
vérseb benyelte, mikor beszáradt.
Senkikirályfi, miért a vérseb?
Nem felelt senki.
Senkise. Érted?

Én nem akartam rossz gyerek
én jó akartam lenni
én nem kívántam vérsebet
se libasültet enni
és nem mondtam meg senkinek
hogy nem válaszolt senki
nem is kérdezte senki meg
se Süle apa senki

Nem mentem többet a Sárgásba.
A mezsgyén se túlra.
Édesapa felfedezte a vérpipákat.
Matyi bácsi, a széljáró szomszéd
meg hazajött ôszre.

Váradi Péter

A CSONTMAJOM

Mintha püspök csontja roppan, állkapocs-szilánkja koccan, 
ôsi kriptajárt ereklye peng a színarany lapon –
majd mint tabernákulumba kétforintost dobva hull a
pénz, inogva, sûrü borba, megkoccan kehelyfalon:
csont ütôdik csempelapra kórterempadlózaton;
zúg a vasbeton plafon.

Ôstulok-szarv-kürtje-hangban ôrjöng, mint a sziklakatlan
kôtövén a víz viharban és ezernyi szólamon:
felröhög a kórteremben fekvô-álló, gipszkötegben
szikkadó közönség, szebben áriáz akár a Don –
dupla hangerô verôdik vissza mindegyik falon! 
Tízezernyi szólamon.

Csontmajom táncol kopogva bent, egy orvosféle fogja
marjonettjét botladozva. Ezeréves szálakon
húzza-vonja tagjait, de szinte maga jár az körbe!
Meg se ingva, föl se dôlve lóg a roggyant szálakon!
És az orvos csak röhögve rázza roppant szálakon –
táncot jár a Csontmajom.
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A csontbábot körbeállják testes ápolók, a száját
nézik, apró csontpofáját lesni jó az alkalom!
Míly nevetve mondja sorra! – bár vidám volt, bár goromba,
mégis mind beállt a sorba, vagy hever az ágyakon!
Mindegyik nevét kiadja pár betû a kórlapon,
tátog a kis Csontmajom.

Kôfal ível: önmagába zárt a kórházkert, faláda-
tompa hang kering, akár a légy a dupla ablakon. 
Pázsit ázik kinn a kertben, jégesô-püfölte csendben
vak fióka szárnya rebben – ver a jég a házfalon.
Csak nevetnek, hang szitál tejüveg dupla ablakon –
dúl a néma Csontmajom.

Mikor bábosa kifárad, körbeadja a favázat,
mégis, szinte önmagának táncol a kis Csontmajom – 
Mintha ô húzná a drótot – úgy ugrálja körbe oldott
hangulatban a porondot fényes gránit kôlapon.
És a vázat körbe-körbe adják fürge ujjakon – 
táncol a kis Csontmajom.

Kicsi Sándor András

TEGEZÉS A MAGYARBAN

A szociolingvisztika egyik legfontosabb felismerése, hogy magához a nyelvhez hason-
lóan a nyelvhasználat is rendszert alkot, amely a nyelvi rendszernél jóval érzékenyeb-
ben reagál a nyelven kívüli hatásokra. Minden nyelvben – ha a nyelvi rendszerben nem
is, a nyelvhasználatban mindenképpen – kifejezést nyer a társadalmi rang és státus.
Ez a társadalmi rangjelzés nem korlátozódik az emberekre, hanem érvényes lehet ál-
latokra, élettelen tárgyakra, szituációkra, a beszéd közönségére stb. A társadalmi stá-
tus kódolása számos formában megnyilvánulhat, minthogy maga a státus is számos
társadalmi jelenséghez kapcsolódik, amelyek mindegyike elvben külön kódolható.
Ilyen társadalmi jelenség az udvariasság, a távolságtartás, formalitás, szimpátia, kö-
zömbösség stb. A társadalmi státus általános tulajdonságai közé tartozik, hogy stabil
(merev), szorosan strukturált, fokozatos és többféle módon kódolt.

A tegezést a magyarban – miként sok más nyelvben – meglehetôsen bonyolult rend-
szer szabályozza. Bár a tegezés az ôsibb és a több – például morfológiai – szempont-
ból jelöletlen (angolosan unmarked, default), a felnôtt magyar ember addig ismeret-
len, felnôtt beszédpartnerét az ismerkedéskor és gyakran ezen túl is, még ha például
egykorú és azonos nemû kolléga is, általában magázza. A magázás csak a XVI. század-
tól, a társadalmi rétegzôdés növekedésével terjedt el a tegezés rovására. Bár a magá-
zás a nyelvjárásokban nem látványosan elterjedtebb, mint a köznyelvben, egyes vidé-

1184 • Kicsi Sándor András: Tegezés a magyarban


