
A sirály
szárnycsapása
Gergely Ágnes: Az oszlop mellett

„Ennél már semmi nem lehet / se egyszerűbb, se szörnyebb: / lassan
megindulnak felém / a bibliai szörnyek” — zárult Pilinszky Téli ég
alatt című verse (első kötetében, az 1946-ban megjelent Trapéz és kor-
látban). Szabó T. Anna Fény című, 2002-es verseskönyvében pedig
Leviatán címmel olvasható az a shakespeare-i szonett, amely az álomi
öntudatlanság éjszakájához rendeli az ószövetségi tengeri szörny al-
legorikus alakját: „Nem a trombita, nem az angyalok. / Cirregő
neonfény. Éjszaka van. / Kifordult szemű mezítlábasok / mennek a
porban, mennek, hangtalan. / Most minden út a tengerhez vezet. /
Sötét fenevad, mindenkit benyel. / Férfi és asszony, aggastyán, gye-
rek, / sorban tűnik a hullámokban el. / Aki elalszik, mind, mind ide-
jut. / Lépked mereven, lassan, elnyílt szájjal. / Mozog a föld, kiveti
hol tait. / Mennek ők is az alvók nagy hadával. / És elmerül a sötét
víz alatt / az öntudattal fertezett anyag.” Látnivaló, a gonosz erők
archaikus szimbóluma modern és legújabb költészetünket is mélyről
jövően szólítja meg, s bírja szóra. A hagyományosan sárkány-, kígyó-
vagy krokodilszerű lényként ábrázolt Leviat(h)án Gergely Ágnes
költészetében ugyancsak hangsúlyos helyen, Az oszlop mellett című
költemény (1997. október) fontos motívumaként tűnik föl.

AZ OSZLOP MELLETT

Az oszlopba kapaszkodsz
a templom karzatán
legszentebb perceidben
ott van Leviathán

Ginsberg teli torokkal
a költészetbe tévedt
és kínjában az Istent
kívánta kedvesének

A zsoltár szerint akár
kedvesünk is az Úr
s anyanyelvünkben ember is
az asszonyállat
hát miért hogy az oszlopmélyből
Leviathán kiszabadul?
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s hol végződik a remény
és hol a bűnbocsánat?

s ha betódul a kupola alá
a szabadság tudása
Istenem eltöltesz-e majd
mint sirályt a szárnycsapása?

A szörnyeteg alakja és a templomi jelenetezés metafizikai versbeszédet
ígér; s nem kell csalatkoznunk: a költemény a mélyvilági gonosztól
kísértett, de az isteni jóság után sóvárgó kreatúra hangján szólal meg.

A vers kompozíciós egyensúlyáért több tényező szavatol. A dön-
tően jambikus versnyelvtan Gergelytől szokásos fegyelme az egyik
ilyen összetevő. A nyelvtani személyek strófánkénti változása
(egyes szám második, majd harmadik, azután többes szám első,
végül egyes szám első személy) a másik. Ugyancsak összefüggés-
erősítő hatással bír a szcenikus térszerkezet rendje: a mélyek bes-
tiáját színre léptető verset a magasság jelölői keretezik („karzatán”
— „kupola”). Ehhez tartozó — s a cím által is kiemelt — elem az
oszlop motívuma, amely mint tartó/megtartó konstruktum, mint
személyes támasz („kapaszkodsz”) és mint a függőleges figyelem
(a fohászos alapállás) megjelenítője rajzolódik elénk.

Az első versszakban a hitbéli bizalom (a szakralitás alkalma) és
a váratlan fenyegetettség (a romlás betörése) kettősége teremti meg a
mű egészén végigsugárzó feszültséget. A második szakasz az ameri-
kai beatköltő, Allen Ginsberg fölemlítésével — s a „teli torokkal” ki-
fejezés révén Ginsberg 1955-ben publikált kultikus alkotása, az Üvöl-
tés (Howl) fölidézésével — a tébollyal határos kétségbeesés és a
spirituális szabadságvágy problematikáját idézi föl. A „kívánta ked-
vesének” sor vezet át a következő egységbe (lásd: „kedvesünk is az
Úr”), amely immár a hagyományon („zsoltár”) és a nyelven („anya-
nyelvünkben”) keresztül megragadható és fölfogható létbeli teljesség-
gel (az Isten–ember–állat hármasságával) szegezi szembe a Leviathán-
veszélyt. Az utolsó négy sorban alanyivá váló dikció az Istenhez
intézett kérdéssel a szorongó bizalom végkicsengését adja a műnek.

Két szembetűnő alaki sajátossággal kell még számolnunk. Ezek
alkalmasint össze is kapcsolódnak. Az ugyanis, hogy a harmadik
strófa nem négy, hanem nyolcsoros (a különben félrímes képletet tá-
voli keresztrímessé alakítva), a központozást nélkülöző szöveg egyet-
len írásjelére hívja föl a figyelmet: a verset — a harmadik–negyedik
szakaszban — három kérdés zárja. Mégpedig valláslélektani gyö-
kerű, ontoteológiai érdekű három kérdés. Ezeknek tárgya: a gonosz
szüntelen jelenvalósága; a remény, a bűn és a megbocsátás antropo-
lógiai-teológiai kérdésköre; s Isten végső viszonya a hinni akaróhoz.

Szorongó bizalom — írtuk a végkicsengésről, azaz a harmadik
kérdés hatásáról. A „szabadság tudása” kétértelmű szintagma: a sza-
badság adta és a szabadságról való tudást egyaránt jelentheti. Előbbi
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olvasat a bizalom, utóbbi a szorongás felől közelítene a vershez.
A „be tódul” képzetének ellenállást nem tűrő erőteljessége a bizako-
dást mutatja jogosabb magatartásnak. Az ember és Isten kapcsola-
tát a sirály és szárnycsapása közti viszonyhoz hasonlító zárlat ennél
is tovább merészkedik: Teremtő és teremtett óhatatlan egymásra
utaltságát, pontosabban a két dimenzió egymást értelmező-igazoló
szerepét nyomatékosítja egy nehezen feledhető, légiesen elvont,
mégis kézzelfoghatóan transzcendens képpel, a szárnyalás-megszaba-
dulás újjáírt toposzával.

„Ne adj a bűnnek
több időt”
Gergely Ágnes: Dániel

Tizenegy versszak akár soknak is tűnhetnék — de nem egy olyan
mű esetében, amely a bűn és kegyelem teológiájába bocsátkozik bele
az imádságos versbeszéd ismétléses-variációs retorikájával. A Jo -
nathan Swift éjszakái című kötet utolsó előtti verse (2009-ből) több te-
kintetben a költői életmű esszenciáját nyújtja.

DÁNIEL

A barlangmély elhihető.
A vad, ha éhes, akkor öl.
Vadnak való, mély hangon szólt
az oroszlánhoz Dániel.

Ihol vagyok, mondta neki.
Ne rám less, a gonoszra less.
A barlang ideiglenes.
Babylón ideiglenes.

A gonosz ideiglenes,
mint a mocsári gólyahír.
Nem örök, csak a sivatag,
s a Kéz, amely a falra ír.

A gonosz ideiglenes,
de a gonosztett messze nyúl.
Sidrák, Misák, Abednegó
a kemencében lángra gyúl.
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Három epizódfigura.
Nem vár rájuk a temető.
Hogy épségben kilépnek ott,
milyen mércével hihető?

A gonosz ideiglenes,
de teret kap és menetel.
És ott az írás a falon:
Mene, Tekel. Mene, Tekel,

U’fárszin! Én is orditok.
Nebukadnezár, Belsazár,
diktátor, császár, hadvezér,
tömeggyilkos, despota, cár:

hatalmuk ideiglenes,
de hűbéresük az idő.
És ezalatt mindig megég
Sidrák, Misák, Abednegó.

És Julie Andrews hangtalan.
És Jacqueline du Pré nyomorék.
Két barátom fia halott.
És ezalatt hol volt az ég?

Uram, én hinni akarok.
Ne adj a sivatagnak át.
Ne adj a bűnnek több időt,
és ne adj neki logikát.

A barlangmély elhihető.
A kemence egyszer kihűl.
A vadállat izzó szemét
tikkadtan nézi Dániel.

Miért oly jellegzetes darabja ez Gergely Ágnes lírájának, s mely jegyeinél
fogva érezhetjük hitvallóan összegező alkotásnak? Például a verstan
és a versnyelvtan szempontjából: a jambusok dísztelen eleganciája, a
kancsal rímek törődött disszonanciája (jellemzőmód a nevekhez/sze-
mélyekhez való nyelvi hozzáférés torz esélyeire figyelmeztetően: „öl”
— „Dániel”, „idő” — „Abednegó”, „kihűl” — „Dá niel”) és a szűkös
mondatok lakonikus-aforisztikus nyomatéka hosszas élmény az ol-
vasó emlékezetében. A témakör és a szemléletmód bibliai horizont-
ja (az Ó- és az Újtestamentum világát egyesítően) is szokott sajátosság
Gergelynél. Ugyanígy a metafizikai tájékozódás erkölcsi vonatkozá-
sainak mérlegelése vagy a narratív, a filozofikus és a lírai szakaszok
diszkrét harmóniája is vissza-visszatérő tulajdonsága az életműnek.
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Az epikus elemek, a mesei intonáció („Ihol vagyok”), a bölcsel-
kedő stíl és az imádságos szólam a nyelvi anyag gazdagságára
vezet; ehhez kapcsolódóan eredményez tematikus és reflexiós ösz-
szetettséget a bibliai idők (Dániel), a történelmi korok („diktátor,
császár, hadvezér, / tömeggyilkos, despota, cár”) és a modern je-
len valóság (Julie Andrews, Jacqueline du Pré) egymásra vetítése,
megtoldva a vallomásos alanyiság, a személyes tanulságkeresés
poézisével, szelíd rémületével („Én is orditok”).

Dániel esete a Biblia nagy szabadulástörténetei közé tartozik:
Noé, Jób, Jónás kegyelmi narratívái sorába. Az oroszlánok bar-
langjába zárt próféta története kapcsán a vers a kemencébe vetett
zsidó ifjak (Sidrák, Misák, Abednegó) és a király falára írt intés
(Mene, Tekel…) eseményét is fölidézi, azaz határozott teológiai am-
bícióról ad számot.

A keresztény művelődéstörténetben Dániel alakja gyakran Krisz-
tus-előképként értelmeződik; ilyesformán lehetett a halálon felül-
kerekedő hit allegóriája minden korban. Gergely Ágnes verse is e
szellemiséget szolgálja: a mindenek dacára megőrizhető remény-
ségről beszél. Pontosabban: e megőrizhetőség reményét fejezi ki…
Tételmondata a háromszor szereplő sor: „A gonosz ideiglenes”. S bár
ugyancsak három ellentétes mellérendelés szegezi e megállapítás-
sal szembe a részint napi, részint történelmi tapasztalás keservét
(„de a gonosztett messze nyúl”, „de teret kap és menetel”, „de hű-
béresük az idő”), ráadásul a szöveg kereteként szolgáló barlangi je-
lenetezés előbb még a beszéd („szólt”) delejes erejét, utóbb viszont
már csak a tekintet („nézi”) megfáradt ethoszát tulajdonítja Dániel -
nek, a költemény retorikai tetőpontjának mégiscsak az utolsó előtti
strófát láthatjuk. Azt, amelyikben a mindenkori gonoszság tapasz-
talatából („És ezalatt mindig megég…”) nem hitehagyott kétség-
beesés, hanem, épp ellenkezőleg, a hit kétségbeesett akarása fakad
— túl a ráción, mert a költészet és a kegyelem metszéspontjában:
„Uram, én hinni akarok. / Ne adj a sivatagnak át. / Ne adj a bűn-
nek több időt, / és ne adj neki logikát.”

A „mindig” megégő Sidrák, Misák, Abednegó sorsa jelképes.
„Három epizódfigura”: a Bibliában is, a versben is. S éppen emiatt
rajzolódhat át arcukon a világ lakosainak, a teremtés epizódfigu-
ráinak arca — mindannyiunké, bármelyikünké. Az „ideiglenes” (a
közönséges rossz) és az „örök” (az isteni jó) föloldhatatlan ellentéte
egyúttal választási kényszer is. Gergely Ágnes verse után talán el-
köteleződnünk is könnyebb lesz.

Hadd hivatkozzunk végül, csak példaképpen, két szép előz-
ményre. Babits Dániel éneke címmel fordult az ószövetségi történet-
hez (in Az istenek halnak, az ember él, 1929). Verse az irgalmas meg-
engesztelődés és megbékélt bizonyosság hangján szólal meg:
„Mégis megemlékeztél rólam, Isten / és azokat, akik téged keres-
tek, / akik téged szeretnek, megtaláltad. (…) De az oroszlánt nem
bántom, ki engem / nem bánt. Estére visszatérek hozzá / s vad
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teste bundás melegében alszom. // Hallom majd nagy szivét do-
bogni; a föld / vele dobog, s az ég is; — én meg alszom / ringatva,
mint az Isten csecsemője.” Székely Magdánál két vers is (kötetről
kötetre egymás szomszédságában) visszanyúl a dánieli példához.
A negyedik a név mítoszias elhagyása révén egyéníti Dániel alakját
(„Sidrák Misák Abednegó / a tűzben föl le járnak / a negyedik áb-
rázata / mint istenek-fiának”); a Dániel megmenekül című négysoros
pedig mintegy a szakrális fényszimbolika hagyományából lépteti
elő az Urat (Dánielt, így az embert általában elszenvedő-megélő
lénynek mutatva): „A verembe az Úr / most lép be éppen, // a le-
pecsételt kövön át, / a fény háromszögében.”

Költészetünk nem dúskál jelentős Dániel-versekben. A kevés
közül is kiragyog a Gergely Ágnesé.

Mentségek közt
Találhatsz érvet, mentséget a mára,
a múltad úgyis feltolul. Hiába
tennél szert egy fenséges hazára,
mi érdem fenn, az kárhozat alul.

Találhatsz érvet, mentheted a vétket,
hiába áll melléd a Lord: „Erényed
bűnön hízik, erről szól a végzet.” —
s nem engedi, hogy tényeid sorold.

Találhatsz érvet, mentséget erényre,
ha fáradt vágyad csendre int. A lényeg
ennyi csak: az ájtatos beléndek,
hogy üdvözülj, már nyújtja mérgeit.

Találhatsz érvet, enyhítőt a bajra,
de önmagadtól óv, ki véd. És hadba
száll a bárgyú jóság szent haragja,
hogy omló mennyet illesszen föléd.

BALLA D. KÁROLY
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