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A szívbe mentett Hymnus

Kölcsey Hymnusát szinte nemzeti himnuszunkká vá
lásának kezdetétől számtalan sebesülés érte. Mél  tat 
lan alkalmak, méltatlan történelmi idők próbálták 
szolgává tenni, s a maguk képéhez igazítani sorait. 
Volt idő, amely ki is akarta cserélni a maga eszméit 
harsogó énekre – vagy arctalan dalocskára. De a Hym
 nus ellenállt, ellenszegült. Nem engedett Kölcsey mi
nősége, szintézisének hatalmas arányai. S a létét az ő 
mértékeihez mérő magyarság.

Közöttük Ágh István, a rö
videsen 78 esztendős költő, 
író, esztéta, szerkesztő, irodal
mi fó  rumok, szervezetek több 
mint fél évszázad óta a ma
gyar irodalomért, kultúráért 
cselekvő alkotója. Pedig – aho
gyan a Hymnus – folytonosan 
kapta a sebeket ő is az időben. 
A leg  nagyobbat 1956 októbe
rében, a Parlament előt  ti tün
tetésen, a tömegen végig  söprő 
gyilkos sorozattól, amelynek 
egy lövedékdarabját még ma 
is a testében őrzi (A Par la 
mentnél). Ahogyan átvérzett és 
elégetett kabátja emlékét és a szimbolikus nevű, ti
zenhat éves vöröskeresztes nővér: Magyar Katalin 
arcát is, akit – miközben „védő kart” akart nyújtani  
a sebesülteknek – terített le a halálos lövés (Magyar 
Katalin).

S hogy a sebesült Hymnust, a megölni akart him
nuszt megvédje, Ágh István egész életműve ezért 

Kölcsey Ferenc öröksége s a Hymnus mellé állt. Vers
 ben, szépprózában, szociográfiában, esszében, a Hi 
tel folyóirat szerkesztőségében, műfajok és tettek 
sokaságában segített a nemzetnek újra eszmélni,  
rá  találni önmagára, Istenre, önvédelmi reflexeire és a 
maga legjobb esélyeire. S nemcsak a vergődő, a szen
vedő magyarságot mutatta meg korának, de az alkot
ni képeset, a magasra tekintőt, a felemelkedőt is. Így 
vált Kölcsey Ferenc egyik legkövetkezetesebb XX., 
XXI. századi örökösévé a csekei falutükörkép, a te
nyérnyi dunántúli település, Felsőiszkáz parasztházá
ból, porából emelkedve fel, majd rásugározva elemző 
és megtartó művészete fényeit a történelemre. 

Azt hirdetve – immár tőle idézve –, hogy a leg
sötétebb napokon is „velünk 
az angyal” (Velünk az angyal), 
s hogy az oltárkép szenvedő 
Krisztusa maga a szenvedő 
ember is, aki minden fájdal
ma között is képes alakítani  
a történelmét (A bél  poklosok 
Messi  ása). „A magyar nép zi
vataros századaiból” sort írja 
oda ő is alcímként egyik ver 
se alá (Apok  rifák), rámutatva, 
hogy milyen század a sajátja 
is – miközben a halállal szem
benéző Köl  csey arcké  pé  be öl
tözik.

S közben kiszaggatja, ki  me
  nekíti a Hymnus legszebb 

erőit a század poklaiból, szellemi és történelmi örvé
nyeiből, romhalmazaiból, hogy tisztán adhassa át 
üzeneteit jelene magyarságának. Varázslat kará
csonyfára című ver  sében, Jézus születésének ünne
pével egyidejűen ezért szól ekként – egyszerre élete 
társához s hozzánk, Önökhöz, mindenki más  hoz – az 
önbizalom és a jövőkép erejének ébresztésével:
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 Az itt következő két írás a szatmárcsekei református templomban hangzott el, 2016. január 17én, a Kölcsey Társaság Magyar Kul  túra napi 
ünnepségén, a Kölcseyplakett kitüntetésének átadásán, amelyet az idei évben Ágh István kapott meg. 

Ágh István

Nincs erdő nélküled,
nélkülünk nincs Magyarország,
tűleveleid illegesd,
injekciózd az ország sorsát
valami szépre, ami nincs,
burkolózz barna gyümölcsbe,
de ha hó lesz, vedd föl a zöldet,
öltözködj havazásba,
lehelj rám örökzöldet.


