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Kirándulás bens� tájakon
A  vidék védett. Mert védelmezzük. Kíméljük, elrejt-

jük. A  sajátot, a közöset, az egyetlent, az állandót, 

a változót, magunk. Elhagyott tájainkra olykor vis-

szatérünk. Felfedezünk újra, csodálunk. A  tóparton 

ülünk, tenyerünkbe zárjuk a homokot, morzsoljuk, 

dörzsöljük. Kavicsot szórunk a vízbe, a tengerszem-

be, és csobbanunk mi is, ugyanúgy. Az emlékezet-

be merülünk, a tó fenekére süllyedünk, az iszapba 

bújunk. Magába szippant a vidék és magunkba 

szippantjuk a vidéket. Hogyan is lehetne másképp?

Fekete Vince Védett vidék cím� verseskötete a 

költ� 2003 és 2010 között írt verseit rendezi egybe. 

E hét év szövegei különös utazásra hívják az olvasót. 

Barangolás vidékeken, melyekr�l valamiért egykor 

el, de most vissza megint. Hogy látható és tapasztal-

ható legyen: létez�k, elpusztíthatatlanok. Lélektájak, 

bens� utak, emlékerd�k ezek, ahol a költ� vezet. De 

voltaképp � is felfedez, újra, ugyanazt. De lehet-e 

ugyanúgy? Megmutatja a rejtett zugokat, csalánnal ben�tt ösvényeket. Beavat 

abba, ami � maga, abba, ami végtére is mi magunk vagyunk.

A  szövegekb�l áradó hangulatot kiválóan érzékelteti a könyv borítója is, 

amelyet Moldován Zsolt fotójának felhasználásával Szentes Zágon készített. 

Ugyanis a sejtelmes, szürkületi táj, a bokrok aljában meglapuló köd, az ég-

be nyújtózkodó fák valamiféle titokzatos nyugalmat árasztanak. Akár maguk a 

versek.

A  kötet szerkesztését illet�en érdekes, hogy egy Szabó L�rinc-idézettel 

kezd�dik („mert rettenetes, hogy az ember / útja oly silány s oly rövid / a földi 

portól a veszend� / húson át vissza a porig” – A hitetlen büntetése), és erre a 

versrészletre a szerz� egy (könyv)kerettel refl ektál. A két, cikluson kívüli vers az 

élet ciklikusságára, a születés-pusztulás, emlékezés-felejtés, építés-rombolás 

kett�sségére fi gyelmeztet. Mégis, valamiféle tagadás, a gépiesség, a monoto-

nitás tagadása olvasható ki. Mert hát nem (lehet) csak ennyi az élet, hanem va-

lami rejtettebbnek, valami többnek kell lennie („Mert nem lehet ilyen jéghideg, 

/ gépies, ennyire monoton nem lehet / úgyszólván minden, nem lehet ilyen / 

ez a körforgásos �rület”). Ezt a többet pedig, azt hiszem, a költészetnek kell 

felfedni.

A Védett vidék els� verse megteremti az alaphangulatot, a visszatérés pil-

lanatát rögzíti. A „valamikori helyszínek” látványa egy megállíthatatlan emlék-

görgeteget indít el („Mélyet szív a friss, otthoni leveg�b�l, lassan, / komótosan 

lépegetve járja végig a poros, dombra / kapaszkodó, keskeny utcákat” – Felis-

sza mind). Izgalmas az a világ, amit az els� ciklusban Fekete Vince megteremt. 

Városi forgatagba csöppenünk, szinte halljuk a vásárok zsivaját, a kocsma 

füstös b�zében üldögélünk (Vargaváros, Századel�, Vásárváros, Rózsa-piac). 

Fekete Vince: Védett vidék. 

Erdélyi Híradó–Ráció, 2010
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A hétköznapokat látjuk, az eseményeket, mindent, ami az ott él�ket megha-

tározza. Másrészr�l er�s mitizálást, mítoszteremtést lehet felfedezni a ciklus 

egyes verseiben. A földbelátó, az es�várók, az eltévedt sereg, a vidám lakók, 

valamint a fák között suhanó lelkek és a holtak, az �sök megidézése titokzatos, 

meseszer� vidékké változtatja a Lebeg� foltok világát.

A könyv középpontjában a második, Vak visszhang cím� ciklus áll. Az el�-

z�vel szemben ebben már kizárólag szabad verseket találunk, és a korábbiak-

nál lényegesen rövidebbeket. A  Lebeg� foltok fel-felbukkanó kötött formáit 

immár rímtelen, soráthajlásokkal telet�zdelt szövegek, valamint prózavers sze-

r� írások váltják fel. Az els� két ciklus nyitóversei összecsengenek egymással, 

hiszen a már említett Felissza mind fentebb idézett sorai kísértetiesen hason-

lítanak a Nem engedni el a fohászt ezen soraira: „Róttam az utcákat, az anya-

ölnyi / dombocska hajlatában fölfelé kapaszkodó / keskeny utcácskákat.” Az 

ismertb�l, az otthoniból való kényszer� (?), félelmetes távozás és az ugyanoda 

való visszatérés súlyossága, kett�ssége a lírai én vívódásáról árulkodik: „Azt 

hittem, hogy végképp ott maradok. Ott, ahol / tulajdonképpen addig is éltem. 

Valami azt súgta: / talán. Valami azt súgta: mégsem.” – Nem engedni el a fo-

hászt. Elmenni, visszajönni. De honnan és hová? Legf�képp miért? Fekete arra 

válaszol, hogy mit lehet a régi-új én találkozásával kezdeni. F�leg akkor, ha az 

én immár a legsz�kebb értelemben vett mivé változik. A lírai én ugyanis úgy éli 

újra pillanatait, hogy nincs egyedül. Mutat, bemutat, rávilágít („Magyarázok ne-

ked, mutogatom körben a dombokat.” – Magyarázok). A vidék ismer�je vezeti 

a vendéget. Ám az útitárs reakciói a múltat jelenné alakítják („és vajon visszata-

lál-e? Kérdezem. Nem szólsz / semmit. Bólogatsz. Talán. Mondod. Talán nem. 

/ Válaszolod.). A vidék bejárása közös élmény. A másik megismerése. Önmaga 

megismerése. Együtt és mindig külön.

A Vak visszhang egyik érdekessége, hogy két mikrociklust is magában fog-

lal (Vak visszhang; Védett vidék). Az els�b�l a természetbe való belesimulás, 

a közös lüktetés, a virággal, a fával, a k�vel való egybeolvadás érz�dik. Fekete 

Vince ezt az egyesülést nemcsak hangutánzó szavakkal érzékelteti kiválóan, 

hanem valójában minden érzékszervre hat. Szinte megérinthetjük a „zöldbár-

sony mohapárnákat”, érezhetjük, ahogy a szatyorban „néhány nedves gomba 

párállik”, halljuk, ahogy „suhognak, búgnak az erd� fái”.

A másik mikrociklus, a Védett vidék versein a magány és az ebb�l ered� 

letargia egyre jobban úrrá lesz. Az egykor-együttb�l mostanra-egyedül lesz. 

Távolodás, hallgatás, szakadás, „csendes, mélyben lüketet� nyugalom”. A távo-

zás mindig kimetszés. A veszteség átalakít, megváltoztat, elválaszt. Az innent�l 

leszt az eddig volttól. Mert van úgy, hogy az embert „valami visszatartja attól, 

hogy a másik után vesse magát”, még akkor is, ha „tudja, hogy ez a fuldokló 

magával visz valamit, ami nélkül már � sem élhet”. Aztán pedig elkerülhetetlen 

az újra(ön)értelmezés és egy újabb vidék bejárása.

A ciklus záró verse (Olyan érzés) összegzés. A színekkel, az illatokkal, han-

gokkal, látvánnyal való eggyé válás a mérhetetlen, teljes nyugalmat hozza el 

a lírai én számára. Azt a nyugalmat, ami – szerinte legalábbis – maga a halál. 

Elengedés, megértés, fellélegzés, pihenés. Mert végtére is így kell lennie.

Fekete Vince az évek alatt, úgy t�nik, nem egy olyan verset írt, amelyek 

hommage jelleg� alkotások. Ezeket az írásokat a Tajtékos még – a cím sem 
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árul zsákbamacskát – ciklusban gy�jtötte össze. A szerz� ajánl verset Lövétei 

Lázár Lászlónak, valamint Kosztolányi Dezs� és Radnóti Miklós emlékének. Az 

egyik vers (Átok) mottója pedig egy részlet Luminita Mihai Cioaba A cigánylány 

átka cím� alkotásából, Kányádi Sándor fordításában. Azonban annak ellenére, 

hogy ezek az írások gördülékeny, precízen megírt alkotások, a kötet egészéb�l 

mintha kissé kilógnának.

Ahogy Szabó L�rinc írja a könyv mottójául választott versrészletben: „a földi 

portól a veszend� / húson át vissza a porig”. Ennek a gondolatnak a kibontásá-

val, feldolgozásával, megemésztésével zárul a kötet. A Füvekben, fákban záró 

ciklus az elkerülhetetlen elmúlás tényével vet számot. De ezekben az írások-

ban is er�teljesen visszaköszön a Védett vidék természethez való közelsége. 

Bár itt már (ontológiai értelemben) valami súlyosabbról van szó. Visszatérésr�l 

ugyanúgy, de most már az �sanyaghoz. Vissza a földbe. A végbe. De mégis, 

van tovább, „mert nem lehet ilyen jéghideg”, ugyebár. Van tovább. Mégpedig 

a füvekben, fákban. És „nem kell a posztó az olló / minden ahogy van úgy jó”. 

Talán ez a legnagyobb megnyugvás. Az elfogadás maga. A szó csupasz, végte-

lenül szoros értelmében.

Fekete Vince Védett vidéke olyan világ, amelybe mindenképpen be kell lép-

ni egyszer. Mert fontos. Ezek a versek rejtélyes, olykor kissé fájdalmas vidékek. 

Mint amikor szürkületkor az erd�szélen, egy tisztáson vagy tóparton ülünk. 

Egyedül, vagy akár együtt. De önmagunkban, emlékekben, mindenesetre va-

lahol nagyon mélyen. Valahol ott, amit annyira védelmezünk, amit újra és újra 

felfedezünk.

Bende Tamás


