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Az értéktó1 a rendig
Gergely Ágnes Gyújtópont című verséről

"Hála az írástudóknak, elmondhatjuk.
hogy cselekedni az emberiség kétezer évig

a rosszat cselekedte ugyan,
de méltányolni a jót méltányolta."

Julien Benda

"A költészet emlékezés a létezés
bensőséges igazságára, amely beborít minket,

mint egy végtelen anyai, asszonyi palást."
Balassa Péter

Gergely Ágnes költészetének jelentőségét nem e helyt kell bizony
gatnunk. Az újholdas esztétikai hagyomány kevés kortárs költő

művészetében létesíti magát újra (és újjá) ilyen nyelvi-poétikai
színvonalon. A személyességet épp a míves formakultúra eszköz
rendszerén keresztül megőrző és átörökítő, tárgyias-hermetikus
versnyelv Gergelynél rendszerint a lételméleti (s azzal összefüg
gésben erkölcsbölcseleti) kérdezésmód alkalmait nyújtja. Erre pél
da az alábbi vers is (in: Útérintő. Összegyűjtött versek. Argumen
tum, Budapest, 2006):

GYÚJTÓPONT

Emez a perc elébe térdepel;
amaz lendül, s a peremig jut el;
mindkettőnek szeme láttára eldó1:
milyen a világ közelró1.
A víz, ha ömlésvágyba dermed.
Az ablak, ha magára szívja a figyelmet.
A kábulat, ha az éberség szintjéig ér.
S ha észrevétlen elgörbül a tér.
Hullani nem más, mint meg- vagy felismerni.
A rettenet értéke ennyi.
A zuhanó test, akár a vércse,
a tapasztalat kiterjedése.
Minden csak forrás. Forrás minden.
Eró1ködünk a képmáson innen,
az árnyakkal megtelnék egy hajó,
holott két kézzel átkulcsolható
az érdemes: Rembrandt Éjjeli őrjárata

vagy egy nappal horzsolta fa.
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A vers címe fizikai műszó, jelentése az értelmező szótár sze
rint: "Az a pont, amelyben a domború lencse, illetve a homorú
tükör a tengelyével párhuzamosan ráeső fénysugarakat egyesí
ti." A matematikai szaknyelv a fókusz terminust használná. De
lényegesebb ennél a kifejezés köznyelvi (metaforikus) értelme.
Aszerint a figyelem, az érdeklődés, a vizsgálódás középpontjáról
volna szó. Kérdés lehet, hogya szöveg egy ilyes középpontról
való beszédként, avagy a gyújtópont, a fókusz szerepére maga
tartva igényt alakítja-e magát. .. Nézzük!

A strófákra nem tagolódó szövegtest páros rímekkel összekap
csolt, változó szótagszámú, többségükben jambikus sorokból áll. E
verstani arculat - részben a blank verse formai hagyományát
idézve föl - a gondolati költészet, az intellektuális líraalkotás
Gergelytől amúgy sem idegen poétikai világába utalja a művet.

A "hagyomány lélegzése", a "kézművesség jegyei" -t (Báthori
Csaba kifejezései) hordozó megmunkáltság a versben mindenek
előtt a kompozíció retorikus feszességében ismerhető föl. Az 1-4.
sor két magatartásmodell fölvázolásával a megismerésre törő

szubjektum lehetőségeivel vet számot: "Emez a perc elébe térde
pel; / amaz lendül, s a peremig jut el; / mindkettőnek szeme
láttára eldől: / milyen a világ közelról." A következő szerkezeti
rész (5-8. sor) a részletezés, a példálózás argumentációs eszközé
vel él: "A víz, ha ömlésvágyba dermed. / Az ablak, ha magára
szívja a figyelmet. / A kábulat, ha az éberség szintjéig ér. / S ha
észrevétlen elgörbül a tér." A harmadik versegység (9-12. sor)
általánosító bölcsességében a határhelyzetben (vö. még: gyúj
tópont) elnyerhető tapasztalat hitele hangsúlyozódik: "Hullani
nem más, mint meg- vagy felismerni. / A rettenet értéke ennyi.
/ A zuhanó test, akár a vércse, / a tapasztalat kiterjedése." A 13.
sor kiazmusos szerkezete az összegző következtetésként megfo
galmazott, tételszerű állítást önmagában tükröztetve mutat
vissza a tézis kikezdhetetlen szilárdságára: "Minden csak forrás.
Forrás minden." Végül a zárlat, amelyet egyetlen mondat alkot
(14-18. sor), a többes szám első személyű megszólalás révén sze
mélyessé emelt és közössé, közösségivé súlyosított teoréma he
lyévé válik: "Erőlködünk a képmáson innen, / az árnyakkal
megtelnék egy hajó, / holott két kézzel átkulcsolható / az érde
mes: Rembrandt Éjjeli őrjárata / vagy egy nappal horzsolta fa."

Az "érdemes" (a valóban fontos, értékes, lényegi) ezek szerint
közelebb van, mint hinnénk. Sőt, elérhető (hiszen erőlködést sem
kívánó) közelségben van. Az inautentikus létezés napi gyakorla
tára utaló szavak ("Erőlködünk", "árnyak") társaságában külön
nyomatékot kapó "képmás" kettős értelme eligazító erejű. A bib
likus nyelv elemeként az emberre magára mint isteni képmásra
érthetjük; a három sorral alábbi Rembrandt-hivatkozás felől ol
vasva pedig a (képzőlművészet szinekdochés jelölője lehet. Az
egyik megközelítés értelmében az "érdemes"-t el nem érő lét a
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saját transzcendens eredetéhez vissza nem találó léttel lesz azo
nos; a másik olvasat szerint az inautentikus létezés a művészi

szép magasabb rendű világától elzárt létezésként eszmélhet rá
önnön esendőségére. A két interpretáció, ha jól értjük (őket is, a
verset is), külön-külön s együtt is érvényes közvetítője a vers ál
tal elmondottaknak. (Érdemes észrevennünk e ponton, mert akár
jellemzőnek is gondolhatjuk, hogya művészi és a természeti lé
tezőt jelölő szavak közül az emberi alkotás nevét mesterségesen
módosítani [toldalékolni] kell ahhoz, hogy rímhelyzetbe kerül
hessen ["őrjárata"], míg a növényi létforma nyelvi jelölője ["fa"]
nemcsak felelő rímként, de a vers utolsó elemeként is tökélete
sen ellátja feladatát. .. )

Visszatérve nyitó kérdésünkhöz: a vers, miközben az értékvá
lasztás határozott műveletét végzi el, művészeti alkotásként
(akárcsak a tematizált Rembrandt-kép) szükségszerűen maga is
értékként (esztétikai értékek foglalataként) tűnik föl. Azaz kér
dést (illetve utóbb a kérdésnek megfelelő értékkategóriákat) he
lyezve "gyújtópontba", az "odahelyezéssel" (a lírai beszéd ki
bontakoztatásával) végül maga is oda kerül: a gyújtópontba, a
fókuszba, a kiérdemelt olvasói figyelem, érdeklődés és vizsgáló
dás középpontjába ... Gergely Ágnes alkotása az "érdemes"-t írja
körül példákkal, így vall rá az értékre, az értékesre, az értéksze
rűre - így körvonalaz értékrendet, s biztat (bizonyságul saját
poétikai rendezettségét mutatva föl) az ekképp megalapozható
rend lehetőségével.

Székely Magda
nyugalma
Beszédhiba nélkül

A tenger boldogsága végtelen.
Szájként nuűna): a fekete kagylók,
Beszéd/liba nélkül, találomra, tétován.
Kifordított kézzel fogom a kormányt.
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