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Visky András: 
Nevezd csak szeretetnek

Bár Visky András a nyolcvanas évek óta publi-
kál verseket, költői és drámaírói munkásságá-
ban az ezredforduló után vált meghatározóvá az
őt és családját érő traumatikus diktatúratapasz-
talat: a költő apját, az evangéliumi ébredésben
aktív szerepet vállaló Visky Ferencet a román
hatóságok 1958-ban bebörtönözték, édesanyját
és annak hét gyerekét (köztük az akkor másfél
éves szerzőt) pedig kitelepítették. A Szentírás
nyelvi és fogalmi erőterében értelmezett trau-
matapasztalat nemcsak több verseskötet és drá -
ma központi motívumává vált, de a szerző teljes
irodalmi és színházi életművére meghatározó
hatást gyakorolt.

A Nevezd csak szeretetnek verseiből csak né-
hány szól direkt módon a szülőkről és a trauma -
emlékezetről, a hátsó borító szövege mégis en -
nek az emlékét idézi. Visky költészete ugyanis
akkor sem érintetlen ettől a tapasztalattól, ha ép -
pen nem direkt módon ír a kitelepítésről. Lírai pa-
 ra digmája a fogság és a szabadulás dimenziói ban
működik, nála ezek a fogalmak a lét metaforái.
Erre a legjobb példa a kötetből talán a Röhrig Gé-
zának ajánlott vers, a Mint a lovat (49), amely jel-
lemző módon írja egybe a pusztai vándorlás ószö-
 vetségi történetét saját családtörténetével. A két
narratív horizont fizikai szinten is találkozik:
„Átkeltek a Jordánon, / majd a megáradt Dunán,
/ átvonultak az előszobánkon is”.

A verseskötethez képest vaskos, 130 oldalas
könyv formailag és tematikusan is sokszínű: a
versek a pársoros miniatűrtől a hosszabb, balla -
disztikus történetközpontú költeményekig, a ma-
gánéleti, irodalmi és színházi referenciájú szöve-
geken át a nagy, bibliai témákat aktualizáló, átíró
és kommentáló művekig széles skálán mozog-
nak. Ez utóbbiak a kötet IV. ciklusában szerepel-
nek. Láthatóan ez az a terület, ahol Visky lírája
leginkább elemében van, hiszen itt a legnagyobb
a tét: a személyes hangú meditációk Barjézus, Pál
apostol, Betsabé életének egy-egy mozzanatából
vagy épp Mózes temetéséből elindulva sosem ön-
célúan és nem is didaktikusan, hanem probléma-
ként kommentálják a hivatkozott igéket. Megke-
rülhetetlen, olykor megoldhatatlan feladatként,
amelytől nem szabadulhatunk. De talán nem is a
probléma az, amitől szabadulnunk kell.

A József és testvérei című (52), Ascher Tamásnak
ajánlott vers — amelynek zárósora adja a kötet

címét is — jól illusztrálja Visky módszerét: az is-
mert történetek új fényben való felmutatását. Jó-
zsef testvérei az éhínség során Egyiptomba (azaz
tudtukon kívül: az általuk eladott Józsefhez) vo-
nulnak: „Mennek a gyilkosok, mennek / lefelé,
egyenesen József kitárt / karjaiba, örök jövevé-
nyek. // Csak a befogadó bosszú ment meg /
attól, aki vagy, nevezd csak szeretetnek”. A kötet
vége felé haladva egyre hosszabb versek, mono-
lógok és — jobb szó híján mondjuk — elbeszélő
költemények következnek. A Több gondom volt
magával a testtel (97) című egy az egyben a Visz-
szaszületés című, Kertész Imre Kaddisa nyomán
készült dráma egyik fejezete, a jegyzetek előtti
utolsó vers pedig Visky Caravaggio terminál című
drámájának függeléke: Caravaggio elkészíti az el-
tűnt képek leltárát (121). Előbbit olvashattuk egy
dráma részeként: a Visszaszületés a Ki innen című
drámakötetben jelent meg, utóbbi pedig címével
egyértelműsíti a Caravaggio terminál című Visky-
drámához való tartozását. Ez felveti a kérdést,
hogy másként olvassuk-e ugyanazt a szöveget
verseskötetben, kvázi-töredékként, versek kö-
zött? Előbbi egy koncentrációs táborból vissza-
tért, de a polgári életbe visszailleszkedni kép-
 telen ember hangja, aki továbbra is magában
hordja a tábort: „van más rend, mint a tábori?”
— kérdi. Utóbbi Caravaggio eltűnt képeinek fik-
tív leltárja, amint a festő egyenként kommentálja
az eltűnt képeit, eltűnésük körülményeit. Ezek
a beszélői helyzetek azok, ahol Visky igazán re-
mekel: amikor nehéz (és talán nem is szükséges)
eldönteni, hogy szereplírát vagy monodrámát
olvasunk.

Poétikájára ugyanis nem annyira költők ha-
tottak, hanem a modernizmus válságából és trau-
 máiból táplálkozó irodalmak, mindenekelőtt a
becketti abszurd dráma és Kertész Imre prózája.
És persze a mindent átitató bibliai szövegvilág
és az attól elválaszthatatlan (nemcsak a kitelepí-
tésre, hanem az egész diktatúrára értendő) fog-
ságtapasztalat. Versei balladisztikus monológok,
amelyek az emberi lét abszurditását mutatják
föl. A keresztény költészetben mindig ott a kísér-
tés, hogy ezt valahogy feloldják, de Visky versei-
ben éppen ezek a túlfeszített, paradox helyzetek
mutatnak rá emberi kategóriáink szűkösségére,
elhasználtságára. A szentség és a véres brutali-
tás, a győzelem és a bukás, a Szentírás szövegei
és saját történetünk nem választhatók, sőt nem is
választandók el élesen egymástól, sőt: a pólusok
közötti oszcillálás ad lehetőséget, arra, hogy el-
használt szavaink újra megteljenek élettel, hogy
valami valódi, érvényes, jelentéssel bíró jöjjön
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létre. A történet vége: a régi Isten (104) című vers a
legjobb példa erre: ebben a falusi harangozó
mesél, vagy inkább: gyón a régi isten haláláról,
aki „gyermek volt még”, és „nagyon is udvarias
férfiak” „megvagdosták a húsát / sót dörzsöltek
bele / körme alá fényes gombostűket szúrtak”.
A diktatúra embertelensége és a szakrális pas-
siótörténet úgy járja át egymást, hogy az mind-
két jelentéssíkot erősíti: a traumatörténetet meg-
szenteli, a passiótörténetet hús-vér valóságként
mutatja fel a vers — ez a feszültség adja Visky
költészetének erejét.

A modernista optimizmussal való leszámolás
Viskynél nem áll meg a nagy narratívákkal szem-
beni posztmodern szkepszisben, sőt: szinte min-
den szövegében a Nagy Narratívába botlunk, de
személyes téttel bíró, elkeseredetten komoly kér-
désfeltevései megóvják mindenfajta konformiz-
mustól és ideologikumtól, és az olvasót is versről
versre kirángatják minden (esetlegesen még meg-
lévő) komfortzónájából. Visky ugyanis ódzkodik
mindentől, ami könnyen jövő, magától értetődő,
megnyugtató. Kényelmetlen kérdésekkel faggatja
az Urat, de a faggatózásban ott a remény, hogy a
válasz lehetséges. A (cinizmustól mindig mentes)
szkepszis és a reménynek ez az öncsalás nélküli,
makacs fenntartása a manapság sokat hivatkozott
metamodern paradigmához rokonítja, amely ön-
magát a posztmodern utáni, de attitűdjében a
modernizmus és a posztmodern között oszcilláló,
és ebben a dinamikában a kettőt meghaladó
áramlatként definiálja. „Fell kell szabadítanunk
magunkat a béklyó alól, amit egy évszázad mo-
dernista ideológiai naivitása hozott létre, és sze-
relmes utódjának poszttraumás cinizmusa zárta
le”1 — írja a meta modern gondolat egyik alapító
művésze, Luke Turner. A fentiek fényében lát-
hatjuk, hogy Visky András legutóbbi kötetében
a radikális ellentétek feszültségében létező, ab -
ból energiát nyerő oszcillációs logika jelen van;
ugyan nem annyira a modern-posztmodern, sok-
kal inkább a szent és a blaszfém,2 a kortárs és az
örök, a magasztos és a brutális pólusai között.
Mindezt azonban kár lenne egy népszerű irány-
zat nevével fémjelezni, hiszen a komplexitás di-
namikája épp a korstílusokon túlmutató művek
sajátja Szent Ágostontól Pilinszkyig és tovább.
Azoké a szövegeké, amelyek bepillantást adnak a
kettéhasadt kárpit mögé: arról beszélnek, amiről
csak hallgatni lehet. (Jelenkor, Budapest, 2017)

MOLNÁR ILLÉS

1Luke Turner: Metamodernista kiáltvány. (Ford. Horváth
Benji.) Helikon, 2016. december 10.; https://www.helikon.
ro/metamodernista-kialtvany/ (2018.02.03.)

2Lásd: „Bibliát nem úgy olvassuk, mint egy muzeá-
lis tárgyat, hanem azt mondjuk, ez a nyelv mindig meg-
újítja magát. Miért? Mert szent. Azt hiszem, a szentség
közelébe — és ezt a mondatot most félve mondom ki —
nem tudunk jutni anélkül, hogy ne vállalnánk a blaszfé-
miát. A blaszfémia a szentség kapuja.” A szó, ami kimond
engem — Jakus Ágnes interjúja Visky Andrással. 2016. au-
gusztus 11; http://www.parokia.hu/v/a-szo-ami-kimond
-engem/ (2018.02.03.)

HÁNY MÉTER A LÁTÓTÁVOLSÁG?
Kántor Péter: Valahol itt

Kereső várakozás, várakozó keresés alakítja Kán-
tor Péter új kötetének véletlen találkozások szőtte
költői alapvetését, melyet megtalált apróságokra ki-
terjedő figyelmével összegez a Valahol itt című, 2017-
ben megjelent kötet kezdő költeménye — már-már
lemeztelenített egyértelműséggel: „Vár valamit. Ke-
res valamit” (Egy madár repül). Az összegzés ez által
elérhetővé formálja a versek karakterét és az őket
érlelő eljárásokat, hisz e szövegvilágban épp a kül-
világból érkező esetlegességek válnak játékosan
közvetlenné, áttetszően szándékolttá és metaforiku -
san jelentésessé. Ekképp a spontán (a szándéko-
latlanságot vagy tudatlanságot imitáló folyamaton
keresztül) felfedezett szép lesz a versek motorjá-
vá, s a metaforaképzést is ilyen véletlenszerűnek
tűnő szösszenetek generálják — általában köz-
vetlenül a képből, egy-egy látványból kölcsönzött
kiindulópontból. Ezek után már majdhogynem
mindegy lesz, hogy a beszélő az utcán sétál-e, vagy
a természetre figyel, esetleg képzeletben vagy való -
ságosan is múzeumok terein jár-kel, fotókat szem-
 lél, mert ezeken keresztül az ismerősség érzése foly-
tonosan feszültséget hoz létre: a visszaemlékezés
feszültségét.

Ködből kirajzolódó alakok sorakoznak értő
megszólításra várva, a mindenkori nézőnek sze-
gezve a kérdést, ahogy a Helmut Schulze-fotó ürü-
gyén beszélő költemény, a Köd a Gohliser Strassén
szól: „ez jön, amaz megy, vagy fordítva, mindegy,
/ mi közöm hozzá? Mi közöm mindehhez?” Sze-
münk előtt születnek a belátások, így a sponta-
neitás a szándékolt műalkotás ellenében képvi-
seli a poé tika fő elgondolásait, akkor is, amikor
gazdagon szerteágazó műfaj, az ekfrázis több kép-
viselője talált helyet a kötetben, például a visz-
szatérően isme rős Lucian Freud-, Vermeer-, Van
Gogh-, Brueghel-ekfrázisok, melyek ellenpon-
tozzák a kötet átütő világosságra törő, dalokká for-
mált, beszélgetések nyomvonalain kirajzolódó, át-
látható karakterét. Ennek visszatérő volta nem
újdonság, hisz Kántor Péter korábbi köteteinek fel-
ütésében is hasonlóan járt el, miként a Megtanul -
ni élni verssorozat első része váltig ismételgeti:
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