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AZ EMLÉKVERS

Az emlékversírás néhány évszázados múltra tekint
vissza. Kezdetei, a tartalom és a funkció alapján az ókori
gno mikus (szentencia) költészethez, az ezoterikus (kaba -
lisz tikus, mágikus, alkimista) irodalomhoz és a mne mo -
tech nikai (emlékezetkönnyítõ) eljárásokhoz kap cso lód -
nak. A 16. század vándorló, kezdetben csupán protestáns
egye temjáró diákjai album amicorumba gyûjtötték híres
pro fesszoraik és társaik bejegyzéseit, ezzel is igazolandó
kül földi tanulmányaikat. A mûfaj Európa-szerte a 18–19.
szá zad során élte virágkorát. A polgári társasági élet, fõ -
leg a nõi kultúra részévé vált. Az emlékvers a 19. szá zad -
ban a költészetben is megjelent önálló verstípusként.
Em lék verseket találunk Vörösmarty Mihály, Petõfi Sán -
dor, va la mint, szórványosan, Arany János, Vajda János
köl té sze tében. Az írásbeliség terjedésével, különösen
szá za dunk közepe táján, az emlékversírás szokása ál ta lá -
nos nak mondható.

Az emlékversírás egy személy életének valamely
ese ményéhez, fordulópontjához kapcsolódik, s arra hi va -
tott, hogy az egyén megszakadó vagy felfüggesztõdõ kap -
csolatait megörökítse, kimerevítse. A szokás tehát a bú -
csúzkodás szertartásának része. A lezárt füzet a to váb bi -
akban sem veszít szerepébõl, az egyén egész életén
keresztül emlékként, emlékeztetõként használja.

A századforduló táján a szokást a társadalom felsõ rétege (arisztokrácia, polgárság) gyakorolta,
s ebben az esetben a füzet hosszú idõn keresztül nyitott maradt, akár egy teljes életpálya társadalmi
ke reteit is visszatükrözte. A 20. század elsõ felétõl azonban az emlékverses füzet általában egyetlen
ese ményt szolgál ki, átmeneti rítus részévé válik. Életének különbözõ fordulópontjain az egyén újabb
és újabb füzetet nyit. E fordulópontok a következõk: katonai (korábban front-) szolgálat kez de te vagy
befejezése, szerelmi viszony kezdete, tanulmányi ciklus befejezése. Napjainkra az utóbbi al kalom az
emlékvers kizárólagosnak tekinthetõ éltetõjévé vált. De míg 1970 tájáig fõleg a kö zép is ko lát végzõ
tanulók nyitottak füzetet, ma e szokás lesüllyedt a 8. és 4. osztályos abszolvensek gyakorlatába.

Emlékverses füzetet leggyakrabban a lányok nyitnak, a bejegyzõk között viszont fiúk és lá -
nyok egyaránt vannak. A bejegyzés felkérésre történik, a füzet tulajdonosa élete fordulópontjának
ré sze sei és szemtanúi közül kiválasztja azokat, akikkel közvetlenebb, baráti kapcsolatban van, s csu -
pán õket kéri fel versírásra.

A füzet tehát egy olyan közösség kollektív alkotása, amely egy konkrét helyzetben egy egyén
kö ré szervezõdik. A bejegyzések intim jellege és a bejegyzõk személyének kiválasztott volta miatt a
fü zet egy-egy generáció ideáljait, érzéseit, hangulatát tükrözi vissza.

Az emlékversírás az emlékhagyás mellett más szerepeket is betölt. Mindenekelõtt, az egyén
fe lé jelzi közösségének értékelését, elvárásait, s ezáltal a társadalomban elfoglalt pozícióját tuda to -
sít ja benne. A versírás által a fiatalok érzelmi és társadalmi életüket szerepekhez kötik, szerepekkel
azo nosulnak, szerepeket járatnak be (barát, szeretõ). E szocializációs funkció másik vonatkozása az
élet, a létezés alapkérdéseivel való szembesítés. Az évszázadok alatt felgyûlt, állandóan gazdagodó
és variálódó szövegkészlet egy sajátos életbölcsességet, élettapasztalatot, világszemléletet „szállít” a
fi atalok számára. Az emlékversirodalomnak olyan kulcsszavai vannak, mint az élet, halál, bol dog ság,
szerelem, barátság, hûség, szerénység, hit. S mégha a szövegek tartalma sokszor illuzorikus és el -
lentmondásos is, mindenképpen meditációs témákat és értelmezési horizontot kínálnak fel az if jú -
ság számára. Ellenõrizetlensége, közérthetõsége, oldottsága révén e költészet az iskolai, a hivatalos
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kul túrát egészíti ki. Az emlékvers tehát a búcsú hely ze -
téhez kötõdve az alkalom intenzív megélését, az in du la -
tok kanalizálását, a társadalmi kapcsolatok megszilár dí -
tá sát valósítja meg.

Az emlékvers ugyanakkor önkifejezési forma is,
al kotás és játék. Az egyén poétikai eljárásokat pró bál ki,
köl tõi képeket keres, rímeket farag, ritmikai kötött sé -
gek hez alkalmazkodik.

Nincs tudomásunk a magyar emlékverskészlet
nagy ságáról. Így mindössze egy, 52 füzetre ki ter jedõ
ara nyosszéki felmérés adatait ismertethetjük. A fü ze tek -
ben összesen 2404 alaptípus fordul elõ 3271 be jegy zés -
ben. 20–30 éves periódusokban az anyag 1/4 része is -
mét  lõ dik, 3/4 része pedig tel je sen új vagy erõsen ak tu a -
li zált szö veg. A mûfaj e nagyfokú kreativitása révén min -
dig al kal mas az idõ szerû tartalmak, ízlés vissza tük rö -
zésére. A változatképzõdés mechanizmusát, a ha gyo -
mány és újí  tás viszonyát egyetlen alapváltozat ko ron -
kén ti vari á ló  dásával szemléltetjük.

A Ha az életben boldog akarsz lenni... alap -
hely zet re a következõ válaszokat találtuk az aranyos -
széki fü ze tekben:

Tanulj meg békével tûrni és szenvedni. (1918, 1929)
Tanulj meg tûrni és szenvedni. (1918, 1935, 1970, 1982)
Hármat titkolj: akit gyûlölsz, akit szeretsz és amitõl félsz. (1935)
Ne tanulj meg igazán szeretni. (1970)
Tanulj meg valakit szívbõl szeretni. (1966)
Tanulj meg egyet igazán szeretni. (1970)
Tanulj meg igazán szívbõl szeretni. (1975)
Tanulj meg elõbb tûrni és szenvedni. (1980)

Az emlékversek gyakoribb szövegtípusai a meditáció, a kívánság, a tanács, a vallomás és az
al kalmi vers.

Aranyosszéken az emlékverses füzetekben a vizuális kód szerepe 1950 után (a mûfajnak a di -
ák élethez való kapcsolódásától kezdve) nõtt meg. Szöveg és kép viszonyának a következõ alap for -
mái vannak: 1. a nyelvi kód kizárólagos; 2. a vizuális kód kizárólagos; 3. a vizuális kód alá ren de lõ -
dik a verbális kódnak (illusztráció); 4. a verbális és vizuális kód kiegészíti egymást (mindkettõ más-
más tartalmat közöl).

A vizuális kód leggyakrabban azt a virágszimbolikát alkalmazza, amely az emlékversnek is leg -
fontosabb stílusjegye. A virág jelentéskörei a barátság, a szerelem, a szeretet, az emlékezés, a fi a -
talság, az élet, a lány. A versekben vagy illusztráción elõforduló virágok jelentése a következõ: ró -
zsa – szerelem, nõi szépség, boldogság; nefelejcs – emlékezés; ibolya – szerénység; gyöngyvirág –
hû ség, tavasz, szerénység, boldogság; tulipán – szerelem; orgona – tavasz, szerelem. A páros grafikai
meg oldások a versíró és az emlékverses füzet tulajdonosának viszonyára utalnak. A virágindás kom -
po zíció díszítõ szerepet tölt be. A füzetek további tipikus jelképei: szív, átdöfött szív (barátság, sze -
re lem); lakat (titok); levél (vallomás); csengõ (diákélet); harang (búcsú); kereszt (hit). Az utóbbi
évek ben az emlékverses füzetekbe reklámgrafikai megoldások, mesei és rajzfilm figurák is be ke rül -
tek, s a rajz mellett helyet kapott a fénykép, a képeslap, a levonóskép, a kollázs. Úgy tûnik, az al -
ka lom ra koncentráló szöveg állandóságával szemben a kép sokkal változóbb, a kor divatos vizuális
kód ját követi.
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Egy emlékverses füzet kerek egységet alkot. Elsõ lapján a tulajdonos adatai, a datálás, olykor
vers kérõ szöveg található. Minden bejegyzõnek egy-két lap áll rendelkezésére, amit verssel, illuszt -
rá cióval, fényképpel tölt ki. A tulajdonképpeni emlékszöveg dedikációval és kolofonnal egészül ki.
A kolofon a bejegyzés idejét, alkalmát, a bejegyzõ és a füzet tulajdonosának viszonyát tartalmazza.
Tár sas lapra a bejegyzõ személyek neve kerül. A Vicces lap Aranyosszéken az 1960–70-es években
ter jedt el, a bejegyzések ünnepélyességét hivatott oldani. A lapra csupán tréfás szövegek és rajzok
ke rülnek, s ezeket mindenki megpróbálja módosítani, kommentálni, folytatással ellátni. A füzet utol -
só lapjára emlékõrzõ (Azért áll itt ez a törpe, / Hogy emlékverseidet õrizze) és fogadalmi (Utolsó la -
pod ra írom a nevemet, / Utolsónak foglak elfeledni téged) versek kerülnek. Aranyosszéken a titok az
1940-es években jelent meg az emlékverses füzetekben, s az 1970-es években terjedt el. Ez az egyes
be jegyzõk lapjának visszatûrt sarkába írott szöveg, amely lehet vallomás (Szeretlek, Szeress), kí ván -
ság (Légy boldog), az olvasó kíváncsiságát kipellengérezõ mondat (Miért vagy kíváncsi, te kis csa csi?;
Írta egy tanár, olvassa egy szamár). Ismert olyan megoldás is, hogy a szöveg elsõ, meg hök ken tõ
része a látható felületen, folytatása az eltakart részen olvasható: Akasszanak fel a neved napján / Egy
új ruhát a szekrényedbe; Szakadjon rád az ég / minden áldása; Szökjön ki a szemed/bõl az öröm -
könny. Az emlékverses füzetekben elõfordulhat az orákulum (a szó tulajdonképpeni jelentése ’jós -
hely, jósda’), amely a füzet tulajdonosa által feltett kérdésekre adott válaszokat tartalmazza. A kér -
dé sek a szerelemre, a barátságra, az ízlésre (zene, színek stb.) vonatkoznak.

Az emlékvers olyan területen virágzik, amelyrõl mind a költészet, mind a folklór belátható és
el ér hetõ. Köztes, átmeneti jellegét azonban mindvégig megõrizte. Funkcionális jellegébõl fakadóan
min dig új, aktuális, receptív.

Feladatok

1. Készítsék el egy emlékverses füzet leírását (a keletkezés alkalma; a bejegyzõk száma és stá -
tu sa; a szövegek száma és jellege; a szöveg és a kép viszonya; a füzet szerkezete). Vonjanak
le kö vetkeztetéseket a füzet funkciójára, a bejegyzõk értékrendjére vonatkozóan!

2. Figyeljék meg egy emlékverses füzet szövegeinek mûfaji, stilisztikai és poétikai sajá tos -
ságait!

3. Figyeljék meg az emlékversek variálódását! Mi az oka a változatképzõdésnek?

A FELIRATOK

A feliratirodalom (epigrafika) az írásbeliség megjelenésével
egy idõs. Az évezredek során különbözõ funkciói ismertek. Az
óko ri Keleten az i. e. 3. évezred közepétõl készültek a tróntermek,
pa loták homlokzatára vésett sumer királyfeliratok, amelyek az
ural kodó tetteit hirdették, örökítették meg. Az asszír király fel ira -
tok rövidebb terjedelmûek, s agyaghengereken õrzõdtek meg.
Ugyan csak Egyiptomban maradtak fenn a templomok falára írott
him nuszok, a sírok falára vésett halotti önéletrajzok, kopor só szö -
ve gek. Az ókori görög és római kultúrában a felirat vallomásos,
kul tikus mûfaj volt (fogadalmak, átkok, imák, jóslatok, szer tar tá -
sok elõírásai).

E hagyományokat az elitkultúra megszakítás nélkül foly tat -
ta. A reneszánsz és a barokk a mûfaj újabb felvirágzását hozta ma -
gá val. A feliratokat a barokk kora honosította meg az ipar mûvészeti, díszítõmûvészeti tárgyakon.

A nyugat-európai parasztság körébõl a 16. századból ismertek az elsõ datált tárgyak, míg Ma -
gyar  országon csupán a 17. századból. Megtalálhatók templomok, házak oromzatán, kapukon,
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mestergerendán, bútoron (festett láda, faragott pad, szék), edé -
nye ken (dísztányér, italos edény), szõttesen, faragott tárgyon. Ál -
ta lában nem esztétikai szerepet töltenek be, a készítés évét, a
mes ter, a tulajdonos vagy a megajándékozott nevét örökítik meg.
Kez det ben szervetlenül, esetlegesen illeszkednek a díszített fe lü -
let vi zu á lis kompozíciójába. Késõbb azonban nõ a felirat ter je del -
me, igé nye sebbé válik a poétikai megformáltsága, a grafikai ki -
vitelezés tö kéletesedésével a szöveg harmonikusan illeszkedik a
felület kom pozíciójába. A tárgy, a falfelület jellege, a felület nagy -
sága, az alap anyag, az alkalmazott technika (festés, vésés, szö vés,
írás) erõ sen meghatározza a szöveg tartalmát és ter je del mét.

A faragott kapuk feliratai a gazda nevét, a kapu ké szí té sé -
nek évét örökítik meg. A vallásos idézet a keresztény értékrend
va lamely alapigazságát tartalmazza. Gyakran fordul elõ a szó má -
gikus erejét aktivizáló jókívánság is.

Ki istenben bízik, nem csalatkozik.
(Szováta)

Szíves vendéglátó e kapu gazdája, de a gonosz embert gyanakodva várja.
(Szováta)

Ha belépsz e kapun jó szíveddel -
találkozol bent a szeretettel.

(Szováta)

Térj be hozzám vándor, ha igaz ügyben jársz,
e kis kapun belül mind igaz szeretetre találsz.

(Korond)

Ki alattam ki s be jár, arra áldás s béke vár.
(Korond)

Áldás a belépõnek, békesség a kimenõnek.
(Korond)

A templomok külsõ és belsõ falain szintén gyakoriak az írott, festett, vésett, hímzett feliratok.
A harangok, úrasztali kellékek további feliratokat tartalmaznak.

A haralyi (Háromszék) templom tornyán olvasható az alábbi felirat:

MIKOR SKI ÉPÍTETTE EGY ÉLÕ SE TUDJA
KIS KÁPOLNA VOLTAM HAJDON ÉS ÕR BÁS TYA
TEMPLOM EZER UTAN 744ben LETTEM S MEG
ÚJULTAM 92ben VÉGTÉRE MOST 1865ben

FELDÍSZÍTETT HARALY EKÉPP KÖZ KÖL CSÉ GEN
MIKOR NS FEJÉR MIHÁLY VALA FÕ GOND NOK
MIT NEKED UTÓKOR EMLÉKÜL ÁTADOK.
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A halottkultusz jelei szintén tartalmaznak feliratokat. A koporsófelirat a halott nevét és élet ko -
rát tünteti fel, a koszorúfelirat a halotthoz intézett utolsó búcsúszavakat tartalmazza. Ter je del me seb -
bek a sírjelek (fejfák, sírkövek, keresztek) feliratai. Elsõdleges funkciójuk a halott életrajzi adatainak
meg örökítése, de gyakran utalnak a halott társadalmi és családi státusára (foglalkozása, gyer me kei -
nek száma), halálának körülményeire, a sírjel állítójára. Az örök nyugalomra való hivatkozás má gi -
kus funkciót tölt be.

A sírkövek a szövegszerkesztés számára nagyobb felületet biztosítanak. A sírversek az élettel,
ha lállal, az örökélettel kapcsolatos intelmek, bölcsességek.

HALANDO KERESZTÉNY
VÉGEZD DOLGAIDAT, MERT A HALÁL
SERÉNY KÉSZÜLETLENÜL KAPHAT:
MEG KELL HALNI EGYSZER
NEM TUDJUK AZ ÓRÁT
MIKOR JÖN RÁNK A SZER
AMIKÉPP PAP ANNÁT 56 ÉVES
KORABA JUTATTA HALÁL TORKÁBA
1825 BE MARCIUS 27 BE
ENNEK HÜTES PÁRJA
KOPTYIL LACZY VOLT
AKIT IDE VÁRJA RÖVID
NAPOK UTÁN
(Sinfalva, Aranyosszék)

A falvédõ egy helyiség falai és a lakásban tartózkodó sze mé -
lyek ruházatának megóvására szolgál. A középkori uralkodói szo -
bák ban honosodott meg. Az évszázadok során textíliából, desz ká -
ból, gyapjúból és gyékénybõl egyaránt készült. Szöveges formáját
Ja kob Falke, a bécsi Iparmûvészeti Múzeum megteremtõje nép sze -
rû sítette 1871-ben megjelent kötetében. Néhány évtized leforgása
alatt meghonosodott az angolok, hollandok, svédek körében, az
Oszt rák-Magyar Monarchia országaiban.

Népszerûségét növelte, hogy könnyen beszerezhetõ, olcsón
elõ állítható. Szemlélete, a parasztfolklórtól eltérõen, illuzorikus és
idil likus. Kedvelt témái a családi boldogság, a harmónia, az anyagi
jó lét, a vallásosság. A szöveget legtöbb esetben szervesen egészíti
ki az illusztráció.

A felirathoz közel álló mûfaj a firka (graffiti). Mind közös,
mind megkülönböztetõ tulajdonságokkal rendelkeznek:
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A firkák egyaránt megtalálhatók épü letek és barlangok fa -
lán, em lék mû vek, sziklák, szobrok ol dalán, élõ fák törzsén, a köz -
le kedési eszközök kül sõ és belsõ felületein, könyvek és fo lyó ira -
tok lap jain, padokon, fiatalok tes tén és öltözetdarabjain. Tar tal -
maz  hatnak nevet, idõpontot, kérdést, jel szót, divatos szót, sze rel -
mi vallomást, trá gárságot, rövid, tömör vélemény nyil vánítást. Lét -
rejöttük le het séges mo tivációi között említhetjük az ide gen tér ott -
honossá tételének, az em lék hagyás, a kom mu nikáció, a meg gyõ  -
zés, a pótcselekvés szándékát. De ugyanígy firkában nyi lat koz  hat
meg a tár sa da lommal, annak valamely csoportjával szem be ni
agresszivitás.

A nagyobb terjedelmû firkák poétikai eljárásokat is alkal -
maz hatnak. Általában azonban nem ren  delkeznek esztétikai funk -
ci óval. Legtöbbször szándékosan hajlanak el a környezet által el -
fo  ga dott és alkalmazott értékrendszertõl, ízléstõl, s az ellene való
lázadás a céljuk.

A firkát évezredek óta számontartja a mûvelõdés-történet (a
piramisok sírkamráinak, a lávával bo  rított Pompeji firkái, a középkori kéziratok, kódexek lapjaira
tett megjegyzések). Gyakorlása nem min dig és nem mindenhol minõsül elítélendõnek.

Feladatok

1. Milyen szemlélet- és stílusbeli azonosságot fedeznek fel a szö ve -
ges falvédõk és az em lék ver ses füzetek kép- és szöveg anya -
gában?

2. Próbálják meg végigkövetni a szöveges falvédõ életútját, ott ahol
él nek! Mikor jelent meg? Mit szorított ki a falidíszek közül? Mi -
lyen tárgyegyüttesbe illeszkedett? A szöveg és a hely (ágy, mos -
dó, ke mence közelsége stb.) összhangja. Mikor szûnt meg a nép -
sze rûsége? Miért? Mi került helyébe?

3. Településük temetõjében figyeljék meg a különbözõ korokból
szár mazó sírjelek feliratainak tar talmi sajátosságát, a sírjel
anyaga, a rendelkezésre álló felület és a szöveg összefüggését!

4. Hasonlítsák össze egy osztály padfirkáit, egy szobor talapzatának
és barlang falainak firkáit! (kód, tartalom, technika) Értelmezzék az eltéréseket!
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felirat anonim laikus huzamos életû díszítõ, tanító megrendelésre készül

firka anonim laikus rövid életû tréfás, szóki mon  dó, önkifejezõ önkifejezõ 
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