
„KÖNYV OLVAS KÖNYVET”
Visky András: Gyáva embert szeretsz.
Könyvek

Nagyon magasról indul Visky András új verses-
kötete, azzal a nagyon erős és nyugtalanító cím-
mel, melyhez hasonlóan provokatív műcím
kevés akad az újabb magyar irodalomban. Talán
csak Németh Gábor regényének, a Zsidó vagy?-
nak a címválasztását említhetjük. A Gyáva embert
szeretsz (a borítón és a könyvgerincen még kis-
betűvel: gyáva embert szeretsz) nemcsak azért szo-
katlanul provokatív kijelentés, mert az egyes
szám második személyű igealak révén megszó-
lítja az olvasót, hanem azért is, mert egy olyan
etikai-egzisztenciális kérdést vet föl, amellyel
senki sem szembesül szívesen és könnyedén. De
egyáltalán, miként lehet irodalmi műben a gyá-
vaságról beszélni? A leginkább talán történet és
elmélkedés formájában, tehát elbeszélő műben
és esszében. Visky azonban egy karcsú verses-
kötet élére emelte ezt a mondatot. Ráadásul a
gyávaság mellé a szeretet mozzanatát helyezte,
amelyről pedig, ha lehet, még nehezebb érvé-
nyes kijelentéseket tenni (vagy akár érvényes
kérdéseket föltenni) egy mai irodalmi alkotás-
ban (de mikor lehetett?), ha a szerző el akarja ke-
rülni a közhelyesség veszélyét. A kötet címe, ha
önmagában tekintjük, billeg az emelkedettség,
az empátiát ébresztő személyesség és a zavarba
ejtő vallomásosság között. Mindenesetre ko-
moly művészi autonómiáról és bátorságról árul-
kodik ez a cím: aki e mellett döntött, nem akart
biztosra menni, és ez föltétlenül rokonszenvre
méltó. A cím máris jelzi, hogy ennek a verseskö-
tetnek a lapjai sajátos, a kortárs magyar lírai fő-
sodrától (illetve főbb vonulataitól) több szem-
pontból eltérő költői világot rejtenek.

A szokatlan címhez figyelemreméltó alcím tár-
sul. Mert miképpen értelmezhető az, hogy egy
negyven darabból álló, hatvan oldalas versgyűj-
temény a könyvek alcímet viseli? Úgy áll ez a szó a
belső címlapon, mintha műfaj-meghatározás
volna: mintha a kötet műfaja az volna, hogy
„könyvek”. A könyvek kifejezés természetesen föl-
idézi a Bibliát, ami azért fontos, mert a Gyáva em-
bert szeretsz, mint látni fogjuk, ezer szállal kapcso-
lódik a Szentíráshoz. A könyvek többes száma azért
is találó, mert rendre különféle könyv-világok lép-
nek be a kötet verseinek terébe. Visky szövegei-
ben olyan lehetséges könyvek idéződnek meg, mint
például a Határtalan első szó című versben a Sze-
retkezések könyve, amely „könyv” alapmotívumai
aztán megjelennek a Nem jut ki onnan című szö-

vegben is. Úgy, ahogy az Ezt nézzük megfogal-
mazza: „Könyv olvas könyvet, megnyílnak egy-
más előtt, egymásba hatolnak, lapra lap, szóra
szó, illatok nemek szerint. / Ahogy megérintik
egymást az ájulás, a halál, a kötetlen forma gyö-
nyörűséges peremén.” Az intertextualitás nem
irodalmi technikaként, művészi játékként értel-
meződik itt, hanem mint az egymást értelmező,
egymást megtermékenyítő szövegek létmódja,
mely a testeknek az Erószban való egymásba nyí-
lásához hasonlatos. Ez pedig szakrális jelentéssel
bír: „Egymásba áramlás, szeplőtelen betűké, han-
goké, véré, törekvő magoké a templomi csend-
ben.” A szöveg befejezése nagyon jellemző a Gyá -
va embert szeretsz versépítkezésének logikájára:
„Ahová apám befalazta anyámat, és anyám befa-
lazta apámat. / Azt kérték, ezt nézzük, nézzük
végig figyelmesen, mozdulatról mozdulatra, majd
osztozkodjunk, és menjünk utunk ra.” A vers első
három mondata után meglepő fordulatot jelent a
befalazás képe — csak több lépésben fejthető meg
(ha egyáltalán), hogy miként kapcsolódik az ed-
digiekhez. Az első három mondat a nemzés titká-
ról szólt, ami egyrészt azt jelenti, hogy a vers ele-
jén mégsem az egymást olvasó könyvek képét
értelmezte az egyesülő testek képe, hanem fordít -
va. Másrészt pedig értelmet ad a befalazás moz-
zanatának: az apa befalazza az anyát a teremtés
pillanatának szakrális, „templomi” csendjébe, és
viszont. A záró mondat pedig akkor nyilván azt
jelenti, hogy a testvéreknek („osztozkodjunk”) ezt
a látott mintát kell elsajátítaniuk.

Visky András versei meglehetősen összetettek;
a könyvek alcímet úgy is értelmezhetjük, hogy egy-
egy szöveg a maga rétegzettségével több lehetsé-
ges könyv irányába mutat. Az Ezt nézzük után kö-
vetkező 1964, a hetedik év például — amely cím
egyébként nyilvánvaló önéletrajzi utalást tartal-
maz, amennyiben a szerző 1964-ben volt hétéves
— több narratívát helyez egymás mellé. A vissza-
emlékező lírai alany arról beszél, hogy gyerekként
elvitték őt „a haldoklóhoz”. Ez a történet hatá-
rozza meg a vers szüzséjét. Megtudjuk, hogy fel-
menvén a hegyre imádkoznia kellett a haldokló-
ért; később, a hegyről való lejövetel elmesélése
közben felvillan a haldokló (ekkor már minden bi-
zonnyal halott) ember sorsa. Ebbe az elbeszélésbe
van beleszőve az Akhilleusz-mítosz, amennyiben
a lírai alany a vers elején megállapítja, hogy hét-
évesen a sarkánál fogva belemerítették őt „ösztö-
vér asszonyok sírásába”. (Ez a mozzanat arra utal,
hogy a görög hőst anyja az alvilági Sztüx vizébe
mártotta. Figyelemreméltó gondolat, hogy itt a si-
rató asszonyok könnye biztosítja a gyereknek a
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[„részleges”] halhatatlanságot.) Az archaikus vi-
lágot idéző jelenethez, melyben halottas ágyhoz
cipelnek egy kisgyereket — mintha egy Dosz to -
jev szkij-regényben olvasnánk ezt a képsort — hoz-
 zákapcsolódik a görög mítosz. Azáltal, hogy a
lírai alany rámutat saját elbeszélésének mitikus
hátterére, vagyis arra, hogy az ő története a mí-
toszok szintjén is értelmezhető, megemelődik a
vers jelentése.

A Gyáva embert szeretsz poétikájának egyik leg-
fontosabb jegye éppen ez a megemeltség. A nem
éppen könnyű olvasmányt jelentő szövegek ar-
chaizáló hangütése azt szolgálja, hogy mindig
valamiféle többletet keressünk bennük. Visky
szövegei mindig megfejtendőként mutatják fel
önmagukat. Pontosan ez egyébként a könyvnek
a gyenge pontja (mondhatnánk az előző versre
utalva: Akhilleusz-sarka): az olvasó nem min-
den esetben bizonyosodhat meg arról, hogy van
mit megfejtenie. Nem mindig hisszük el, hogy
van oka a versbeszéd megemeltségének. Például
az Egy harmadik című szöveg azon részletének,
hogy „Az ember sohasem meztelen, és a nő a
legkevésbé”, nem tudok jelentést tulajdonítani.
Itt mintha valami nagyon fontosat és mélyet
akarna mondani a lírai alany, és a retorika meg
is van hozzá, de a „mondanivaló” hiányzik.
Nem hiszem el, hogy az ember sohasem mezte-
len. Az Int a takarásból című versnek az a képe,
mely szerint Isten „irdatlan fekete macska”,
szintén mintha „lógna” a vers terében. Olykor
túl sok kép, gondolat kerül egy-egy versbe, és
ezek nem mindig állnak össze egésszé. Ellen-
példa erre a Jó a világosság, a fiatal harkály teme-
téséről szóló, egyenes vonalú vers, a kötet egyik
legemlékezetesebb és legszebb darabja, mely
egyszerűségében képes sokat mondani.

De térjünk vissza a címhez, pontosabban a
Nem élt idő című vershez, melynek záró tagmon-
data került a könyv élére. Az egész szöveget ide-
másolom. „Nem szelíd a fény, bizony mondom,
és a hajnali fény a legkegyetlenebb. / Vele kél vö-
rösen a Bárány, csupa vér az első, soha be nem
teljesült szerelmünktől. / Így lesz majd az Ember
Fiának napjaiban is, Noé magára zárja a bárka aj-
taját, Lót kifut a városból, mindketten meztele-
nek, sötéten hullámzó rovarok raja fejük körül, a
törvény tíz szava követi őket, sebesen szűkülő,
gyilkos korona. / Özönvíz jön és kénköves eső,
és valamennyien belepusztulunk az ismeretlen
múlt mérges harapásába. / Ne vigyél vissza ma-
gaddal engem, amikor ölbe veszel, legyen csak
mindig kezdet, úttalan út, nevenincs derengés. /
En gedd, hogy meg nem élt időnket hordják szét
az utolsó ítélet dögevő angyalai. / Nem emlék-
szik rád a testem, gyáva embert szeretsz.” (Mivel
a vers prózaként van tördelve, a perjelekkel nem

a sorok, hanem az [egy-egy mondatnyi] bekez-
dések végét jelölöm. A kötet szövegeinek több
mint a fele íródott ebben a versformában.)

A Gyáva embert szeretsz költői világának egyik
legjellemzőbb darabja ez. Az — egyébként igen
gondosan szerkesztett — kötet fülszövege úgy fo-
galmaz, hogy a kötet verseiben a szakrális átnyú-
lik a személyesbe, a személyes pedig szakrálissá,
„biblikussá” válik. Az archaizáló „bizony mon-
dom” formula már önmagában is megteremti a
„biblikusság” atmoszféráját, amelyet aztán úgy
töltenek be a bibliai motívumok, hogy ugyanak-
kor tér marad a lírai alany legszemélyesebb meg-
szólalásaira. Az apokalipszis a legszemélyesebb
kérdések ideje, és az olyan élesen pontos tapasz-
talatoké, mint hogy a fény kegyetlen. A magyar
irodalmi hagyományból, mondanom sem kell
talán, Pilinszky költészete említhető mint Visky
apokaliptikus költészetének előképe. (Az ő alakja
egyébként megjelenik A másik arc, 1976-ban című
versben.) A Gyáva embert szeretsz jelentősége, hogy
figyelemreméltó darabokkal — többek között az
Egy ágyban cíművel — járul hozzá az „utolsó
idők” költészetéhez.

A szerző több szövegében megidézi, továbbírja
a zsoltár műfaj át is, valamint épít az apokrifok ha-
gyományára is. Így a Harmadik napban: „A fiút
nem adom, kiáltozta az Én-forma hajnalban. / (…)
/ Valaki kéri a fiút. / Nem engedem, hozzám tar-
tozik, mondja az Én. / Nincs hozzád tartozó fiú,
mondja, aki kéri. / Nem engedem.” Visky kinagyít
egy pillanatot (az evangéliumok egyik legfonto-
sabb momentumát), kitölti részletekkel, és igazi
drámát teremt. De van érzéke az apokrifok merész
megfogalmazásaihoz is: „Közönséges reggel jön,
harmadik nap, meztelen férfi lép ki a főtéri Szent
Semmiség-templomból, mindenétől megvált oda-
bent.” Rokona ennek a versnek az Ismét elnémuló,
mely — Jézus alakját többek között Oidipuszéval
állítva párhuzamba — így értelmezi Mária szere-
pét: „Szövetségre lépni egy hűséges béranyával,
aki testével testet ad a testetlennek, és nem adja fel
időnek előtte, nem öli kútba magát, ha hírbe hoz-
zák, vagy nem bujdosik el a fenyegetően várakozó
tömeg szeme elől.” Megteremteni azt a költői nyel-
vet, amelyen a szent hagyomány értelmezhető, to-
vábbírható, amelyen Mária béranyának nevezhető
— talán ez a legfontosabb poétikai tétje Visky ver-
seinek. A kötet legjobb darabjaiban ez sikerül a
szerzőnek; nagyon emlékezetesek például a Ke-
resztelő Szent Jánost megidéző versei (Kiejteni han-
gosan, Megállsz előttünk). Visky András viszonylag
ritkán, öt-hat évente jelentkezik új verseskötettel.
Most olyan munkát tett közzé, amelyet a követ-
kező években érdemes lesz újra és újra előven-
nünk. (Jelenkor, Pécs, 2008)
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