
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.
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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.



századi gondolkodóval egybehangzóan a nyel
vet nem a kifejezés, hanem a gondolkodás és ez
zel összefüggésben a fogalomalkotás nélkülöz
hetetlen alapjának tekintette, Humboldt nyomán
a nyelv legkisebb jelentéssel bíró elemet, a szót is
dinamikusan értelmezte. Mivel a külső !onnából
(hangtestből), a jelelltésbó1 és a kettő között "köz
vetítő" belső!ormából vagy képzetbó1 álló szó eleve
metaforikus, Potebnya szerint a metaforikusság
az emberi gondolkodás alapvető sajátossága. Ez
a Nietzsche Retorikájában és L A. Richards meta
foraelméletében egyaránt visszatérő meglátás,
melya retorikus beszédet nem valamiféle külőn

leges nyelvhasználatként. hanem a nyelv univer
zális elveként határozza meg, a retorikát a költő

iség kérdésével köti össze. A költői beszédmód
ugyanis képes a szó köznapi nyelvhasználatban
kihunyt történeti jelentéseinek (képzetének), és
így eredendő metaforikusságának aktivizálásá
ra. A dinamikus, eleven képzetű szó - amint
ezt József Attila GyrJllgy című versének nyel
vi-poétikai vizsgálata is megmutatja - ily mó
don a költőiség hordozójává válik.

A versnyelv tekintetében kűlőnősenproduk
tívnak bizonyuló humboldti-potebnyai nyelv
szemiéletből következik, hogyaVersritmus és
versinterpretácíó című fejezet - mely az orosz
verselméleti kutatás néhány alapkérdésén ke
resztül a versritmusnak aszövegértelmezésben
játszott lehetőségeitvizsgálja - a versmértéket
sem lezárt struktúraként. hanem a versnyelvet
mozgásba hozó dinamikus erőként értelmezi.
"Meglátásunk szerint a ritmusnak az adott,
konkrét versszövegre vonatkoztatható értelme
zését azok a szöveghelyek teszik lehetövé, ahol
a ritmus önnön kontinuitását megszakítva eltér
az addig követett szisztematikus mértéktöl."
Petőfi Sándor A virágnak megtiltani nem lehet...
kezdetű versének harmadik sorában például a
sor ritmikai és mondattani tagolása között ke
letkező feszültség a vers központi. kettős meta
forájára (kikelet a lyány, virág a szerelem) irányítja
a befogadó figyeimét. A szerző értelmezésében
a versritmus monotóniájának váratlan megszű

nése megfelel a kettős metaforában beköszöntő

jelentésbeli újításnak, a kiemeIt verssor ugyanis
nem az elkoptatott sablonos trópust alkalmazza
(a lánya virág, amely kikeletkor, azaz a szere
lem hatására kivirul), hanem a két tag kiazrnati
kus felcserélésével megújítja és átértelmezi azt.
A versritmus eltérései, illetve más szövegekben
- például Puskin Madárka vagy Leopardi Az
első szerelem című költeményében - a hangkap
csolat-ismétlődések újrajelölik a versszöveg
egyes szavait, így a szó nem csupán tárgyi je
lentésével, hanem egyfelől hangteste. másfelől

ehhez tapadó belső formája (a szóalakban őr-
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zött történeti szemantikum) révén vesz részt a
jelentésképzésben. József Attila Rejtelmek című

versének "En is írom énekem, I ha már szeretlek té
ged" mondatában például versírás és szerelem té
májának összekapcsolása nem logikailag, hanem
nyelvileg motivált, amennyiben a szeretlek szó
etimológiailag a szövegalkotás témáját is magá
ban rejti. A szövegelemzések tapasztalata a szer
ző számára azt mutatja, hogya költői nyelvhasz
nálat eleven képzetű, és ezáltal az adott költői

szövegben új jelentéseket létrehozó szavakkal él,
vagyis a köznapi kommunikációban rendszer
ként érzékelt nyelvvel szemben a nyelv eredeti
létmódját. energeia-természetét realizálja.

A kötet harmadik fejezetének (A versbeszéd
retorikája és poétikája) kérdésfelvetése a versben
megszólaló hangra, illetve a lírai beszédmód
problémájára irányul, és arra keres választ,
hogy a különböző líraelméletek a költemények
ben megszólaló hangot kinek tulajdonítják.
Paul de Man írásai a szöveg "én"-jének kérdé
sét elsősorbana prosopopeia és az antropomor
fizmus retorikai működése felől világítják meg,
Kate Hamburger a líraién és az empirikus költői én
megfeleltethetőségének kritériumait tanulmá
nyozza, míg Benveniste a személy létrejöttét az
"én"-nek a "te"-hez való interszubjektív viszo
nyulásában látja lehetségesnek. Világos, hogy
Horváth Kornélia az én-kérdés vizsgálatakor
egymástól igen eltérő elméleteket szembesít. A
külföldi líraelméleti szakirodalom eredményei
mellett az önmegszólító vers kapcsán a hazai
kutatás tapasztalatait is összegzi Németh G.
Béla, Bécsy Agnes, Kulcsár-Szabó Zoltán és Bó
kay Antal kutatási eredményeinek reflektált is
mertetésén keresztül.

A tanulmánykötet érdeme, hogya szerző a
szövegközpontú verselemzéseket egyfelől az
egyes költők nyelv- és költészetfelfogásának is
mertetésével, másfelől a versek intertextuális
kapcsolatainak feltárásával tág értelmezői kon
textusba helyezi, miközben a versről szólva
nyelv, gondolkodás, költészet és önmegértés alapve
tőnek mondható összefüggésével is számot vet.
Ugy vélem, hogyaversnyelv sajátosságaival,
illetve a nyelv eredendő metaforikusságával
kapcsolatos elméleti fejtegetések belátásai tuda
tosabbá tehetik versolvasásunkat. a szövegértel
mezések pedig segíthetnek annak felismerésé
ben, hogy a szóbeliség művészi formái képesek
a köznapi kommunikációban automatizálódott
nyelvhasználat újrateremtésére, és ezáltal a
nyelvhez való aktív viszony kialakításával ön
megértésünk elősegítésére és gondolkodásunk
megújítására. (Kijárat, Budapest, 2006)
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