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Visky András Nevezd csak szeretetnek 
című kötete kapcsán

Nevezd csak párbeszédnek, ahol 
az egyik fél beszél, a másik hallgat. Miféle pár ez? Miféle válasz 
a hallgatás? És miféle pozícióból szólítható meg a Másik, akiről 
csak annyit tudunk: VAGYOK. Hát nem elég? 

Visky Andrásnak nem elég. A tét nem a hallgató fél megha-
tározása, körülírása, akár teológiai, akár egzisztenciális érvekkel 
és kérdésekkel, hanem a beszélő fél valóságának megnyitása ép-
pen a (pár)beszéd által. A beszélő paradoxona: „Számra tolul ez 
a vagyok aki vagyok / amikor nem vagyok is.” Tekinthetjük ezt 
többrétegű létanalízisnek, amelynek fokai: 1. számra tolul – a to-
luló beszéd sodró és dadogó (mózesi) beszédmódja; 2. vagyok aki 
vagyok – csak a NÉV létmódjával mérhető, belefeledkező jelenlét; 
3. amikor nem vagyok is – folyamatos létvesztés, a léthatár észlelé-
se (Több gondom volt magával a testtel).

Ha már „számra tolul”, ne feledkezzünk meg a számok ki-
tüntetett helyzetéről, értelmező pozíciójáról sem. Nemcsak 
szembetűnő, egyenesen transzparens az I-től X-ig terjedő római 
számsor jelölő funkciója az egyes fejezetek élén (határán). A tíz 
szövegzóna így azonos súlyt kap, noha terjedelemre, beszédtolu-
lásra, beszédmódra, sőt beszédfunkcióra nézve is igencsak eltér 
egymástól, hiszen az I. fejezet egyetlen verse és a X. fejezet jegy-
zetanyaga ugyanolyan súllyal esnek latba, mint a terjedelmesebb 
II. vagy IV. fejezet versciklusa. Mi lehet az egyenlőtlen szövegel-
oszlás oka? Pusztán a szerző kénye-kedve, amellyel ki akar min-
ket zökkenteni megszokott olvasói-befogadói pozíciónkból? Az 
egyenlőtlen párbeszéd miatt feszengő beszélő válasza a beszéd-
helyzetre? A tolulás–hallgatás dialektikája, hol minimalista, hol 
túláradó, a fogyó–telő Hold mozgásfázisait kísérő szerkesztés-
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sel? Vagy a hallgató fél adta beszédkeret elfogadása és kitöltése 
ezzel a tökéletlenségünket is jelző egyenetlenséggel?

A Visky által magától értetődő folyamatos párbeszéd a VA-
GYOK alanyával – nevét az 52. zsoltár átiratában a Mindenható, 
Magasságban Lakozó, Égben Lakó, Világ Ura nevekkel helyette-
síti és írja körül (Két sírkőre / Szünetjel) – az Ő általa adott beszéd-
térben valósul meg. Ezért magától értetődő az is, hogy bármiről 
legyen szó, az Viskynél bibliai kontextusba kerül, s mivel a Biblia 
a Könyv, az „egyetlen”,1 ami a Teremtés – újjáteremtés, dialó-
gus, hallgatás – helye, a római számok jelezte könyvszerkezet is 
bibliai kontextusban értelmezhető igazán. A Tízparancsolat az a 
létkeret, amit a VAGYOK a népének adott, „hogy élhessetek, és 
hogy bemehessetek…” (5Móz 4,1). Létkeretről, s benne a létezés 
teréről van szó tehát, amit a tíz ige határol, s tesz határsávvá és 
mezővé – még ha az a létvesztés terévé torzul is, a háború és 
fogolylét, a tizedelés egzisztenciális tapasztalata folytán –, ezért 
a kötet szövegtereit és beszédhelyzeteit a tíz ige kontextusában 
érdemes megközelíteni (az egyenlőtlen szövegeloszlásnak is ez 
lehet az egyik magyarázata, ha összevetjük a parancsolatok szö-
vegarányával). A zsidó, a református, az evangélikus és római 
katolikus hagyomány más-más beosztással számolja a parancso-
latokat, itt a szerző családi tradíciói szerint a református beosz-
tást követjük, ami épp a parancsolatok beosztásánál kulcsfontos-
ságú.2

I. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom föld-
jéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül! (2Móz 
20,2–3)

„[A]zt kérdezed, miért rettegek folyvást, és nem mitől” – szól 
a nyitó vers első mondata. Majd később: – „…Erről is / Isten jut 
eszembe, mint mindig, amikor nem a saját / nyelvem ízét érzem 
a nyelvemen.” (Nem a saját) Nem a saját nyelv, az érzékelés szint-
jén sem, hiszen a szerelmes társé, aki a „másikpokol” rejteké-
ben ugyanolyan megközelíthetetlen (és kielégíthetetlen) szerető. 
A teremtő Ige nyelvünkre véve is mindig a Másik, az Ő nyelve 
marad. A nyitó fejezet egyetlen verse így már a kezdet kezdetén 
egymáshoz köti Isten és a szerető képét – mint a „Szeretkezések 
könyve”, amiben az Ő-forma teremti az Én-formát,3 egy sajátos, 
egyenlőtlen dialógusra és szeretetkapcsolatra. Talán ez volna a 

1 „Egyetlen könyvet ismerek behatóan, azaz mindennel együtt, ami és aki va-
gyok: a Bibliát” – kezdi a fülszöveg.

2 A zsidó hagyomány szerint a 2Móz 20,3 igeverse a II., a keresztény ha-
gyomány szerint az I. parancsolathoz tartozik. A római katolikus és evan-
gélikus beosztás a 2Móz 20,4–6 verseit is az I. parancsolathoz sorolja, míg 
a református beosztás szerint ez a II., a 2Móz 20,17 pedig a X. parancsolat.  
A bibliai idézeteket az Újfordítású Revideált Biblia (Magyar Bibliatársulat, 
Budapest, 2014) alapján közlöm.

3 Határtalan első szó, in Visky András: Gyáva embert szeretsz, Jelenkor, Pécs, 
2008.



„rettegés” forrása? A kötet mottójában idézett4 Pál apostol írja 
ugyanabban a levélben: „félelemmel és rettegéssel munkáljátok 
üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a 
szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően” (Fil 
2,12–13). Félelmes dolog találkozni és szeretetkapcsolatba kerül-
ni Ő-vele, szeretkezésünk kiszámíthatatlan eredményre vezet.

II. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a kép-
mására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben 
vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, 
féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is 
három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan 
bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják 
parancsolataimat. (2Móz 20,4–6)

A legterjedelmesebb ciklus nyitó verse is Istennel dialogizál 
egy „túlélőtúra” kapcsán: „Miért is vinnél / Kísértésbe, ha a go-
nosztól sem szabadítasz meg.” (Kéktúra) Az Úr imádságának in-
verz imakérése a kísértést „humanizálja”, hozza emberközelbe, 
ahogy a ciklus többi verse is testközelbe. Mert Viskynél a test az 
Isten helyébe lépő, Istent megidéző fétis, ennek nyomait veszi 
szemügyre a ciklus verseiben igen nagy bőséggel. „Zöld fénnyel 
izzik fel neved a foltos képernyőn, a semmiből rakják / össze a 
betűket szabad pixelek, és máris fölrémlik soha meg nem érintett 
/ arcod és tökéletes alakod […] // És hallom a hangot is, a semmi-
hez nem hasonlítót, hacsak a fiatal birséhez / nem, amikor a késő 
őszi, esőillatú szelet maga is fölkavarja a kertben erős / karjaival. 
// Istennel is így vagyunk?, írom az üzenőfalra neved mellé, így 
vagyunk / Istennel is?” (Neved betűi, pixelek)

Lehet bár angyal, aki közbeszól, „Ki ne veszítené el önmagát 
/ (a születetlen, szótlan másikat) / a tiltott ölelésben?” (Találkozás 
az angyallal); hiszen „a bátortalan test angyala” a legvadabb: „kö-
vették őt, mozdulatról mozdulatra / veszve el, mindegyre éhe-
sebben, / de csak egymásra, semmi másra” (Csak egymásra); az 
Arc Angyala teszi a dolgát tovább: „hogy a következő fordulónál 
// valaki más testében térjen vissza / hozzád, akinek majd oda-
adod magad / habozás nélkül ismét, hiánytalanul, // tied vagyok, 
tessék, senkié sohasem.” (Ne adj vissza) 

III. Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagy-
ja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét! (2Móz 20,7)

Hiába kimondott név, hiába kimondott szó. „A fődolog a ma-
gánvaló, vagyis én; a magánvaló az, ami magán való, / vagyis 
rajtam” – és a sor folytatódik: „most jönnek az attribútumaim, 
modifikációim, / affekcióim és akcidenciáim: hol az ingem, a 

4 „Hogy ugyanazt írjam nektek, nem szégyenlem, titeket viszont megerősít.” 
(Fil 3,1)
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nadrágom?” – a nyelv- és helyzetkomikum, ahogy a hiába nyil-
vánvalóvá lesz: „itt elöl / a szabad akarat tárva-nyitva; hol a mo-
rál, hol vannak a mandzsettáim?” – majd kissé később: „A félig-
meddig kínos örökkévalósága.” A hiába való. Pedig a valóság, 
a jelenlét még mindig a vörös hajú, szépséges Rosettában rejlik: 
„Táncolj, Rosetta, táncolj, hogy két szép lábad ütemére múljon az 
időm…!” (Két jegyzet Büchnerhez)

A színjáték folytatódik, bár a test eléggé magának való már: 
„löttyedt bőr”, „sokasodó májfoltok vészjósló / térképe, heréi 
iszonyatos látványa” kísérti, de a „hatalmaskodásnál nem ismer 
/ nagyobb gyönyört” a „rettenetes bársonyszékben” (Mindig hát-
rább). Elvégre a hatalom, amit ugye a szó birtoklása, a mindenko-
ri hatékony kommunikáció visz sikerre és koronáz meg, minde-
nek fölött való, szerelem, hűség a lába nyomába sem ér: „láttam 
nemzedékem legjobb elméit az / őrület romjaiban, a ragyaverte 
/ állami babérral koronázott üres fejszobrukkal / vadul szeretke-
zőket, láttam őket / az önimádat eksztatikus magaslatain”. Igen, 
ez még mindig a hiába való, aminek toplistája, dicső menüsora 
következik: „konform különbözés… megyei világhír… tegnap 
összelopott életmű… pinkód-öröklét… karácsonyfavég… vek-
kerfeltámadás… nipphitek diszkont vigasza… ügyefogyott he-
rék harangozzák némán a zavaros véget…” (A huszonötödik év. 
Üvöltés töredék). „Láttam, hogy mindaz, amit véghezvisznek a 
nap alatt, csak hiábavalóság és hasztalan erőlködés” – mondja a 
Prédikátor, évezredek távolából, a trónus árnyékából (Préd 1,14). 

IV. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat 
napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a 
te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz 
azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, 
se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg 
az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik 
napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és 
megszentelte azt. (2Móz 20,8–11)

Visky András emlékezik és emlékeztet. Ha a bibliai kontextus 
magától értetődően, mintegy „magyarázó viszonyban” eddig is 
jelen volt, most kerül igazán színtérre mint „létforma”, amely 
„beleolvassa magát a Bibliába”.5 S persze nemcsak önmagát, ha-
nem a lét minden megnyilvánulását, hiszen „a meztelen / Japán-
birs alatt köröző eurázsiai / Feketerigó egyetlen mozdulata sem / 
Felesleges. Mintha egy játékfüggő / Isten lakna benne”. A ciklus 
nyitó verse a teremtés játékára éppen úgy utal, mint a szeren-
csejátékos szenvedélyére, aki „önmaga ellen játszik”. (Önmaga 
ellen) A teremtéstől indul tehát a ciklus, majd a bibliai és Bib-
liába olvasott alakok és jelek vonulása következik: a „Messiás-
féle gyermeke” születésére váró apa (Gerendák); a tengeren, Jor-
5 Luchmann Zsuzsanna: Írni tovább az egyetlen könyvet, Jelenkor, 2018/11. 

1363.
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dánon, Dunán, előszobánkon át Nevet cipelők sora (Mint lovat); 
a kötetcímet adó „befogadó bosszú”, „nevezd csak szeretetnek” 
(József és testvérei); a legszelídebb ember, akit Isten maga földel el 
(Mózes temetése); az örülve reszketők, reszketve vigadók6 (Kr. e. 
vagy Kr. u.); a névtelenségét visszaszerzett „megélhetési látnok” 
(Úgy tűnt el); az egész életen át sajgó tövissel megáldott apostol 
(Kivégzése után); vagy a „színültig telt katarzis-vödrökből… ret-
tenetes italt” ivók (Kánai vödrök).

Akár egy karneváli felvonulás. Vagy áldozati ünnepre vonu-
lók sora, akik az immár nem létező oltár előtt emelik arcukat a 
VAGYOK helye felé az emlékező tudatfalán. A versbeszélő azon-
ban nemcsak a múltat szemléli kellő távolságot tartva, hanem a 
„beleolvasás”, sőt beleélés által közelít, idéz, párbeszédbe von. 
Hol Istennel beszél: „Cipelték a Nevet igazuk / jogos érzetében, 
te meg / őket hordoztad (igazad jogos / érzetében), terelgetted 
őket / sötét völgyben7, gyilkos / magaslaton, dicső nevet / szerez-
ve magadnak” (Mint lovat). Hol a megidézett személyt szólítja 
meg: „Nem lépsz be addig saját házadba, bizony még / hitve-
si ágyadat is elkerülöd, írod, amíg nem találsz / méltó helyet a 
hajléktalan Láthatatlannak…” (Re: addig nem). Hol „a reggeli // 
első szó, a kötelező napi / szakasz” hangján dialogizál, miközben 
egzisztenciális szinten – a beszélő Én-re vonatkoztatva is – ér-
telmezi „a templomi költőnek sem utolsó”, „szerelmi ámokfutá-
sait… megjósolhatatlan következményekre” váltó Dávid szemé-
lyiségjegyeit (Reggeli első szó). Ennél is személyesebb azonban, 
amikor a megidézett személlyel azonosulva, az ő hangját idéz-
ve szólal meg a versbeszélő. A Szemügyre vettem minden művemet 
című versben a Prédikátort idézve szól, ám nem kell sok hozzá, 
hogy figuráján keresztül a saját hangja szólaljon meg újra, Ó- és 
Újszövetséget és a saját jelenét egybeírva: „Odáig jutottam, hogy 
már kétségbeestem / minden leírt szó miatt,8 mert hiányodról az 
/ üresen zengő érc és visító cimbalom hangján / szóltak,9 és gyö-
nyörűséget okoztak sokaknak, / mert ők sohasem érezték nya-
kad illatát, / amikor kiléptél a zuhany alól, és sejtelmük / sem 
volt, milyen az, amikor magadba / fogadsz, mint a hajnal jöttéig 
világító zafír / hullámok.”

V. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a föl-
dön, amelyet Istened, az Úr ad neked! (2Móz 20,12)

Visky András még tovább lép a személyes felé az V. ciklus 
verseiben. Tiszteletadása érintettségből fakad, ez szolgál belső 

6 Vö. Fil 2,12–13; 2,17–18; 4,4
7 Vö. Zsolt 23,1–4: „Füves legelőkön terelget… Ha a halál árnyéka völgyében 

járok is, nem félek semmi bajtól…”
8 Vö. : „Odáig jutottam, hogy már kétségbeestem minden szerzeményem mi-

att, amiért fáradoztam a nap alatt.” (Préd 2,20)
9 Vö.: „Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs ben-

nem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom.” (1Kor 13,1)
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imperatívusszal, nem a parancs külső elvárásai. A tisztelet ily 
módon visszatér az eredethez, a szívhez magához.10 Ahol is első 
tette, hogy megszólítsa a szív – a létezés – Urát: „szólalj meg, tö-
visek közt lakozó: mondd: hogy vagyok: / aki leszek: bekövetke-
zem: aki voltam: izzó koponyák zsarnok / főbérlője: ne hallgass: 
hallhatóan mondd: susogd csak: ehje aser / ehje” (Születésnapunk-
ra). A VAGYOK nem a befejezett múlt, sem a megfoghatatlan 
pillanat, hanem a jövő felé tartó folyamat, amelyben az „idegen 
bokor” közelít koponya alakjával, s válik „Te”-vé a megszólítás 
tiszteletet parancsoló aktusában.

A következő szó mégis elég tiszteletlenül hangzik: „azon az 
éjszakán, amikor elárul/tad az apámat, ő vette az ópium/tapaszt 
és hálát adva a felső kar/jára helyezte”. A szavakat törő sortö-
rések is jelzik, hogy itt egy megtört test utolsó napjairól, óráiról 
van szó, amit az elviselhetetlen fájdalom tördel, és ami Jób kínja-
ihoz hasonló próbára teszi a távozni készülőt. Aki a tiszteletből 
nem enged, az utolsó szó jogán is hálát ad, és magyarázatba kezd 
„a hús kimon/dhatatlan boldogságáról, amit // tövisként a Sátán 
Angyala szúrt / mélyen a szívébe a te parancs/odra, és amit most 
készülsz viss/zavenni éppen, mert lejárt a ki//kölcsönzési szerző-
dés”. (Ópium) A tisztelet csak így, a fájdalom töredezettségével 
teljes, a panaszzsoltárok Fennvalót ostromló, Te-ként megszólító 
hangján, a „miért rejted el orcád előlem?” kétségével, a „hozzád 
kiáltok éjjel-nappal” bizonyságával.11

„Vajon mi lett vele? Hova lett? Mi történt?” – sorolja kérdéseit 
a Bukás című vers nyitó sorában is, ami szintén egy apaformájú 
halott emlékét idézi a temetési szertartás felelevenítésével. A kér-
désekre nem érkezik válasz, csak fokozó kérdéshalmozás: „Vajon 
mi lett vele? Hova lett? Mi történt? / Hova tűnt belőle, amit nem 
bocsátottunk alá / a néma testtel együtt a földbe: tekintete ég-
színkék / fénye és az utolsó lélegzet, a legteljesebb?” Nem érke-
zik más, csak a testbeszéd válasza: „Még ki sem léptem a sírkert 
roskadt / fejfái közül, elbuktam legott, / és nem álltam fel azután 
soha többé.”

A test tudja a választ. Az ember ragaszkodása, vonzalma, 
szeretete és tisztelete is testi marad, amíg a földön él. Az anya-
kép, amit a halál kapujába lépő (és onnan visszatérő) édesanya 
emléke idéz meg, még nyilvánvalóbbá teszi, ahogy a test emlé-
kezik: „Anyám elmosolyodott. Próbáltam / elképzelni, hogyan 
földeljük el, de nem / ment. Úgy szerettem a testét, mint a / 
tenmagamét. Két karomon nyugodott, / hidegen, erőtlenül. Öt 
hideg gyertya nyoma / a csuklóm felett. Megmaradt, itt van.” Az 
édesanya a „fogság földjén”, a Duna-deltába száműzött család-
dal, Angina Pectoris asszonnyal találkozva12 írja alá végakaratát: 

10 „Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pe-
dig az én népem lesznek.” (Jer 31,33; vö. Ez 36,26–27) 

11 Zsolt 88,2.15
12 „Magamhoz szólítottam Angina Pectorist / a fekete asszonyságot és jött”, Visky 

András: Júlia. Párbeszéd a szerelemről, Fekete Sas Kiadó, Budapest, 2003, 88.
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„A poromat is vidd magaddal, mondta / anyám, ne hagyj itt be-
lőlem semmit”. (Két sírkőre / Végakarat) A sírkő párversében pe-
dig az édesapa alakja tűnik fel teljes méltóságában, amikor letar-
tóztatása pillanatában „Isten szárnyas besúgói” előtt felolvassa 
„a besúgók zsoltárát”,13 aminek panaszhangját a mindenek el-
lenére való hálaadás koronázza, s amit saját szavaival tesz „ma-
gyarázatossá” a fogságba induló: „itt / vagyok, lássanak hozzá, 
uraim, ne féljenek, napjainkhoz / napokat told, miért is teszi, az 
Egyedül Hatalmas.” (Két sírkőre / Szünetjel)

A zsoltáros hang a ciklus végén kulminál, az atyai jóbarátot és 
mestert megénekelve. A Zsoltár Balassa Péter halálára című vers a 
90. zsoltár közismert sorait idézi, és teszi visszatérő elemmé a li-
turgikus szertartás-szövegben, részben a Biblia, részben Szenczi 
Molnár Albert zsoltárfordítása nyomán. Az egyik leggyakrabban 
énekelt református temetési ének ez, a vers felütése is innen való: 
„Az embereket te meg hagyod halni”. A „Hagyod” – „Engeded” 
visszatérő, ismétlődve váltakozó, panaszait soroló litániája in-
dul így, és rendeződik a versszakokat kezdő „Te vagy hajlékunk 
nemzedékről nemzedékre” sorok alá, mígnem az „Elragadod 
őket” és „Szólj” kezdetű sorhármasok el nem jutnak a feloldha-
tatlannak tűnő létparadoxonig: „Te vagy hajlékunk nemzedékről 
nemzedékre, / Aki otthontalan vagy. / Hajlékod vagyunk nem-
zedékről nemzedékre, / Akik otthontalanok vagyunk.” Már csak 
a záró kérés hiányzik, a panaszzsoltárok konklúziójával, az ab-
szurd tisztelet14 hangján: „Térj vissza hozzánk, meddig késel.” 

VI. Ne ölj! (2Móz 20,13)

A magyar nyelven legrövidebb parancsolat. Szíven talál. S 
ott mit talál? Sötét barátot. (Árnyékszemélyiség?) „S hallván az 
életét, mint szűk ruhát / Miként vetette le a hallgatag, / Borbély 
Szilárd nevű sötét barát: / Csak tépkedem e furcsa szavakat – / 
Üresek mind és istentelenek…” Miért? Mert szabályos shakes-
peare-i szonettforma? Mert a tá-tá-ti-tá-ti-tá-ti-tá-ti-tá szívritmu-
sa túl szép az önkéntes halálhoz? A történet „túl kerek”? A feltá-
madás „túl szemcsés”? Egyetlen szonett. Épp elég. Az idő pedig 
töröl, határtalanít, „víztükrön eltűnő körök” nyomában ki jár? 
„A semmit ringatják.” (Látván az idő)

VII. Ne paráználkodj! (2Móz 20,14)

Izráel népe számára a házastársi viszony az Istennel való szö-
vetségi viszonyt ábrázolta ki. Izráel népe mint az Úr hitvese je-
lenik meg a próféták beszédeiben, akit az Úr szövetséges társul 

13 52. zsoltár, felirata szerint „Dávid tanítókölteménye, abból az időből, amikor 
az edómi Dóég Saulhoz ment, és jelentette neki, hogy Dávid Ahímelek házá-
ba érkezett.” (1–2.)

14 Vö. Kierkegaard „abszurd hit” fogalmával (Kierkegaard, Søren: Félelem és 
reszketés, Európa, Budapest, 1986, 205.).
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választott, megbecsült, felékesített, s aki helyzetét mégsem be-
csülte, hanem idegen népekkel, istenekkel kacérkodott és paráz-
nálkodott.15 Az Újszövetség szintén Krisztus és az egyház közötti 
„házastársi” viszonyról beszél, ahol a szeretetkapcsolat mértékét 
Krisztus egyházért való áldozata mutatja meg.16 Bibliai alapú te-
hát a „szerelmi háromszög” Isten-férj-feleség viszonyában való 
megjelenése is Visky András Júlia című monodrámájában, ahol 
már a névválasztás sem véletlen (Júlia Romeójával együtt értel-
mezhető): „Klasszikus / szerelmi háromszög / Szentháromság-
szög / Jaj // Olvassuk a pusztai vándorlást / így indul a napunk 
/ Miért nem cseréli le Isten az ő népét / kérdezem a férjemtől / 
Mert szerelmes válaszolta a férjem / Akkor az más az egészen 
más.”17

A VII. fejezet három verse is a „szerelmi háromszögre” utal, 
illetve az abból fakadó, az Isten és (régi-új)szövetségi népe kö-
zötti hűségviszonyra. Hangot is vált a szerző, és azon az önma-
gával és Istennel (vagy a hiányával) dialogizáló nyelven szólal 
meg, amin Júlia is tette. Csak most a Névtelen Férfi beszél: „Van itt 
valaki? / Valaki…?! / Valaki…?! // Teremtett lélek sem / Teremtett 
lélek – na persze // Megoldani az életet / az én életemet // Elme-
nekülni / eltűnni az ő életében // Kiében?” Az „Én-forma”18 (Én-
alakmás) – önmagával sincs tisztában („Ki ez az én?”), és a „haza-
jönni megérkezni” is problematikus számára, amikor az „otthon 
az otthontalanság / örökkévaló helyévé vált”,19 ahol a feleséggel 
való viszony sem a szerelmi háromszög teljességét jelenti, hanem 
az otthonosított, komfortzónába kényszerített, s ezáltal elvesztett 
istenkapcsolat torzképeként jelenik meg csupán, egy rossz csa-
ládi thriller morbid életképében, az örök „tábori rend” szerint, 
„az otthonok kiáltó otthontalanságát” hagyva maga után. (Több 
gondom volt magával a testtel) A vers a Visszaszületés című hang-
test-játékból szinte szó szerint átemelt negyedik jelenet,20 amely 
ott a koncentrációs tábor poklából fizikailag visszatérő, de eg-
zisztenciálisan meg nem érkező Én (?) hangján szólal meg,21 míg 

15 Ezékiel próféta Jeruzsálem (Izráel) népét serdülő lányként mutatja be: „Arra 
jártam, és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért rád terítettem 
ruhám szárnyát, és betakartam meztelen testedet. Megesküdtem neked, és 
szövetségre léptem veled – így szól az én Uram, az Úr –, és az enyém lettél. 
(…) Szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletessé tették azok az 
ékszerek, amelyeket én aggattam rád (…) De elbizakodtál szépséged miatt, 
és hírhedt parázna lettél.” (Ez 16,8.14–15)

16 Vö. Ef 5,21–33, különösen a 25. és 31–32. versek.
17 Visky András: Júlia, i. m. 74–75; az idézett szakasz nagyobbrészt átkerült a 

Haszid című versbe (Viksy András: Gyáva embert szeretsz, i. m, 57.).
18 A kifejezés a Gyáva embert szeretsz című kötet több versében is szerepel, az 

Ő-formával együtt, vö. Határtalan első szó, Harmadik nap, Nem jut ki onnan, 
Újabb ravatal. 

19 Vö. Takács Zsuzsa Egy észrevétel feloldása című versének otthontalanság-ér-
zésével: „…az otthontalanság / az otthonom?” (Takács Zsuzsa: Üdvözlégy utazás! 
Magvető, Budapest, 2004)

20 Visky András: Visszaszületés, Jelenkor, 2016/6. 579–581.
21 Luchmann, i. m, 1367.
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a verskötet szövegterében az egyetemes emberi otthontalanság 
és fogolylét, az Én-telenség hang-test-hordozójává válik.

A terjedelmesebb beszédmódjával is feltűnő monológ-dia-
lógforma a következő versben is folytatódik. Koravén gyerek-
Én szerepében szólal meg a versbeszélő, a testvérével, Péterrel 
közösen átélt élményekről szól, amelyben konkrét szemléleti 
szinten jelenik meg az identitáskérdés: „vannak román fák / és 
vannak magyar fák / vannak román bokrok / és vannak magyar 
bokrok / van román hóhullás / és van magyar hóhullás / jól ki-
vehető onnan föntről”; az istenkérdés: „van román torony / és 
van magyar torony / a román tornyokban román isten lakozik” 
/ a magyar tornyokban magyar isten lakozik / mondta bolond 
Zele”. S miután bolond Zele részletesen elmeséli a „régi isten” 
halálát,22 a „huszadik századi szenvedéstörténet”23 szemtanúja-
ként, a gyerekek szembesülnek a semmikérdéssel: „egész éjsza-
ka nem fogtunk semmit” (Péterrel24), majd a sátánkérdéssel is: 
„csak egy jókora fekete csíkhalat fogtunk a híd alatt / egy átko-
zott misgurnus fossilist // elszánt halsátánok vették át az uralmat 
a vizekben”. És így fohászkodik a gyerek-Én a monológ végén: 
„ne jöjj el virradat / mondtam”. (A történet vége: a régi Isten)

A fejezet harmadik verse a Sátán uralmi vágyának kiteljese-
dését mutatja be, immár felnőtt, sőt túlnőtt perspektívából, a „tá-
bori rend” törvényei szerint, Kertész Imrének ajánlva. A Fogadás 
című vers szintén a Visszaszületésből átemelt jelenet-monológ,25 
amelyben a Kaddis Tanító urának történetét írta tovább Visky, 
válaszkísérletként a „miért tette” kérdésre.26 A versbeszélő ő-for-
maként mutat be egy öregembert, aki a barakkokat járva láto-
gatja fogolytársait, és ételt visz nekik, mert „szeplő nélkül való 
istentisztelet meglátogatni a foglyokat / az idegeneket / árvákat 
/ és özvegyeket / az ő nyomorúságukban”,27 szétosztja fejadag-
ját, hogy mint a „feddhetetlen és tiszta életű Jób / nem engedte 
elveszni a Világ Urát / és megnyerte neki a fogadást”, ő is meg-
tegye a magáét, mert most rajtuk a sor, mert „a Világ Ura most 
bizony vesztésre áll”. Hogy ki nyeri a fogadást, az ugyan nem 
derül ki, innen csak annyi látható, hogy a Tanító úr átveszi a sta-
fétát, és jár „ágyról ágyra”, miután az öregembert is felteszik „a 

22 Vö. Tolnai Ottó Hegeszd össze nászod haláloddal című versének isten(halál)-
kérdésével: „vitéz mária / istenhez való viszonyára vagyok kíváncsi […] talán 
ő volt az utolsó némber / aki még kommunikált vele / utána mint nietzsche 
mondta volt / elrothadt / mármint az isten / de ő / vitéz mária / még bizo-
nyosan beszélgetett vele” (Tolnai Ottó: Ómama egy rotterdami gangszterfilmben, 
zEtna, Újvidék, 2006, 13.)

23 Luchmann, i. m. 1367.
24 Vö. Lk 5,5: „Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk sem-

mit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.”
25 Visky András: Visszaszületés, i. m. 586–588.
26 „És ez itt a kérdés, és erre adjatok nekem magyarázatot, ha tudtok, hogy mi-

ért tette. De ne próbálkozzatok itt szavakkal…” (Kertész Imre: Kaddis a meg 
nem született gyermekért, Magvető, Budapest, 1990, 60.)

27 Vö. Jak 1,27 és Mt 25,35–36
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barakk előtt várakozó kordéra”. Mert ameddig van egy igaz – 
hűséges – ember, addig van esély, mindannyiunk számára.

VIII. Ne lopj! (2Móz 20,15)

Aki lop: elvesz. Akit meglopnak: elveszít (valamit vagy vala-
kit). Az ellopott pedig: elveszett.

A VIII. fejezet egyetlen verse – Caravaggio elkészíti az eltűnt ké-
pek listáját – 19 képleírásból áll, s mind ezzel a tőmondattal közli 
a tényt: „Elveszett.” Az elveszettek listája pedig28 nemcsak a bot-
rányhős „gyilkos és halálra ítélt” festő bulvársajtóba illő képga-
lériáját vetíti elénk, hanem a képek képtelen, a kor képideáljából 
és képfogalmából kilógó darabjaira reflektál a festő „közönséges” 
hangján. A kortársak vádja éppen ez volt, hogy a szentet, az emel-
kedettet és magasztost lerángatja a porba, a közönséges pórnép, a 
munkások és kurtizánok világába. Miközben senki sem veszi ész-
re a pillanatot, amikor Léna (bűnbánó Mária Magdaléna?) „visz-
szanyeri szüzességét”, vagy hogy a „legboldogabb vászon” (Szent 
Máté) egy „koszos lábú, prosztó fejű, írástudatlan paraszt” egy 
„unott gyermekangyal” társaságában. Ami nemcsak hogy elve-
szett, hanem megsemmisült, tűzhalált halt, mikor a berlini Kai-
ser-Friedrich Múzeumot lebombázták: „Én olajjal kereszteltem, ők 
tűzzel.”29 Képek holokausztja, teljes képáldozat, ami végbemegy. 
Hogy megjelenjen a fény, teljes dicsőségében, formátlanul és 
színtelenül, hogy a „fény-kép” megmutatkozzon, évszázadokkal 
megelőzve a technika vívmányait. Íme, a szem, az ecset vívmánya, 
a „legboldogabb vászon, amit valaha ecsettel érintettem”. 

Mind boldogak. Egy odaadó Phyllis30: Fillide Melandroni. A 
„drága perdita”, aki „soha nem tartott vissza magából semmit, 
mint a legnagyobb szentek”. Szent Péter keresztre feszítése. Első 
változat. „Elveszett. Még keresik, de nem találják. / Jobb, ha nem.” 
Alof Wignacourt, a Szent János lovagok 54. nagymestere. „Mintha 
meztelen lennék, bazmeg”. Szent Jeromos, egyedül, a koponyával. 
A koponya „Jeromos fejének tökéletes mása. Nem vette észre sen-
ki.” Szent András keresztre feszítése. Utolsó darab a listán. „Min-
denki andráskereszt. András, valamennyi. Néma X.” Sötétbe tűnő 
faácsolat, inkább csak sejthető, mint látszó, rajta az újabb réteg. 
„Az ember mint az elhúzódó Istenkísérlet mártírja.”

IX. Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen! (2Móz 20,16)

Kedves V.! Levélkezdő formula – az önmegszólítás gesztusa 
–, verscímmé emelve. Némi csalással, persze. Épp csak annyira, 
hogy ne tűnjék olyan személyesnek. Pedig az, ne ámítsd magad. 

28 Vö. Lk 19,10: „Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az 
elveszettet.”

29 Vö. Lk 3,16
30 Phyllis szerelmi bánatában öngyilkosságot elkövető királylány a görög mito-

lógiában. 
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Ne hazudj, legalább magadnak. Hisz’ te is tudod: „Arra ne szá-
míts”, hogy H. (Hénóch) módjára csak úgy eltűnsz a Seholban. 
Arra se, hogy I. (Illés) gyanánt tüzes konflissal emelkedsz majd 
a semmibe. Arra meg főleg ne, hogy E. (Elizeus) csaknem min-
denlátó szeme-mását lehunyva, tökéletes vakságban érjen utol a 
halál. Nem lesz ilyen szerencséd. „Te majd tiszta tudattal követed 
/ végig tüdőd lassú felbomlását”, vagy valami hasonló. „Neked a 
hospice lesz az egyedüli / reményed”, és egy hallgatag megváltó 
áll meg porod felett, Jóbot sem idézi,31 kívülről tudjátok mindket-
ten, „kettőtök / szövetségéről egy szót sem ejt majd”, hisz magá-
tól értetődik, „mint rendesen”, mint az emberképű András-ke-
reszt. Ne csapd be magad.

X. Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se 
szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a fe-
lebarátodé! (2Móz 20,17)

Ne kívánd felebarátod koponyáját, ne kívánd felebarátod 
vágyát, se képzeletét, se gondolatát, se potenciálját, se titkát, se 
életművét, és semmit, ami a felebarátodé. Elkerülhetetlen úgyis, 
hogy használd, hogy használjon téged, mint féligáteresztő hár-
tyát, rezonátort, hangforrást, ha már a beszélgetés lett a találko-
zás és gondolatátadás médiaformája a koponyán innen és túl, 
akárha némán, csak a toll vagy a billentyűzet kopogásán keresz-
tül. Sebaj, jegyezzük fel legalább pontosan, amennyire sikerült 
utánajárni, és sorjában megírni,32 egyetlen utalás se maradjon 
homályban, még ha a „csillagtalan, Biblia-fekete” éj is közelít. 
King Crimsont idézi a könyv mottójában Visky, és rögzíti a tényt 
a X. fejezet jegyzetei között, kiegészítve az információt egy Dy-
lan Thomas-idézettel. Utalva ezzel arra, hogy Crimson is idéz. 
Mert „nincs semmi új a nap alatt. Ha van is olyan dolog, amiről 
azt mondják, hogy új, az is megvolt már régen, megvolt már jó-
val előttünk.”33 A Prédikátor tapasztalatait írja tovább, és eme-
li műve záró fejezetévé a Jegyzeteket, ami King Crimsonnal – a 
„karmazsinkirállyal” – kezdődik, majd bibliai utalások sorába 
szálazódik többek között Beckett, Balassa Péter, Borbély Szilárd, 
Szabó Lőrinc és Shakespeare, hogy végül az Ószövetség szent 
hármasa: H.–I.–E. (Hénóch–Illés–Elizeus) elé állítsa V.-t, akiről 
megjegyzi: „a verslevél címzettje ismeretlen”. De nevezd bár 
Mózesnek, Dávidnak, Salamonnak, vagy legyen csak András, 
akit úgy visz fel új rétegként a képre a Mester, hogy látja, érzéke-
li a testet, létének határait, és életre kelti. (Jelenkor, Budapest, 2017)

31 Vö. Jób 19,25–26
32 Vö. Lk 1,3
33 Préd 1,9–10
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