
dést jósoljunk Turczi Istvánnak, aki nemrégiben
megjelent versgyűjternényében ízig-vérig mo
dern költőnek mutatcozik. azt a tradíciót követ
ve, amely játékossiggal és derűvel palástolja
mondandója komolyságát. Kivételesen érdeke
sek a kor technikai újdonságaihoz alkalmazko
dó, nagyfokú beleérzésről tanúskodó, költőtársa

inak írt "sms versei". Szép példája távlatteremtő

képességének a Rákos Sándor emlékének szen
telt Utoljára ...: "Utoljára azt üzented. hogy "a szív I
félelme fiatal marad." Amióta I föntró1 legszebb sza
,Jaidba kötözve I visszaeresztettek közénk, már tud
juk: I velünk vagy egy és nem az üzenetíel."

A Nyugatosnak mondott költészetet ideáljá
nak tekintő olvas is bizonyára érzi a játék mö
gött a felelős komolyságot, a logika műkődését,

amely a megszólított vagy megidézett lírájának
alapos ismeretével párosul. Erről is egy példát:
"Amit én tudok, nem tudja senki más. I Ez a sor sor
sod, kegyelmet talált lbenn fűszál-sebzette igenlő ta
gadás. I Tudjuk sokan, rég kinőtted a halált." (Amit
én... Juhász Ferencnek)

A költői hagyománytisztelet éppúgy áthatja
a jól megkomponált kötet verseit, mint a nyelv
lehetőségeinek kitágítására való tudatos törek
vés. Ennek egyik érdekes megvalósulását jelzik
azok a múvek, amelyekben a költő belehelyezke
dik egy korba vagy szituációba, azt éli át, jeleníti
meg saját nyelvi közegében (Platón úr vacsorája),
s hasonlóképp nyelvi szempontból korhoz kötöt
tek, ugyanakkor elkötelezetten személyesek a
magyar líra múltját idéző, olykor nagyon is
"életszagú" versei (Csokonai Vitéz Mihályró/). A
leheletnyi rögtönzések és az alkatához idomított
"hosszú versek" egyaránt jelentékeny teljesítmé
nyek, a kötet igazi nyeresége az útját kereső ma
gyar poézisnek, amelynek olyan hagyományhíí
képviselői is megbecsülést érdemelnek, amilyen
a tragikus sorsú Takács Imre volt, aki a múlt év
ben lett volna SO éves. Ez alkalommal jelent meg
róla Bakonyi István kismonográfiája, verseit pe
dig Tiikre csillagoknak címmel válogatta kötetbe
Román Károly. E kötet és a szeretettel megírt pá
Iyakép is azt bizonyítja, hogy Takács Imre nem
volt olyan átütő erejű lírikus, mint életükben
klasszikussá vált nemzedéktársai (Juhász Ferenc
és Nagy László), inkább Simon Istvánra emlé
keztek halkabb hangjaival és egy bizonyos élet
forma iránt tanúsított hűségével.

Cseh Károly líráját inkább rövidre vágott
versmondatok és a költő érzelmeit hangsúlyozó
gondolatok jellemzik. Toronyiránt című kötetéből

hiányzik a nyelvi játék, komoly poéta, aki érzés
világának pontos megjelenítésével olvasóját is
saját felelősségére ébreszti. Különösen otthonos
az események és az idő múlásának megjeleníté
seben, s épp az idő szuverén kezelésével a jövő-
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be tekint, s azzal szembesít. Szép példája ennek a
tavaszelői "helyzetkép": "Kapaszkodik I rügyek lép
csőfokai felfelé a zöld I ujjongó fürtök: I fák ágain za
jongógJlerekek magasába II Hívások, füstjelek kéklenek
I a lcvegóuen IIFelröppenő pernye-madárraj jelziI merrc
csörtetnek I akalandregények rezeroátumdbot I szökött
indiánok. II Közben férfiak vigtJázzák I a felgyújtott ná
dast alkonyatig - I sarjadó fűre és kaszára gondolva II
Március I menetrenaiéoen I nincs változás."

A természethez fűződő elementáris kapcso
lat a hagyományt idézi a váratlan képzettársi
tások azonban új dimenziókat sejtetnek, mely
ben az életét értelemmel és céllal telítő ember
mozdulatát érezzük a legerősebbnek. tTurczi
István legszebb versei. C.ET Belvárosi Könyvki
adó, Budapest, 2006; Takács Imre: Tükre a csilla
goknak. Vörösmarty Társaság, Székesfehérvár,
2006; Cseh Károly: Toronyirányt. Gondolat
Könyvesbolt, Eger, 2006)

RÓNAY LÁSZLÓ

FECSKE CSABA: ELSŐ ÉLETEM

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján nem
gondolhatnám. hogy élne Magyarországon
olyan vérbeli irodalombarát olvasó, aki ne is
merné Fecske Csaba nevét, hiszen versek felett,
prózai írások alatt, könyvek borítóin viszonylag
gyakran olvasható. Igazságtalan volnék azon
ban a szerzővel szemben, ha új könyvének be
mutatása kapcsán egyszerűen annyival kezde
ném: mélyről érkezett az irodalomba. Fecske
falusi származású ugyan, de napjainkra általá
ban valahogy úgy alakult: a valóban emelkedett
emberi erkölcs tisztasága inkább a vidék ma
gasztos sajátja lett-maradt.

A miskolci Bíbor Kiadónál - Feledy Gyula
rajzaival kísér/tet/ve - megjelent, Első életem
címú, hetedik, felnőttekhez szóló verseket tar
talmazó kötetéből úgy tájékozódhatunk a költő

személyes sorsáról, hogy közben azokkal az er
kölcsi korjellemzőkkel is szembesülünk. ame
lyek mindannyiunkat körbevesznek.

A kötetet indító Hazajáró ciklus szögligeti
gyerekkorról emlékező verseinek útján az el
múlás lelki elmúlhatatlansága sejlik fel a meg
változtathatatlanba való beletörődéskényszeré
vel. Egyszerűen érthető szavak, mondatok,
gondolatok díszőrségét állítja témái védelmére,
s meglepően eredeti képalkotási képessége által
emeli magas költészetté azokat. Ez végig érzé
kelhető a versek Fecskére jellemzően egyedi
szővetében. Például: "út mentén asztmás fíí /i
heg", vagy: "feltört tojás sárgájaként I folyik szét a
déllItáni nap". Ezen a gyerekkori tájon - ahol "a
levegő miniát vesz rólam I emlékezzen arraamit már



most se tud", ahol "hétszáz évre visszamenó1eg látni
I az időt bánatosfák falják I fuldokolva a levegőt" - a
dolgok megfontolt történése éppen olyan lénye
gi, akárcsak az, hogy "a lombokon átlobog a nyár I
inog az ég rigónyi súly alatt j röpte emléke lesz a
madár I kinek a szemeoó1lophatnám vissza arcodat".

Fecske legizzóbb eszköze az őszintesége:

"másféle nyár ez I másféle szél a lombban I valami
furcsa idegen íz I a régi fájdalomban" - amint írja
a Más című versben, s többek között ebben szin
tén azt a hangulatot rögzíti, mint egyebütt: "ami
szép volt a sodrásba veszett". A ciklust befejező

Üres házban arról számol be, ahogy "betöri a hold
az ablakot", "elbódít a hiány különös szaga", s "az
álló óra a falon I sohát és örökkét egyszerre mutat",
amihez "csak te tartozol senki más" önfelelős

ség-élménye csatlakozik.
A második, Az lesz, ami volt ciklus rendje ke

serű, bár ez a keserűség sem érvénytelen. har
móniát horpasztó bajokról tudósít - az idő

gondozóból. Szintén a legyőzhetetlen elmúlás
torokszorítóan széteső akkordjai hallatszanak
az Itt lenni nélkülem ciklus darabjainak olvasása
közepette, ám a versezet dallama és megjelenítő

ereje izmosodik: "kóborkutya szemében láttam elő

ször igazán magam I az elsötétülő vizet nesztelenül
nyaldosta a hold I milyen egyszerű minden lehet ha
van I és elpusztíthatatlan ami sose,volt". Meg-ille
tő, s vegyült bele valami Tóth Árpád-i és kissé
Juhász Gyula-i modorra emlékeztető, ahogya
könyörtelenűlbeletörődést igénylő elmúlás sze
gecseli dalait: "hogy megsűrűsödött időm j életem
zaccos alja ez I mint kamra mélyén az egér jszívem
ben a halál neszez II már az öröm is fájdalmat lakoz
cserbenhagy a testem I nincs is vagy csak nem talál
tam I amit oly nagyon kerestem" (Cserbenhagy)
"próbálom magam néha fáradtan I kétségek között
meggyötörve I nem tudva még fejem mire adtam I s
hulladékaim ki szedi össze II el kell-e számolni a se
lejttel I a vágtában kidó1t lovakkal j ha nehezedrees
nék felejts el I légy hűtlen ok nélkül vagy okkal II
hogya saját képére formáljon I egy idegen ebbó1 én
nem kérek j magamat a semmibó1 kiásom j tán mire a
végemre érek" (Mire) A ciklus végére került Töre
dékek legkerekebb négysorosa: "ünnep lesz gyer
tyák égnek I egyre mélyebbgödröt ás I bennem a vá
rakozás j a beteiiesülésnek" (Várakozás)

Az Idényvég ciklus tömör summázata: "kive
szett beló1em a várakozás bizalma". Apró hétköz
napi témákat úgy sodor a versbe, hogy azoknak
tökéletesen aktuális mai ízt kölcsönöz. A jelen
hangulati keserűségét? A sodródás érzetének
egyhangúságát? Ez a hangulat komolyabb hang
ütésben folytatódik az Eleitó1 fogva ciklusban. A
bibliai alakok példázatának élő példányai buk
kannak fel a versekben, jobbára míves szonettek
keretét töltik ki, de szabadon is áramlanak.

159

Hány arca lehet az elmúlásnak?
Kilátszanak beló1em című ciklusában újabb

színezetet jelentenek a nők. A szerelem elfoszIó
igézete másfajta, glóriásabb elmúlást feltételez.
Az Amor mostohdi című a titkolt házasságtörés,
az eléggé el nem ítélhető csalás szonettje.
(Egyébként az egész kötet minden verstani és
esztétikai tekintetben legegységesebben harmo
nizáló verse.) A búcsú a szerelem emlékeitől

még újraébreszti a vágyat.
A kötetet záró Idegen érzés ciklusban vendég

szövegekkel, más költőkre történő utalásokkal
él. A recenzens szubjektív megjegyzése szerint:
a W. S. kerti széke című a legsikerültebb formájú
és hangulatú verse. Fecske-módra megidézve
felsorakozik Rilke, Eliot, Puskin, Kosztolányi,
Ady, József Attila is. Végül a Kótyagosan című

versből a kötet befejező sorait idézem: "ez még a
tegnapi nap vagy már ma van I percek roncstelepen
kutakadom hasztalan j mini anyóka a rőzsét cipelem
magam hazaI mikozben lecsúszik rólam az éjszaka".

Fecske Csaba letisztult költői eszközöket al
kalmaz a versben, ragaszkodása a hagyomá
nyos formákhoz. Fázunk az Oszi reggel termé
szetidegen hangolású indításátó!: .rigo! működtet
a korareggel", viszont szívesen olvassuk a követ
kezőhöz hasonló képek rengetegét: "a nap meg
ágyaz már az estnek", A lírában tulajdonképpen az
a szép, hogy bármilyen előjelű tartalmat fejez is
ki, a megírás hogyanja-mikéntje által elérhető:

érzelmeinkre hat. Jelen esetben szintúgy érezhe
ti ezt, aki nemcsak a szemével. hanem a szívé
vel is tud olvasni. (Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006)

ZSIRAI LÁSZLÓ

HORVÁTH KORNÉLIA: A VERSRŐL

Verset olvasni sokféleképpen lehet. Horváth
Kornélia tanulmánykötete a versolvasásnak
olyan sajátos módját képviseli, mely a vers
hangzósságára rá hagyatkozó és a trópusképző

dés nyelvi folyamataiba bekapcsolódó befoga
dó aktív nyelvi-gondolati tevékenységeként ha
tározható meg. A kötet - mely elsősorban az
irodalomtudományban járatos olvasóknak író
dott - versritmus és versértelmezés viszonyát,
nyelv és metafora kapcsolatát, valamint a lírai
beszélő és beszédmód kérdéseit vizsgálja ré
szint elméleti megközelítésben, részint szöveg
értelmezéseken, Leopardi, Puskin, József Attila
és Petri György versein keresztül. A tanulmá
nyok közös szemléleti alapja az a Humboldtra
visszavezethetőnyelvszemlelet. mely a nyelvet
nem ergannak, azaz "készterméknek", hanem
energeiának, folyton keletkező dinamikus létező

nek tekinti. Alekszandr Potebnya, aki több 20.


