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E század erővonalai mentén, 
csendes lelki dunapartokon, szá
munkra elérhetetlen önbizalom
ban helyezkednek el a tudósok, 
a technika és az egzakt tudo
mányok szakemberei, az idő új 
arisztokráciája, jóformán a XX. 
század újdonatúj népe. A köl
tők és művészek joggal érzik, 
mintha lényüket éppen erre me
rőlegesen, a század erővonalainak 
tüzes rácsára, keresztbe dobta 
volna rá az idő, hisz a való világ 
szolgálatára született szívüket és 
eszüket, a tények észak—dél irá
nyát ugyancsak eredendően ke
resztezni rendeltetetten, a belső 
valóság nyugat—kelet iránya met
szi. Fordítsa ki-ki véleménye sze

rint másképp e létező szellemi szélrózsát, a derékszögek merev öleléséből a költőt 
egyelőre úgysem szabadítja ki. Közel két évtizedes ismeretségünk, barátsá
gunk és együttműködésünk alatt ezt éreztem, tanultam s láttam meg Horváth 
István életében s költészetében is. Volt szerkesztőm, s voltam szerkesztője, 
volt bírálóm, s voltam bírálója, s ő, ki irodalmunkban egyike azoknak, akik 
a leghosszabb utat tették meg, emberi s írói eredménnyel gazdagon, fogadja 
azok egyikétől, akik még csak a legrövidebb utat tették meg máig, fogadja 
hatvanadik születésnapján a szeretet és tisztelet ölelését, kézfogását. 
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Mit ér a vers, ha szabad? 

Már beleszokhattunk, hogy valamennyien, akik itt ványoljuk a papírt, 
egyike vagyunk a legtehetségesebb alkotóknak. Legalábbis ez derül ki azok
ból a recenziókból, amelyek végtelenül hosszúra nyúlnak, és felmérhetetlen 
alaktalanságukban szinte ijesztőek. 

Én magam megbarátkoznék ezzel a házi szokással, mert igaz is, minek 
különbséget tenni író és író között, ha már mindegyik rendkívüli képességekkel 
rendelkezik. A családi harmóniát csak megbontaná, ha valakiről azt írnák 
le, hogy kirobbanó tehetségű költő, amilyen negyedszázadonként is egyszer 
szokott jelentkezni. Meg aztán patriarchális vonásnak épp elegendő volt, 
hogy a közelmúltban rendszerint a hétköznapok valamely divatos emberét 
tettük meg szótlan beleegyezéssel az irodalmi céh atyamesterének... 

Nem, nem: maradjunk csak mind a százhúszan vagy ahányan a tollat 
koptatjuk, az egyik legtehetségesebb költő, prózaíró, esszéista, hiszen annak 
a néhány predesztinált embernek, aki többremenendő, úgyis csak az idő 
tárhat majd kaput az örökéletre. Ha azonban a kritika ily bőkezűen oszto
gatja kegyeit, s a sziámi macskát egy kalap alá veszi a menyasszonyhallal, 
ahogy közismert humoristánk fogalmazta meg a múltkoriban, akkor joggal 
elvárhatjuk tőle, hogy alkalomadtán vagy két-három írót v a l ó b a n becsüljön. 

Erről azonban szó sincs. Az összefoglaló mammut-mérlegcikkek tartozik-
követel oldalát mindig egy dundi és joviális kötőszó választja el: a d e . . . 
Mikor eljön a nagy alkalom, mikor megszólalnak a harsonák, és fölnyílnak 
a sírok, kiderül, hogy mindannyian züllött és bűnbánat nélküli életet éltünk, 
s az örökéletre toborzó Megváltónak sírva kell tovabaktatnia a környékünk
ről, mert egyetlen költőt sem talált, akit a keblére ölelhetett volna. Legutóbb 
is ez derült ki egy folytatásos leltári fölmérésből, hogy a két világháború 
közötti irodalom szentjeihez viszonyítva az utóbbi két és fél évtized újonnan 
föltűnt alkotói kivétel nélkül csak amolyan babszemjankók, akiknek nemcsak 
a bokacsontját, de még a nevét is szétporlasztja majd az idő. Nos ez a 
következetlenség már csúf dolog, s valahogy nem is tisztességes. Indítékunk 
van tehát arra, hogy az egyik legdühösebb glosszaíró nevében óvást emeljünk. 

Elsősorban a költők védelmében, lévén hogy a verseik már nem váltak 
népdalokká. Aki keserűen eldünnyögte a panaszt, bizonyára maga sem jár 
virágbokrétás kalappal, dudorászva az utcán, és nagyon jól tudja, hogy a 
mai világ fenyegető rémlátásai csöppet sem kedveznek a mámorító daloknak, 
inkább urlatore iskolákat hoznak létre. A szíveket pedig, amelyeknek resz
ketniök kellene, mint a bokornak, amelyre madárka szállott, olykor a hippik 
pállottszagú condrái fedik, emlékeztetvén a rousseau-i ősállapotokra, mikor 
az ember még nem is volt annyira szentimentális, ahogy azt egyesek gon
dolják. 

De maradjunk csak a magunk dolgánál, és beszéljünk a tények nyelvén. 
Arról van szó, hogy néhány ember a Petőfi-évforduló alkalmából ismét módját 
ejtette, hogy megrugdossa a korcs utódokat , s különösen a szabadversre 
járt rá a rúd. A bírálat jogát senkitől sem vitatjuk el, őszinteségét azonban 
kétségbe vonjuk. Mert nem egyik vagy másik költő felé röppentek a szavak 



nyilai, hanem általában a szabadvers irányába, mégpedig a maiság, a kor
szerűség ürügyén. Olybá tűnik ez a gesztus, mintha a gőzmozdony pártolói 
a sebesség növelése érdekében emelnének vádat a sugárhatású repülőgép 
ellen. De ne felejtsük el, hogy annak idején a lokomotívban sem mindenki 
bízott, s akadt néhány kételkedő, aki lólábakat gyanított a gőzkazán alatt. 

Nem Petőfiről van tehát szó, nem erről az a ranyos suhancról , őszinteség-
Etnáról, irodalmunk szerelmetes fiáról, akiben mindmáig gyönyörködünk, s 
akinek nevét úgy szorongatjuk emlékezetünk markában, akár az eltűnt gye
rek cipőjét, amint találóan írta róla valaki egy kis portréjában. Petőfi szent 
és sérthetetlen, de épp az ő nevében kell háborognunk az álruhás irodalmi 
pató pálokra, akik a múlt nagy értékeinek békés árnyékában legyintenek 
minden újfajta kísérletre, amely, biedermeieres nyugalomhoz, pipafüsthöz, 
csöndes borongáshoz szokott kedélyüket fölzaklatná. 

Hogy a szabadvers honnan jön és merre megy, azt illetlenség volna 
részletezni irodalomértő és t ö r t éne l emi smerő emberek előtt. Csupán arra sze
retnénk figyelmeztetni néhány óvatos és aggódó lelket, hogy a gépek éktelen 
robaja, zengése, zúgása, zakatolása egy másik kontinensen már akkor kibil
lentette a verset megszokott ritmusából és rímeinek szoros tengelyei közül, 
amikor még meg sem száradt a föld Petőfi sírján. Walt Whitman kötete, a 
Fűszálak ugyanis 1855-ben jelent meg, fölháborodás és gúnykacaj közepette, 
s majdnem egyazon bokornak a tövéből, amelyre madárka szállott, ez a 
nyershangú, gyönyörű barbár olyasmiket üvöltöz, hogy ő biza a férfit s a 
nőstényt énekli, jókedvűen és készen a legszabadabb tettre az isteni törvények 
alatt, meg hogy a modern embert dalolja. 

De nem okvetlenül fontos visszanyúlnunk az ősforrásokig. A századelőn 
már Füst Milán is lelép a rímek páros ösvényéről, hogy a maga ösztöne 
szerint tapogassa ki a fogalmak bozótjába rejtőzött életet, s később Bartalis 
János számára sem igen kínálnak a világ díszítőnövényei metaforát, meg
személyesítést vagy ellentétpárt: árvának, elhagyottnak érzi magát a félelem
mel átszőtt és eldologiasodó világ közepén, nem csoda tehát, ha olyasmiket 
ír le, hogy sír az időben, míg arasznyira tőle kopnak a virágok. 

Lehet, hogy a szabadvers mai, sokszor kiátkozott művelői egy tragikus 
modernség előharcosai, de a huszadik század eddigi fejleményei is mintha 
igen-igen hasonlítanának valami modern tragédia első két felvonásához. S 
hogy ezt a határ- és kontúrtalan életet a költő nem tudja szonettek fegyel
mezett és zárt szakaszai, rímes versek egymással összeének lő sorai közé 
bekényszeríteni, hanem inkább mindig odaszalad, ahol az élet valamely 
szöglete kicsúcsosodik az alaktalan, böhöm zsákból, s hogy zegzugos mozgá
sával szinte fölveszi a testközelségű élet pszichikai arcát — ez szerintem a 
szabadvers mozgékonysága, alkalmazkodó képessége mellett bizonyít. 

De térjünk vissza egy kissé Petőfihez. Ügy tartjuk számon őt, akár az 
angolok Shakespeare-t vagy az oroszok Tolsztojt. De miért tagadnók, hogy 
sajgó sebeinkre nem mindig ő a gyógyír, s még akik reá esküszünk is, mai 
tépelődésünkben sokszor azon kapjuk magunkat, hogy például Vörösmarty 
gondolatainak érces hangja zeng fel bennünk, mint egy hatalmas könyvtár
szobában, ahol annyi ismeretanyag között már-már fáradtan elbóbiskoltunk. 
S azon sincs mit csodálkozni, hogy a sokszor elátkozott Nyugat, amely nem 
akart odafigyelni a tizenkilencedik század magyar költészetének csodaté
telére, most egyszeriben arra kapott kedvet, hogy a Vén c igány hegedűje 



felé billentse a fülét, melyből egyetemes tragédia, katartikus vágy, humánus 
jóslat zokog és énekel elő. 

Erre a kitérőre azért volt szükség, mert a mai szabadversnek nemcsak 
zaklató formáját nézik sokan rossz-szemmel, de gondolati fogantatását is; ezek 
a gondolatok úgymond nem alkalmasak megváltó igazságok kimondására, s 
nemigen megy általuk a világ előbbre. Hát ez igaz, ötezer év tapasztalata 
bizonyítja, legalábbis azok számára, akik a művészetektől látványos eredmé
nyeket várnak. Ebben a fogyatékosságban azonban egyformán osztozik a ha
gyományos műforma s az avantgard törekvés, leszámítva persze azt az óriási 
hatást, amit nagy sorsfordulókon tudott tenni egy Petőfi vagy egy Maja
kovszkij. 

Egyszóval: szegény szabadvers, miért is bántjátok?! S ha már nem fértek 
el tőle, miért nem azt olvassátok a fejére, amiben csakugyan ludas? Én 
magam, minden védő szándékom ellenére, elismerem, hogy a szabadversnek 
vannak sebezhető testrészei is. Például túl nagy terheket vállal néha magára, 
s emiatt erőtlenül vonszolódik; gondolati töltése pedig nemegyszer vaktöltés, 
mivel galuskává gyömöszölt újságkötegekből áll, s vonszolódása közben sok 
szemetet, rikító papírt, zörgő bádogot söpör, úgyhogy néha már a szándék 
sem látszik ki e sok alkalmi anyag közül. 

Ez mind igaz, de csak esetenként és nem jelenségszerűen. Ennyi kifogá
solni valót pedig, ha éppen akar az ember, még a szonettben is talál vagy 
bármely más hagyományos műfajban. De hogy alkalmi hibái miatt a mai 
szabadvers vagy általában az egész gondolati költészet rongylabda-játék volna, 
ahogy egy másik cikkíró nevezte egy tucatnyi költő fáradságos küzdelmét, ez 
túlzás. Mindazáltal, ha elfogadjuk is a fentidézett pamflet hasonlatát, még 
mindig marad egy vigasztaló gondolatunk: minden nagy világcsatár valamikor 
a rongylabdánál kezdte, valamely kicsiny és szűk hátsóudvaron vagy a grundon, 
ahol az alkalmi közönség nemcsak lehurrogta, de olykor még hátba is verte 
türelmetlenségében és izgalmában... 

Murádin László az Előrében szóvá tette, hogy lapjaink gyakran csak alap
formáit használják helységneveinknek, s emiatt zavarba kerülhet az olvasó, 
nem tudhatja pontosan — míg a szövegkörnyezetből ki nem derül (ha egyál
talán kiderül) —, melyik faluról, községről is van szó tulajdonképpen a két 
vagy több azonos alapnevű közül. Megállapításához még hozzátenném, hogy 
a „túlbuzgóság", tehát a megkülönböztető jelzők célszerűtlen használata is 
divat helyenként: A Hargita hasábjain néha Gyergyószárhegyről olvasok, noha 
szülőfalumnak már a század eleje óta egyszerűen csak Szárhegy a neve. Az 
előtag itt azért fölösleges, mert nem létezik más Szárhegy, amelytől meg 
kellene különböztetni. Ugyanígy helyesebb, ha Gyergyóditró helyett egysze
rűen csak Ditrót írunk, mondunk. Sőt, az amúgy is fölösleges megkülönböztető 
jelzők elhagyásával egyszerűsödik az íráskép is. Egyébként, úgy vélem, el 
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Kügy avagy a 700 éves „Újfalu"... 



kellene fogadnunk elvként: megkülönböztető jelzős helységneveinket s főként 
faluneveinket minden szövegben legalább egyszer jelzőikkel együtt használ
juk, címben pedig teljes írásképükkel, még ha olyan hosszúak is, mint Szépke-
nyerűszentmárton. 

De bárcsak annyit vétenénk helységneveink ellen, amennyit Murádin 
László megemlít. A K o r u n k áprilisi, éppen helytörténeti számában zavarba 
hozott engem is Ady László cikke. A cím alapján a Szeben megyei Nagy
kapusról véltem felfedezni olvasnivalót, az első mondatból azonban megtud
tam, hogy a Kolozsvártól 25 kilométerre, a Kapus-patak partján elterülő Ka
pusról van szó — azaz Magyarkapusról. Sajnos, az egész szövegben egyszer 
sem akadtam rá a falu helyes nevére. E helységet 1501-től kezdve századunk 
elejéig valóban Nagykapus néven említik az oklevelek (1501 Naghkapus, 1515 
Nagi Kapus, 1587—1589 Nagykapws, 1640, 1733 Nagy-Kapus, 1850 Kepusu 
Mare, 1854 Nagy-Kapus, Căpuşu-Mare), de a századforduló táján, a helység
nevek rendezése idején — talán éppen azért, mert két Nagykapus is volt — 
más megkülönböztető jelzőt kapott. De „Magyar" előtagja sem újkeletű. Már 
első előfordulásai után (villa Kopus 1282, Kapus 1332), 1391-ben is Magiar-
kapus alakban említi egy oklevél. Mindezt nyilván Ady László is jól tudja, 
hiszen foglalkozott a falu monográfiájával. 

Arra sem találni pontos magyarázatot, hogy a Berettyó melletti Vámos-
lázból miként lett újabban Kisláz (így használja a nagyváradi Fáklya) , noha 
1828-tól mostanig következtesen „vámos" volt a jelzője. Így találjuk az 1882-
ben, majd az 1913-ban megjelent helységnévtárban. Vámosláz román megfe
lelője, Chi laz, régebbi alakváltozatot őriz. Valószínű, ebből fordították vissza. 
Persze, helytelenül. A temesvári Szabad Szóban Nagybodófalva nevét Bodóra 
egyszerűsítik. Hogy a „nagy" megkülönböztető jelzőt lekoptatják, ez érthető, 
hiszen nincs Erdély területén más Bodófalva, amely használatát indokolná, 
de az utótag, a -falva elhagyása érthetetlen „kezdeményezés". Mi lenne, ha 
minden -falva, -háza, -telke utótagú helységnevünkkel így bánnánk el?! 

A Fáklya egyik számában olvastam, hogy a sonkolyosi (azaz a várson-
kolyosi — nem szégyen az, ha egy falunak hajdan vára volt — és nem a 
belényessonkolyosi) bányavállalat bálnakai (sic!) részlegén új kitermelést nyi
tottak. A Bálnaka Körösbánlaka akar lenni. Kinek használ ez a megoldás? 
£s mi értelme van? Egyébként a helység román neve — Bălnaca — a Bán
lakából alakult ki, hangátvetéssel (metatézis), vagyis a hangsor két mással
hangzójának sorrendbeli felcserélődésével. (Mint ahogy, például, a régi „ma-
lozsa" szóból „mazsola" lett.) Kotyiglet, Kotiglet, Kotyiklet magyarul helyesen 
Kótliget. Román változatának, a Cotigletnek a kialakulásában szintén a meta
tézis játszott szerepet. Az oklevelekben szereplő névváltozataiból azt is meg
állapíthatjuk, hogy a hangátvetődés valamikor a XVII. században következett 
be a falu és környéke román lakóinak ajkán. 

K. Nagy Sándor, aki amolyan bihari Orbán Balázs lehetett, 1884-ben meg
jelent Bihar-ország című útirajzaiban Tamásdát szerepeltet Tamáshida helyett. 
Ez nem jelentheti, hogy nékünk is így kell írnunk ma. A falu eredeti és 
századokon át szereplő neve nem sokkal a századforduló után újra vissza
nyerte létjogát. Már Rogerius kanonok is Tamás hídján keresztül — ad pon-
tem Thomae — vette útját Róma felé 1241-ben, miután megszökött a tatárok 
fogságából. A XIII. században még Thamashyda, Thomashida, Tamashyda, 
a XIV. században Thamashidi, Thamashida, Tamashida, a XV. században 
Thamashyda, Thamashyda alakokban fordul elő. Apahidát, Bonchidát, Pel-



bárthidát helyesen használjuk. Miért kell akkor érthetetlenné torzítanunk a 
hasonló szerkezetű, hasonló módon kialakult Tamáshida nevét?!... 

Tavaly újrakeresztelték egy Bihar megyei falucska, Kügy nevét: Újfalu 
lett, mert „a helység az utóbbi húsz esztendőben alakult ki". Eleve gyanús 
volt nekem ez a fiatalság. Kügy 1213-ban tűnik fel először Quid alakban, 
1332-ben Kyud-nak már papja van, és folyamatosan több mint hét évszázadon 
át szerepel. Coriolan Suciu ugyan 1828-ban tünteti fel utoljára, de az 1882-es 
helységnévtár Kügy alakban Nyüvedhez tartozó pusztaként említi, önálló cím
szóként, 1913-ban pedig Kügypuszta néven tartozik ugyancsak Nyüvedhez. 
1910-ben 188 lélek lakta. Ezek után nem értem, miért lett Újfalu? Mert a 
viharos századok során valamikor részben vagy teljesen kipusztították lakos
ságát? Ilyen alapon még sokkal szaporíthatnók az amúgy is szép számban 
előforduló Újfalukat. Ám, ha meg is szakad itt az élet folytonossága, semmi
képp sincs szó új településről, még kevésbé mindössze húszévesről. 

Helységnevek, helységnevek... Kényelmesek vagyunk. Mert mielőtt „ m e g -
szülnők" tudósításainkat, híreinket, riportjainkat, nem veszünk annyi fárad-
ságot, hogy utánanézzünk ezeknek a „részletkérdéseknek". Megoldást kell ta
lálnunk. Az első tennivaló talán az, hogy minden szerkesztőség szerezzen be 
egy helységnévtárat, legalább szűkebb érdekeltségi köréből betűrendes mu
tatója legyen a helységekről. 

Gy. Szabó Gyu la 

Incze János: Lépcső-utca Szebenben 


