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Fekete Vince

Kontraszt
Bontom a polcokat a pincében Viszem anyámat 
Kivizsgálásra Bontom a polcokat szedem szét 
Őket elputrikásodtak mondja Öcsém az évek alatt 
A boroskorsók alatt a sok Kiloccsanó kifutó 
Bor víz a párás pince a könnyező Fagomba satöbbi 
Következtében Viszem anyámat kivizsgálásra Van 
Valami a veséjében ami Féléve mintha növekedésnek 
Indult volna egyedül él a szülői Házban az utóbbi 
Negyedszázad alatt Apját anyját férjét három 
Sógorát anyósát és két öccsét eltemette Anyósát 
Anyját hónapokon át ápolta forgatta Mosdatta 
Pelenkázta bontom A polcokat szedem szét Megette 
A gomba a pára a pince Rossz levegője roppannak 
Recsegnek a deszkák a lábak A tartólécek száll a
Gombaspóra mindenre korsókra kőre Téglára fára 
Omlanak esnek szét a deszkák Mindenre el 
Van készülve azt mondja A legrosszabbra is 
Testvérei még ennyi időt sem kaptak az élettől Mint 
Amennyit ő Élt jöjjön aminek jönnie kell Vallásos 
Ember templomba Járó Ha eljött az idő hát 
Eljött az idő bontom a polcokat pereg A 
Könnyem hull A deszkákra hull a földre a pince 
Földjére Bontom törik Minden Szakad porrá Lesz 
Viszem Anyámat ott megyünk el az Autóval ahol 
Gyerekkoromban Annyiszor velük A központi 
Park előtt majd a Viccesek épülete mellett 
Ahogy apám nevezte az Ideggyógyászatot az ő
Egykori elvonókúrás menedékhelyét Majd a szemészet 
Egykori épülete aztán a valamikori Gyermekkórház 
Következik fent majdnem a domb Tetején a Kolcza-
Kert Ahová a felülvizsgálatok Után be-betértünk 
Apámmal Flekken sör üdítő ahány sört ivott Annyi 
Hűsítőt kérhettem én is Bontom a Polcokat hull a 
Könnyem a földre a Deszkákra Harmincvalahány 
Éve ők hoztak-vittek Most én Hozom anyámat 
Hoznám apámat Is de ő húsz évvel ezelőtt úgy 
Döntött Hogy ne Kelljen hordoznia többet őt senkinek 
Sem nagy Műanyag edényt hoznak benne Egy 
Liternyi Folyadékkal hogy azt lassan Ötven perc 
Alatt Be kell kortyolgatnia Ismerősök harmincas-
Negyvenes-ötvenes „gyermekek” A hatvanas-
Hetvenes apukákkal anyukákkal Apósokkal
Anyósokkal semmi önsajnálat Semmi parázás
Kínosan igyekszünk is elkerülni Az olyan 
Témákat Behívják tudom hogy mit csinálnak 
Vele felfektetik intravénásan Benyomnak 
Még négy deci kontrasztanyagot Majd betaszítják 
Egy kemencébe vagy kétszer-háromszor Láttam már
Akkor az arcát azt a kétségbeesett Riadalmat rajta
Olvasni szeretnék de a Betűk járkálni Kezdenek 
A szemem előtt mint a hangyák Bontom a
Polcokat de a deszkák elkezdenek Ugrálni
Mozogni előttem hull a könnyem Nem látok
Másfél óra múlva lesz meg az Eredmény
Addig elmegyünk járkálunk Azokon a 
Helyeken ahol harmincvalahány évvel Ezelőtt 
A szépséges fi atalasszonnyal Akinek csak 
Néhány cisztája van most és azért Imádkozik
Hogy tisztítsa meg a veséjét a Fennvaló és 
Adjon újabb haladékot még neki – ha tud
Bontom szedem szét verem Szét 
Töröm apró darabokra a Polcokat
Bontom verem szét Hull a könnyem alá…

A kötet fő tétje az idővel való sá-
fárkodás, illetve annak a feszült-
ségnek a megragadása, amit az 
idővel való sáfárkodás lehetet-
lensége generál.

A könyv az egyik olvasat sze-
rint Kézdivásárhely (és környéke) 
szubjektív története – nem vé-
letlenül lett Vargaváros a kötet 
címe –, de a szerzőt inkább az 
érdekli, hogyan tükröződik ezek-
ben a történetekben az ember, 
(akár úgy is, hogy a helyi ember!), 
illetve ő maga. 

A versek többsége konkrét 
helyzetből – kép, történés – in-
dul ki, majd átvált metafori-
kussá, egyediből általánossá, 
lokálisból szimbolikussá. Fekete 
Vince a kisközösségi történe-
tek bűvkörében él – gondoljunk 
csak Udvartér című könyvében 
összegyűjtött tárcanovelláira, 
melyek jelen kötet előképeinek 
is tekinthetők –, azokból azon-
ban úgy bont ki valami jelképe-
set, mint például Kányádi teszi 
a Fától fáig című nagyversében. 
A hangnem azonban kevésbé 
emelkedett, inkább hétköznapi, 
hol évődős-játékos, hol ironikus, 
hol a szarkazmusig gunyoros (a 
kötet ugyanakkor sokszínűségé-
vel is meglep, a regiszterek gaz-
dagságával).

Ez a könyv a szerző sajátos 
Vargavárosa: kívülről, belülről, 
alulról, felülről, illetve az időből. 
Azt vizsgálja, hogy mi változik, 
s mi marad mégis ugyanolyan. 
A kötet szerkezetileg koncent-
rikus, és nem is lehet más, hisz 
az idő ciklikus, és ez leginkább 
az eff éle peremvidéken, a falu 
és város, a valahol és sehol ha-
tárvonalán tapasztalható meg. 
Költői attitűdjét így világítja 
meg az ars poeticának is tekint-
hető Édes-kedves című vers záró 
részében: „[kezdek el / kitalálni 
legelőször magamnak egy / fa-
lut, egy várost, majd találok ki 
egy házat, abból, ami nincs, már 
[nincs vagy / nem úgy van, ami 
volt, nem is volt, / de lehetett vol-
na, és nem lesz, hiányt, álmot, 
vágyat gyúrok össze [valami 
voltból, / lehetőből, de soha nem 
lettből és soha / nem leszből, és ez 
lesz az én Erdélyem, ez lesz az én 
[édeskedveserdélyországom, / a 
mértkönnyesorcáddal / együtt, 
és ez lesz az én védettvidékem, 
vakvisszhangom, a sohanemvolt, 
sohanemlesz Hazám…]” 

A fenti sorok azt is jelzik, a szer-
ző maga is szintézisként, eddigi 
könyvei szublimátumaként tekint 
erre a – volumenében is nagy – 
kötetre, mely tehát több mint tíz 
év lírai tapasztalatát összegzi. 

Fekete Vince e könyvben 
csúcs ra járatja az irónia alakza-

tait (a fülszöveg szerint a Var-
gaváros: „epikus-ironikus lírai 
körpanoráma”), tabukat dön-
töget, illúziókat számol fel, szé-
kelységünk önképe elé is görbe 
tükröt tart, s e humorba fojtott 
szigorú szembenézés révén ka-
tartikus hatású. Öniróniáról is 
beszélhetünk, hisz a lírai én egy-

szerre kívülálló szemlélőként és 
e közösség tagjaként határozza 
meg magát, ekképp formál jogot 
például a „székejfődi” romanti-
ka rombolására: „Árvalányhaj 
nyílik mindenik ablakban. / A 
házak mind kürtőskalácsból 
vannak. A kapulábak, jobbról 
/ és balról felállított töltött ká-
posztákból.”

Fekete Vince úgy karikírozza 
ki a „kopjafaavatásos, megmara-
dásos, nemzetsiratásos” életér-
zést, hogy helyette felmutat más 
értékeket, de ezek nem ennyire 
harsányak, látványosak, ez bel-
ső erő, amit szublimálni kell, 
ha sikerül eltávolodni a külső-
ségektől, ha sikerül magunkba 
nézni. Az eltávolodás nem tér-
ben, hanem mentálisan érten-
dő, az Utazó tanító című vers 
tanulsága szerint a kiszakadás 
még nem jelent garanciát a felül-
emelkedésre, hiába ez a kény-
szerképzete a peregrinusnak, ki 
azt hiszi, hogy megtérve „hiva-
tása, küldetése, hogy meggyö-
kereztesse / ezen a kietlen, szil-
vapálinkás, magányos fenyős és 
ujjnyi vastag disznószalonnás 
vidéken az igazit.”

A Vargaváros eklatáns példája 
annak, milyen új lehetőségeket tár 
fel a lírában az epikum felé való 
nyitás: a történetszerűség helyett 
természetesen a nyelvi megfor-
máltságra és az elrejtett kódokra 
tevődik a hangsúly, a fi zikai va-
lóságból mindegyre átlépünk a 
metafi zikaiba. Ilyen értelemben a 

versek építik egymás konnotáció-
ját, a dekódolás a kötet egészének 
ismeretében válik teljessé. For-
mailag uralkodó a szabadvers, ta-
lálunk prózaverset/novellaverset 
is, a ritmizáltabb/rímes alakza-
tok mintha hiányoznának; olykor 
azért felbukkan egy-egy rímes 
szerkezet is, de rejtve, tördeletlen 
sorokba ágyazva.

Sokféle esztétikai kategória és 
hangnem bukkan fel a Vargavá-
ros verseiben, ahogy a dróntáv-
latból lassan alászállunk és a tér 
apróbb részleteit is megfi gyel-
jük, az idő ezzel együtt kitágul, 
múlt és jelen felcserélhetővé vá-
lik, a záróvers pedig már az időt-
lenség perspektíváját adja, új 
dimenziókat nyitva: „Mindegyik 
hozzáadott valamit, mindegyik 
betoldotta / a maga életérzését, 
szemléletét (a maga világát), úgy-
hogy mire a szentély / (ennyire) 
elkészült (mert végképp soha nem 
készülhet el), már együtt / is volt 
benne a történelem, maga a nép, 
az idő, maga az organikus lét.” (A 
hammerwurthi templom).

Fekete Vince: Vargaváros. 
Mag vető Kiadó, Budapest, 2019

Szűkebb pátriájának képeiből olyan univerzális jelentésű költészetet szublimál Fekete 
Vince a Vargaváros című kötetében, amely az Oravecz Imrééhez és Tolnai Ottóéhoz ha-
sonlítható. Úgy építi ki magánmitológiáját (a mitologizálás köde nélkül), hogy közben 
végig egy közösség, egy népcsoport problematikáját jeleníti meg, egyszerre szinkroniku-
san, az itt és most perspektívájából, és diakronikusan, történelmi távlatból.
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