
A NYELV ÉS ÉN

Sarusi Mihály

O-anya-ny elvben
Azt kéri Nagyságod: a nyelvről, Mihály! írj, mit jelent.
Mit tesz Isten, magam is hasonló kérdésre készültem.
Vagyis hogy: a: nyelv. Meg minden.

Nyelved
Labancék azt mondják, „nem ájul-

nak el" Erdélytől! Valóban, minek ten-
nék. Semmitől, ami mellett ki lehet
állni, amit óvni kellene, amely a szere-
tetünkre szorul. Senkitől, akit a Romlás
Ezredei maguk alá görgetnek, aki nyúj-
togatja még felénk félig letépett kezét,
ám minek bevérezni hófehér európai
(marxizmus és hitlerizmus látta, tehát
folttalannak aligha mondható) in-
günk?! Senkiért és semmiért - Mu-
csán, anyám, tudtad ezt? -, ha áldozni
köllene érte. Adni a magunkéból! Bár-
mit, akármit, akármeddig.

Sejtette-é Édesem, hogy későbbi
korokban lesajnálni valóvá válik, ami-
ért menekült magyar legényhez ment
feleségül? Túlról, nevetséghatáron át-
vergődött magyarhoz. Ahelyett, hogy
más iafiához kösse életét. Mert még a
fejéhez vágnák (szegény, ha élne, nem
élné túl, hogy amikor meghalt, hiába
holt, mert fél évszázaddal későbben, ha
véletlen megússza azt a csúnya dolgot,
szégyenkezhetne): Ugye, magyart a
magyarnak?!

Mert - mondanom sem kell, nem
mondták, de anélkül is tudtam - a
kerítésen túl terem az igazi..., a mi
fajtánkból. Aki attól különb, hogy töb-
bet szenved, s mégsem szedi (szíre-
szóra) sátorfáját!

Anyám lett elsőbben szerelmes a
nyelvbe; bármily fölfoghatatlan, abba,
amely az övé lett. Nem mondom ki
megint, melyikbe, mert még megszól-
nak jó uraim - ott túl az Óperencián,
ám még az üveghegyek előtt. Óperen-
cián innen, s még a Vasfirhang előtt -
ja, már akkor - mindig csak az olvasás!
Mert egész életét végigolvasta volna.
Ha nem kellett volna mindég félbesza-
kítania mindenféle szaros ügyek miatt.
Legföljebb a kezembe nyomta, leg-
alább te olvasd, kisfiam!

Valamikor apám is megháborodott,

mert - ahelyett, hogy (mondván, úgyis
minden mindegy!) a római ősnyelv
titkainak a tudójává képezte volna ki
magát a kurtafejéregyházi-kurticsi-
kürtösi sváb-oláh-magyar borbélydá-
ban -, bár írni (böcsületesen) sem a
magyar kisebbségi négy elemiben, sem
a valach többségi három ipariskolai
osztályban nem tanult meg, s könyvet
később se vett a kezébe, a nagyvilág
helyett a kisvilágot választva igazi népi
mesemondóvá hagyta alakulni magát.
S való, a z o n (mondhatni: e z e n ) a
nyelven. S csak öntötte rám, utolsó
leheletéig, a népi epikának nevezett
csuda dolgot.

Ha csak ennyit kapok is tőlük, untig
elég Európából „Európába" vágyódó
uraiméknak! Még hogy itt valaki jól
érezze magát, s ne akarjon elszelelni?!
Szeresse ezt a kutya nyelvet...

Méghozzá: bolondulásig.
Csak belebódultam, s fölmerülni

belőle, kiúszni, kigyalogolni, kipattan-
ni belőle többé lehetetlen lett. Sőt! De
még mennyire: hagytam magam örök-
re elmerülni anyanyelvem mélyibe.

Való, mennél mélyebbre, annál
jobb. Hogy még véletlen se rángathas-
son ki valaki onnan! Hajam nincs, hát
akkor: pennámnál fogva.

Se.
Szóval a nyelv...
De kié?

Szóval a nyelv
Ha édöst, lelköm-galambomat, s

egyéb szögedi dogot hallok, megválto-
zom: rosszkedvem jóra hangolódik,
félálomból táncra perdülnék, s már ve-
le szólok - azzal a néppel, melyé let-
tem.

Nem azonnal, lépésről lépésre;
könyvről könyvre; dalról dalra; mesé-
ről mesére; testvérről testvérre; mert
tötcsabai mezővárosvégen városiasodé
család fiaként sok szép nyelvi igét nem
kaptam. Ami jutott: szlovák szavakkal

ékített magyari köznyelv. Az, amiből
beszélyfüzérre s kisregényre futotta.
Ám én regényírónak, eposzköltőnek
készültem!

Hogyne: ehhez kellett a mélybe vet-
nem magam.

Hamar megéreztem: csabai íróként
véghez nem vihetem, amit a fejembe
vettem. Nagycsabán ugyanis aligha ta-
lálom meg: magamat. Mivel a népem
újkígyósi, kisiratosi, békési-csanádi-
aradi, még tovább menve: a szögedi
nemzet. S hogy rátaláltam, kedvemre
belemerülhettem.

Az se ment máról holnapra! Kígyó-
son alig maradt rokon, Iratos túl az
országhatáron, anyám s apám már el-'
hagyta a parasztnyelvet (különösen
apám, aki csak vénkorában s unszolá-
somra fordította-ferdítette néha beszé-
dét a majd elfeledettre; anyám hajlott
rá, hogy kedveskedésből avagy fájdal-
mában magáról megfeledkezve édösre
fordítsa mondandóját). Mindenesetre
édesanyámtól s édesapámtól nem kap-
tam indítást hazafelé - annál többet a
két öreganyámtól!

Az ura halálakor Kígyósról Csabára
menekülő nagyanyám eléggé magával
hozta a tót városba édes anyanyelvét;
kopott, ám annyira nem, hogy ne adha-
tott volna belőle unokájának. Könnyen
édösre fordult a nyelve. Iratosi (Saru-
si!) mamám meg csakis ezt a szót, az
ő-zőt ismerte. Ahány vele töltött nyár,
annyi édös nyelvemlék! Amihez bizton
fordulhat a költő, ha a szó legmegfele-
lőbb alakját keresi.

A legszívhezszólóbbat.
így aztán édes anyanyelvem: örega-

nyanyelv!
Szó, ami szó, ennél édösebbet el-

képzelni sem tudok.
No persze öreg-anyanyelvi tudá-

somra ráfért egy kis népnyelvi kutatás:
elmélyedés a tájszólással élők világá-
ban, s belémerítkezés a tájnyelv-kuta-
tásba. Paraszt és tudós segített megta-
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nulni költői anyanyelvem, mely termé-
szetesen túllép az anya-nyelvjáráson. S
akkor még nem szóltam Balassa Bálint
s társai régi magyar nyelvéről, mely
úgyszintén ragadt, csak ragadt reám.

Furcsamód az argó kevésbé. A be-
törő és a szakbarbár tolvajnyelve meg-
megjelenik az éri munkácskáimban is,
ám igazi hatást nem tett rám egyik sem.
Idegen, mint a viselője.

Nocsak, erről lenne szó? Arról,
hogy mi az enyém, s mi nem? Mivel
tudok, mivel lehet azonosulnom, s mi-
vel nem?

Szóval: ami alkalmas arra, hogy
magamat kifejezzem. Amivel megkí-
sérelhetem fölfedezni az :orneretlent,
benne magam. Amitől kedvem támad
tovább ásni! Mélyebbre, tovább. Bele a
közepibe, vagy: kerülgetni, mert csak
ezt szabad.

A nyelvvel?
A nyelv?
Aligha a nyelv érdekes; a nyelv

csak azért izgat, mert keresek valamit,
megfogalmazni igyekszem a megfo-
galmazhatatlant, megfogni a megfog-
hatatlant; megragadni azt a pillanatot,
amelyet jó lenne örökre ittmarasztani,
megfösteni azt a szépséget, amelyet
leírva még nem láttam, fölmutatni azt a
valamit, amiért érdemes levegőt venni,
megmutatni az igazat, minek érvénye-
sülésében csak reménykedhetünk.

A nyelv, anyám nyelve? Maga
anyám! Nem öreganyámé, Balassié
sem, annál inkább ők maguk! Kisiratos
sem, csak a népe - akié vagyok.

S csak látszólag játék, ha századok-
kal ezelőtt használt szót használhatok,
mert valamelyik édes öregemtől hallot-
tam! Ha csűröm s csavarom.

Ez a másik, ami miatt időnként a
nyelvbe menekülök. Rejtezkedésem
oka gyakran - a tulipiros ántivilágban
- a pufajkátlanított mondandó leplezé-
se volt. Nem írhattam le, mikor, hol s

kik által játszódik (mondjuk) a valach
kommunista megszállók ellen fegyvert
ragadó székely szegénylegényekről
szóló kisregényem, hát hozzáköltöttem
némi (oldalakon át sorjázó népi düllő-,
virág- és dudvanevekkel s egyéb cifrál-
kodásokkal keltett), hosszi énekbe, s
nem elbeszélésbe való homályt! Némi-
nemű rendőri (hivatásos iroda-
lomelhárító) olvasókanonokot megté-
vesztő, széptanivá is varázsolható is-
tenkáromlást.

No ez az, ami időnként túlzásokra
ragadtatott. A gondolat rendőrje vi-
szont izzadt, s csak üzengetett:

- Hiába minden, előbb-utóbb úgyis
leleplezünk!

Tudták, de mit tehettek? Csukjanak
le azért, mert beszélyemben a cselák
földön huszitává lett délmagyarországi
deák uraimék a fényes Prágában arról
sutyorognak, hogy odahaza nyomozók
térítik a népet? Mivel tiszt uraimék
(elvtársként) valóban egyetemen diplo-
máztak, a hosszabb beszélyt olvasva
kénytelenek voltak megérteni, hogy
szerzőjük megint kisiklott a kezükből:
az inkvizítort magyarán hitnyomozó-
nak is nevezheted!

Ha a nyelv ilyen lehetőséget ád,
hogy ne éltem volna vele!

Pedig, hidd el, jobb nem bujkálni.
De ha egyszer erre kényszerültünk?
Nyelvben bujdosó? Való; nyelvben

megbúvó, nyelvből erőt merítő, nyelv-
ből fészket és sáncot rakó, nyelvi oltár-
hoz forduló, nyelvünk teremtette Isten-
ben bizakodó, sors kovácsolta nyelvvel
élő, Isten nyelvén, mert a Magyarok
Istenének a nyelvén könyörgő, imára
és igehirdetésre egyaránt alkalmatos,
kardként s pajzsként egyaránt forgat-
ható nyelvvel élő nép a miénk. S e
nyelv mindeddig megvédett.

Hogy reánk tört a kifosztottak sza-
badsága, a nyelv már kutyagumit sem
ér: a mai bajok ellen nem véd. Mainap
mindenre a több pénz az orvosság, s
ahelyett a nyelv nem áll jót. Romlik is,

ha nem vigyázol reá, a semmibe vész.
Ha meg óvnád, a mái használó kirö-
hög! Az emberi nyelv helyébe a gép-
nyelv tolakszik, a fennmaradó helyet
pedig valami fura tahónyelv tölti be,
amellyel akár érzelmeket is ki lehet
fejezni!

Nemcsak nyelvünk számíthat nem-
sokára ómagyarnak. Azon túl, hogy mi
magunk, azzá válhat minden, mi egy-
kor érték volt.

Igen, az édes
Bakony-az-én-Párizsomról cikkez-

tem egykoron a megboldogult (mert
aczélkar által levágott) szabad Mozgó
Világban, hogy reá Szivén feleljen:
sem Párizs, sem Bakony, csak vér és
takony. Hogy döbbenetemben tovább
folytathassam: ha vér, s ha takony,
akkor is, Párizs, és Bakony. S ha más-
nak, nem ok nélkül, keserű, nekem
akkor is édes! Hogy ne mondjam:
Édös.

Bármily keserű, csak azért is!
Ha leharapott nyelvvel is.
Vitán felüli, hogy nem nagy kunszt,

ám mást nem tehetek.
Ó anya nyelvem: édes.
Bármily nevetséges - jó öreg-

anyám, édesanyám s jómagam.
Nyelvünk, kenyerünk.
Hazai.
Ha tehetném, minden szó előtt ke-

resztet fordítanék a nyelvemre.
Édes, véres.
Ezzel nem azt akarom mondani,

hogy ha véres, édesebb! Pedig lehetsé-
ges. Csak hogy.

Ha más ki nem vágja, én le nem
harapom!

Semmit sem nyernétek vele, más
folytatná.

Máskor, máshol, máshogy, de:
ugyanazt.

Nem lehetetlen, hogy e mái labanc
unokája lészen ő.


