
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)
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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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