
dohos, ravasz, gyáva régiesség, a megszokás jelentéstelen ismétlé-
seivel. A hit mindig új, friss, a tavaszi mezőkön végigsiklott illatai-
val érkezik, erdőből, fák gyantás törzse közül megszökött hajna-
lokkal, s a bölcsesség naplementéivel. Nem ér véget a kanyargó,
isteni farsang.

j

Nem tudok másról sem írni, sem gondolkodni, sem másban élni
(azóta…), csak ebben, s erről a Csöndről, minek másik neve Lét, s
a belőle következő létezés, és a létezőkről, az életükről. Az ősmoz-
dulatlanság utáni mozgásról. Benne élünk, mozgunk és vagyunk.
Máig így van ez, mióta egyszer, talán csak másodpercekig, belepil-
lanthattam. Ma is azt hiszem: a nyomorúságainkat betakaró, a bor-
zalmakat fölmutató „ünnep az egész”.

Az ősrobbanástól 
a Tisza-tóig
Az önelemzés problematikus műfaj. A saját műveink értékelése.
Vagy nem is az? Hiszen ki írja a verset? Ha valaki diktálja, akkor ép-
penséggel a névleges szerzője is vizsgálhatja elfogulatlanul, ha nem
is objektíven. Az objektivitás nem a Biblia műfaja. Ha kezdetben az
ige volt, akkor ez azt jelenti, hogy előbb van az, ahogy elmondunk
valamit, mint ahogy megtörténik. A világ keletkezésének első pil-
lanata, amikor a semmi vékony tojáshéját belülről — és nem kívül-
ről — feltöri a valami (maga a teremtő születés), akár egy kikelő
strucc, krokodil vagy kacsacsőrű emlős. Ez a pillanat igei termé-
szetű. A még megmérhetetlen tömegű anyag kitódul a világba, lét-
rehozva azt. Nincs súlya, mert egyelőre nem létezik mérleg és súly-
fogalom, de egy ige leírhatja a mozgását. Kamaszkoromig ösztönös
anyagelvűséggel tekintettem a világra, de azonnal új fölfedezéseket
voltam kénytelen tenni, ahogy írni kezdtem. Egy vers súlya na-
gyobb, mint az őt alkotó szavak súlyának összege. Hogy lehet ez?
Növelhetem vagy csökkenthetem ezt a súlyt, ahogy a szöveget vál-
tozatom. Mondhatnám, az irodalom léte számomra istenbizonyí-
ték. Ezért minden kultúraellenes megnyilvánulás mellesleg ateiz-
mus is, bármilyen körítéssel adják elő. Ráadásul még csak nem is
emberközpontú ateizmus.

A körkérdésre persze itt nyilván arról illik számot adnom, ho-
gyan szántam rá magam saját 150 zsoltárom megírására. Számos
út vezetett ide. A legfontosabb talán az, hogy a költői munka meg-
tanulása során egy súlyos hibát vétettem. Megtanultam az ihletet

VÖRÖS ISTVÁN

Költő, író
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gombnyomásra működtetni. Tizenöt-húsz év munkájába tellett, de
olyan képesség ez, amit a pályatársak jó szándékúan irigyelnek
vagy rosszallóan megmosolyognak, a kritikusok számára rémálom,
hiszen rá kell ébredniük, hogy ha túl sok ilyen életmű burjánzik el
a magyar irodalomban, képtelenség lesz az egész áttekintése. Már
most is az. Nem kis teher azonban az én számomra is az írni tudás,
mert mindennapi készenlétet igényel, amit persze egy prózaírónál
mindenki természetesnek tekint. Vagy egy festőnél. Versre lesni a
lék mellett, és akár hetente vagy még sűrűbben kapásra találni, ren-
geteg munka, ami az olvasástól, a hivatalos munkától, az élettől
vonja el az embert. Pedig egy idő után nyilvánvalóvá válik, hogy az
ember versben tett egyre gyakoribb létélmény-felfedezései el fog-
nak veszni a betűtengerben. De egyetlen olvasó azért marad, az
Isten. A mindenható egyúttal mindenolvasó is. Isten egyetlen ha-
talmas könyvtár, ráadásul nem passzív, hanem aktív, tehát tudatá-
ban van annak, amit tárol. Nem pusztán tárolja, hanem tudja is.
Nem papír alapon vannak előtte, benne jelen, hanem nagyon is vir-
tuális módon a könyvek. Ezért fejezem be az LIX. zsoltárt a követ-
kezőkkel: „Isten az én olvasóm, / és én az ő olvasója / vagyok.”

A túl bőséges termést igyekszem összefoglaló kompozíciók köré
terelgetni. Egy verses regénybe a Heidegger, a postahivatalnok eseté-
ben, ami az istenlátással végződik, mint Dante Comédiája. Vagy egy
mesébe, mint amilyen a Fénylovasok, ahol gyerek- és mesevilág lo-
gikája és a verslogika segítségével próbálom kibontani olyan fo-
galmak eredetét, mint a szeretet vagy épp az Isten. Azt gondolom,
újító törekvés egy meseregényben, mely műfajban egyre több me-
gint a gügyögés. Hogy a zsoltárokkal is szeretnék valamit kezdeni,
az már évek óta biztos volt. Aztán 2011 márciusában egy debreceni
szállodában töltöttem majdnem egy hetet. A szobában el volt he-
lyezve egy háromnyelvű Újszövetség, amit még kiegészített a Zsol-
tárok könyve is. Belefogtam az évek óta tervezett munkába. Persze
fölzaklatott az eredeti szöveg költői ereje, sokszor meglepő naivi-
tása és türelmetlensége, agresszivitása, antidemokratizmusa, ide-
gengyűlölete. Marad-e az erejéből valami, ha ezeket a mára elfogad -
hatatlan dolgokat leemeljük róla? Persze a mai olvasó is megteszi
ezt, metaforaként, történelmi dokumentumként, költői túlzásként
tekint az ilyen passzázsokra. Én viszont nekihevültem, másfél év
munkájával mind a 150 zsoltárnak megírtam a saját, mai változatát,
nem megtagadva semmit, nem elfogadva semmit, csak a költői erőt
és az igazságkeresést. De sose vettem magamnak a bátorságot, hogy
a saját szövegemben bárhol azt állítsam, a keresés találásba csapott
át. Nem, nem és nem. Közben óvakodtam attól, hogy mások átira-
tait vagy zsoltármagyarázatokat olvassak. Viszont több magyar for-
dítást is kézbe vettem, aztán angolt, németet, csehet. Néha alig hit-
tem, hogy ugyanott járok. Végül mindig kikötöttem az elsőnek
alkalmazott szállodai szövegváltozatnál. Az utolsó verset 2012 nya-
rán egy abádszalóki szállóhajó kajütjében írtam. Aztán úsztam
egyet a hajnali Tisza-tó hideg vizében.
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