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A fáradhatatlan anyanyelv
Nem vagyok a nyelv anatómusa.

Különböző szövegek megírásakor -
legalábbis ezt én így szoktam megélni
- rábízom magamat a szavakra. Mint
az az úszó, aki viteti magát a folyó
sodrásával. Akkor haladok előre szán-
dékaimban, ha pontosan azok a fogal-
mak jutnak az eszembe, melyek legtel-
jesebben tolmácsolják a bennem ka-
vargó érzéseket és gondolatokat.

A mondatírás kezdeti periódusában
a sejtés, a találgatás, a keresgélés a
domináló. A kikristályosodás akkor in-
dul be, teljesedik ki, ha sikerül rálel-
nem a hangnemre, az adekvát stílusra.
Az ihletett állapot lényegében automa-
tikussá vált fogalmazás. Az a szellemi
folyamat, amikor az ösztönös ráérzés
ráakasztja magát a legmegfelelőbb
mondatra. Apropó mondat. A tradicio-
nális irodalomban egyik mondatból
következik a másik. Folytatják egy-
mást a mondatok. Magamra vonatkoz-
tatva a szituációt, azt kell hogy mond-
jam, ahány mondat, annyi gondolati-
hangulati irányultság. Minden szó,
minden mondat a maga sajátos módján
és lehetőségeivel járul hozzá a valóság
érzékelhetővé tételéhez.

Itt és most nem kevesebbre vállal-
koztam, mint arra, hogy bemutassam
szövegeim működési mechanizmusát.
Hogy úgymondjam, ruhátlanul soha és
sehol sem lép fel általam kitalált mon-
dat. Annál inkább a képiség páncéljá-

ban. Esetemben a metafora a láttatás, a
vizualitás fegyverhordozója.

A filmesek beszélnek álló és mozgó
kameráról. Valóságláttatásom lényegé-
ben ellentétekre alapozott. Szüntelenül
változik a kamera állása, de ez nem jár
együtt minden esetben mozgással. Oly-
annyira nem, hogy számtalan esetben a
szövegmozgás produkálja a változat-
lant.

Vagy vegyük az egzakt kérdését.
Rendelek mellé társat, de az a sejtés.
Netalán az álom, esetleg a megfogha-
tatlan. Ha valamelyik mondatomban
kinyomja maga fölé a fényeket az
öröklét, szinte biztosra vehető, hogy a
következő sorok ceremóniamestere a
pillanat lesz, és segítője a gótikusán
nyújtott árnyék. Költői gyakorlatom-
ban a paradoxon a valóság emblémája.
Ezen eset sem pikantériamentes. A pa-
radoxonra a véletlenek segítségével ta-
lálok rá. Csakhogy a véletlenek - az én
munkamódszeremben legalábbis - a
praxis fizetett alkalmazottjai.

Évek óta tart fejemben a fogalmak
konok és váltakozó kötélhúzása. A
győztes szavakból áll össze a mondat.
A tollat én fogom, de a leírt szöveg
áttételeken keresztül kötődik értel-
memhez. A ráció monopolhelyzetbe
kerülése rögtön lelohasztaná versírói
kedvemet

Különböző kedvezményeket kap tő-
lem a nyelv. Ellenszolgáltatásul mű-

ködteti képzeletemet, nyitottá tesz a
kifejezhetetlen iránt, beavat a szóval
elérhetetlen titkába. Talán Wittgen-
s te int idézem: „Nyelvem hatásai vilá-
gom határait jelenti.".

Hiszem és vallom a nyelv autonó-
miáját. A nyelv is működteti a maga
védekezési mechanizmusát. A nyelvi
változatlanság maga a halál. Az egysí-
kúan működtetett nyelv az agyi beszű-
külés jele. A humortalan nyelv mögött
perceken belül rálelnek a jószeműek a
sérülések okozta kedélybetegségre. A
nyelvtől nem idegen a fintor, a gri-
masz, a kópéság. Csak léptékbeli a
különbség a történelem tömegjelenetei
és a zártkörű nyelvi bemutatók között.

Mint ahogy oxigén nélkül nincs
élet, úgy nyelvi kreativitás nélkül sincs
önmegvalósítás. A nyelv látásmódokat
kapcsol egybe, hiteket és ízléseket terel
egyazon irányba. Ahol szem elől té-
vesztődik az életismeret, ott kezdetét
veszi a szavak reménytelen keresgélé-
se. Ahol a szavakat segíti az értelem és
a szemfüles érzelem, ott nem marad
adós a többletkeresés reménye.

A nyelv a költői gondolat iránytűje.
Az alulteljesített szó rosszabb a csön-
deknél. Azoknál a csöndeknél is, miket
évezredekkel ezelőtt írt fel a szükség-
letek listájára a fáradhatatlan anya-
nyelv.


