
„A kéz áldásra való”
Gergely Ágnes költészetéről

„A költemény úgy viszonylik a léthez,
mint egy fadoboz a brazil őserdőhöz.

Melyik a több?”
(Vasadi Péter)

„Őrizzed árnyékodban szent, komoly
s nyugodt dolgok biztos lélekzetét.”

(Babits Mihály)

(Míves mámor) Gergely Ágnes (1933) szellemi elhivatottságáról ver-
sek, regények, műfordítások, esszé-, tárca- és riportkötetek tekinté-
lyes sora tanúskodik. E terjedelmes és sokoldalú életműben kitün-
tetett helyet foglal el a költői oeuvre: a metapoétikus műgonddal
létrehozott költeményekből a holokauszt utáni európai ember resz-
keteg idegenségérzete, otthonkereső bizonytalansága s kontúrtalan
portréja rajzolódik elő. Hogy mégis erős körvonalakkal és biztos
alapokkal bíró líra a Gergely Ágnesé, szinte csoda. Az alkotói alá-
zat és a mesterségbeli tudás csodája, a kezdetektől (Ajtófélfámon jel
vagy, 1963) a legfrissebb könyvig (Jonathan Swift éjszakái, 2010 — pél-
dáinkat is innen vesszük). A klasszikus műfaji, verstani, líranyelvi
örökségeket, irodalmi, kulturális és vallási hagyományokat Ger -
gely nél a nyugatos-újholdas irodalmi ethosz igézi elevenre s ala-
kítja újjá. Művei — egy régebbi verset idézve — a „míves mámor”
(XVII. Enceládó Szulfátó udvari bolondjának naplójából 3. A költészet mé-
reteiről) eszménye jegyében vallanak a szenvedéllyel megmunkált
anyag komor fenségéről.

(Gyász és derű) A halál, a veszteség, a gyász motívumain e versek-
ben a szellem fénylő hiábavalósága sugárzik át; s mert átsugárzik:
nem fénye, hanem hiábavalósága tűnik föl illúziónak. Lett légyen
szó a transzcendens remény szelíd szimbolikájáról („Eltűnnek majd
a szarvasok, / de agancsuk közt ott az ég” — Tükörpillanat), a végső
oltalom példázatos képzetéről („S akár a szenny, akár a menny, /
rám borul egy posztóköpeny” — Szeptember 11.) vagy a nézőpont-
váltás nyújtotta távlatok méltóságáról („Milyen a jó fény? Odafent-
ről / mindegyik sírkő rétisas. / Minden fatörzsből pálmaág nő. /
Minden utasból nászutas” — A Casa Guidi ablakaiból). Az elmúlással
érintkező szavak sem tehetnek egyebet, a megszenvedett derű teo-
lógiájára hagyatkoznak: „a felismerés ott kisért / hogy minden jól
van / de zuhanni is jobb lehet / kapaszkodóban” (A testek útja).
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(Utak, angyalok, tengerek) Nyughatatlan, kíváncsi, érzékeny és fi-
gyelmes ez a költészet; nem véletlenül jut benne oly nagy szerephez
az utazás és a vándor toposza vagy az angyali létezés miszteriális
alakzatai. És, ugyancsak föltűnő nyomatékkal, a víz — s főként a
tenger — archaikus-szakrális képzete: „Kit víz érintett, nem lehet
gyökértelen” (Kései fürdőzés); „a hullám nekiront a partnak — / de ki
küldte oda?” (Az alabástrom út); „S a partnak nincs vitorlamestere”
(Főníciai hajósok).

(„A gonosz ideiglenes”) A „Főnícia halott, mert nincs hite” (Főníciai
hajósok) történelmi tanulsága, a „minden kettőnkkel van teli” (Al-
tató) egyetemes intimitása, „Az alkony és az élet vége / egyformán
irányíthatatlan” (Transzcendens etűd) higgadt tudomásulvétele vagy
„A kéz áldásra való” (Fúga) metafizikus axiómája: látásmódot és vi-
lágképet, mégpedig könyörületes látásmódot és árnyalatos világ-
képet fölvillantó mozzanatok. A kötet — s a teljes költői életmű —
versvilágában egyszerre teljesedik ki az egyéni és közösségi iden-
titás mindennapi drámája: „Az írástudót itt agyonverik. / A lázas
költőt itt tarkónlövik. / A púpos bohócot itt megvetik. / Hogy nem
vagy magyar, elhitted nekik?” (Az örök vonat) — s a kétségbeesésen
túlra tekintő, fohászos bizalom: „A gonosz ideiglenes, / mint a mo-
csári gólyahír. / Nem örök, csak a sivatag, / s a Kéz, amely a falra
ír. (…) Uram, én hinni akarok. / Ne adj a sivatagnak át. / Ne adj a
bűnnek több időt, / és ne adj neki logikát” (Dániel).

(„…és megy a vers az ítélet felé”) S hogy mi kerülhet ki épen a pusz-
tulás és a pusztítás sodrából? A végítéletet vizionáló mű, A prédiká-
tor álma esztétikai eszkatológiát sejtet, absztrakt apokalipszist rajzol.
A zárlat hangsúlya mindenesetre nyelv és költészet embernél ma-
radandóbb hatalmára helyeződik: „a szó, mint a szeg, erősen le-
verve, / és megy a vers az ítélet felé” (A prédikátor álma).

(A láthatatlan város) Sante Fé, Toledo, Dublin. A Montparnasse és a
Temze. Normannok, etruszkok, vizigótok, indiánok. S a kultúrtör-
ténet alakjai: Ábeltől és Káintól és Sámsontól és Dánieltől Szent
Ferencen és Swiften és Modiglianin és Audenen át Radnótiig és
Vasig és Julie Andrewsig és Jacqueline du Préig… Helyek és a hely
szellemei népesítik be a különben karcsú Jonathan Swift éjszakáit,
mégsem érezni öncélúnak e zsúfoltságot, zavarónak e bőséget.
Akárha a „Forrás vagy, ha iszol” (Vasadi Péter) szellemisége mun-
kálna a sorok mélyén: Gergely Ágnes az idézés és megidézés leg-
különfélébb irodalmi eszközeivel él, amikor hagyományokat nyit
meg előttünk — hogy megnyílhassunk magunk is a hagyományok
előtt. Az életmű belső rendjére is jellemző újraíró s újraszerkesztő
igényt Ferencz Győző kitűnő bírálata a földrajzi és építészeti
metaforika szókincsével értelmezi: „Kötetei úgy rétegződnek egy-
másra, ahogy egy városban a különböző korok építészeti emlékei,
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ahogy egy épület — emlékmű — őrzi az átépítések, hozzátoldások,
lebontások nyomait. Gergely Ágnes lírájában egyszerre folyik konst-
rukció és rekonstrukció. (…) Minden költői eszköz azt a célt szol-
gálja nála, hogy felépítse szavakból azt a világot — országot, várost,
házat —, amelyben otthonosan létezni tud, de amely sohasem fo-
gadja be egészen. Első kötetében egy ajtófélfától indult el, amelyen
jelet talált, és azóta bárhová kerül, mindig ezt a jelet keresi” (Kóda
[Gergely Ágnes: Jonathan Swift éjszakái]. Holmi, 2011. 2.). Pontos sza-
vak: egy olyan költészetet írnak le, amely a kultúra (a hit, a szépség,
a derű) láthatatlan, örök — s örökké változó — városát építi min-
den betűjével, s lakja be minden tónusával.

(Mozgatók) Palimpszesztek palimpszesztjei a Gergely Ágnes-i ver-
sek, ám természetesen nem a rendet nélkülöző értelemre mutatnak
vissza, hanem a létezés réteges rendjére. („Így csak az tud megszó-
lalni, aki pontosan tudja, milyen eszközzel milyen hatást ér el, de
már nem a hatás érdekli, hanem a tiszta beszéd” — Ferencz Győző.)
Ahogy a nyugatosokra emlékező költemény fogalmaz: „…száz éve
itt élnek közöttünk / ők mozgatják a tárgyakat” (A Nyugat centená-
riumára). Márpedig immár Gergely Ágnes is e szerzők, a tárgyainkat,
eszméletünket, életünket mozgatók és igazgatók közé tartozik.

szonett nekünk
te ott én itt ülök s csak hallgatunk
de féltjük a másikat mind a ketten
lassan összeáll a sok-sok kis csöndből
valami végérvényes érthetetlen

mikor már a szerelem sem elég
s meglazulnak a szoros ölelések
semmi sem tarthat már vissza minket
s a végén elcsendesülnek a léptek

nincs már érkezés csak mindig indulás
kifosztott tekintetben árválkodunk
szeretetlenül de mégis indulunk

utánad nézek te nem fordulsz felém
számban maradtak az utolsó szavak
amiket mondanom kellett volna még
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