
hol lehet, óh, Benedek, híred nemes útját / Drága
erényedet kezdeni hol lehet, óh? / Boldog atyám,
gyere már, neved érdeme égi ajándék, / Büszke hi-
tünk fénye, boldog atyánk, gyere már!”

Mélységes tisztelettel idézte a szentéletű rend-
alapítót, és rendtársait is erre buzdította, üljék
együtt ünnepét (a latin eredetit közölve érzékeljük,
milyen gördülékenyen tolmácsolja Adamik Tamás
az ambroziánus sorokat):

„Nem történetíró volt, hanem szépíró” — írja
Adamik Tamás találóan. A longobárdok története is
ezt bizonyítja, hiszen tudós forrásmunkák mellett
mondák sorával is gazdagította. A kutatások azt
bizonyítják, hogy a Grimm testvérek gyűjtemé-
nyének pár mondája innen származik.

A Britanniából a kontinensre érkezett Alkuin
(735–804) Nagy Károly udvarának legtekinté-
lyesebb, legsokoldalúbb alkotója levelezésével be-
hálózta az akkori művelt világot. Szinte belátha-
tatlanul gazdag életművének súlypontjait,
bibliamagyarázatait, elmélkedéseit cím szerint em-
líti a szerző — teljes joggal —, de figyelme első-
sorban verseire, szépirodalmi alkotásaira irányul
(ne feledjük, a könyv címe: Latin irodalom!)

Fiatalon, a yorki egyház atyáiról, királyairól,
szentjeiről írt majdnem 1700 hexameterből álló el-
beszélő költeményt. A mű invokációjában Krisztust
hívta segítségül: „Isteni Krisztus, drága erény, jósága
Atyának, / Élet s üdvösség, emberszerető, ki meg-
újít / Isten szószólója, ajándékok viselője, / Add meg
az értelmet, szavakat dadogó hebegőnek / Öntözd
meg folyamoddal költődnek buta szívét, / Hogy
nyelvem jól tudja dicsérni az isteni áldást, / Mert
hisz a nyelv nem képes nélküled üdvös igékre.”

Northumbria királyainak és York püspökeinek
történetét csodák és tanítások leírása színesíti,
emellett legendákkal gazdagítja a saját koráig vitt
cselekményt. Az eseményeket időrendben ábrá-
zolta, azt azonban nem lehet mondani, hogy át-
tekinthető volna, inkább történelem és mese öt-
vözete, amelyet akár egyháztörténeti eposznak is
értelmezhetünk, s formálása sok szépséget kínál
elemzőjének, kifejezéseinek ereje is magában álló
volt korában.

Külön elemzést érdemel a világirodalomban
sztereotípiaként használt kaján hasonlatok alkal-
mazása az utóhangban, amelyben táplálója és ne-
velője, York hiteles háttérrajzához durva, parasz-

tos versezeteket is ír, jóllehet megfogalmazásaiban
nincs durvaság, s érdemes volna eltűnődni, mire
is gondolt a „parasztos” jelzővel fordítója.

Jogosan irányítja a figyelmet Adamik Tamás Al-
kuin lírájára. „Szeretett, édes lakhelyéről”, a cellá-
járól írt verse valóban ihlet és kifejezés vallomásos
egyensúlyát mutatja. Befejezése igazi költői telje-
sítmény (Csehy Zoltán tolmácsolásában): „Mért sze-
retünk téged nyomorult szívvel, szökevény lét? /
Csak menekülsz folyvást, meg se pihensz soha tán
/ Fuss, ha futásod öröm, Krisztust hadd imádjuk
örökké, / És az Atyáért is hízzon a szívben a vágy;
/ Jámbor szolgáit megvédi a háborúságtól / S
mennybe lelkünket föl csakis ő emeli! / Teljes szí-
vünkből őt dicsérjük s hadd imádjuk: / Ő a kegyes
dicsfény, élet, a mennyei üdv!”

Noha a vers szerzője körül vita támadt, „de ele-
jének színes stílusa Alkuinra vall”, mint ahogy tar-
talmában is az ő életrajzának elemei sejlenek föl.

Alkuin kétségtelenül a korszak nagy költője, sok
tekintetben az irodalommal foglalkozók példaké-
pe. Igyekezett egyfajta bölcs belátáson alapuló élet-
filozófiát idealizálni. Szép példája e törekvésének
a kakukkokról írt 59. verse: „Ó, ti is, ifjúság, akiket
szeret égi atyátok. / Ó, ti az élet sarja, hazánk dics-
fénye, virága / Élvezzétek a bölcsesség gyönyörű
adományát / Hogy fényes hír és jutalom kísérjen
örökké.” Kifejezései, megfogalmazásai és költői esz-
közei Vergilius szóhasználatát idézik, mondani-
valója azonban ellentétes a római klasszikuséval,
hiszen Isten szeretetét teszi meg lírai ideálnak, a hét-
köznapi életben pedig a sarkalatos erények meg-
valósítása lehet a célunk. Életedet „a jó Krisztus”
szellemének kell uralnia. „Ezt az imát hát / hű aja-
kaddal / jámborul ó szűz, / zengd, hogy az élted
/ melyet szelíd jó / Krisztus uralja.”

Ha a Karoling-kort bizonyos szempontok alap-
ján egységesnek látjuk, nem kétséges, hogy fénykora
Nagy Károly uralkodására és irodalomszemléletére,
megszilárdulására esik. Ekkor születtek maradan -
dó értékei szemléletében és kifejezésmódjában is.
Adamik Tamás azonban nem elégedett meg e kor-
szak bemutatásával, a 8–9. század elemzésével a
keresztény Európa megerősödését ábrázolni fel -
adatának tekintette és eredményesen elvégezte.
(Pesti Kalligram Kft., Budapest, 2017)

RÓNAY LÁSZLÓ

TARJÁN TAMÁS: 
ÉLTESSE MEGÍRT ISTENE
Írások költőkről

Nem könnyű írni olyan kötetről, mely címével is
— Tarján Tamás Zalán Tibor 60. születésnapjára
készült írásáét kölcsönvéve — a hosszú élet áldását
fogalmazza meg, ám tudomásom szerint utolsó
kötete az elmúlt esztendőben elhunyt szerzőjének.

474

Fratres, alacri pectore
Venite concentu pari,
Fruamus huius inclitæ
Festivitatis gaudiis.
Hac Benedictus aurea
Ostensor arcti tramitis,
Captans laborum præmia,
Honore gaudet debito.

Testvérek, fürge
Összhangzó ének
Dalolja ezen ünnepünk
Elmondhatatlan örömét
Benedekünk arany utat
Mutatva nékünk
Felszállt a mennybe, megkapá
Munkája bére érdemét.



Az írások nem a megjelenés évében születtek, de
mind a 2010-es években láttak napvilágot, több-
nyire folyóiratokban, esetenként tanulmánykö-
tetben, s akad, amelyik a szerző egy-egy másik, ko-
rábbi kötetében is szerepel.

E könyv szerényebb terjedelme ellenére is több
szempontból változatosnak mondható váloga-
tást kínál. Nagyrészt ma élő szerzőkkel foglalko-
zik, noha igen fiatal szerzőket nem találni benne,
vagy is az alkotókat tekintve kevésbé a fölfedezés,
mint az újrafölfedezés jegyében született szöve-
gek gyűjteményéről beszélhetünk. Emellett nem
csupán kortárs alkotókkal foglalkozik, Weöres
Sándorról és Nagy Lászlóról is találhatók benne
írások. Bizonyos megközelítés távlatában azt
sem jelentéktelen említeni, hogy — bár többsé-
gében férfiszerzők mellett — öt női alkotóról is ol-
vashatunk (Tóth Erzsébet, Mándy Stefánia, Ger-
gely Ágnes, Takács Zsuzsa, Rakovszky Zsuzsa).

Az alcím „Írások költőkről”: miként a kötet hát-
lapján olvasható szerzői sorok is figyelmeztetnek,
e kötet, bár műelemzéseket is tartalmaz, nemcsak
(a) költeményekkel foglalkozik, de az alkotókkal
és az alkotás körülményeivel is. Ily módon
ugyan többnyire egy-egy verseskötet, adott mű-
alkotás(ok) áll(nak) az írások középpontjában, de
éppúgy akad valamely költő más műfajú meg-
nyilatkozásainak — műelemzések (Báthori Csaba),
visszaemlékező esszék (Gergely Ágnes), sajtóbeli
megnyilatkozások (Tóth Erzsébet) — gyűjtemé-
nyéről szóló ismertetés, vagy éppen adott alkotó-
ról (Utassy József) közölt emlékkönyv méltatása.

Tarján Tamás ezen írásainak alkalma is külön -
böző, így stílusuk és terjedelmük sem egynemű.
Tandori Dezső 75. születésnapjához például két
szöveg is kapcsolódik: egyikük mindössze három
lapos, játékos nyelven, személyes hangon szól, a
másik majd tíz oldalon, nem titkoltan az életmű
hangsúlyait mérlegelve és (alkalmilag?) áthelyez -
ve annak rögzült olvashatóságát a két korai, faj-
súlyos kötettől (Töredék Hamletnek, 1968; Egy ta-
lált tárgy megtisztítása, 1973) a Koppar Köldüs
(1991) irányába.

A kötet három fő részre tagolódik, melyeket
nem fejezetcímek, mindössze számok választanak
el: 3×9 szöveg mentén, láthatólag arányosan ta-
golt szerkezetbe rendezve. Az írások egymással
való összefüggését keresve azonban érdemes
még a címlapra is figyelni. Nem lényegtelen, hogy
a szerző nem egy írásában utal arra: egy kötet ér-
telme a borítónál kezdődik, más szóval a műal-
kotás aligha független hordozójától.

A borítón, mint az a kötet kolofonjából is meg-
tudható, Arnaldo Pomodoro Sfera con sfera című, a
világ számos pontján kiállított, „több változatban
ismeretes” szobrának vatikáni darabja látható:
egy nagyobb bronz gömb, melynek tojásra emlé-
keztető repedésein keresztül belátni a belsejébe, ahol

fogazott eresztékek, fogaskerékre emlékeztető alak-
 zatok középütt kisebb gömböt vesznek körül; en-
nek hasonló repedésén szintén gépházszerű belső
tűnik elő.

Ez az alkotás több szempontból is képes elő-
revetíteni, összekapcsolni a kötet írásait. Legke-
vésbé a képi szimbolikája érdekes, mely a tojásdad
alak és a gépszerű belső révén önkéntelenül is em-
lékeztethet physis és techné kettősére. Tarján Tamás
kötete több olyan alkotóval is foglalkozik, kivel
kapcsolatban kiemeli a techné szót: Bertók László
„matematizált versalak-kultúrá”-járól szólva éppúgy,
ahogy egy fiatalabb alkotó művészetéről megál-
lapítva: „néha vitatható a túlfeszített techné”.

Ám talán érdekesebb, hogy Pomodoro szobra
a nagyságrendet és a távlatot is a néző/olvasó elé
állítja. Mikro- vagy nanoszkopikus világot éppúgy
ábrázolhat — foglalhat magába —, mint világ-
egyetemnyit, ez a nézőpont közelségének vagy tá-
volságának függvénye. Tarján Tamás egyetlen sor
(Nagy László), máskor egy-egy „»mesterszó«”,
azaz „versuraló kifejezés” (Csoóri Sándor), vagy
épp hiányzó, le nem írt sor(ok) (Pilinszky János)
felől mutat rá kötetek, ciklusok, életművek értel-
mezhetőségére, hálózat(osság)ára.

Amint a Sfera con sfera című alkotás több vál-
tozatban, sőt méretben ismeretes, úgy e kötet szer-
zője sem felejtkezett meg arra emlékeztetni, hogy
egy-egy vers (Nagy László: Én is drága, te is drá-
ga) vagy egy kötet (Tolnai Ottó: Wilhelm-dalok), de
még egy lírai életmű (Csoóri Sándor lírája) szövege
sem föltétlenül változ(hat)atlan, egyértelműsíthető.

Az, hogy szobor világítson meg lírai jelensé-
geket, olyan fölfogást kíván, mely nem volt idegen
e kötet szerzőjétől. Szóban forgó írásai több olyan
alkotóval is foglalkoznak, akik több művészeti ág-
ban is jártasak (voltak) (Nagy László, Kondor Béla,
Tandori Dezső), vagy valamely alkotásuk meg-
valósításakor együttműködtek (Orbán Ottó, Vil-
lányi László), esetleg egész életük során szoros kap-
csolatot ápoltak más művészeti ágak alkotóival
(Mándy Stefánia) — ezáltal is sugallva, hogy a társ-
művészetek számos módon képesek (át)értelmez -
ni egymást. A lírai műalkotást továbbá nemcsak
más művészeti ágak, de a technika felől is átér-
telmeződni látta a szerző, amikor például Tando-
ri Dezső és Rakovszky Zsuzsa olyan alkotásaira
hívta föl (újra) a figyelmet, melyek az egyre mo-
dernebb technikai eszközök és jelenségek (írógép,
sms, olyan oldalak, mint a „fortepan” vagy a „you -
tube”) hatását mutatják.

Tarján Tamás kötete igen sokféle költőről — csak
néhány jelzőt fölidézve: „számmisztikus”, „taka-
rékos”, „kimmér”, „átutazó”, „költő-piktor”, „pik-
tor-költő” — meglehetősen sokféle módon és táv-
lattal szól. A szerző méltatásai üdvös módon
korántsem mellőzik a bírálatot, ám olykor az érin-
tettséget sem tagadják, így Takáts Zsuzsa bátyjának,
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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)

BOZÓK FERENC

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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