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Szent Jobb legenda-apokrif

Elo"bb csodákat múveltél
király, mígnem szeniié lettél,
éjjelente angyal-ének
áradt, s illat, mintha éden

édessége párlatát
ontanák a drága csontok,
pedig mároánykő koporsód
rejtett templomalji mélyben,
ólomnehéz ko1edéllel

1culcstaian magába zárt.

Hozzád vonszoljuk magunkat,
mint az inaszakadt ifjat,
gyógyíts meg, s mint ama gyermek,
aki hozzád négykézláb meni,

s fölállt, embermódra járt,
egyenesítsd görbeségünk,
fájdalmasabb szenvedésünk,
mint görcse az urasszonynak,
kit gyászpadon hozzád hoztak,

másféle zsugorodás,

melyet lélek nem viselhet,
nem is testünk vár kegyelmet,
belénkszáradt már a bánat,
segíts, ahogy az anyának

föltámasztottad fiát,
kórságosok ezre tódul,
van ki útja közben gyógyul,
búverőd oly messzi ér el,
s amennyi a csodatétel,

jelnek annyi kőrakás.

Népedet megtéritetted.
szent valál elóbb, mint szentnek
avatának, s eljövének
isteni szemle tüzével
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égetni a föld porát
csontjaidról, ám a sirról
a ko7edél meg nem indul,
milyen vétek súlya nyomja,
hazánk mérhetetlen gondja

jajjal forrasztotta rád?

Mondd meg, ki ellen ki vétett?
bíró, eUie?t a vétkes?
melyik bárány, melyik ordas?
ártatlan-e az, ki hallgat?

bünös-e, ki jajt kiált?
S így szól egyzárdás apáca:
"Míg Salamon be van ZÁrva,
s vérrokon a torony rabja,
senki el nem mozdíthatja

Istvánról, László király!

És a ko1ap megkönnyebbült,
mintha lepel volna, lendült
ujjak hegyén jó magasra,
aki látta, elragadta

a fölnyz1ó szarkofág,
menny-hévsége illatának,
vörös, híg olajjal áztatott
a csontváz, mint ki fürdik,
olvasztott balzsam szinűliig,

örökkévaló gyanánt.

Becses földi maradványát
patyolatba rakosgatták,
arany gyűrűjét keresték,
ezüst edényekbe merték

a levet, s hordókba át,
pedig tengert nagykanállal
merni, forrást kavicsával
rekeszteni lehetetlen,
ez a meder memeteilen,

telt a koporsó tova'bb.

Micsoda isteni sZÁndék,
miáltal egy ifjú áll épp
kórus-esöndben, s oda tünt el,
mert a szertartáshoz nem kell

Mercurius, a barát,
s tartott szövetbe csavarva
valamit az ifjú, s mondta:
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"Rád bízom ezt megőrzésre,
idejében fölfedésre" /

titkot vett át/ S lát csodát.

Klastroma rejtett zugába
hajszolta kiváncsisága,
elsápadt, jobb kezét épnek
látta Isten emberének,

való volt, nem látomás,
ím, az alamizsna-osztó,
pogány és ördögnasztó,
Isten munkáját segítőn,

bűnös vágyát megfeszítőn,

nem fogott a rothadás.

POMOGÁTS BÉLA

Emlék és történelem
Ágh István verseiroi

Ágh István indulásának körülményei nem ismeretlenek a magyar költészet
ben: faluból került a fővárosba, a szülöföld nehezen bocsátotta el, az új kör
nyezet nem tudta a szívére szorítaní, Arcára az elszakadás fájdalma és a
gyanakvás rajzolt időnként kesení jeleket. Idegennek érezte magát, szöges
övként szorították a megismert világ rideg törvényei. Az elveszett édent idéz
te maga elé. A verseit tápláló energiát éppen ezért a nosztalgiában, költésze
tének ihlető erejét az emlékekben találta meg. Nosztalgiája az érzelmek hold
udvarával övezte emlékeit, de sohasem vált érzelgőssé: a gyermekkor nem
csak vonzotta, hanem figyelmeztette is. Nem engedte, hogy a szülői házban
szerzett erkölcsi biztonság és belső tartás fellazuljon a köznapok ~lnok nyo
mása alatt. Az emlékezés nosztalgikus rétegei mögött ugyanis Agh István
személyiségében és költészetében valami keményebb és súlyosabb belső mag
rejtőzködött: az erkölcs fegyelme, a gondolkodás ébersége, a számvetés bá
torsága. Sohasem engedett a hatalom csábításának, s verseskönyveiből, öné
letrajzi em1ékezéseib6l, lírai színekkel átszőtt falurajzaiból az is kiolvasható,
hogy a magyar értelmiségnek milyen súlyos tapasztalatokkal kellett megküz
denie/ az elmúlt évtizedek során.

Igen korán leszámolt azzal a nosztalgiával, amelytől korábban kamasz An
teuszként az erejét kapta. Kegyetlen kézzel, habár igazságkeres6 szenve
déllyel vetette el magától a szülőföld és a gyermekkori éden mítoszát, s ezzel,

'2fJ7


