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amolyan könnyű; felelősségnélküli, önkritikátlan játék volt. A különcködés 
még nem hat az újság ingerével, egy-egy történelmi név még nem teszi a 
verset naggyá, az ámuldozás még nem költészet. Mindennek ellenére meg kell 
állapítanunk, hogy akad a verseskötetben jó vers is, s ez azt igazolja, hogy 
Eörsi István nem tehetségtelen. Amikor nem egyszerű benyomást ír meg; 
hanem érett élményt önt versbe, a vers szerkezeti arányával, a mondanivaló 
természetes egyszerűségével tűnik ki: 

Majd' ha leszel a feleségem, 
akkor is így nézem igézve - ' 
járásodat? — tűnődve kérdem — 
ilyen lesz ruhád rezzenése, ' 
s a láthatatlan 'kis vonalkák, 
mik csiklandozzák szájad sarkát? 

(Tűzpróba.) 

Emlegessem Petőfi tanítását a költő .feladatáról, vagy Ady példáját, aki 
napokig gyötrődött egy igén, s akinek felesleges sortöltő szava nincsen? Ha 
egyszer Eörsi István felhagy a ' versírás szabadosságával, versei t ' a legszigo-
rúbb kri t ikus szemével nézi, és a legnagyobbak alkotásaihoz megtanul ja mérni, 
kevesebbet fog írni biztosan, de jobbat és igazabbat. 

MADÁCSY LÁSZLÓ 

„Nyomodat mossák őszesők" 
Ez a címe László Ibolya egyik költeményének. (Tiszatáj, VII. 222.) A versről 

írott kritikájában Vajtay István kifogásólja az őszesők kifejezést (Szegedi Egyetem 
II. évf. 6. sz.). Ugyanakkor - a szerkesztőség a költő védelmére kel a „poetica 
licentia" és nagy költőink példája jegyében. Költő, kritikus és olvasó egyaránt jo-
gosan kívánhatja a felmerült vitás kérdés tisztázását. 

A nyelvi sajátságok, a nyelvi törvények alakulása nem a logika következetes, 
egyenes útján halad. Ezért a nyelvi jelenségek helyességét vagy helytelenségét 
csak ritkán lehet általános érvényességgel, kategorikusan .eldönteni. Ami tegnap — 
vagyis nyelvünk régebbi szakaszában — még helytelen volt, és hibának számított, 
az. a nyelv újabb fejlődése folyamán általános nyelvszokássá és elfogadott szabállyá 
válhat. így pl. az ikes igék iktelen ragozása (pontosabban a kétféle ragozás keve-
redése) ma már nem nyelvi hiba. A múljék helyett ma már bátran és helyesen 
mondhatunk múljon-1, az írnók helyett írnánk-ot. Vagy megfordítva. Csokonai vagy 
Jókai még megengedhette magának a „na lássa" felszólító módú igealak használa-
tát a kijelentő módú látja helyett. Ma azonban a csúnya „suksüknyelv" ragály-
szerű terjedése folytán tiltakoznunk kell az ilyen nyelvi pongyolaság ellen. 

Még bonyolultabb az irodalmi nyelv egyes vitás kérdéseinek eldöntése. Az 
'irodalmi nyelv éppenúgy az egész társadalmat szolgálja ugyan, mint a köznyelv, 
mégis van köztük minőségi eltérés, mégsem tekinthetjük a köznyelvet egyszerűen 
az irodalmi nyelv beszélt változatának. (Ámbár ilyen felfogással is találkozunk. Vő. 
Beme L.: A nemzeti nyelv rétegei a helyesség szemszögéből. Nyelvművelésünk főbb 
kérdései c. kiadványban. Bp. 1953. 31. o.). Pedig ,.ha az irodalmi forma alapanyaga 
a nyelv, ebből még nem következik, hogy a nyelvhez — a beszélt nyelvhez — 
képest semmi többletet nem mutat" — állapítja meg Sztálin. (Művei II. 321. o.). 

Ez az eltérés az irodalmi és köznyelv között nyilvánul meg pl. abban,- hogy 
az irodalmi nyelvben előfordulhat a köznyelvi szokástól eltérő nyelvhasználat, kife-
jezésmód is. Gondoljunk csak Vörösmarty híres — és • a maga idején sokat vita-
tott — „Bort megissza magyar ember" sorára. 

Az eltérés jogosságá attól függ, indokolt-e tartalmilag (mint ahogy pl. a 
Fóti dalban a bordal pattogó ritmusa, a mámor hangulati érzékeltetése indokolja), 
milyen céllal használja az eltérést az író, a költő, megengedik, ill. követelik-e a 
rendkívüliséget művészi, .hangulati, alkalmi stb. célok. (Mint ahogy pl. Adynál az 
új, szokatlan mondanivaló megkövetelte az új, szokatlan nyelvi formákat is.) Végül 
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nincs-e ellentétben a szokástól eltérő nyelvhasználat a nyelv kialakult törvényei-
vel, nem lépi-e túl a nyelvhelyesség megengedhető kereteit? 

Mindezeknek a nem először kimondott elvi szempontoknak figyelembevételével 
próbáljuk megvizsgálni a kérdéses verssort! 

Ősz szavunk nem egyjelentésű szó, hiszen az ,évszak' jelentésen kívül ,deres', 
.fehérhajú' értelme is van. Ha a költő ez utóbbi jelentésben használja az ősz szót, 
akkor a kérdésnek csupán helyesírási vonatkozása van (egybeírás a különírás he-
lyett). Ez esetben, ha nem olvassuk, hanem •— mondjuk rádióban — halljuk ezt 
a kifejezést, akkor arra kell gondolnunk, hogy a költő valamilyen különös, deres 
színű esőről, sőt esőkről beszél. 

A vers egészéből azonban világosan kitűnik, hogy az ősz szónak itt évszak 
értelmezése van. Erre utal mindjárt a költemény első sora: „Nyelvemen még a 
nyár í ze" . . . Majd később is: „vigyen, vissza sem nézve rám, a nyár": Az őszeső 
tehát kétségtelenül a köznyelvi őszi eső helyett szerepel. 

Kérdés, megengedhető-e, *indokolt-e ez a nyelvi használat? -
Az őszi eső kifejezés jelzős, mégpedig tulajdonságjelzős szerkezet. Olyan, . 

rr.int tavaszi szél, tavalyi hó, déli oldal, piski híd stb. Ezekben az esetekben a köz-
nyelvi használat nem szokta elhagyni az -i képzőt. Pontosabban csak olyankor-
hagyja , el, amikor a képzős előtagot ragos alakkal helyéttesítjük. Vagyis' a tulaj-
dorságjelzős szerkezetet birtokviszonnyá alakítjuk. Pl. esthajnal — ésti hajnal, ill. 
estnek a hajnala. Ugyanígy: hajnalcsillag, nyárutó stb. Ilyen esetekben az egykori 
jelzős szerkezetből összetett szó alakult. Azonban nem minden esetben helyettesít-
heti az -i képzős melléknévből alakított tulajdonságjelzőt birtokos jelző: vagy meg-
fordítva: népdal kifejezetten „népnek a dala", nem „népi dal". Szintúgy nem mond-

h a t ó asztalbor sem az asztali bor. helyett (az első egy borral megrakott asztalt! a 
második asztalra való bort jelent). Ez utóbbi csoportba tartozik az őszi eső szerke-
zet is, amelyből nem vált. s nyilván nem is alakulhat a köznyelvben összetétel 
azért, mert zavaró körülményként közrejátszik az ősz szónak másik jelentése, 
melynek emlékképe — akarva nem akarva — tudatunk előterébe tolakodik az- ősz 
szó hallatára. Olyan ez, mint amikor a közös lakás csengőjét megnyomom, s nem-
csak kedves ismerősöm, hanem a társbérlő is kidugja a fejét. 

< Költői nyelvhasználatról lévén szó, az a kérdés, indokolja-e a szokatlan kife-
jezést valamilyen művészi, tartalmi, hangulati vagy egyéb szempont. 

Vájjon többet mond-e az őszeső kifejezés, -mint a megszokott - őszi eső? — Ter-
mészetesen nem. De kétségtelenül magára vonja a figyelmet, mégpedig úgy, mint 
egy harmonikus színekbői összeállított lágy tónusú képen az egy pontra illesztett 
éles kontraszt-szín. De amilyen erősen magához vonzza a szemet, úgyannyira elvonja 
a többi résztől, a kép egészétől. . ' . 

Vájjon csak az-e a költő célja, hogy az. őszi eső jelentőségét hangsúlyozza? 
A költemény tanúsága szerint nyilván fontosabb a nyári kaland, a nyári élmény 
elmúlása, amelyről ismételten szó van. s amelynek befejezettségét á vers utolsó ' 
sora is megerősíti: „hisz elvitt, vissza.sem nézve rám, a nyár". Az őszi "eső t ehá t , 
már csak aláhúzza, lezárja az amúgy is befejezett tényt. Nem volna-e éppen ezért 
sikerültebb a cím sóra így: nyomod mossák őszi esők. (Még jobb lenne így: nyo-
mod mossa őszi eső.). 

A vers ritmika ja aligha szenvedne azáltal, hogy a kétütemű sorba 4:4 elosz-
tás kerülne a. nehézkesebb 5:3 helyett. Ezzel a nyomodat szóban fölösleges tárgyrag 
elhagyása is lehetővé válnék. 

Más a helyzet a költemény szövegében előforduló verssorral kapcsolatban: 
„nyomod elmossák őszesők". Itt többet mond a költő, mint a címben. Az el ige-
kötővel a teljességet, a befejezettséget jelzi. 

Itt, a vers menetében, az előző sorokból megismerve a költő mondanivalóját, 
a vers lényegét, már sokkal kevésbbé zavaró, s inkább megengedhető az őszeső 
kifejezés használata, mint a költemény címében. 

A szocialista költő az egész néphez, a nép legszélesebb rétegéhez szól. Nem 
néhány ezer kiváltságosnak, hanem százezreknek és millióknak ír. Szükséges tehát, 
hogy — Arany János szavával — megtanulja a legfelsőbb költői finomságokat is a 
népnek élvezhető — könnyen érthető — fórmában adni elő. 
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