GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)
A zsidóknak a rovásírásunk is kéne...

Kísérlet a
székely-magyar
rovásírás
„kazárosítására“
A székely-magyar rovásírás ügyében körvonalazódó kultúrháború miatt a Magyarok Világszövetsége kérte felvételét a
Magyar Szabványügyi Testületbe. Patrubány Miklós elnök
Gyetvay György Gergely történész, informatikus, a Magyarok
Világszövetsége Elnökségének tagja személyében nevezte meg
a szövetség képviselõjét, aki sajtószolgálatunknak nyilatkozott
a legújabb fejleményekrõl.
Ismeretes – mondta sajtószolgálatunk érdeklõdésére –
Gyetvay György Gergely, hogy a Magyarok Világszövetsége pár
hónappal ezelõtt kénytelen volt felszólalni a székely-magyar rovásírás ügyében. Mára kiderült, hogy aggályaink nem voltak
alaptalanok.
Fontos elõzményként tudni kell, hogy részben a Magyarok
Világszövetségének kezdeményezésére, valamennyi magyar
rovásiskola bevonásával, közmegegyezéssel született egy
megállapodás a szabványosítandó rovás-jelkészletrõl. E megállapodás legitimálására az ügy további vitelét kezébe vevõ cso-

Tücsök és… tetû
Két író a magyar
nyelvrõl:
Kosztolányi
Dezsõ
és Kertész Imre
Kertész Imre furcsa helyen szerepel az alaptantervben. Van
egy olyan alfejezete az anyagnak, amelynek ez a címe: „Az irodalmi díjak”. Hát itt említõdik példaként – ismétlem példaként
– Kertész Imre neve, és elsõ regénye, a Sorstalanság. Ami azt
is jelenti, hogy ez a regény nem lesz kötelezõ olvasmány.
Ahogy Nyirõ sem, Szabó Dezsõ sem.
Az alábbiakban azt igyekszem az olvasónak megmagyarázni, miért nem lehet a magyar irodalom részeként tanítani Kertész Imrét. Sem most, sem a jövõben. Ne legyen félreértés:
nem én minõsítem a Nobel-díjas írót. Én csupán idézni fogok.
Hadd lássuk, hogyan látja a maga helyét, szerepét Kertész Imre. S hogyan vélekedik arról az eszközrõl, amely nélkül életmûve nem jöhetett volna létre: a magyar nyelvrõl.
Hogy Kertész idézendõ szavait jobban tudjuk értékelni, választottam egy nagy magyar írót a közelmúltból, a XX. század
elsõ felébõl. Természetesen Kosztolányi Dezsõre esett a választásom, hiszen köztudott, nagy búvárlója, védõje-oltalmazója volt õ anyanyelvünknek. (Zárójelben azt is elárulom: Kosztolányit messze jelentõsebb írónak tartom, mint Kertészt. S ezzel
a vélekedéssel valószínûleg nem vagyok egyedül. Igaz, Kertész
életmûve még nem zárult le: lehet, hogy egy újabb mû, illetve
a véglegesen lezárult életmû ismeretében módosítom majd véleményemet.)
Néhány idézet következik Kosztolányi Dezsõtõl. A Pesti Hírlapban, 1922. január 15-én ezt írta a magyar nyelvrõl:
„Gyerekkoromban elnevettem magamat, mikor elõször hallottam idegen nyelvet. Micsoda jöttment játékszavak. Ez a mosoly ma is kísért. Hiába, csak anyanyelvem az igazi, a komoly
nyelv. A többi, melyen sokszor olvasok, és néha beszélek is,
csak madárnyelv.”
Ugyanebben az évben egy másik írásában a „cz”-tõl búcsúzik: a magyar helyesírás szabályait tartalmazó 1922-es akadémiai kiadvány ugyanis törölte a magyar nyelvbõl ezt a „csökevénybetût”. Bár Kosztolányi szerint „jó, hogy megszabadultunk
tõle”, ugyanakkor költõ „nem minden meghatottság nélkül” fogadta a cz halálhírét, hiszen „az elmúlásban mindig van valami
szomorú”, márpedig „ez az öreg betû közel százhuszonöt évig
élt”. Kosztolányi így zárja írását:
„Most elbúcsúzom tõle, végképp. Íme, a sírfelirata: Czammogó voltál, szegény cz, czéltalan cziczoma, és elpusztultál,
czimbora. No, Isten veled.”
(Pesti Hírlap, 1922. október 8.)
Ki ne hatódnék meg ezeken a szavakon? Néhány évvel késõbb íródtak az alábbi sorok:
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez
nincs fogható. Nem külsõséges valami, mint a kabátom, még
olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erõs-e vagy gyönge. Mélyen bennem
van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom
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port messzemenõen felhasználta a Magyarok VII. Világkongresszusának erkölcsi, nemzetpolitikai súlyát, hiszen annak Zárónyilatkozata méltatta a megállapodás létrejöttét. Ez 2008ban történt.
Azóta hiába vártuk, hogy a nemzetközi számítógépes jelkészletet (UNICODE) bõvítsék az õsi magyar írás jelkészletével.
Mint kiderült, fent említett csoport önkényesen megváltoztatta
a nemzetközi szabványügyi testülethez benyújtott folyamodványt, és harsány nacionalista felhanggal, annak
örve alatt, hogy az eredeti elõterjesztés nevébõl – Old Hungarian Script –
hiányzik a magyar „rovás" szó, megpróbálta egy kalap alá vonni a székelymagyar rovásírást a kazár írás jelkészletével...
A Magyarok Világszövetsége azért
kérte felvételét a Magyar Szabványügyi Testületbe, hogy ezt az álságos,
magyarellenes kísérletet megakadályozza – nyilatkozta sajtószolgálatunknak Gyetvay György
Gergely, aki kifejtette:
Az ügy nagyon álságos. Joggal kérdezheti bárki, hogy mi a
gondunk azzal, ha a székely-magyar rovás karakterkészlete kibõvül néhány további karakterrel, tulajdonképpen a kazár írásjelekkel? Miért válna ez kárára a székely-magyar rovásnak, hiszen
az a karakterkészlet része lesz „a Kárpát-medencei székely-magyar kazár" szkriptnek, így azzal minden magyar szöveg lejegyezhetõ, csak lesznek további karakterei is?

Válaszunk erre – folytatta Gyetvay György Gergely – az,
hogy a probléma lényege kultúrtörténeti, kultúrpolitikai kérdés,
hiszen a székely- magyar (Old Hungarian Script) az önmagában
egy egységes rováskészlet, ahhoz hozzátenni és elvenni belõle
nem lehet. A kazár írás rováskészletét ehhez hozzáilleszteni
megtévesztõ és csak a történelemhamisítás eszközéül szolgálhat.
Mert gondolkozzunk: Mit szólnának
hozzá egyesek, lenne-e konfliktushelyzet
abból, ha mondjuk szabványosítani szeretnének egy olyan szkriptet, hogy „közelkeleti zsidó-arab írás" , amely betûkészlet
csak kiegészülne az arab írásjelekkel, tehát a zsidó szövegek ettõl még minden további nélkül lejegyezhetõk lennének?!
Okozna-e ez hatalmas politikai konfliktust
szerte a világban?
Arra a kérdésünkre, hogy miként oldható fel ez a konfliktus, Gyetvay György
Gergely válasza:
Én a megoldást abban látom, hogy az „Old Hungarian
Script" néven szabványosításra beadott rováskarakter-készlet
legyen egy önálló szkript és, ha valaki ragaszkodik a kazár íráshoz, az adja be külön szabványosításra az „Old Kazarian Script"et, amiben viszont semmi esetre sem szerepelhet a székely-ma gyar karakterkészlet.

meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor,
mint arra, hogy születtem, élek és meghalok.”
(Új Idõk, 1927. december 18.)
S végül az egyik legszebb vallomás, amely a Pesti Hírlapban
jelent meg 1930. október 26-án:
„Csak az anyanyelvvel nem lehet soha jóllakni, csak attól
nem kapunk soha csömört, csak azt fogadjuk magunkba korlátlanul úgy, hogy minden szemerjét vérré változtatjuk. A többi
nyelvbõl kisebb-nagyobb adagot bírunk el, mint az orvosságból.
Ami túl van ezen az adagon, az már nem gyógyít: mérgezést
okoz.”
Ugye milyen szépen, gyermeki ragaszkodással beszélt
anyanyelvünkrõl Kosztolányi? Hosszan lehetne még idézni szavait, hiszen a nyelvrõl szóló írásai vakos kötetet töltenek meg.
Kosztolányival ellentétben Kertész Imre nem rajongója a
magyar nyelvnek. De mielõtt a magyar nyelvet érintõ kertészi
„vallomásokat” idézném, meg kell magyaráznom a bevezetõben írottakat: miért nem része a magyar irodalomnak Kertész
Imre? Íme, a válasz a Nobel-díjas írótól:
„Ami irodalmi hovatartozásomat illeti, le kell szögezni néhány tényt, hogy tévedésben ne éljek. A magyar irodalomhoz
nem tartozom, és soha nem is tartozhatom oda. Én valójában
ahhoz a Kelet-Európában létrejött zsidó irodalomhoz tartozom,
amely a Monarchiában, majd az utódállamokban, fõként németül, de sohasem a nemzeti környezet nyelvén íródott, és sohasem volt része a nemzeti irodalomnak. Kafkától Celanig húzható
meg ez a vonal, és ha folytatni lehet, velem kell folytatni. Az én
szerencsétlenségem, hogy magyarul írok; szerencsém azonban,
hogy munkáimat németre fordították – még
ha a fordítás csak árnyképe is az eredetinek.”
(Kertész Imre: Mentés másként. Bp.,
Magvetõ, 2011, 46. o.)
Kertész tehát nem a magyar irodalom
részeként tekint a saját életmûvére. Sõt:
szerencsétlenségnek is tartja, hogy magyarul ír. Mert az õ életmûve a kelet-európai zsidó irodalom része, s ahhoz ugye jobban illenék, ha németül írna (mint Kafka és
Celan).
Kertész Imrét nemcsak a magyar irodalomhoz, hanem Magyarországhoz, a magyar néphez sem fûzi semmi. Errõl így vallott legutóbbi kötetében a Nobel-díjas író:
„Miért a német állampolgárságot venném fel? De miért ne
azt? Se német nem vagyok, sem izraeli, sem magyar. A németekhez fûznek a legerõsebb kulturális kötelékek, ott a közönségem, ott a kiadóm; egyedül Izraelhez fûz olyan szolidaritás, amelyet nép vagy nemzet iránt egyáltalán érezni tudok, izraeli kötõdésem teljes egészében érzelmi kötõdés; Magyarországhoz a
nyelven kívül semmi sem fûz, sem szolidaritás, sem szeretet; ez
az ország, amelyet el kell hagynom, mielõtt lelki beteggé tesz a
hamis értékrendszerük, a számomra elfogadhatatlan moralitásuk.”
(Kertész Imre. i. m. 39. o.)
Érdekes gondolatmenet: a németekhez kulturális kötelékek,
Izraelhez „népi”, „nemzeti” szolidaritás fûzi (ez természetes, hiszen Kertész Imre végtére is Izrael népéhez tartozik), viszont
Magyarországhoz - a nyelven kívül - semmi: se szolidaritás, se
szeretet. (Azt csak zárójelben kérdezem: az izraeli elnyomó politika és megannyi szörnyû következménye vajon miért nem hamis értékrendszer, s miért nem elfogadhatatlan moralitás Kertész számára? Talán azért, mert a „népi”, „nemzeti” szolidaritás, az „érzelmi kötõdés” nála mindent felülír – még az erkölcsi
elveket is.)
Adva van tehát egy magyar nyelven író Nobel-díjas szerzõ,
aki nem része a magyar irodalomnak. Nem én mondom ezt –
Kertész minõsíti így az életmûvét. És magát. Illenék tiszteletben

tartani Kertész akaratát.
S most nézzük, milyen vallomással hódol a magyar nyelvnek
Kertész Imre. Fentebb idéztem Kosztolányit, aki a nyelv kapcsán „metafizikai rejtélyt” említett. Mintha neki válaszolna az
évtizedek távolából Kertész Imre:
„A magyar nyelvvel való viszonyom ugyanolyan, mint a számítógépemmel való. Eszközként használom, szeretem készségét, hajlékonyságát, leleményességét, kezelhetõségét etc., mindezért még hálás is vagyok. De metafizikáját nem kutatom, és
pusztán azért, mert használom, s mert rajtam kívül még sokan
használják, nem érzem úgy, hogy egy számítógép-országhoz tartozom, amely egyúttal az úgynevezett hazám is lenne. El tudom
képzelni, hogy egy másik számítógépen dolgozom, mint ahogy
el tudom képzelni, hogy egy másik nyelven írok; sajnos, ezt én
már nem tehetem, ám korántsem érzelmi okokból, hanem azért,
mert öreg vagyok, s nincs már idõm megtanulni egy másik nyelvet. S ezt gyakran nagyon sajnálom; sõt alapvetõ hibának tartom, hogy nem egy nagy európai kultúra nyelvét használom, hanem a magyart, amelyen a magyaroknak fölöslegesen beszélek,
s más nyelvûekhez pedig csak közvetítõkön, vagyis torzítókon
keresztül szólhatok, mintha egy rekedt mikrofonba beszélnék.”
(Kertész Imre: i. m. 43. o.)
Kosztolányi után mennyire más szavak ezek! Kosztolányi
még arról írt, hogy csak az anyanyelvvel nem lehet soha jóllakni, Kertész viszont alapvetõ hibának tartja, hogy nem egy nagy
európai kultúra nyelvét használja. Nem tehetek róla: Kosztolányi hozzám nagyon közel áll. Kertész Imre szavait pedig idegenkedve olvasom. De ha még tanítanék, bizony ezeket az idézete ket felolvasnám a diákoknak. Hogy megtudják, mi a különbség magyar író és magyar
nyelven író szerzõ, magyar irodalom és magyar nyelvû irodalom között.
Mondandóm végére értem, célom csupán ennyi volt: szembesíteni két író szövegeit. De zárásul nem spórolhatok meg még egy
idézetet. Mert amikor az alábbi szavakat olvastam Kertész könyvében, akkor – azt hiszem – megértettem a kertészi jelenség
egyik lényegi elemét.
Amikor 2002-ben bejelentették, hogy
Kertész Imre kapja az irodalmi Nobel-díjat, a
hír hallatán így méltatta önmagát a kitüntetett:
„Azt hiszem, a Svéd Akadémia döntése
nagy bátorságról tanúskodik. Azért kaptad, mert… az indoklás
lényegtelen. Egy mûvelt, kifogástalan képességû, magányos,
hazátlan és védtelen író kapta, aki semmiféle ’hivatalos’ támogatásban nem részesült, nincs lobbyja, nem tud angolul, és igen
sötéten látja a világot. De látja.”
(Kertész Imre: i. m. 181. o.)
Nem akarom én bántani Kertész Imrét, dehogy. De ez a magasztaló önértékelés – „mûvelt, kifogástalan képességû” – gyo morforgató. Nemcsak azért, mert például az író mûveltségének
„mélységét” is meg lehetne kérdõjelezni könyvei alapján, hanem azért is, mert Kertész nem õszinte. Igenis, hivatalos támogatásban részesült, igenis volt „lobbyja”. A Nobel-díjat sem vé letlenül kapta – többek között erõs német támogatással. Kevés
író mondhatja el magáról, hogy a semmibõl úgy építették föl,
mint Kertészt Németországban.
Kertész Imre és Kosztolányi Dezsõ. Két külön világ. Kosztolányi világában otthonosan mozgok. Mert megejtõ, ahogy például az Akadémia jóvoltából elhalálozott „cz”-t elsiratja. Kertész
világa viszont idegen számomra. Régóta töprengek azon, vajon
miért. Azt hiszem, megleltem magamnak a választ: Kertész világa nekem túlságosan mûvi. Nem õszinte. Nagyon, de nagyon
gyökértelen.
Szalay László
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