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ürömmel és szorongással teszek eleget Ágh István felkérésének, hogy nyissam
meg ezt a mái ünnepi költői estet. Mit mondhatnék én mint képzőművész Ágh
István költészetéről. irodalmi tevékenységéről?O már kivívta a maga helyét a
magyar irodalomban. Kritikusok, irodalomtörténészek és az olvasók határozták
meg. Eddig kilenc verseskötete jelent meg, és teljesen egyedülállóak páratlan
varázsú prózai művei. A legújabb, a Dani uraságnak revelációként hatott rám.

A fényes szellők nagy nemzedéke után következő mai 40-50 éveseknek sok
kal nehezebb feladat jutott. A nagy elődök nagy történelmi események tanúi
voltak és megteremtették az új magyar líra formanyelvét. Ágh István nemze
dékének e hősi korszak elmúltával a mindennapok küzdelme jutott, a látványos
gesztusok helyett az élet fenntartására irányuló erőfeszítes a hétköznapok szél
árnyékában, miközben az élet egyre bonyolultabbá válik és mindent belep a
veszélyeztetettség szürke pora, amit már szinte a bőrünkön érzünk.

Végül két személyes ok késztetett arra, hogy ennek a megbízatásnak mégis
eleget teg1(ek. Az egyik az, hogy az emberi utak és sorsok kereszteződésénél

szerenesém volt Ágh Istvánnal találkozni, mikor az 1970-es években Mária
remetére költözött a családjával. Olyan közel kerültünk egymáshoz, hogy szinte
naponként találkoztunk. A másik, hogy volt egy közös munkánk, a Krumpli
nyomóhuszár, melya Móra Kiadó gondozásában jelent meg 1972-ben. Ágh István
az én népi ihletésű, játékos plasztikáimra írt verseket nagy ihletettséggel, bámu
latosan rövid idő alatt.

Egyszer. átjött hozzám a dombon, mely Remetét Hidegkúttól választja el. El
mondta, hogy egy új versen dolgozik, és közben már le is guggolt apadlóhoz,
kezével verve ki a vers ritmusát, azután oldalt hajolva, mintha visszahallgatná
ezt a dallamot. Megbabonázva hallgattam, míntha valami titkát osztotta volna
meg velem, hirtelen olyan érzésem támadt, mintha a fű növését érzékeltem volna.

Vajon mi vonzza egymáshoz a költőt és a képzőmüvészt? A hasonlóságok vagy
különbözöségek, melyek a megformálás másságából adódnak? Eza kérdés egyre
jobban izgat. A formaképzés sajátos és különös feladátokra kényszeríti az alko:
tót, a téma eközben úgy vándorol egyik anyagból a másikba, mintha ismeretlen
tájakon utaznánk. Nem hiszem, hogy a képzőművész és a költő találkozását eről

tetni lehetne. Az igazi találkozások nem egymás illusztrálását jelentik, hanem
önálló mondanívalót a saját formanyelvünkön.

A formaképzés annyira konkrét a képzőművészetben, hogy magára az ábrá
zolt tárgyra vonatkozik, mely fhínden mástól megkülönbözteti. Az általa megírt
fogalmak az olvasó képzeletében másként hathatnak..Ki láthatja azt a világot,
amit Shakespeare látott? Színdarabjaink világát csak megközelíteni lehet, egy
nagy szellem tehetsége és képzelöereje segítségével, mint amilyen például Peter
Brook. A nagy különbségek ellenére mégis van hasonlóság költészet és képző

művészet között. Mintha egy réten sétálnánk. ahol az élmények által az illatok,
virágok, ízek, hangulat, napsütés ugyanazt sugallná.

Egyébként az alkotás többi és talán nagyobbik szférája titkos és rejtett marad.
A mű ugyanis már napvilágra jötte előtt létezik bennünk, akár gondolatszilánk
ként homályosan itt-ott megvillanva, vagy álomszerűen, megfoghatatlanul fel
tűnedezve és elmerülve, miközben káprázatok és sejtelmek megnevezhetetlen
konfigurációi csapódnak hozzá a tudatalattiból. Egyre nő a feszültség a művész

ben, mert a benne rejtező kikívánkozik a napra, és ilyenkor anyaghoz nyúlunk,
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mely mit sem tud szándékunkról. Az pedig ellenáll keménységével vagy alakta
lan puhaságával, újabb és újabb sebeket ejtünk a szűzi anyagon, és kezdetét veszi
a kétségbeesett küzdelem, hogy álmainknak az anyagban fészket készítsünk, ahol
jól érzi magát. A végén rájövünk, hogy a születendö sohasem azonos az álmaink
kal, de a végre megvalósult sem az. Ebben a kínzó, de örömteli vágyakozásunk
ban sebeket ejtünk és sebeket kapunk, de újra meg újra nekirugaszkodunk azért,
hogy az eszme megvalósuljon az anyag.ban, mely által fel magasztosul az ember.
A művészet pazarlás, pusztulás és felmagasztosulás. Heidegger szerint a műben

az igazság van működésben. _ .
Ezt az igazságot érzem én, mint minden nagy költészetben, Agh István versei

ben is. Az életadó tájat, virágok színpompáját, a rnezőn dolgozók ősi ritmusát,
a természetet érlek> nyár izzását. O megépitette azt a jászolt, ahol jól érzi magát
az ember és megtalálja hitét.

Ágh István

Viráglányok

Schéner Mihály. műveire

Kökörcsin

Korai még, korai még?
óránként változik az ég,
kicsal a derű, rá ború,
beborít ezüst pihe bú,
ott s amikor ideje van,
dacosra ékülsz, sziklaiul,
pusztaság pompás lányaként,
ha csak egyszer, hát csodaszép,
hát csak azért is! soha még,
tilos, titkos virágodért.
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