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Hívogat és marasztal
(Cseh Károly: Téltakarító, Váci Mihály Irodalmi Kör,
Nyíregyháza, 1993)

Cseh Károly neve ismerősen cseng a
versolvasók fülében: a Borostyánkő és
kaszaélek és az Aranyháló című verses-
kötetek mellett antológiák és műfordítá-
sok tették nevét közismertté. Most gyer-
mekverseit gyűjtötte csokorba, s jelentet-
te meg a Váci Mihály Irodalmi Kör
Nyíregyházán. A kötet címe: Téltakarí-
tó.

Mint a miniatúra- és ikonfestők: fi-
nom, hajszálvékony vonalakkal rajzolt,
aprólékos gonddal mesterivé formált ké-
peket ír versbe Cseh Károly. A költő-
gyermek ámulata, rácsodálkozása ez a
világ másnak észrevétlen rétegeire, cso-
dáira, melyek csak a dolgokhoz közel
hajoló, figyelő, szemlélődő, töprengő
ember előtt nyílnak meg. S a gyermekek
előtt, akiknek van türelmük, s képzeletük
különös adománya: életet lehelni a dol-
gokba is. Cseh Károly stílusának, művé-
szetének egyik fő jellemzője és erénye a
pontosan megrajzolt, aprólékos gonddal
kibontott, szigorú logikával végigveze-
tett képi világ, a mikrostruktúrák pókhá-
lófinom rajzolata. Ahogyan „felnőtt"

verseit, úgy ezeket a gyermekverseket is
ez jellemzi leginkább. (Ha egyáltalán
van ilyen, hogy „gyermekvers", hiszen
Cseh Károly verset ír, bárkihez szól is, s
még akkor is, ha műfordítást készít.)

Csodálatosan finom, elegáns a kötet
nyitóverse, a Katicabogár: „Fűszálnyi
fákon éltem és csodáltam az almát / s
elérni vágytam a lomb égboltnyi birodal-
mát/Szárnyam vérpiros volt még pettyek
nélküli nehéz / Vértem volt eddig s mos-
tan súlyával repkedek én / Zizegésem
szellőnek véli az almafa - hittem - / s
benne lubickol majd sok fia önfeledet-
ten... " Az antropomorf látásmód, amely
záport, harangot, falevelet, hóbábut, vil-
lamost, mozdonyt, csigát, orgonabokrot
személyesít meg, mély humánumot su-
gároz, szeretetet és törődést az emberen
túli létezés más formái: a növények,
állatok, felhők, természeti jelenségek
felé... „Piros úszóöv/égi vizeken/felhők
fénye közt / a Nap odafenn..." Velük
népes, tőlük élő ez a kötet: a figyelmet-
len, folyton rohanó felnőtt számára ész-
revétlen tárgyak kelnek életre: tavaszma-

ma beteg orgonabokrait vezetgeti, az ég
kék mosdótálában csönd csobog, a gőz-
mozdony szuszogó fekete kandúr, a
könnyeit avarra potyogtató gesztenyeág
az ablaküvegen kopogtat, a tollaslabda
fehér űrhajóként száll a magasba...

Megtanulhatja a kis (és nagyobb) ol-
vasó Cseh Károly verseit olvasva a belső
képalkotás tudományát. Zajos, harsonás,
expressz-világunkban a „nemérekrád", a
„sietnikell" napok között csöppnyi oázis,
bársonyos, üdítő tisztás ez a verseskötet:
mellé kell heveredni, mondogatni a soro-
kat, hogy a szavak jó ízéből kikerekedje-
nek, kirajzolódjanak a képek - egy bé-
kés, ember nélküli, ám a miénkénél em-
beribb világ képei: katicabogaraké, fel-
hőké, égi vizeké, barangoló harangok
hangjának világáé.

Cseh Károly gyermekverskötete a
Hívogató füzetek sorozat 6. darabjaként
jelent meg. Versei hívogatnak és marasz-
talnak.

Kabai László: Tanya naplemente előtt (Bugyogó) 25x35 cm (lavírozott tollrajz)


