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Hét mondat
Visky András Könnyebb a tevének című írásáról

"Ha az ember nem Istenért van, akkor miért
csak Istenben boldog? Ha pedig Istenért, mi
ért ellenkezik vele annyira?" (Blaise Pascal)

"Ha szeretjük Istent, közben arra gondolva,
hogy nem létezik, meg fogja mutatni nekünk
létezését." (Simone Weil)

Vers?Próza? Prózavers? A szöveget tartalmazó kötet maga is óvato
san jár el: alcímként az - egyszerre szemérmes és szakrális - "köny
vek" megjelöléssel él. Ami azonban nemcsak műfajjelzetként értel
mezhető: az írások témájára, tematikus irányaira is érthetjük. Hiszen
a Gyáva embert szeretsz (Jelenkor, Pécs, 2008) könyvekhez, a Biblia
könyveihez kapcsolódva tesz kísérletet élet és halál nagy kérdéseinek
személyességében is egyetemes, univerzalitásában is alanyi elősoro
lására. A fülszöveg összegzése szerint: "A szakrális átnyúlik a sze
mélyesbe, majd az irány megfordul, és az egyén története válik bib
likussá. A két világ nem csupán egymás hangján szólal meg, hanem
egymásba is íródik." (Alkalmasint a szerkesztő, Szala Boglárka értő

szavai lehetnek ezek.)
A könyv negyven írást tartalmaz. A most kiválasztott darab hét

mondatból áll. S ugyancsak a szakrális számszimbolika jelenlétére
mutat, hogy - mint majd látni fogjuk - szerkezeti rendjében a hár
mas szám jut lényegi szerephez.

KÖNNYEBB A TEVÉNEK

Elfutni a szégyenem elől a szégyenemmel, rohanni a jeltelen
pusztaságban az első valamire való kőig, amit majd végre magamra
vethetek.

Induljon el a magatehetetlen zápor, zuhogó kövek fedjék el a sö-
téten világító bélyeget.

Csak ne lássak, csak ne lássanak, nincs arra szó, és nincs hallgatás.
Saját árnyékaként vonszol árnyékom a törvény kapujáig.
Egyetlen utolsó nappá zsugorodott hét, hetven hét, hétszer het-

ven hét: tudod, hogy nincs bocsánat.
Kiömlött, eleven magok száradnak a napon, látja Isten.
Könnyebb a tevének, pedig neki is lehetetlen.

A hét mondat hét bekezdésbe rendeződik.Ez egyfelől nyomaté
kot ad az egyes közlésegységeknek. Másfelől a bibliai szövegközlés
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gyakorlatát idézi föl. Nem véletlenül- hiszen sajátos, öntörvényű
bibliai parafrázissal van dolgunk. A pusztaság, a kőés a bélyeg motí
vuma Káin és Ábel történetét (Ter4,1-16) hívja elő, azaz a mű Káin
beszédeként szólal meg. Az ószövetségi narratíva harmadik sze
mélyű elbeszélésmódjához képest az alanyi megszólalás személye
sebb és líraibb hatást kelt. Annál is inkább, mivel nem dönthetőel
bizonyosan: Káin beszédét vagy egy önmagát Káinnal azonosító
beszélővallomását olvassuk. Ez az eldönthetetlenség az eredeti tör
ténet mindenkori időszerűségére,más irányból tekintve: minden
kori bűneink metafizikus súlyára figyelmeztet.

A Káin-történetet az első három mondat evokálja. A következő

három radikálisan szép lépésre vállalkozik: irodalmi allúziókkal erő
síti meg és/vagy írja felül a bibliai előképet. A törvény kapujában, a
Tudod, hogy nincs bocsánat és az Apokrif ("Látja Isten, hogy állok a
napon.") emlékezete finom természetességgel simul a szentírási
nyelvi-szellemi közegbe. Franz Kafka,JózsefAttila és Pilinszky János
klasszikus műveinek megidézése művészi és antropologikus folyto
nosságot tételez. Az ótestamentumi parafrázis folytatásaként logikus
nak tűnik föl a huszadik századi irodalom épp e három életművétjá
tékba hozni: az első az egzisztencialista idegenség-élmény tragikumát
fogalmazza meg (mélyében a zsidó identitásválság problematikájá
val is), a második a kétségbeesett istenkeresés egyik végső stációját
jelzi, a harmadik a katolikus istenkép kontúrjait élesíti ki megrendí
tően. A 3+3 mondat egyensúlyos kompozícióját a hetedik bonyolult
esztétikuma pecsételi meg. Az ószövetségi szinopszist és az irodalmi
vendégszövegezést újszövetségi intertextus zárja be. A Máté 19,24 jól
ismert szavai ezek (a Káróli-féle fordításban): "Ismét mondom pedig
néktek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdag
nak az Isten országába bejutni." Visky a jézusi példázatból parado
xont formál. Az üdvözülés parabolájához nyúl, ám az emberi lét ere
dendő tragikumáról ad hírt. Gyönyörű zárlat, teologikus "csattanó"
kerekedik íW - alig fölfogható, de nem feledhető.

Káin és Abel története, mint annyi bibliai elbeszélés, motívum és
szófordulat: megszámlálhatatlanul sok műalkotásban kelt újra
életre, mindig másképp, mindig ugyanúgy. Jorge Luis Borges Le
genda című, verseskötetben közölt rövidprózájában például az ószö
vetségi bűntörténetről evangéliumi észjárás gondolkodik; a mű az
emlékezet és a felejtés összjátékából bontja ki a megbocsátás jézusi
képességét, követelményét: "Ábel halálát követően találkozott egy
szer Ábel és Káin. A pusztaságban gyalogoltak, s messziről felis
merték egymást, mert mind a ketten roppant magas termetűekvol
tak. A testvérpár leült a földre, tüzet rakott és evett. Hallgattak,
ahogya nap vége felé hallgatni szokott a fáradt ember. Előbújt az
égen egy csillag, még nem volt neve. A lángok fényénél Káin ész
revette Ábel homlokán a kő nyomát, leejtette a kenyeret, amelyet
épp a szájába készült venni, és bocsánatot kért a bűnéért. / Ábel ezt
felelte: / - Teöltél meg engem, vagy én öltelek meg téged? Már nem

131



LÁZÁR BENCE ANDRÁS

emlékszem; együtt vagyunk, mint hajdan. / - Most már tudom,
hogy valóban megbocsátottál- mondta Káin-, mert a felejtésmeg
bocsátás. Én is megpróbálok majd felejteni. / Ábel lassan felelte: /
- Így igaz. Míg tart a lelkiismeret-furdalás, tart a bűn is." (Scholz
László fordítása.) (Ugyancsak az argentin szerző a Genezis, TV S.című
versében a gyilkos kilétének elbizonytalanításával nemcsak a felej
tés szükségszerűségét példázza, de - ami ennél is lényegibb - a
bűnösről a bűnre irányítja a figyelmünket: "Az ősi sivatagban tör
tént. / Két kar elhajított egy nagy követ. / Nem volt kiáltás. Csak a
vér. / Csak legeslegelőszöra halál. / Már nem tudom, Káin volt-e
vagy ÁbeL" [Somlyó György fordítása.])

Pilinszky János Kétsorosa egészen mást lát fontosnak, egészen más
tanulságot nyer ki a bűnös sorsképletéból: a befogadót is megszólító
versbeszéd a háromszorosan (dólt betűvel, ritkás szedéssel és ismét
léssel) kiemelt időhatározó révén az első gyilkosság múlhatatlansá
gát tanúsítja. Éppen a felszólítással adva esélyt arra, hogya vers drá
mai jambusainak ellenállva a megszóIított (az olvasó) a szelídséget
válassza, a visszakozó ártatlanság mellett döntsön - ha tud: "Emeld
fel, ahogya k k o r fölemelted, / és üss vele, ahogy a k k o r ütöttél."

A bűn teológiája Visky Andrásnál e kettőtől különböző módon,
de a Borges- és a Pilinszky-féle alapállást inkább kiegészítve, mint
sem cáfolva nyilatkozik meg. Az utolsó két mondat váratlan rímmel
szolgál (az első két mondatvég egybecsengőszavai távolabb esnek
egymástól): az "Isten" szóra a "lehetetlen", a hitre a csüggedés vá
laszol. Válaszol? Talán csak időlegesen és csak látszólag szegül, sze
gülhet szembe vele. A tökéletessel a tökéletlen, Istennel a bűn.

//

Oszi elegancia
Anyám apja a belvárosiban fekszik.
Én csak egyszer voltam kint nagyanyámmal.
Vettünk virágot, élőt a holtnak, énazértvittem
köveket is,gondoltam így logikusabb.
Persze ezt nemén döntöm el.

Talán nárcisz lehetett, talán sárga,
egy csokornyi, olyan, amit vendégségbe
visz az ember, esetleg látogatóba.
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