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je se dés nek, ahol a „hét köz-
nap ok / be fes ten dõ szür ke 
vász nak / mind ha tár ta lan 
te rei / a for ma és szín or-
gi ák nak”. (Ma gán tör té ne-
lem). Meg ál la pí tá som mal 
ös  sze cseng  A nagy já ték

ke gyen ce cí mû vers fi lo zo fi kus  élet-
ös  szeg zé se: „a vég te len hí vá sa ün ne-
pi / az em be ri vé ges ség be re keszt ve  
/ s lé vén egye te mes já ték ke gyen ce 
/ a lé tet ere ink ben hal la ni”. S hogy 
e gon dol ko dá si min ta, idõ szem lé let 
bel sõ ös  sze füg gé se it, er köl csi alap-
ál lá sát is meg vi lá gít sam, ér de mes 
idéz ni a Mes  sze né zõ utol só há rom 
stró fá ját: „Te le töm te a na pi hír / ter-
ro ris ták ról fü le met / fé nyes nász ról 
hõ si ha lál ról / még sem lát ta tó üze net 
// Ha nem hogy nem zett és fo gant / 
sír kert csõ sze foly to no san / hull tak
kö röt te de emel te / fe jét mert kül de-
té se van // Mos tan ra már úgy gon do-
lom / az az iga zi a vi téz / aki es té bõl 
új ra föl kel / esen dõ még is mes  sze 
néz”. Szó sincs te hát ar ról, hogy 
Rá ba György ne ven ne tu do mást az 
el mú lás kí sér te te i rõl, hi szen szá mos 
ver sé ben, így az Ár nyék bi ro da lom-
ban is drá mai ké pet fest a „min dent
be fa ló sö tét ség”-rõl, a „vizumtalan 
/ a kor mány ta lan or szág”-ról, ahol 
már „nincs töb bé sem mi le he tõ / 
csak áb rán dok kon fet ti ûr ha jói”, de 
lí rá ja új ra és új ra túl jut a ne ga tív 
kép ze te ken.

A fe lül emel ke dést nem csak a lét és 
az idõ „fur fang ja i nak” is me re te, a sze-
re pek be és sze rep hely ze tek be fe led ke-
zõ já ték, a lét szomj, a meg úju ló kí ván-
csi ság se gí ti, ha nem a lé te zés koz mi-
kus tör vé nye i nek el fo ga dá sa. Test és 
lé lek nagy pár be széd ében Ba bit sot és 
Sza bó Lõ rin cet idé zõ ok nyo mo zó in du-
lat tal kons ta tál ja: „Õ a láng el me ez a 
test.” Majd eh hez te szi hoz zá azt, amit 
csak is Õ tud: „Bár ke resz tül vi lá gí tot-
tam / szá mos ki öt lött fa bu lát / túl tet-
tek kép ze le te men / a le le mé nyes nya-
va lyák” (A test triumfusa). Is mét más-
hol ar ról ír, hogy mi képp lesz kró ni-
ka a ho mok sze mek bõl (Ho mok sze mek-
bõl kró ni ka), hogy „az élet szür kü le-
te / el rom lott au to ma ta”, mely ki ve ti 
hajigálja / a hasz ta lan be le esett / most 
a má ba ök len de zett ér me ket” (El rom-
lott au to ma ta), hogy „a pa pí ron jö ven-
dõk rejt vé nye” (Az írás mi re jó).

Rá ba György sza bály ta la nul 
sza bá lyos élet mû ve (alap ve tõ iro-
da lom tu do má nyi mun kás sá gá ra itt 
épp csak uta lok) klas  szi kus ér té ke 
iro dal munk nak. Ezt a meg ál la pí tást 
csak erõ sí ti az új kö tet, mely töb bé-
ke vés bé cá fol ja az õszi ke-kor szak-
hoz ta pa dó kép ze te ket, hi szen az új 
ver sek va ló di pi o nír el szánt ság gal és 
fel fe de zõ kedv vel ha tol nak elõ re az 
is me ret len be  s tér ké pe zik fel lé te zé-
sünk még is me ret len vi dé ke it.

(Li get Köny vek, 2006)
Baán Ti bor

Folyamatosan
változó ál landóság
(Útérintõ – Ger gely Ág nes

összegyûjtött ver sei)

„nincs má mor el fo gad ha tó,
csak a mí ves má mor”

(A köl té szet mé re te i rõl)

Ger gely Ág nes azok hoz a 60-as 
évek ele jén  in du ló köl tõk höz tar to zik 
(el sõ kö te te, az Aj tó fél fá mon jel vagy 
1963-ban je lent meg), akik az 50-es 
évek de re kán a lí rát meg ha tá ro zó két 
irány vo nal kö zül (látomásos–szim-
bolikus–mítoszi és tárgyias–elvont–
objektív lí ra) az utób bi, kü lö nös képp 
az Új hold (Pi linsz ky Já nos, Ne mes 
Nagy Ág nes) ha tá sá ra kezd tek el 
ver sel ni. De ez az el kö te le zett ség 
nem ki zá ró la gos. A köl tõi irány zat
tag ja i ra ha tal mas po é ti kai mû velt ség 
jel lem zõ, mi u tán sok faj ta imp res  szi ót 
fo gad nak be, mind a ma gyar, mind a 
vi lág iro da lom ból. Ezt a tu dá su kat fel-
hasz nál va ki tû nõ for ma mû vé szek ké, 
in tel lek tu á lis köl tõk ké vál nak, akik 
nem csak a ha gyo mány le he tõ sé ge it 
ak náz zák ki, ha nem az újí tá sét is. 
(Ger gely Ág nes, bár azt vall ja, hogy 
nin cse nek iga zi mes te rei, so kat me rí-
tett a klas  szi kus mo dern ség [Ady, 
Kosz to lá nyi, Ba bits] köl tõi szán dé kai 
mel lett töb bek kö zött Il  lyés, Weöres, 
Nagy Lász ló, Pi linsz ky, Ne mes Nagy, 
Vas Ist ván, Haj nal An na, Yeats köl té-
sze té bõl, va la mint az an gol köl té szet 
ha gyo má nya i ból.) Mû vé sze tük fon tos 
jel lem zõ je a nyelv ben és a szö veg ben, 
mint anyag ban ke re sen dõ. Lé nye ges 
esz köz nek te kin tik a nyel vet, fe sze ge-
tik an nak ha tá ra it, kí sér le tez nek, az zal 
is, hogy ho gyan for mál ha tó új ra egy 
szö veg. Ide tar to zik Ger gely Ág nes 
mel lett Tandori De zsõ, Or bán Ot tó és 
Mar sall Lász ló is.

Az Út érin tõ cí mû kö tet al cím ében 
sze rep lõ – ös  sze gyûj tött – jel zõ nem 
tel je sen fe di a va ló sá got. Nem mint-
ha nem kap nánk így is át fo gó ké pet 
Ger gely Ág nes több mint négy  év ti-
zed nyi köl tõi mun kás ságá ról; csak-
hogy a köl tõ nõ al ko tás tech ni ká já hoz 
hoz zá tar to zik, hogy örö kö sen vál toz-
tat a ver sek cí mén, szö ve gén, a cik lu-
sok hos  szán, kö tet szer ve zõ el vén. Ez 
a foly to nos variatív jel leg egy fe lõl a 
bi zony ta lan ság, más fe lõl a tö ké le tes-
ség re tö rek vés ki fe je zõ je. Min den 
újabb kö tet ma gá ba fog lal ja az elõ-
zõ e ket, jó sze ri vel vá lo ga tást ad azok-
ból is. Az ed di gi élet mû re vo nat ko zó-
an úgy tû nik, el kell fo gad nunk, hogy 
van nak olyan ko ráb bi köl te mé nyek, 
ame lye ket ma már nem le het föl vál lal-
ni. Az Út érin tõ bõl fõ ként a pá lya kez-
dés – a leg iz gal ma sabb kor szak – ver-
sei hiányoznak1

Az el sõ kö te tek tár gyi as, képies 
(nem egy szer szür re á lis), tar tóz ko dó 

(már ami a köl tõi be széd mód vis  sza-
fo gott sá gát il le ti) ver se it má ra önk ri ti-
ku san szem lé li a szer zõ. A kö tet nyi tó 
Há la adás-pa ra frá zis ban vis  sza te kint-
ve meg fo gal maz za: „Negy ven tõl tet-
tem ma gas ra a lé cet”, ez zel mint egy
su gall va, hogy ma ga is tud ja, mi kor tól 
lett je len tõs köl tõ. Kö rül be lül eb ben a 
kor ban járt már a Kobaltország cí mû 
kö tet meg je le né se kor, mely min den-
képp fon tos kö te te az életmûnek2 A 
ko rai ver sek az élet ké pek vi lá gát, a 
min den na pi élet va la mely idil li, nem 
egy szer ter mé szet kö ze li ese mé nyét 
idé zik, és már ek kor meg fi gyel hetõ 
a költõi én tár gyi as ság mi at ti hát tér be 
szo ru lá sa is. Ál ta lá ban a má so dik sze-
mélyûség, va gyis a má si kat meg szó lí-
tó be széd szo rít ja hát tér be – mint ha
„nem az én, ha nem a kon tex tu sa len ne 
fontosabb”.3 Gya ko ri en nek a be széd-
mód nak az al kal ma zá sa a késõbbi 
lí rá ban is. „Asz ta los Er zsi, déd anyám, 
/ gon dol tad volna-é, / hogy a pan dúr, 
aki in ni kér, mért megy Arad fe lé? / 
Tud tad-e ki re lõnek ott, és ki volt, 
aki lõtt, / s mi re ta pos tak a lo vak / a 
fo ga dó elõtt?” (Egy út szé li fo ga dó ra)
A vers be li meg szó lí tott (po ten ci á lis 
beszélõ, hi szen sok eset ben fe le le tet 
vár nak tõle) a költõ tu dá sá val, tu laj-
don sá ga i val ren del ke zik. Bár több-
ször ön meg szó lí tás nak is te kint hetõ a 
má so dik személyûség, a be szélõ (meg-
szó lí tó) még sem jut el a tel jes költõi 
ön ki fe je zé sig az áb rá zo lás fo lya ma-
tá ban, in kább mûfordító mód já ra,
transz for má lás út ján köz ve tí ti a mon-
da ni va lót. „Hát tes tet len vagy im már, 
/ meg tes te sült le gen da. / Vér eres 
kõtömb, be bol to zód tál / ön ma gad ba. / 
Kõcsonk ge rin ced út ja, / tö mött bolt ív
a szár nyad. / Lé leg ze ted nek sós lé gi-
híd ján / hal szag árad.” (Rek vi em egy 
méz ma dá rért) Az E/1-ben el be szélt
tör té ne tek ez zel szem ben va la mi fé le 
kol lek tív, kö zö sen meg élt tör té ne tek, 
gyak ran sze rep já ték jellegûek és imi-
tá ci ós fo lya ma tok ban öl te nek testet.4
„Hát vá lasz tot tam. / Ha tá rok közt 
kell él ni. Mó do su ló, vad és / ne he zen 
ért hetõ ha tá rok közt. […] sze ret lek, 
Eu ró pa. / Hoz zád nem kel lett ha son-
la tos sá vál nom. / Idõben és tér ben
te nem kérsz különmutatványt. / Ez a 
per ga men vé ges. Vég le ges. Eu ró pai 
va gyok.” (A per ga men) A költõi én 
így elrejtõzni lát szik a sze rep, az uta-
lás mö gé, ez zel meg ne he zí ti, hogy 
hozzáférhetõvé, meg ismerhetõvé 
vál jon.

Kü lö nö sen a Kobaltország cí mû 
(1978) ver ses re gény tõl kezd ve je len 
lesz és egy re na gyobb te ret kö ve tel 
az élet mû ben az iró nia, a gro teszk,
a hu mor, a já té kos ság. Ez zel együtt 
a tár gyi as sá got hát tér be szo rít ja a 
te o re ti kus meg kö ze lí tés mód. Mind ez 
vál to zást hoz a köl tõi be széd mód att-
ri bú tu ma i ban is: az emel ke dett vers be-
széd egy re in kább köz nyel vi vé vá lik, 
va gyis a köl tõ nõ már ke vés bé kö tõ dik 
a „ha gyo mány” nyelv hasz ná la tá hoz, 
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mo do rá hoz, sok kal in kább a „sa ját”
nyelv (köl tõi egyé ni ség) meg te rem té-
se lesz a cél.

Elõ ze tes fel te vé sem sze rint az 
ön ki fe je zés in ten ci ó ja, a ha gyo mány-
ra utalt ság és az imi tá ci ó ra va ló haj-
lam egy mást meg ha tá ro zó szubsz tan-
ci ák ként, ös  sze füg gé sük ben ér tel mez-
he tõk Ger gely Ág nes lí rá já ban, és ezt 
jól pél dáz za a vers be széd ös  sze tett sé-
ge. A leg fon to sabb for má ja en nek az 
ös  sze füg gés nek – s egy pre fe ren cia-
sor rend ben ma gam is az el sõ hely-
re ten ném Ger gely Ág nes köl té sze te 
kap csán – az, amit Genette mimo-
textusnak, imi tá ci ó nak ne vez. Fon-
tos gon do la ta, hogy a szer zõ nek ural-
nia kell a szö veg jel lem zõ it, ami 
egy mû fa ji kom pe ten cia-mo dell lét-
re ho zá sát (is me re tét) te szi szüksé-
gessé.5 Két té tel so rol ha tó ide Ger-
gely Ág nes al ko tói szán dé kai sze-
rint. A „mûfaji kom pe ten cia-mo dell”
(bár Genette ezt „epi kus nak” ne ve zi, 
je len eset ben in do kolt nak ér zem a lí rá-
ra is ki ter jesz te ni) szá mom ra egyrész-
rõl elõhívja a for mai meg va ló su lá so-
kat, va gyis a vers for mák és a mûfa-
jok köz ti jár tas sá got, vá lo ga tást, al kal-
ma zást (mint pél dá ul a Jo han na címû 
szonettfo lyam ese tén, mely azért is 
jelentõs, mert Jó zsef At ti la A koz-
mosz éne ke címû cik lu sa óta az elsõ 
szonettkoszorú a ma gyar irodalom-
ban).6 A ha gyo mány hoz va ló kö ze lí-
tés te hát új ra al ko tás eb ben az eset ben,
ami fõként a for mai és „hang zás be li” 
sokszínûségben ér hetõ tet ten. Ger gely 
Ágnes sok ha gyo má nyos vers for mát 
hasz nál, imi tál. Al kot töb bek kö zött 
nép dal, élet kép, haiku, szo nett, rap szó-
dia, bal la da, pró za vers ha gyo má nyo-
san „kö tött” for má já ban.

A „mû fa ji kom pe ten cia-mo dell”
más rész rõl kön  nyen azo no sít ha tó vá 
te szi az egy ér tel mû alak-idé zé se-
ket is, eset le ges hommage-okat. Ez 
utób bi azt je len ti, hogy Ger gely 
Ág nes a ha gyo mány hoz több nyi re 
olyan mó don for dul lí rá já ban, hogy 
fel/megidéz, és rend sze res pár be szé-
det foly tat a lí ra tör té net nagy ja i val, 
rejt ve vagy nyíl tan idé zi, át han gol ja 
so ra i kat. (A ki lenc ve nes évek tõl 
kü lö nö sen jel lem zõ ez a szán dék, az 
intertextuális el já rá sok el ter je dé sé nek 
ha tá sá ra.) Mind ez a leg gyak rab ban 
cél zás, il let ve idé zet (amit Genette a 
szo ro sabb ér te lem ben vett intertex-
tualitáshoz so rol, Riffaterre ol va sói 
ész le lés ként, „nyom”-ként azo no sít, 
de min den kép pen rö vid sza ka szai a 
szö veg nek) for má já ban va ló sul meg.7
Ezek ben kön  nyen tet ten ér hetõ a 
be szélõ in ten ci ó ja, amit sok eset ben a 
paratextuális egy sé gek (pl.: aján lá sok, 
al cí mek, mot tók) is alá tá masz ta nak, 
mint pél dá ul a Bar bár ság éveibõl, a 
Ta lál ka címû köl te mé nyek ben, vagy 
az Er köl csi le ve lek da rab ja i nál.

Tö ké le te sen meg va ló sul nak az elõ-
zõ ek ben el mon dot tak a Há la adás-pa ra-
frá zis ban. Eb ben hi ány zik ugyan a 

paratextuális elem, de a cím, a gon do-
la ti ság egy sé ge és az el sõ sor konk rét 
meg ne ve zé se után (sõt, a Pet rar ca-szo-
nett for mai ke re te i nek meg tar tá sá val)
az ol va só em lé ke ze té be idéz he ti 
Weöres Sán dor Há la-ál do zat cí mû 
ver sét. Az el sõ vers szak majd nem tel-
je sen azo nos a Weöres -vers el sõ vers-
sza ká nak hypotextusával, ép pen hogy 
csak a tu laj don ne vek cse ré lõd tek. Ady 
he lyett Weöres, Ba bits he lyett Il  lyés, 
Kosz to lá nyi he lyett Pi linsz ky áll; ezen-
kí vül, az utol só sor ban a nyo ma té ko sí-
tás ked vé ért „kor szel lem és kor di vat”
együtt sze re pel nek itt. Weöres Sán dor
ver sé nek to váb bi ré sze i ben már nem 
ne vez meg újabb há la adás ra kész te tõ 
elõ döt, míg Ger gely Ág nes né hány 
szó meg ha gyá sá val, né hány mon dat 
ki egé szí té sé vel újabb mes te re ket idéz 
meg: „Ág nes”-t [Ne mes Nagy] és „Vas
Pis tá”-t, majd „Yeatset”. A har ma dik 
vers szak ból csak egy szót („láng”)
emel sa ját ver sé be, az utol só ban pe dig 
is mét vál toz ta tá so kat esz kö zöl. Az 
elõ zõ ek ben sze rep lõ sze mé lyek fel so-
ro lá sa ter mé sze te sen meg is kö ve te li 
lo gi ka i lag a má so dik sor mó do sí tá sát, 
így lesz a Weöres -vers „há rom köl-
tõ elõtt bo rul le há lám” so rá ból, a 
vál toz ta tás után „hat nagy ha lot tat 
bur kol géz be há lám”. Az utol só sor 
már csak egy lé nye gi szó cse rét en ged 
meg. A ho mok–por op po zí ció épp a 
„nyers anya gul” vá lasz tott köl te mény 
szer zõ je elõt ti tisz te let ki fe je zé se és 
a két sor ral ko ráb bi „Ol tá rom nincs.”
[Weöres nek van, fon tos hely szí ne 
a há la adás nak, az ál do zat be mu ta tás-
nak: „Ol tá ro mon vad macs ka, pá va, 
bárány…”] ki je len tés nyo ma té ko sí tá-
sa. Ha az egye zé se ken túl to vább vizs-
gál juk a ver set, a leg ké zen fek võbb 
fel ve tést a kö vet ke zõ mon dat rej ti: 
[meg ta ní tot tak] „… hogy meg so se 
ha jol jak / a kor szel lem s a kor di vat 
elõtt”. Va ló szí nû leg ér de kes len ne azt 
is meg néz ni, hogy mi lyen vi szony ban 
vol tak a kor di vat tal a ver sek „sze rep-
lõi” (Weöres Sán dort Kosz to lá nyi, 
Ger gely Ág nest Pi linsz ky ta ní tot ta 
er re), de min de nek elõtt fon tos azt meg-
je gyez ni, hogy egy Pet rar ca-szo nett 
va ló ban nem ne vez he tõ kor sze rû nek 
a poszt mo dern (utá ni) kor ban. Ezek 
sze rint Ger gely Ág nes meg ta nul ta a 
„lec két”. Ugyan úgy el há rí tot ta ma gá-
tól a kü lön fé le stigmatizálási kí sér le te-
ket, mint ahogy si ke rült ezt meg ten ni 
Or bán Ot tó nak is. Köl tõi tö rek vé sük a 
sok fé le ség ben és a vál to za tos ság ban 
va ló sult meg, mely egy szer re fo gad ta 
be a ha gyo mány és az új don ság le he-
tõ sé ge it. (Ta lán leg meg fe le lõbb be so-
ro lás a klas  szi kus és ké sõ mo dern ség
is ko lá ja le het, a fo gal mat irá nyult ság-
ként el gon dol va, amely a po é ti kai és 
irány za ti sok szí nû sé get je len ti.)

Igen sok to váb bi ha son ló vo nás 
mu tat ha tó fel Ger gely Ág nes és Or bán 
Ot tó lí rá já ban, al ko tás fi lo zó fi á já ban. 
Mind ket ten ha son ló an vé le ked tek a 
köl té szet mint mes ter ség fo gal má ról. 

Or bán nál ta lán sen ki sem 
tar tot ta fon to sabb nak meg-
fo gal maz ni gon do la ta it a 
vers írás ról, egy szer egész 
te ma ti kus gyûj te ményt 
szen telt a té má nak A köl-
té szet ha tal ma cím mel.
A leg szebb gon do lat ki mon dá sá ra A
köl tõ kö rül ír ja a mes ter sé get cí mû 
vers ben vál lal ko zott: „… a vers az 
én sze mem ben / egy da rab élet…”.
Ger gely Ág nes ab ban hisz, hogy a köl-
té szet a „ki mon dás” ak tu sá val azo nos, 
így ké pes vál to zá so kat elõ idéz ni. Ezt 
egy bib li ai uta lás sal ér zé kel te ti a het-
ve nes évek vé gén (nagy já ból ak kor, 
ami kor az imén ti Or bán-vers ke let-
ke zett!): „bár me lyik ép mon dat tól 
ket té vál hat a ten ger”. (És mi a jel?)
A tör té nel mi ta pasz ta lat is ös  sze kö ti 
õket. Mind ket ten gye rek ként él ték át 
a II. vi lág há bo rú bor zal ma it és az édes-
apa el vesz té sét. En nek a köl tõge ne rá-
ci ó nak, egy ré szük nek bi zo nyo san, ez 
iro dal mi lag is meg ha tá ro zó él mé nye 
ma rad. Leg el sõ sor ban Or bán Ot tó 
lí rá já ban ural ko dik el: szin te min den
kö te té ben je len van a há bo rú ér tel met-
len sé ge, szörnyûsége.8 Ger gely Ág nes 
és Or bán Ot tó apa ké pe is azo nos for-
rás ból táp lál ko zik, azo nos, kü lön 
vi lá got te remt ve. Fel sej lik ben ne a 
múlt be li tör té ne lem min den va ló sá ga 
és igen gyak ran (a hi ány ki fe je zé sé-
ben) a je len re va ló ha tá sa is.

Ger gely Ág nes köl té sze te jól 
meg fon tolt ál lan dó sá got kép vi sel. 
Nem hi á nyoz hat ver se i bõl pél dá ul az 
in tel lek tu a li tás, a ha gyo mány mí ves 
nyel ve és nap ja ink tö mör nyel vé nek 
pa ra lel iz mu sa, a klas  szi kus köl té szet 
to po sza i nak is mé telt fel fe de zé se, a 
gya ko ri ze ne i ség, a csi szolt for ma kul-
tú ra; és szin tén az ál lan dó sá got erõ sí ti, 
hogy nin cse nek fel tû nõ köl té szet fi lo-
zó fi ai for du ló pont ok, lát vá nyos át ala-
ku lá sok sem köl té sze té ben. En nek 
el le né re fo lya ma tos moz gás ban, ala ku-
lás ban lé võ lí ra az övé. Vál to zé kony, 
mert sok sze re pet, for mát, han got ölt 
ma gá ra, és vál to zé kony azért is, mert 
rend sze re sen for mál ja a már meg lé võ 
kö te tek tar tal mát, a ver sek szö ve gét. 
Ál ta lá ban egy ko ráb ban fo gant ver-
sé nek esz té ti kai több le tet nyújt va 
cse ré li ki a sza va kat, mint pél dá ul Az 
aj tó fél fá mon jel vagy cí mû köl te mény-
ben. A zár lat: „… ott fönn, ahol nincs 
ke res ni va ló ja, / az a szád ból ki ütött,
vé kony ka Memp his ci ga ret ta / át ége ti 
a bõrt egy csil la gon.” – az Apu cí mû
vers ben, har minc év vel ké sõbb kultúr- 
és tu do mány tör té ne ti több let je len tést 
kap, a fre u di pszi cho a na lí zi sé re és 
a bib li kus je le net re va ló uta lás nak 
kö szön he tõ en. „...rossz és ros  szabb 
közt, mint erõs ge ren da, / át pa rázs lik 
egy Memp his ci ga ret ta, / a Fel sõbb
Én nek nincs több, ami fáj – // A fa lak
hûlt he lyén Dá vid ki rály.”

Ger gely Ág nes szán dé ko san nem 
akar ver se i bõl le zárt, to vább nem 
ala kít ha tó, vég sõ vál to za tot lét re hoz-
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ni, mert a Ger gely-fé le 
ál lan dó ság fo lya ma to san 
vál to zik, s így egy le het sé-
ges szin té zis nél kül, még is 
egy sé gé ben vá lik szem lél-
he tõ vé ez a köl té szet.

„Ahogy a szob rot át jár ja a Sem mi
és még sem vá lik sem mi vé a test
rá épült múlt ját nem le het fe led ni
mint a hó esés oly tökéletes…”

(Rondo capriccioso:
Mah ler a temp lom ban)

(Ar gu men tum Ki adó, 2006)
Han ti Krisz ti na

Jegy ze tek:
1  El lent mond az ál lan dó vál toz ta tás in ten ci ó já-

nak, hogy ezek nél a ver sek nél jel lem zõbb volt 
a tel jes ség, az egy sé ges ség, a le zárt ság igé nye.

2  Dérczy Pé ter hív ja fel a fi gyel met ar ra, hogy 
„a kö te tek kö zel tel jes tar tal mát a Vá lo ga tott 
sze rel me im (1973) cí mû gyûj te mény tõl köz-
li” az Út érin tõ ben. Dérczy Pé ter: A ket té vált 
ten ger. (Az ÉS köny ve szep tem ber ben, Ger-
gely Ág nes: Út érin tõ. Ös  sze gyûj tött ver sek.) 
In: Élet és Iro da lom, 2006. szep tem ber 29. 
p. 27.

3 Dérczy Pé ter: i. m.
4  Az imi tá ció Ger gely Ág nes nél in kább for mai, 

el já rás be li mí me lést, uta lást je lent. Vagy sok-
szor csu pán han gu la tok, ér zé sek vetítõdnek 
rá a versbeszélõjének mon dan dó já ra, nem 
an  nyi ra di rekt és egyértelmû a rá ját szás, mint 
mond juk Or bán Ot tó ese té ben.

5  Az imi tá ció köz ve tett transz for má ci ó val jön 
lét re egy ko ráb bi szövegbõl. Gérard Genette: 
Transztextualitás. (For dí tot ta: Bur ján 
Mónika.) In: He li kon, 1996/1–2. p. 86–88.

6  Alföldy Jenõ: Ön vé de lem a töb bi e kért is. 
Ger gely Ág nes: Necropolis. In: Tiszatáj, 
1998/6. p. 89.

7 Gérard Genette: i. m.
8  El lent mon da ni lát szik en nek Mar sall Lász ló 

pél dá ja. Õt sze mé lyes em lé kei él te tik a múlt-
ból, s eze ket nem fel tét le nül he lye zi tör té nel-
mi kon tex tus ba, szí ve seb ben re a gál in kább a 
je len köz éle ti ese mé nye i re.

szál lal kö tõd nek az eu ró pai s ki vált a 
né met köl té szet- és mû ve lõ dés tör té net-
hez, mint a ma gyar hoz. Amit úgy is 
meg fo gal maz hat nánk: e mû vek – iro-
dal munk ban nem szok vá nyos mó don 
– az eu ró pai iro da lom tör té net ele ven 
va ló sá gá ban áll nak. „Ma gas la ti le ve-
gõt szív ha tunk Ka lász Már ton kö te te i-
bõl” – fo gal ma zott né hány esz ten de je 
a köl tõ vá lo ga tott és új ver se it köz re-
a dó mun ka (A lét elrejtetlensége, Bp., 
Szent Ist ván Tár su lat, 2003) utó sza vá-
ban Rónay Lász ló. Ha a me ta fo rát jól 
ért jük, nincs okunk nem egyet ér te ni. 
Ka lász Már ton ko rai ver se it még 
a né pi es szö veg ala kí tás esz té ti ká ja 
kí sér tet te. Ám a vers nyelv csak ha mar 
ré teg zet teb bé, a lí rai lá tás mód pe dig 
ár nya la to sab bá vált. El sõ sor ban a 
hölderlini dik ció em lé ke ze tét hor do zó 
mó don, a Ril ke-fé le vers be széd örök-
sé gét föl ele ve ní tõn, ál ta lá ban pe dig a 
20. szá za di né met nyel vû lí ra fo gal mi 
vers nyelv ta ná nak, mon dat ta ni bo nyo-
lult sá gá nak és lét böl cse le ti el hi va-
tott sá gá nak ta pasz ta la tá ból me rít ve 
köl té sze tünk ben szo kat lan po é ti kai 
tar tal ma kat. A köl tõ leg utób bi kö te té-
ben ez a ha gyo mány tör té nés ér újabb 
ma gas la ti pont ra.

A Kez dõ ha lál tánc há rom cik lu sát 
14–14 vers al kot ja: csu pa 14 so ros 
szö veg. S bár a so ro kat nem kap csol-
ják ös  sze rí mek, és sem a szó tag szám, 
sem a vers rit mus le het sé ges kö tött sé ge-
i re nem is mer het ni rá, pusz tán a 14-es 
szám (s an nak kö vet ke ze tes je len lé te) 
szo net tek ként ol vas tat ja e mû ve ket. 
An nál is in kább, mi vel e vers tí pus 
kü lön fé le vál to za ta i nak (a Pet rar ca-, 
a Shakes peare - vagy a Ber tók-fé le 
szo nett nek) jó for mán egyet len kö zös 
mû fa ji is mér ve ép pen ez. Ka lász 
ver sei a sza bá lyok el vi szi go rát csak 
lát szó lag hagy ják fi gyel men kí vül: 
for má lis hi á nyu kat a be széd mód 
pá rat lan fe szes sé gé vel, a ké pek hé zag-
ta lan il lesz té se i vel s az abszt ra há ló 
nyel vi ség ere jé vel el len sú lyoz zák. 
Azt érez het jük: e ver se ken mint egy 
át tör té nik a szonetthagyomány, hogy 
az így nyert szö veg for ma a sze mély-
te len tra dí ció és az egye di erõ fe szí tés 
kö zös mû ve ként szó lal tat has sa meg 
azt, ami a köl csö nös ben egyé ni, a 
sa ját ban pe dig egye te mes le het. (Az 
el mú ló ban az új já szü le tõt föl is mer ni, 
az idõ nek alá ve tett lé te zés ben az idõt 
aján dék több let ként azo no sí ta ni: vég-
sõ so ron ta lán épp úgy a „sem mi hez 
mél tó ha so nu lás” [Lom ta la ní tás, 37.] 
idõ- és lét él mé nye süt át e poetológiai 
je len sé gen, mint az én-tu dat ön ér té sén 
s az „Álom ra sej tés” [uo.] tu da ton tú li 
tudásán…)

A kö tet Ka lász lí rá já nak mind azon 
foly to nos erén  nyé tett sa já tos sá ga it 
föl vo nul tat ja, ame lyek okán az ér tel-
me zé sek rend sze rint a hermetizmus 
és az enigmatikusság ol va sás ta pasz ta-
la tát rög zí tik. Szo kat lan (de a szó rend 
rend ha gyá sa i val kö vet ke ze te sen élõ) 
mon dat ala kí tás; re gisz ter ke ve rõ (ám 

mind vé gig emel ke dett nek meg õr zött) 
vers be széd; ki ha gyá sos (ép pen ezért 
erõ tel je sen meg szó lí tó) re to ri ka. 
Vá lasz té ko san ide gen ki fe je zé sek és 
sejt he tõ en táj nyel vi sza vak vá rat lan 
egy más mel lé ren de lé se. Sze mé lyes-
ség (a csa lád tör té ne ti szá lak ré vén) és 
tár gyi as ság (a mû ve lõ dés tör té ne ti irá-
nyok ha tá sa ként); s mind ez nyel vi és 
vers nyel vi ref le xi ók kal s ön ref le xi ók-
kal sû rûn át szõ ve. (A mû vé szi be széd 
mély sé gét Ka lász nál ren de sen ép pen 
a vers nyel vi ref le xi vi tás, a depoetikus 
el vont ság sza va tol ja.)

A ha gyo má nyok hoz, szö ve gek hez 
és sze mé lyek hez va ló, jel zett és jel zet-
len kap cso ló dá sok (aján lá sok, mot tók, 
idé ze tek, meg szó lí tá sok, hommage-o k 
és sze rep ver sek) föl tû nõ en nagy szá-
ma a kö tet ben a tisz te let gesz tu sát 
ál lan dó sít ja. De nem csak azt: leg-
alább ak ko ra nyo ma ték kal mu tat 
vis  sza e lí ra tör té ne ti tu da tos sá gá ra, 
il let ve ön tu da tá nak tör té ne ti meg ha-
tá ro zott sá gá ra. Ar ra, hogy Ka lász 
ver sei pon to san tud ják: amit tud nak,
nem sa ját tu dá suk, még ha nél kü lük 
– ugyan úgy, ugyanakként – nem vol-
na is tud ha tó.

Egyé ni utak ról ad nak szá mot (ha 
még oly váz la to san is) és kö zös sé gi 
ta pasz ta la tok kal szá mol nak el (ese-
ten ként csak egy-egy föl vil lan tott 
kép ben) a kö tet írá sai; s mind eköz ben 
szük ség sze rû en han gu la ti és köz ér ze ti 
szél sõ sé ge ket, né mi egy sze rû ség gel: 
misz ti ciz mus és re zig ná ció szél sõ sé ge-
it szem be sí tik (s he lye zik el ala nyu kat 
e szél sõ sé gek kö zött). Szél sõ sé ge ket 
– a „még ma át jutsz / egy tû zõbb
ol dal ra” (Köl tõk em lé ke ze te [Ut cai 
harc], 14.) re mény sé gé tõl „a min-
den ko ri sö tét ben” (Méh far kas, 24.) 
vég zett mun ka ethoszáig; a „Nyel-
ven át kel ni” („Der tanzende Tod –” 
[Vé kony ka jég], 34.) fi nom fo gal ma-
zá sú nyelv fi lo zó fi á já tól az „Ol vas tak 
rég a hol tak gon do la ta ink ban – / fé lõ,
ma nem igen?” (Delft, 46.) ké tely tõl 
ár nyas tör té ne lem ké pé ig; a „Vi sel tes 
lét tu dat” (Tá vol Duinótól, 47.) szi kár 
szám ve té sé tõl a „ne künk szánt le vé-
te tés” (Sum ma, 56.) transz cen dens 
vi ga szá ig.

A Kez dõ ha lál tánc, mi köz ben a 
meg szó la lás for ma ki vé te les egy ne-
mû sé gé vel és a lá tás mód rend kí vü li 
ko he ren ci á já val hív ja fel ma gá ra a 
fi gyel met (az emel ke det ten elé gi kus
alap tó nust igen fi no man han gol ja 
csak el egy szer a tragizáló lét föl fo-
gás hang üté se, más  szor a ke resz té nyi 
bi za ko dás szó la ma), nem szû köl kö dik 
kü lön le ges ha tá sú, em lé ke ze te sen 
nagy ver sek ben. Ilyen az azo nos 
hermeneutikai alap ál lás két sé ges 
el ér he tõ sé gé vel szá mot ve tõ episz to-
la (Le vél a má sik me ta fo rá ról, 23.); 
a lé lek jel kép gaz dag szim bo li ká ján 
át szûrt, meg ren dí tõ en ben sõ sé ges 
gyer mek ko ri em lék lirizálása (A lep-
ke, 31.); a fel tá ma dás te o ló gi á ját sze-
mé lyes sors kép let té át raj zol ni igyek-

Semmihez mél tó
hasonulás

(Kalász Már ton: Kez dõ ha láltánc)

„Mind az ima, mind a köl té szet meg-
hall ga tás ra vár.”

Beney Zsu zsa

„Mi vé le szünk kalligráfus nél kül?”
Ta más Zsu zsa

Ka lász Már ton köl té sze té rõl ér dem-
te le nül ke vés szó esik. Pe dig ki vé te les 
lí rai be széd, von zó an ön tör vé nyû 
vers mû vé szet az övé. A re cep ció 
za va ra ta lán ab ból szár maz hat, hogy 
Ka lász al ko tá sai al kal ma sint több 


