
"TEKINTS A SEBRE"
Gergely Ágnes: Carmen lugubre

Gergely Ágnes Cannen lugubre című kötete cí
mével az egyik legősibb költ ői műfajra, a gyász
dalra utal. "Engem igazán mindig csak egy do
log érdekelt: a halál. Más nem. Azóta vagyok
ember, mi óta anagyapámat láttarn holtan, ki
lencéves koromban, azt az embert, akit talán
legjobban szereltem akkor. Költ ő, m űv ész, gon
dolkozó is csak azóta vagyok. Az a roppant kü
lönbség, mely élő és halolt közt van, a halál
hallgatása ,megértette velem, hogy valamit ten
nem kell. Es verseket kezdtem írni. Ha nem len
ne halál, művészet sem lenne."l Kosztolányi
Dezső szavai jól megvilágítják halál és iroda
lom, hal ál és rnűv észet mély összefüggését.
Gergely Agnes könyvét ennek az összefüggés
nek a fényében értelmezhetjük.

A Carmen lugubre, mely válogatás a szerző

negyven évi munkásságából, nem csak gyász
dalokat tartalmaz. Jóllehet a versek mindegyike
utal valamilyen módon az elmúl ásra, csak kis
részükről mondhatjuk el, hogy kapcsolódik a
gyászének műfaji hagyományaihoz. A cannen
lugubre kifejezés egyébként nem is 'gy ászdalok',
hanem 'gyászdal' jelentésű. Ez azt jelenti, hogy
- amennyiben komolya n vesszük a cím ajánlá
sát -, nem az egyes darabokat, hanem a kötet
egészét olvashatjuk gyászdalként. Ezzel nem
azt akarom mondani, hogy az ötvenkilenc vers
ből, hat ciklusból álló könyvet egységes sz öveg
ként "kell" olvasnunk. Csupán arra gondolok,
hogy egyfajta áttételről van itt sz ó: a gyászének
ebben az értelmezésben nem forma, alkalom
meghatározta műfaj. A kötet, sőt a költ észet
egésze ruházódik föl az ősi verstfpus funkciójá
val. A könyv a halálról, a halottakról szóló be
szédként olvasódik, s ebben a kontextusban
válnak az eredeti közegükből - a korábbi köte
tekből - kiemeit versek egy nagy gyászbeszéd
darabjaivá.

Ha nem is tekintjük egységes szövegnek a
kötetet, akkor is figyelnünk kell rendkívül tuda
tos megkomponáHságára. Nem v életlen, hogya
Fohász lámpaoltás előtt című ima került az élére.
Ez ugyanis mintegy ars poeticáját tartalmazza a
kötel lírai alanyának: "add világítanom, míg be
sötétlik". Gergely Ágnes költészetének egyik
legrokonszenvesebb jegyéről, sokat emlegetett
etikai jellegéről van itt sz ó. De nem csak ezért
fontos a Fohász... élre emelése. Azáltal , hogy
egy imával kezdődik a könyv, és első szava az

793

"Uram", a gyűjtemény egésze Istenhez forduló
beszéddé válik . Ez pedig igen jelentős tényező,

amennyiben az élő lírai én és a holtak, a halál
kettőséhez hozzájárul egy harmadik "szereplő":

a megsz ólított lsten . Ho} van a helye Istennek,
lsten nevének Gergely Agnes k ölt ői világában,
ebben, a jellemzően Auschwitz utáni oeuvre
ben? Erdemes ebből a szempontból megvizsgál
nunk a kötet egyik legfontosabb motívurn át, az
ajtófélfát. Az első Gergely-kötet címadó darab
ja, az Ajt6félfámon jel mgy, melyet máig a szerző

egyik legnagyobb, emblematikus versének te
kinthetünk, a halott apához íród ott, akit 1944
végén elhurcoltak, s többé nem tért haza . "Ajtó
félfámon jel vagy : megtapadt ál" - állítja a vers
beszél ője. hogy ezzel apja alakját, az apa elve
szítésének tudatát helyezze k öltészete k öz ép
pontjába. De miért válik az apa jellé, és rni ért
kerül ez a jel az ajtófélfára? Nyilvánvalóan a
mezuzára kell itt gondolnunk, az ajtófélfán el
helyezett pergamentekercsre, mely a zsidó olt
honoknak nem egyszeru tartozéka, hanem igazi
"jel", amennyiben két ószövetségi helyet tartal
maz (MTörv 6,4-9-t: "Halld, Izrael. ,;" és 11,
13-21-et: "Ha engedelmeskedtek parancsaim
nak ..."), külsején pedig az lsten nev ére utaló
Saddáj felirat olvasható. Gergely Agnes versé
ben az isteni gondviselést és ígéretet jelképező

szövegek helyére a jellé vált apa kerül. Isten
neve kitörlődik az identitás, a személyiség ajtó
félfájáról. Helyén az apa , az apa halála, a hábo
rú borzalma, s a keltő nem fér meg egymás
mellett. A folytatásnak tekinthető Apu című

versben ez áll: "Az ajtófélfán elbarnult a jel." Az
őrtorony meghalni készülő hőse így távozik la
kásából: "Széljárta éjszakákon / szemüveg,
zokni, fogpohár az ágyon. / Valaki apárnájától
válni készül. / Az ajtófélfát sem érinti meg vé
gül." (Tudniillik útnak induláskor és megérke
zéskor szokás megérinteni a mezuzát.) Az evezés
círn ű darabban már ezt olvashatjuk: "s az ajtó
félfán olt az lsten" - lsten (neve) visszakerül
illő helyére. Természetesen nem akarok semmi
féle megtéréstörténetet kreálni a szövegek
mögé, csupán jelezni kívánom az életmű, a kö
tet belső mozgásait. Ennek egyik mozzanata,
amikor a lírai én az "Uram" megszólítással Is
tenhez intézi - kötetnyi - szavát.

De nem csak lsten nevével kell megküzdenie
a holokauszt utáni lírikusnak. Gergely költésze
tének egyik nagy kérdése az a kettős kötődés,

melyet A 137. zsoltár círn ű, egészen nagy vers
két strófazárlata így értelmez: "Hát kih űlt job-



bom legyen rá az ámen, / ha elfeledlek egyszer,
Jeruzsálem" - "Es fájó orcám rángjon majd a
számhoz, / ha elfeledlek egyszer, Arany János."
A Carmen lugubre világa erős szálakkal kötődik

a zsidó hagyományokhoz, és mélyen benne
gyökerezik a magyar irodalomban. A magyar
ként és zsidóként való létezést az előző versnél
sokkal problematikusabbnak mutatja a Zrínyi
MiklósllOz: "Mit csináljak Moháccsal én.. / ahol
üresen folyik a patak? / Alltam az osztrák ha
láltáborokban / néma zuhanyrózsák alatt." A
szerző nem csak Arany János és Zrínyi Miklós
alakját idézi meg kötetében. Gergely Agnes na
gyon finornan, mívesen aknázza ki a szöveg
közöttiségben rejlő lehetőségeket. A kötet egyik
legszebb versében, az Orizetleniilben a követke
zőt olvassuk:

Shell Oil
azt hiszed olajfolt van ott
árnyék ahogyeleshetett
ahogy a föld foroghatott

ahogy egy orgona zúghatott
ahogy elnémulhatott
allOgy a szél most is vacog
egy pár bakancs topoghatott

azután elválik a lépés
fullajtár hintó nincs velünk
"megkönnyezetlen kell
hamuhodni" letűnt

világot temetünk

A szövegben jelölt idézet, Csokonai Vitéz Mi
hály Dr. Fő/di sirhalma felett című versének kez
dő sora Gergely Agnes szövegében nagyon fon
tos funkciót kap. Az egykori kivégzés helyszí
nének leírásakor a szerző a modern kor egyik
legridegebb anyagának, a földet beszennyező

motorolajnak a képét használja, ráadásul a már
kanév megadásával erősen aktualizálja is a sző

veget. Ezt követik az anaforával hangsúlyossá
tett, mozgalmas sorok, melyek múlt időben me
sélik el - pontosabban: próbálják elmesélni,
fölidézni - a kivégzés folyamatát, jelen időben

pedig utalnak a vers elmondásának. illetve a
színhely fölkeresésének idejére. Amikor a halál
tényének kimondására kerülne sor, a beszélő

megtorpan. "azután ... " - a versszak első két
sora mintegy azt illusztrálja, amint a lírai én
nem találja a megfelelő szavakat, nem tud meg
szólalni. Az anaforák sorának vége, a kivégzés
idejében beáll a csönd. Ekkor hangzanak el Cso
konai gyönyörű szavai, a magyar nyelv leg
szebb rétegéből. A költő segítségül hívja elődje
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világszép sorát. Ezzel mintegy bekapcsolja a ki
végzett szenvedését az egyetemes emberi szen
vedésbe. A kultúrába, a humanizmusba vetett
hit megvallásának is tekintheljük az idézésnek
ezt a gesztusát. Ugyanakkor, amikor beilleszti
versébe a citátumot, az áthajlással ketté is töri
azt. (Csokonainál egy sort alkotnak ezek a sza
vak: "Megkönnyezetlen kell hamuhodni hát /
Akászod alján ... ") Ezt a törést olvashaljuk úgy
is, mint a világ, az ember törtségének jeIét.
I;Iogy vigasz rejlik-e itt, nem tudom. Gergely
Agnes mindenesetre nem hagyja "megkönnye
zetlen harnuhodni" az elpusztítottakat. Szövege
ténylegesen siratóvá válik. De nem egyszerű si
ratásról van itt szó. Vári György nflgyon szépen
ír erről: "Az emlékezés Gergely Agnesnél nem
pusztán a történet rekonstrukciója, hanem a
név őrzése az idő közömbösségével szemben, a
költészet a semmi és a rnondható, a semmi és a
történet metszéspontján születík/" Ahogy Cso
konai verse megőrzi Földi nevét, úgy őrzi meg
Gergely költeménye a névtelen kivégzett (az
édesapa? Radnóti Miklós?) alakját.

Mint említettem, a Carmen lugubre számos
költő személyér, illetve szövegét idézi meg.
Van, amikor ezt jelöli, mint például a Keats/Sza
bó Lőrinc egy sorára vagy a Keats/Vas István egy
sorára esetében. Ez a két vers egyébként egészen
bámulatos költői remeklés. A szerző a "When I
have fears" kezdetű Keats-szónett két magyar
fordításának első sorával (Szabó Lőrincnél: "Ha
rádőbbenek,hogy meghalhatok... ": Vas István
nál: "Ha félelem fog el, hogy meghalok.. .") in
dítja őket, hogy két, teljesen eltérő szerkezetű

szöveget alkosson. Röviden arról van szó, hogy
az első esetben az alárendelés, míg a második
ban a mellérendelés vezérli a szöveget, az ered
mény pedig két mesteri szonett. De hogy foly
tassuk a megidézett mesterek fölsorolását, a Te
mető Pannóniában, ez a komor hangvételű vers
paradox módon Heltai Jenő sanzonszerűműve
inek könnyedségével szól. A jel meghosszabbadá
sa Babits Sunt lacrimae rerumjára játszik rá. A kö
tetet záró Rekviem egt) évszázadért "hol van" kér
dése Radnóti A' la recherche-éhez kapcsolódik.
(Érdemes e mellé elolvasni két igen szép verset
az utóbbi időből, melyek szintén a "hol van"
szókapcsolatra és az ehhez kötődő gondolati sé
mára épülneki

Mielőtt még úgy tűnnék, hogy a szerző a kű

lönbözö intertextuális eljárások alkalmazásával
alkotja ~eg kötetét, sietek leszögezni, hogy
Gergely Agnes ebben is igen mértékletes. Ami a
mértékletességet illeti, a szerző egyik kiváló ér
tője, Báthori Csaba vetette papírra ezeket a 
talán kissé elfogult - szavakat: "Tökéletességét
mértékletes hangvilága biztosítja (nincsen töké-



letesség mértékletesség nélkül) - csöndben ível
a szó, ,akár a nyíl.?" Vizsgáljuk hát meg a Ger
gely Agnes-i hangviIág bemutatására a kötet
egyik legszebb versét, az Egy magányos mesterhez
címűt, melyet teljes egészében ide másolok:

Egyetlen jázmin-könnyűség a hold.
A templomtorony héja csupa szöglet.
Barlangba vágyó embrió-kobold,
a hold a torony oldalára görnyed,

a toronyívek lassan elfödik,
vad, ragadozó éjjeli növények,
körbefogják s az égbe földelik
azt, ami benne pillanatnyi lényeg.

És a toronya holdra menekül.
SZétfeszülnek az ívek, csúcsra futnak,
s a díszítmények gátlása mögül
akkordja szól a barokk mélabúnak -

zúgnak a fémes domborulatok.
teli jázminnal, teli ólmos éggel.
,~A hold ma oly kerek!" - valaki így dadog.
Es minden tornyot a földbe pecsétel.

Igen sűrű vers ez, még a szerző költői világán
belül is az egyik legtelítettebb szöveg. Radnóti
Erőltetett menetének zárlatát idézi meg ("de hisz
lehet talán még! / a hold ma oly kerek! / Ne
menj tovább, barátom, / kiálts rám! s fölke
lek!"). Radnóti versében a telihold a reménysé
get jelenti a versbeszélő számára. Gergely Ag
nes verse a Holdnak ezt a képét nagyítja ki. A
már idézett Örizeilenül atmoszférájának is meg
határozó eleme volt a motívum: "nincs már aki
a bordáiban őrzi / hogy az országút és a hold
/ / között hangtalanul felbukott / a test... " Itt
baljós hangulat járul a Hold képzetéhez. A most
vizsgált versben viszont valami más történik: az
égitest nem önmagában, hanem a templomto
ronnyal való kapcsolatában mutatkozik meg.
Ha el akarjuk képzelni a lírai alany tekintetét, il
letve az általa befogadott látványt, akkor azt
mondhatjuk, a beszélő azt írja le, amint az éjsza
kai horizonton "találkozik" a Hold és egy temp
lom tornya. A Hold meghökkentóen eredeti me
taforákat kap: "jázmin-könnyűség", "embrió
kobold". A megszemélyesített égitest mintegy
megpihen a templomtorony oldalán, majd to
vábbhaladván láthatatlanná válik a néző szá
mára, hogy azután fölcserélődjeneka szerepek,
és a torony "meneküljön" a most már statikus
nak látott (láttatott) Holdra. Végül eggyé válik a
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két "szereplő", ekkor árnyék és fény játéka mel
lé belép egy új elem, a barokk zene. Szinte mito
logikus pillanattá növeszti Gergely azt a percet,
amikor Radnóti - vagy egy névtelen sorstársa
- meghal. Ezen a ponton idézi az Erőltetett me
net szövegét, de korántsem bizakodó előjellel,

hanem a haldoklás szavaivá változtatva azokat
- a "valaki" ugyanis, akinek a szavait halljuk,
dadog. Hogy pontosan "mit jelent" az utolsó
sor, nem tudnám megmondani. Talán úgy értel
mezhetjük, hogya meghaló a földre zuhanván
testének pecsétjével jelet ír a földbe, beleírja vi
lágról való tapasztalatainak összességét.

Természetesen a Carmen lugubre nem minden
darabja ilyen tömör. Hogy a szövegek egy má
sik rétegére utaljak, olykor afanyar humort te
kinthetjük meghatározónak. Igy például A repü
lőút című darabban: "és rendelünk, kávét, teát /
- inkább, mint éhhalált - / mert semmi jel az
ablakon" Máskor szójáték teszi izgalmassá a szö
veget: "Hades több lesz, / mint a hazád volt egy
koron." (Kozmopolita; kiemelések tőlem, K. J.)

De a humor a kötet világában mindig igen
keserű. Hiszen a könyv a halálról, a veszteség
ről szól. Jellemző, hogy utolsó sora így hangzik:
"A szekér meg a sok kő, ami szétrázta a sebet?"
(Rekviem egy évszázadért) Tíz évvel ezelőtt pálya
társa, Orbán Ottó így jellemezte a szerzőt: "Ger
gely Agnes egy finom költőnő helyett, akivé
első versei alapján válhatott volna, költő lett,
megdöbbentő és megrendítő, a letisztítás után
is vérfoltos szavakkal verseiben/" Valóban, a
Carmen lugubremegdöbbentő és megrendítő kö
tet. A sebekről szól; lírai alanya az ember testé
be írt sebeket olvassa, ezeket szemléli, ezekről

beszél kitartóan. Ahogya Kozmopolita című da
rab imperatívusza mondja: "Tekints a sebre. / A
valódi sebre. Orökké a sebre." (Múlt és Jövő, Bu
dapest, 2005)
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