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Elöljáróban 

„És onnan is továbbmentem, 
ahol a Nap felragyog, 

továbbmentem, énekelve, 
s feledve, mit elhagyok.” 

(A. Túri Zs.: Vándorének) 

Köszöntöm az Olvasót: igaz örömmel és őszinte tiszte-
lettel! Manapság, a gépi információ-szerzés korában 
ugyanis a könyvek, különösképpen a verseskötetek iránt 
nagyon megcsappant az érdeklődés. Még országhatárokon 
belül is… Vajon mit várhatunk akkor azokon kívül? 

Lassan száz esztendeje már, hogy Szerb Antal – Magyar 
irodalom történetének bevezetőjében – így írt: „Magyarnak 
lenni ma nem állami hovatartozást jelent, hanem az érzésnek 
és gondolatnak egy specifikus módját, ami ezer év értékeiből 
szűrődött le: kultúrát… Amíg kultúránkhoz hűek maradunk, 
önmagunkhoz vagyunk hűek.” 

Milyen időszerűek, sőt úgy tűnik, egyre időszerűbbek 
ezek a sorok! Írót és Olvasót egyaránt köteleznek, – s bi-
zonyos, hogy a tanulságos megállapítás alól ez a kiadvány 
sem kivétel. 

A magyar irodalom – főkét Trianon óta – sokkal tágabb 
körű fogalom, mint Magyarország irodalma. Magyar vers, 
novella és regény ugyanis a szétszórt magyarság körében 
bárhol a világra születhet – országhatárok nélkül. Az el-
múlt században Illyés Gyula – „ötágú sípnak” – nevezte 
irodalmunkat, s ennek a sípnak az egyik ága éppen a nyu-
gati világban szólal meg. Ezért kell érzékenyen odafigyel-
nünk a határokon túl élő magyar költők és írók műveire is. 
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Az A. Túri Zsuzsa Befejezetlen szimfónia című köteté-
ben ugyancsak fellelhetők azok az indítékok (témaválasz-
tás, motívumkincs), amelyek csak a külföldön élő alkotók 
írásaiban találhatók meg. A szerző Budapesten született, és 
huszonnégy esztendeje Svájcban él. Írásai eleddig 
antologiákban jelentek meg (Verselő Antológia, Szó-
Kincs, Ígéretek stb.). Ezek a versválogatások, nemcsak 
nyomtatásban jelentek meg, hanem az interneten, Net-
Kötet formában is elérhetőek. Ez is azt mutatja, hogy nem 
elkülönülő alkotásokról van szó, hanem olyan kiágazásról, 
amely a maga sajátos színeivel is gazdagítja az egyetemes 
magyar kultúrát. 

A költőnő pályája igen küzdelmes és fordulatos volt. El-
ső versei gyermekkorából valók, s a 2000-es évek elejétől 
kezdett rendszeresen publikálni. A magyar és a francia 
irodalom csodálójaként tanulta, majd a gyakorlatban is 
elsajátította a „verscsinálás” művészetét. Nagy mesterek 
tanítványa, de egyéni hangja (életérzés, hitelesség, forma-
érzék, képszerűség, játékosság) mára már felvértezetten 
mutatja a beérkező költőt. 

Törekvései főként a klasszikus hagyományokhoz (külö-
nösen József Attilához) kötődnek, de hatott rá a modern 
költészet néhány jellegzetessége is (sortördelés, központo-
zás hiánya, sajátos asszociációk stb.). Mindemellett közért-
hető kíván lenni: verseiben a népköltészet és az azon ne-
velkedett műköltészet példája az érzelem mélységét és a 
kifejezés tisztaságát formálja egyéni lírává. 

A kötet versei gyakran pillanatfelvételek, melyek imp-
ressziókban és sajátos nyelvi ötletekben bővelkednek. A 
látványnak, színeknek, hangzásnak és hangulatnak a kife-
jezői. Ennek a költészetnek az anyaga és kerete az érzés- és 
gondolatáradás, megkötöttségek nélkül, közvetlen formá-
ban. Képeit időnként a képzelet és valóság szabad asszociá-
ciós keverésével szerkeszti. 
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Szerelem 

Szívemet szögekkel verted a keresztre, 
Alvadt vérbe zártál mát és holnapot… 
Mondd, miért tartasz még lándzsát a kezedbe’, 
Miért takarod előlem a Napot? 
 
Sötétkék árnyékok, tűként szúró fények, 
Végtelennek tűnő nyűtt hétköznapok, 
Kereszten, árnyékban torzak a remények, 
Kicsorbult, hűlt szívem halkabban dobog… 
 
Sötétkék szemeid hazug sugarában 
Sár, bogáncs és hamu fedi a fejem, 
Áttetsző hálón át, megrepedt világban 
Torkomon elakadt szó a szerelem. 



 
 

 


