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Megmaradni
„Szó csak annyi volt a számban,

amennyivel a tehenekre kiabáltam."
Egyik versemből, versprózámból

idézem ezt a sort, amelyben tizenkét-ti-
zenhárom éves koromat próbáltam föl-
eleveníteni. S azt megfogalmazni ben-
ne, hogy hiába silabizáltam a véletle-
nül kezembe került újság, kalendárium
verseinek sorait, nem beszélve azokról
a költeményekről, amelyek a tan-
könyvemben szerepeltek - kötelező ol-
vasmány voltuk taszító hatása eleve
megnehezítette befogadásukat - alig
értettem, fogtam föl belőlük valamit.
Főleg a régi magyar költészet repre-
zentánsai: Janus Pannonius, Zrínyi,
Balassi költészetével nem tudtam mit
kezdeni. Szavakat olvastam, amelyek
közül nagyon sokat nem értettem, nem
tudtam mit jelentenek. S a számomra
értelme-nincs szavak megközelíthetet-
lenné tették a verseket.

Abban a falutól távoli, szántóföld-
szagú, tarlós, gyalogdűlős, boglyas,
kazlas, szárkúpos tanyai környezetben,
ahol gyerekkorom futkosott valamikor,
nem tudom volt-e száz-kétszáz szó,
ami megfordult a számban, amivel a
szüleim érintkeztek velem, egymással.
Legtöbbje ezeknek is csak ide, ebbe a
paraszti világba kötődött, tárgyakat ne-
veztek meg, munkára szólítottak, föld-
re, állatokra vonatkoztak, jószágokat
hívó, azokra kiabáló szavak voltak.

Tudtam, mi a ház, ól, istálló, fészer,
kóter, mi az udvar, kert, kapu, kerítés,
azután mi a föld, sár, por, szél, melyik
a búza, zab, kukorica. Ismertem a szer-
számokat: ekét, ekekapát, fogacsot, tö-
retőt, gereblyét, ásót, szárvágót, kaszát,
tokmányt. De például a kocsiról sokáig
nem tudtam, hogy annak szekér az
igazi neve. Mi csak kocsinak mondtuk
otthon. Az ösvény, csapás szavakat se
ejtettem ki soha, csak utat ismertem, s
esetleg a dűlőt.

Sokáig nem tudtam, mit jelent a
kikelet, mi a hír, a gyakorta, a felbuz-
dul. Balassi Bálint: Egy katonaének
című verséből valók ezek a számomra
akkoriban teljesen idegen, sohasem

hallott szavak. S idézhetem belőle a
többit: holott, végek, lobogó, kópiát,
roppant (két jelentése is van), sík, strá-
zsa, nyugszik, emberség, példa, szép
tisztesség (tisztesfűről hallottam csak),
vagyon (két jelentésű ez is), azután:
lese, hívség, mulatságok, örvendeznek,
méltón, szerteszerint.

Ahhoz, hogy én ezt a verset akkori-
ban megértsem, esetleg meg is szeres-
sem, ismernem kellett volna a benne
előforduló szavak értelmét, jelentését.

Csakhogy honnan ismertem volna?
Szüleim a munkával, tennivalóikkal
voltak elfoglalva, nem énvelem, nem
azzal, hogy tanítsanak, beszéljenek
hozzám, velem. Az előbbiekben felso-
rolt szavak többsége ráadásul régies,
nem forog közszájon. Másik része is
inkább az irodalmi nyelvben használa-
tos. Az a kevés pedig, csak a szűk
környezetre vonatkozó, az idevalósi
élethez kapcsolódó szó, amit otthon a
családban használtunk, kizárta, hogy a
versek megérintsenek, megszeressem
az irodalmat.

Legalábbis akkoriban.
De nemcsak a régebbi korok költői-

hez nem sikerült közel kerülnöm,
ugyanúgy nem sikerült a későbbiekhez
sem: Kazinczyhoz, Csokonaihoz, Vaj-
dához, Reviczkyhez (kivétel volt Pető-
fi, s talán még Arany János). Ami nem
is egyedül a szavak jelentésének nem
ismeretén múlott, hanem azon is, hogy
nem voltam elég nyitott, fogékony a
képes beszéd befogadására. Arra, hogy
a képes beszédet, a költői képet érzé-
kelni, értelmezni tudjam. Újra Balassi
Bálint verséből véve a példát a vitéz-
ségből formát adni, széllel járni jelen-
tése képszerűén megjelenjen előttem.
Akárcsak az, hogy a vitézeknek a nagy
széles mező, az szép liget, erdő sétáló
palotájuk.

Benne kellett volna élnem egy
olyan közösségben, ahonnan mint ma-
dárrajok a fákról, naponta énekek
szállnak föl, s a mesemondás minden-
napos. A mesék, népdalok láttató, láto-
másos képei meglódították volna a

képzeletem. Hogy ismertem volna és
beszéltem is volna ezt a nyelvet!

Az ötvenes, hatvanas években, ami-
korra a felcseperedésem, serdülőko-
rom ideje esik, a paraszti tradíciók még
csaknem élő-elevenek voltak, nem ve-
rettek szét, mint a városi gyérebb ha-
gyományok, s az azokat ébren tartó
dalárdák, színjátszókörök, műkedvelő
kisközösségek. A falu még ellenállt,
tartotta magát.

Mégis az országban már kiterjedt
szigetek, csaknem összefüggő sziget-
csoportok alakultak ki, mint az én szü-
lőfalum körül is, ahol a népi kultúra
már bomlóban volt. Régebbről kezdő-
dően.

Móricz Zsigmond, Nagy Lajos, Ve-
res Péter, Illyés Gyula munkáiból is-
meretes, milyen okok indították el ezt a
folyamatot, mi volt az oka a falusi*
paraszti alja sorsban élő fiatalok, a
fölfelé törekvő fiatalabb korosztályok
elvágyódásának, városok felé igyeke-
zetének. Még ha ott csak cseléd, s
altiszti munka várta is őket Az is
többet ért, biztonságosabb megélhetést
nyújtott, mint az otthoni napszámos-,
summás-, zsellérélet. Szabó Zoltán,
Kovács Imre, Féja Géza szociográfiai
látlelete, ha lehet, még a szépirodalmi
megközelítéseknél is mélyebbre hatoló
volt, tényszerűségüknél fogva lázítóbb
erejű. A falujukba visszakerülök vagy
csak hazalátogatók a városokból a „le-
süllyedt kultúrát" szállítottak. A nép-
színművek, műdalok felszínessége, ol-
csósága, nem egyszer ordenárésága vé-
gezte a maga áldásos munkáját

A nyelvromlás, hagyományaink
erodálásának folyamata azóta sem állt
meg. Sőt az elmúlt orosz-fennhatóságú
évek, évtizedek alatt tovább romlott a
helyzet, s romlik azóta is folyamato-
san. A kommersz, a rádióból, tévéből
áradó silányság elfojtja érzékenysé-
günket a szépre, nemesre. A rend-
szerváltás utáni nyugat felé fordulá-
sunk sem enyhített a kultúrára neheze-
dő nyomáson. Talán még súlyosbodott
is. Az amerikanizációs hatás ugyanis



b-n A NYELV ÉS ÉN

kivédhetetlennek tűnik. Rafinált erő-
szakossága ellen, amivel sajátossága-
ink kioltására törekszik, alig tudunk
védekezni. Hiszen eszközeiben kifino-
multabb, mint volt a keleti.

Éppen ezért veszélyesebb is.
Mindennapjainkban tele vagyunk

hajszoltságunk izgalmával, fülünk tele
a tömegkommunikációs eszközök
hangjával, szemünk a tévé viliózó ké-
peivel. Nincs nyugalmunk, időnk ma-
gunkra és magunkba figyelni. Kiszol-
gáltatottak vagyunk előregyártott
nagyipari szokványoknak, idényjelle-
gű híreknek, divatos értesüléseknek.
Amelyek befolyásolják, irányítják vi-
selkedésünket, gondolkodásunkat.
Megtizedelik szókincsünket: kirostá-
lódnak a finomabb szavak, érzések. A
darabosabbak maradnak fenn. Szürke,
szegényes, eldurvuló világ felé sodró-
dunk, szánkban megdadogósodó sza-
vakkal, keverék nyelvvel.

A tévék, rádiók nem élőbeszédre,
olvasásra ösztönöznek. Számukra ki-
mosott, átprogramozott agyak kelle-
nek, hogy magukat ránkkényszeríthes-
sék. Új analfabétizmus fenyeget. A
képes, tiszta, érzékletes nyelv helyett a
szövegelés, semmitmondó hadarás ter-
jed. A megemelt nyelv, fentebb stíl

kiveszőben. S mintha az irodalom is
követni akarná elszürkülésével nyel-
vünk általános ellaposodását. Lehet ez
divat is, a fennköltség, választékosság
elutasításának divatja. A metaforikus
nyelvről a hideg fogalmi nyelvre való
áttérés figyelhető meg.

Valószínűleg összefüggésben azzal,
hogy az irodalmi műfajok erős változá-
sokon mennek keresztül. A hagyomá-
nyos lírai, epikai, drámai alkotások
között megszűnőben a merev határ.
Aminek eltüntetésére, föllazítására
mindig is történtek kísérletek (lásd Pe-
tőfi), de talán sohasem olyan hévvel,
elszántsággal, mint manapság. Esszé-
szerű elemek kerülnek bele a regé-
nyekbe, líra keveredik a drámába, ter-
jed a monodrama, eposzi méreteket ölt
a vers, vers-prózák, próza-versek jön-
nek létre. Egymás házatájára járnak át
a különböző műnemek, s hoznak létre
új alakzatokat.

S a művek, a régivágásúak is, egyre
magányosabbak, magukba roskadób-
bak. Egyre kevesebb olvasóval szá-
molhatnak. Tétovaságukat növeli,
hogy politikai pikantériáját elveszítette
mára az irodalom. Nem kell már a
sorok között sem olvasni. Abban azon-
ban nem hiszek, hogy emiatt csak ön-
magával kellene foglalkoznia, csak
tiszta esztétikai értékek létrehozására
törekednie. A valóság tükröztetése, a

bajok fölfedése, kimondása, a veszé-
lyekre figyelmeztetés mindenkor fel-
adata volt és lesz is az irodalomnak.

A könyvek iránti érdeklődés csök-
kenése, az irodalom jelenleg tapasz-
talható funkciózavara nem csupán a
politikai utalások elmaradása miau ta-
pasztalható. Az olvasáshoz idő kell,
kellene, s igény is persze. Azonban
ingerszegény, beszédről leszoktatott,
nyelvemlékeinket, a nyelvet, népdala-
inkat felejtő, alig ismerő környezetből
hiába várunk új olvasókat. Számukra
megközelíthetetlen az irodalom. Mint
ahogy jó ideig számomra is az volt.

Vajon akik mostanság járnak isko-
lába, s olvassák Balassit, Berzsenyit,
ők mit tudnak abból feldolgozni ma-
gukban? Akik tévén, videón nőnek fel,
s teszteket töltenek ki, mit tudnak kez-
deni a verssel? A verssel, amely sűrít-
mény, a nyelv legtömörebb formája,
legmagasabb szintű alakzata.

A magyarság továbbélésének fölté-
tele, hogy megőrzi, meg tudja tartani
nyelvét. Hiszen csak általa tudunk iga-
zán örülni, szeretni; biztonságban: itt-
hon érezni magunkat. A nyelv által
tudunk megmaradni odavalósinak,
ahová születtünk: utcazugokba, domb-
aljakba, faluszélekre.

Általa tudunk megmaradni magyar-
nak.
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