
„Még nem szere�em
szabad embert”
Napló és vallomás Gergely Ágnes néhány könyvében

„Nem az irodalom érdekel, hanem a mű,
a te írásod, mert te érdekelsz.”

(Vasadi Péter)

Bár Gergely Ágnesre elsősorban mint jelentős kortárs költőre és mű-
fordítóra szoktunk gondolni, irodalomtudósi, esszéírói és szépprózai
munkássága is fajsúlyos műveket tartogat az olvasónak. Alább újra-
olvasandó négy prózakönyve a tágan értett vallomásirodalom kon-
tex tusában is talán szolgálhat tanulságokkal. Arra nézvést minden-
képpen, hogy milyen nyelvi-módszertani utak — s miféle szellemi és
morális imperatívuszok! — állnak egy magyar írástudó előtt, ha skan-
dináv útinapló örvén saját hazájához való viszonyáról muszáj valla-
nia; ha a kelet-közép-európai létminőségre idegen szemszögből tekint;
ha fikciót és önéletrajzot illeszt egymásba a gyónás nagy mozdulatával;
s ha társszerzővel vállalkozik memoárra, puszta családtörténet helyett
azonban a humánum históriáját sikerül szavakba foglalnia.

1. Az eszmélet térségi alakzatai

Riportnapló Északról1

A nyolcvanas évek közepén Gergely Ágnes hosszú heteket töltött
előbb Norvégiában, majd Dániában, végül Svédországban. Nem tu-
risztikai megfontolásból: sokkal inkább kutatói kíváncsiságtól hajtva.
A három skandináv ország második világháborús magatartása s az
annak mélyén munkáló kollektív mentalitás érdekelte. A kötet elé
bocsátott módszertani önreflexió rokonszenves tudatosságról és mér-
téktartásról vall: „Nem vagyok történész. / Ezzel a könyvvel nem
keveset vállalok: az inkompetencia kockázatát. / Kis híján négy esz-
tendeig tanultam a második világháború alatti skandináviai ellenál-
lási mozgalmak történetét; a norvég és a dán ellenállást, hátterüket,
a svéd semlegességet, s a történetből is legjobban azt a háromfajta
emberi magatartást, amely az 1940 és 1945 közötti veszélyhelyzet-
ben három észak-európai országban kialakult.”2 Az 1983 áprilisától
1987 márciusáig húzódó tanulmányút eredményeképpen Gergely
Ágnes az illúziótlan, bátor nemzeti önismeret három mintáját ismerte
meg — s ismertette olvasóival.

HALMAI TAMÁS

1975-ben született Pé -
csett. Költő, kritikus. Leg-
 utóbbi írását 2012. 2. szá-
munkban közöltük.
Rész let a szerző megjele-
nés előtt álló Gergely Ág -
nes-monográfiájából.

1Riportnapló Északról.
Szépirodalmi Könyvkiadó,

Budapest, 1988.

2I. m. 7.
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Hogy mi volt a módszere? Az aprólékos figyelem és az alázatos
érdeklődés. Nyitott szemmel és nyitott szívvel járni az idegen
északi tájakon — s előítéletek nélkül bírni szóra az interjúalanyok
(polgármester, halász, munkás, könyvkereskedő, nyugalmazott mi-
niszter, katonatisztek, művészek, történészek, újságírók) föltárul-
kozó emlékezetét. A naplószerű személyesség, a történészi hitel, a
riporteri figyelem és a regényszerű kalandosság sajátos minőséggé
adódnak össze a kötetben. Mindezt tovább finomítja az a kompo-
zíciós megoldás, hogy a dokumentumanyagot a legszemélyesebb
keretbe illeszti az ajánlás szép egyszerűsége („Anyámnak”) s az apa
alakjának fölidézése az utolsó oldalakon.

Gergely részint kelet-közép-európai polgárként, részint a túlélő
szemével néz szét térben és időben, így óhatatlanul mást és többet lát,
mint az önvizsgálatra egyébiránt régtől berendezkedett skandináv te-
kintet. Az ép közösségi emlékezet és az egészséges nemzeti identitás
összefüggései például különösen tanulságosak abban az országban
(az olvasó hazájában), ahol nincs eleven hagyománya a múlttal való
öncsalás nélküli szembenézésnek. Holott igaz lehet valóban: „Nem
mindig torzít a memória. Nemzedékről nemzedékre sem szükség-
szerűen.”3 A szerző későbbi historikus önreflexiója a diktatórikus vi-
szonyokból következő nemzeti és egyéni sorsvesztésre mutat rá: „Az
eddigiek alapján számomra a semlegesség fogalma három csomópont
köré sűrűsödik. Kényes egyensúly; biztonság; kimaradni. / Egyiket sem
ismerem.”4 Mindezek alapján már-már szükségszerű, hogy egyné-
mely nemzeti erényre az északi példák okíthatnak: „…ha megint baj-
ban leszek »a tengeren«, fantáziáért a norvégokhoz, életért a dánok-
hoz, méltóságért a svédekhez fogok fordulni”.5

A föntebbi helyek szelleméről sokat tud modern irodalmunk:
Kosztolányi skandináv útijegyzeteitől Acsai Roland északi jelenete-
zésű lírájáig a ráérző poézis s a reflektáló eszmélet több emlékezetes
esete eszünkbe juthat. Ezek között bizonyosan kitüntetett helyet fog-
lal el a Riportnapló Északról című, méltatlanul gyéren hivatkozott
munka, a fájdalmasan gyógyító mondatok e nagyszerű gyűjtemé-
nye. (Lásd: „A mondat, ha jó helyen talál el, olyan lehet, mint ha
idegvégződést érintene. Olyan lehet, mint az akupunktúra.”)6

Közép-Európa ígéret volt7

Bár se alcím, se bevezető nem segíti az olvasót, s a fülszöveg helyén
is mindössze rövid szerzői életrajz áll, a Közép-Európa ígéret volt szer-
kezete oly áttetsző, hogy rövid ismerkedés után sem nehéz szinop-
szist adnunk a műről. Breviáriumszerű összefoglalásról beszélhe-
tünk, a korábbi esszékötetek átírt, újraszerkesztett és egyberostált
anyagáról, amely Gergely Ágnes szerkesztői és műfordítói tapaszta-
lataira is nagymértékben hagyatkozik. Esszékötetről, amely a medi-
tatív műhelynapló nyelvi-gondolati mintázatát is magán hordozza.

A Hazugság vagy életveszély című rész mintegy a Riportnapló Észak-
ról összegzését nyújtja (itt az újságíró áll előtérben); A szintézis mint

3I. m. 86.

4I. m. 228–229.

5I. m. 200.

6I. m. 76.

7Közép-Európa ígéret
volt. Balassi Kiadó,

Budapest, 1994.
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katasztrófa Sylvia Plath, Akutagava Rjúnoszuke, Christopher Okigbo
és William Butler Yeats viszontagságos sorsával vet számot (azaz a
műfordító-irodalomtörténész vizsgálódik e helyütt); a harmadik
nagy egység (Az analízis mint hiány) a Huszonegy8 című kötet vilá-
gába vezet vissza (Haraszti Irén, Karig Sára, Páger Antal és Oravecz
Paula portréját riporteri érzékenység festi föl); a záró fejezet (Rek-
viem) pedig az 1972-es müncheni olimpián történt terrorisztikus ese-
ményekre reflektál frissiben (a humanista író felelősségével).

A könyv gondolatiságát a szépség transzcendenciájába vetett hit
(„Akutagava nem hitt az emberben, csak a szépség mindent túlélő
erejében”),9 a felelős beszéd sürgető imperatívusza („Ideje aládúcolni
a szavak jelentését”)10 s a végesség és kiszolgáltatottság eszméltető
belátása („A halállabirintus egyetemes”)11 egyidejűleg hatja át.

A közép dicsérete nem elvont filozófiai igény Gergelynél, hanem
méltóságteljes szembenézés a geopolitika korlátaival — és a törté-
nelmi örökséggel: „Nem Kelet-Európa: Közép-Európa. (…) Közép.
Mióta olyan fontos ez? Az ember igazából nem gondolta végig. /
Pedig ide áramlik minden, a hovátartozás egyébként becsülettel vé-
giggondolt, tisztázott, büszkén és boldogan vállalható, nagyobb és
ősibb körein belül.”12 E gondolati alapon állva választja a szerző a
létezés polgári módozatát — amivel identitást, személyiséget, sor-
sot is vállal: „Polgár vagyok, citoyen. Nem érzem jól magam olyan
világban, ahol valakit megaláznak, megjelölnek, kijelölnek. Sem
olyanban, ahol rátermettség helyett az egykori megalázottak, meg-
jelöltek, kijelöltek sértettsége diktál.”13

A kötet címe — mint megtudjuk — egy 1939-es Archibald Mac -
Leish-mondat parafrázisa. Az „America was promises” („Amerika
ígéret volt” — ford. Vas István)14 átfogalmazása helyi viszonyainkra
szomorú, de nem lemondó gesztus. Hogy a közép Európája létez-
het, afelől éppen az ilyen könyvek (s a hasonló lelki-szellemi telje-
sítmények) biztosítanak.

2. Tárcából napló, dialógusból memoár

Absztrakt tehén15

A kötetben helyet foglaló hatszor négy írás mozaikos szellemi öné-
letrajzzá áll össze; az emlékező próza és a fikciós szövegek elegyítése
műfaji, tematikus és hangnemi-hangulati összetettséghez vezet: az
Absztrakt tehén alapvetően ezt az olvasástapasztalatot nyújtja. S azt
az élményt, hogy írójával együtt bejárhatunk egy életet, érzékelve s
talán megértve valamit abból, miféle utak vezettek Endrődtől Japá-
nig, Jeruzsálemig, Iowáig — és Dublinig, ahol a történelem mint ar-
chitektúra tűnik föl, az idegenben az ismerősre eszméltetve a beszé-
lőt: „Alacsony házak közt hatalmas történelem; otthon vagyok.”16

A családtörténeti szálak, a mozdonygyári, a tanári és a rádiós
munka, az irodalmi szerkesztőségek közege (Élet és Irodalom,
Szépirodalmi Könyvkiadó, Nagyvilág), az Oklahomában végül

8Gergely Ágnes:
Huszonegy. Magyar

művészarcok. Magvető,
Budapest, 1982.

9Közép-Európa
ígéret volt, 135.

10I. m. 139.

11I. m. 142.

12I. m. 155.

13I. m. 159.

14I. m. 57.

15Absztrakt tehén.
Tárcanapló. Ab Ovo

Kiadó, [Budapest], 1995.

16I. m. 115.
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Czesław Miłosznak ítélt Neustadt-díj vagy a kórházi megpróbálta-
tások: e széttartó tematikus irányokat furcsamód a nyelvi és műfaji
változatosság kiszámíthatatlan szabályai rendezik egybe. Találunk
a könyvben központozatlan, asszociációs szabadverset (az éneklő
borz), groteszk-karikaturisztikus beszélgetést az ország nyelvi le-
zülléséről (Tetvek), visszaemlékezést élő klasszikusokkal (Füst,
Kassák) esett találkozásra (Egy jazz-koncert után), viking tengerész-
történetbe ágyazott lírikusi krédót (Madárcsapda — Egy vers szünet-
jelei) s hrabalian bájos novellát kedélyesen lehangoló tanítással:
„A világ alattam van, a madarak körülöttem, és fölöttem a csilla-
gos ég. (…) Az erkölcsi törvény a fában kering, Madame” (A vihar
kapujában).17 (Az Akutagava-novellacímek kölcsönvétele nem játé-
kosan s cél nélkülien posztmodern, inkább klasszicizálóan s tá-
maszt keresően finom gesztus Gergelynél.)

Azaz jószerivel minden írás más és más irodalmi hagyományból
merít, s más és más kérdéskört nyit meg.

Ami állandó: a szabadság mint középponti érték — és a szabad-
ság hiánya mint elsődleges hiátus. A szerelmi odaadással össze-
kapcsolva a probléma különösen megrendítőnek hat: „Még nem
szerettem szabad embert.”18 — „Nem tudom, márvány és eleven
tűz miféle képtelen vegyületéből kell annak lennie, aki még nem
szeretett szabad embert.”19 Hogy a szabadságot hány és hány mó -
don rabolhatja meg a diktatúra, arról Az estély című szöveg szerep-
lői vallanak: „Az utazást — mondta az egyik. — Az utak ártatlan-
ságát vették el tőlem. (…) Valójában máig nem értem, mit akart, mit
akartak. És azt hiszem, ők maguk sem értették, mit akarnak. Töltöt -
ték az időt, megfigyelték a semmit, szolgálták a szónak nem ideo-
lógiai, hanem ontológiai értelmében a Sátánt, aki évekre, évtize-
dekre levette a hátgerincemről az álomzsákot, és kiemelte a lábam
alól a Regent Streetet vagy az amszterdami kikötőt, ahol senki nem
mondta, mit figyeljek meg a világon, senki nem mondta, soha, soha,
soha.”20

A túlélő bűntudatánál („Kinek a helyét veszem el naponta, azzal,
hogy megmaradtam?”)21 talán csak az írástudó felelőssége lehet na-
gyobb és nehezebb — lehetőség szerint a világirodalom szabad ege
alatt: „…a világirodalmat úgy képzelem el, Thomas Mann mellett az
eredetmondáknak is helyük van benne, sőt, Thomas Mann naplója
csak jobban felragyog attól, ha mellette azt olvasom: »És Gueno le-
győzte a halált.«”22 — „Vigyázok a mondataimra. Vigyázok az ítéle-
teimre. A sorsomtól pedig nem kérek mást, mint hogy ne legyek azok
közt, akik másokat kicsúfolnak, megfigyelnek — szmotrjat —, ha-
zugságra kényszerítenek, és mindig tudjam, hogy a győztesek bol-
dogtalanok, s hogy a jó mondat ugyanannyit ér, mint az ég és a tör-
vény között lengő, ártatlan narancsfaág. / És nekem mégis abból kell
élnem.”23 Ez lehetőségnek látszólag kevés. Mégis a mindennel, a min-
denséggel határos. Legalábbis így kell sejtenünk. Márpedig „[v]alami
keveset mindenki sejt az örökkévalóságról”.24

17I. m. 37.

18I. m. 11.

19I. m. 132.

20I. m. 99–100.

21I. m. 63.

22I. m. 59.

23I. m. 92.

24I. m. 151.
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Hajtogatós25

A Fenákel Judittal közösen írt s archív fotókkal illusztrált Hajtoga-
tós különös darabja Gergely Ágnes életművének. A gyermekkori
„hajtogatós” játék mintájára a két unokatestvér, úgy érezni, felvált -
va ült íróasztalhoz. Az eredmény: mozaikos-dialogikus memoárre-
gény (a párbeszédes jelleg szó szerint értendő: a két szerző meg-
megszólítja egymást). A verseket is tartalmazó, azaz műnemek és
műfajok között kiteljesedő munka a közös endrődi gyermekkortól
az elváló felnőtt utakig szolgál bensőséges híradással az ötvenes-
hatvanas-hetvenes évek magyar mindennapjairól. Mégpedig ritka
egységet alkotó két szólamban: „Fenákel Judit és Gergely Ágnes haj-
togatósa — felváltva írják közös könyvük fejezeteit — nemcsak ket-
tejük között teremti meg az összetartozást, hanem köztük és az olva-
sók között is. Csak a végén nem lehet nevetni, inkább a könnyeinket
nyeldessük vissza. (…) Fenákel Judit úgy ír, ahogy anyáink mesélnek:
szeretettel, bensőségesen és plasztikus elevenséggel. (…) Gergely
Ágnes más hangnemben ír, mindent elvontabb síkra emel: hol vers-
ben, hol prózában, de bonyolultan, lebegőn, sokszor megfoghatatla-
nul. Olyan az egész, mint egy szonáta — mindenképpen inkább ka-
maraműfaj —, lassú és gyors tételek váltakoznak, józanabb, földibb,
anyagszerűbb, gyorsabb futamok, égibb, merengőbb, lassúbb, transz-
cendensebb dallamokkal. Viszont a csodálatos az egészben éppen az,
hogy a földi lassanként egyre égibb lesz — Fenákel szövegei a kötet
végére egyre poétikusabbá válnak, bennük egyre gyakoribb lesz a tu-
datfolyam —, mint ahogy az égit felváltja a földi — Gergely Ágnes
fejezetei egyre megfejthetőbbé, közelibbé, tapinthatóbbá, ízlelhetőbbé
alakulnak — így teremtve meg azt az egyensúlyt a részek között,
amely igazi esztétikai élményt nyújt az olvasónak” (Gera Judit).26

A nyitóversben az élményanyag és a lelki indíttatás esszenciája
fogalmazódik meg: „A megtörtént és a megálmodott. / Az ütkö-
zés. Néhányszor. Nem elégszer. / Ahogy a kettő között átlobog / a
metafizikai kényszer. // Ahogy kettejük között átlobog, / hogy volt
választás, de nem volt elektor. / A megtörtént és a megálmodott /
metszéspontjában térdel a gyerekkor” (G. Á.: A keresztút).27 A szü-
lőház emléke mindkét visszaemlékezőben élénken s meghitten él:
„Odabent jól éreztem magam a csúnya házban. (…) Csak ki ne menj
a házból. Ott kívül már nem a képzeleted az úr. Nem mondtam
ilyesmit, nem is gondoltam. Tudtam” (F. J.).28 — „Tudatunkban a
szülőház Noé bárkájával egyidős” (G. Á.).29 Ahogy a bibliás nevel-
tetés is közös fundamentumnak tetszik; olyannak, amelyre életet és
halált lehet alapozni: „Úgy nőttünk fel, hogy biztosan tudtuk: a
játék a munka előképe, a szeretetet pedig nem mi találtuk ki, hanem
nekünk találták ki, egyenesen a Bibliában. (…) A halottaink ott áll-
nak abban a kapuban, kinn, a bibliai lelkű falak előtt, a kastély előtt,
és gondjuk van rá, hogy játsszunk, mindhalálig” (G. Á.).30

Az együtt költött mesés gyermekabszurd (Berci kutyával,
Trottyországgal, Főkutya királlyal s Főmacska királynéval) és a Szín-

25Hajtogatós. Novella
Könyvkiadó, [Budapest],

2004. Társszerző:
Fenákel Judit.

26Gera Judit: Fenákel
Judit – Gergely Ágnes:

Hajtogatós. Múlt és Jövő,
2004/4. 119–120.

27Hajtogatós, 5.

28I. m. 9–10.

29I. m. 11.

30I. m. 13–15.
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házi Élet virtuális valósága, Lujzi baba és az orosz katonák, Karády
alakja és a muzsikás koldusoké, a szótáron dolgozó nagyapa, a fe-
leséggyilkos ezermester, a nyomdászbál egy alföldi kisvárosban, a
szegedi korzó, a mozdonygyári irodalmi kör, a kikeresztelkedés lel-
ki/vallási/politikai problematikája, a tanárság, a rádió, az elrabolt
karikagyűrű, az idegen nyelvek révén kitáruló világ… Számos apró
mozaikdarab fénylik föl az egy-két oldalas írásokban, s belőlük áll
össze az az egész, amelyben egy ország arcára ismerhetünk. — És
nemcsak arcára. A látható valóság mögé, a materiális bizonyossá-
gokon túlra invitál például a nagyapa megható példája: „Nem is-
mertem embert, aki ennyire tudta volna, mi az, hogy a földi léthez
kötött dolgok hirtelen értelmüket vesztik. / Akinek a fia meghal, mi-
nek kell annak szótárt kiadnia? Az írás szép, de a kinyomtatott, vá-
szonkötéses szótár is csak tárgy, akár a vadonatúj ing vagy a zseb-
kendő. Megmenteni egy lefagyott lábat Szibériában, egyistenhitre
téríteni a pogányokat, nézni az ajtót: »Jön az unokám« — ezek, ezek
a léten túlra vezető pillanatok” (G. Á.).31

A szeretet („Csak szeretetből ér vagyon.” — G. Á.)32 és a félelem
(„Megtanulom, hogy ne nézzek össze senkivel” — G. Á.)33 között —
a háború, a munkaszolgálat, a holokauszt után, másképp kiszol-
gáltatva egy másfajta diktatúrának — az esély a tartalmas életre
(avagy az autentikus létre) alig mérhető. Az intellektuális irodalom
kisebb csodája, hogy az átmeneti és álságos körülmények idősza-
káról („Cukor helyett melasz, citrom helyett citrompótló, tea he-
lyett planta, narancsszörp helyett Bambi (…) lakás helyett társbérlet,
telefon helyett lehallgatás, betegség helyett táppénzcsalás, remény
helyett…” — F. J.)34 maradandó és igaz mű ad számot.

�

Gergely Ágnes olyan lírikus, akinek nemcsak költészete, de költé-
szetfilozófiája is van. S ami az életmű műfaji és műnemi gazdagsá-
gából is következik: az érdeklődés, a tájékozódás és a tudás tágas-
sága a társművészetektől a történelemig terjeszti ki értekező prózai
munkásságának látókörét. Ide sorolható művei gondolkodó könyvek:
reflexiók, önreflexiók és metareflexiók sűrű szövedéke alkotja őket;
ilyesformán a céljuk sem saját igazságok kinyilvánítása magabízó
modorban, hanem közössé tehető tanulságok keresése européer mó -
don.35 A hagyományok, kontextusok, eszme- és művészettörténeti
összefüggések tematizálását, az aforisztikus filozofémák variatív is-
métlését-újragondolását klasszikusan szép és szigorú esszényelv
végzi el bennük. E szövegek humortól sem ódzkodó eleganciája an-
golszász nyelvi magatartásmintákra mutat vissza, kérlelhetetlen eti-
kai igényességük zsidó-keresztény kulturális alapokon nyugszik.
Gergely Ágnest költői, műfordítói, esszéírói és irodalomtörténeti te-
vékenysége a modern magyar irodalom sokoldalú mestereinek so-
rába emeli: Babits Mihály, Rónay György, Nemes Nagy Ágnes, Rába
György, Lator László társaságába.

31I. m. 65.

32I. m. 91.

33I. m. 97.

34I. m. 158–159.

35Amit Lengyel Balázs a
költői alkatról ír, az érte-
kező munkák szerzőjére

is érvényes: „Nincs idege-
nebb tőle, mint a kétely
nélküli kinyilatkoztatás.
Gazdag és keservesen

szerzett tapasztalatait
szántszándékkal szeré-
nyen közli. Lefogottan,

inkább hűtött, mint túlfor-
rósított fogalmazással.
Szerencsés példaképe

ebben a temperamentu-
munktól némileg távoli

angolszász kijelentő mód
vagy versbeszéd, mely

tartalékot hagy az érzel-
mekből és a tényekből a
kifejezés utánra is.” Len-

gyel Balázs: Mozgásterek
(Gergely Ágnes:

Kobaltország; Fodor
András: A bábu vére). In:

L. B.: Zöld és arany. Válo-
gatott esszék. Magvető,

Budapest, 1988, 469.
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