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A VERS MINT BÛNJEL

Ágh István: Hívás valahonnan
Nap Kiadó, 2011. 154 oldal, 2100 Ft

„Isten csak szó a környezetre” – írja Robert Lowell 
a THOREAU I címû versében (Orbán Ottó fordí-
tása), nehezen lehetne pontosabban kifejezni 
azt a fajta világ- és életszemléletet, amely Ágh 
István költészetének is sajátja, ahol minden em-
berközeli dolgot áthat egy mély harmónia, alig 
megbontható természetesség; érzéki és cso -
dás egyrészt, másként hétköznapi és szokványos: 
„Az emlékké vált Isten, mint egy halott családtag / 
fölsejlik a szent este gyantás fenyôszagában” (A TE-
REMTÉS), ahol a fent említett dolgok mind jelen 
vannak, s e hitet mégsem érezhetjük túlvilági-
nak, hiszen egy nagyon is eleven élmény tárja 
elénk, amely egyszerûségében nem is akar túl-
mutatni magán. A kettôsség, amely ezt az öreg-
korba hajló, magasba szárnyaló költészetet jel-
lem zi, a KORA NYÁR, KÉSÔN címû versében mutat-
ja magát teljes kibontottságában. Egyrészt a 
halálfélelem („Mikor jókedvem kerekedne, görcsbe 
rándul / s vigyorog rám a belülrôl kivetült rémkép, / 
amivé váltam életem közelgô végén, / halottaimnak 
egyre zsúfoltabb táborában.”), másrészt a Lowell-
idé zet szellemében való megnyugvás, bele tö rô-
dés. („Lágy, kora nyári naplemente kellett hozzá, / 
rózsanyílás, és minden, mi emlékül maradt, / s persze 
a ház, meg az ottfelejtett kerti pad, / hogy megszálljon 
a sosem tapasztalt szabadság.”)

Elôzô két fontos kötetének (SEMMI SEM ÚGY, 
2003, A MEGTALÁLT IDÔBÔL, 2005) ismeretében 
jól érzékelhetô, hogy a prózai visszaemlékezé-
sekkel párhuzamosan (KIDÖNTÖTT FÁINK SUTTO-
GÁSA) lírájában is bizonyos számvetést, összegzést 
nyújt ez a költészet. Kevesen jutottak a formá-
jában és hangvételében hagyományos líra olyan 
magasába, ahogy Ágh életére visszatekintve, 
szinte impresszionisztikus lágysággal, apró dol-
gokra figyelô hitelességgel láttatja életsorának 
egyes állomásait. A gyermekkor helyszínei, a 
szülôk alakja, a fôvárosba felkerülô egyetemis-

ta sorsának alakulása, majd az ’56-os Kossuth 
téri sebesülés, szerelmek és házasságok mind-
mind egy-egy láncszeme ennek a versfüzérnek. 
Hangulatilag néha Tóth Árpád versei, kompo-
zícióját tekintve Szabó Lôrinc emlékezô-sze rel-
mes szonettjei juthatnak eszünkbe. A mostani 
kötet is nagyrészt az elôzô kötetek folytatása, 
kis részben talán kiteljesítése. Sok-sok párhu-
zamra lelhetnénk, hiszen a szereplôk éppúgy, 
ahogy az emlékezések tárgyai is, ismétlôdnek. 
Az ELLOBBANT SELYEMKENDÔ párverse a korábbi 
MIRE VALÓ VISSZAJÁRNOM: mindkettôben az immár 
üres szülôi házba való szürrealisztikus visszaté-
rés során anyja alakjára ismer, a régi sparhelt 
körül mitologikusan régi tüzet élesztô figurá-
ban: „anyám! unokádat hoztam / itt lüktet a bal ka-
romban / el kell mennem nem sokára / hol találok az 
apámra?” 

 Egy kérdés azért ott motoszkál az olvasó fe-
jében, mert még a legélesebben gondolati és 
merész képeket görgetô versek is gyakran rá-
ülnek erre az ellenállhatatlan sodrású felezô 
hangsúlyos verselésnek a hullámzására: eme 
magyaros ütem valóban alkalmas-e a leíró jel-
le gû vagy epikus karakterû verses beszélyen túl 
a modern életszemlélet diszharmóniáinak meg-
jelenítésére, avagy a hagyományos ritmus által 
elátkozva megszünteti a versek intellektuális 
feszültségét? Mondhatni azt is, hogy modern 
klasszikusaink mind az idômértékes verseléshez 
térnek vissza, próbát sem igen tettek a magya-
ros verselés megújítására. A másik nagyon köny-
nyen tetten érhetô elem ebben a költészetben 
az alanyi költôknél ma már szinte elengedhe-
tetlen, minduntalan felbukkanó lírai én ellen-
pontozásának a hiánya. Az irónia, a humor nem 
igazán kenyere Ághnak.

A versek többsége az elmúlással foglalkozik, 
kettôs értelemben is: a jelen vékony hártyáján 
minduntalan átdereng a múlt mint lírai anyag, 
az egyszeri emberi lét fogyó ideje s mint egy 
régebbi életszemlélet töredékes tárgyi és szel-
lemi maradéka, torzója. Az ARCOK EGYMÁSBAN, a 
némileg romantikus képek ellenére („Fölsejlik 
az a valahai óra, / mint az évek szféráin áttûnô fény...”) 
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hamar a költôileg releváns, minôségileg maga-
sabb rendûnek érzett képhasználattal él. Ho-
gyan is válnak le egymásról az idôben az arcok, 
borotválkozás közben sejlik fel az ugyanazokkal 
a mozdulatokkal szinte a szobrász munkájával 
ellentétesen (!) kikerekedô másik arc az arcban. 
Az ujjak, a kéz önmagukban hordozzák a fia-
talkori arc ideáját, a beidegzett szokások felta-
karják e mozgások mélyén még háborítatlanul 
élô ifjonti képmást: „s mintha megfáradt ábráza-
tom tükrén / fiatal képem is kirajzolódna / a ránca-
imra hûlt borotvahabból, / amíg sávokban nyesem a 
borostát, / miként alakját kibontja a szobrász, / visz-
szaválok a pontos mozdulattól...” Rokon ezzel a 
képi megjelenítéssel AZ IDÔ TENGELYÉBEN címû 
vers víz-tükör-arc hármassága. A hérakleitoszi 
bölcsességtôl József Attila A DUNÁNÁL címû ver-
séig a víz mindig az elmúlás, az idô fogalmának 
megkülönböztetô filozófiai jelentést tulajdoní-
tott. A változás állandósága soha másban any-
nyira meg nem ragadható, mint a mozgásában 
is örökös változatlanságot indukáló folyó képé-
ben. A mozgás mélysége fölött a tükrözôdés ál-
landósága olyan képzetet kelt, mintha a folyó 
ma ga mozgó tükör lenne, s gondolatilag a mély-
ség a múlt, a felszín a pillanat: „Valami uszadék 
bukdos, / mintha átszûrôdni látnék / az idegen masz-
kos arcon, / az enyémen egy diákét, / s lehetetlen föl-
idéznem / azt a tûnôdést, a hangot, / hogy mit érzett, 
kire nézett, / s vajon én voltam-e akkor?” 

A költô a maga testiségét állítja a múlás ten-
gelyébe, mint egy idômérô eszközt, de a versek 
hangulatilag, lélektanilag mozdulatlanok, mint-
ha az impresszió a pillanat elemeit, a látvány 
moccanásait szeretné mozgósítani annak érde-
kében, hogy érzékivé váljék a múltja. Ennek 
azonban gátjai vannak, túl költôi mindez, és 
ontológiailag nem is tárgyszerû, mintha az imp-
resszionisták esztétikáját vallaná magáénak, ahol 
a látvány szépsége pontosan fedi a kiválogatott 
látványelemek révén az elôállított költôiség mûvi 
klasszicizmusát. 

Erôsebb és érzékibb ennél a kötet második 
rétege, ahol az egyéni sors mellett a költô a csa-
ládtagok, pályatársak, egy nemzedék lassú el-
múlására emlékezik. Esendôségében, termé-
szetes hangütésében a kötet egyik legszebb da-
rabja a NÔVÉRE UTOLSÓ LEVELÉRE címû vers. A két 
költôtestvéren kívül a család többi tagja nem 
emelkedett ki természetes környezetébôl, így a 
hazalátogató „pestiek” majd’ mindig idôutazást 
tettek gyermekkoruk vidéki helyszínére. A le-

vél bôl idézett egyszerû sorok és a megemelt 
prózavers stiláris különbségébôl születik meg a 
szöveg különleges, drámai feszültsége. A leg-
tisztább emberi tekintet ez, amikor a nôvér nyo-
morúságában is oltalmazott egzisztenciális lénye 
fölébe kerül az irodalom mûviségének: „eszem-
be jutott, mi vár még rám, hiszen már láttam / esdeklô 
szemeket, ahogy a kikötött állat / kínzója elôtt szokott 
szûkölni, hallottam / álomi beszédbôl fölmosolyogni 
azt, akitôl / magamban kellett búcsút venni végül, / 
púpos takarók dermedt hullámai közt kerestem, / kel-
tettem, s egyszerre otthon éreztük magunkat, / Úgy 
fáj a szívem, édes bogaram, úgy fáj a szívem! / 
szólt messzirôl, a végtelen kékségbôl.”

A kötet egyértelmûen központi darabja, az 
akár kötetcímként is helytálló és az egész anya-
got reprezentatív módon megvilágító EGY NEM-
ZEDÉK BEHAJÓZÁSA. Szemléletében különös módon 
és véletlenszerûen rokona Várady Szabolcs SZÉ-
KEK A DUNA FÖLÖTT címû versének. A megszóla-
lás kötetlen, már-már csevegô, mintha a beszéd, 
a mondandó komorságát szeretné oldani a köz-
bevetésszerû esetlegességekkel. Várady Szabolcs 
az ifjúságától búcsúzik egy korszak fele lôt len-
ség  ben megélt múlásától-telésétôl, amikor P.-
vel (gondolom, Petrivel) két széket átcipelve a 
Szabadság hídon, megállnak, és elüldögélnek 
cigarettázva a Duna fölött. Kevés olyan szemé-
lyes, teátrális történés adódik egy korszak köl-
tészetében, amely ennyire jelenvalóvá szelídíte-
né ama helyszínt és amaz idôt, a pillanat sza bad-
 ságának „édes” ízeit kiélvezô szereplôit. Mintha 
maga a tett nem tett voltában lenne jelen, hanem 
egy felszabadító nagy vihar közeledtét jelezné 
(talán a 68-as életérzés is rokonítható vele). Ágh 
István „behajózásának” a témája egy haldokló 
meglátogatása, tehát az élettôl való lassú búcsú 
kezdete. Mindkét versben nyár van, „mintha az 
akkori kánikula tartana egyfolytában”, s gondola-
tilag ôsz közeledik, a meglévô dolgok lassú hal-
doklása. Az elbeszélô önmagát nyelvi jelként 
nem tünteti fel természetesen, ám a többieket 
egy-egy betûvel jelöli. Ha ezt kiegészítjük, akkor 
Ághnál egy (A), B, C, D, E, F, X sort kapunk, 
amelynek beszédes jellemzôje, hogy mindenki, 
aki kapcsolatba került (A)-val vagy/és B-vel, az 
hamarosan meghal. „Zárulhatna e vers visszatér-
vén a kezdetéhez, / de még nem lehet befejezni az újabb 
fordulatok miatt, / melyek más ágon, mégis ugyanúgy 
folytatódnak, / miként a halál szomszédsága mindig 
bajt hoz valakire...” (A) és B tehát kerülik egy-
mást, most már érthetô okokból, hiszen akár a 
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halálmadarak, úgy tûnik számukra, ôk indítot-
ták el ezt a nagy nemzedéki elhullást az elsô 
látogatásukkal. S most már és csak itt lesz ért-
he tô a vers kezdete: „Ha volt évfolyamtársam, B 
nem keres mostanában, / talán attól fél, amirôl én 
sem akarok hallani, / s kerüljük egymást, nehogy ki-
tudódjon, ami lassan / megszokott ettôl a kifelé tartó 
nemzedéktôl.” A vers sötét humora adja roppant 
delejezô intellektualitását. Váradynál a sze rep-
lôk: (A), P, G, A, M, B kezdenek egy morbid 
haláltáncba, akár még a hídhoz is köthetôen, 
amennyiben a házas- és szerelmi kapcsolatok 
– lehetséges, hogy a székeken ücsörgô két költô 
jóvoltából – az elsô ifjúság múltával igencsak 
átrendezôdnek. Mondhatni, megkezdôdik egy 
nemzedék kihajózása a védett ifjúság öblébôl. 
Persze nem is lehet tudni, hogy nem a székek 
maguk indították-e be ezt a nagy szexuális fel-
bolydulást, hiszen voltaképpen ezek költöztek 
be egy lakásba.

Hasonló hangulati töltést mutat az ÖREG PÁROK 
SZILVESZTERE is, amennyiben ott az ifjúság tûntét 
nyugtázza öregedô szemmel: „s elkezdtük szégyell-
ni magunkat / dolgok miatt, melyeket meg se tettünk, 
/ azt hittük, mi csaltuk meg az ifjúságot, / pedig az 
ifjúság hagyott el bennünket, / mielôtt még az utcára 
léptünk volna, / mert nem szerettünk idegen kikötôk-
ben, / ön érzet híján, ahol idônk kitellett, / rostokolni 
egy más terhére válva...” Egy barátság emlékére 
íródott ez a vers (Marsall László hetvenötödik 
születésnapjára), s megint csak a kötött formán 
belül is hihetetlen könnyedsége az, amely elvará-
zsol ja az olvasót. Itt visszatér az egész kötet ko-
mor  ságától elütô, kötet eleji horatiusi derû, amely 
érezhetôen nem esik költônknek nehezére, s 
mégis sokkal fajsúlyosabb mûveket segít világ-
ra: „s ha egyszer mégis zárva lenne ajtónk, / ne más 
miatt, csupán mert tévedésbôl / jöttetek hozzánk, mikor 
hozzátok mentünk”.

A kötetben régebbi, átírt vagy nem teljesen 
befejezett versek is helyet kapnak. Meglehetôsen 
heterogén anyag ez: a költô az unokáinak írott 
alkalmi jellegû verseit közli, de a múlt hangsú-
lyos megidézésén keresztül poétikájának töredé-
kes megfogalmazására is vállalkozik egy nagyobb 
igényû, ám az olvasó érzése szerint igazá ból 
meg nem írt, el nem készült versben (KAS TÉLY 
AZ ÖRÖK VÁRAKOZÁSHOZ). Pedig esetle gességében 
és formai elnagyoltságában is nagyon figyelem-
re méltó gondolatokat fogalmaz meg, talán nem 
véletlen, hogy a kötet végére helyezte, mintegy 
eddigi költészetének kissé túlzott alanyiságától 
való távolodás kezdeteként. Ki tudja, milyen 

meglepôen újszerû, a modern magyar poézis 
fôáramába való belépés lehetséges hangját van 
hivatva jelezni: „a vers maga bûnjel, ha én vagyok 
a tárgya, / s minden, mi velem együtt vesztette mivol-
tát / ennek a zárt világnak a nyelve tudta nélkül”. 
En nél pontosabban kevesen voltak képesek meg-
határozni életmûvük problematikáját. Olyan 
érdekes lehetôségeket vet fel mindez, mintha 
a nyelvkritika egyszersmind az alanyi megszó-
lalás lehetôségeinek a határait feszegetné, mint-
ha egy nyelv ugyanolyan hangnemben az én-
kri tika problémáját is érintené. Mikor egy fe-
lület úgy válik le önmagáról, hogy még látja 
magát megszólalni, de már véleményt is mond 
az idôben egyszerre hallott hangokról. A szöveg 
nem sérül, de a hang gazdája már messze. Egye-
nes beszédét is az értelem már csak visszahang-
zó felületként érzékeli. 

Mivel Ágh István termékeny és gazdag évti-
zedet tudhat maga mögött, akárcsak a költôileg 
megújulni tudó Csoóri Sándor, Illyésnek a múlt 
század egyik legteljesebb, méltatlanul kevéssé 
értékelt kötetének címével szólván: MINDEN LE-
HET még!

Sántha József

MARNO-MONTÁZS
Marno János: A semmi esélye
Palimpszeszt – Prae.hu, 2010. 176 oldal, 2750 Ft

Az utóbbi bô egy év izgalmas fordulatokat hozott 
a Marno-recepcióban: mintha a hatvanadik szü-
letésnap környékén egyszeriben átfordult volna 
valami, és Marno János, akivel kapcsolatban 
korábban éppen azt volt szokás firtatni-emle-
getni, hogy vajon miért nem került be a kortárs 
kánonba, az utóbbi idôben számos alkalommal 
– kontroverziáktól ugyan nem mentesen – az 
irodalmi érdeklôdés egyik központi szereplôjévé 
vált.

A be- és elfogadás szempontjából semmikép-
pen sem elhanyagolható, hogy néhány éve meg-
jelent a magyar költészetben az az új generáció, 
amely Marnót – Tandori mellett – egyszerre 
tekinti elôzménynek, mesternek és hivatkozási 
alapnak.1 A generációk között megképzôdô ív 
és az ezt kiegészítô kritikai háttér bizonyos ér-
telemben felülírni látszik a recepcióban azt a 
tartózkodó és/vagy elutasító attitûdöt, amelyet 




