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Szent szöveg és versszöveg párbeszéde
Visky András: A hazatérő. Apokrif címűversében

Id. Visky Ferenc emlékére

2003 karácsonyán szokatlan vers jelent meg Visky András kolozs
vári költő tollából az Élet és Irodalom ünnepi számában (kötetben:
Gyáva embert szeretsz. Jelenkor, Pécs, 2008). Két tekintetben is szo
katlan: egyrészt nem sok kortárs magyar költeményró1 mondható
el, hogy a versszövegnek több mint a fele a revideált Károli-fordí
tásból közel szó szerint átvett bibliaidézet. Másrészt egyházi kö
zegben olvasva talán még inkább "idegen testnek" tűnik, legalábbis
első látásra. A maga sajátos poétikai lehetőségeivelugyanis nem
csupán 20. illetve 21. századi kontextusba helyezi a jól ismert evan
géliumi szakaszt (az utolsó ítéletrőlszóló példázatot Máté evangé
liumának 25. fejezetéből), hanem egyúttal finoman, de radikálisan
kibillenti, módosítja a szent szöveg értelmét. Mi történik valójában
ebben a versben? Értelmezés? Átírás? A bibliai üzenet elferdítése
("Apokrif"!)? Önkényes kicsavarása? Hogyan viselkedik a szent
szöveg mint vendégszöveg a kortárs költemény figurális szövetébe
beleszőve? Ezekre a kérdésekre választ keresve elsőként a bibliai
szöveg nyelvi természetérőlszükséges szót ejteni.

A Szentírás a keresztény hagyományok értelmében egyszerre az
Isten szava és az ember szava. Ebből az alapparadoxonból számos
más paradoxon adódik, többek között az is, hogy egyszerre örök és
változhatatlan, mégis mindig más és más módon szólal meg. Iro
dalomtudományi terminusokkal fogalmazva egyszerre zárt rend
szer (lásd a scriptura sui ipsius interpres elvét), ugyanakkor nyitott
az új meg új értelmezésekrel (ahogy Nagy Szent Gergely találóan
mondotta: "Az isteni szavak az olvasóval együtt nőnek.").Ugyan
ennek a kettősségnek egy igen fontos aspektusát fogalmazza meg
a barthiánus George Hunsinger, amikor azt mondja, hogy a szent
szöveg egyszerre tárgyiasítható és tárgyiasíthatatlan.i Tárgyiasít
ható, egyrészt, mivel, mint mondtuk, zárt rendszer, másrészt, mivel
egy olyan közös hittapasztalatot, hitletéteményt őriz, amelynek
szükségképpen kell hogy legyen valamiféle kognitív tartalma" és
egységessége, máskülönben az önkényes, individualista és ellen
őrizhetetlen értelmezések megkérdőjeleznékautenticitását. Az új
értelmezések nem érvényteleníthetik a régit, nem haladhatják meg
és tehetik fölöslegessé a korábbiakat.' Ugyanakkor, paradox módon
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4Dér Katalin - Horváth
Pál: i. m. 291.

tárgyiasíthatatlan is, hiszen általa a transzcendens Isten, azaz misz
térium nyilatkozik meg; s ezért van az, hogy a nyelve közel áll az
irodalom vagy a költészet nehezen vagy egyáltalán nem tárgyiasít
ható, többértelmű, illékony, szimbolikus nyelvezetéhez.

Ezekből az értelmezéstani megfontolásokból természetesen szá
mos dilemma adódik, amelyek további elméleti boncolgatásába itt
most nincs lehetőségembelebocsátkozni. Talán nem is elvont szin
ten a legérdekesebb ez a kérdés, hanem a gyakorlat szintjén, hiszen
ha a bibliamagyarázó vagy a prédikátor, vagy akár a vasárnapi is
kolai tanító merészkedik odáig menni (márpedig kénytelen), hogy
ne egyszeruen felolvassa, majd szó szerint újramondja a Biblia szö
vegét, hanem ennél intenzívebb értelmezőiaktivitást tanúsít, akkor
a fenti dilemmák azonnal műkődnikezdenek. Vagyis ebbó1a szem
pontból vizsgált szövegünk nem követ el botrányos áthágást,
hanem egyszeruen csak felfokozva teszi azt, amit minden értelmező

aktus végrehajt: eltulajdonítja, magáévá teszi az értelmezendőt. En
nélfogva a hermeneutikai dilemmák sokkal kiélezetebben jelent
keznek a vers szokottnál intenzívebb értelmezési terében. Vajon az
"új" értelmezés tiszteletben tartja-e a "régit"? Vajon a betűhöz ra
gaszkodó rutinos és lapos újramondás, illetve a betűtől elrugasz
kodó önkényes értelmezés két véglete közül nem az utóbbinak a
veszélye áll fenn? A Máté 25,3-46-ban lejegyzett jól ismert példá
zat Visky András-féle "eltulajdonítása" némi aggodalmat és zava
rodottságot támaszthat ebben a tekintetben. Lássuk tehát a verset:

Visky András: A hazatérő. Apokrif

Leemelték a teherautó platójáról, ésegy körútifának
döntötteK, hogymeg tudjonállnia saját lábán.
Olyannálett, mint akivédekezésbó1
visszaöregedett a saját gyermekkorába.

Kopasz feje, a messze ragyogó roppant koponya
megállásra kényszerítette az arra járókat.

Levette drótkeretes szemüvegét, fölemelte tekintetét
ésezt mondta a jobb és bal keze felől állóknak:
Nosza gyertek, Atyámnakáldottai, örököljétek az országot,
mertéheztem. ésennemadtatok;
szomjúhoztam, és innomadtatok;
jövevény voltam,és befogadtatok engem;
mezítelen voltam, ésfelruháztatok;
beteg voltam, és meglátogattatok;
fogoly voltam, éseljöttetek hozzám.

A jobb és bal keze felől állók így szóltak hozzá:
Ugyan mikorláttuk,hogyéheztél, és mi tápláltunk volna?
Vagyszomjúhoztál és innodadtunk volna?
És mikorláttuk,hogyjövevény voltál, és befogadtunk volna?
Vagymeztelen voltál és felruháztunk volna?
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6fgy Kozma, uo.523.,
Varga Zsigmond aJubile

umi Kommentátban,
valamint astuttgarti ma
gyarázatos Biblia, 1148.

Mikor láttuk, hogybeteg voltát és meglátogattunk volna?
Vagyfogoly voltál, és hozzád mentünk volna?

Akkor így felelt a fába kapaszkod6 rátarti hazatérő:
Ha megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai
közül,akikegytó1 egyiga legkisebbeknél is kisebbek voltak
azokban a napokban, bizonyén velem cselekedtétek meg.

A jobb és bal keze feló1 állók erre azt mondták:
Nem, azokban a napokban bizonynem cselekedtük meg
egyetlen eggyel sema te legkisebb atyádfiai közül,
honnan veszed, hazudós, hogymegcselekedtük volna?

Gyertek, én Atyámnakáldottai, örököljétek az országot,
Makacskodott mindhiába a hazatérő.

Rögtön szembetűnik,hogy bár a versszövegben, mint említettem,
szinte túlsúlyban van a bibliai idézet, a költő bizony alaposan bele
piszkált a szent szövegbe. Egy, a Bibliát nagy becsben tartó olvasó
zavarodottan Írta vissza, amikor elküldtem neki a verset, hogy nem
érti. Remélhetó1eg sikerül rávilágítani a továbbiakban, hogy olykor
a hiteles értelmezést éppen az akadályozza meg, ha a bibliai szöve
get értjük, vagy azt hisszük, hogy az rutinból megérthető. Először
azonban nézzük, mitől is zavarodott meg az említett olvasó.

Rendkívüli jelentőségű,hogy a versben nem a hazatérő (hogy ki
is ez, arról majd később) választja ketté az elébe gyűlteket, hanem
azokmaguk rendeződnek az ő jobb és bal oldalára. Nemkülönben pro
vokatív, ahogy a vers dekonstruálja a jobb és baloldal klasszikus
bibliai szimbolikáját: a központi alak, a hazatérő nem marasztalja el
a "baloldalt", hanem együtt szólítja meg a két csoportot, mi több,
kitartóan győzködi őket, hogy ők mindnyájan, bal és jobb oldalon
állók egyaránt megcselekedték a legkisebbekkel, azaz vele, az ir
galmasság cselekedeteit.

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a zavarkeltés eredendően
nem a Visky-vers sajátossága: maga a példázat is nyugtalanító és fel
kavaró. Egyrészt már csak müfaja" folytán is: a kiterjedt modem pél
dázatkutatás egyik központi felismerése az, hogy narratív formába
öntött metaforáról van szó, amely nem desztillálható absztrakt üze
netté, sőt, az egyes képi részleteket nem lehetséges egyértelműen

megfeleltetni fogalmaknak, gondolatoknak, mint az allegória eseté
ben. Ez esetben azonban igen nagy a tárgyiasítás kísértése, hiszen óri
ási a tét: ki kerül a jobb oldalra, és ki a balra. Ahhoz, hogy ezt meg
nyugtatóan rögzíthessük, mindenekelőttdefiniálnunk kell, hogy kik
is azok a "legkisebbek", akikkel a királyként megjelenőEmberfia azo
nosítja magát. A példázat egészét, illetve a teljes Máté-evangélium
ban kifejeződőkrisztusi szellemiséget figyelembe vevő magyarázók
a "legkisebbeken" minden rászorultat értenek, függetlenül attól, hogy
azok keresztények-e," és én úgy vélem, hogy a legtágabb egyházi ha
gyományban megmutatkozó consensus fidei is ebbe az irányba mutat
(elég csak a rászorulókban Krisztushoz lehajló Tours-i Szent Márton,
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7R. T. France:
uo. 355., 357.

8Ekler Andrea: lróporlré.
Visky András. Szépiro

dalmi Figyelő, 2005/5. 86.

Szent Kristóf és Assisi Szent Ferenc legendáira gondolnunk). Ugyan
akkor tudjuk a passzus hatástörténetét vizsgáló kutatóktól, hogy nem
csak a szószékeken, de a kommentárirodalomban is tetten érhető a
szorongás motiválta behatároló jellegű tárgyiasítás buzgalma. Ulrich
Luz Máté-kommentárjára hivatkozva Kozma Zsolt ismerteti azt a
"kétlépcsős" értelmezési szemléletet, amely a "minden népekben"
csak a pogányokat látja, s e szemlélet túlhajtásaként a "legkisebb
atyámfiában" pedig csak a keresztényeket vagy a misszionáriusokat.
Különösen meghökkentőpéldája ennek az evangélikál R. T. France
(az Intervarsity Press Tyndale New Testament Commentaries sorozatá
ban), aki, abbéli igyekezetében, hogy a szóban forgó textust a páli
megigazulástannal összeegyeztesse, a .Jegkísebbekben" kizárólago
san keresztény tanítványokat hajlandó látni? Ez az értelmezés, amel
lett hogy sietősen feloldja a primér (narratív és metaforikus) bibliai
nyelv és a ráépülő szisztematikus teológia között elkerülhetetlenül és
szerintem üdvösen adódó feszültségeket, továbbá felmenti a keresz
tényeket a szélesebb társadalmi felelősségvállalástól,megnyugtatóan
körülhatárolja és definiálja a "legkisebbek" csoportját, és ekképp a
páli teológiát rutinos protestáns módon olcsó kegyelemmé zülleszti.

Visszatérve a vers szövegéhez, láthatjuk, hogy felrázó, biblikus
értelemben botránkoztató újraolvasásra a lezárhatatlant mindegyre
lezárni akaró és ily módon bénító rutinosságba torkolló hermene
utikai igyekezet miatt van szükség. A bibliai szöveg elveszti, Paul
Ricoeur szavaival élve, "dezorientáló" funkcióját, amennyiben nem
egzisztenciálisan érinti meg és kavarja fel az értelmező egyént vagy
közösséget. Ma, a történelmi kereszténység válsága és identitásza
vara idején a jobb oldal és a baloldal szimbolikája gyakran inkább
a "kívül lévők" és a "belüllévők", a feketék és a fehérek, a "mi" és
az "ők" statikus szembeállítását, s ezáltal a belüllévők identitásá
nak megtámogatását szolgálja mások kizárásának árán. Magunkat
besoroljuk a jobb oldalra, és mi döntjük el, ki áll a baloldalon, elfe
ledkezve a szöveg apokaliptikus, jövőbemutató jellegéró1. A kiala
kult új értelmezői helyzet új értelmezést kíván, vagy ahogy Visky
költészetét elemezve Ekler Andrea fogalmazza: "az értelmezéshez
meg kell tisztítani, fel kell dúlni, dekonstruálni kell aíz akár szak
rális) teret, hogy az írás új konstrukciót alkothasson". 8 A példázat
újramondásakor az (egyébként magát református kereszténynek
valló) költő az egyház és a magyar társadalom mai helyzetéből

indul ki: azzal, hogya hazatérő ugyanúgy ítél mindkét csoport
felől,dekonstruálja, ha nem is a példázatot, de annak fix bináris op
pozíciókba való belekényszerítését, üdvösen elbizonytalanítva az
olvasót, hogy ő vajon melyik oldalon áll.

A fent említett értelmezési diskrepanciák ellenére az eredeti pél
dázat kapcsán az egzegéták és magyarázók egyetértenek abban, hogy
a vizsgált textus végső soron azt sugalmazza, hogy az ember örök sor
sát, üdvösségét, így vagy úgy, a Jézus Krisztushoz való viszony dönti
el: fontos tehát, hogy a versben miképpen van jelen ez az aspektus.
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A vers metaforikája minden tekintetben magának a példázatnak a me
taforarendszerére épül. Az eredeti példázat metaforikus azonosításai
a következők. Emberfia =király =legkisebb. De míg az evangéliumi
textus a királyaiakra helyezi a hangsúlyt, és csupán utal a "legkisebb"
és az Emberfia-Király azonosulására (40. és 45. v.), a versszöveg a
"legkisebbet" (a metaforalánc végső elemét) helyezi a középpontba:
vagyis az ítélő Emberfiát, a királyt a hazatérő alakjával azonosként
mutatja meg. A király mint legkisebb jelenik meg, és mivel a királyban
egyértelműenmagát Jézust látja a hagyomány és a kommentáriroda
lom egyaránt, a vers nem kevesebbet, mint a testet öltés misztériumát
dramatizálja. A két szöveg párbeszédének első mozzanata tehát ez: a
király és a hazatérő egymásra vetül- a hazatérő valójában király, és
a király azonos a hazatérővel.

A "szegényt", a nincstelent már az ÓSzövetség is az Úrral, "Alko
tójával" azonosítja (lásd például Péld 17,5;19,17),és szegényen érti az
elnyomottat, az éhezőt, a bujdosót, a mezítelent, valamint az özve
gyet és a jövevényt (lásd Ézs 58,6-10; 5Móz 24,14-15.17). A vers erre
a hagyományra egy olyan alak megidézésével felel, aki összesűríti

magában a huszadik századi "szegény" minden fontos jegyét.
Komplex, "sűrű" alakról van szó, mégis, szegénysége a szöveg sti
lisztikai visszafogottságában is megnyilvánul. Kevés, de súlyos szó
val mond igen sokat (s ezzel a bibliai"vendégszöveg" közismert,
nagy horderejű szűkszavúságárafelel vissza). Valójában a hosszas
bibliaidézetben tetten érhető, egyszerű, de jelentős módosításokon
túlmenőennégy, szintaktikailag puritán bevezetőmondat alkotja a
vers szövegét: a nyolc tagmondat közül összesen két alárendeléssel
és kevés jelzővel.Az első szóból- "leemelték" - megsejthető, hogy
a hazatérő kiszolgáltatott és gyenge. Alighanem megkínozták, hiszen
fának kell dönteni, mert nem tud megállni a saját lábán (erre később

is történik utalás: "fába kapaszkodó"). Társadalmi és anyagi státu
sza alighanem alacsony, ha a teherautó platóján utazik. Valami miatt
védekezésre kényszerült. Ezekbó1a töredékekbó1 egy alighanem ösz
szevert és kiéheztetett, a körúti fára való utalás alapján nyilván egy
kelet-európai nagyvárosba, Budapestre hazatérő fogoly képe áll
össze. Aki leveszi a szemüvegét, mielőtt beszélni kezd, talán újabb
verésre számítva. Íme az Emberfia: a hazatérő.

Különös módon, a passzivitását és kiszolgáltatottságát hangsú
lyozó első négy mondathoz képest ("levették", "fának döntötték"
stb.) éles ellentétet képez a második négy mondat aktivitása: a ha
zarérőből aktív erő és méltóság árad - koponyája "messze ra
gyog", megállásra kényszeríti az arra járókat, fölemeli tekintetét és
szól. Illetve a szöveg ambivalens módon egyszerre közvetíti a mél
tóságot és a szánalmasságot: a messze ragyogó kopasz fej nevetsé
ges és feltűnő, a járókelők leállítása talán fanatikus, a szemüvegle
vétel fontoskodás. Ez a kettősség végig érvényesül: a csendes
méltóság a sokat tapasztalt öregséggel, illetve a királyi státusszal
kapcsolódik össze, a gyermeki ártatlanság pedig a bolondsággal.
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tükör. ABiblia ésaziroda
lom. Európa Könyvkiadó,

Budapest, 1996, 165.

lOUÓ: AzIge hatalma.
Európa Könyvkiadó,

Budapest, 1997,
321-322.

11 ,Éslőn azokban a na
pokban, Augusztus csá

szártól parancsolat
adaték ki,hogy mind az

egész föld össze
irattassék' (Lk 2,1).

Mert hiszen képzeljük el a lerongyolódott, tántorgó foglyot, amint
egy körúti fának támaszkodva fennhangon bibliai ítéletet hirdet a
járókelőknek, akik kellő távolságból körülállják, bámulják, majd
óvatosan elhatárolódnak tőle, Ez a kellően dramatizált jelenet a bib
liai és egyházi hagyomány szent őrültjeinekhosszú sorát idézi meg:
kezdve a "jelképes cselekedeteket" végrehajtó, botrányt keltőószö
vetségi prófétáktól egészen Pál apostolig - aki szerint az apostolok
"bolondok Krisztusért" és "látványossága" lettek a világnak (IKor
4,10) - és így tovább a keleti kereszténység szent bolondjaiig vagy
az Assisi Ferenc típusú szentekig.

Ám nemcsak a gyermekkort és az öregkort, az első és a második
naivitást vetíti egymásra a versszöveg (a kopasz fej csecsemőt, öreg
embert egyaránt felidéz), azt sugallva, hogy a legmagasabb rendűböl
csesség (melyre a szemüveg utalhat), paradox módon, a gyermekség
visszanyerését jelenti, és leginkább a sokat szenvedettek tapasztal
hatják meg, hanem a Biblia üdvtörténeti narratíváját a kereszt égisze
alatt összerántva egymásra vetíti Krisztus első és második eljövetelét.
Ahogyan a bölcs öreg fogalmát kizökkenti a szent őrültés a gyermek
motívuma, ugyanúgy a dicsőséges király második visszajövetelének
képét kizökkenti a karácsonyi történet, az első eljövetel, a testet öltés
kereszthalálban végződőgyalázata. Aki visszatér, szenvedő,megkín
zott fogoly. A vers tehát az újszövetségi Krisztus-történet egyidejűfel
villantásával végérvényesen felülírja, vagy legalábbis radikálisan
megzavarja, módosítja a dicsőséges, ítélő hatalom képzetét. A király,
aki ítél, ugyanaz a király, akit újszülöttként senki sem fogadott be: a
versben a gyermeki szent öreg, akivel sem a jobb, sem a baloldal nem
vállal közösséget. A király, aki visszatér ítélni, ugyanaz a király, aki
nek töviskoronát nyomtak a fejébe, és gúnyolódva zsidók királyának
nevezték. A versbeli alak rejtett király, leginkább a bibliai vendégszö
veg jelenlétébó1 következtethet (aki ismeri azt) király voltára. Köz
vetlenül csak a támolygó fogolyból áradó erő és méltóság, valamint a
"rátarti" szó utal rá. Valójában, amint Northrop Frye írja, "mindaz,
ami Jézust a királysághoz társítja, köztük a töviskorona és a »zsidók
kírálya« felirat a keresztfán, a gúny és a kínzás összefüggésében merül
föl".9Sőt, ha a jelenet szánalmas nevetségességébó1 indulunk ki, akkor
az antropológiából ismert karneváli csúfkirály alakja is belép az ér
telmezés terébe. Ezt szintén Frye hozza összefüggésbe a passió Krisz
tusával, és, ami különösen izgalmas számunkra, rámutat, hogy a jobb
lator felé tett gesztus valójában egy király gesztusa volt, de egy olyan
királyé, aki a világ és a világi hatóságok szemszögébó1 csakis "csúf
király", nevetség tárgya lehet, hiszen nincsen hatalma, az ország, amit
felkínál, nem e világból való. to

Így a kétféle szöveg párbeszédének, intertextuális mozgásainak
feltérképezése során az ítélkező, apokaliptikus király képére végül
rávetül a fán függő "csúfkirály" képe, aki paradicsomot ígér a jobb
latornak. Ahogyan az "azokban napokban" emfatikus, kétszeres idő

megjelölése Lukács születéstörténetének beköszöntőjétidézi vissza,"
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12Ezzel valójában arra isrá
szerettem volna mutatni,
hogy azújhermeneutikai
kihívásoknak olykor újés

meglepö diskurzusok
révén lehet eleget tenni.

AVisky András verse nyo
mán kibontakozó értelme

zés ugyanis megfelel az
amerikai henneneutikai
kutatások napjainkban

egyre erőteljesebben szö
hoz jutó irányzatának, az

úgynevezett teológiai her
meneutika követelményei
nek. Ateológiai hermeneu-

tika vagy egzegézis az
értelmezés közösségi,

egyházi és teológiai jelle-

a "csúfkirály" köré gyülekezőbámészkodó tömeg szintén Lukács
nak azt a súlyos mondatát hívja elő és kapcsolja be az intertextuális
párbeszédbe, amellyel a két lator jelenetét vezeti be passiótörténeté
ben: "És a nép megálla nézni" (Lk 23,35).Mindkét jelenetben - a fán
függő Krisztus és a fába kapaszkodó fogoly egyaránt - a jobbján és
a balján lévők felől ítél, rendelkezve afeló1,hogy ki léphet be a para
dicsomba. A vers azonban a fán függő kiszolgáltatott állapotát, va
lamint a latroknak kínálkozó lehetőséget rávetíti az utolsó ítélet je
lenetére. Mondhatni ad az egybegyűlteknek egy utolsó lehetőséget

- ne felejtsük, hogy a latroknak is ez volt az utolsó lehetősége- az
zal, hogy megmutatkozik kiszolgáltatottként, fogolyként, a társada
lom legaljaként előttük. Olyan helyzetbe hozza őket,mint a két lator
volt egykoron: felismerik-e a fán függóben (= a fába kapaszkodóban)
a királyt. Mindkét latornak felkínáltatott a lehetőség a befogadó meg
nyílásra, és csak az egyik élt vele. A vers bámészkodói közül senki
nem kíván sorsközösséget vállalni a fogollyal: amiképpen a bal lator,
a fogoly körül állók is saját maguk ítélik el magukat, hiszen ők ma
guk jelentik ki nagy nyomatékkal, hogy "egyetlen eggyel sem" cse
lekedték meg, "honnan veszed, hazudós"? Talán még körül is néz
nek, a jobboldaliak a baloldaliakat, a baloldaliak a jobboldaliakat
fürkészik, titkon azt gondolva: na, ha ez igen, akkor én nem, sem
miképpen! Mert aki a legkisebbeknél is kisebbel, a szenvedő Em
berfiával közösséget vállal, akkor az közösséget vállal minden nyo
morult fogollyal - függetlenül attól, hogy Auschwitzból vagy a
Gulágról tértek haza -, és azokkal, akik őket vállalják: pártállástól,
egyháztól, fajtól és nemtől függetlenül.

Első látásra úgy tűnik tehát, hogy megnyugodhatnak az "ingyen
kegyelem" páli teológiájának számonkérői,hiszen az egybegyűl

teknek, akár a latroknak, szinte önmaguk ellenében, amikor már
semmit sem tudnak tenni, felkínáltatik az Isten országa. Ám ez csak
az érem egyik oldala, hiszen egyvalamit mindig tudnak tenni: befo
gadni vagy elutasítani. Ebbó1 a szempontból a vers prófétai ítélet
ként is értelmezhető elvetemült huszadik századi nemzedékünk fe
lett: az örök bámészkodók, az elhatárolódók, a kezüket mosók felett,
akik nem akartunk tudni a megkínzottakról, vagyis magát Krisztust
nem fogadtuk be. A vers a Biblia és a klasszikus keresztény hagyo
mány szellemében vigasztalja a nyugtalanokat és elbizonytalanítja
a magabiztosokat. Egyáltalán nincs kizárva, hogy szerzője,ha meg
kérdeznék, miért írta, a 20. század egyik nagy nyugtalanítóját, Sa
muel Beckettet idézné válaszul, aki, amikor ugyanezt kérdezték tó1e
a Godotra várva című színdarabbal kapcsolatban, a maga részéről

Szent Ágostont idézte válaszul: "Ne aggódjatok, a jobb lator üdvö
zült. És ne bízzátok el magatokat, a bal lator elkárhozott."

Visky András verse, hogy összegezzem az eddigieket, a benne
elhelyezett bibliai szövegrész visszhangos terévé válik: egyetlen
egy példázat megszólaltatja, előhívja az írás sokféle hangját, hogy
ezek többszólamúságukban mégis paradox egységet alkotva együtt
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gét hangsúlyozza, küIön
féle hangok polifón kóru
saként í~a lea Bibliát, és

kiemeli, hogy nem egysze
ruen megismételni kell a

régi értelmezéseket,
hanem ahagyományos 01
vasatok példái alapján friss

olvasatokat, a szöveg ér
telmének újelöadásait

(.perlormanciáif) kell létre
hozni.Richard B. Hays:

Reading the Bible with the
Eyes offaith. Joumal of

Theologicallnterpetation,
VoLl, No. 1, Spring 2007,
5-21 . (Errea tanulmányra

Fabiny Tibor hívta fel
a figyelmemet.)

13Jacques Derrida: Marx
kísértetei. Jelenkor,

Pécs, 1993,26.

"Jacques Derrida:
Admiration deNelson

Mandela. Inuö: Psyché.
Galileé, Paris, 1987,456.

Idézi Geoffrey
Bennington: Adekonst·

rukció ésazetika.
Helikon, 2007/4. 621 .

csendüljenek fel. Úgy írja át az Írás betűjét, hogy közben messzeme
nően hű marad annak Lelkéhez. A vers az érthetetlen igével való
küzdelem lenyomata: válasz az ige kihívására, és ebben a dialó
gusban elevenedhet meg és aktualizálódhat az ősi szó . Mert az írás
értelmezés sohasem állhat az Írás betűinek problémátlan dekódo
l ás áb ól, még kevésbé kedvenc teológiánk újramondásából, és nem
elégedhet meg az úgynevezett eredeti szerzői szándék felkutatásá
val sem. Akik az értelmezés munkáját végzik, legyenek tudós teo
lógusok, igehirdetők vagy hittantan árok. nem háríthatják el az új
raolvasás kih ívás át. ' ? A Szentírás által közvetített hitletétemény
vagy hagyaték olyan titok, amelynek a feltárása nem fejeződhetbe,
és, visszautalva az "eltu lajdonítás" fogalmára, csak akkor örökít
hetjük át, ha előbb magunkévá tesszük. "Ha egy hagyaték olvas
hatósága adott, természetes, áttetsző és egyértelmű volna, ha nem
követelne értelmezést, s egyszersmind nem dacolna azzal, akkor
sohasem örökíthetnénk meg - írja Jacques Derrida. - Csak hatna
ránk, mint egy természetes vagy genetikus ok. Örökölni mindig egy
titkot öröklünk - mely azt mondja: »olvass el, képes leszel-e rá
valaha?«," 13

Természetesen nem tud mindenki így olvasni. Mivel az értelme
zés, mint az elején utaltam rá, közösségi és kognitív tevékenység
is, szükséges és elengedhetetlen bizonyos fokú tárgyiasítás. Azon
ban ha a zárt rendszerünkön sohasem hasad rés, akkor a lényeget
mulasztjuk el. Vagyis, ismét Derrida megfogalmazásában, "felis
merhetjük az autentikus örököst abban; aki fenntartja és reprodu
kálja azt"; ám egyházi szubkultú ránk unalmas zártságát, fantáziát
lanságát, szájbarágó dogmatizmusát tekintve még fontosabb, hogy
felismerjük "abban is, aki olyannyira tiszteli, hogy felmutatja bi
torlóinak magát azt a dolgot az örökségben, amit még sohasem lát
tunk: olyannyira tiszteli, hogy napvilágra hozza, a tükröződés vagy
reflexió eddig sohasem látott aktusában azt , ami még eleddig so
hasem került napvilágra" .14
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