
1935-ös év bűntudat-verseinek feloldását a közös bűnösségbenés az együttszenvedésben szeretné
megtalálni, itt meg sem jelenik. Ez a halál túl van azon, amit az élet felől nézve az ember kollek
tív sorsának láthatunk, s ha a "bűneim"-ből összeálló halál általánosabb is az "én" halálánál, ha
nem is fejezhető ki másként; mint a természet vagy a kozmosz megdermedésének képeivel, ebben
a feloldhatatlan általánosságban egyben a legmélyebben, legtragikusabban személyes is. A "bű

neim" mélységébőlmár nem lehet emberhez fordulni, az emberi szó itt már csak a nem-emberi
vel, az emberfeletti segítővel kommunikálhatna - ha lenne, ha ebben az időben, lelkiállapotban,
a megszólalásnak ebben akontextusában létezhetne megszólítható Isten József Attila számára.
De e két sor tragikuma éppen abból fakad, hogy nincs személyes Isten, de van isteni morális,
visszavonhatatlan törvény, van kényszerítő sors, s hogy a halál nem lehet megváltás, de nem le
het léttelenmegsemmisülés sem. A kásásodó víz, a kialakuló jég, a haláli á összeálló bűnök képe a
halált a létezés másféle rendjének láttatja, olyan létrendnek, melyben, alighanem, megszűnik a
szó hatalma és a közlés lehetségessége. Ugy érezhetjük, hogy - mint erre már utaltunk - ez a két

•sor nem poétikai, hanem inkább ontológiai értelemben töredék, töredéklétünk tükörképe, hogy
mint Versesközlés: tovább nem folytatható, s lényege éppen a rövidségében érzékelhető teljesség
és lezártság.

Esztétikai, poétikai értelemben azonban - s ez elsősorban nem értékítélet, hanem műfaji meg
határozás - ez a kétsoros töredék. tökéletes vers, kép és állítás, személyes vallomás és filozófiai
rnélységritkánelérhető egysége. Az a pillanat érzékelhető benne, amikor a költői alkotás folya
matában az érzelmi átélés mélysége (itt depresszivitása) átvált a létérzékelés misztikusabb szférá
jába, a lírai kifejezés a szubjektumtól és a szubjektivitástól elszakadt létköltészet távlatával gaz
dagodik. A személyességbe beszivárog a szavakkal ki nem fejezhető tudás, a létezés olyan távla
tainak megsejtése, melyek az ember életében megismerhetetlenek, de amelyek mégis egyedül az
emberi szellem számára érzékelhetőek.
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Gergely Ágnes: HAJÓRONCS.Századunk embe
rének életérzését legerősebben a szorongás és a fé
lelem stigmatizálta. így szinte egyedüli realitás a
magány lett, s irrealitássá vált az emberi teljesség
igény. Napjainkban, a XX. század botrányának
múltával..de mégis élő emlékével, vajon a kép vál
tozott-e? A személyiség"hajóroncsa" mit közvetít
a túlélőnek? Gergely Ágnes szavaival: "mondd,
aki máglyát és gázt lelviseltél, hátrahagyván a si
ratókat I egyszerre hogy viseled el I a halszernű bé
két a megmélyített vízben, ahol nem lehet I sírni
többé"? Az elsüllyedt hajó roncsaiban is sokféle je
let sugároz fölfelé; a jelek felfogása, továbbsugár
zása morális késztetést hordoz, önvizsgálatot- kí
ván, sőt szembenézést és indulatot: "Nekem nem
kell a horizontális I élet, .nem kell a sokak lapálya",
ha ez az elutasítás egy rémült felismerés következ
ménye, "hogy ál-életet élek II Hogy ál-életet
élünk ... ". A kép tehát nemigen változott: még
mindig a szorongás és a félelem világában járunk!
De ki kell mondani a végkövetkeztetést is: "szeret
ni kell azt, aki szorong".
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Felcsapó szenvedélyek és filozofikus tágasságok
jellemzik Gergely Ágnes legújabb verseskötetét.
Kételyek feszítik a költöt az egyéniség sorsa miatt,
és nincsenek illúziói: vaskos tényeket idéz, ame
lyek között "oldani és melegedni kevés", mert
"Nem elég ma a jóság ... Az jó, aki józan. I Az jó,
aki tudja, az útján más sincs, mint akadály ... "
Ám az intelem hangja is kevés; a poézis tiszta szel
lemét kínálja az olvasónak, amikor kijelenti: "de
I bármelyik ép mondattól kettéválhat a tenger".
Kimondva-kimondatlanul minden igazi költészet
ars poeticája fogalmazódik meg ebben. Mert a
mondatoknak, verseknek csak akkor van súlyuk
értelmük, ha kettéválik. tőlük a tenger! Gergely
Ágnes versművészete, költői tudatossága mindig is
ezt a mércét tartja szem előtt; és épp ezért bánik lí
rai matériájával - már-már Vas István-i rációval
- könnyedén, intellektuális nagyvonalúsággal, a
"hiúság, I véletlenség, azértis teremtés szeszélyeit"
messze elkerülve (Szépirodalmi Kiadó, 1981).
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