
"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,
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úgY, tetszik, egy időben támasz és kapaszkodó nélkül maradt, mint aki Ö~

ként vetkezte le vértjeit. De le kellett vetkeznie őket, ha növekedni akart. At
kellett élnie a magány próbáit, a szorongást és a társtalanságot; az ország és
a világ emésztő gondjait. Vállalta a nem egyszer önemésztő vívódásokat,
költészetének ezért drámai íve van. Költői világának alapvető fogalmai: a
személyes veszendőség-tudat, a szerelmi kapcsolatban megtalált emberi tel
jesség, az anyanyelv iránt érzett hűség, valami szemérmes. mégis erős haza
szeretet ebben a drámai rendben helyezkednek el. Ezek a fogalmak már egy
új költői tájékozódás mérföldkövei, és ez a tájékozódás mindinkább történel
mi és közösségí jelleget kapott.

Közösségí kapcsolatairól a költő persze korábban is beszélt, csakhogy ak
kor a gyermeki romantika és nosztalgia gyanútlanságával, természetes
ségével vállalta az adott közösségi kötelékeket. Az idő haladtával s az ösz
szegyúlt tapasztalatok következtében viszont meg kellett vizsgálnia őket, ki
kellett próbálnia erejüket. Nem volt ez könnyű feladat, hiszen olyan korban
kényszerült erre a vizsgálatra, midőn széles körben lazultak fel a közösségí
kapcsolatok, midőn a hagyományos kötelékek lassanként oldódni kezdtek, s
az új kapcsolatok még nem alakultak ki. Olyan korban, mídőn a politikai
hatalom éppen a közösségí eszményekkel visszaélve rombolta le a magyar
társadalom hagyományos közösségeit és belső kötelékeit, azt az információs
hálózatot, amelynek éppen magát a társadalmat kellett volna védelmeznie az
erőszakos politikai.hatalommal szemben. Amikor tehát Agh István tudatosan
vállalta és építette a korábban megtört és mindvégig veszélyeztetett emberi
közösségeket - a családot, a barátságokat, a szülőíalu emberi közösségét
vagy éppen a nemzeti közösséget -, akkor mintegy a magyar szellemi elle
nállás rendjében keresett magának szerepet.

A költő maga is tudta, hogy nehéz vállalkozásba fogott, mégis vállalta,
hogya tudatos értelem fényénél gondolja át közösségi elhelyezkedését, és
elemző szigorral ellenőrizze emberi kapcsolatait. E kapcsolatok korábban ter
mészetesek és maguktól értetődóek voltak, később megfontoltak és tudato
sak lettek: etikai értelmet és történelmi hátteret kaptak, az elszántság, a fe
gyelem, az áldozatkészség morális természetű elemeivel gazdagodtak. Ennek
a költői etikának a kidolgozásában lehet Agh István Iírájának egyik nagy
érdeme, egyszersmind ez alapozta meg költészetének jelentőségétnemzedék
társai között.

A léleknek mindazonáltal újra meg újra személyes válságokkal kellett
megküzdenie. A hazai és a közép-európai tapasztalatok többször is annak az
érzését keltették fel benne, hogyamagyarságra és egyáltalán az emberi ér
tékekre leselkedő veszedelmeket már nem lehet elhárítani. A köznapi élet és
a költői lét fájdalmasan elvált egymástól, a míndennapok felszíne mögött
valami sötét fenyegetés rejtőzött, várakozott. Agh István, akár mások, járkált
a városban, lótott-futott dolgai után, szerkesztőségekbe látogatott, üldögélt
barátaival a presszók parányi asztalainál. Talán vallomásra készült, vallomást
várt, aztán kiégetten és fáradtan hazament. Lassan megvirradt körötte, bá
mult a hajnali égbe, az ég üres volt. Ugy érezte, az élet, amelyet élnie kell,
nem az övé, kényszerű szerep csupán, beidegzett gesztusokkal. üres szavak
kal. Megtörtént vele valami, elszenvedte a napi eseményeket, hogy aztán
virradatkor egyedül maradjon a puszta éggel, a puszta papírral, félelmeivel
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és emlékeivel. Mi adott ennek a magányos csönd nek értelmet s a csöndben
magára maradó léleknek erőt?

Alighanem az emlékek mindig felrajzó sokasága, amely úja életre keltette
a múltat, a veszendő ifjúságot, és maga a történelmi múlt: egy tágasabb em
beri közösség élő emlékezete. Az emlékek szinte mindig a szülőföld egyszer
re közeli és távoli képét idézték a költő elé. Agh mindig érzékeny líraisággal,
egyszersmind bensőséges szeretettel rajzolja meg verseiben a dunántúli tájat,
a Balatonfelvidéket, Tapolcát vagy éppen Szigligetet, ahol az írók alkotóhá
zában annyi meghitt és dolgos órát töltött. Ez a szinte idilli hangulat s az
ifjúság nosztalgikusan felidézett emlékei vigasztalják elesettségében, csügge
déseiben.

A másik szellemi forrás, amely biztonságot ad, a nemzeti múlt, ennek ha
gyományai és szakrális alakjai: maga a drámai, egyszersmind katharzist adó
magyar történelem. A történelmi folytonosság felismerése, vállalása és költői

szolgálata. A nemzeti élet és kultúra drámai folytonosságának tudata jelenik
meg a mestereket és barátokat "megszólító" versekben, a róluk rajzolt költői

portrékban csakúgy, mint a történelmi tájakat és városokat, általában a du
nántúli szülőföldetfelidéző nosztalgikus vallomásokban. Ez a tudat és érdek
lődés szövi át a magyar történelem megszentelt eseményeit és alakjait idéző
költeményeket, mint most a Szent Jobb legenda-apokrif című verset, amely a
középkori magyar hirnnuszok hangjára emlékeztetve költi újra Szent István
király legendáját, mintegy arra figyelmeztetve olvasóit, hogy e zaklatott je
lenben a nemzeti múlt szakrális rétegeibóliehet meríteni hitet és erőt. Agh
István mind mélyebb tudatossággal vallja, hogy az egyéni élet mögöttes te
rében ott rejlik a teljes történelem: nemzedékek egymásra következő élete,
országépítő munkája, keresztény hite, az elődök álmai és fájdalmai, cseleke
detei és törekvései.

A folytonosságnak e történelmi tudata következtében lesz a korábban
elénk állított magányos és elszigetelt - a "létezés hídeglelésével" viaskodó
- költői személyiség olyan közösségí személlyé, aki otthont talál a létben,
és beilleszkedik az egymást követő nemzedékek történelmi rendjébe. Agh
István ebben a történelmi rendben érzi otthonosnak, ebben az emberi közös
ségben tudja illetékesnek önmagát. Otthonosságát és illetékességét egyaránt
erősíti és gazdagítja a nemzeti és az egyetemes kultúra átélése, szolidaritása
a kisközösségekkel, a nemzettel és az emberiséggel.

Ágh István kötetei: Szabad-e énekelni. Br. 1965; Rézerdá. Bp. 1%8; A tündér megkiJfözése. Bp.
1971;/6slatOkaz;;'·SZül5ttnek. Bp. 1973; /6 vagy?Bp. 1977; Boldog vérem. Bp. 1979; Napvilág. Bp.
1981; Keseredik a ld héja. Bp. 1984; Daniuraságnak. Bp. 1984; Napl6éstulipán. Bp. 1987; Egymás
mellett. Bp. 19 ; Utol56 terelés az őszi legelőn. Bp. 1989; Kid5nMtt fáink suttogása. Bp. 1990;
Emberek élnekitt. Bp. 1991.
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