
Kortárs teopoétikák
Balla Zsófia és Visky András verseiről

„Sokszor eszembe jutott már, hogy van egy íratlan keresztény eszté-
ti ka, amit leginkább »evangéliumi esztétikának« lehetne nevezni.
Hul láma vé gig vonul az európai irodalomban, hat napjainkban is.
Van aztán többek kö zött egy másik művészeti-esztétikai vonal is,
amit klasszikusnak nevez het nénk, s amely időről időre megszüli a
maga kánonjait. Az evangéliumi azonban megfogalmazhatatlan.
Lé nyegében Jézus személyéhez kötött.”1 A Pilinszky által megfo-
gal ma zott, a modernségben megalapozódó „evangéliumi eszté ti-
kák”, illetve „teopoétikák” napjainkban is hatnak.

Jelen írás Balla Zsófia és Visky András verseit olvassa párhuza-
 mo san. Nem csak műveik, hanem életrajzuk is mutat közös voná so-
 kat (s így aztán mű veik). Közös a származásuk (Románia), közel
egy idősek. Mindkettejük ese tében az életprobléma válik forma-
prob lémává. Balla hetvenes években induló gondolati lírájában el-
sősorban a zsidó és (kisebbségi) magyar identi tás. A kettős hovatar-
 to zás máig ható következménye e költészetben a határ helyzetben
való megszólalás.2 A kilencvenes években bekövetkezett valós ha-
tár átlépés (Kolozsvár–Budapest) dacára az élmény, a diktatúra ta-
 pasz talata múlhatatlan, az idő előrehaladtával legfeljebb intenzitá -
sa változik. Balla szülővárosa lesz Visky András választott otthona.
A börtön re ítélt református lelkész hetedik gyermeke számára a Bá -
rágan-alföldi mun ka táborba való kitelepítés marad(t) meghatározó
élménye, mely eddi gi életműve egészét szervezi. (Legújabb, Nevezd
csak szeretetnek című kö tete kapcsán készült interjúkban emlékez-
tet[ik] erre; csakúgy, mint a róla készült portréfilm.3) A két élet (mű) -
re szóló trauma tehát a felszínen eltér, mélyszerkezetében azonos.
Hasonló művészi hitvallás eredőjévé vá lik, jóllehet a feldolgozás
módja különböző.

I. „a szabadság egyetlen lehetősége” — Balla Zsófia

„…a transzcendenst az érti csak / kit megsebeztek” — Gergely
Ágnes A tes tek útja című versének sorai egyfelől a teremtmény (min -
denkori, mert az ere dendő bűnnel, az öntudatra ébredéssel egy-
idős) ráutaltságát érzé kel tetik, másfelől a hit megtartó erejét, a re-
 ményt adják az olvasónak. Balla Zsófia verseiből (az életmű jelentől
távolabbi szakaszában) is kiolvasható a reménykedés, az odafor du-
 lás bizalma, noha a ráhagyatkozás biztonság (os ság)a idővel csökken.

Számára a vers nem „önmegváltó hit”,4 mindenesetre azt érezni:
költé sze te egy újabb „felfelé nyújtott kéz”.5 Hogy transzcendens
távlatú (lesz) Bal la Zsófia lírája, már az első kötet szövegcsoportjai
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sejtették. Irodalomfel fogásából hasonlóképp kirajzolódik a teo lo -
gizáló hajlam, mely valóban a „szóba állás” aktusában realizálódik.
Minthogy olyan (irodalom)politikai helyzetben alakult sajáttá, amely
a szubjektumot a legmesszebbmenőkig kor látozta, Balla művészet -
fel fo gá sá ban az írás a szabadsággal azonos („min dig ennek tekin tet-
 tem minden írásművemet: maga a szabadság, a sza badság egyetlen
lehetősége; és persze egy kommunikációs terep”6). Olyan mé dium,
mely a cselekvés szabadságát teremtette meg (még ha cen zorális
vi szonyok között is). Számára az irodalom „a megszólítás, a pár be-
 széd területe, amelyben ketten vagyunk, ketten azzal, akit megszó -
lít az em ber. Hiszen így szólít meg minket is — azt hiszem — az,
akihez imádkoz ni szokott a halandó; ugyanevvel a »Te«-vel.”7 Köl-
 té szete tehát alapvető en a dialogikusság elve mentén szerveződik.

A lírai én a kereső állapotában jelenik meg az életmű szinte egé-
szé ben, „a csetlő-botló angyalok örökös jelenléte”8 figyelmeztet,
hogy egy erkölcsi iga zodási pont létének bizonyossága utáni vágy
munkál(t) a lírai énben.

Az Apokrif ének kötet Könyörög valaki értünk ciklusa, s az azonos
cí met vi se lő vers a felfelé irányultságról tanúskodik, ugyanakkor a
te remtményi, „istentől megáldott” szerep távolításáról („hagyj
Uram jaj / nem fér a szám ba / a jajgatás // azonnal visszaadok min-
 dent / fejezd ki magad ahogyan tudod”). A sorokban megmutatko -
zó perlekedő, vádló, fellengzős hang; a magabízó tudása annak,
hogy a teremtmény léte — külső irányítás nélkül — önmagának
elég séges, a későbbiekben tartósan jelenvaló lesz. Egyfajta „kezde -
ti” nyelvszemlélet akár e rövid szakasz alapján megalkotható: a lírai
én a nyelvi megelőzöttség állapotában létezik; azonban szavai Is-
ten től erednek (ennyiben megelőzöttség), az isteni szó és az emberi
be széd ehelyütt azonos. Ám a megnyilatkozás e formája csak meg-
 szorításokkal érvé nye síthető az életmű egészére; mindahány kö tet-
 ben található olyan mű, amely Istennel kerül(ne) viszonyba, avagy
egy helyettesítő istenképről tesz tanúságot.

A költői beszédmód tehát csak részlegesen teológiai, mert figyel -
me nem kon centrált, a gondviselés eredendő hiányának tapaszta la -
ta lehetetlenné te szi a lírai én maradéktalan odafordulását. A ver-
 sek ből kirajzolódó teo ló gia negatív teopoétikát eredményez, amely
az idő múlásával egyre mar kán sabbá válik. Kezdetben a keserű bizo -
nyosságtapasztalaton való ironikus felülemelkedés segítette a lí rai
ént a keresők útján való (mégiscsak) ha la dásban („Uram, a ke gye-
 lem nem elég: / verj meg szeretettel. / Bocsásd el bűneim, lehullván
/ irgalmazz: ne felejts el.” Agnus Dei [Egy pohár fű]). A belső indu-
la to kat csendesítő kijelentő mondatok a pálya további részé ben
előbb kérdővé válnak („Miért ad Isten hiányt? Válaszra várok.” Vá-
 lasz egy költőnek [A nyár barlangja]), majd a modalitás újra kijelentő -
vé változik, de már nem a valódi érzések elfedésére szolgál, hanem
a „ma gasrafülelő feszültség”9 feloldódását érzékeltetik, az egykori
hie delmekkel való leszámo lás utáni „megüresedett állapot” tárgy-
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 szerű, higgadt tudomásulvételét („Istenen kívül van egy másik di-
menzió is.” A nyár barlangja [A nyár barlang ja]). Az említett másik
di menzió, a lét más minősége alighanem a „függőleges érdeklődés”
horizontálisra váltását jelenti. A bizonytalan én–te (Isten-)kapcsolat
helyett a megélt én–te kapcsolatokra való koncentrálást („nem sza-
 bad / elfednie a műnek azt, hogy élek” [Válasz egy költőnek]).

Ez a szemlélet vonul végig a Más ünnepek kötet verseiben is. Em-
lít hető a Glossza című ciklus, melyben a lírai én kultúrához, vallás-
 hoz való kettős kö tő désére reflektál. Ennek egyik darabja a tíz pa-
ran cso latot magyarázza, bölcs (ön)iróniával, humorral. Egy másik
a gondviselés kompetens voltát, a mindenhatóságot kérdőjelezi meg
(„Próbálok nem lopni: virág se, könyv se — jó. / De egy címet, öt le-
 tet se? Rebbe, / a posztmodern könyvek meg hal nak ebbe!”), miköz -
ben azt a hagyományt teszi irónia tárgyává, melynek ma ga is része.
A második parancsolattal összefüggésben a lét- és művészet élmény
szakralitására mutat rá; s hogy e sajátosság elidegeníthetetlen tőle
— pontosabban csak a Teremtő szeszélyességének, parancsai (ön)el-
lentmondásosságának, végső soron hiteltelenségének belátása árán
(„Hogy ne cse réljük képre / eszmei alakod. // Ha Minden (Egy) Te
vagy: / úgy mi mu tat ható meg / a világból? / Hogy tartsam / én be,
írván, — miképpen, / a pa rancsolatod?”).

A Nem istenfélelem, Székely Magda emlékére írt vers megelőzi a
Glossza a Tízparancsolathoz címűt, azonban e kontextus felől tekintve
talán jobban érthetők sorai. Székely Magda költészetének tragikus
alapélménye édes any ja elvesztése, a magány, a kiszolgáltatottság.10

Ez alakítja versbeszédét komorrá, versnyelvét zárttá, tekintve a fo-
galmi-képi asszociatív hálót, mely verseit egymáshoz kapcsolja, s
tekintve a „bibliás műveltséget”. A rá utalt ság tapasztalata a létértés
me tafizikai igényét hozta. A Jeremiás című vers ben a beszélő pozí-
 ció ja az Istentől függő prófétáé; őt megtartó, megalapító, mert neki
nyelvet adó transzcendens a másik: „megkeserített az Úr, / hogy
ne lássak, csak pusztulásra. // Nem az én szavam az a szó, / s ha
ki nem mon dom, agyonéget. / Testemben meddő iszonyat / rakott
ma gának mene déket.” A két versszakból kiolvashatók e költészet
egészét meghatározó jellemzők: bibliai utalás (a versformát és vers-
 beszélőt illetően); a bűnösség tudata; a hit cselekvés — beszéd-
ak tus, nyelvi esemény; a sorsával megbé kél ni nem (csak az írás/
szó lás révén) tudó tanú szemléletmódja. Báthori Csaba nekrológ-
jában pontosabb jellemzést ad: „érintkezik ugyan Pilinszky költé-
szetével, mégis más: elvont, profetikus, ószövetségi. (…) Azt mond-
 hat nánk: a távoli jövőben remélhető zsidó-keresztény párbeszéd
egyik ol da lán Pilinszky állhatna, a másikon Székely Magda. Amott
az egyete mes bűntudat tette lehetővé a katolikus belátást, emitt
pedig a zsidó szeretet hagyomány jelenléte gyűrte le a túlélő kez-
deti gyűlölet-késztetéseit.”11

Balla Zsófia hommage-verse a fenti poétikai jellemzőket a képes
be széd eszközeivel idézi fel, egyúttal a transzcendencia iránti ki-
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tar tó igényt, a (vak)hitet megérteni vágyó tudat belső monológját,
a nyug talanító kér dé sek re adott békítő válaszokat hangosítja ki
(„Ki től a láthatatlan hívás, / sok té tova mozdulathoz a gravitáció?”;
„Tud ta ő, sokféle hit csak arra való: az ég be horgonyozza azt, aki
árva. / Tanúskodni akart százezrek hűlt helyén.”). A zárlatban meg-
 jelenik a „Jó” erkölcsi-esztétikai minősége, s a lírai én tisz teletteljes
elhatárolódása a Székely-féle lírában megnyilvánuló szakrális teo-
 lógiától, emellett a saját „önállóbb”, profánabb esztétika melletti ki-
állás („Nem igaz, hogy csak istenfélelem / teremti, ami Jó”.)

A bemutatott ambivalens transzcendencia-viszony következté-
 ben Balla költői világában föltűnő angyalok szintúgy sokfélék,
ahogy a helyzetek, amelyekben láthatóvá válnak. Nem központi lé-
 te zők, észrevétlen segítők. Az Apokrif ének kötet Angyali üdvözlete
például a tekintet számára befogha tatlan angyalt léptet elő; csupán
me tonimikusan érzékelhető („A szárnya megérintett borzolja a tar-
 kóm / Közelségét érzem a lélegzete fullaszt”). A szte reotip attribútu-
moktól mentes lény, átváltozott (emberré? démonná?), fenyegető
és nyomasztó a jelenléte. Annak ellenére, hogy „nagy a szíve”, mé-
 re tében a lírai én fölé kerül („Szíve gubbaszt sötéten — rám dobban
néha-néha”), érzéketlennek tűnik, legalábbis negativitást sugárzó-
 nak, s olykor a lírai énnel egyanyagúnak, a benne lévő másikként
megmutatkozónak („tom pán tolul a vérszín / sötétség ágaimba”).

Az angyal — mint szokásosan — határfelületet jelöl, hozzáfér-
he tő, de meg nem ismerhető, valóságos és valószerűtlen egyszerre
(„Kettős az angyal: eltakar és láttat. / Testet csak akkor ölt, ha ő a lát-
szat. / Egyszerre meg nyit és eltorlaszol. // Átjutunk rajta, de hoz zá
sosem jutunk.” Angyalnak lenni [A harmadik történet]). A ciklus cím-
 adó versének befejező soraiban, melyek Rilke (Nemes Nagy Ágnes-
fordította) sírfeliratát evokálják, sokféle, ezért vol taképp megra-
gadhatatlan, a belső tere üres („közlés teste csak”), kívül ről még is
áradó, metonimikusan Isten előlege („Szikrát hordoz, Istenből egy
szilánkot.”), tehát ember(i tulajdonságokkal is bír).

A nyár barlangja egy versében az eget angyalok lakják be — el-
len tétben a Nemes Nagy-költemény egével: „Nem, nem üres az ég.
/ Tele szárnnyal, vi harral.” (Az ég mezői). Mindenekelőtt — bár a
kö tetzáró versben — az anya, ki csak addig az, míg utódja él
(„Amíg nincs, örökké szeretni fog”). A lírai én, ahogyan a kötet első,
úgy az utolsó előtti költeményében határhelyzetben, a közötti ség-
 ben határozza meg önnön pozícióját („Istennek és fű nek // te vagy
a túlvilága.” [Megérkezés, elutazás]), ennélfogva az angyalok hoz
válik hasonlatossá.

II. A formátlanból kiszólítani a formát12 — Visky András

„Visky akarva-akaratlan mindig Istenről beszél (…), Isten része a vi-
lágnak és a világ része Istennek, ez látszik alapélménynek, de talán
nem nyegleség azt mondani, hogy nem Isten, hanem a Biblia van a
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központban”13 — írja Esterházy Péter a Mint aki látja a hangot című
kötet előszavában. Ennek ma gya rá zata (legitimációja) a biográfiai
én élettörténetének eseményeiből (az esszékből, interjúkból, drá-
mákból, korábbi versszövegekből), s újabban a nemrégiben megje-
lent verseskötet szinopszisából olvasható ki: „[e]gyet len könyvet is-
merek behatóan (…) a Bibliát (…) aminek már a gyerekkorom ban
saját jogú szereplőjévé váltam. (…) És írom tovább, az egyetlen
könyvet.”

A két korábbi kötet verseit (Ha megh, 2003; Gyáva embert szeretsz,
2008) te kintve valóban az látható, hogy „könyv olvas könyvet” (Ezt
nézzük14), mani feszt15 és implicit módon egyaránt. A Ha megh című
kötet három ciklusba, könyvekre tagolódik; a Gyáva ember szeretsz al-
címe pedig könyvek. A bibliai szövegek újraírására irányuló szándék
a mozgatója mindkettőnek. A versek tétje talán abban áll, hogy ho-
gyan írható versbe, miként értelmezhető a te remtményi lét, a lét-
 bevetettség. Másrészt a „könyvek” megjelölés a nyelv bevetettség
tényére is utal, amely alkalmasint problémaként tűnik fel. A kom mu-
 nikációt kezdeményező lírai én számára a megszólalás és a megszó-
 lí tás is problematikus. A szerző értelmezésében a teológia azt jelen -
ti: szóra bírni Istent, figyelni, beleállni a Szóba. A versek tehát az
Is ten ről való költői beszéd ként ért(elmez)hetők. Az Adj jelt című köl-
 teményben, mely a Gyáva embert szeretsz kötetet zárja, érzékletesen
mutatkozik meg az az én–te viszony, mely a könyv egészét szer-
vezi: „Is tenem adj jelt: ha szó van, legyen vissz hang; / ha fény van,
le gyen tükör; ha tudás, legyen felejtés // (…) Miért is volna előre
kész a válasz, hogy nem ismersz, / (…) valami alak ez is, / formá -
ja vesz tett forma”). Egy tíz évvel ezelőtti interjú tanúsága szerint
Visky az iro dalmat evangéliumnak tartja.16 Az evangéliumi mi-
voltból adódó an két létszféra alkotja a világképet, a versnyelv pedig
aposztro fikus, egy apa–fiú viszony keretévé válik. Hírvivő funkció -
ja van te hát, ám amit hírül visz, nem feltétlenül örömhír, vagy nem
csak a szü letésre és a feltámadásra te kint akként. (A dialogikusság
viszont alapvető poétikai megoldás, ahogyan Ballánál.) Visky szö-
ve geiben a láthatóság–láthatatlanság, megismerhető ség–meg is -
merhetet len ség, pontosabban a nem láthatóval szemben kialakít-
 ha tó, kialakí tan dó viszony mibenléte kérdéses. A formát nemcsak a
vers-, ha nem az esszényelv is üresnek érzékeli.17 A hiány Isten-
alakú, vagyis a Te remtő létezése vitathatatlan. A fentebbi „ha van
fény, legyen tü kör” re mény kedő-sóvárgó attitűdje; a lét hézagtalan
bűnösségének alaptapasztalata; a saját identitás megtalálása; az
önnön létezés legi ti mációja felől értel mezhető a versnyelv és világ-
kép faggató oda- és önmaga felé fordulása.

Szerzői közlés18 nélkül is belátható, hogy a Nevezd csak szeretetnek
lap jait a bemutatott irodalomesztétika fűzi egybe. A kötet az előző-
ek hez hasonló an a biblikus hagyomány átsajátítását folytatja; az
egyéni (közössé tett) ma gá nmitológia stációit (fogság — eredendő
apahiány, majd ennek betöltése — otthonlét mint a világban-benne-

13Esterházy Péter:
Előszó (Arcok).

In Sipos Márti: Mint aki
látja a hangot. Visky
Andrással beszélget
Sipos Márti. Harmat,

Budapest, 2009, 9.

14Visky András:
Gyáva embert szeretsz.
Jelenkor, Pécs, 2008, 9.

15„A korábbi könyveimben
és ebben is van olyan

szöveg, amit drámákból
metszettem ki.”

Pion István: i. m.

16Visky András:
„Az irodalmat mindennek
ellenére evangéliumnak

tartom.” (Riporter: Erdélyi
Erzsébet, Nobel Iván.)

Forrás, 1998/12. 63–69.

17Például: Ami látható, és
ami nem. In Visky András:

Reggeli csendesség.
Harmat, Budapest,

1995, 60–68.

18KönyvesBlog,
2017. december 16.;

http://konyves.blog.hu/
2017/12/16/visky_andras
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lét) mutatja fel újabb nézőponto(ka)t kínálva. Szokatlan a tekintet,
mely a kötetborítóra helyezett fotón — vízben úszó ágak, gallyak
he lyett — arkangyalt lát. Az ágcsoport a vízben tükrö ződik, így már
itt megjelenik a világ (és a Visky-féle világ) kétosztatúsága. A fent–
lent dichotómiáját a színárnyalatok változása is érzékelteti (a sö tét-
 szür kétől a fehérig). A cím és a középpontba állított tárgy enged el-
ső sorban efféle értelmezéseket. Az ágak tükröződése segít szárny(ak)
csontvázának lát ni az el-ágazásokat, melyek ég felé merednek „élet -
re éhesen” (Találkozás az angyallal), kapcsolódásra készen, annak le-
 he tőségét ígérve.

Transzcendens és immanens egymásba játszása nemcsak a borítón,
ha nem a könyv lapjain egyaránt megjelenik. Arkangyal vezeti és vi-
gyázza az olvasót (angyalait, például a Találkozás az angyallal vers haj-
léktalan angyalát, avagy a testi szenvedély angyalát a Csak egymásra
soraiban). A kötet tíz ciklusa nagyobbrészt ószövetségi parafráziso-
kat gyűjt egybe különböző műfajokban: zsoltár, drámarészlet epiló-
gusa, epigrammaszerű tömör so rok, egyúttal hosszan áradó próza-
versek. Az angyalok mellett Isten is meg je lenik, akinél bizonnyal
létezik mindenhatóbb, hiszen vak (Isten keze), s csak ígérget (József és
testvérei). Utóbbi vers (is) groteszk látásmódja miatt ma rad emlékeze-
tes. Értelmezésében a bátyjai által elhagyott, miattuk meg kín zott leg-
kisebb testvér, József szeretete a bosszú másik neve. „Men nek a gyil-
 kosok, mennek / lefelé, egyenesen József kitárt karjaiba. / (…) Csak
a be fo gadó bosszú ment meg / attól, aki vagy, nevezd csak szeretet-
nek.” József nagylel kű sége egy Istentől elhagyott világban (vagy szív
számára) fogható fel bünte tés ként. Jelesül önmaguk gyar lóságával,
gonoszságával való szembesülés eszközeként („csupa em lékeztetés a
világ, nincs rá magyarázat.”) Ez a —Visky-féle — sze retet történő, be-
teljesülés.19

Ami a testvérek között megvalósul, az apa–fiú, Isten–ember vi-
 szony ban nem tud létrejönni. A Jób történetét feldolgozó, Kertész Im-
rének ajánlott A fo gadás című versben az Úr és az ember(ek) közötti
kapcsolat egyoldalú: nem (a Jób megmentette) Isten tartja meg az em-
 bert / Jóbot erős hitéért, ajándékul, hanem az embernek „kell élet ben
tartania őt”). A versbeli Isten-alak passzív, az ember cselekvő tettére
(hitére) vár, hogy így nyerjen identitást („a sötétségben ül és várako-
zik”). A szövegből nem tudható, beteljesült-e a vára kozás.

Balla Zsófia azonos című költeménye20 inkább alulretorizált, a
mo dern, me diatizált világ kellékei szervezik a (szöveg)környe ze -
tet: totó, monitor. A fel mutatott Isten-alak ehelyütt is méltatlan sze-
 repben látható, az Ördög képviselte ösztönerők által uralt („csupa
angyallatyak”). Az eredendő apahiányt ebben a minőségében be-
tölteni nem képes. A fordulatot (visszafo ga dást) a zárlat hozza,
mely ben az Úr újraszüli önmagát a Fiú alakjában. Amennyiben a
fiú az apa hordozója, megszűnik az apahiány érzése. Ami betöltésre
várt, beteljesült.

Nevezzük csak szeretetnek.

19Vö. uo.

20Balla Zsófia: A fogadás.
Jelenkor, 1996/2. 131.

„A Sátán és az Úr foga-
dást kötött / egy almafára.

/ Egyes. / Az Isten és az
Ember fogadást kötött /
egy frigyládára. / Iksz. /

A Sátán és az Ember
fogadást kötött. / Egyes. *
Ki feji meg az Ördögöt? /
Ki visz minket mélyebbre
innen? / A fogadásokon /
mikor nyer Isten? / Most

nézhet ki a háromszögön.
/ Néz, mert szomorú.

Nem bírja abbahagyni. /
Ha eget-földet egy lapra

tesz / s folyton folyvást
veszít, az annyi, / mintha

Ő nem is lenne? / Vagy
gagyog: »Győzzön az Ör-

dög, ha ő a jobb« – / Az
Ördög lent levedzik, szür-
csöli a halált. / Monitoron
nézi a kínzásokat, mikor

kevesli, / beindítja az Etnát,
folyókat szétfolyat, / nézi

a kifreccsent Balkánt. /
Csak halandó halhat, tud-

juk ezt./ De mit bámul
a halálon Isten? /

Vagy feláll / és hagyja a
pokolba az egészet? /

A felettes apa szolgál, /
csupa angyallatyak. *

Újra fogadok; /
születni kezdek – így

szól az Úr –, / mostantól /
én a Fiú vagyok.”
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