
SZÁZÖTVEN VARIÁCIÓ 
A LÉLEK ÁLLAPOTAIRA
Vörös István: Százötven zsoltár

„Időszerű vagy még?”
(Takács Zsuzsa)

Vörös István nem a Százötven zsoltár alkotása kap-
csán érezte először annak fontosságát, hogy átírjon
egy bibliai szövegegységet, hiszen már egy 1988-
as elbeszélésében is megjelenik a Teremtéstörté-
net átdolgozása, melyet egy újabb követ a Švejk
gyóntatója című prózakötetében, s több Miatyánk-
és Evangélium-feldolgozása is ismert.

„1 Csak az lehet boldog, aki / jó is. — mondja
a Zsoltár. / 2 De ki lehet Zsoltár?” (I. zsoltár) — vág
a dolgok közepébe már a kötet első soraiban jel-
legzetes gondolatátvitelével Vörös István zsoltár-
átirata, azonnal a különös hatását keltve, hogy
ezen át vezessen el költői világába, melyben be-
szédmódja, semmit magától értetődőnek nem ve -
vő kérdésfelvetései otthonosan berendezett költé-
szeti környezetben létezhetnek. Hisz a különös
min dig valaminek a viszonylatában lehet különös,
s csakis addig, míg helyet nem talál valami általá-
nos keretei között, így ami a különös erejével hat
a bibliai Zsoltárok könyve felőli olvasatban, a ma-
gyar zsoltáríró hagyományban, az megszokottnak,
általánosnak tűnik akár Vörös István korábban
megjelent szövegeinek ismeretében, akár a cseh iro-
dalom néhány kiemelkedő alakja felől megközelítve
vagy Pilinszky János Kráter című kötetéből kiin-
dulva. A különös azonban véget is ér, amint vala-
mi általános alá sorolódik be (akár Kant elgondo-
lása alapján az ítélőerő és az ész révén, amely a
különöst az általános alá szublimálja, illetve általa ha-
tározza meg1), s épp ez jelentené a veszélyforrást,
amely elől Vörös István szövegei improvizatív és
invenciózus jellegükkel kitérést keresnek.

Korántsem egységes, mégis jellegzetes beszéd-
mód kíséri végig az olvasót a kötetben, mivel a
teremtett világnak (vele együtt a Teremtőnek)
egyetlen apró részlete nem marad, ami a beszélő
fi gyelmét elkerülve mentesülne az átváltoztatás és
szürreális megidézés eseményétől. Önálló, sőt ta-
lán még önműködő világ is ez — miként egy ko-
rábbi verseskötete, a Vörös István gép vándorévei
címet viseli, utalva a versírás lehetséges automa-
tizmusára, szürrealizmussal is rokonszenvező, el-
idegenítő poétikájára, mely ennek a kötetnek is
alkotó összetevője: „Ki vagyok helyezve bankszám -
lákra, / mindenféle memóriákra, / saját maga mat
elmentem, és egy kis dobozkában / magammal hor-
dozom.” (IX. zsoltár). Ebben a költői világban

semmi sem egyértelmű, főként nem magától érte-
tődő, ahogy a költői hang megtalálása sem az, mely-
nek folytatólagossága, a változás karakterének
nyelvbe íródása adja meg az állandóságot, a vál-
tozás állandóságát a szövegek mögött. Ez a szem-
lélet nem hagyhatja hidegen magát a beszélőt
sem, aki csak azért lehet egyáltalán viszonylag sta-
bil képzet, mert a változást írja magára. A változást
pedig végső soron a világ változásával teszi egyen-
lővé „Új utakat járok, és / új idők jönnek. Én / nem
változtam, csak / a világ. Most megint / olyan, mint
az eggyel / ezelőtti változás előtt.” (XXXIX. zsoltár).
Ahogy az irodalmár Vörös István Bertók László köl-
tészetében is ezt a vonást érzékeli meghatározónak,
a változás karakterét az irodalmi hagyományok le-
bontásában majd azok eredeti, csak rá jellemző új-
raírásában megjelölve: „Szonetteket ír, de már
nem egyszerűen egyéni ízűek ezek a versek, hanem
radikálisan újítók, csak az övéi.”2

Ezeket a meglátásokat pedig már saját zsol-
tárátiratainak meghatározásához is kölcsön ve-
hetjük, annál is inkább, mert Vörös István maga
is hasonlóan látja tulajdon írásait, amint ez egy
beszélgetésrészletből kiderül: „Én magam olyan
mértékben bontottam át ebben a könyvben a ma-
gyar, a cseh, a kafkai irodalmat, olyan mértékben
engedtem be a világomba, hogy saját, jól felfújt
írói énem szétrobbanni volt kénytelen, hogy tizen -
öt darabban újrakezdje.”3 Az elemekre, atomok-
ra bontás, majd az ezt követő újraalkotás a zsol-
tá rok poétikája is egyúttal, s Bertók László
hangjának megtalálása után idekívánkoznak a
Bertók-haikukra rájátszó zsoltársorok, melyek
azonban már a Százötven zsoltár öntörvényű vi-
lágának a keletkezéstörténetére, az írás fiktív te-
rére nyújtanak rálátást: „Befelé fordulsz. Magad -
nál / is beljebb. És ami kint maradt, / már nem
is olyan fontos.” (CXII. zsoltár). A költői világ te-
hát önmagából táplálkozik, önmagára utal, je-
lentése is önmagára vonatkozóan, önmagáról áll,
ugyanakkor a teljes világot öleli fel, egy teljes köl-
tészeti világ darabjaiból építkezik, melynek a vi-
lágirodalom neves szereplői ugyanúgy szerves al-
kotóelemei, mint ennek részeként kiemelten az
elsajátított magyar irodalom. A Zsoltárok (mint ez
a belső borítón címként szerepel) megszólítha-
tóságát mégsem a hagyományok összességében
látom, noha ez láthatóan alapvető részét képezi,
hanem két markáns hatás irányból: Pilinszky Já-
nos Kráter kötete felől és a cseh irodalom ismert
szereplői, leginkább Hašek és Hrabal, illetőleg a
szintén prágai kötődésű Kafka felől.

A zsoltárok világának „négy sarkköve a panasz
és a dicséret, a bűnvallomás és a könyörgés. Az Is-
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tennel kapcsolatot teremtő, párbeszédre vágyó em-
ber életének alapvető szituációi. Madártávlatból
szemlélve vagy első benyomásainkra hagyatkoz-
va kifejezéskészletüket közhelyesnek érezhetjük.
A megszokott szavak azonban megterhelt szavak”4

— foglalja össze Simon T. László a bibliai zsoltá-
rok nyelvi regiszterének karakteres vonásait, hogy
Pilinszkyt idézve a közhelyekről, azok kétféle je-
lentésére irányítsa figyelmünket. „Az egyik: halott
hely, betemetett forrás. A másik: szent hely, jelenünk
és a századok, múltunk és örök jövőnk metszési
pontján. Nélkülük lehetetlen az ember többsíkú rea-
 litásának megvalósítása, míg bennük és általuk lé-
tünk egyszerre zajlik az aktualitások és az időtlen
realitások síkján.”5 Ebbe a nagy múltú, bizonyos
nosztalgiával és az archaikus szent szövegeket
kísérő megilletődöttséggel olvasott műfaj világá-
ba belehelyezkedő, erre a világra folyton vissza-
visszatekintő, azt játékosan továbbíró költői létmód
elevenedik meg Vörös István zsoltáraiban, ahol az
egyes költemények közös költői hellyé válnak, ré-
szévé egy univerzumnak, melynek centruma gyak-
 ran az én („a levegő egyetlen / szóval lett tele: én,
én, én.” LXXXIX. zsoltár), beszélője épp ezért nem
ritkán parancsoló módban fogalmaz („Csak engem
szeress, / ne jótékonykodj!” XLIV. zsoltár), mivel
költőjeként maga is teremtője, szavaival alkotója.
A létrejött új, a gyermeki lélek szerint elképzelt ego-
centrikus kisbolygó pedig a világnak olyan ábrá-
zolását mutatja, melyben Adyt idézve „[m]inden
egész eltörött”, amely kijelentés hez Hrabalról
szólva az irodalomtörténész költő reményt keltőn
hozzáteszi: „de azért darabjaiban maradéktalanul
megvan”.6 Ennek valóságára pedig ugyancsak az
irodalomtörténész figyelmeztet, amikor azt állít-
ja, hogy „az irodalom maga sem pusztán vonat-
ko zásban van a valósággal, hanem része. Sem-
miképp sem tükrözheti a valóságot, hiszen inkább
formálja” (24.), így válik a Százötven zsoltár a lélek
állapotainak százötven alkotó variá ciójává, az ol-
vasás folyamatában születő képződ ményeivé, me-
lyek egymással is, az átírt szöveg helyekkel is tel-
jesen esetleges, szinte véletlenszerű kapcsolatot
létesítenek.

A fenti idézetek lelőhelyét, A švejki lélek című ta-
nulmánykötetet olvasva ráadásul feltűnő, hogy el-
méleti megállapításaiban a Százötven zsoltár költői
alapvetése is kirajzolódik, mivel lényegüket érin-
tő elemző szempontokkal gazdagítják a meglátá-
sokat, mint a következő megjegyzések: „[m]inket
tehát épp az öntörvényűség megvalósulása érde-
kel vizsgálatunk során. Vagyis a szabadság és meg-
kötöttség lehetséges aránya”(12.), vagy: „Švejk te-
hát első perctől ott áll vizsgálódásunk módszertani
problémái közelében, ahogy a tematikának is szim-
 bolikus figurája. De mit keres Švejk a hetvenes
években? Semmit. Csak mint védőszent (védő-

szörny?) van megidézve.” (13.) A zsoltárok vilá-
gában sem közvetlen a hatás, de alkati vonzása nyo-
mot hagy a szövegeken. Hisz a különös kötetbeli ha-
tóereje legfőképp a humor felrázó erejében áll, a
nevetésben, egy olyasféle erény jegyében, „amely
azáltal, hogy megnevetteti a bírót, megszünteti ben-
ne a nyomasztó érzéseket, gyakran oldja a tárgyra
irányuló feszült figyelmét, olykor felfrissíti, kizök-
kenti az unalomból és a fásultságból”.7 A foly tatás-
ban azonban, miszerint „[h]ogy mily nagy nehéz -
ség rejlik ebben…”,8 már nem merül fel a Százötven
zsoltár szövegeinek alkotója, ki anyanyelvén be-
szélve Hrabalt és Hašek hősét, kapcsolódásuk ér-
zékeltetéseként Švejk nevét két kötete (tanulmány-
és prózakötet) élére is választotta. A prágai főhős
lappangó jelenlétével tehát érdemes számolni
Vö rös István szövegeinek elemzésekor, mert „Ha -
šek képes volt egy új figurát beléptetni az általá-
nos irodalmi tudatba, sőt akár azt is mondhatnánk,
hogy a tudatalattiba egy olyan korban, amikor a
jelentős művek nagy része már meglevő figurák,
irodalmi sémák újrateremtésével bíbelődött”.
(210.) Vagyis a hős kilép az irodalmi közegből, a
valóságnak olyan leképeződését nyújtja, mely már
„saját magunkra nyit rá”.9 Ahogy a tanulmány-
kötetben az irodalomtörténész költő folytatja:
„Nem úgy tekintjük [Švejket] mint valaminek a vé-
gét, hanem sokkal inkább, mint ami valaminek a
kezdetéről szól.” (209.) „De Švejknek van egy tá-
gasabb értelmezési lehetősége is. A szolga és úr iro-
dalmi tradíciója. Melyből már csak a szolga maradt.
Az úr cserélhető, elhanyagolható.” (216.) A felfo-
gás visszaköszön a zsoltárok teremtő-teremtett vi-
szonyulásában is „Uram, te elmaradtál / a világtól
Téged / a kor maga mögött hagyott.” (V. zsoltár).
Mindamellett tehát, hogy „az absztrakció külön-
bö ző lépcsőin” (24.) mozgunk, Hašek regényírói
képzelete mélyreható nyomot hagyott a zsoltárok
világában.

A kötet gyermeki létállapotot imitáló egocent-
rikussága, valamint az irónia és a paródia mind-
végig meghatározó kettős kódolása is innen ere-
deztethető, ennek játéka pedig egy (ál)naiv és
impulzív viszonyt jelző nyelvi regiszterben jele-
neteződik („Józan vagyok. Kitalált / világból kiáltok
hozzád / a te kitalált világodba. / Egyenlők va-
gyunk.” CXXX. zsoltár), kiegészülve az archaizá-
ló szöveghagyomány vallomásos megszólalásaival,
mely ennek a parodizáló kedvnek valójában a cél-
pontja, és a tragikus-vallomásos karakterből a ki-
zökkentő események elemi erejű elfogadásához ve-
zet: „Švejk figurája felfogható lélekvezetőként, de
egészen máshová vezet, mint gondolnánk. Nem az
élethez, hanem a semmihez. Nem a léthez, hanem
a túléléshez.” (220.)

Mert a zsoltárok szintén „vallomásos megszó-
lalások, melyek azon a fikción alapszanak, hogy el-
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hangzanak” (103.), és elhangzásuk által egyértel-
műsítik a paródia lényegi összetevőjét, ugyanis „[a]
paródia annyiban létezik, amennyiben a mű mö-
gött felsejlik a második, a parodizált sík”.10 És ha
a két sík egyértelműen felsejlik is, a humor forrá-
sa is egyértelműen kitetszik. A humor nem önma -
gára, hanem a megszólalásra irányul, a vallomás
elhangzó jellegzetességére, egyben az alanyi köl-
tészet kiindulópontjára, melyet helyenként egye-
nesen életrajzi jegyek vesznek körül. A beszélő
„énnek ez a többszöröződése (szétrajzása) fontos
jellemzője”. (109.) Naivitásában ez a humor komoly -
nak tűnik, komolyságában könnyedén humoros-
nak, ez teremt olyan, a stabilitás-instabilitás hatá-
rán mozgó értelmezői viszonyt, melynek során az
olvasó elfogadja a fikció lényegi összetevőjét: a be-
szélő ajánlatát. Ezáltal száműzhető a paródia cél-
pontjává váló vallomások mögül a jelentés tragi-
kuma, ahogy ezt a teremtett és a teremtő dialógusa
is nyilvánvalóvá teszi: „A mélyből kiáltok, / nyo-
morúságomban vergődöm. / Miért jöttök mindig
/ ezzel a mélységgel? / Most a tenyeremben tar-
talak. / Most bekaplak, / mint egy gyógyszert.”
(CXXXVIII. zsoltár).

A trópusalkotó kedv a paródia stilisztikai ösz-
szetevője, a vallomásos költészet alapépítménye-
ként kerül a paródia célkeresztjébe, a félkomoly és
álnaiv alanyi költő megformálásába: „Kívánkozik,
sőt emésztődik / a lelkem az úrnak tornácai / után.
Az úrnak előszobái, / teraszai után. Vágyakozom
/ az úr körfolyosói- és hátsó lépcsőire. / Zokogok
az úr lichthofáért.” (LXXXIV. zsoltár). Ezeken a he-
lyeken a metonímia „elárulja íróját, hogy nem a je-
lenetben, hanem a mondatban van benne”. (42.).
Nem az egyes nyelvi kifejezések, hanem a költe-
mények egésze szolgál az értelmezés alapjául, sőt
a zsoltárok összessége a jelentés hatósugara.

Naiv és felforgató humorával a kötet megerő-
síti az Arisztotelésztől Babitsig terjedő felfogást, mi-
szerint az irodalom alapjaiban véve parafrázis,
„[m]inden irodalmi mű korábbi művek interpre-
tációja”.11 De nem csupán parafrázis, hanem az új
kontextus új értelmezést is von maga után, az ere-
deti szöveg számára sem marad következmények
nélkül az újraírás. Még ebben a vonásban is pár-
huzamok fedezhetők fel a bibliai zsoltárokkal,
melyekben a különböző textusokra való utalás, sőt
a parafrázis is megtalálható.12 A kötet nem is áll meg
a zsoltárok átírásánál, valójában a kör sokkal szé-
lesebb — a kötet egy-egy verse kortárs és műve-
ikben továbbélő költők, írók interpretációját is
magába foglalja, vitatkozik velük, kijelöli folytat-
hatóságuk lehetséges irányvonalait, így a zsoltá-
roskönyv valójában a költészetről szól, a költészet
mibenlétéről, élő és meg-megújulni kész lényegé-
ről. A tág perspektíva eredője pedig az a költői el-
járás, mely a költemények egyes sorait több érte-

lemben is érvényben tartja, önmagán belül is új-
raírja, így a nyelv relativizmusát, a nyelvi kifejezés
egyértelműségét a szemünk előtt bontja le, hogy
majdan egyetlen nagy ívben építse fel, a zsoltárok
bibliai szöveghagyományt idéző nyelvi-stilisztikai
regiszterében, mely a paródia alapját, de nem tár-
gyát képezi. A paródia ugyanis abból táplálkozik
a kötetben, hogy megőrzi az archaikus regisztert:
belehelyezkedik költői világába, ugyanakkor nyil-
vánvalóvá teszi a hozzá való viszonyulás min-
denkor kétséges kimenetelét.

A zsoltárok műfaját közös költői helyként,
szent közhelyként felelevenítő költő átíró alkatá-
val a valóság benyomásainak lebontásait és újra-
írásait követően tehát természetszerűleg érkezik
el az általa olvasott szépirodalmi szövegek újra-
írásához. Ez esetben, hogy nem kevesebbet vállalt,
mint a Bibliában található Százötven zsoltár prog-
ramszerű átírásának maradéktalan teljesítését,
kimondatlanul is kapcsolódott ahhoz az elgon-
doláshoz, miszerint „[e]z a könyv a zsigereinkben
van”. Az André Chouraqui gondolatát idéző Simon
T. László tanulmánykötetében hozzáteszi: „Ennek
ellenére a zsoltárokkal ismerkedő olvasó nem
rit kán visszahőköl nyelvezetük vaskossága előtt,
sőt az őket rendszeresen imádkozót is újra meg újra
próbára teszik erőszakkal teli képeik.”13 Ami tehát
a zsoltárok olvasójának is elemi tapasztalata, az más
tényezőkön keresztül, de ugyanúgy a Százötven
zsoltár olvasójának is elemi benyomásává válik.
Mert az archaikus műfaj zsigeri jelenvalósága és
a vele párbeszédbe, az elfogadás és a vita beszéd -
helyzetébe érkező kijelentések egymást hol felerő -
sítik, hol kioltják. Ezen ellenpólusok közül szólnak
a zsoltárátiratok, az Istenről való beszéd közmeg -
egyezésen alapuló határainak folyamatos átlépé-
sével, hogy elvezessenek a különös evokatív ha-
tás képző mechanizmusán keresztül az általánosan
ismert tapasztalati közeg felé.

De mi is ez az általánosan ismert tapasztalati kö-
zeg? Ennek megfogalmazásához a Százötven zsol-
tár természetképeinek leírásával lehet válaszolni,
melyek leginkább archaikusan maradtak meg né-
mely zsoltárátiratban, jelezve a közös hely örök-
érvényű evidenciáját: „Ki látta már a Föld / osz-
lo pait? / A Hold háztetejét, / melyre százévenként
/ egy aranyszínű csepp hullik a semmi felől? / Nem
a Nap könnye.” (LXXV. zsoltár). A képek hatóere-
jét gyakran az ismert természeti helyek feleleve-
nítésével, új láttatásával éri el a szöveg, melyek a
realitás-szürrealitás határán állnak, s új képzetek ke-
letkezését jelenetezik. Rajtuk keresztül úgy állít a
zsoltár, hogy közben tagad, vagy épp úgy tagad,
hogy közben állít („Ne tulajdoníts / a szív félre-
verésének a kelleténél / nagyobb jelentőséget.”
LXXV. zsoltár), s a paradoxonok világába, a szür-
reális ábrázolások mezsgyéjére vezet a maga
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önvilágámító14 módján azáltal, hogy miközben a ké-
pek érzéki asszociációs bázisa a természeti világ,
a tapasztalati közeg, ezt az általános emberi vo-
natkozások, mint a vonzalom és taszítás, a szere-
tet és utálat különös társításával vegyíti. Az egy-
szerű, közhelyesen szép, helyenként azonban a
széphez egyáltalán nem kötődő képzeteket érzé-
ki megfogalmazásával hozza közel. Az ég, a Nap,
a Hold, a csillagok mind többször is jeleneteződ-
nek, mert — Pilinszkyhez visszatérve — a közhely
egyben „szent hely, jelenünk és a századok, múl-
tunk és örök jövőnk metszési pontján (…) olyan,
mint a megunt és elhagyott atyai ház, mely hűt-
lenségünkben is lankadatlanul egész egzisztenci-
ánk legmélyebb megértését kínálja fel számunkra”.
Ez a hely jelen esetben pedig a zsoltárok műfajá-
nak tisztása, s megértéséhez Pilinszky János köte-
teinek képi világához kell visszanyúlni, mint azt az
első két Pilinszky-kötet több költeményében meg-
idéző sorok is jelzik: „Törékeny űr-üvegből csiszolt
égitestek. / Aztán fölhangzik a nap beszéde, / és
át világít mindent. Csak egy Kőszikla áll / sötéten,
komoran, kophatatlanul. / Körülötte, mint tenger,
hullámzik a táj. / Hullámzik a világ szövete és föl-
gyűrődik.” (XIX. zsoltár), vagy az Apokrifre rájátszó
sor is megjeleníti: „A szülő nő arcát ismeritek?”
(CXIII. zsoltár).

A zsoltárokban mégis erőteljesebb a Kráter cí -
mű kötet hatása,15 ám a hetvenes évek sze mély -
te lenítő tendenciájának megnyilvánulásaként is jel-
lemzett Pilinszky-költészet megidézései a 2015-ös
meg jelenésű kötetben személyes indulati tartal-
makkal telnek meg, a „paradoxikus önrepre-
zentációs”16 nyelvi alakzatok a végsőkig bontják
a gondolati tartalmakat: „Ímé, mily jó és mily /
gyö nyörűséges, amikor / együtt lakoznak az atya-
fiak. / Ímé, mily rút és mily / iszonyatos, amikor
/ egymás ellen fenekednek az atyafiak. / Ímé, mily
jó és mily / gyönyörűséges, amikor egymás ellen
fene ked nek az atyafiak. / Ímé, mily rút és mily /
iszonya tos, amikor együtt lakoznak az atyafiak.”
(CXXXIII. zsoltár). A Pilinszky-versekben mű-
ködtetett paradoxonok Vörös Istvánnál egészen
a nyelv szerkezetéig kísérik az átalakulást, szó-
alkotásokkal támogatva a meglátások kifejeződési
tartományait: „Aligén. Mégsemte. Mindigő.”
(XXXIX. zsoltár).

A mottóban idézett, Ciorantól származó Takács
Zsuzsa-verssor a Borbély Szilárd emlékére írt köl-
teményből a tragikus végkifejletet sejtető aggoda-
lommal, megrendítő hatással kérdez. Ennek Vörös
István zsoltárátirataiban is folytatólagosan jelenlévő
iránya („Mindörökre szeretsz minket?” LXXXV.
zsoltár) időszerűségből az örökkévalóságba lépte-
ti a látóhatárt, de a tragikum helyett a mindent fel-
forgató és újraíró irónia árnyalt közegébe helyezi
a kérdést. A kérdést, a kérdezőt, a válaszadás vá-

rományosát — egy történelmi és hitéleti rétegző-
désen átnyúlóan is meglehetős biztonsággal utal-
va a kérdés- és a válaszlehetőségek egyformán za-
varba ejtő variációira, melyek közvetlen előzményei
között a kései Pilinszky-költészet ellenpontozó,
paradoxikus grammatikája meghatározó kiindu-
lópontként szerepel. A paradoxonok mozgásá-
nak lenyomatát, melyet a nyelvi-nyelvtani formák
kiüresítése és új tartalommal való feltöltése, majd
ezt követően ismételt megváltozása örök moz-
gásban tart, archaikus nyelvi regiszterrel idézi fel
Vörös István, visszatérően is kivételes látványt te-
remtve, érzelmi vonatkozásában magával ragadó
rálátással: „Megmozdul a föld / meglepetésében,
és / megnyugszik örömében. / Hegyek emelked-
nek / tiltott helyeken.” (CXXXIII. zsoltár). (Jelenkor,
Pécs, 2015)
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