
Szójátékia nem távoli, képzeletbeli tartományt
jelöl, hanem azt az országot, melynek neve Pe-
tőfi Sándor korában Okatootáia, az 1950-es évek
végén a Csodacsatár című film Futbóliája volt,
mostani elnevezését pedig a nyelvünkben és
modern művészetekben eluralkodó szócsava-
rások, szójátékok miatt kapta – tőlem.

A művészet ugyanis a szójáték felé halad… Ezt
Szentkuthy Miklós író magyarázta el nekem az
1960-as évek elején, le is írta már 1934-ben Prae
című regényében. A szójáték felé halad minden
ágában: az irodalom és költészet mellett a ze-
nében s a képzőművészetben is. Megtanulhat-
tam ugyanezt Marcel Duchamp írásaiból is, ki-
nek sajátos szójátéktechnikája képzőművészek
generációit befolyásolta.

Térjünk vissza Szójátékiába! Rejtő Jenő vagy
akár Lőwy Árpád egész munkássága idetarto-
zik, alig gyengébbek azonban a „kisebb iste-
nek”! (Olvasójukként nagyon élveztem ezeket
a játékokat, valószínűleg, mert Graetzer József
SICCén nőttem fel). A pesti kávéházi, vagy
„aszfalthumor” kiemelkedő nyelvi zsonglőr-
ködésekkel, bravúrokkal, telitalálatokkal teli.
A pesti kabaréban gazdag nyelvi humor bur-
jánzott hazánkban a két világháború közötti
időben. Kabarék és kisebb színpadok műsora-
inak plakátjaira (olykor az előadásokba) is jutott
a jobbnál jobb szóvirágötletekből. A csúcstelje-
sítmények 1945 után is folytatódtak a Pesti Izé
két- vagy még többértelmű szövegeiben.

Magyarország a magasabb irodalmi szójáté-
kokban is nagyhatalom. Nagymestereink van-
nak, az első sorban Karinthy Frigyes. Írásai-
nak, különösen paródiáinak zsenialitása talán
éppen a nyelvi játékok bőséges alkalmazásában
áll. Nyomában számosan indulnak e témában
tejfelező útra. Kitűnő műfordítóink pedig agyu-
kat terhelő órák után könnyedén szórakoztak
szócsavarással, különböző nyelvi játékokkal.
Így tett Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc és
Radnóti Miklós is. Radnóti naplószösszeneté-
ben meg is említi, hogyan „vadászott” az utcán
nyelvi érdekességekre, a kitett posztereket és
címtáblákat figyelve. És tőle származik az
alábbi pár sor is: „Tegnapelőtt nő vert / Tegnap

nőt vertem / Ma nő ver”… Tímár György pe-
dig a fordítói szóforgácsokból kötetet állított
össze Nevető lexikon címmel (megjelent 1974-
ben, a szerző 2000-ben Agyrémszótár kötetével
folytatta), ennek nyakatekert, áspis szócikkei jó
példák, de a spániel (arkangyal: a név fordítása
Isten kutyája), a pirulás (szégyenlős patikus) sem
maradnak el mögötte.

A fordításirodalomnak és ezzel talán a ma-
gyar szójátékkultúrának James Joyce Ulyssesé-
nek megjelenése adott lökést (folyóiratban meg-
jelent 1918–1920 között). A műnek két kitűnő
magyar fordítását ismerjük (Gáspár Endre 1946,
Szentkuthy Miklós 1974). A tisztán szójátékra
alapozott Finnegans Wake (1939) című Joyce-
művet pedig napjainkban fordítják. Vitába
szállnék Bozai Ágotával, a fordítóval, aki azt
nyilatkozta: a magyar nyelv most érett meg
arra, hogy lefordítsa. Emlékeztetek rá, hogy
Moholy-Nagy László Látás mozgásban című kö-
tetében már 1946-ben bemutatta e két műalko-
tás szerkezetének diagramját.

A magyar költészetben és irodalomban a szó-
játék zászlaját számos mester hordozza. Tan-
dori Dezső a vezető köztük, az ő egész életmű-
vét áthatják a nyelvi játékok. Méghozzá
jelentősen, új jelentéseket hozva. „Isten sízese
meg!” – fordulatát már 1993-as Duchamp-élet-
rajzomban is mottóként idéztem. Tandori oly-
kor egy írógépelütésben is mély szövegválto-
zatokat fedez fel, a nyelvi játékokat művészete
részeként fogja fel.

Parti Nagy Lajos egész költészete szójátékok-
kal van átitatva. Grafitnesz című 2003-as kötete
jelenti a csúcsot. Ha eddig csak „cizellált máso-
lás”-okat olvastunk, itt már sajátos műfajjá áll-
nak össze a szó- és mondatjátékok, jelentésjá-
tékká fajulva. Egy kritikusa szerint „A hallgató
hatalmában áll, hogy a mellékértelmek (ezen)
sokféleségét szilárd mintává szője össze.”

„mért legyek én szobatiszta / kiterítenek
úgyis / mért ne legyek szobatiszta / kiterítenek
úgyis” – énekel költő hőse az aggok otthoná-
ban, és „csereborgár, spárga cserebogár” – só-
hajt fel egy másik szereplője. Adyra utaló szó-
játék verse: „útra kelünk megyünk a gőzbe /
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izzadva sírva kergetőzve / csak ami jár csak
ami jár/ beutalatlan fakultatíve / hideg ebédet
s uzsonnát víve / dúlnak a csókos ütközetek/
kis Nagybetű is jár tán nékünk / akik az élet hé-
ján élünk/ kifogyatollal szerelmesen / haza-
felé ha száll a húszunk / egymás Colába bele-
húzunk / s büfézünk az őszi avaron”. 

Költészetében szerepel egy meg nem való-
sult intézmény „hol majd a Szellem megteáz”.
„Ne kávéház, ne virtuális / s ne csak papír légy,
légy te Ház, / hol élő s holt szimbióz időz / pi-
ros, fehéz, zöld, híg és mélylila / füstöl, szépelg
és kosztol / aranylik, ottlik és babitslik / a ver-
sek jól tömött staniclik / nagy dumazsák a
próz’ / s tán mégse minden anything ha goes”.

Marno János bemutatkozó szójátéka igen
mély értelmű – tessék többször elolvasni: „–
Van egy rossz hírem” / „– Jobb, ha elolvassa”.
Költészetét Sík Csaba így jellemezte: „A költői
szuverenitás oly sok esetben stílusba zárt, csu-
pán a stílus kierőszakolásával megteremteni
vélt formái helyett Marno a vers szuverenitá-
sára, öntörvényűségére ügyel, ám e műveletei
sosem siklatják tévesztő általánosságokba, köz-
helyekbe.” Az elutasító kritikák olykor versei-
nek érthetetlenségét vetik a művész szemére.
Nincs itt mit „érteni” vagy „nem érteni”. Marno
stílusa jobban „fogható”, mint verseinek ér-

telme, tartalma. Döntő, majdnem alapvető ele-
mei közé tartoznak a nyelvi játékok, esetünkben
elsősorban a szójátékok. Stíluselemek? Annál is
többek, hiszen már vers- sőt kötetcímekben is
megjelennek: Záppír, Marokkő… „Szóhalálában”
című verse pedig Parti Nagy „Szódalovaglás”-
ának méltó párja.

Az anarchia szórendje című Marno-kötet meg-
jelenésekor írta M. Nagy Miklós: „…A Marno-
szövegek egyik legszembeötlőbb jellegzetes-
sége… amit nevezzünk egyelőre az elírások
(félreértések) poétikájának…” „A szimpla helyes-
írási hibáktól kezdve a betűtévesztéseken át a
játékosan értelemmódosító elírásokig itt-ott
mintegy bokrokban sűrűsödnek a szövegben a
szokatlan-érthetetlen nyelvi alakzatok.” Így pél-
dául: „a zseblámpa is elemében van még” vagy
„a kő felszárad / és megvonhatja mérlegét a
vállad”.

A popkultúrában is helyet kaptak a nyelvi
játékok, számos közül emlékezzünk a Szőranya
emlékzenekar koncertjeire. Eljutunk ezzel napja-
ink e-mail- és sms-szövegeihez, ahol halmo-
zódnak a szójátékok, a nyelvi játékok Nyilván-
való, hogy az sms-humor nem tökéletes, de
sokszor rátaláló (hiszen nincs új a napalm alatt).

DR. GÖRGÉNYI FRIGYES
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A székesfehérvári születésű Csernay László
professzor már régen ízig-vérig őshonos sze-
gedi. Olyannyira, hogy a Vaszy Viktor-féle ope-
raörökséget magáénak tekinti. A rendszervál-
tást követően Keszthelyi Bélával és Gregor
Józseffel megalakították a Szegedi Operabará-
tok Egyesületét. A működési szabályzatot a
bonni operabarátoktól szerezték be.

Csernay László orvosi pályafutását Hetényi
Géza belklinikai professzor egyengette. 1976-
ban nevezték ki egyetemi tanárnak, 1987-től
1990-ig tudományos rektorhelyettes volt. Szá-
mos kitüntetése mellett 1990-ben Marku-

sovszky-díjat kapott, a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztjét pedig 1992-ben ve-
hette át. Kutatási területe a kísérletes gasztro-
enterológia. Több mint háromszáz tudományos
közleménye jelent meg. Ellátta a Nemzetközi
Egészségügyi Központ szegedi egységének or-
vosigazgatói feladatait is.

Amikor Csernay Szegedre érkezett, első útja
a Szegedi Nemzeti Színházba vezetett, ahol ép-
pen – 1947. június 27-én – Wagner Lohengrin
című operáját adták. Ezek után érthető, ha egy
életre elkötelezte magát az operával.

– Azért különös ez az operaimádat, nem gon-

Csernay László nemzetközi leltára
A professzor, aki „operaházakat” gyűjt


