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Szívenütó képpel indul Görgey Gá
bor UJ verseskötete*, mely költőjét

egyszerre mai Iíránk élvonalába emel
te. Valamikor a "Vaskor"-ban játszó
dik e vers, az emberi lét hajnalán.
F:pp kialakulnak a különféle mestersé
gek, a természet gazdag vegetációját
kínálja, s a világ meghódítására indul
va így zajlik le az első találkozás:

porfelhőben szembelovas.
ügetősztnkópásdöfés,
a lovas zuhanása, vérsugár,
az eltávolodó áíomnyerítés,
a megállapítás: a dárda 'jó.

(Vaskor)

Súlyos drámaiság árad e versből, s az
egész kötetból is. A történelem egyete
mes drámája ez. A lét és a pusztulás
folytonos kettőssége feszül egymásnak
a költemények egymásutánjában. Az
életben, a mozgásban és a fejlődésben

ott leselkedő, a létre figyelő embert
folytonos szorongással és szerongatta
tással eltöltő monoton halálgondolat új
és új variációkban jelenik meg, sosem
képekben, hanem míndig cselekvésré
szeeskékre, mozzanatra redukálva:

csoszogas, csikkek, suttogások.
Népvándorlás a folyosókon.
hunok, avarok, baskirok és kelták.
úton, ·..rnindig csak úton
ágytól székig,
széktől szekrényíg,
szekrénytől asztalíg,
és vissza az ágyig,
tour-retour,

(HeIyváltoztatások)

Csüggesztő reménytelenség, a belenyug
vás elkerülhetetlenségének felismerése,
s ugyanakkor valamí ősi elrendelés-tu
dat vonul végig majdnem az egész kö
teten. Mintha igazolná a költő, hogy
Freudnak mégis igaza volt, s az egyes
ember, de az emberiség történetében
is megismétlődnek a régi mítoszok, s
az élet különböző helyzeteiben újra él
jük például az őshordaí állapotot. A
létnek, az "ittlét"-nek - hogy ezt a
jellegzetesen és e költészet hangulatára
jól illő heídeggerí kifejezést használjuk

ezt a prímér élményszerűségét, ezt
a nyers, naturális számkivetettséget,

mely még telve van a paradicsomi
állapot jó ízeivel, de ugyanakkor va
lami nagy-nagy esély elveszítéséről

árulkodik, ezt á szüntelen tragédiában
kicsúcsosodó vitalitást .idézi meg újra
és újra Görgey Gábor. S teszi ezt úgy,
hogy verseinek élménytartalmához meg
találta a legillőbb, legkifejezőbb formát,
mely Ieginkább a filmére emlékezteti
olvasóját. Ismétlődő "vágásokkal" él,
csak jelzésekből, utalásokból építi fel
mondanivalóját, s végeredményben jó
néhány költeménye .egyetlen cselekvés
mozzanatra redukálható: a vers alap
struktúráfa egy állítmány, s erre épül
nek a rendszerek, melyek hálózata azo
nos, csak a szavak élménytartalma vál
tozik. Ez a versforma rendkívüli fegyel
mezettséget, ökonómíát követel írójA
tól, és Görgey Gábor egész kötetében
megfelel a maga választotta nagy fel
adatnak. Hadd emeljünk ki csak egy
jellemző példát annak bizonyságául,
hogy ez az áll6képszerú, egymás mellé
fényképezett jelzés-sor voltaképp egész
regényt helyettesíthet, s a költészet ha
gyományos eszközeivel akár egy eposz
kereteit is megtöltenér

A sikátorrá szűkÜlő piactér.
Az őrtornyok megpuhulása.
Rosszul táplált falak.
Délben bőrösödő levesesend.
Ejjel a tátott ablakok
fogatlanszájúsága.

Htrtelen szedelőzködés.

A tolongás pacpagájhangjal.
A szekrényekról potyogó 
edények, kanalak. babák.
öklendező motvöszorongatás.

Fölöttük a tetőtlen ég.
Előttük cuppanó mocséréí.
Mögöttük a város-zsivaj:
most dőlnek a bevonulók
- csizmástól - habos és
még melegágyaikba.

Közismert a mondás: a huszadik század
botrányai után immár nem szabad úgy
írni, ahogy régen (sót, némelyek szerint
egyáltalán nem szabad irni). Görgey
Gábor kötete e felé a sokszor emlegetett,
valójában azonban meglehetősen kevés
alakváltozatban megjelent "új" felé ta
pogatózik. A történelemnek azokat a
tájékozódási pontjait keresi a múltban,
melyek legélesebben vetik fel a ma-

* Görgey Gábor: Légifolyosó (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977)
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gány, a lét és az elrendelés drámáját.
Simeon című versében mesterien érzé
kelteti például a kietlen és reményte
len öregség tragédiáját, majd a betel
[esülő reményt, amelv azoaban - ekkor
még - nem hoz megoldást:

Mégis. Kivárta,. Látta.
Megszületett.
Csak ránézett és tudta: O az I
Felizzottak velőtlen csontjai.
Az évszázados mohával benlStt száj
megnyílt és himnuszt rnotyogott,

Most már szeretett volna élni
Még mit nem, szólt az űr.

De megszületett, Es élt harminchárom
évet, Az utolsóban pedig, azon a csodá
latos vacsorán elhozta és ránk hagyo
mányozta létünk értelmét és megoldását.
Ezt a pillanatot - melynek kiterjedése
magába öleli az egész történelmet 
ábrázolja a kötet középpontjába helye-

,zett Egy vacsora anatómiája, mely az
utóbbi esztendők egyik legnagyobb ma
gyar verse.

E mű a következő szavakra - s e
szavakba belefér a kereszténység egész
története - épül: ,,0, .mielőtt önként
átadta magát a szenvedésre, szent és
tiszteletre méltó kezébe vette a kenye
ret, megtörte és, tanítványainak adta,
majd hálát mondott, és így szólt: ve
gyétek és egyetekebbó! mindnyájan
mert e» az én testem, melu értetek ada~
tik. A vacsora után ugyanígy kezébe
vette a kelyhet, majd ismét hálát mon
dott és így szólt: vegyétek és igyatok
ebből mindnyájan, mert ez az én vérem
kelyhe, me ly értetek kiontatik a Ibűnök

bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én
e~l.ékezet:mre.': Ezekre az igékre réteg
ződík a koltemeny anyaga. Minden vers
ré~et . e~-egy kris~tusi szón alapul,
mégpedig ugy, hogy a rész elején intonál
Ja e szavakat, majd magyarázza - ter
mészetesen nem pedagogikus, részletező

kommentárokkal, hanem eddig megfí
~~l~ sajátosságaíval ~ tömören, mégis
kI.te.Jezo, drámai erovel -, a részlet
vegén pedig megismétli, így alkotva
hidat a következő egységhez. Mindez
igazi költői remeklés, mesteri érzékel
~eté~~ ~mÍ1ak, ahogy a keresztény létet
es tortenelemszemléletet is keretbe fog
lalja :; krisztusí ígéret. Végtelen egysze
rűségű szavak ezek - mínt ahogy egy
sz.erű maga a vers is -, de tulajdon
keppen mindent magukba ölelnek. Erre
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az immár általunk megvalósítandó
életelvvé magasztcsítandó létér~
utalnak a vers befejező sorai:

Ezt cselekedjétek, semmi mást,
no meg csak annyit, amennyi
belőle következik, csak ezt
cselekedjétek
az én emlékezetemre.
(Egyébként nem kell
sem sirkő, sem paritheon.
Ki rám gondol, attól
elég egy kavics
láthatatlan síromon.)

Miért jelent korszakfordulót a néhány
~zó? Miért változtatta meg az emberiség
es az egyén történelemértelmezését?
Nem azért, mert ennek nevében adták
át az eretnekeket kínvallatásra - erről

is olvashatunk egy drámai tömörségű

verset -, nem azért" mert értelmezése
körül húsbavágó, életre-halálra szóló a
mai szem és fül számára értelmetien
viták kezdődtek (lásd az Avvakum pro
topópa önéletírásából című, döbbenetes
hitelű költeményt), hanem mert Krísz
tus a jövő és a múlt perspektívái mel
lé fölrajzolta a beteljesülő jelenét is,
abban a néhány szóban, melyet a mel
lette keresztre feszített, igaz szívű la
tornak mondott:

Nem a szétfoszl6 lilomsemmlben,
nem a vágy mézeskalácsországába
jutva be,
nem a javulás labirintusán végigtapo
gatózva,
nem a kikövetkeztetett gondolatok
szerint,
nem mitikus áttételeken át,
nem az anyagmegmaradás elve alapján,
nem irodalmilag és nem jelképesen.
nem is jövőre és nem is holnap, hanem

még ma
velem leszel a paradicsomban.

(Még ma)

Olyat .síkerült megragadnia és verssé
lényegítenie Görgey Gábornak amit
leginkább a mísztíkusok szoktak érzé
keltetni. És úgy sikerült megfogalmaznia,
rnínt a huszadik század hetvenes évei
ben élő keresztény embernek legsajá
tabb, megélt és megélendő élményét.
Teljes költői fegyverzetben - mely
még hatásosabbá válhat, ha az itt-ott
meglevő pilinszkys "áthaIlásokat" el
hagyja -, izgalmasan és hitelesen.
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