
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)
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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)
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