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1978

Kobaltország

Gergely Ágnes gyerekkori mitológiára épülő képzeletbeli országa, Kobaltország nem társadalmi parabola,
inkább allegorikus utópia: életérzésében, léttapasztalataiban a modern ember közérzetét, tépelődéseit
jelképezi. A kötet verseit prózában elbeszélt kerettörténet fűzi össze: XVII. Enceládó, Kobaltország
királya vitázik az udvari bolonddal kétely, humor és irónia szövi át a lét alapkérdéseiről szóló filozofikus
beszélgetést.

2000

Őrizetlenek

A költő negyedik regénye két különböző történelmi hátterű ember, a német dél-amerikai Carlos és a
magyar Karen szerelmének balladája. Karen kislánya, Daniela beteg, nevelt-lánya, Detti egy balesetben
árvult és rokkant meg, Carlos és Karen szerelmét akadályozza a nyolcvanas évek eleji gyanakvó,
utazásokat gátló magyar politikai apparátus, de a svéd kémnőről filmet forgató Carlost is gyanakvás
veszi körül. A fegyelmezett, jólelkű férfi három nő reménységévé válik, és talán legerősebb társát
kénytelen a maga sorsára bízni.

2010

Jonathan Swift éjszakái

Gergely Ágnes legújabb verseskötete, Jonathan Swift éjszakái költői számvetés. Nem a korábbi szövegek
egybegyűjtése jelenti az emlékezést a költői pálya kiemelt állomásaira, hanem az új kötet
megszólalásmódját tekintve adja meg az összegzést és a visszatekintést. A kötet Swift Gulliver utazásai
című művét idézi fel, és ciklusai is a Swift-regény négyes felosztását követik. A kötetcímet adó vers
középpontja az egyes ember és a közösség morális tartására és a művészet értelmére való rákérdezés.
A művészet értelmét feszegető kérdés köré szerveződik a kötet egésze. A versekben a fizikai anyag
átváltozása és megszűnése jelenti azt a központi motívumhálót, amely a kötet mind a négy ciklusában
visszatérő jelleggel felbukkan. Ezzel összefüggésben tűnik fel az út motívuma, mely alkalmatosságtól és
módtól függetlenül átszövi a verseket. Az utazásnak azonban nem csupán fizikai értelemben van
jelentősége, a felbukkanó nevek (Elisabeth Barrett Browning, Apollinaire, W. H: Auden) és helyszínek
(Toledo, Gibraltár, Firenze, Dublin, Bécs, London) Európa kulturális hagyományát is felvázolják, melyhez
nem csak szövegszerűen, de művészetszemléletében is kötődik Gergely Ágnes kötete. Mindezt
érzékenyen szövi át a személyes múlt és férfi-nő kapcsolatok felidézése, ahogyan azt az alcím (Versek
négy arckép alá) is sejteti, s ezzel a költő tovább árnyalja mind az utazás, mind a visszatekintés
problémakörét. A kultúra értelmére vonatkozó kérdés tehát Gergely kötetében két szempontból is

felmerül: egyfelől a saját munkásság, másfelől – a horizont kitágítása révén – az európai művelődés
tekintetében.
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