
Takács Józsefnek — Tarján Tamás 2012-ben elhunyt
egykori kollégájának — szánt ciklusa esetében.

A szerző Pilinszky-elemzésében egy versindító
sor „szavak nélkül is lehetséges olvasói megal-
kotását” föltételezi. Jelen sorok írója Tarján Tamás
utolsó kötetéről szóló beszámolójának zárlatát sze-
retné így, szavak nélkül átadni olvasóinak. (Nap-
kút Kiadó, Budapest, 2017)

BUCSICS KATALIN

FECSKE CSABA: KIŰZETÉS
Válogatott és új versek

Az idén márciusban hetvenedik születésnapját be-
töltő Fecske Csaba József Attila-díjas költő válo-
gatott és új verseket tartalmazó kötettel készített
számvetést eddigi költői terméséről, verseit gon-
dosan átrostálva. A saját verseinkből, korábbi kö-
teteink terméséből szigorú válogatást készíteni
nem egyszerű és nem hálás feladat.

Fecske Csaba kötetének elsődleges szervező-
elve a kronológia volt. Igen szigorúan bánt ifjú-
kori verseivel, hiszen az első négy kötetéből nem
válogatott be egyetlen verset sem. Pedig Fecske
Csaba egyáltalán nem számít későn érő költőnek:
tizenéves korában írott verseit már Weöres Sán-
dor levélben dicsérte, és A madárijesztő dala című,
13 esztendősen írott versét a Szabad Föld közöl-
te. Meglepődhet az olvasó, amikor a kronológiát
követő válogatott kötet első versének címét ol-
vassa: Negyven felé. A Jung óta „életközépi válság”-
nak nevezett negyvenesek tipikus tüneteit mutatja
be a prológusnak szánt legelső vers. Meg kell je-
gyezni ugyanakkor, hogy a korai, valóban fia-
talkori versek közül a szerző néhányat később ki-
sebb-nagyobb mértékben átírt, így a variánsok
néhánya bekerült későbbi köteteibe, így látens mó-
don a válogatott kötetben is szerepelnek a kiha-
gyott kötetekből származó szövegek, részletek.

A válogatás során Fecske Csaba szemmel lát-
hatóan törekedett arra, hogy a kötet színes, válto-
zatos legyen formailag és tematikailag egyaránt,
ugyanakkor a kötet egésze mégsem széttartó, a
könyvet koherensnek érezzük. Az olvasó hiá-
nyolhatja a gyerekverseket, melyeket a szerző
szándékosan nem vett fel a kötetbe, épp az emlí-
tett koherencia megtartása érdekében. Vannak, akik
Fecske Csabát gyermekvers-szerzőként és mese-
íróként tartják számon, némi joggal is, hisz vers-
termésének jelentős részét képezik a gyermekver-
sei. A kötet koherenciáját igazolják a szerző egész
életpályán átívelő, vagy kaleidoszkóp-szerűen az
életműben vissza-visszatérő nagy témái: létfilozófiai
kérdések, töprengések, nosztalgikus múltidézések,
az elmúlás gondolata miatt érzett rezignált fájda-
lom. Nosztalgiázó hangulatverseinek tragikumát
gyakran oldja valami hamisítatlanul „fecskecsabás”

bájos, önironikus derű. Formai játékosság, rezig-
náció és derű különös keveredését adja például sze-
mélyes kedvencem, a Ponniló című költemény:
„Nem volt nékem kerékpárom, / Kerékpárom, /
Kerékpárom, / Mert ellopta Terék Áron. / Nem volt
nékem aranyórám, / Boldogtalan volt sok órám.”
Az utolsó stáció című versben ugyanez a megmo-
solyogtató szomorúság bujkál: „összetéveszt a
bátyámmal / és mesél nekem rólam”. Jól megfér-
nek egymással lírájában a szerelem, az erotika, a vas-
kosabb, érzékiesebb örömök, vagy épp a légiesebb,
transzcendens iránti szomjúság, az istenkeresés,
vagy épp a modern ember Istennel beszélgető, oly-
kor vele viaskodó tépelődései: „Istenem ha volnál
/ hozzám lehajolnál / (…) neked is kell lenned /
én miért ha te nem” (Ima-féle). Korábban erotikus
verseiből (A hús pogány éneke) és bibliai témájú, va-
lamint szakrális tartalmú verseiből is (Akinek arcát
viselem) jelent meg tematikus kötete. Gyermekbibliát
is írt Bibliai történetek gyerekeknek címmel.

Jelentős témája továbbá a szülőföld utáni visz-
szavágyódás. A szülőföld elvesztését valamiféle
Édenkertből történő kiűzetésnek éli meg, és egy
életen keresztül hordozza az elveszett Éden hiá-
nyát és a kiűzöttség otthontalanságának élményét.
Maga is beismeri ugyanakkor, hogy ez az önma-
ga alkotta mitológiai szülőföld ma már inkább csak
a távolító és ezáltal megszépítő időbeli távolság
távlatában Édenkert, de mégis, gyengéd szeretettel
ragaszkodik ehhez a gyermekkori tündérvilághoz.
(Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2017)

BOZÓK FERENC

SZÁZ PÁL:
FŰJE SARJAD MEZŐKNEK.
Phytolegendárium

A peredi születésű Száz Pál harmadik könyvét,
amely 2017 végén jelent meg, Szőke Erika illuszt-
 rálta, aki digitális technikával montázsolt növénye -
ket a szerző régi családi fotóira. A (gyógy) nö vények
kulcsfontosságúak a kötetben, mindent áthálóznak,
miközben életről-halálról, békéről-há bo rúról, csa-
ládokról és politikai érákról olvasunk.

A jó és a rossz dolgok is természetes részei a
Phytolegendáriumnak: a halál mint az élet velejáró-
ja, lezárása, folytatása aligha volna elleplezhető téma
egy generációkat és korszakokat felvonultató
könyvben. Nemcsak fiziológiai és humán szinten
van jelen, hanem allegorikus alakként vagy ter-
mészeti jelenségként is. A kötet felhívja a figyelmet
az organikus élet ciklikusságára, amely az embe-
ri létet is befolyásolja, s arra, hogy a növények okoz-
hatnak halált és adhatnak életet egymásnak, ahogy
az ember számára is szolgálhatnak gyógyírül,
ugyanakkor halálos méregként is. A fagyöngy című
szöveg, miközben ezt tematizálja, rámutat a kötet
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sajátosságaira is: „halál idejin, pusztábo terëm, le-
velit ē nem hullajcsa, csak akkor szárod ē, ha meg-
öli a annyát. Olyan mind a Márjácsko meg a Kis-
jézus. Ez a fagyöngy, ami karácsonkor virágzik,
vízkërësztre terëm, örök ződ, a fák tetejin nyől a fa
ágábú, a fődbe ēszárod, vagy ha ēszárod a fa, amin
terëm. Olyan, mind a Krisztusurunk. Szülőjjin nyőll,
hirdeti a főtámodást. Olyan, mind Atyámteremtőm.
Ő a ág, belülle nyőll ki a egísz mindënsíg. Olyan
ez, mind a teremtís. Ha megnízëd a fagyöngy ágojit,
olyanok, mind a angyalok. Kétfelé áll a levél szár-
nyuk, rügyarcuk a sëmmibe níz. Ott van a ződ
örökkí valóság a angyalgömbön túl.” A kötet ha-
sonlóan összetett szövegei által az olvasó egyszerre
vonódik be a néphagyomány évszak- és idő-
szemléletébe, a biológiai (fitológiai) ismeretekbe és
a keresztény vallásba, sajátos nyelvezeten keresz-
tül. Száz Pál ékezett nyelvjárást (tájnyelvi ele-
mekkel és szlovakizmusokkal kevert magyart)
használ, amitől a kötet egyedülállóvá válik, hiszen
nem megszokott, hogy szépirodalom nyelvjárás-
ban íródjon úgy, hogy abban speciális karakterek-
kel jelöltek a fonémák is. A kötet Pered környéki —
főleg az idősebb magyar lakosság által beszélt —
dialektusa archaikusnak hat. A zárt e (ë), a hosszú
a (ā) és e (ē) használata mellett épp a Felvidékre jel-
lemző illabiális a/á (ä) nem kerül viszont jelölés-
re, talán mert olyannyira általános és elterjedt, hogy
csak megnehezítette volna a befogadást, ha ez is be-
vonódik. Az elsőre idegennek ható nyelvezet ha-
mar otthonossá válik, a kötet épp attól hiteles és iz-
galmas, hogy azon a nyelven mutatja be történeteit,
amely az elbeszélők sajátja. Mindenki úgy nyilat-
kozik meg a múltjáról, ahogy arra ő maga emlék-
szik, fontos szerepet kapnak tehát a szubjektív mne-
motechnikai eljárások, amelyek révén a befogadó
közelebb kerül a mű világához. Az elbeszélések
nagy része, vagyis azok alapja hat adatközlőtől szár-
mazik („Köszönet gyümőcse azoknak, akik
törtínetejik ēmeséztík”), akik a harmincas-negyve -
nes években születettek, s akik között családtagok
is vannak (a könyv a nagyszülőknek lett ajánlva:
Ajállás virágo Öreganyádnok és Öregapádnok) —
a második világháborútól 1956-on és a rendszer-
váltáson át máig megrajzolják egyéni történelem-
képüket, ami által az olvasó megismerheti a gon-
dolkodásmódjukat is.

E munka nemcsak vizuális, hanem auditív él-
ményt is nyújt — CD-mellékletén meghallgatható
néhány próza(részlet), s ezek között egy-egy
dal. A peredi Mária-ének (kezdősora: „Kössünk
szép koszorút Szűz Máriának”) egy 1994-es
gyűjtésből származik, ez adja az egyébként fik-
tív szlovákiai magyar faluban, Maradon játszó-
dó történetekből álló kötet mottóját is. A falu tra-
umákkal átszőtt történelmének, a kormány- és
rendszerváltások abszurditásainak bemutatása-
kor a szöveg nem mellőzi a humor vagy az iró-

nia eszközét. Őrzi a ’89 előtti beszédmód lenyo-
matát, de humorral oldja azt (például: elftársné),
s a mai eseményekre is reflektál (például:
„migráncsvirágok vagyunk e világbo minden,
amióta csak Ádámévánok a Paradicsomkertbü
menekűnyie köllött”). Összességében az ottho-
nosság és a természet nyugalmának megtartó ere-
je hatja át. A hosszabb elbeszélések között egészen
rövid, versszerű szövegek is vannak, de végig köl-
tői a nyelv, amit a szerző kialakít. Az öt szöveg-
típus közül — phytolegenda, phytoanekdota,
phytoikon, phytoenigma, phytoaforizma —,
amelyek e kötet műfajmegjelölő alcímeit adják, a
legpoétikusabbak a phytoaforizmák, amelyek
az aforizma eredetileg is tömör műfajára utalnak
vissza. Mint az elnevezésekből látható, a növé-
nyeknek mindegyik szöveghez köze van; a kötet
a klasszikus tartalomjegyzék mellett egy tárgy-
mutatóval is rendelkezik, amely lehetővé teszi
nemcsak a lineáris olvasást, de a herbáriumként
való használhatóságot is. A Füvekfák rengye be-
tűrendben közli a különféle gyógynövények elő-
fordulási helyét — természetesen ezeket is ejtés
szerinti írásmóddal (például: csërësnye, kámos -
gyükér, lilijom, ződdijó, zályo).

A kötetből kiderül, hogy nemcsak a materiá-
lis vagy organikus dolgok tudnak gyógyítani, a
növények mellett a szónak, a szövegnek, írásnak
is van ereje (írja), s annak elmondása („Mire
ēme sézëd a füvek ëvangéljomát, kigyógyúsz a
kórságbú”), de olvasása is gyógyírül szolgálhat.
A mátyusföldi tradíciókra építő kötet tehát nem-
csak mint konkrét fitológiai ismereteket közlő fü-
veskönyv érdekes, hanem mint rendhagyó, szub-
jektív történelemkönyv, naplószerű családtörténet
és dialektológiai kuriózum is. (Illusztr. Szőke Eri-
ka; Kalligram, Pozsony, 2017. CD-melléklettel)

PATAKY ADRIENN

DOM SAMUEL: 
MINT EMÉSZTŐ TŰZ
Egy szerzetes gondolatai 
az irgalmasság gyakorlatáról

Nem biztos, hogy egy csehországi trappista mo-
nostor apátjának könyve első pillantásra érdek-
feszítőnek tűnik a magyar olvasó szemében.
Ugyanakkor három tényezőt érdemes figyelem-
be venni ahhoz, hogy árnyaltabbá váljon a mo-
nasz tikus háttér, a trappista kötődés és a cseh-
országi környezet keltette első benyomás.

Először is, a Nový Dvůr-i monostort a francia-
országi Sept-Fons apátságból alapította 2002-ben
egy olyan csoport, amelynek tagjai azt tapasztal-
ták, hogy az anyaházban immár oly sok cseh szer-
zetes él, hogy időszerű önálló házat alapítani Eu-
rópa egyik legvallástalanabb országában. Sept-Fons
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