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Költői indulás
Kedves ismerősömtől kaptam kölcsön Dorkovics Ágnes Az utolsó jégkorszak

című verseskönyvét, azzal a megjegyzéssel, hogy szóljak róla, ha arra érdemesnek
találom. A borítón a cím fölött ez áll: Jászkunság füzetek , s a mindössze öt-
venoldalas kötet a sorozat második darabja. Se előszó, se fülszöveg. A szerző
nevével most találkozom először. Sebaj, gondolom, legalább nincsenek előíté-
leteim. Ám a kötet végén feltüntetett mindhárom név magáért beszél. Szerkesztő:
Sarusi Mihály. Lektorok: Zalán Tibor, Körmendi Lajos. Ezek után olvasni kezdem
a kötetet, s már az első versnél elkap „a forgószél", „ha lenne egy szabad perc,
kinyílna rám a bánat..." (hát így). A fiaskó című vers meg egyenesen remekbe
szabott, még akkor is, ha a feszes-játékos versforma József Attilát juttatja eszem-
be. A következő oldalon a kimérten tárgyilagos hang („Zúgnak a harangok,
szerda van. / állok a téren egymagám. / koszos kis téren. - izzad a hátam. /
galambszarosan, bokáig mában"), a vers végén átcsap öniróniába: „vásárolok
egy áruházban. / keresek aztán egy padot, egy csöndest, / s befalom majd a
munkaerőmet.) (Szerda van.) Akár Allén Ginsberg is írhatta volna e sorokat. A
Mandarion befejező sorai oly bensőségbe merítenek („s nincs friss levél / -
Párizs már több hónapja hallgat -, / itt mandarinok halnak, / s földön rothad a
túlérett gyümölcs."), ahogyan csak Jeszenyint olvasva tudunk elmerengeni. Né-
hány oldallal odább Dorkovics Ágnes csengő-bongóan ír: „fönn a fák közt ring
az álom. / ring a sárga színű nincs. / s lenn a közös nagy kaszálón / ebek kardala
nyuszit." (József Attila Karcagon).

A következő 15-20 oldalon mintha csónakban ringatóznék, s a homo ludens-né\
félálomból riadok fel e sorokra: „otthon rongyokkal, kályha melegénél / dör-
zsölnél majd, hogy fényesebb legyek." Ismét néhány átlagoldal következik, hogy
aztán a Rilke panaszá-nak néhány sora feledtesse a mennyiséget: „tudom: ma
jó voltam megint. / hisz én is menteném a lelkem / ha akad rá egy kis esély. /
íme az önzés, lecsiszolva. / s hogy üdvözüljek, tán elég." Szokatlan szerelmes
vers a láttalak-láttál. E témakörben nem könnyű dolog verselni, újat mondani
manapság. Dorkovics Ágnesnek ezúttal sikerül. Hadd idézzem a vers befejező
szakaszát: „láttalak-láttál: mi se történt. / nem pironkodtunk, nem gyaláztunk:
/ nem pazaroltunk ennyi érzést! / csak láttuk egymást, mint a fákat, / mint a
madarat, mint a házat..."

Olvasás közben felmerültek bennem a nagy nevek, amelyek Dorkovics Ág-
nesre tagadhatatlanul hatottak. Induló költőnél ez a lehető legtermészetesebb.
Az utolsó jégkorszak igen jó debüt-kötet, s előlegezi az olvasói bizalmat a soron
következő kötetekre is.


