
FÉJA ENDRE

1930-ban született Buda
pesten. AzELTE BTK ma
gyar-történelem szakán
diplomázott 1953-ban. Ta
nulmányokat ír és édes
apja, Féja Géza irodalmi
hagyatékának feldolgozá
sával foglalkozik. Ötven
éven átgimnáziumi tanár
ként dolgozott.

Féja Géza versei elé
A versírás végigkísérte apám életét, bár munkásságának nem ez
volt az a területe, ahol legjelentősebbműveitalkotta. A fennmaradt
kéziratok és publikációk tanúsága szerint már gimnazista korában,
Léván írt verseket, majd az egyetemi évei alatt, a budai Eötvös Kol
légiumban szintén. Tanári évei során, Esztergom-táborban, ahol a
szalézi rend fiúnevelő intézetében tanított, már közölt ezekbó1 az
Élet ésIrodalom (1923), a Nyugat (1922, 1923, 1924) és a Híd (1927, 1928)
hasábjain. Mint késöbb írta: "Lírával kezdtem, azután tértem át a
publícísztíkára, de közben verseket is írtam. Verseimet a sors legke
ményebb, legkegyetlenebb nyomásában." Élete során csupán egy
verseskötete jelent meg, a Kráterarc (Szépirodalmi Kiadó, 1975).

Élete végén verseit Venyigetűz címen tervezte közreadni, A ve
nyigetűz csípős füstje régi emlékeket idézett föl benne: az egykori
lévai világot. A felvidéki kisvárost és a fölötte húzódó szó1ősdom

bokat, a pincékkel összenőttapró présházakat. melyek előtt nap
szítta, eső verte öreg asztalok és lócák hívogatták a vendéget. Erre
vezettek egykori sétái édesapjával. Avisszaidézett venyigetűzfüst
jében felrémlett az eltűnt idő: egy elsüllyedt világ és életforma, az
elcsatolt szülőföld,az eltűnt otthon, a föld alá költözött családtagok
és barátok, mindaz, ami szertefoszlott a múló idő során. - A termé
szet igéző ereje is jelen van képeiben, a felvidéki, a Duna-menti és
az alföldi táj, s végül a Balaton-felvidék varázsa. Amint egykor a
latinokat, őt is elbűvölte az évszakok örök váltakozása. Az a világ,
amikor még tél volt a tél, és a forró nyarat követően az érlelő ősz

jött, apám legkedvesebb évszaka, ahol az érő gyümölcsök és a pin
cék mélyének illata töltötte be a levegőt. A sárguló, rozsdabamává
színeződőlevelek, az őszi avar látványa vezette át olykor a "törté
nelem avarjába" . Szerette az ősz végtelen kék egét, a szelídebb erejű

napsugarakat, a lassú elmúlás hangulatát. Ellensúlyozták a sors
hozta tragédiákat, és a történelem reánk mért csapásait.

Versei zömében három életszakaszához kapcsolódnak: az ifjú
korhoz (Léván és Esztergom-táborban), a férfikor egyik embert pró
báló szakaszához (Békéscsabán 1945 és 1956 kőzőtt) és az öregkor
idejéhez (Óbudán).

A kötet összeállítása, a versek válogatása és témájuk alapján ciklu
sokba foglalása már reám maradt. Egyik ciklusa a Litánia, amely közel
harminc eddig még publikálatlan istenes-versét foglalja magába. A csa
lád - főleg mélyen vallásos édesanyja - alapozta meg hitét, és ezt
erősítettea lévai piarista gimnáziumban töltött nyolc éve. Ebbó1tudott
később erőt meríteni legnehezebb életszakaszai során. Naplójában
írta: "Nehéz sors, ilyen egészséggel nekivágni a hajszának, hogy bí
rom majd testi erővel? De úgyis Isten akarata teljesedik, s így van jól!
Thomas Mann jut eszembe: »Nem tudta, hogy mi rejlik Isten hallga-
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