
dalom mindig megtalálta értő olvasóit, s ho~y

valóban értők lehessünk, abban Veres Andras
okos, nyitott könyve is segít. (Krónika Nova Ki
adó, Budapest, 2001)

RÓNAY LÁSZLÓ

FECSKE CSABA~ AMI LEHETNE MÉG

Ez a könyv olyan, mint benne a versek -:- szép.
Jó kézbe venni, beleolvasni. és jó elolva~m. KIO~

vasni nem lehet, a szavak, gondolatok sulyuknal
fogva benne maradna~,e~idegeníthet~tlenr~sze
iként a könyvnek. Jó erzes befogadni, de képte
lenség fölfalni őket. A kötet töme~~o.r;zása, a
versek egymás iránti b~~yolult g~avI.~aclos re:,~
szere összetartja ("szontja, nyomja, összefogja )
a képeket, a rímek, ritI;'us- és dallam~ép~et~k

sokszínű seregét. Ez a ket dolog --:::: a, sze,?se.g ~s
a súly - adja a könyv legszembetünöbb ert.~ket;

s teszi olyan művé, amely - Gondolatok a konyv
tárban ide, modern befogadá-elméletek oda --:
akkor is érték lenne, ha általa nem menne "a VI
lág előbbre", s ha egy árva lélek sem olvasná. De
hát - hál' Istennek - megy, és elolvassa.

Szerencsésebb esetben a recenzens beérhetné
az őt legjobban megragadó "apróságok" ismer
tetésével, írhatna például a "fecskei" szonett~k

változásáról - ami színes adalék lehetne a kol
tő recepciójához. Ám esetünkben nehezebb a
helyzet, mert Fecske Cs~ba k~,noniz?lat~an kö~
tő. Nemcsak azért, mert eletmuve meg mncs ke
szen, hanem mert irodalomtudományunk kicsit
elmaradt a kanonizációkkal. (Erre jó példa
Nagy László és Juhász feren~; de a Weöres-~~

non is csak készülget.) Igy hat Fecske-recenziót
írni nehéz mert kötetről-kötetreújra kell kezde
ni - nemcsak a versek, de az egész "fecskei
költészet" bemutatását.

Az Ami lehetne még költőjének versei egy ne
héz, de játékos; komor, d: ti~zt~; fájda~:nas, de
szívderítő líra világának terkepet rajzoljak meg.
A költő világa hegyes-szakadéko~ vidék, de ,a
szirtek lábánál ott a lanka, a hegyi patak terme
keny folyóvá lassul, s a zordon sziklák biro?al
ma emberlakta tájjá szelídül. A versek m.md
egyike - még a "pársorosok" vagy a haikuk
sora is - teljes világot alkot, az "egészt" mutat
ja fel. A költő teljes lír~i f~gyve:ze.té~en mutat
kozik, minden "szerszamat' muveszien forga~

ja, így vele kapcsolatban érte~~etl:~a ka,tegon
zálás, versei egyszerre tradicionálisak e~ mo
dernek (sőt, pre-, poszt- stb. modernek IS) 
költészete fittyet hány a skatulyáknak. Ha még
is jellemezni akarjuk verseit, legfőbb vonásaik:
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a gazdagság és az igényesség. Fecske Csaba
nem fél a súlytól, mélység és magasság nem ret
tenti beszél arról is, ami fenyeget, és amit nem
lehet kibírni. Teszi mindezt úgy, hogy közben
egy pillanatig sem "szenveleg". Csak so;olja, a
világ dolgait komolyan (de komolykodas nel
kül), súlyosan (de erőlködés nélkül) és nagyon
szépen (de szépeigés nélkül). , N

Képi világa pontos s ugyanakkor sokr;tű;

nehéz eldönteni, mi benne a legmegkapobb:
összetettsége vagy szívbemarkoló precizitása.
Némelyik verse egyetlen kiteljesített..me!afora,
komplex költői kép, ezeket ol~as~a on~.entel,e
nül rácsodálkozunk: milyen kíméletlenül szep
és igaz: rr- ••érzékeimmel gátat / hiába emel~k /
csordogálsz csöndesen / nemléted fel-feltüne:
dező / partjai kőzött" (A távozó). De a m~sten

képalkotás még a nem "képes" versek?e.n IS tet
ten érhető, s mindig társul Fecske másik nagy
erényével, egyedülállóan szép ve~szenéj.é,:e!.

Zene és kép együtt: alighanem ez a líra definíci
ója. Ha ez így van, akkor miné~ szebben ~seng a
zene, s minél pontosabbak a képek, annal szeb
bek a versek, annál "lírább" a líra. Fecske Csaba
lírája ettől az egyedülállóan gazdag zeneiségtől

és képiségtől lesz sajátosan "fecskecsabás".
Ég és föld című versében kf:,ai ..ve~sek, (és

Weöres ál-kínai verseinek) formaja koszon rank;
de ha nem nézzük, hanem hallgatjuk a vers
egytagú szavainak dallamát, a goethei ,:á:.zdor
éji dala vagy Verlaine-dalok ~senge.~ek fülu,n~
ben. Verlaine, Tóth Arpád es Weores hatasat
vers-zenéjére; meg Adyét, József Attiláét. Nagy
Lászlóét képalkotására Fecske le sem ta~~dh?t

ná. De költészete mégsem adys, nem Weoresere
hasonlít - saját világ. Ebbe a világba nem
könnyű belépni, de megéri a fáradságo,t. Fecske
Csaba versei nem hétköznapi versek, Igy olva
sásuk is ünnep. Ünnephez illőe:, dí~ze.sek, n:int
a vasárnapi asztal, és emellett IS hetkoz~af.)J~n~

ismerősen a mieink, mint az asztalt korululo
család. Bennük bujkál szerelem, születés, halál,
béke, bánat, költészet és szótlanság, zaj és
csönd, Fecske Csaba és minden olvasója.

Kicsit félve jegyzem meg: az a tény, ~ogy egy
tizenegy kötetes "befutott" költő - akinek v~r

seit-meaéit sokan már gyermekkorukban megIs
merték, megszerették - ezer példányba~ jel~

nik (csak) meg, aggódásra adhat ok~~..~I, ~~Ik

az ezerből egyhez hozzájutottunk. orulhetunk
neki, és várhatjuk a következőt, hiszen egy
Fecske is csinálhat nyarat: írhat sok jó verset.
(Szépmíves Kiadó, Mályi, 2001)
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