
Egy szöveg szentsége
és a szöveg hite
Töredékek, feljegyzések

Kevés dolog van, ami személy szerint jobban érdekel, mint egy szö-
veg. Ami egy szövegnél jobban érdekel, az a szöveg, amellyel dol-
gozni lehet. Az a szöveg pedig, amellyel dolgozni lehet, a kérdések
tárgya és a szerző oka. Ugyanis számomra, vagyis az olvasó számára,
a szöveg teremti meg a szerzőjét. Ez persze emberi dimenziókban
rendben is van, hiszen a szöveg a szó, másként az Ige, vagyis a lo-
gosz örököse. Nem minden szöveg szent, de minden szentség a szö-
veg által közelíthető meg számunkra, emberek számára. Ahogy a
szöveg az olvasás által teremti meg a szerzőjét, úgy teremtette meg
a kezdetben volt Ige a szöveget azáltal, hogy önmagán belül hozott
létre megkettőzést. Az Ige elvált önmagától, ahhoz hasonlóan, ahogy
a szöveg kép és jelentés kettősségében vá lik hozzáférhetővé. Az Ige
létrehoz, teremt, elevenít, mondja a teoló gia hagyománya. A szöveg
olyan kép, amely lerombolja a képet, hiszen mindig a jelentéstől való
távollétben otthonos, ott lakozik. A teo lógiai kijelentések, feltevések,
spekulációk és dogmák alapja persze a Biblia mint szöveg.

A Biblia pedig nem puszta szöveg, hanem maga a kinyilatkoztatás
hordozója, lenyomata; több tehát önmagánál. Ám azt is tudjuk, hogy
Isten önkinyilatkoztatása nem ért véget a Biblia könyveinek le jegyzé-
sével és kanonizálásával, hanem továbbra is jelen van az egyház, a
gondviselés, a történelem és a kegyelem által az időben. Vagyis foly-
ton változik, alakul, kíséri az embert az idő, a történelem, az üdv-
történet labirintusában. A szöveg, beleértve a zsidó-keresztény világ
számára szentként tisztelt szöveget is, nem vált bálvánnyá, hanem
megmaradt olyan képnek, amely a folyton változó jelentés felisme-
rése által az időben változik, és mindig másként mutatja fel arcát szer-
zője, végső soron Istennek az arcát az ember számára. Azért lehetsé-
ges ez, mert a szöveg nem egyetlenegy, nem azonos önmagával, nem
a mozdíthatatlan lényeg vagy a lét letéteményese, ha nem az önma-
gában megkettőzést létrehozó Ige emberi határok közötti megjelenése.

A szobor- és képkultusz ellenében önmagát hangként, beszédként,
szóként, Igeként kinyilatkoztató zsidó hagyomány ugyanakkor létre-
hozott egy másik típusú képet, a szöveget, amely éppúgy a kultusz
tárgyává vált, akárcsak az antropomorfizáló ábrázolások. A szöveg
mint kép a teológiai gondolkodás metaforájává vált, a szöveg révén
vált felfoghatóvá, elképzelhetővé az ember számára Isten lénye, aki-
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nek önkinyilatkoztatása az időben elmúló, a pusztulásba vetett sza-
vakat átmenetileg feltartóztató írás által vált jelenlévővé a világban.
Isten önkinyilatkoztatása önmaga megkettőzésével, önmaga létének
hasításával, teremtő erejénél fogva hozta létre a világ mindenséget, az
univerzumot mint teremtett természetet. Ahogy a szöveg jelei elvál-
nak önmaguk képi reprezentációjától, és a jel jelölő voltán túli világ
felé vezetnek, a jelentések mindig változó, titokzatos módon létező
világa felé. Túlmutatnak önmagukon, miközben látszólag mindig
megmaradnak lényegük szerint annak, amik. A Tóra minden betűje
meg van számlálva, és egyetlen jelecské je, vesszőcskéje sem veszhet
el, mondja Jézus is az Új Testamentum ban. De ettől a Tóra jelentése
folyton változik, amint arról a Talmud maga tanúskodik.

Az elmúlt kétezer év a keresztény és a zsidó hagyomány hatalmas,
radikális változását hozta. Isten és a hit kérdése annyira más lett, mint
volt akár néhány száz éve is, hogy aligha lehet másként gondolni Is-
tenre vagy akár a hitre, mint olyan dolgokra, amelyeket szövegek te-
remtenek meg az ember számára, nem pedig fordítva. Nem ismerheti
az ember Isten lényét, csak az emberi beszéd által tett önkinyilat-
koztatása által, amely azonban már egyből fordításon esik át, amikor
az isteni létezés közegéből kiszakítva önmagát valamely emberi
nyelv részlegességébe és töredékességébe fordítja át. Istennek mindig
csak az emberi arcát látjuk, csak az emberi hang ját halljuk, csak fel-
foghatatlan létezésének felfogható dimenzióiról szerzünk tudomást.
De ez nem is lehet másként. A hit pedig ilyen értelemben roppant ké-
nyes és kínos terület, hiszen mire irányulhat ez az emberi adottság, ha
nem foghatja fel az ember a felfoghatatlant? Akkor az Istenbe vetett hit
egy sajátos, különleges, megmagyarázhatatlan emberi viselkedésfor-
ma. A hit valami olyan közös emberi, antropológiai univerzálé, amely
a jelentések végső forrásának kutatását, keresését és vágyát jelöli meg.
Egy végtelen és beteljesíthetetlen vágyakozás alakját öltő szenvedély,
a leggyanúsabb az ember evo lúciós folyamatában, amely nem racio-
nalizálható, de épp ezáltal emberi, hiszen a nem racionális emberi lé-
tezés figyelmeztető jelzése. És függetlenül attól, hogy elfogadjuk vagy
sem a transzcendens dolgok létezését, az emberben lévő adottság, a hit
mutat az emberi természet nem természetes voltára. De ez épp a jele-
ket gyártó emberi tevékenység eredménye: hiszen a jelek létrehozása
mindig a jel mögé vezet, a létrehozott jel értelmezése lezárhatatlan és
befejezhetetlen. A lezárhatatlan értelmezést a lezárhatatlan jelölés meg-
jelenése szabadította ki önmagából. A jel meg kettőzi önmagát és ha-
sadást hoz létre a dologban. Minden jel istenivé válik ezáltal.

Amennyiben abból indulunk ki, hogy valaki számára fontos a hit,
akkor még mindig csak arról tudunk valamit, méghozzá esendő és
jelentéktelen adalékot, hogy a hit általában fontos számára. A hit
azonban konkrét valami. Bár sematizmusok működnek a hit tárgyát
illetően, de hogy Pilinszky például miben hitt, az nagyon sikamlós
és megragadhatatlan kérdés. Mert másban hitt, amikor még nem
volt első áldozó, majd járt hittanra, és megint másban hitt. Aztán át-
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élte a háborút és látta a táborok világának rettenetét, és hite ismét
irányt váltott. Aztán ahogy mindezeknek a tapasztalata belátásokká,
gondolatokká, retorikai és poétikai alakzatokká vált, Pilinszky hite
is ezzel együtt változott. Nem tehetett mást, hiszen élte a hit életét
és átélte a kétségbeesés, a lelki szárazság éjszakáját, hogy épp egy
olyan retorikai fordulattal éljünk, amely valaminek a metaforája,
amiről nem tudhat az, aki nem élte át. A misztika nyelve hagyomá-
nyozza a „lélek sötét éjszakája”, a „lelki szárazság”, a kétségbeesés, a
magány, az elkárhozottságtól való rettegés tapasztalatát.

Nagy kérdés, hogy a hit forrása miként írható le. A hit antropoló-
giai tulajdonság, vagyis az intelligens viselkedés egyik formája, a kul-
tuszok fontos szervezője. A vallás státusának megrendülése idején, a
felvilágosodás gondolkodásának megjelenésekor ezt a természeti val-
lás fogalmával írták le, de téves következtetésre jutottak belőle. A ter-
mészeti vallás, vagyis a vallási hiedelmek és szokások megléte alap-
ján Isten létére istenérvként következtettek. Vagyis Isten létére utal ez
az univerzális jelenség. A posztszekularizáció és a felvilágosodás kri-
tikája nyomán azonban a valamikori „természeti vallás” helyére a hu-
mánetológia felismerése kerül, amely a rituális cselekvések evolúciós
jelenlétére irányítja inkább a figyelmet. Vagyis a „természeti vallás”
léte nem Istenről árulkodik, sokkal inkább az emberről árul el újabb
tulajdonságot. A ritualizált cselekvéseket pe dig már állatoknál is meg-
figyelték az etológusok. Vannak olyan moz dulatsorok, ismétlődő vi-
selkedésminták, amelyeknek nincs sem milyen praktikuma, nem része
a célelvű cselekvéssoroknak. A végrehajtója azonban épp úgy hozza
magával a törzsfejlődéssel, az egyedfejlődéssel vagy sajátítja el a szo-
cializációval, ahogy az emberi közösség által hagyományozott rituá-
lis cselekvések is antropológiai állandónak látszanak. A ritualizált cse-
lekvések, a szertartásos viselkedésformák nyelvi kliséi és gondolati
összefüggései különböző formákat ölthetnek. Ezek önmagukban még
a hitről semmilyen formában sem informálnak. A hit szertartásos
mozdulatait és rítusait végző személy, illetve a hit élménye között
ugyanis az intézményesített tisztelet közvetít.

Az idősödő Pilinszky, aki a szentté válás lehetőségén gondolkodik
el, már egészen másban hisz, mint hitt fiatalabb éveiben. Másként fo-
galmazva: a Harmadnapon és a Szálkák Istene nem ugyanaz. De akkor
mi a különbség közöttük? Pilinszky Istene, valamint a Harmadnapon
és a Szálkák Istene között van-e kapcsolat? De vajon csupán Pilinszky
maga jelentené ezt a kapcsolatot? Aligha csak egy ember. Valami tör-
ténik közben. A keresztény világ is nagyot változik. A világban újabb
belátások, jelentések születtek meg időközben. A kinyilatkoztatás to-
vább hat, él, munkálkodik az emberi világ nak abban a részében, ahol
a kereszténység Istenről mint emberi testet öltött lényről gondolkodik.
De ugyanezekben az évtizedekben — a poszttraumatikus feldolgo-
zás hatására — a zsidó hagyomány is lényeges belátásokra, felisme-
résekre jut a féltőn szerető, önmagát csupán a hang által kinyilatkoz-
tató létezőről gondolkod va. A holocaustban Isten önmagát a hallgatás
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által kinyilatkoztató lényként mutatja fel, amely hallgatás, mint a ki-
nyilatkoztatás ellentétje, Isten gyengeségének felismeréséhez vezet el.

A hit forrása ugyanis a tapasztalat. Pál mondja, hogy ő látott és
hitt. A tudomány ugyan mondhatja, hogy Pál vizionált és halluci-
nált Damaszkusz felé tartva, mentális képei aligha lehettek a ta-
pasz talat képei. Sokan vannak, akik számára a hit fontos, de keve-
sebben, akik a hit forrását az életben magában tapasztalták meg.
Az életük eseményeiből szűrték le Isten belépését saját létezésükbe.
Sokkal többen vannak azok, akik a szöveg tanúsága alapján hisz-
nek. A szövegnek hisznek, és nem az életnek. A szöveg szentségét
fogadják el a hit fedezeteként.

De mindez csak azért van, mert az élet nem ismerhető meg jobban,
mint szövegek által. Ez pedig különös, furcsa és paradox belátás, hi-
szen az élet az élet által volna leginkább megismerhető. De az élet meg-
tapasztalása és megismerése nem ugyanaz. Nagyon kevés embernek
volt módja találkozni Istennel, míg a Szöveg folya matosan Isten kö-
zelségében létezik. A szöveg találkozik Istennel, és nem az ember.

Vannak olyan szövegek, amelyek arról a tapasztalatról tudósíta-
nak, hogy mit is jelent a jeleken túl létező, ahová a jelek önmagukon
túliként vezetnek. És ez attól függetlenül van így, hogy a szerző mi-
lyen szándékkal hozta létre a szöveget. Vannak a hit és a szentség
megragadásának szándékával létrehozott szövegek, folyóiratok és
könyvek. Kiadók szakosodtak erre, de mindez az erőfeszítés na-
gyon ritkán éri el a kitűzött célját. Miközben vannak olyan szöve-
gek, amelyek nem akartak semmi effélét, mégis elérik a jelek mögött
az ott rejtőzködő Istent.

Egy példát szeretnék erre felhozni. Különleges dolgot lehet meg-
figyelni napjainkban. A Quimby együttes Most múlik pontosan… kez-
detű és című dalával kapcsolatban a szöveg átlényegülése követhető
nyomon. Ez a dal átlépett az alternatív rockegyüttes koncertdarab-
jainak világából egy sokkal szélesebb, a mostani huszon-har mincéves
közönség nemzedéki élményei közé. Ennek természetesen ára volt.
A Kiss Tibor szerzői jelenlétéről leváló szöveg a Csík Zenekar finom,
mélyén átélt átértelmező tolmácsolásában kelt önálló életre.

Itt sem az egyéni teljesítmények jelentőségét kell elsősorban észre-
vennünk, hanem ismét egy nagyobb, személytelen rendszernek, egy
áramló hagyománynak a hihetetlen erejét lehet nyomon követ ni.
A Csík Zenekar (Szabó Attila) áthangszerelte, ezzel az énekstílus is
megváltozott. A legnépszerűbb magyar dal lett. Kiss Tibi nemrég egy
beszélgetésben így nyilatkozott róla: „Igen, láttam ezt én is. Amikor
először hallottam a Csík verzióját, akkor kicsit meg voltam hatódva,
de erre a népszerűségre sem ők, sem mi nem számítottunk. A Csík éket
jobban megijesztette ez, mint bennünket, szerintem nem baj az, ha
vannak olyan számok, amik esetleg túlélik majd a zenekart. Véletle-
nül alakult ez így: egy tök egyszerű dal volt, ami egy szál gitáron szü-
letett a konyhában, nem akart sokat. Az meg egyenesen tök jó, hogy
egy dal le tudott válni az alkotóiról, önálló életre tudott kelni.”1

1http://quart.hu/cikk.
php?id=5802
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A dal valamiképpen lenyűgözően más távlatot kapott. A mezősé-
gi zene, az évszázadok alatt kicsiszolódott hangzás a szöveget elemelte
korának esendőségétől. A hangzásvilág eleve a népi kultúra távolába
helyezte a szöveget is. A létezés értelmét kutató, az individualitás eg-
zisztenciájától elszakadó, közösségi dallá, a vágyakozás megvallásá-
nak eseményévé emelte a dalt. A paraszti kultúra női énekeseinek ének-
hagyományát hitelesen megszólaltató Majorosi Marianna előadásában
a szöveg az előadó nemének változásával is tovább gazdagodott és mé-
lyült. Az átélt, az asszonysors fájdalmával és tapasztalatával megemelt
tolmácsolás után a dal elnyerte a paraszti kultúrának, ennek a csend-
ben tűrni tu dó, lefojtott indulatokkal dolgozó, önátadásra épülő ha-
gyomány nak a hitelesítő pecsétjét. A férfihangon megszólaló előadás,
legyen bár az a szerző, Kiss Tibi maga, időközben esendőbbé vált. Ami-
kor az egyik kereskedelmi csatorna tehetségkutató műsorának a ke-
retében Janicsák Veronika előadta, a YouTube-ra feltett produkciót vé-
leményező kommentelők között szóváltás kerekedett. Az egyik
vélemény bejegyzője szerint a dal eredeti előadása a Csík Zenekaré, eh-
hez képest mindenki, még Kiss Tibi is csapnivalóan énekelte. Amikor
tárgyi tévedésére figyelmeztették a kommentelőt, az továbbra sem akar-
ta elhinni, hogy a dal Kiss Tibitől származna, vagy hogy akárcsak ő éne-
kelte volna hamarabb.

Majorosi Marianna intonálásában a dal némiképp megváltozott
az eredeti szöveghez és akár a Quimby elődásásához képest is. A ki-
jelentésegységek, a mondatok határai a következőképpen hallhatók:

Most múlik pontosan,
engedem, hadd menjen.
Szaladjon kifelé belőlem,
gondoltam, egyetlen.
Nem vagy itt jó helyen.
Nem vagy való nekem.
Villámlik, mennydörög:
ez tényleg szerelem.

Látom, hogy elsuhan
felettem egy madár,
tátongó szívében szögesdrót,
csőrében szalmaszál.
Magamat ringatom,
míg ő landol egy almafán,
az Isten kertjében:
almabort inhalál.

Vágtatnék tovább veled az éjben
az álmok foltos indián lován.
Egy táltos szív remeg a konyhakésben.
Talpam alatt sár és ingovány.
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Azóta szüntelen
őt látom mindenhol.
Meredten nézek a távolba,
otthonom kőpokol,
szilánkos mennyország,
folyékony torztükör,
szentjánosbogarak fényében tündököl.2

Az utolsó két versszak refrénként hangzik el, míg az első versszak
lezárásként keretbe foglalja a dalt, és a „Villámlik, mennydörög: ez
tényleg szerelem” mondat zárja az éneket, akárcsak a zenét. Ekkor áll
be a mélyen elgondolkodtató, erősen ellenpontozott, intenzívvé váló
csend. Milyen szerelemről van itt szó vajon? Az embernek ember
vagy inkább az Isten utáni sóvárgó szerelméről kell elgondolkodni?

Ha létezik a tovább élő közösségi kultúra, a népi kultúra korunk -
ban érvényes változata, akkor Kiss Tibi dalának sorsa példa lehet
erre. Az eredetileg alternatív, némiképp alogikus, pszichedelikus
hatások leképezését dokumentáló szöveg a közönségben élő só-
várgó keresés ereje által Isten közelébe került. Akár a pszichedeli-
kus élmények, amelyek a világ létezését idézőjelek közé tevő ha-
tás mechanizmusuk által mindig is a jeleken túli jeleket firtatják.
Isten a szövegben jelenik meg, akkor is, ha ezt senki sem akarta. Hi-
szen mindig a szöveg találkozik Istennel, és nem egy ember.

Régies szonett
„Már minden képet megrajzoltunk egyszer,
Csupán az idő palettát cserél.”
Hogy eltüntessük, semmiféle vegyszer
Vagy fedőfehér nem volna elég.

A rétegek egymás fölé rakódnak,
Az újon át-átüt a régi szín,
Felsejlik egy-egy elfelejtett forma,
A sokszögek mögött rejtőzik ív.

Csendélet, csatajelenetre mázolt
Félakt, festünk majd viharos eget
A nonfiguratív képre, bár a vászon
Valaha önarcképet rejthetett.

Míg végül eljön a Restaurátor,
S lekapar minden fölös réteget.

2A Quimby-albumokon
Kiss Tibor szövege erede-

tileg egy strófával hosz-
szabb volt, ami a psziche-
delikus élményrögzítés, a

rockszövegek szubkulturá-
lis világához köti a dalt.

Ezt azonban a Csík
Zenekar feldolgozása

elhagyta: „Egy indián lidérc
kísért itt bennem. /

Szemhéjain rozsdás
szemfedő. / A tükrökön túl

fenn a fellegekben /
furulyáját elejti egy angyal-

szárnyú kígyóbűvölő.”

KISS JUDIT ÁGNES
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