
háztartásban Pilinszky volt a központ, „mindenki
rajongott érte”. Nagy élet zajlott ott, s a költő ré -
vén rendszeresen megfordult náluk — többek
között — Thurzó Gábor, Kondor Béla, Nemes
Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Németh László,
Görgey Gábor. Édesanyja halála után Pilinszky
néhány évig egyik nagynénjénél (egyúttal ke-
resztanyjánál) lakott, annál a Baitz Máriánál, aki-
től a könyvben olvasható mintegy száz levél a
szerzőre örökségül rámaradt.

A levelek címzettjei főként nagynénjei Márika
(Baitz Mária) és Bébike (Baitz Borbála), illetve
azon családtagok, akik akkortájt (1972–1981) a
Hajós utcai lakásban éltek. A Pilinszky költői
nyel vét jellemző szűkszavúság, visszafogottság
természetesen itt nem jellemző; gondolatairól,
munkáiról, utazásairól, hétköznapjairól egyaránt
nagy őszinteséggel, olykor „gyónásszerűen” ír.
A rendszeresen írt és mélységes szeretettel meg-
fogalmazott levelekben központi mondanivaló a
testi-lelki egészségével kapcsolatos, már-már ag-
gályos közlések. A levelekhez a kötet végén jegy-
zetek is csatlakoznak, a címzéssel és a tartalomra
vonatkozó megjegyzésekkel.

A visszaemlékezések ifjúkori barátaitól szár-
maznak. Eteley Károlyné Kozma Márta közös
balatonkenesei nyaralásaikról ír, Rényi Oszkár
és Rékey Tibor a piarista gimnáziumi éveket ele-
veníti fel. Olvasható még a szintén egykori diák -
társ, Takáts Vilmos Tündéri izzás című (a Kossuth
Klubban 1986-ban elhangzott) előadása, s húgá-
nak, Genát Jánosnénak emlékei. A költőt meg-
idéző sorokat a barátoktól származó fényképek
teszik még teljesebbé.

A kötet második felében Kovács Erika már a
Pilinszky-családról ír. A hozzákerült és megőr-
zött fényképek, illetve saját emlékei nyomán
mu tatja be a lengyel származású Pilinszky- és a
francia felmenőjű Baitz-elődöket és leszárma-
zottakat. A fényképtár és a személyes, meleg
hangú kommentárok végén újra nagybátyjához
tér vissza, Pilinszky János szerelmeit és utolsó
útját eleveníti fel.

Pilinszky költői géniusza a család többi tagjá-
ban nem mutatkozott meg, a zenei tehetség vi-
szont annál inkább. Két Pilinszky nagybácsi neves
zeneművészként ismert, az apai nagymama má-
sodik házasságából származó két gyermek, to-
vábbá az unokaöcs is muzsikus lett. Kovács Erika
könyvében a legidősebb nagybácsit, a harmincas
években a világ legnagyobb Wagner-tenoristája-
ként számon tartott Pilinszky Zsigmondot (1883–
1957) hozza közelebb az olvasókhoz. Teszi ezt Pi -
linszky Zsigmond lányával, Erzsébettel készült
beszélgetéssel, a tőle származó fényképekkel és a
korabeli sajtóban megjelent cikkekkel, dokumen-
tumokkal. Az ő segítségével készült a könyv füg-

gelékében megtalálható — évszámok nélkül ösz-
szeállított — családfa is.

A krónikás szemével látott és rögzített család -
történeti visszaemlékezés nemcsak a 20. századi
magyar irodalom egyik jelentős alkotója, Pilin -
szky János iránt érdeklődőknek lehet izgalmas
olvasmány, új információkat is közlő csemege,
hanem mindazoknak is, akik egy kiemelkedő
család bemutatására kíváncsiak, vagy akiket a
korszak művelődéstörténete foglalkoztat. (Nap
Kiadó, Budapest, 2009)

ZARÁND KINGA

FECSKE CSABA:
AKINEK ARCÁT VISELEM

Jókai Anna kedves, aján ló gondolatai telitalála -
tok Fecske Csaba József Attila-díjas költő frissen
érkezett kötete élén: „A sorok — mint a vihartól
már csendesült tengerek hullámverése — átmossák a
napi hulladéktól szennyezett tudat-partokat. Istennek
beszélnek, az Ő szegény kis embereiről, s a szegény
kis embereknek beszélnek az ő rejtőzködő Istenükről.
Ha zenét képzelnénk a szavak mögé, gregorián lenne
az. Ha képet: barna-sárga hömpölygés, imbolygó fák-
lyafény. Vonulás a cellától az oltárig. A szükségszerű
magánytól a kinyíló együttléthez.

Egy szöveg nem attól lesz szakrális, hogy Istent
lépten-nyomon néven nevezgeti, hanem attól, hogy a
Teremtő jelenléte sugározza be.” Természetes, hogy
mennyire igaza van ebben Jókai Annának, hi-
szen a hiteles és érvényes művészi alkotás nem
más, mint hozzátenni valamit az isteni teremtés -
hez, vagy pusztán jelzésértékűen megerősíteni
azt. Élni, írva ábrázolni a létet, hogy ettől újra és
újra új lendületet kapjon az ember — a jó erkölcs
szerint. Pontosan, ahogy Németh László vallotta
a Tanú című folyóirata bevezetőjében: „Az írás
— erkölcs!” Istent és embert szolgálni óhajtó köl -
tő számára sem lehet józanabb kötelem.

A mostani Fecske-kötet, az Akinek arcát viselem,
verseivel találkoztam már itt-ott, folyóiratok ban,
a költő korábbi köteteiben. Mégis komoly létjo-
gosultságot szánt a sors e válogatásnak, hiszen
az egyéni lét lelki hiányosságait hivatott betöl-
teni. Napjaink hazugsággal átszőtt, anyagi gaz-
dagságot hajszoló emberek által irányítani pró-
bált magyar társadalmában sok a kétség. Az
egyé ni boldogulás csapdái között botorkáló em -
ber fontos támasza lehet a bárd szerepét felvál-
laló költői teljesítmény, a hangulatot, a lét-érté-
keket helyes irányba terelő szó hitele. Szívesen
fordul a lélek a valóságlátásban hasonló lírai ter-
méshez, mert egyrészt hasonló a hasonlóval min-
dig megérti egymást, másrészt pedig jellemerő-
sítő a kiutat kereső vigasz. Éber küldetéstudat
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cseng ki pásztorkölteményéből (Ecloga-töredék)
végül, a hasznos lét több a puszta létezésnél: „itt
ahol talpam a földdel / érintkezik e tűhegynyi helyen /
mintha melegebb volna talán / a mindenség fűttetik
velem”. S rögtön követi ezt a gondolatot az Árká -
dia, nemcsak e kötet, de a kortárs líra egyik érték -
kel fénylő négysorosa: „álmodhatsz itt éjjel / mezít-
láb jár a csönd / és szíved fölragyog / mint kagylóban
a gyöngy”.

Fecske Csaba költészete arról tanúskodik, hogy
az érzelmeket szabad, és muszáj nem felejteni, és
Isten nélkül vérszegény maradna. Szonettjei s
egyéb formában megírt verseinek zöme, vagy
akár formátlanul áradó gondolatinak sora lépten-
nyomon bibliai alapokon, bibliai alakok példáját
emlegeti. Hittel élő és alkotó költő természeténél
fogva nem tehet mást. A költészet általános érvé-
nyű küldetése e kötet Mindig találnak című versé-
ben fogalmazódik meg: „a nappalt fölfalja az éj / de
mindig megvirrad másnap / verset írsz mert te csak így
tudsz / tőrt vetni az elmúlásnak (…) többé nem veszít-
heted el / amit odaadtál másnak / mindig találnak kin-
cseket / kik szívedben mélyre ásnak”.

A lelki iránytű szerepe annyiban felelősség-
teljes vállalkozás, amennyiben hatni képes. Azt
gondolom, éppen Fecske Csaba most ismertetett
kötete kapcsán, hogy a kortársi hangzavarból
valószínűleg éppen ez a szelíd-bölcs, halk hang-
ütés, a megfontoltság szolid ereje juthat ér-
vényre az ember belső vidékein. Kötetzáró, Tisz-
tás című szonettjét így fejezi be: „hol a remény két
gondolat között / a napsütötte hely fénylő plató / ahol
a jó s a rossz megütközött // s otthagyta nyomát a
Min denható / ahol a lét csöndesen delelhet / ledobván
nyűgét e földi terhet”. A versekhez Máger Ágnes
rajzai társultak. (Széphalom Könyvműhely – Írók
Szakszervezete, Budapest, 2009)

ZSIRAI LÁSZLÓ

DAVID GREGORY: VACSORA
EGY TÖKÉLETES IDEGENNEL

Az ötvenes éveiben járó, üzleti pályafutását köve-
tően két egyetemet is elvégzett, jó tollú amerikai
író zseniális ötlete a Názáreti Jézussal folytatott
vacsora kisregénybe foglalt története. A „menő”
üzletember, a bankettekhez és kötelező, szokvá-
nyos munkaebédekhez, fogadásokhoz szokott
Nick — egészen különös meghívóval — Jézussal

költ el egy vacsorát a Milánó nevű elit étteremben.
Előbb azt gondolja, hogy a munkatársai viccelték
meg, ám az étkezés és a közben folytatott, egyre
mélyülő beszélgetés alatt a szkeptikus, cinikus üz-
letember teljesen megváltozik. Rá kell döbbennie,
hogy tényleg Jézussal ül szemben.

Szóba kerül köztük szinte minden: a családi
élete, a világvallások, Isten végtelen szeretete,
meg váltása, bűnbocsánata, a munkája, egész lé -
nye, amely az este során átértékelődik benne.
A „fő étel” fogyasztása közben hangzik el Jézus
szájából: „Az Isten megbocsátó. Az Isten a vilá-
gon bármit hajlandó megbocsátani az emberek-
nek azért, hogy helyreállítsa velük a kapcsola-
tát.” Nick és rajta keresztül az olvasó pazar
élmény ben részesül: az istenhitnek, a teológiá-
nak és a személyes elköteleződésnek mai nyel-
ven írt, bárkit megszólító és elgondolkoztató él-
ményében. „Meg kell bízni Őbenne. Ez az, ami re
minden kapcsolat épül: bizalom… Nem kell
mást tenni, csak elfogadni az ajándékot” —
mondja a lassan-lassan már egyáltalán nem ide-
gen asztaltárs.

A könyvecske mesterien van felépítve: a fogá-
sok és a vacsora legapróbb részletei közé ékelődik
be a köztük végbement párbeszéd, következés-
képpen a meghívott hitének, világszemléletének
átformálódása. Még a befejezés is tartogat meg-
lepetést, egy „ütős” bibliai idézetet, amely meg-
koronázza az egész írást. Jézus „névjegyet” hagy
hátra, amely megfejthető, ami az utolsó szent-
írási könyv egy mondata, s ami azt az üzenetet
tartalmazza, hogy nemcsak Nick, hanem mind-
annyian meg vagyunk hívva az ajtónk előtt álló
és kopogtató Jézussal való vacsorára.

Gregory műve egészen keresztény, minden
téveszmétől vagy giccstől mentes. Egészen új-
szerű, mégis nagyon igaz megfogalmazások ta-
lálhatók benne. Letehetetlen, izgalmas olvasmány,
Scharle Péter kitűnő magyar fordításában. A meg-
fontolásra érdemes meghívást bizton kezébe adhat-
juk keresőknek, kétkedőknek, de lelki haszonnal
olvashatja az Isten dolgaiban járatos igehirdető,
vagy teológiai szakember egyaránt. Ez a vacsora
szíven talál; életszerű, mai hangvétele, ugyanak-
kor egészen szentírási és apologetikus beágya-
zottsága miatt, amely hitelesen kötődik Jézusnak
az Evangéliumból jól ismert asztali beszélgetései-
hez. (Egyházfórum Alapítvány, Buda pest, 2009)

PÁKOZDI ISTVÁN
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