
 

Molnár Katalin: 
Különös (stílus)házasság: a folklór és a rap1 

 
 

 
 1. A magyar népzenei együttesek egyik jeles képviselője a Vízöntő zenekar. Akik valamennyire 
is járatosak a népzene világában, azok biztosan találkoztak már a nevükkel. Kiss Ferenc, a 
zenekar egykori vezetője 1994-ben megjelentetett egy albumot, melynek címe visszautalt az 
együttessel töltött korszakra. Ezen bukkantam rá az itt elemzett dalra, a Replikára. (Kiss Ferenc: 
Vízöntő kor, Hungaroton-Gong Kft., Budapest, 1994.) 
 Meg kell mondanom, hogy első hallásra elképesztett. Másod-, harmad-, negyedszerre 
egyenesen dühített. Csak amikor elkezdtem figyelmesen hallgatni a szöveget, akkor kezdett egyre 
jobban tetszeni, először csak maga az ötlet, majd pedig egyre inkább a "kivitelezés" is. 
 A szöveg közreadása előtt a következőkre hívom fel a figyelmet: 
 A teljes megértéshez a mű egészének ismerete lenne szükséges, vagyis a hangfelvételé is. Aki 
valóban el akar mélyedni a mű befogadásában, annak azt javaslom, hogy mindenképpen 
ismerkedjen meg a hangfelvétellel is, s ha lehet, még az elemzés elolvasása előtt. Egy pillanatra 
sem szabad ugyanis elfelejteni, hogy nem megzenésített szövegről van szó, hanem a zenével-
dallamal együtt született, azzal szervesen összetartozó alkotásról! Ezt a tényt a szövegelemzés 
során sem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen meghatározó a mű zeneisége. (Zeneiségen értve pl. 
a ritmust, lüktetést, dallamot, hanglejtést stb.) Ezért kell néha hivatkozni az előadásmódra, s 
időnként egy-egy zenei szakszó használata is előfordul majd. 
 Azok számára, akiknek nincs módjukban megismerkedni a hangfelvétellel, és az itt bemutatott 
sajátságos műfajt, a rap-et sem ismerik, illusztrációképpen egy-egy verssor ritmizálását a szöveg 
közben jelölöm, mégpedig a zenében hagyományosan használt ritmusképlet segítségével. Ha 
megpróbáljuk eszerint skandálni a szöveget, megközelítőleg el tudjuk képzelni az énekelt ritmust, 
bár természetesen maradéktalanul így sem adható vissza az eredeti előadásmód. (Pl. az alábbi 
sornak: "Hagyd azonnal abba, mert szétszakadok" ritmusképlete a következő: ti-ti ti-ti tá ti-ti tá 
ti-ti tá szün. A jelölések: egy függőleges vonal: egy negyed (tá), azaz hosszú, hangsúlyos ejtés; 
két összekötött függőleges vonal: két nyolcad (ti-ti), rövid, hangsúlytalan ejtés. A Z betűhöz 
hasonlító jel neve: szün, időtartama egy negyed értéknek felel meg, vagyis ugyanannyi, mint egy 
függőleges vonalé vagy két összekötött függőleges vonalé. A három egymással összekötött 
függőleges vonal neve triola, ami annyit jelent, hogy ugyanazt az időtartamot, amennyi alatt egy 
negyed vagy két nyolcad értékű hangot kimondunk, három egyforma hosszúságú részre bontjuk. 
Ha megkíséreljük kimondani egymás után ezeket a szavakat: ti-ti ti-ti tá tá triola triola tá tá, akkor 

                                                        
1 Rap zene: modern zenei stílus, a reggae városi "unokaöccse", New York City-ben született, annak is négerek 
lakta negyedében, a harlemi gettókban, és a még ennél is ijesztőbb bronxi bérkaszárnyák és üres grundok 
rengetegében.  
A falakat, közlekedési eszközöket "díszítő" új művészeti jelenséggel, a graffitivel szoros kapcsolatban alakult ki, 
annak hangzó megfelelőjének mondhatnánk: szavak pergőtüze, amely nemritkán olyan fergeteges, hogy alig lehet 
kivenni a szöveg értelmét. A szöveget a háttérben lemezről, magnószalagról vagy élőben megszólaltatott zene 
kíséri. A számok szövege lehet vicces, szürrealista vagy valamely együttestől vett idézet, de tartalmazhat akár 
véresen komoly, gyakran politikai töltetű mondanivalót is. E stílus hazai képviselője a Rapülők [e.: repülők = 
reppelők] együttes.  
(A meghatározás Alan Blackwood: A világ zenéje c. könyvéből való, nem szó szerinti idézet. OREX Bt., Bp., 1994. 
214.) 



 

rá lehet érezni ezeknek az elnevezéseknek a ritmusára, s megértjük, miért éppen így hívják ezeket 
a ritmusértékeket. Még egy jelölést alkalmaztam: a hosszabb függőleges vonalak az 
ütemhatárokat jelzik.) 
 
  
 2. Az itt közölt dalszöveg magától a szerzőtől, Kiss Ferenctől származik, aki készségesen 
bocsátotta rendelkezésemre a szinte forgatókönyvszerű kéziratot. Ez a forgatókönyvjelleg a leírás 
sajátos formáján is látszik. Azért véltem fontosnak megtartani az eredeti írásképet, mert segíti a 
szövegben való jobb tájékozódást, szemléletesen mutatja a párbeszédeket, a szövegen belüli 
arányokat, ismétlődéseket stb. 
 Már most szeretném felhívni a figyelmet a szövegben szereplő különféle, első látásra 
bonyolultnak tűnő kiemelésekre. Ezek elemzésem során nyernek majd értelmet: a szöveg ún. 
rétegeinek a feltérképezésében lesz szerepük. 
 Meg kell jegyeznem, hogy amikor először kezdtem ismerkedni a szöveggel, hallás után 
próbáltam meg lejegyezni, de helyenként egyáltalán nem értettem, mit mondanak-énekelnek, vagy 
csak hiányosan, pontatlanul tudtam leírni. Ezért fordultam aztán a szerzőhöz az eredeti kéziratért. 
 A különösen figyelmes olvasó, hallgató bizonyára észre fogja venni az itt közölt – még egyszer 
hangsúlyozom: magától a szerzőtől való, eredeti – szöveg és a hangfelvétel szövege közötti apró 
különbségeket is. Ennek okát teljesen érthetőnek vélem. Amint majd az az elemzésből részletesen 
kiderül, a szöveg jellegéből adódóan nem lehet elvárni, hogy pontosan a megírt szöveg hangozzék 
el a felvételkor. Ez a néhány – persze szándéktalanul "elkövetett", de annál inkább jelzésértékű – 
alkalmi eltérés is mutatja, hogy mennyire élő, beszélt nyelvi szöveggel van dolgunk: általuk 
érezhetjük annak spontaneitását, pillanatnyiságát, csaknem egyszeri, megismételhetelen voltát. 
 Ezekre az apró eltérésekre a szövegben mindenütt külön is utalok, mégpedig úgy, hogy a 
kézirat szövegétől eltérő, azaz a felvételen elhangzó, alkalmi változatot mindjárt a szó után 
zárójelben megadom. 
 Végezetül: elemzésem a dalszerző tudtával és hozzájárulásával jelenik meg. 
  
 3. Ezek után íme a szöveg:



 4. A különböző stílusrétegek esetén nem ritka, hogy egyesek egymással keveredve 
jelentkeznek, a határok amúgy sem mindig vonhatók meg élesen. Tipikusan ilyen például a 
tudományos és a publicisztikai stílus határán lévő tudományos népszerűsítő irodalom, vagy egy 
egyetemi szeminárium, amely a tudományos és a társalgási stílus kereszteződése, de még 
sorolhatnánk a hasonló példákat. 
 Ezek azonban szokványosak, használatuk nem okoz különösebb meglepetést. Nem úgy, mint 
az elemzésem tárgyául választott "szülemény", amely két egymástól jól elkülönülő és 
elkülöníthető zenei stílus: a folklór és a rap házasságából fogant. Mégpedig meggyőződésem, 
hogy nem véletlenül. Miért? 
 Mint a bevezetőben is hangsúlyoztam, nem pusztán szövegről van szó, hanem egyben zenéről 
is, egészen pontosan a kettő szoros együtt létezéséről. Ezért néhány gondolat erejéig engedtessék 
meg egy rövid zenei vagy inkább filozófiai (!?) kitérő. 
 Milan Kundera A nevetés és felejtés könyve c. regényében (Európa Kiadó, Bp., 1993., 227-8.) 
a következőképpen ír a zene "idiotizmusáról":  
 "Ha igaz, hogy a zene története véget ért, akkor mi maradt a zenéből? A csend? 
 Dehogy! Zenéből egyre több van, sokszorta több, mint legnagyobb dicsősége idejében. Szól a 
háztetők hangszóróiból, a lakások és vendéglők szörnyűséges zenegépeiből és a kis tranzisztoros 
rádiókból, amelyeket az emberek az utcán hordanak magukkal. 
 Schönberg meghalt, Ellington meghalt, de a gitár örök. Sztereotip harmónia, elcsépelt melódia 
és ritmus, mely minél monotonabb, annál hangsúlyosabb, ez az, ami a zenéből megmaradt, ez a 
zene örökkévalósága. A hangjegyeknek eme egyszerű kombinációiban mindenki megegyezhet, 
hiszen maga a lét az, amely boldogan rikoltozza bennük: Én itt vagyok! Nincs hangosabb és 
egyértelműbb egyetértés a léttel való egyszerű egyetértésnél. ...  
 Amikor halála előtt majdnem egy évvel édesapámmal szokásos sétánkat végeztük a szokásos 
háztömb körül, minden utcasarkon zene szólt. Minél szomorúbbak voltak az emberek, annál 
hangosabban bömböltek a hangszórók. Arra buzdították a megszállt országot, feledkezzen meg a 
történelem keserűségéről, és adja át magát az élet örömeinek. Édesapám felpillantott a készülékre, 
amelyből a lárma hangzott, és én éreztem, hogy valami nagyon fontosat akar velem közölni. Nagy 
igyekezettel összpontosította figyelmét, hogy sikerüljön kimondania azt, amire gondol, majd 
lassan és erőlködve megszólalt: – A zene ostobasága. 
 Mit akart ezzel mondani? Talán meg akarta sérteni a zenét, amely életének legnagyobb 
szerelme volt? Nem. Úgy érzem, azt akarta mondani, hogy létezik a zenének valamiféle eredeti 
állapota, amely megelőzi a zene történetét; az első kérdésfeltevés, az első eltűnődés, a 
motívummal és témával való játék kezdete előtti állapot. A zenének (a gondolkodás előtti 
zenének) ebben az alapállapotában tükröződik  az emberi lét lényegbevágó ostobasága. E lényegi 
ostobaság fölé a zene csak a szellem és a szív mérhetetlen erőkifejtése árán emelkedhetett föl, és 
ez volt az a gyönyörű ív, amely Európa évszázadai fölött fénylett, és röpte tetőpontján hunyt ki, 
mint a tűzijátékban kilőtt rakéta. 
 A zene története halandó, de a gitárok hülyesége örök. A zene ma visszatért eredeti állapotába. 
Ez a kérdés utolsó felvetése utáni állapot, az utolsó eltűnődés utáni állapot, a történelem utáni 
állapot." (Kiemelések az eredeti szöveg szerint.) 
 
 Mintha csak ezeknek a gondolatoknak a megtestesülése volna választott szövegünk – e "torz 
gyermek" – egyik "szülője", mégpedig apja: a rap. Ez a nemrég kialakult zenei műfaj modern 
testvérei sorában – de leginkább kisöccse, a techno mellett – egyike a zene zsákutcáinak. 
Itt van viszont a másik "szülő", az anya: a folklór. Hogy lehet, hogy ez a finom hölgy hozzáment 



 

ehhez a durva férfihoz? – kérdezhetjük döbbenten. Csak egyetlen módon: erőszak áldozata lett. 
Különös, kényszerházasság az övék. S egy ilyen frigyből mi születhet? Tozszülött, árva, 
magányos gyermek, amilyen ez a dal. Világrajötte törvényszerű, mert nem más az, mint a zene 
ösztönös tiltakozása az ilyen házasságok ellen. 
 Pontosan ezt a felháborodást éreztem, amikor először meghallottam a Replikát. Más ún. rap-
folklór szöveget nem ismerek, valószínűleg ez eleddig az egyedüli hazai próbálkozás volt. Úgy 
gondolom, ennél kifejezőbbet és teljesebbet nem is igen lehet létrehozni. Ez telitalálat, és teljesen 
kiaknázta a műfajban (pontosabban műfajkeverékben) rejlő lehetőségeket. 
 (A hagyományos népzenét egyébként már többen többféleképpen próbálták úgymond 
összeházasítani egyéb modern műfajokkal. Közülük legismertebb talán a Gépfolklór, a Kormorán, 
a Szvetter, a Barbaro együttes, valamint az egyébként autentikus népzenét is játszó Méta 
együttes. Ez utóbbi Havyméta [e.: heviméta] c. albumának már a neve is önmagáért beszél. Túl 
nagy pályát azonban egyik kísérlet sem futott be, érdekes próbálkozások maradtak.) 
 Ha most már egészen közelről, részletesen vesszük szemügyre e fura gyermeket, azt 
tapasztaljuk, hogy minden egyes porcikája különleges. Meg fogjuk látni, hogy szinte minden elem, 
minden szó tartalmas; megdöbbentő a szöveg megterheltsége. Ha elég bátor lennék, e tekintetben 
akár egy Kosztolányi-novellához is hasonlíthatnám. 
 A mű egészét megpróbáltam rétegekre bontani. Nem egységeknek, részeknek nevezném őket, 
hanem rétegeknek, mert nem egymás mellett, hanem valahogyan több dimenzióban elképzelve 
egymás alatt-fölött, egymásban helyezkednek el, végül valamiképpen szerves egységet alkotva. 
Körülbelül hat ilyen réteget lehet elkülöníteni. 
 Az alábbi sorrend nem jelent semmiféle rangsort, csupán felsorolás. A rétegek felfejtésekor 
igyekeztem valamilyen közös jellemzőt találni a hozzájuk tartozó elemekben, ezért volt nehéz az 
elnevezésük. Helyenként talán néhány elemnek az adott rétegbe való besorolása is vitatható. 
 A dalszövegben – amint azt a figyelmes olvasó már bizonyára észrevette – különféle 
kiemelések találhatók, amelyek most nyernek majd értelmet. Ugyanis az alábbi rétegekbe tartozó 
elemeket a szövegben hasonlóan jelöltem. 
 
5. A rétegek a következők: 
 
A) Folklórelemek (jelölésük: egyszeres aláhúzás) 
 
 Ide tartozik minden népköltészeti, népzenei elem, amely a műben akár szövegszerűen (pl. népi 
gyermekmondóka, kiszámoló, ráolvasásszerű felsorolás, népnyelvi szavak formájában), akár csak 
zeneileg jelen van. (Ez utóbbi típust maga a hangszerelés – javarészt népi  hangszerek –, valamint 
a későbbiekben az elemzés során még más összefüggésben előkerülő, a dalban kétszer is 
visszatérő érdekes cigányos, csujogatásszerűen énekelt rész jeleníti meg.) 
 Nézzük meg most a szövegszerűen is megjelenő elemek előfordulását! A kórusnak, a 
gyerekeknek a szájából hangzik el az első népies jellegű átkozódás: 
 "Váljon vérré a mosdóvized is, 
  lángot hányjon a törölköződ!" 
 Ez a két sor igen elterjedt a népköltészetben, jómagam például Fehér László (vagy Fehér 
Anna) balladájából ismerem, amelynek a végén a gonosz és aljas Horvát bírót átkozzák meg 
ezekkel a szavakkal. Ebben a szövegben valószínűleg nincs olyan erős és komoly szándéka az 
átoknak, mint az eredeti balladában, s éppen ezért furcsa, váratlan a felbukkanása, meglepő a 
stílushatása. 



 

 A következő egy gyermekkorunkból ismert s szintén a népi hagyományokból elterjedt 
kiszámoló mondóka szövege: 
 "Egy üveg alma, két üveg alma..." 
Legalábbis eddig. Ami ezután következik, az már továbbfűzött szójáték, mert az almából hirtelen 
almabor lesz, ami aztán magától értetődően idézi ide egy másik szeszes ital – a rím kedvéért itt 
éppen – a barna sör képét, s zárórímként a hatökör szó kerül a kiszámoló végére, és egyúttal a 
kiszámolók végén szokásos tréfás – s nem éppen hízelgő – rámutatást is magában foglalja. (Azt 
már csak zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy erre az utolsó szóra, a hatökör-re logikailag 
kitűnően "rímel" a kislány ezt követő felszólítása: ... "na ne marhuljunk!") 
 Szintén a népies gyermekjátékokat idézi még a "Csörgő dió, mogyoró" rövid bemondás, illetve 
a szöveg vége felé a különböző növényneveknek az a hosszas ráolvasásszerű felsorolása, amelyről 
a továbbiakban még részletesen lesz szó. Továbbá itt kell megemlíteni a szöveg két népnyelvi 
kifejezését: ko(r)csma; játszódjunk. 
 
B) Rap-elemek (jelölésük: dőlt szedés) 
 
 Ez a réteg nem annyira magában a szövegben, hanem inkább annak előadásmódjában nyilvánul 
meg. A rapnek mint előadói stílusnak a jellegzetességeit hordozza magán a szövegnek a 
legnagyobb hányada.  
 A rap előadásmódja érdekes, énekelve beszélő, beszélve énekelő – ám a zenei recitativo 
kifejezéssel mégsem illethető – előadásmód. Ez ugyanis párosul egy kissé gyorsabb, 
szaggatottabb, mégis egybefolyó szövegmondással, és a beszéd természetes hangsúlyviszonyait 
felborító hangsúlyozással, ami bizony sokszor idegesítővé, monotonná teszi az ilyen "dalokat". 
Éppen erre a szabályszegésre játszik rá szándékosan a következő párbeszédrészlet: 
 apa:  A magyar nyelv ugyan tőhangsúlyos, 
 Anna: De lehet így is, nem olyan súlyos! 
 kórus: Szeretem az apám, szeretem az anyám." 
(Külön érdekesség, hogy a súlyos szóval itt is eljátszik a szerző.) 
 Ha a beszélő, egymásnak feleselgető – replikázó – felek megnyilvánulásait vizsgáljuk, 
pontosabban azt, hogy ezek között a megnyilvánulások között milyen a rap-szerűek aránya, azt 
figyelhetjük meg, hogy az apa szövegében van a legtöbb, a gyerekében szintén sok, és végül a 
kóruséban a legkevesebb.  
 
C) A modern élet elemei (jelölésük: kétszeres aláhúzás) 
 
 Ide azokat a szavakat, kifejezéseket soroltam, amelyek – szorosabban vagy lazábban, de – a 
mindennapi modern, nagyvárosi  élet tartozékai. Megtalálhatjuk itt a legkülönfélébb tárgyakat 
(élelmiszerek, édességek, élvezeti cikkek nevét, mint pl. pizza, hamburger, csokoládé, cukorka,  
cigaretta, kávé, szeszes italok), jellemző "családi" képeket ("Dagad a léped és apad a 
pénzed?/Anyu a munkában, magad a ko(r)csmában!/Minden este későn keveredsz az ágyba!), a 
különféle divatosabbnál divatosabb márkaneveket (Mars, Milka, Mamba; Nintendo, Amiga, Sega, 
Gameboy; Levis, BudmilBenetton, Adidas, Puma; Sindy, Barbie; montenbájkcsoda; Kim, LM, 
Marlboro stb.), sőt néhány leheletnyi finom – vagy nem is annyira finom? – utalást a politikára 
(erről még lásd később részletesebben!).  
 A kizárólag külföldi fogyasztási cikkeknek ezt az elképesztő özönét igyekszik tükrözni a 
csoportnak az elnevezése: valóban a modern, nagyvárosi életet, a fogyasztói társadalom látszólag 



 

színes és gazdag, de igazából lehangoló képeit látjuk itt felsorakozni. Az ömlesztett, hosszas 
felsorolás pergő ritmusa, sodró lendületű stílusa pedig nagyon jól illusztrálja a mögöttük rejlő 
jelenség áradatjellegét. 
D) Beszélt nyelvi, diáknyelvi, argó, szleng elemek, közhelyek (jelölésük: vastagított szedés) 
 
 Ez igen tág kategória. Az idetartozónak vélt elemek – ahogyan ezt az elnevezésükben is 
igyekeztem kifejezni – elsősorban tipikusan beszélt nyelvi fordulatok, s legfőbb közös jellemzőjük 
a nyelvi igénytelenség lehetne. Használatuk nagyon, sőt azt is mondhatnánk, hogy túlzottan is 
elterjedt a mindennapi beszédben, a szövegbeli nagyszámú előfordulásuk szintén ezzel 
magyarázható. Néhány szemléltető példa: Hm...; Na jó.; Hát...; ugyebár; a tanár a szenya; Nem 
igaz, lányom....; Micsoda bandák!; klimpírozol; na ne marhuljunk; elájulok!; Megáll az ész!; Az 
anyád mindenit!; Az tök jó!; Nincs ezeknek párjuk, hát ezek a nagyok?/Eddig , eddig, eddig, 
eddig vagyok!; Az más!; Csak! Stb. 
 Különösen figyelemre méltó közülük a szenya jelző, amelynek eredetét csak találgatni tudom: 
feltehetőleg a szennyes, esetleg a szemtelen-nél durvább jelentésű szemét szavunk tövét érezhetjük 
benne, amihez talán a nem túl produktív -nya/-nye melléknévképző járul. Hogy ilyen képzőnk 
valóban létezik-e, s ha igen, mennyire produktív, azt nem tudjuk bizonyosan. A magyar nyelv 
szóvégmutató szótárában (szerk. Papp Ferenc, Akadémiai Kiadó, Bp., 1969. 82.; 109.) mindössze 
9 ilyen vagy hasonló képzésűnek tűnő, -nya/-nye végű melléknevet találtam (7 -nya végűt: 
csúnya, fránya, konya, rusnya, satnya, tohonya és tunya), 2 -nye végűt: gernye, henye.  
A magyar nyelv történeti etimológiai szótárából (I-III. kötet, Akadémiai Kiadó, Bp., 1976.) 
kikerestem ezeket a szavakat, és az tűnt fel, hogy közülük a legtöbb ismeretlen vagy bizonytalan 
eredetű, illetve jövevényszó vagy hangfestő keletkezésű. Nem állíthatjuk tehát egyértelműen,  
hogy van ilyen képzőnk, de az mindenesetre érdekes, hogy az a néhány ilyen végű melléknevünk 
kivétel nélkül negatív, rosszalló, de ugyanakkor eufemisztikus jelentésárnyalatú. Hasonló 
képzésűnek tartom genya szavunkat is, (valószínűleg ugyanilyen módon jött létre a gennyes vagy 
a genny szóból), de ezt a  szóvégmutató szótár nem veszi fel. A szenya és genya szavaknak 
használatos egy másik alakváltozata is: vö. szenyó, genyó. 
 
E)  Kultúraelemek vagy műveltségelemek (jelölésük: ritkítot t  szedés) 
 
 Ez a réteg is – főleg az elnevezése – némi magyarázatra szorul. Ide olyan szavakat és 
kifejezéseket soroltam, amelyek valamiféle értéket képviselnek a társadalomban, a "normális" 
emberi életben pozitív dolognak számítanak, az iskolában, a tanulás során sajátítja el őket az 
ember. Tehát valamiképpen összefüggnek a kultúrával, ezért adtam nekik ezt a nevet. Hogy 
könnyebben megértsük, álljon itt néhány példa: van határa ... az országnak; szépnek szép; 
okosnak okos; hármast hoztam; hagyomány; Mondjunk egy verset, mi azt is tudunk!/Tüzesen süt 
le...; A magyar nyelv ... tőhangsúlyos; könyvet... olvasol; moziba ... mész; Fellini; Antonioni; 
Pasolini; sárga rózsa; Illés; Omega. 
 
F) SZÓJÁTÉKOK, SZÓVICCEK, KIFACSART SZAVAK 
 
 Ezeket a szövegben külön nem jelöltem, hiszen így is már-már követhetetlenek a jelölések. 
Ezért az ilyen humoros, szellemes, azt is mondhatnám sziporkázó nyelvi kifejezéseket itt, külön 
kigyűjtve sorolom fel: 
 



 

 
a) Rózsaszín bombákat szóró repülők 
b) (a) Bumzen Rózsi meg a puffancs padödők 
c) XL suszter és Albino doktor 
d) Májkrém Dzseki meg a Tótumfaktor! 
e) Szántsál, Barbi! Szántsál, szántsál! 
f) Mek-mek! 
g) Mellbemarót, száraz LM-et 
h) Ma Szkín Hedvig! 
 
Néhányat közülük talán különösebb magyarázat nélkül is meg lehet érteni, de azért vegyük sorra 
őket:  
 
a) Utalás a Rózsaszín bombázók nevű magyar együttesre, illetve a jól ismert és a rap mint zenei 
stílus meghatározásánál már emlegetett szintén hazai Rapülők együttesre. 
b) Bumzen Rózsi: egyrészt talán utalás a Guns'n Roses nevű, napjainkban felkapott angol 
rockegyüttesre, másrészt pedig a németül tudó számára felidézi – és ez az érdekesebb, 
leleményesebb, jóllehet elég durva, sőt trágár nyelvi játék – a német bumsen 'kefél, b...ik' jelentésű 
igét. A másik jelzős szerkezet a magyar Pa dö dő együttesre utal. 
c) Az XL Sisters nevű magyar együttes, valamint a Dr. Alban nevű énekes. Ez utóbbit még 
szellemesebbé és hatásosabbá teszi, hogy az illető énekes nemhogy nem albínó, de éppenséggel 
fekete bőrű! 
d) Májkrém Dzseki: Michael Jackson, Tótumfaktor: érdekes neologizmus a "tótumfaktum"-ból. 
e) A Sunshine Barbie nevű divatos játékbaba nevének elferdítése, illetve az ebből alkotott magyar 
viccre való utalás. (A vicc lényege: A paraszt bácsi vásárol egy Barbie babát, kiviszi a mezőre, és 
azt mondja neki: – Szántsál, Barbie!) 
f) Egyszerű hangutánzó szó, a McDonald's név elferdítése. (Itt jegyzem meg, hogy az utóbbi 
időben a McDonald's cég reklámjaiban szinte már túlzásba is viszi a nyelvi leleményességet, ami 
éppen a 'Mc' előtag eltorzított kiejtéséből adódik, nevezetesen hogy a magyar meg igekötőt 
helyettesítik ezzel a szócskával. Egyik legismertebb ilyen szóalkotásuk a 'Mclepetés'. 
g) Mellbemarót: a Marlboro cigaretta nevének elferdítése. Az egyik leghumorosabb, 
legszellemesebb szóalkotás a szövegben. Száraz LM: értsd: szárazelem, az LM cigaretta nevéből. 
Míg az előbbinél a logikai kapcsolat is teljesen nyilvánvaló, addig az utóbbinál már áttételesebb, 
homályosabb. 
h) Szkín Hedvig: nagyon leleményes egyenes utalás a skinhead-ekre. 
 
 Jóllehet a fenti kiemelések nyomon követése figyelmet és türelmet kíván az olvasótól, mégsem 
haszontalan végignézni őket. Belőlük ugyanis kiderül, hogy a szövegnek valóban rétegeiről 
beszélhetünk, amelyek sok esetben átfedik egymást, néha akár többszörösen is. Egy-egy nyelvi 
elem akár két-három rétegbe is tartozhat egyszerre, amit a jelölések jól mutatnak. Továbbá ezáltal 
igazolódik az a megállapítás, mely szerint a szöveg rendkívül megterhelt, egyetlen eleme sem 
fölösleges, mindnek információtartalma és stílusértéke van. 
 Ilyen például a mű vége felé az apa monológja, amikor a növénynevek egész sorát vonultatja 
fel. Ez egyszerre lehet iskolás műveltségének fitogtatása a gyermeke előtt (ráadásul a 
növénynevek majdnem ábécérendben hangzanak el, mintha csak a lexikonból magolta volna be 
őket), ilyen módon sorolhatjuk a kultúraelemek közé, de felfoghatjuk a népi babonák közül ismert 



 

ráolvasásnak is, aminek az alapján viszont a folklórelemek közt lenne a helye. Bár az utóbbi okát 
nem tudnám pontosan megmagyarázni, legfeljebb az támogatja ezt a feltételezést, hogy az itt 
elhangzó növények nagy része gyógynövény, mégpedig népi elnevezéssel. Ennyiben lehet közük a 
kuruzsláshoz, varázsláshoz. Az elhangzás módja (a ráolvasásszerű, monoton, szinte recitáló – 
énekelve beszélő – előadásmód) is ezt az érzetünket erősíti. Ha még figyelmesebben olvassuk a 
növényneveket, azt is észre kell vennünk, hogy van köztük jó néhány érdekes nevű: babonafű, 
bábakalács, istenfa, krisztustövis, máriafű, pilátusfa, sátánfű. Ezek is beszédes nevek, amelyek 
szintén valamiképpen a népi hiedelemvilágot idézik elénk. 
 Vagy egy másik példa. Már fentebb utaltam arra, hogy az ún. rap-elemek az egész dal 
előadásmódjára jellemzőek általában, így magától értetődő, hogy szinte mindig keverednek más 
rétegekkel, amelyek viszont szövegszerűen jelennek  meg. 
 Az ún. folklórelemek rétegénél már jeleztem egy érdekességet, amelyre most visszatérek.  
A dalban kétszer is hallható egy furcsa, a népzenéhez nem szokott fül számára idegennek, 
megmagyarázhatatlannak tűnő szöveg nélküli rész. Nem ismeretlen ez azonban a cigány 
hagyományokban, ahol gyakran hallani efféle, gajdolásnak vagy másképpen és nagyon kifejezően 
szájbőgőzésnek nevezett éneklést. Általában hangutánzó szavakból, csujogatásokból, 
kurjongatásokból, jajgatásokból, lalázásból, illetve az ezeket utánzó hangokból – tehát nem 
értelmes szövegből – tevődik össze, és egészen hosszan is szokták énekelni. Van, hogy egy egész 
tánc erre épül. Hangszer nélkül vagy hangszerrel (főleg gitárral), illetve hangszerfélével (kannával, 
esetleg kanállal) vagy tapssal, dobogással kísérve adják elő. 
 Ez azonban csak az egyik része a dolognak, s legfeljebb azt kérdezhetjük – ha egyáltalán 
feltűnik, és fontosnak ítéljük –, hogy hogy kerül ide ez az előadásmód? A másik – szintén ezzel 
kapcsolatos – megfigyelés talán magyarázatot ad, de egyúttal veszélyesebb vizekre viszi az 
elemzést, ami már nem biztos, hogy feladata: a politika területére. Hogy mégis idemerészkedem, 
annak az az oka, hogy a szövegben egy helyen nagyon erős és egyenes, több helyen viszont 
nagyon árnyalt, nagyon finom utalás van bizonyos népcsoportok egymás ellen tanúsított, nem 
éppen rokonszenvező magatartására. Nevezetesen a cigányokról (megjelenésük a dalban – és ezt 
nevezem finom célzásnak – nem szöveg szinten történik, hanem a fent részletezett módon, csupán 
áttételesen, de éppen stílusukat felidézve!) és a skinheadekről van szó, akik viszont nyíltan – bár 
valamelyest humorral enyhítve, de – megneveztetnek (lásd: Ma Szkín Hedvig). 
 És akkor még nem is szóltunk a szövegben megjelenő egyéb nemzetekről. Amikor az 
ártatlannak tűnő nyelvtörőként, tréfás találóskérdésként ismert gyermekmondóka felhangzik a 
gyerekek, a kórus szájából ("Öt  török öt görögöt dögönyöz/fölözött örömök között a 
körúton."), legfeljebb csodálkozunk egy kicsit a közismertnél hosszabb szövegen, de nem 
gondolunk semmi rosszra. Ám a folytatás önmagáért beszél: "– Ki a vezérük? – Ma Szkín 
Hedvig!" Lehet, hogy mégsem ártatlan gyerekjátékról van szó, hanem a nagyváros utcáin terjedő 
erőszakról, ami annál megrázóbb, mivel gyerekek szájából értesülünk róla, akik szinte játékként 
közlik a történetet?! Itt kell megjegyeznünk azonban, hogy a dal komoly mondanivalója ellenére a 
játékosság mindvégig jelen van a szövegben, kezdve egészen az alapszituációtól, amire már a cím 
szójátéka is utal (rap – replika). 
 A szöveg egyébként nagyon is "nemzetközi", amit első olvasáskor megint csak nem veszünk 
észre. A magyar vonások egyértelműek, s a fentebb írottak értelmében talán már a cigány, a török 
és a  görög vonatkozások is. Találhatunk még néhány olasz nevet (a három híres filmrendezőét: 
Fellini, Antonioni, Pasolini), valamint holland (a holland bagó révén), angol (whisky), ír (ír 
kávé), finn vagy orosz (vodka), német (Adidas), amerikai (Pizza Hut; bővebben lásd a 
márkanevek felsorolását) utalásokat is. Sőt a növénynevek között is akadnak ilyenek, mint: 



 

olaszkapor, örménygyökér, svéd liliomfa,  római nárdus. Ebből persze nem kívánok semmiféle 
messzemenő következtetést levonni, csupán tényként említettem meg. 
  
 6. A szöveg általam – mint mondtam, mesterségesen – szétválasztott rétegeit a fentiekben 
részletezett átfedések mellett át- meg átszövik az ellentétek is. Ez a megállapítás jórészt már az 
eddig leírtakból is kiderülhetett, de konkrét ellentétpárokba is állíthatjuk az egyes rétegeket, pl. a 
rap-elemeket (B) a folklórral (A); a folklórelemeket (A) a modern élet elemeivel (C); a beszélt 
nyelvi elemeket (D) a kultúraelemekkel (E) vagy a kultúraelemeket (E) a szójátékokkal (F). 
 Nagy ellentét feszül az egymással replikázó szereplők között: apa és lánya, illetve az apa és a 
lány mellett álló gyereksereg között is. Ez nem más, mint az eltérő generációk örökös ellentéte, 
amely azonban nagyon szövevényesen és játékos formában jelentkezik. Megpróbáltam 
megszámolni, hány ún. korosztály vagy korszak van jelen legalább utalásszerűen, de nem volt 
könnyű. Körülbelül négyet találtam. 
 
 Az első a 10-12 éves leánygyermek és társai korosztálya. 
 Ők rondán beszélnek, durván játszanak, alig tanulnak, lusták, akaratosak, nem olvasnak, nem 
néznek rendes filmeket, folyton unatkoznak, majmolják a külföldi és hazai sztárokat és márkás 
termékeket; semmibe veszik, fölösleges dolognak tartják a hagyományt, a kultúrát, az emberi 
érintkezés szabályait és értékeit. 
 Itt kell megemlíteni a kórust, amely a műben mindvégig jelen van, s nem túl sokszor ugyan, de 
beleszól apa és lánya párbeszédébe. Önkéntelenül is felidéződik bennünk az ókori görög 
drámákban végig színen lévő és véleményt, ítéletet mondó kar. Ennek a célzatos asszociációnak 
az ad különleges stílushatást, hogy itt egy gyerekekből álló kórust hallunk, akik előtt ismertek a 
főszereplők családi életének eseményei, jelenetei, ami valószínűleg abból adódik, hogy ők maguk 
is hasonló körülmények között élnek. 
 
 A második a 40-45 év körüli apa korosztálya. 
 Ő nosztalgiával gondolna vissza fiatalkorára (amelyet az ilyen nevek jeleznek, mint: Illés, 
Omega, Fellini, Antonioni, Pasolini, sárga rózsa, ami már akkor is hervadozott), de még ezt is 
felhánytorgatják neki szemtelen gyermekei. Ő próbálná még megnevelni haszontalan csemetéit, de 
fogalma sincs róla, hogy hogyan tegye, így hát szidja őket, türelmetlen és agresszív, ideges, a 
gyereke – nyilván nem ok nélkül – a fejéhez vágja, hogy iszákos, kávézik, cigarettázik, minden 
este későn keveredik haza. (Ha figyelmesen hallgatjuk a felvételt, akkor észre kell vennünk, hogy 
a dal egy jellemző hangeffektussal kezdődik: egy gyufa meggyújtásának hangját halljuk, amiből 
tudjuk, hogy az apa cigarettára gyújt, és úgy kezd hozzá a számonkéréshez, a replikázáshoz. Ez a 
mozzanat – a rágyújtás – megadva az alaphangulatot, már önmagában is feszültséget és ellentétet 
hordoz, hiszen szándéka szerint az apa éppen mint "nyugtatószer" után nyúl érte.) Az apa múltra 
való emlékezése egyben védekezés is a fentebbi "támadások" – és persze saját lelkiismerete – 
ellen: 
 
 "Beismerem, régen másképp éltem. 
 Tanulhatnál egy-két titkot tőlem. 
 Menjünk el együtt erdőre-mezőre, 
 vissza se nézzünk a betonerődre." 
 



 

(Az erdő-mező – betonerőd ellentétpár érdekessége és stílusereje abban van, hogy nemcsak a két 
helyszín között egyértelműen meglévő és vizuálisan könnyen felidézhető hangulati ellentétre épül, 
hanem a választott szavak akusztikai-ritmikai adottságainak kifejező voltát is kihasználja, tetézve 
egy hangátvetéssel: erdő – erőd.) 
 Az apa vágyakozna még valami szebb, jobb, békésebb élet után, de képtelen megvalósítani, s 
ebbe alighanem már bele is törődik. Az időnként feltörő lelkiismeretet és vágyakozást, majd pedig 
a lemondást jelzi nagyon kifejezően a refrén három változatban visszatérő megállapítása:  
 
 
 Először:  Nem jó ez így... 
 Majd:  Mért van ez így?... 
 Végül:  Így van ez jól... 
 
 Egy harmadik korszak lehetne a "boldog békeidők" kora, amelyről nem lehet pontosan 
megmondani, mikor is volt, de mindenesetre a Petőfi-idézettel volna fémjelezhető. Amikor még 
nyoma sem volt  a modern, nyüzsgő nagyvárosi életnek, az elidegenedett világnak, ami a XX. 
századot jellemzi. 
 A negyedik korszak pedig valami egészen ősi világ lehetne, amelyet leginkább a népi 
hagyomány felvillanásai jeleznek, talán legerősebben az a bizonyos ráolvasásszerű, a babonás 
hiedelemvilágot felelevenítő felsorolás, amelyet az apa mond el. 
 Csakhogy valamennyi korszak értékei megkérdőjeleződnek: hol nyíltan, az egyik vagy másik 
replikázó fél gúnyolódásaiban (pl. apa: "Micsoda bandák, elájulok!; Hát ezek a nagyok?" stb.; ill. 
kórus: "Hallgassa az unoka?; Fölösleges dolog..." stb.); hol pedig burkoltan (lásd pl. amit az apa 
művel a ráolvasásnak tűnő, ám talán csak a lexikonból majdnem ábécérendben – de még ezt sem 
tökéletesen! – betanult növénynevek felsorolásával). 
 
 

*** 
 
 
 A szűk értelemben vett szövegelemzésnek itt vége is lehetne. Csakhogy a mű – mint mondtam 
– első hallásra szinte sokkoló volta miatt most már számomra is magától értetődően kívánkozik 
ide még valami. Engedtessék meg egy kis szubjektivizmus: ez a valami egy bennem eleinte 
bizonytalanul körvonalazódó, majd egyre határozottabban és bevallom, egyre kétségbeejtőbben 
felerősödő érzésnek a kifejezése.  
 Abban, hogy ezek a sorok megszülettek, nagy szerepe van kedves tanáraimnak, Fehér Erzsébet 
tanárnőnek, Szathmári István professzor úrnak, valamint Fábián Pál professzor úrnak. Itt van 
alkalmam megköszönni mindhármójuknak az értékes segíséget. Elolvasván ugyanis írásom első 
változatát – magát az elemzést – a biztató szavak és néhány jószándékú kritikai megjegyzés után 
egymástól függetlenül(!) ugyanazt a – akkor számomra szinte varázsszóként hangzó – fogalmat 
mondták: posztmodern. Arra biztattak, hogy ha már rábukkantam erre az érdekes szövegre, akkor 
azt nem szabadna – úgymond – "elfecsérelni" egy egyszerű szövegelemzésre; ennél sokkal több is 
kihozható belőle, vagyis hogy illene még egy kis elméleti fejtegetést írni a posztmodernről mint 
olyanról, és ezt a szöveget mint tipikusan posztmodern szöveget bemutatni. 
 Hát ez az! – gondoltam –, de hogyan? Igyekeztem én megismerkedni – elméletileg, könyvből – 
a posztmodernnel, de ez meddő próbálkozás volt, s erre csakhamar rájöttem. Magát a fogalmat 



 

ismertem ugyan, bár használni óvatosságból nem használtam, igazi átélés híján nem sejtvén 
ugyanis pontos tartalmát. E szöveggel való találkozás és foglalkozás azonban hirtelen, 
mondhatnám: elemi erővel tette tudatossá és immár nyilvánvalóvá számomra, hogy az a valahol 
mélyen bennem lappangó, és saját életemben egyes élmények, tapasztalatok kapcsán időről időre 
fel-felbukkanó és felszínre törő szorongásféle nem más, mint amit már annyian és annyiféleképpen 
átéltek, amire "ráéreztek", vagyis a posztmodern érzés, a posztmodern maga.  Hogy valóban 
bennem lappangott az érzés, arra bizonyíték e szöveg felfedezése, az hogy egyáltalán úgy hatott 
rám, ahogyan. Ezennel tehát van szerencsém(?) – talán szerénytelennek tűnően – kijelenteni: én is 
"ráéreztem a posztmodernre". Mégpedig úgy, ahogyan mindenki, akivel ez megtörténik: 
hirtelenül, spontánul, anélkül, hogy előzőleg legalább megközelítő definícióját tudtam volna adni e 
fogalomnak, amiről csak gondoltam, hogy tudom, mit is jelent. Ugyanakkor azonban az érzés – 
egész életérzésként, s mint mondtam, valahol mélyen megbújva, de mindent betöltően – jelen volt 
és van hétköznapjaimban, gondolataimban, élményeimben, cselekedeteimben, csak éppen eddig 
nem neveztem meg, mert a felismerés kizárólag egyszerre, elemi erővel hathatja át az  embert, 
ekkor viszont már nevesíteni is tudja felismerését; tehát a kör – a posztmodern kelepcéje(!) – 
ezzel be is zárult.  
 Igen szemléletesen ír a posztmodernről és saját átéléséről(!) Pethő Bertalan, a Gondolat Kiadó 
1992-ben megjelentetett, A posztmodern c. kötetének bevezető tanulmányában.  
A "posztmodernre ráérezni" kifejezés tőle származik. 
 Az említett kötet szerzője a bevezetőben egy több hónapos amerikai útjáról számol be, 
amelynek során egy hatalmas, lenyűgözően és ijesztően modern – leírása szerint teljesen 
gépesített, emberietelen – könyvtárban véletlenül rábukkan néhány magyar verssorra. Ez azért hat 
rá különösképpen, mert ekkor már csaknem három hónapja nem olvasott magyar nyelvű 
nyomtatott szöveget. Az anyanyelvvel való érintkezés az idegen és rémisztő (új)világban, vagy 
ahogy ő írja, "az irdatlanná hatalmasodó civilizációba ágyazottan" a következő érzést váltotta ki 
belőle: "... az anyanyelv szavai révén előzúduló képek, emlékek, példázatok, hasonlatok és 
belátások ébresztettek rá arra, hogy alanyi mivoltom (és kinek-kinek a magáé) a fölöttünk tetőző 
civilizáció átellenében vált első és eredendő forrássá."  
 Arról beszél, hogy milyen nyomasztónak érzi a túlságos civilizációt, hogy az ő fokozott 
érzékenységét egyáltalán nem a véletlen okozza, hanem azt éppen a posztmodern érzés 
jellemzőjének tartja. Pethő szerint "Ki így, ki úgy, de mindenki fokozott érzékenységben leledzik, 
aki a Posztmodernre érez rá. ... A különbözőségem – írja – és kinek-kinek a maga saját 
differenciája bele van foglalva a Létet betöltő civilizációba, melynek létbetöltö hatalmasságára 
éppen a belefoglalt alanyiságban lehet csak ráérezni. Ebben az összefüggésben érthető: a) hogy 
miért nem egyik »izmus« (»posztmodernizmus«) a többi között a posztmodern, és miért nem 
csupán művészeti vagy kulturális jelenség, hanem korszakváltozás; b) hogy miért nem 
megállapodott tudás közvetítése a posztmodern ismeretének a terjesztése, hanem személyes 
belebonyolódás; c) hogy miért nem lehet »mindenki számára érvényes« tárgyilagossággal írni a 
posztmodernről, csak riport, fikció, elemzés, értelmezés elegyében, vagyis a témával adódó 
műfajban; d) hogy miért nem érzékelhető a posztmodern mindenki számára – és ez a »nincs« 
egyáltalán nem érzékelési hiba, hanem fő áramú sodródás –, hanem csak azok számára, akik 
valamilyen módon »Vég«-ekre vetődnek ...; e) hogy miért óhatatlanul stílus kérdése a 
posztmodern, ha egyáltalán »előkerül a témája«." (i. m.: 15-20. old.) 
 Pethő fent idézett soraiban megfogalmazza – számomra mintegy igazolásul – hogy 
műfajválasztásom, a stíluselemzés nagyon is törvényszerű, ha a posztmodernről akarok beszélni. 
 A stílus ugyanis mintegy átszövi, behálózza a kommunikáció, a közlés egészét, s egyáltalán 



 

nemcsak mint irodalmi vagy nyelvi jelenséggel kell vele foglalkoznunk, hanem ennél jóval 
tágabban értelmezve, az általános emberi megnyilatkozások, kifejezésformák mikéntjét kell 
értenünk alatta. Mindez könnyen belátható, ha arra gondolunk, hogy ha például pusztán nyelvi 
megközelítésben foglalkoznánk a stílussal, akkor nem volna értelme korstílusokról vagy 
stílusirányzatokról beszélni, vagy legalábbis csak az irodalomban. De akkor hol maradna az összes 
többi művészet, amelyek pedig ugyanolyan közlési formák, mint a nyelviek? Ennek igazolására 
próbáljuk csak meg az eredetileg a nyelvi(!) kommunikáció tényezőinek jakobsoni modelljét 
bármelyik művészetre alkalmazni. Meg fogjuk látni, hogy valamennyi művészet ugyanazokkal a 
kommunikációs tényezőkkel "dolgozik", mindenhol van adó (pl. festő, szobrász, zeneszerző) és 
vevő (közönség, hallgató); üzenet (vagyis mondanivaló) és csatorna (pl. festék, kő, 
hanghullámok, kottafejek),  szituáció és közös valóságra vonatkoztatottság, kódolás és 
dekódolás, vagyis mindegyik művészet kommunikáció, mégpedig annak valamennyi funkciójával 
együtt: azaz közlés, kifejezés és felhívás egyszerre.  
 Mindezeknek a – hangsúlyozom: saját átélésemként való – felismerésére egy a közelmúltban 
megtartott stilisztikai szeminárium adott alkalmat. Hallgatóim egy igen egyszerűen 
megválaszolhatónak tűnő kérdést tettek fel, amely úgy hangzott, hogy szövegnek tekinthető-e a 
jelvers vagy képvers, nevezetesen Christian Morgenstern: A hal éji éneke című, már-már 
iskolapéldaként emlegetett képverse. Miután – természetesen nyelvi bizonyítékok segítségével 
(leginkább pl. a cím és a jelsor jelentésének kohéziójával) – bebizonyítottuk, hogy igen, szöveg, 
de mivel nem csak nyelvi jelekből áll, nem a hagyományos vagy szűk, azaz nyelvi értelemben vett 
szöveg, diákjaim azt kezdték firtatni, hogy akkor így, azaz tágabb értelemben vajon szövegnek 
tekinthető-e a zenemű, a festmény, a szobor, a film, különösen a némafilm vagy a tánc, amelyek 
aztán végképp nem nyelvi jeleket használnak. Amelyek közlések ugyan, de nem nyelvileg 
megformált közlések. Mivel fentebb a kommunikáció tényezőinek valamennyi művészetben 
fellelhető létezésével bizonyítottuk, hogy a  művészet valamennyi formája alapvetően 
kommunikációnak tekinthető, jómagam tágabb értelemben ezekre a műalkotásokra is bátran 
használnám a szöveg kifejezést.  
 E hosszas fejtegetésből csupán azt a következtetést szeretném levonni, hogy a stílus kérdése 
sokkal messzebbre vezet, sokkal általánosabb érvényű, mint amilyennek a nyelvvel foglalkozók: 
nyelvészek és irodalmárok gondolják, s amiből az a hosszan tartó tudományelméleti nézeteltérés 
származott, amelynek azt kellett volna eldöntenie, hogy a stilisztika – ez az akkoriban nagyon 
fiatal, kialakulóban lévő tudományág irodalmi vagy inkább nyelvészeti diszciplína-e? (Lásd 
Kocsány, 1988.) Talán nem véletlenül beszélünk a köznapi szóhasználatban életstílusról, 
öltözködési stílusról vagy akár vezetési stílusról stb. Azaz: ha valami, akkor éppen a stílus 
jelenségének vizsgálata, vagyis a stilisztika, ezen belül is a stíluselemzés a leghivatottabb arra, 
hogy a posztmodernnel mint életérzéssel foglalkozzon. S ha valami, akkor elemzésre választott 
"szövegem" igazán méltó képviselője a posztmodernnek – életrézésként és stílusában egyaránt. 
 E stilisztikai kitérő után visszakanyarodva az idézet szerzőjének posztmodern érzéséhez, azt 
hiszem, joggal tarthatom azonosnak átélésünk alapját: ugyanaz a nyomasztó világ leselkedik ránk 
Pethő élményei mögül, mint amelyik az általam talált dalszöveg soraiból, jóllehet nem 
Amerikában, hanem a mai Magyarországon. Ám annál ismerősebb mindannyiunk számára e dalból 
feltáruló világ. 
 Bennem egyrészt a zene, másrészt, pontosabban vele szervesen együtt és egy időben (ha 
tetszik: összművészetként, ahogyan szerintem a posztmodern leginkább megjelenik és hat) a 
szöveg váltotta ki azt a bizonyos felismerést, ráérzést, átélést, amit Pethőben az anyanyelvével 
többszörösen is idegen közegben való találkozás. Még pontosabban az, ami választott 



 

szövegemmel, s rajta keresztül bemutatva anyanyelvünkkel, még tovább menve: 
hagyományainkkal – ennek szerves, megkockáztatom: mivel legősibb, így egyik legszervesebb 
részeként a zenével, s általa egyben a folklórral –, azaz egész, valamennyire még emberi 
világunkkal a szemünk láttára, sőt a mi asszisztálásunk mellett(!) és velünk magunkkal történik. 
Úgy vélem, hogy ez a két – s ahányan a posztmodernre ráéreznek, annyiféle – élmény lényegét 
tekintve ugyanaz. Ugyanazok a végső, kétségbeesett kérdések fogalmazódnak bennünk: vajon 
meddig lesz még hely, ahová tartozhatunk, – ahol megleljük alanyiságunk végső forrását ebben az 
irdatlan, embertelen civilizációban –, vajon meddig emlékeznek még gyermekeink a 
hagyományokra: a Petőfi-idézetekre, a kedves népi kiszámolókra, a gyógyfüvekre, az erdőn-
mezőn tett sétákra, a rádióból bömbölő "idióta", vagy Kunderával szólva: "ostoba zene" 
árnyékában megbúvó népdalainkra, a már-már pejoratív ízű művész- jelzővel ellátott filmekre. 
 Ha más nem, az mindenesetre elgondolkodtató, hogy ha ilyen zenei stílusok (lásd a rap-et és a 
techno-t) és ilyen dalszövegek születnek, akkor valóban kell, hogy legyen valami ebben a 
posztmodern életérzésben. Ezt a szöveget nagyon jól megírták, leleményesen, találóan, igényesen, 
jó nyelvérzékkel és humorral, a maga nemében egészen zseniálisan. Tartalmilag és formailag is 
tökéletesen tükrözi azt az életérzést, amelyet kifejezni hivatott. És ne feledjük: ebben a szövegben 
még érezhető a vágyakozás valami más, valami régi iránt, a nosztalgia, amelyet elsősorban az apa 
szavai sugallnak, aki, ne feledjük, a 40-45 éves korosztályhoz tartozik. Vagyis e szöveg létrejötte 
éppen hogy bizonyos fokú tiltakozás, felháborodás kifejeződése is egyben. 
 Ugyanakkor ezek az idősebb generációk által még áhított értékek mindjárt meg is 
kérdőjeleződnek egy másik, fiatalabb korosztály által, akik ráadásul igazából még gyerekek. Ebből 
pedig egyenesen következik, hogy nemcsak ilyen igényről és némi nosztalgiáról tanúskodó 
szövegek keletkeznek, hanem olyanok is, amelyek olyan mai tizenévesek ajkán születnek, akik 
számára ebben az eltorzult világban való létezés az egyetlen értékként elfogadott életérzés. Mert 
ilyen szövegek is vannak, nem is kis számban. Elég például a most zajló Ki mit tud? középdöntőit 
néznünk: talán 4-5 ún. rap-együttes is indult a zenekarok kategóriájában. Örömmel hallgattam, 
amikor Vásárhelyi László – a néptáncos és népzenész berkekben "Országos Laci bácsiként" 
tisztelt örökös Ki mit tud?-zsűritag elmondta gondolatait a rap-ről, azt teljes létjogosultságnak 
örvendő modern zenei stílusként emlegetve, s pontosan kijelölve helyét és funkcióját a mai 
világban, mert – mint mondta –, sajnos, van mit kifejeznie. Ez mellesleg igaz is, de ijesztő ezt a 
mégiscsak szomorú felismerést tényként hallani egy tipikusan "régi vágású", hagyományos ízlésű 
és értéktisztelő, tradíciókon felnövő és azokat tanító embertől.  
 Úgy tűnik tehát, hogy végérvényesen megszakadt valami... 
 Mit tehetünk? Álljon itt végezetül Pethő nem igazán biztató válasza: "... alanyilag – így 
pontosabb: »pusztán« alanyilag, vagyis technikai médiumok nélkül – nem lehet többé erőt venni 
azon, ami van, mert előbb és sokkal inkább vesz erőt az alany(ok)on az átmediálatlan irdatlanná 
növekvő civilizáció. Elhalmozva és szokványosan a simulacrumok (utánzatok, képmások – M. K.) 
káprázatával. A különösség, a zsenialitás vagy akárcsak a köztességben ... működés helyett 
csupán a csatlósságot igényelve." (i. m.: 61. old.)  
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