
sít meg annyit, hogy az eredményt teljesnek ítélhetnénk. Költőisége nem elég ex-
panzív, a líravilág szemhatára nem tágul eléggé, a világkép nem igazán átfogó. 
A gazdagodás folyamatában valamelyes veszteglés figyelhető meg. Hódítóbb kedvű-
nek, felkavaróbbnak, sodróbb hatásúnak, telítettebbnek és merészebbnek, kevésbé 
defenzív alkatúnak szeretnénk elképzelni a jövendő gyűjteményt, amely ú jabb 
pályaszakaszt is nyithatna. (Magvető, 1977.) 

FÜLÖP LÁSZLÓ 

Ágh István: Jól vagy? 

Ágh István új kötete a mai magyar költészet örömteli eseménye, örvendetes 
kivétel a manapság oly gyakori színvonalhullámzás jelensége alól, a berobbanás 
majd kifáradás ritmustörvénye alól: mindvégig megbízható, egyenletesen jó költői 
teljesítmény. Az intellektus termékenységének mit se árthat már az ihlet véletlene 
vagy a konszolidált lét lírára kedvezőtlenebb éghajlata: emlékezetes előző verses-
könyve, a Jóslatok az újszülöttnek megjelenése óta töretlen a költői pálya emelke-
dése, változatlanul magas az alkotói igényszint, éber a formáló ösztön. Ágh l í rájá-
ban állandósult, ami korábban a költői vívmányok kiküzdött egyszerisége volt, az 
esztétikum értékkészlete. 

Ágh verseit nehéz volna lírai típusokba csoportosítani: könyvének egyik szembe-
tűnő jellegzetessége, hogy nem ismétel témát, gondolatot, motívumot, ami másnak 
ciklus, neki egyetlen vers. A látomások csorbítatlan egészben, végérvényes teljessé-
gükben szakadnak ki belőle. Lírikusi alkatától idegen a képet földaraboló és árnyaló 
ökonómia, a pepecselő variálgatás, a kismesteri részletezés. A költemény egyediségét 
azonban nem az impresszionizmus intuitív esetlegessége formálja, nem a bizarr 
rendkívüliség hajhászásának szándéka, hanem a törvény tömörsége, a „mindenség" 
szűkszavúsága. (Mintha Ady csak kötetei és ciklusai címadó verseit írta volna meg.) 
Ágh költészete logikus, zárt, lényegre szorított világ, pihentető analógiák és a mellé-
rendelő párhuzamok bősége nélkül. Kafka-regényekre emlékeztető feszes lírai kom-
pozíció, mely az esetlegest és egyetemest szervesen építi egymásba. Vallomás az 
emberi közérzet tényeiről, s általa a lét gondolati értelmezése. 

Ágh szakít a didaktikai kiemelések bőbeszédűségével is. Nem ír oktató célzatú, 
programszerűen tételes ars poeticákat, élményeit nem kettőzi spontán megformá-
lásra és pedagógiai önelemzésre — viszont egész költészete egyetlen és szakadatlan 
ars poetica. A vers számára az önkifejezés alkalma és modern mágia: „fölszabadult 
kín", életté dúsított emlékezet. A testamentumok komor pompája és a játék meg-
váltása — „két felhő között a semmit összekötő szárnycsapás". A teljes élet igény-
bejelentése: „vermeket megnyitó kulcsvirág", egyszersmind a lefokozott lét sors-
panasza, ítélet és ítéltetés. Sohasem menekülés, mindig szembenézés; kísérlet, hogy 
meglophassuk a halált, „fehér virág" lehessünk háborúban. A tapasztalás csak ke-
rete, partja a versnek, a költemény maga „elmondhatatlan, vagyis csak a vers 
mondhatja ki magát". Az esztétikum az élmény elidegenedése. Paliasz Athéneként 
születik, hogy aztán szülei hűtlen gyermeke legyen. A költő küldetéstudata is Janus-
arcú: hit és kétség egyaránt szövődik belé. Néha „elöljárónak" tekinti magát, aki 
„hitetlen körmenetben" hordoz zászlót, másszor úgy érzi, a haza oxigénhiánya meg-
fojtaná. „A magasban élni" erkölcse is felemás számara: megemelt élet, ugyanakkor 
„disszidálás a világból". Költészetének fátuma megsokszorozott, modern baudelaire-i 
albatroszsors: nemcsak köznapi prózája groteszk, de romantikája is. 

Ágh költészetében ontológiai dráma zajlik. Már mottója megfogalmazza igen és 
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nem antagonizmusát, hogy aztán lettrista játékossággal a sem egyetemességévé 
tágítsa: 

ITT KELLENE ÉLNEM 
IGEN NEM 

SEM 
A lírai hős a „mindennapiság keretlegényével" mérkőzik. Az ember fölé akar nőni 
a „vakond-létnek"; reménye, hogy végül is „áthúz rajtunk az elveszett madár". Ám 
tudja, hogy a képzelet milyen könnyen téveszthet arányt — „az útszéli Krisztus 
fejét rothasztja belé", veszteségei árnyát óriássá növeli, s akkor is űzötté teszi, mi-
dőn senki se űzi. A fikció tévedései elől az ember az empirikus lét józanságába 
menekül. Ám ez szűk tér, csupán a „nézhetem" megengedő módját teszi számára 
lehetővé; a circulus vitiosust, melyben a „vágyak útja" visszafordul önmagába, s az 
értékrend is fordított — „a szüzesség a bűn". Mi fontosabb, „életünk zseniális 
perce"-e a beugró szörnnyel, avagy a beletörődés a köznapiság és egyformaság ter-
mészetes monotóniájába? A kínzó dilemma a kétféle — „banális" és „megemelt" — 
lét ütemkülönbsége, a külső tények véletlenein vagy az emberi törvények sors-
szerűségén nyugvó élet kettőssége: 

itt már élni nem lehet, 
s én meg még naivul tekintem, 
akár az anya gyerekét, 
zöldbe zsendülő földgömbjét az isten, 
hogy itt még élni érdemes. 

A halál akkor értelmes, ha áldozata „sárgulásban hullik alá, nem a nyárban". Az 
élet, ha kiteljesedhet. De ez az ontológiai dráma mégsem az elvont, hanem a konk-
rét történelemben élő ember viaskodása sorsával és önmagával. Bepólyált koponyá-
ján „a Föld vérzik", vére a „túl korán nyíló hóvirág". Túllép az egyéni tragédián, 
s belefog „a legutolsó nemzedék" gondjainak kidalolásába. 

Pesszimista költészet? Meghúzódás „a reménytelenség hideg szobájában", bele-
nyugvás a „sötét árok" vízszintes törvényébe? Elhamarkodott, felületes ítélet volna. 
Optimizmus és pesszimizmus nem eredmény-, hanem viszonyfogalmak. A líra, mely 
keserű és groteszk, hangvételébe foglalja a tiltakozást, a Rossz költői megföllebbe-
zését, sokkal inkább, mint az illúzió naiv fegyverletétele, veszélyeket elbagatellizáló 
gyermetegsége. Ágh István nem járja be ama hosszú utat, mely a kétségbeeséstől a 
lemondásig vezet. Még metafizikája, mítosza is optimista, Adyéra emlékeztető: 

Megindulnak a temetők 
holtak világra jönnek 
elöl sárga csecsemők 
mohos bölcsőben rengnek. 

Az Ágh-líra antagonizmusa formaépítő erő. A kép kettős vegyértéke: a lélek 
gravitációja és kitárulkozása. A látvány bensőség is, de világtükör is. A műforma 
megválasztása a lírai publicisztika közvetlenségét idézi, de a versépítő logika az 
esetlegesség látszatában is a szigor következetességével érvényesül. A rím kényszer-
helyzetében új, egyetemesebb érvényű mondattan keletkezik: 

zöldillatú estén'madár 
kinek ejtetted udvarára 
a vágyak útját nem talál 
és visszafordul önmagába. 

A portré — miként a Tompáról és Berzsenyiről, Boschról és Csontváriról írott remek 
versek bizonyítják — könnyen fordul át önarcképbe. Miként a leírás látomásba, a 
reflexió ritmusba, az állapotrajz aforizmába. Ha definiálni kellene e költészetet, 
„éteri naturalizmusnak" nevezhetnénk: a gondolatok könnyed táncában fegyelem 
van, a tárgyszerűen éles, pontos képekben a lélek érzékeny megszenvedettsége, a 
játékosságban a mondandó súlyos komolysága. 
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Az Ágh István-vers a paradoxon nyomvonalán halad. „Szabadságom halála halá-
lom szabadsága" — olvassuk egyik költeményében. A paradoxon szellemessége fel-
oldja a magyar gondolati líra hagyományos nehézkességét, már-már skolasztikus 
elvontságát és bonyolultságát, a lét tényeihez köti az elszabaduló rációt. Ághé — 
jobb szó híján — katartikus paradoxon: a kételkedés öncélúsága helyett lélektisztító 
önismeret szándéka termi. Antiszentimentalizmusa az igazságkeresés humánus igé-
nyéből fakad. 

Korunk nagy „kihívása" a költészet számára történelmünk jelenkori „szél-
árnyéka", társadalmunk konszolidálódó életvitele. A konfliktusok rejtettebbek, nem 
lehet többé szólamosan szólni róluk. A líra könnyen veszejt mértéket a távolság-
tartásban: a jelenségnél megrekedve prózává igénytelenedik, intim művészetté jelen-
téktelenedik, vagy anakronisztikusan kitart heroikus emlékei mellett. Ágh Istvánnak 
életképes lírai ötvözetet sikerült alkotnia: verseiben magas erkölcsi-gondolati igény 
és köznapi realizmus szempontjait vetíti egymásra, adottságot lehetőséghez mér és 
megfordítva. Hangja is tisztábbá, egyszerűbbé vált, levetkezte korábbi verseskötetei-
nek asszociációkat gátlástalanul zsúfoló modorosságát. E tartalmi és formai sajátossá-
gainál fogva soroljuk könyvét nemzedéke — és a mai magyar költészet — kimagasló 
teljesítményei közé. (Magvető Kiadó, 1977.) 

GREZSÁ FERENC 

Tornai József ádrándozásai 

Mindössze tizenhét vers van Tornai József ú j verseskötetében (Tizenhét ábrán-
dozás). József Attila Külvárosi éjében is ennyi volt. De míg a lehangoló külvárosok-
ról, komor téli tájakról beszélő kis füzet egy-egy költeménye a témák sokféleségével 
kápráztat el, Tornai versciklusában valójában egy téma van. Mi ez az egy téma, és 
mi volt „a szavak kimondásához" szükséges, „elindító megrázkódtatás"? Az Üj Írás 
Pályám emlékezete című sorozatában megjelent írásból („Hogy mondjam el az éle-
tem?", 1977/4.) kiderül, hogy mit jelentett a költő számára az a nő, akivel még a 
háború alatt, egy bombázásoktól zajos éjszakán ismerkedett meg. A piros arcú, kék 
szemű lánnyal együtt fedezték föl Baudelaire-t és József Attilát, Dosztojevszkijt és 

•Szabó Lőrincet. De fülében is „az ő keze szorításától dübörgött föl először a vér 
dobja". — „És tőle szakadtam el, erőszakkal, egy Duna-parti vadmeggyfa földig 

t csüngő ágai alatt. Akkor már egyik nap szeretett, másik nap azt mondta, idegenek 
vagyunk egymásnak." Ez az élmény, melyből másoknak egy-két versre telik csupán, 
Tornainál egész ciklust éltet. 

Az ábrándozás szót nem a szokásos értelmében használja a költő. „Az ábrándo-
zás itt műfaji megjelölés olyan versfajtára, melyben az indulat és a lehiggadtság, a 
partjain túlcsapó áradás és a keménység, a közvetlen személyesség és az álarc mögé 
rejtőzés egyszerre hajtja, fékezi, csiholja a kifejezést." Üj műfa j („versfajta") meg-

<3 teremtéséről azonban — véleményem szerint — nem beszélhetünk. Igaz, a hagyomá-
nyos műfaji kategóriák közül egyiket sem alkalmazhatjuk. Itt a rapszódia, amott az 
elégia sajátosságaira figyelünk föl. A lírai alany jellegét figyelembe véve a közvet-
len, vallomásszerű költészetre és a szereplírára egyaránt találunk példát. Ü j m ű f a j 
helyett újszerű lírai típus jelentkezését érdemes konstatálnunk. 

A dinamikus felépítésű, elrendezésű cikluson ^szakaszosan ismétlődő érzelmi-
hangulati váltakozás vonul végig. „Ne gyere vissza." — mondja a költő az első 
versben. A másodikban már valami rezignált szomorúság színezi a rideg ténymeg-
állapítást. („Nem sütött ki a nap, / mióta elmentél, / berozsdásodnak a ház kilincsei", 
„Messzire sodortak téged az utak") A „Most kellenél" kezdetű harmadik ábrándozás-
ban pedig hangot kap a lelkifurdalás: „Miért nem ragadtam / ártalmasabban bő-
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