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LA TOR LÁSZ LÓ

Vál to zó, vál to zat lan
Ol va som Ágh Ist ván nem rég meg je lent ver sét, A nem ze dék be ha jó zá sát: ez az tán a 

köl tõ i et len köl te mény! Bár me lyik da rab ját be le le het ne ten ni egy el be szé lés be, de nem 
rí na ki egy es ti ba rá ti be szél ge tés bõl sem. Ma ga a pró za, nincs ben ne egyet len szé pen
meg for mált mon dat, sem mi lát vá nyos szí ne zés, ha son lat, me ta fo ra, más ilyes mi. Pe dig
nem akár mi rõl szól: öreg ség, az ar cot át min tá zó be teg ség, a sej tek ben nö vek võ pusz tu-
lás, ha lál. A fa kó elõ adást alig-alig szí ne zi va la mi. De egy-egy vá rat lan, mert szo kat lan, 
sö tét ere jû rész let hir te len át vi lá gít ja az egé szet. Jó ide je már ilyen ver se ket ír Ágh Ist-
ván. El hagy ja a dí sze ket, la zán, dal lam ta la nul be szél. An  nyi fé le for mát ki pró bált, mos ta-
ná ban még is in kább for mát la nul ír, se rím, se mér ték, csak a szö veg alatt érez zük még is
a más kép pen szi go rú for mát. El sõ sze mély ben be szél, de sza va i ban alig van ér ze lem, 
in du lat, egy sze rû en csak el mond va la mit úgy, ahogy, elhisszük ne ki, meg esett. És mi re
a vé gé re érünk, egy szer re csak úgy érez zük, hogy egy fe ke te ég bolt nyílt ki fe let tünk, 
egy rész vét le nül mû kö dõ ko mor vi lág egye tem. Nem csak a köl tõ, nem csak ez vagy az 
a ba rát ja, kor tár sa – az egész em be ri nem ott szo rong alat ta. Vi gasz ta lan, ki et len kis- és 
nagy vi lág. A vers nek ép pen ab ban van az ere je, hogy nincs lát vá nyo san meg ren dez ve, 
vissz han gos, kö rül dísz le te zett szín pad ra ál lít va. De mint a nagy klas  szi kus tra gé di ák ban, 
az el há rít ha tat lan vég ki fej let ben még is csak ott van va la mi meg ma gya ráz ha tat lan ka tar-
zis ígé re te.

Hadd hát rál jak most vis  sza jó har minc esz ten dõt, s idéz zem meg a pá lya kez dõ Ágh 
Ist vánt. Ak ko ri ver sei több nyi re da lok, dal sze rû en. Friss, pá rás ké pek, min den vers be 
hí vott, ter mé szet el vû vagy át raj zolt tárgy nak, lény nek fog ha tó tes te, szí ne-sza ga, hi te-
le van. A Reg gel tõl es tig pél dá ul így kez dõ dik: Éb re dek csi kó nye rí tés re, / szo bám ba 
ti peg a jér ce, / pi ros bot a nap fény, / gyen ge még üté se. Ösz tö nö sen szép dal lam, re mek
pillnatkép-sor, még is: pil la nat ké pek. Igaz, egy ilyen fény kép, egy ki csit át ren dez ve, a 
majd nem-me ta fo ra felé kö ze lí tett meg je le ní tés akár egy sor sot, egy sok fe lé mu ta tó, min-
den fé le tar ta lom mal zsú folt élet da ra bot is elénk ál lít hat. Úgy em lék szem, több mél ta tó ja 
is idé zi a Bá rány ar cú sár ga há zunk ból: Apám, te sár ga ku ko ri ca szár, / is tál ló fal hoz 
dönt ve. És mi lyen meg ej tõ a lá tás mód ja má sutt is. Elhisszük ne ki, lát juk a bá rány ar cú 
sár ga há zat, pe dig ép pen elég szo kat lan a kép, akár csak a pléh-csiz más esõ csa tor na.
Lát juk a ké pe it, jól esik hal la ni a nem szi go rú an sza bá lyos dal la mot. A fi a tal Ágh Ist ván 
csak ugyan éne kel, ahogy el sõ, 1965-ben meg je lent kö te te cí mé ben ígé ri. Le het-e raj ta 
cso dál koz ni, hogy a Nagy Lász ló é val ro kon test vérhang az övé, ro kon a Kor mos Ist vá-
né val is, de már is jól ki hal la ni be lõ le a csakis-a-magáét.

Mi tör tént ve le, ben ne köz ben, az el sõ kö tet óta el telt több, mint négy év ti zed ben? 
Mi ma radt a kez de tek bõl, mi vál to zott a már bu da pes ti egye te mis ta, Eöt vös-kol lé gis ta, 
könyv tá ros pá lya kez dõ köl tõ ben? El mond hat juk, amit so kan el mond tak ró la: lé nye, 
lí rá ja lé nye ge, amely pá lya kez dé se kor éke seb ben-fé nye seb ben, ké sõbb ke se rûb ben, 
fáj dal ma sab ban szólt a ver se i ben, má ig meg ma radt. Mond juk so kak kal, szük ség kép pen 
egy sze rû sít ve, mert ugyan hogy szó lal hat na meg az ilyes mi egy nagy élet mû ben vegy-
tisz tán: a sze re tet és a hû ség. Mi hez ma radt hû? A kez de tek hez, éle té ben és írá sa i ban 
egy aránt, a csa lád já hoz (egyik leg szebb ön élet raj zi ver sét any ja ha lá lá ról ír ta: úgy te szi
iszo nyú an lát ha tó vá a föld alatt, az élõk nek lát ha tat la nul pusz tu ló, nem rég még ele ven
tes tet, hogy mel lé tesz egy hír adó ban lá tott ké pet, egy tö meg sír ba lõtt, egy év múl tán
ki han tolt bos nyák föl di ma rad vá nya it). Fel-fel idé zi ked ves ha lot ta it, báty ját, ba rá ta it, a 
Gyász in du ló az Új-Hun gá ri á ban, 1987-ben tart rész le ges név sor ol va sást, de so rol hat-
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nám a ko ro sab ba kat is, Jékely Zol tánt, Takáts Gyu lát, Weöres Sán dort, má so kat. Hû ség, 
tá gabb, egye te me sebb ér te lem ben is: egy élet for má hoz, a pa rasztvi lág hoz, a szeml élet-
for má ló kö zös ség hez, a szü lõ ha zá hoz. Ta gad ha tat lan: va la mi bûn tu dat is tár sul hoz zá. 
Mert hogy vi lág gá ment, más fé le kö zeg be ke rült. Nem csak ve szí tett, nyert is per sze:
mi min den nyílt meg elõt te, kár pót lá sul az el me rült mik ro koz mosz ért. Gon dol ta vol na 
húsz éve sen, a pa rancs ura lom nyo mo rí tó kény sze rei közt, or szá gos és sze mé lyes ve re sé-
gek-vesz te sé gek után, hogy egy szer majd el jut Itá li á ba, s hogy nem csak föld raj zi, ha nem 
szel le mi te re is ki tá gul, hogy ver set ír a Campo de’ Fioriról, Dan te há zá ról, a Gianicolo 
fe hér vi rá gá ról? Vers vi lá ga sok fé le kép pen be né pe sült. Lét szük ség le te lett az em lé ke zés, 
az el tûnt és vis  sza kí vánt múlt, a meg ta lált idõ, prousti ér te lem ben, mond ja Do mo kos 
Má tyás, a tár gyak ba zárt, a tár gyak tól vis  sza ka pott su gár zó anyag. Meg le het, iga za van 
an nak, aki nosz tal gi át érez az em lé ke zés ben. Én in kább Ferencz Gyõ zõ nek hi szek: Ágh 
Ist ván azért ke re si a fel szín alatt az em lé ke zés fo lya ma tát, hogy meg sze lí dít se a ha lált.
És mert an  nyi min dent meg élt, be fo ga dott, lí rá ja egy re vissz han go sabb lett. A fé nyes-
édes ko rai da lok tól, az avant gárd ban is meg már tóz va el ju tott a sú lyos egy sze rû ség hez. 
Egész lí rá já nak, egy-egy ver sé nek is sok fe lõl ér ke zõ, sok fe lé ága zó sû rû ma té ri á ja van, 
esz köz te le nül is nagy ze ne ka ri zen gé se.

DE ÁK LÁSZ LÓ

Laudáció
Lövétei Láz ár Lász ló Rad nó ti-dí já hoz

Az zal kez de ném, ami lát szó lag nem tar to zik ide. Ne ve ze te sen, hogy a Par nas  szus 
cí mû fo lyó irat egyik utób bi szá má nak Jékely Redivivus fe je ze té hez a fõ szer kesz tõ kér te, 
hogy ír jak va la mit. Mind járt tud tam, mi hez len ne ked vem, meg az tán meg is volt a kedv, 
még is egy re ha lo gat tam, hogy iga zá ból ne ki ül jek. Így az tán, szé gye nem re, adós ma rad-
tam. Én igen, de a lap nem. Ugyan is Láz ár La ci pon to san azt ír ta meg – anél kül, hogy 
a leg cse ké lyebb mér ték ben be szél tünk vol na ró la –, amit én csu pán ter vez tem meg ír ni. 
Az az, Jékely el sõ kö te té nek, az Éjszakáknak cso dá la tos és le gen dás mi vol tát.

Kön  nyû ne ki, mond hat nám azon nal, hi szen õ mos tan is kön  nyû szer rel el ka ri ká zik a 
Kor mos ba öm lõ Kuvaszó part já hoz, ahol sza ba don fel idéz he ti az ide vá gó Jékely-dalla-
mot, amely dal lam egy má sik Kor mos ra, az Ist ván köl té sze té re oly nagy erõ vel ha tott.

De hát nem ezek rõl kell ne kem itt és most be szél ni, ha nem, jog gal, Lövétei Láz ár
Lász ló köl té sze té nek di csé re tét vár ják el tõ lem, az az hogy meg ér dem li mi at ta a Rad nó-
ti-dí jat. A di csé ret nem esik ne he zem re. Mert mi dõn az õ nem ze dé ké nek je le sebb jei, 
az Elõ re tolt Hely õr ség for má ci ó ban is nagy dér rel-dúr ral fel lép tek, már jól lát szott, ki 
te kint he tõ kö zü lük ígé re tes te het sé gû köl tõ nek. Kár, hogy nem le he tett rá fo gad ni, mert 
töb ben is nyer tünk vol na a be fu tó val.

Sze ren csé re nem ne kem, nem ne künk kell bi zony gat nunk, hogy ak kor iga zunk volt, 
jól tip pel tünk, ha nem az ígé re tes te het ség, ha ad ma gá ra, azt ma ga be bi zo nyít ja. Per sze 
ne ki is sok min den kell hoz zá, töb bek kö zött még sze ren cse is. Meg az tán, ad ab szur dum 
néz ve, élet ben kell ma rad ni, ha csak mód van rá. És így to vább.

E sors dön tõ pró ba té te le ket a kö zön ség ele ve el ren delt nek te kin ti, amit be fo lyá sol ni 
nem igen le het, vagy ha még is, csak rossz irány ba. Az az e vé le ke dés sze rint a köl tõ nem 
te kint he tõ olyan lény nek, aki sor sán ön erõ bõl ja ví ta ni ké pes.

Ho lott az al ko tás, az al ko tói fo lya mat be tel je sí té se már ön ma gá ban sors ja ví tó té nye-
zõ. Han got, ér tel met ad a go moly gó alak ta lan nak, a for má vá ren de zõ dõ je len nek. De 
mind ez ma nap ság ta lán túl fenn köl ten hang zik.

És ele ve za va ró an hat egy olyan köl tõi esz mény ese té ben, amely cél ra tö rõ el fo gu lat-
lan ság gal hasz nál ja a szá má ra hoz zá fér he tõ tel jes nyel vi anya got, táj szót, ar gót, inter-
net szózú za lé kot be le ért ve. De mel let te, pon to sab ban fe let te, egy ko ráb ban el ve tett, 
meg ve tett köl tõi díszt, a rí met újó lag keb lé re ölel te, mint ezt a Két szék kö zött ver sei 
nagy sze rû en pél dáz zák. Más te kin tet ben is, a kez de tek hez ké pest, idõ vel meg za bo láz ta 
lo vát Lövétei Láz ár Lász ló, hogy ami kor min den om lé kony nak és rom lé kony nak bi zo-
nyul, a for ma fe gyel mé be, fe szes sé gé be meg ka pasz kod ni le hes sen. A lé lek óvás nak jó 
mód sze re ez.

Mert ez a fa nyar, szenv te len nek tû nõ, iro ni kus han gú po é ta a lel ke leg mé lyé ig, ahogy 
mon da ni szok ták, ro man ti kus, pél da ké pek és esz mé nyek után ku ta tó, de sza bad szel lem,
aki azon ban a vi lág és a vá gyak köz ti dis tan cia fog lya.
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Ahogy a ver sek hos  szán ha lad va fel tûn nek las san, vagy gyor san, az ap ro pók ra moz-
gó, sor köl csön zõ, mérv adó mes te rek, biz to sak va gyunk ab ban, hogy Láz ár La ci me mó ri-
á ja kel lõ en át ita tott az õ mû ve ik kel. Ezért ha idéz, nem csak be tû és ér te lem sze rint, de 
szel lem ben és han gu lat ban meg fe lel ve ír ja le már a hí vó szót is, hogy le gyen mi vel mi 
azo nos ság ba bé kül jön.

Akár hogy is, jó más fél év szá za da, hogy leg fõ képp az elé gi kus hang ra re a gá lunk ér zé-
ke nyen és részt ve võn, nem a himnikusra vagy bu ko li kus ra. Az tán az majd nem mind egy, 
ha még szo nett is az il le tõ, vagy csu pán fö löt tébb ha son lít egy szo nett re. Fel tét le nül köl-
tõ i nek fog juk ta lál ni, mert fü lünk és szí vünk er re sar kall.

Lövétei Láz ár Lász ló, mi vel va ló ban és va ló di köl tõ, az élet pá lya hét köz na pi buk ta tói-
ban is mer te és ta nul ta meg, hogy az a le gény, aki a rö gök, ka nya rok, csap dák, mo csa rak, 
tüs kés bo zó tok el le né re, és sú lyos sé rü lé sek árán is úton ma rad.

Ta lán ezért is, a jól be já ra tott köl tõi ívet majd min den kor ösz tö nö sen meg tö ri, ol va só-
it rá szo rít va, hogy a mû velt ség, az él ve zet és a fel is me ré sek árát meg fi zes sék, de még se
hasz nál has sa nak sem mit böl cses ségre cept ként. Leg több ször úgy te szi ezt meg, hogy az 
ös  sze tört egé szek ma ra dé kát, tö re dé ke it egyet len vers folt tá ös  sze von ja, s ez zel to vább-
len dí ti ön ma gát és ol va só it is, ak tu á lis két sé ge i nek és ké te lye i nek mé lye fe lett.

Mi vel itt nincs mód ar ra, hogy mind ezek il luszt rá lá sá ra a ne kem leg be cse sebb nek 
tû nõ ver se it fel ol vas sam, sze ret nék el sõ ként gra tu lál ni meg ér de melt Rad nó ti-dí já hoz.


