
Lackfi JÀnos

SEBEK

Ha mostan felderengene
testem minden eml¢k-sebe
felfakadnÀnak a hegek
lenn¢k felnyÁlt bûrfel¡let
jelv¢nyek: müt¢t zuhanÀs
bunyÂ foci barkÀcsolÀs
bicikli flaszter-horzsolÀs
kalandos t¢rk¢p-´mlenyek
a k¢k a z´ld ¢s a lila
alkony-illuzionizmusa
lappangÂ izland tÂvid¢k
a z´ld a lila ¢s a k¢k
ä m¢g megmaradnÀnak bel¡l
titkos vÁzjel¡l v¢rjel¡l
stigmÀim nem-¢szlelhetû
bûrfelszÁn alatt terjedû
¢j pokrÂca alatt kapott
Àlombeli ¡t¢snyomok

HERMENEUTA °JI DALA

Nachtlied, hermeneutisch

Ha tudnÀnk, utunk hol vezet,
VizeletmintÀnk hol veszett,
KivÀghatnÀnk taknyot, rezet.
De vagyunk kÂbor borgesek,
Lobbot vet¡nk, vad kortesek,
S nem aratunk, mint cÂrtezek.

Ha tudnÀnk, utunk hol halad,
Nem vonnÀnk ki hÂbÂl havat,
Nem gyÀrtanÀnk sÂbÂl savat,
Nem szÁvnÀnk: fogat, odvasat.
Most csak ¡t¡nk, pÀrtot, vasat,
Az ¢let puszta olvasat.
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BÀrmerre vigyen zord utunk,
Maradj m¢g, s mint Zoro Hurut,
Mint ersz¢nye a kengurut,
Mint hagymÀza felkent gurut,
Mint ¢tvÀgya a v¢n zulut:
Ne hagyj el, mÃlÂ l¢t-hurut!

DÀvidhÀzi P¢ter

àBETEGS°G, MELYNEK J°ZUST
K¹SZ¹NHETJºKÊ*

Egy parafrÀzis N¢meth LÀszlÂ ¢s Pap KÀroly pÀrbesz¢d¢ben

Egy mondat lassank¢nt magÀra maradhat; ahogy vÀltoznak az idûk, egyre ritkÀbban,
majd egyÀltalÀn nem sz¡letnek rokonai, mÁgnem k´r¡lzÀrja a magÀny, amit egy kive-
szett fajta hÁrmondÂjak¢nt sokf¢lek¢pp viselhet, vÀrakozva vagy rem¢nytelen¡l, fÀ-
sultan ¢s fens¢gesen. Az a gy´ny´rü p¢ldÀny, amelyet az ´nt´rv¢nyü gondolkodÀs
nyelvi k´v¡letek¢nt csodÀlok r¢gÂta, mindig ritka k¢pzûdm¢ny lehetett, de mÀra szin-
te teljesen elmagÀnyosodott. N¢meth LÀszlÂ fogalmazta meg az 1930-as ¢vek k´zep¢n
K°T N°P cÁmü recenziÂjÀban, amelyet Pap KÀroly ZSIDñ SEBEK °S BþN¹K cÁmü k´ny-
v¢rûl Árt. Mondatunk mint nyelvi esem¢ny tehÀt egy szerzûtûl szÀrmazik, besz¢dmÂdja
azonban egyet¢rt¢sben fogant parafrÀzis, ami ÀllÁtÀsa szerzûs¢g¢t eleve megosztja re-
cenzeÀlt ¢s recenzens k´z´tt, s a helyeslû tolmÀcsolÀs kÁnÀlta olvasat k´z´s meggyûzû-
d¢st sejtet. ParafrÀzisrÂl l¢v¢n szÂ, vagyis egy rejt¢lyes, ¢vezredek Âta vitatott stÀtusÃ,1

mÀig t´bb szaktudomÀnyban vizsgÀlt2 sz´vegtÁpusrÂl, N¢meth ¢s Pap nagyfokÃ egyet-
¢rt¢se ellen¢re sem k´nnyü, sût r¢szben ¢pp az¢rt pontosan nem is lehet megÀllapÁtani
a benne foglalt gondolatok eredet¢nek megoszlÀsi arÀnyÀt; itt rÀadÀsul nem olyan (ne-
vezz¡k Ágy) m¢rethÁven utÀnk¢pzû parafrÀzissal van dolgunk, amelyben valaki a sajÀt
szavaival egy mondatban el akarja ism¢telni (amennyire egyÀltalÀn lehet) valaki mÀs
egy mondatÀnak tartalmÀt, hanem szabadabban ´sszefoglalÂ parafrÀzissal, amely vÀlo-
gatÀst, ezÀltal m¢lyebb ÀtalakÁtÀst, tehÀt m¢g t´bb alkotÂi beavatkozÀst ig¢nyel. TovÀbb
bonyolÁtja a helyzetet, hogy a mondatunkat l¢trehozÂ retorikai müveletek nem szo-
rÁtkoztak (nem is szorÁtkozhattak volna) az ´sszefoglalÂ parafrÀzisban leginkÀbb vÀr-
hatÂ szükÁt¢sre (abbreviatio), hanem az ¢rtelmez¢shez (mint rendesen) sz¡ks¢g volt
n¢mi hozzÀtev¢s (additio) ¢s bûvÁt¢s (amplificatio) kieg¢szÁtû alkalmazÀsÀra. Mik´zben
N¢meth egyetlen mondattÀ sz´vi a Pap k´nyv¢ben sz¢tszÂrtan felbukkanÂ jellegzetes
szÀlakat, az elûtt¡nk kibontakozÂ (megalkotott) eredm¢nyben rÀismer¡nk az eredeti
textÃrÀjÀra, sürÁtett mintÀzata m¢gis Ãjszerünek hat, s a k´nyvben nem talÀljuk, nem
is talÀlhatjuk egymondatos megfelelûj¢t. N¢methn¢l a mondat k´zvetlen sz´vegk´r-

* Ez a tanulmÀny elûk¢sz¡let egy tervezett nagyobb munka elsû r¢sz¢hez.
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