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Balázs Géza

„A megmozdult szótár”
Elemi formák keresése

A program. Weöres Sándornál tudatos költ�i program a formák keresése és 

velük a végletekig való kísérletezés. Már az 1930-as években írt „nemzedék-

versében” is világosan ez áll:

Mit bánom én, hogy versed mért s kinek szól,

csak hátgerincem borzongjon belé.

Csak épület legyen, zárt, teljes egység,

sokrétü, mégis áttekinthet�,

s nem kérdezem, hogy vajjon lakható-e.

Csak minden szónak fénye, súlya, izma

legyen helyén s mindannyi talpra essék,

akár izgalmas, hajlós macskatest

s még azt se bánom, ha semmit se mond. (…)

���(Harmadik nemzedék�=�WS 1981, 1/195.)

Vagyis a lényeg: a forma, a struktúra („épület legyen, zárt, teljes egység”), 

a logikus és esztétikus szerkesztés („minden szónak fénye, súlya izma / legyen 

helyén”), az elementáris, megragadó hatás („csak hátgerincem borzongjon 

belé”�=�a borzongás �si, egyes esetekben megmagyarázhatatlan dolgoktól 

való félelem), ezzel szemben: lényegtelen a szemantika, tehát aszemantikus, 

esetleg pragmatikailag használhatatlan is lehet („azt se bánom, ha semmit se 

mond”), s végül a kommunikációs helyzet sem érdekes („Mit bánom én, hogy 

versed mért s kinek szól…”). Ez a „harmadik nemzedék” Weöres megfogalmaz-

ta s részér�l elég következetesen követett programja.

Weöres számos helyen említi, hogy els�sorban kísérletezik, játszik: ritmus-

tanulmányokat, ötletverseket ír. Hogy maga sem volt mindig tudatában annak, 

hogy ez mit jelent, bizonyítja, hogy az életében többször saját maga által sajtó 

alá rendezett Egybegy�jtött írások cím� kötetekb�l hol ez, hol az a vers ma-

radt ki (vagyis nem volt biztos abban, hogy versként megállják a helyüket), s a 

címadásban is folyamatos bizonytalanságot mutatott (Ferencziné Ács 2008, 

54–55.). A címadás alkalmisága, illetve hiánya egyébként a költészet kezdetére, 

a folklórra utaló szövegtani jegy.

A kísérletezgetés, játék a magyarázata Weöres Sándor gyermekverseinek. 

Számos alkalommal elmondta, hogy soha nem akart gyermekverset írni, 

a „gügyögés” távol áll t�le. Egyszer�en arról van szó, hogy a nyelvvel való játék 

a gyermek sajátja, a gyerekek jobban és gyorsabban megértik, megszeretik. 

Weöres csak kísérletezett, s utólag jött rá, hogy ez mennyire tetszik a gyere-

keknek, több versét felépítése, hangzása, ritmikája vagy éppen témája alapján 

utólag min�sítette át gyermekverssé (Ferencziné Ács 2008, 64.).
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Elemi formák. Weöres voltaképpen az antropológusok által korábban 

fölvetett „elemi nyelvi formákra” talál rá, illetve azokhoz megy vissza. Ilyen 

a hangutánzás (tágabb értelemben a kiejtésközeliség), az ismétlés számos 

formája (alliteráció, ikerítés, szimmetria, ritmus). Az ismétlés roppant fontos 

nyelvalkotó-nyelvalakító jelenségét mások már alaposan körüljárták, itt csak 

annyit jelzek: mind az emberi nyelv, mind a gyermeki nyelv legalapvet�bb 

épít�eleme, mozgatórugója. Ezért is merem „�sinek” nevezni. Nagy L. János is 

így látja: „A hangokkal, hangcsoportokkal való játék Weöres Sándor költésze-

tében gyakori. Ezekkel a játékokkal a szerz� eltünteti a határt a nyelvi szintek: 

a  jelentés nélküli egységek és jelentéses egységek között” (Nagy 1998, 14.). 

Az elemi, egyszer� formákban a hangok még közelebb voltak a jelentéshez. 

Ennek (túlzottan) nagy jelent�séget tulajdonítanak a hangmetafi zikusok, de 

minden nyelvész elfogadja a hangutánzás különleges nyelvi jel státusát. És a 

játék is, ebben az esetben is (nem csak a gyerekek és feln�ttek mindennapi 

tevékenységében) rendkívül komoly dolog: tanulás, próbahelyzet, valamint id�-

strukturáló (szórakozás, öröm) funkciójú.

Weöres költészetében a nyelvi jelek sajátos státusa, a hangutánzás központi 

kérdés. A hangutánzás fölfogható úgy is mint nyelvkeletkezés, nyelvkeletkezte-

tés (nyelvteremtés), valamint úgy is mint valamiféle „�si reliktum” a mai nyelv-

ben. A  hangok „érteményét” kutató, hangmetaforatesztekkel kutató Fónagy 

Iván nyomán születtek Weöres Hangcsoportok cím� versei (WS 1981, 1/608.).

Puha, forró hangok: Ange amban ulanojje / balanga janegol…

Gyors, gyöngyöz�, vidám hangok: Vikulili hejriri sziggaga / mukofoki kupu-

kájlili vikufuja…

Áradó, sugárzó hangok: Khúnái áfhászthái mengoh / álkén ovái lái!

Számos állat „nyelvét” utánozza, a legismertebb a Macska-induló (WS 1981, 

3/395.):

Kurrogj, kurrogj, kormos macska,

cirregj, cirregj, cirmos macska (…)

���Jobbra át, balra át,

���agyon marjuk a kutyát,

������nyiáu-úu!

A  hangutánzáshoz hasonló a kiejtésközeliségre (egyfajta sajátos költ�i 

hangutánzásra, jellemutánzásra), az (eleinte észrevétlen) variációs ismétlésre 

épül� A szegény kis üdül�gondnok panaszai cím� vers (WS 1981, 3/334–335.), 

az els� magyar sestina, szlengben megírva (Nagy L. 2003, 198.).

A melós itt minálunk csak üdüll�,

gyühet, ha rendbe van a beutálló,

elgyün két hétre, ha itt a csötörtök,

én nem bánom, dógozóké az órszág,

nálunk már, kérem, fejl�dött a kórszak,

s akinek nem teccik, azt nem szeressük.
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A vers címe Kosztolányi Dezs� A szegény kisgyermek panaszai cím� baljós 

ünnepélyesség�, rezignált hangvétel� ciklusára emlékeztet. Ám itt egy tipikus 

kisember komikusnak ható panaszkodását halljuk. A  szomorúság szatírába 

megy át (a m�fajt állítólag el�ször – saját vallomása szerint – Weöres használta 

humoros forma gyanánt, vö. Kiss 1975).

Bányából, gyárból idefut az órszág,

furakodnak, löködnek, nem szeressük,

de markukban lobog a beutálló,

s annyi koffer, cucc, szajré, kész csötörtök,

érezze jól magát minden üdüll�,

mert mit tehessek, ha illyen a kórszak.

A  második versszakban már fölt�nnek a visszatér� (ismétléses) elemek: 

ugyanazok a rontott szavak a sorok végén: órszág, szeressük, beutálló, csötör-

tök, üdüll�, kórszak. Visszatérnek, de nem azonos sorrendben. Ez a reneszánsz 

sestina m�faja. A sestina hat strófából, a strófák hat sorból állnak, a verssorokat 

nem rímek, hanem a különféle sorrendben ismétl�d� rímszók tartják egyben.

Tudom én: hetfi , kedd, szerda, csötörtök,

pétek, szombat, mind hajrá, hajt a kórszak,

ezért köll a melósnak is üdüll�,

csak jobban megnézné a beutálló,

kit küld, mert a huligánt nem szeressük,

az gondulja, csakis övé az órszág.

A panaszkodó kisember itt egy üdül�gondnok, (vice)házmester-ország tipi-

kus fi gurája, kispolgár, de már a szocializmusban (hiszen a magatartásformák 

társadalmi változásokat vígan átélnek: „Bányából, gyárból idefut az órszág”):

Mit parancsolgat, nincs már úri kórszak,

bóravalót nem ad, nincs úri órszág,

a lármát, handabandát nem szeressük,

pálinka-szerda, szerelem-csötörtök,

ha égb�l pottyant is a beutálló,

pihennék én is, nem csak az üdüll�.

A szótorzítások Weöres Sándor törekvése szerint egyfajta magyar cocney-t, 

Budapest-külvárosi nyelvjárást idéznek (utánoznak; vö. Kiss 1975): a magán- 

és mássalhangzónyúlást: kórszak, órszág, dógozó, üdüll�; a  suksüközést 

(a  felszólító forma használatát kijelent� módban): szeressük; a  szótorzítást: 

csötörtök, beutálló. Átlengi egyfajta nyelvjárásiasság: elgyün, gondulja, gyön; 

megjelenik az új szleng-szókészlet: cucc, szajré.

Balhéznak és randáznak, nem szeressük,

végre itt a váltás nap, a csötörtök,

hát mint tatárjárás után az órszág,
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úgy lenyargalva az egész üdüll�,

új gruppa gyön, nem változott a kórszak,

megint sáskákat küld a beutálló.

A panaszkodás közhelyei: lárma, handabanda, balhéznak, randáznak, tatár-

járás, lenyargalva, sáskák, diliház, idegeinken táncol az órszág…

Kérem, nekem sosem jut beutálló,

én nem lehetek két hétig üdüll�,

pedig rám férne az alvási kórszak,

majd diliházban, de azt nem szeressük,

az idegeinken táncol az órszág

s gitározik, míg elvisz a csötörtök.

A sestina épít�eleme a misztikus hatos szám. Hat strófa, hat sor, hat kü-

lönböz� sorrendben visszatér� rímszó. Ez az egyik formai titka vonzerejének. 

A másik pedig az, hogy korokon át aktuális. Igaz volt a szakszervezeti üdül�re, 

a  rendszerváltás kori Zimmer Feri (Tímár Péter fi lmje) világára, s  a mostani 

wellnessez�kre is. Mondhatni: nem változott a „kórszak”!

A  variációs ismétlés „iskolapéldája” a Faiskola (WS 1981, 3/441–442.), 

melyben a faiskola mintájára további (tréfás) szóösszetételeket alkot: „Rég úgy 

képzeltem a faiskolát, / hogy fatanárhoz jár sok fadiák.” És a továbbiakban: 

fapadsor, fatízperc, fakolbász, fatej, fafi ú, fafolyosó, fakislány, fatitok, fafi uhad, 

faest, fahold, „favan” és „favolt”.

Az ismétlésre (és részben hangutánzásra) még sehol nem közölt egyéni 

példával is tudok szolgálni. Weöres Sándor Táncdal cím� versében találjuk (WS 

1981, 1/607–608.):

panyigai panyigai panyigai

ü panyigai ü (…)

kudora panyigai panyigai

kudora ü (…)

kotta kudora panyigai

kudora kotta ü (…)

ház panyigai kudora

ü kudora kotta ház (…)

Látható, hogy itt is különféle ismétlések (szó szerinti, megváltozott sor-

rend szerinti visszatérések) szerepelnek, s mindegyik versszakban ott az ü. Az 

értelmetlen vers foglalkoztatta a fi lológusokat. Kikutatták például, hogy volt 

Szombathelyen egy Panyigai nev� fuvaros (Nagy L. 2003, 140.). Talán innen 

jön a név. De mi az az ü? Az ü valamiféle hangutánzás, indulathang, leginkább 

nyüszítés. Egy személyes adalékkal tudom megvilágítani. Hat évvel id�sebb bá-

tyám (és barátja, Illyés Antal) például ezzel „szórakoztatott” („húzott”) gyermek-

koromban (ez a sajátos k�bányai gyermekfolklór része): „Gézu, gyere be, Gézu, 
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Gézu, megharap a kutya ú!” Sokban hasonló Weöres verséhez. Van benne név 

(megszólítás) és egy nyomatékosító hangutánzó hang/indulathang (Weöresnél 

talán nyüszítés, itt talán a kutyavonyítás). Összefoglalva az mondható el az ü-r�l 

és az ú-ról, hogy a gyermekfolklórból kimutatható �si indulathang.

Weöres Sándor versei bizton rejtenek még sok nyelvi titkot. Az Ünnep cím� 

szonettr�l kimutatták bels� szerkezetének tökéletes magánhangzó-harmó niá-

ját: 70 magas és 70 mély magánhangzót tartalmaz (WS 1981, 3/401.; Nagy L. 

2003, 162.). Igaz, ebben a versben is szabályos visszatérések, ismétlések van-

nak, pl. az 1. vsz. 1. sora: „a csillag-szárnyas éj” visszatér az 1. vsz. 3., a 4. vsz. 

1. sorában, hasonlóan az „égen kereng”, „a nap világa kél” stb. sorok, s ez a 

visszatérés el�segíti a harmóniát.

További „elemi nyelvi formák” például a szóburjánoztatások, amelyek Az 

ég� szótár cím� versben (WS 1981, 3/286–287.) sok esetben „költ�i” (valós 

vagy még inkább költ�ien fi kciós) gyökkeresést, gyöksorolást mutatnak: „mö-

götte megitta mellette mulatja mevetve / medve atva hitvi / ta te tü ti t�…” 

A  szavak hangzás-, hangoztatás-közelségi vonzása (voltaképpen ikonicitása) 

rejtetten ott van a nyelvben, a mindennapi szövegekben és versekben is, Weö-

res ezt vizsgálja, hozza a felszínre.

�si, titokzatos (véletlen?) jelenségek a szavak, mondatok értelmes megfor-

dításai (a palindromok). A Szajkó cím� tréfás (értelmetlen) szövege (WS 1981, 

3/443.) kapcsán utal a megfordításokra: „’Indul a kutya s a tyúk aludni.’ – az 

efféle szövegeknek rokona az én Szajkóm. De itt nem a zene, hanem a vers 

pattogása számít, a hangzásjáték, a szerkezet” (idézi: Nagy L. 2003, 187.): „ta-

nárikari karika / papiripari paripa”. Mindez puszta költ�i és gyermeki játék is 

lehetne, a palindrom pedig „véletlen”. Mindaddig, amíg nem fi gyelünk föl arra, 

hogy bizonyos megfordítások jelentésükben rendszerszer�séget, sajátosságot 

mutatnak: az alapszó jelentésének megfordítását (pl. gát – tág), ahogy arra 

például a Czuczor–Fogarasi-szótár bevezet�jében is utal: pl. csev-eg ~ fecs-eg, 

hus-áng ~ suh-áng, zsug-orodik ~ guzs-orodik stb. (CzF 1862, 1/65.).

Örkény István egyperceseire „rímel” az Összekevert újságcikkek cím� írá-

sa, amely a kommunikációs sokkhatás következményeként el�álló jelenséget, 

a  napihírek kontaminációját (keverését, vegyülését) mutatja: „Tegnap éjjel 

Keceszálláson a kiskorú F. Mihály, 16 éves és 75 méter mély, naponta tízszer 

annyi áramot szolgáltat Japánnak, mint akácvirágzáskor a méhek, ezért a bí-

róság enyhít� körülményként fi gyelembe véve, bajszát pödörve gyönyörködött 

a fi atal szöv�lánylányokban…” (WS 1981: 3/288). A kontamináció is alapvet� 

nyelvi m�ködés. A  megmozdult szótár (WS 1981, 2/253.) cím� vers részben 

a kontaminációra, részben az egyberántásra, rövidítésre játszik rá: „csillag és 

rózsa násza / csilrólagzsa / asztal felszekrényed� / asztrény / borjúból birka 

berugsz bel�le / borjuh” stb.

Az elemi nyelvi formák keresését szolgálja a lehet� és lehetetlen szóalko-

tások és nyelvtani megoldások próbálgatása. Ennek egyik példája Az áramlás 

szobra cím� vers (WS 1981, 1/607.):

nyugmozgás siethez indul sietben ablakik

feje istenek árnyékszéke vágtat

árnyékvillámszék nyers tündérhús csepeg
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A  nyugmozgás lehetséges (nyelvújítási) szókeletkeztetés: vö. nyugszék. 

A sietben és a siethez nyelvtanilag nem lehetséges. Az árnyékvillámszék lehet-

séges, tréfás hangulatú (nyelvi játék gyanánt is m�köd�) további szóösszetétel.

Az elemi formák között említeni kell a mindennapi és a népi költészet szá-

mos alapvet� m�faját, az egyszer� rigmust, a népdalt, a sírverset, a csúfolót, 

a gúnyverset, a falusorolót, a táncréját vagy a korábban idézett nonszenszt stb. 

is. A népi beszédb�l fakadó „magas” költészetet a Magyar etüdök ciklusa rep-

rezentálja. A legtöbb et�d Kodály-dallamra készült magyaros (ütemhangsúlyos) 

verselésben. Ferenczné Ács Ildikó (2008, 59.) szerint: „a magyar nyelv technikai 

lehet�ségeit bemutató versek. Nem fogalmi nyelven beszélnek, hanem zenei 

jelentést hordoznak.” Számomra pedig inkább a népi (mindennapi) beszélgeté-

sek, népdalok, alkalmi szövegek világát idézik. Egy példa a (6) sz. vers:

„Adjonisten szomszédasszony!

Hova megy a szomszédasszony?”

„Hát ide, aztán oda át,

kéne egy kis hogyhíjják.”

��(WS 1981, 2/68.)

A  Magyar etüdök csodája természetesen az, hogy valahogy, valahol ki-

zökkenti, „megemeli” a népi (mindennapi) beszédet, költészetet. Bizonyságul, 

hogy ilyen szövegek ma is vannak, egy városi nyelvi párhuzamot mutatok be 

(mesteri paradoxon van benne):

„Szevasz, van nálatok terasz?”

„Szevasz, van egy, de az nem az.”

��(Saját városi folklórgy�jtés, B. G.)

Összefoglalva: az elemi nyelvi formák között példának hoztam a többféle 

(nyelvteremt�, illetve ikonikus) hangutánzást, a kiejtésközeliséget, a gyökkere-

sést, a megfordításokat, a lehetséges és lehetetlen nyelvi formákkal való költ�i 

játékot, a gyermekfolklórra, illetve általában a népköltészetre, a népi beszédre 

utaló költ�i próbákat. A továbblépést az elemi formákból szervez�d� összetett 

mintázatok, a zenei szerkesztésmód jelenti.

Jelent�sége. Weöres Sándor költészetében valami olyasmire volt képes, 

mint amire leginkább Ady Endre, vagy a zenében Bartók Béla és Kodály Zoltán. 

A hagyományt és a modernséget felszabadító, korszer� módon ötvözték. Weöres 

a költészetben valósította ezt meg, s oly módon, hogy a magyar nyelv, dallam, 

ritmus alapformái föléledtek, közkinccsé, a  nemzeti m�vel�dés él� egységeivé 

váltak. Ha általában a nyelvtudomány fel�l közelítek, akkor a nyelvi lehet�ségek 

kibontása-kibontakoztatása ragad meg, ha az antropológiai nyelvészet fel�l, ak-

kor a nyelvi „mélyrétegek” feltárása, ha a pszichológia fel�l, akkor a játék mozza-

nata, ha a stilisztika fel�l, akkor a kifejezésbeli gazdagság, ha a néprajztudomány- 

folklorisztika fel�l, akkor a folklorizmus-neofolklorizmus csodája, ha az irodalom-

történet fel�l, akkor az �si, primitív és avantgárd egybejátszása, ha az irodalom-

elmélet fel�l, akkor azt mondhatom: íme a valódi, értelmes posztmodern.
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Weöres Sándor törekvése, módszere azonban nem ragadható meg ilyen 

egyszer� kategóriákkal. Ráadásul beleilleszkedik az ún. „szerves” (hagyomá-

nyokon alapuló, azokból építkez�) kultúra több területén való kezdeménye-

zésekbe: a népm�vészetben, a zenében, a táncban, a sokféle, az élet minden 

területét átfogó népi tudás fölelevenítésébe, s úgy vélem, hogy lehet üzenete 

egy ún. „szerves nyelvészet” számára is, mely – a már említett Czuczor–Fogara-

si megszakadt programja nyomán – a magyar nyelv szemléletére (alapformáira, 

épít� eljárásaira) helyezi a hangsúlyt. S az is biztos, amit Károlyi Amy mondott: 

„Generációk beszélnének rosszabbul nélküle” (idézi: Nagy L. 2003, 137.).
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