
LEHÓCZKY ÁGNES 

A mitikus jelentéssel telítődő tárgyi kép 
A fa-motívum Nemes Nagy Ágnes költészetében 

Nagy mohos arc. Talán. Vagy másmilyen. 
Érezte akkor a járókelő 
saját körvonalait lazulni, 
köd úszta be folyékony partjait, 
mint aki hirtelen erdei 
tóvá sötétül, 
mert ilyen arcot tükrözhetett. 

(Éjszakai tölgyfaj1 

1. 

A majdnem ötven év alatt felhalmozódott tanulmányok, szakirodalmi és iro-
dalomtörténeti törekvések Nemes Nagy Ágnes költészetét tárgyaló írásai2 

szinte kivétel nélkül két poétikai irányról beszélnek a Nemes Nagy-féle mű-
vekkel kapcsolatban, és kategorikusan az egyik mellett érvelnek. Talán túlsá-
gosan is egyszerűnek és lecsupaszítottnak tűnik két iránynak ilyen formában 
való kiemelése, mégis ezek az életművet tekintve a legizgalmasabb és legin-
kább vitatható kérdések. Nevezetesen arról a két megközelítésbeli szem-
léletről van szó, mely határozottan különbséget tesz mítoszteremtő irodalmi 
mű, mitikus költészet és a huszadik században poétikai törekvéssé vált ob-
jektív, tárgyias költészet között.3 Az In memóriám Nemes Nagy Ágnes. Erkölcs és 
rémület között című kötetben alig találunk olyan elemzést, amely legalább az 
egyiket ne említené és gondolatmenetét ne az egyik megközelítés szolgála-
tába állítaná,4 tegyük hozzá, hogy az objektivizáló irány javára, a mítosz-
teremtő olvasat rovására. Hasonló tematikájú az Orpheus Nemes Nagy 
Ágnes-száma,5 de ebben figyelemfelkeltő Poszler György tanulmánya: Objek-
tív líra - szubjektív mítosz.6 Poszler találóan használja a tárgyias hangú ?nitikus 
líra terminust e két irány ötvözésére. Kulcsár Szabó Ernő Személytelenítés és 
hermetizmus címszó alatt7 tárgyalja Nemes Nagy Ágnes költészetét és az öt-
venes évek új poétikai törekvéseinek kibontakozását és annak hatását, vala-
mint az e poétikai irányzathoz csatlakozó költői társaságnak, az Újhold poé-
tikai orgánumának megjelenését. Grezsa Ferenc pedig már intellektuális mí-
toszról beszél,8 amikor Nemes Nagy Ágnes költészetét tárgyalja. Hasonló-
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képpen folytathatnánk a sort. Mindenekelőtt azonban definiálni kell mind a 
mitikus költészet, mind pedig a tárgyias költészet jelentésköreit, jellemvoná-
sait, értéktartományait és legfőképpen azt, vajon ténylegesen szétválasztha-
tó-e a kettő (különösen a Nemes Nagy-féle költészet összetevőit helyezve a 
középpontba). 

2. Objektivitás és mítoszteremtés 

A projekció 
Mitikus irodalom és objektív irodalom között feltűnően erős párhuzamok 
vonhatók. Nemes Nagy Ágnes versvállalkozásainak nagy része projekció.9 

Egy-egy vágy, gondolat, érzelem kivetítése valamely tárgyra vagy más lé-
tezőre. Objektív korrelatívot használ, valamilyen tárgyat, elemet, jelenséget, 
személyt, hogy abba belebújva, elrejtőzve önmagát fejezze ki. A belső tartal-
maknak ilyen típusú indirekt, világra vetített kifejezésmódja az objektív köl-
tészet. Azonban nem mindegy, hogy hogyan zajlik a projekció folyamata. 
Először is minden olyan költészet, mely tárgyban fejezi ki magát, tárgyias,10 

tehát projiciál. A projekció mint lélektani mozzanat jelen van a legtöbb költői 
kísérletben, bár észrevehetően gyakoribb az objektív költészetben. Az objek-
tív költészetben azonban a tárgyi világ, a természet nem jelentés nélküli, nem 
a költő vetíti rá a jelentést, és nem is csupán ráaggatja a jelentéssel teli tár-
gyakra érzelmeit, hanem úgy igaz és pontos, hogy a tárgyi világtól megraga-
dottan emel ki részleteket. Á tárgyak alanyi jelentést hordoznak, felkeltik az 
érzelmet. A belső vágy és a természet tárgyai között tehát mélyről fakadó a 
kapcsolat. A mitikus gondolkodó vágyát az ahhoz tapadó tárgyba, szóba, 
szimbólumba önti. Az objektív költő hasonlóan jár el. Csak azt éppen objek-
tív korrelatívnak11 nevezzük, amely koncentrált terminus mindarra, ami szim-
bólum, metafora, jelkép vagy névtelen.12 

Maga Nemes Nagy írja az V. László elemzésekor, hogy alapvetően az objek-
tív líra, a modern objektív korrelativ is a balladák ősi mítoszaihoz hasonlíta-
nak, azokból táplálkoznak, azokból nőtték ki magukat: 

Ott van p é l d á u l a huszad ik század költői módszere i közül az objektív líra esztétikája, 
amely a költői én t hát térbe tolva, tárgyakkal , tájjal, cse lekménytöredékkel , fiktív f igurák-
kal próbálja m e g sugal lani a költő m á s k é p p ki n e m fejezhető közérzetét , számos o lyan 
eszközzel tehát, amely a régibb verses epikának, a ba l l adának is eszköze volt.13 

Névtelen - tapasztalat - szó 
A mítosz alapja valamilyen tapasztalat, történeti tapasztalat, élmény, valami 
baj érzetének az átélése, mely a modern ember számára egyfajta elidegene-
dés tapasztalatát is jelentheti.14 A mitikus világrend egyik alapvető tapaszta-
lata tehát valamely törés, általában a természet és az ember kapcsolatának 
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megszakadása, megromlása. A mítosz, a mitikus irodalom erre próbál választ 
keresni, megoldást, rendet teremteni. Nemes Nagy Ágnes nemcsak mint 
költő éli át a természettől való elszakadásnak a tapasztalatát, hanem ezt a 
modern ember alapvető életérzésének, közös emberi tapasztalatának tekinti. 
A rendteremtés pedig Nemes Nagynál alapvető gesztus: rendet teremteni 
életünkben, a világ rendjében, fogalmainkban, lelkünkben. A rendteremtés 
tulajdonképpen egyfajta erkölcsi álláspont is nála. Rendbeszedni a körülöt-
tünk széthulló világ részeit, kezdve a természet és az ember kapcsolatának 
renoválásával. 

A mítosz alapja tehát valamely közös emberi rossz megtapasztalásán alap-
szik. Érdekes pont ez, hiszen Nemes Nagy Ágnes az objektív líra alapját ha-
tározottan a szubjektív átélését kifejező formának tartja: 

. . .az objektív költészet m ö g ö t t és bármifaj ta rej tőzködő köl tészet mögött k i t ap in tha tó a 
személyes élmény. Hát mi a c s u d á n a k ír az e m b e r verset, ha n e m azért , mert a személyes 
é lményét akar ja kifejezni? [ . . . ] A magam részéről vallom, hogy a lapjában véve szubjek t ív 
indí t ta tású m i n d e n művésze t , d e főleg az i rodalom. 1 5 

Nemcsak személyes élményről van itt szó. A huszadik század történelmé-
nek krízishelyzetei Nemes Nagy Ágnes számára alapélményt nyújtottak ver-
seinek szubjektív hátterét tekintve, az első kötettől, a Kettős világban címűtől 
kezdve az egész életművön keresztül. A történelem kitörölhetetlen emberi ta-
pasztalat, mely nemcsak a világ alapvető rendjét borította fel, hanem meg-
tépte fogalmainkat, szavainkat, kifejező eszközeinket. Éppen az Ekhnáton 
éjszakája című verssel kapcsolatban mondja Nemes Nagy Ágnes (ahol is 
Ekhnáton figurája maga az objektív korrelativ, és a tárgyias lírának egyik 
iskolapéldája): 

Mi, az én nemzedékem, mindenk i , aki keresz tü lment azon a háborún , az s o h a s e m lesz 
többé u g y a n a z , mint a h á b o r ú előtt volt. Ezek a háborús tapaszta la tok mélységesen meg-
jegyzik az ember t , és némi tú lzással azt is m o n d h a t n á m , hogy erről szól a vers. N e m épp 
a háborúról , h a n e m az életveszély, a megsemmisü lés olyan megtapaszta lásáról , aká r a há-
ború, akár m á s által, ami u t á n kétségessé válik, hogy az ember tovább tud-e élni.16 

Pilinszky hasonlót fejteget Háborús nemzedék című tanulmányában. Számá-
ra a háború egyetemes tapasztalat, ha tetszik archetípus, mely a „személyes 
sorson túli világ realitására"17 világít rá. Ez a tragikus tapasztalat azonban 
gyümölcsöző is lehet, ha gyökerében ragadjuk meg. 

A háború tapasztalatával jelentek meg Nemes Nagy Ágnes és az Újholdhoz 
tartozó nemzedéktársaik az irodalmi közéletben. A háború és a későbbi tör-
téneti tapasztalatok18 azonban olyan rétegeket érintettek, amelyek kifejezésé-
re már az adott fogalmi készlet elégtelenné vált, új költői nyelvre volt szük-
ség, új képekre, új metaforára, új szimbólumrendszerre. Kulcsár Szabó Ernő 
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jegyzi meg, hogy Nemes Nagy a tárgyias hermetizmusnak egy dinamiku-
sabb, a vers textuális vitalitását is kiaknázó változatát teremtette meg.19 Ne-
mes Nagy Ágnes nyelvfelfogása kulcsfontosságú. Döntő hatással volt rá az 
európai költői nyelvfelfogás öröksége. A textus, a nyelv, a szó eddig még ki-
aknázatlan, feltáratlan rétegeit érinti a Nemes Nagy-féle költői módszer, 
mely Rilkéből merített. Úgy gondolja, hogy a modern költői nyelv minden-
fajta válsága ellenére renoválható. A szavak jelentése meghasadt, egyrészt a 
mindennapi, másrészt a költői jelentés köreire. A huszadik századi ember él-
ménye azonban egyre komplexebb és kifejezhetetlenebb, a szavak megkop-
tak, málladoznak, képtelenek kifejezni a modern ember életélményét, tapasz-
talatait. „A költészet legnagyobb ellensége a szó." Mégis új feladata van a 
modernitás költőnemzedékének: feltárni a szavak jelentésének mélyen lap-
pangó rétegeit, lehetőségeit, a jelentés újabb és újabb beszédhelyzeteit és 
kontextusait: 

M i n d u n t a l a n a tuda t h o m á l y o s részeivel foglalkozunk, hogy megnevezhessük azt , ami 
eddig név te len volt. Ez p e d i g n e m k ö n n y ű dolog, sem költőnek, sem olvasónak. H a d d 
idézzem Rilkét: „Ha tá ra inkon megvet jük a lábunk, s a Névte lent m a g u n k h o z tép jük át." 
Legalább egy hajszállal szélesíteni az érzelmi megismerés körét: ezt véljük a költő fe lada-
tának. M e r t a mi korunk emész tően kíváncsi. A történelmi megrázkód ta tások össze-vissza 
törték a 19. századi foga lmainkat , most megpróbá l juk ú j ra foga lmazni őket. A h o g y a 
ki tűnő lengyel író mond ja : „Senki sem gondo l t a volna a 19. s zázadban , hogy u t á n a a 20. 
következik ." Lec állítólag humoris ta . Én komolyan veszem. Azt hiszem, a homál lya l 
m e g k ü z d ő önismeret ége tőbb a kor számára , min t valaha.20 

A megnevezés, a névadás, a szóvarázs problematikája nem új keletű, és a 
huszadik századi poétikai törekvések egyik fő kérdése lesz. Fontos azonban 
hozzátenni, hogy itt nem valami elvont, az érthetetlenség szintjét súroló 
költői kifejezésmódra való buzdításról van szó. Nemes Nagy szerint ugyan-
is a jó metafora, legyen az bármilyen absztrakt vagy nehezen érthető, akkor 
születik, ha az a befogadót, az olvasót valahogy megérinti, pontosabban, ha 
már egy tapasztalt, de még ez idáig ki nem fejezhető élményként éri. „Ne 
mondd soha a mondhatatlant / mondd a nehezen mondhatót" - mondja a 
költő. Ezeknek az úgynevezett Névteleneknek a megnevezése, néven neve-
zése a költő feladata, de ez erőt és koncentrációt követelő feladat: „A formát-
lan, a véghetetlen. / Belepusztulok, míg mondatomat / a végtelenből elre-
kesztem / Homokkal egy vödörnyi óceánt / kerítek el a semmi ellen. / Ez a 
viszonylagos öröklét / ép ésszel elviselhetetlen" (A formátlan). A névtelenek-
ről így vall Nemes Nagy Ágnes: 

Meste r ségem gyakorlása során úgy tapasz ta l tam, hogy az úgyneveze t t é rze lmeknek 
legalábbis kétféle rétegük van. Az első réteg hordozza az ismert és elismert érzelmeket : 
ezeknek n e v ü k van: ö röm, rémület , szerelem, felháborodás. A közmegegyezés nagyjából 
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ugyanezt érti ra j tuk, múl t juk van, t udományuk , i roda lomtör téne tük . Ök a sz ívünk hon-
polgárai. A másod ik ré teg a névte lenek senkiföldje. Ha este hatkor megál lok a Kékgolyó 
utca sarkán, s lá tom, amin t a Várra egy b izonyos szögben esik a n a p f é n y széle, és a 
Vérmező olajfái egy b izonyos m ó d o n vetik az árnyékot : mind ig újra és újra megrendülök . 
Ennek az indu la tnak nincs neve . Pedig mindenki állt egy-egy Kékgolyó utca sarkán. 
Hányszor vagyok kényte len a névte len emóciónak neve t adni! És n emcs ak azért, hogy a 
közmegegyezés s róf ra járó logikáját olajozzam. N e m . Én m a g a m ron tom el értetlen zava-
romban a dolgot , s loccsantom bele a Kékgolyó utcai Névte lent egy tócsányi őszi mélabú-
ba vagy egy kád tör ténelmi lelkesedésbe. N o persze, hiszen az őszi mé labú meg a törté-
nelmi lelkesedés m á r a sz ívünk honpolgára i . Azt h i szem, a költő kötelességei közé tarto-
zik, hogy minél több Névte lennek polgárjogot szerezzen.2 1 

Az objektív költészet alapja így valamilyen szubjektív élmény. Ott van pél-
dául a Villamos című vers, amely több élményréteget csúsztat egybe. Sidney 
Keyes angol költő által megélt, az afrikai partokon dúló csaták halálesemé-
nyeit keresztezi az ötvenes évek parancsirodalmi, halálszagú hangulatával, 
melyet egy pesti villamoson összepréselődött tömeg jelenetével szimbolizál, 
másrészt a mitikus irodalom fókuszából tekintve közös emberi, történeti ta-
pasztalat átéléseként is értelmezhető a vers. Ezeknek kifejezésére egyre szű-
kösebb a fogalmi keret, új metaforákat, képeket, objektív korrelatívokat kell 
keresni. Ilyen megvilágításban függ össze tehát megint csak mítoszteremtés 
és tárgyiasság. A mitikus világ szimbólumai mögött szintén emberi élmé-
nyek, kollektív és szubjektív tapasztalatok tárháza nyüzsög. A szimbólumok 
ugyanolyan misztikusak és fenomenológiailag ugyanúgy az önmagában 
létező lényeg rejlik bennük, mint a tárgyi megfelelőkben. Ilyen értelemben a 
szimbólum és tárgyi megfelelő közeledik egymáshoz, legfőképpen az ősi, 
szakrális, archaikus szimbólumok esetében. Érdekes, hogy Nemes Nagy Ág-
nes Babits Jónás-alakjával kapcsolatban jegyzi meg, hogy „az objektív költé-
szet jellegzetes personája, mitikus figura".22 Jónás bibliai személy, az Isten 
akaratával szembeszálló próféta bibliai mítoszának megtestesítője. Ekhnáton 
is egy ilyen kiválasztott, történelmi, mitikus dramatis personae. Az sem 
véletlen, hogy Nemes Nagy Ágnes természetfelfogásában a természet lényei 
lehetnek létezők és nem létezők, fiktívek, képzeletbeliek, a természet meg-
nevezhetetlen mozdulatai. A természetnek ezek a megnevezhetetlen mozdu-
latai a névtelenek körébe tartoznak, a természet tárgyai így válhatnak a pro-
jekció eszközeivé, melyekre az ember vágyait, érzelmeit, belső élményeit ve-
títi ki. 

Emlegettük a mítosz „baj "-érzetét. A modern ember a huszadik század 
történelmi borzalmai után alapjaiban átéli a lét fenyegetettségét, a létezés ve-
szélyeztetettségét. Ezek azok a szubjektív, illetve kollektív emberi tapasztala-
tok, melyek Nemes Nagy Ágnes szimbólumait, képeit, figuráit, tájait megte-
remtik. 
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. . .azért igyekszem én a tárgyakat közvet í teni az o lvasónak. Egy gejzírt, e g y faágat, egy 
szobor töredéket , egy villamost, amelyek magukka l rán tha t ják a háborús é lményeket (a 
háború : ez az én n e m z e d é k e m alapvető tapasztalata) , v a g y a természet é lményé t (a ter-
mészettel való együt télés: ez a mai ember egyik fenyegete t t nosztalgiája), esetleg egy 
egyip tomi fáraó mí toszá t (a modern mítosz: é le térzésünk egyik modellje). K ö n n y ű volna 
tehát azt állítani, h o g y úgynevezet t objektív lírikus v a g y o k , olyan é r te lemben is, hogy a 
tárgyak v o n z a n a k - és olyan ér te lemben is, hogy a lírai h a n g bizonyos tárgyiassága vonz. 
Ugyanakkor azt is m o n d h a t n á m , hogy az a szenvedélyes feszültség vonz , aminek ezek a 
tárgyak e rőművei , amin t éppen k iemelkednek a veszélyeztetet tség közérzetéből , annak 
kifejezőiként, vagy talán ellenpontjaiként.2 3 

Az epikus művek sorába nemcsak a ballada tarozik, hanem az ősi eposzok 
is, melyek egy mitikus világ aranykorát éneklik meg, így mítoszteremtők. 
Northrop Frye szerint a mítoszból nőtt ki az irodalom, az irodalom a mítosz 
fejlődésének benső és elkerülhetetlen része.24 Az irodalom azonban nem a 
mitológia romlása, elcsökevényesedése, hanem valamilyen irányú fejlődése. 
A mítoszok ugyanúgy a teremtő képzelet alkotásai, autonóm művek, mint a 
mai irodalmi alkotások, az irodalom pedig folyamatosan beépíti magába a 
profán vagy világi mítoszokat, népmeséket, mondákat stb. Frye megjegyzi 
ugyanitt, hogy az irodalomnak és különösen a költészetnek az a feladata, 
hogy újrateremtse a nyelv metaforikus használatát, így a mitológiának köz-
vetlen utódja az irodalom. Ez a nyelvi megújulást megcélzó törekvés egyér-
telműen párhuzamba állítható Nemes Nagy Ágnesnak a névtelenekkel kap-
csolatos, fogalmi kereteink bővítését, renoválását érintő költői programjával. 

Értelmezésem alapgondolata, hogy Nemes Nagy Ágnes költészete alap-
vetően mítoszteremtő költészet, szövegei mitikus szövegek valóságát tárják fel oly 
módon, hogy költészete, miközben más mítoszokból táplálkozik, maga is 
mítoszteremtő. Az ősi, nagy szakrális forrásokból táplálkozik, építkezik, de 
ez a mítosz, nevezzük a modern ember mítoszának, pszeudo-jellegű míto-
szának, az eredetinek fragmentuma, maradványa. Önmagát teremtő és ön-
magából építkező világ és költészet. Költészete világot teremt, lírája a terem-
tett világ meghalásának processzusa és e folyamat megteremtése, a mitikus 
világ szétbomlásának megjelenítése. Ahogyan műfajilag redukálódott , 
transzformálódott például az ősi ballada-műfaj is, így alakult át a mitikus vi-
lág képe is. Nem veszett el, csak átalakult. A huszadik század irodalma ép-
pen egy ilyen mítosz-feldolgozó tendenciát mutat amúgy is. Nemcsak a ma-
gyar irodalomban (Babits, Hamvas, Weöres, Németh László stb. - folytathat-
nánk még hosszasan) ragadható meg ez az igény, hanem a világirodalomban 
is.25 

„A modern mítosz életérzésünk egyik modellje."26 Lelkünk természetes 
struktúrájába tartozik. Nemcsak a modern irodalom, hanem a modern ember 
is folytatja a mitológiai észjárást, az benne van gondolkodásának mélyén.27 
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N e m tud ják , hogy a m o d e r n ember élete hemzseg a félig elfelejtett mí toszoktól , rang-
rejtett hierofániáktól , e rede t i rendel tetésüktől eltérített sz imbólumoktól . A m o d e r n ember 
fo lyamatos e lvi lágosiasodása megvál tozta t ta szellemi é le tének tartalmát, d e n e m törte 
össze képzelőerejének öntőformái t : a r o m b a dől t mitológiákat gyengén e l lenőrzöt t tudati 
zónák ta r ta lmazzák. [ . . . ] Saját túlélésük é rdekében a Képek hétköznapi kü l ső t öltöttek 
m a g u k r a . Je lentőségük azonban nem csökkent . Ezek a lefokozot t Képek u g y a n i s a mo-
dern e m b e r szellemi megú ju l á sának k i indu lópont ja i lehetnek. Rendkívüli j e len tőségűnek 
t a r t anánk annak a mi to lóg iának - teológiának? - az újrafelfedezését , amely o t t l a p p a n g a 
l egköznap ibb ember é le tében is. A m o d e r n vi lág legfőbb tör ténelmi válsága - a másod ik 
v i l ágháború és mindaz , ami t magával hozo t t - megmuta t t a , hogy a mítoszok és a szimbó-
lumok kiir tása merő i l lúzió. (Sztálingrád lövészárkaiban, a náci és a szovjet koncentrációs 
t áborokban férfiak és n ő k dalokat énekel tek, történeteket hallgattak. [...] Ezek a történe-
tek a mí toszoka t helyettesí tet ték, a da lok p e d i g noszta lgiákkal voltak tele. A z embernek 
az a l ényeg i és e l idegení thete t len része, a m i t képzeletnek n e v e z ü n k , tobzódik a szimboliz-
musban , és továbbra is mítoszokból és a rcha ikus teológiákból táplálkozik [. . .] a m o d e r n 
világ d r á m á i t végső s o r o n az egyéni és a kollektív psziché okozza, ez pedig a képzelőerő 
vészes apadása . Akinek v a n képzelőereje, g a z d a g belső v i lágnak örvend, s a Képek sza-
kadat lan , spon tán á r a m l á s á b a n gyönyörködhe t . [... ] A képze le t a példaér tékű model leket , 
a Képeke t utánozza, r eproduká l ja , teszi m i n d i g i d ő s z e r ű v é és ismétli v é g nélkül . 
Képzeleterővel r ende lkezn i annyit jelent, m i n t a világot a m a g a teljességében látni. Mert 
a Képek ha ta lma és k ü l d e t é s e éppen abban áll, hogy m e g m u t a s s a mindazt , a m i a fogalmi 
g o n d o l k o d á s n a k ellenáll.2 8 

Nem átallottunk ennyi gondolatot idézni Eliadétól, hiszen számos észrevé-
tele rímel Nemes N a g y mítoszhoz kapcsolódó nézeteivel. Nemes Nagy 
mindezt úgy fogalmazza meg, hogy a mítosz „hangszekrénye a mai dallam-
nak, régi tömlő új borral. Asszociációink egyik rétege."29 Valamely mélyen le-
rakódott tartalom, mely a kifejezés keretét adhatja. Tagadhatatlan a beágya-
zódása tudatunk bizonyos rétegeibe. 

Érdekes párhuzamot lehet felfedezni Ricoeur szimbólumértelmezését és 
Nemes Nagy Ágnes természetről vallott gondolatmenetét összevetve. 
Ricoeur érdekes m ó d o n szintén az archaikushoz, az ősihez kapcsolja a mo-
dern irodalom alapját, a szimbólumot. A hermeneutikai, a szimbolikus sze-
rinte inkább létszerű, kevésbé jel, inkább fennállás, melynek nem az utalás, 
hanem a létezés áll a középpontjában. Ricoeur azt jelzi, hogy a lét alapvetően 
szimbolikus a primitív ember számára, és az a posztmodern ember számára 
is. Nem azért használjuk a tárgyakat, hogy velük szimbolikusát fejezzünk ki, 
hanem van egy vágyunk valaminek a kifejezésére, amely maga köré vonzza 
a tárgyakat és a szavakat, létrehozva a szimbolikust, a hermeneutikust: „az 
ember a szentet először ráolvassa a világra, a világ bizonyos elemeire vagy 
aspektusaira, az égboltra, a napra, a holdra, a vizekre, és a vegetációra."30 Te-
hát a lét szimbolikus befogadása hozza létre a szimbólumot. Figyeljük meg 
ezek után, hogy mit m o n d Nemes Nagy Ágnes a természet lényeiről, kreatú-
ráiról: „lehetnek olyan lények, amelyek léteznek, és olyanok, amelyek nem 
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léteznek, a képzelet szülöttei, a természet megnevezhetetlen mozdulatai. De 
mindegyik arra való, hogy beleírja az ember vágyait az örökmozgó és zsúfolt 
természetbe."31 A költészet, az irodalom és a mítosz újra összekapcsolódik. 
Az ember, az emberi lélek feltörő vágya szüli a környezetből, a természetből 
kivájt szimbólumot, szimbolikus jelentést, egyfajta személyes mítoszt. Szó 
van a modern ember élmény-komplexitásáról is, kollektív és szubjektív em-
beri tapasztalatokról, melyek nemcsak a mítosz kialakulását segítik elő, ha-
nem a „vers lehetővé tevője"32 is, a költői indíttatás fogalma, a kezdete. És 
végül a fogalmi szűkösség gondolata Eliade rendszerében összekapcsolható 
mindazzal, amit Nemes Nagy a nyelv, a fogalmak válságáról mond: a kifejez-
hetetlenség problémájáról, a huszadik század túl sokat tudásának élmé-
nyéből fakadó megnevezhetetlenség kérdéséről. Amire az az egyik lehetsé-
ges válasz, hogy új fogalmakat, megnevezéseket adjunk. 

M o n d h a t n á n k , az egész m o d e r n költészet a mítoszok felé fordul . Alig tudna o lyan 
jelentős, ko r sze rű költőt m o n d a n i , akinek a m ű v é b e n nincs jelen a régi vagy űj mítoszte-
remtés vágya . [...] Szinte vélet lenül kezdtek beszivárogni a mí toszok a verseimbe, egy 
Trisztán-legenda, egy-egy pa rad icsomker t -mot ívum, néhány angyal , a Húsvét-sziget i 
szobrok s m o s t legújabban az Ekhnáton-tör ténet . 3 3 

A bibliai mítosz fragmentumai, relikviái is jelen vannak Nemes Nagy Ág-
nes verseiben. Egy semmibe hullani készülő mítosz eszmélése ez talán egy-
egy alludáló szimbólum segítségével. Ilyennek találom a Paradicsomkert meg-
rázó képi világát, mely egyenesen a bibliai Édenkert, vagyis már alapvetően 
a kezdet különös és félelmetes bemutatásával kezdődik. A teremtés ilyen irá-
nyú kritikája ez, nevezetesen az a tény, hogy a teremtésben már a kezdet kez-
detén végbemenő törés hiábavalóságot szült, és az ember a létét alapvető ab-
szurdumként éli meg. A kert minden eleme veszélyt és kárhozatot rejt, min-
den emberi mozdulat előbb-utóbb az ember kiszolgáltatottságából fakadva 
bűnbe torkollik. Az Édenkert forró és csábító levegője egyre vészjóslóbb és 
fenyegetőbb - ahogyan az Istenről című versben szól Istenhez: „Legalább ne 
tettél volna annyi csalogatót a csapdába. / Ne csináltál volna felhőt, hálát, 
aranyfejet az őszi akácnak. / Ne ismernénk a vékony, zöldes, édes-édes ízt: a 
létét. / Irtózatos a Te édes lépvessződ, Uram!" - azzal a tapasztalattal, hogy 
a mennybéli fények mögött van mélyebb fekete is, és van kintibb ég az égnél. 
Madách Lucifere anyagba zárt féregként aposztrofálja az embert. Az anyagba 
zártság már Nemes Nagy elődjének, Babitsnak is fő témája volt, a teljességre 
vágyás és az ember determináltság-érzésének dichotómiájaként megfogal-
mazva: „a mindenséget vágyom versbe venni - Vak dióként dióba zárva len-
ni" (A lírikus epilógja); Babitsnak ezek a sorai pedig szinte megismétlődnek 
Nemes Nagynál azokban az istenhez intézett soraiban, melyek hiánybetegsé-
geink legnagyobbikát idézik meg: „Mért kívánod, hogy két tenyérrel átfog-
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ható, gyerekjáték-koponyánkba egy univerzumot gyömöszöljünk?" (Isten-
ről). A Paradicsomkertben a föld ziháló hal síkos hátaként jelenik meg, a rajta 
megkapaszkodó embert hörgő, mézgás-szemű majornköly okként láthatjuk. Az 
angyal szerepe a Paradicsomkertben figyelemre méltó. Nemes Nagy Ágnes 
Rilke angyalát vizsgálva azt mondja, hogy a Duinói elégiák angyala a névtele-
nek egyik megnevezése, személyes mítosz, név-oszlop azon az úton, mely a 
szakrális emóciók felé halad, és egyben az ismeretlen, a tudattalan felé, ame-
lyet ki kell mondani, vagy legalábbis meg kell próbálni, még akkor is, ha 
„iszonyú minden angyal".34 

Az angyal látja az ember jövőjét, és a hallgatag Teremtőhöz intézi kérdé-
seit. Hasonlók ezek a kérdések a kitaszított angyal kérdéseihez. A fentebb 
idézett Nemes Nagy-szövegben az angyal (Rilke költészetét tekintve) valami 
kimondhatatlan kimondója. Itt az angyal az ember létezésének lényegére, ér-
telmére, a megfogalmazhatatlanra kérdez rá: „Őt mire szántad? - mire néki 
/ a testtelenből testbe lépni? / Mire gömbnyi szemében úszva / a fenn szá-
guldó esti ég? / a rostra-feszített ostya-vékony / szirom? mire e rothadékony 
/ gyönyörűség? / Mire, ha majd emelkedik, / az emelet, a bakelit? / a cink? 
a drót? a drótvilágon / miért fennakadni, rongy az ágon, / mire pengén kis-
ujjnyi-forma, / acélba edzett vércsatorna?" Kísértetiesen rímelnek ezek a kér-
dések az Esti kérdés kérdésfeltevő gesztusára: „miért a dombok és miért a 
lombok / s a tenger, melybe nem vet magvető? / minek az árok, minek az 
apályok / s a felhők, e bús Danaida-lányok / s a nap, ez égő sziszifuszi kő? 
/ miért az emlékek, miért a multak? / miért a lámpák és miért a holdak? / 
miért a véget nem lelő idő? [.. .]" Az angyal úgy gondolja, hogy értelmetlen 
a létezésbe küldeni az embert, és csakis az isteni irgalmon múlik, hogy ezt a 
gesztust visszavonja. Hiszen „mire a benti boltozat? / a csont alatt? / A hal-
vány idegekkel osztott, / eleven-hálós végtelen: / belülre felrajzolt horosz-
kóp? / Mire a lét alatti lét? az állat-rend, a fű-család? / kövek? palák?" 

Fontos a Paradicsomkert és az Istenről című vers párhuzama. Àz angyal az 
Édenkertben a teremtés abszurdumáról és a létezés eleve halálra ítéléséről be-
szél, a jövő tragikumát és értelmetlenségét sejtetve. Azután elhallgat. Vajon 
sikerült-e minden kérdést feltenni? Vagy az utána következő csönd már a lét 
elkerülhetetlen végének jele? Kezdet és vég így kapcsolódik össze egyszerre, 
az elrontott kezdet és a még rosszabb vég sejtetésével. Az Istenről beszélője 
akár lehetne ugyanez az angyal is. Az angyal, amely a megnevezhetetlenek 
felé tör, és a megfejthetetlenre kérdez rá, majd elhallgat: „Tudod te, milyen a 
vércukor süllyedése? / Tudod te, milyen a leukoplákia halvány kicsi / foltja 
növőben? Tudod te, milyen a félelem? / A testi kín? A becstelenség? Tudod-e, 
hány / wattos fényerővel tündöklik a gyilkos? / Úsztál folyóban? Ettél cit-
romalmát? Fog- / tál e körzőt, téglát, cédulát? Van körmöd? / Élő fára vésni 
véle, kriksz-krakszokat hámló / platánra, míg / megy odafönt, megy-megy 
a délután? Van / odaföntöd? Van neked fölötted? / Egy szót se szóltam." 
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Mindkét vers kérdéssorozata után végtelen csönd támad. Talán a válaszvárás 
izgatott csöndje ez. Vagy talán a túl messzire törő kérdések utáni félelem 
csöndje, hirtelen elhallgatása, a remény, a „hátha" csöndje, a várakozásé? 
Vagy az a tudat, hogy úgy, ahogyan a teremtésnek már a kezdete is, úgy már 
a kérdésfeltevéshez szükséges első lélegzetvétel is értelmetlen volt. Egy szót 
se szóltam. Visszavonni a szavakat, a tudattalant, a megnevezhetetlent, a nem 
ránk tartozót megcélzó kérdéseket. Hasonló ez Jób elhallgatásához, ahogyan 
szájára tette a kezét, mikor már túl sokat kérdezett, amikor már tudta, hogy 
a rákérdezhetetlenre kérdez rá, ami blaszfémia: „Ekkor Jób felelt az Úrnak: 
Nézd, parányi vagyok. Mit feleljek neked ? A számra teszem a kezem. Egy-
szer beszéltem, de többé nem teszem..." (Jób 40,3-5). 

3. A fa-motívum 

E fejezetben induktív módszerrel igyekszem az életmű egészét átfogni a 
szövegből mint szerkezetből kiindulva. Úgy gondolom, hogy Nemes Nagy 
Ágnes lírájának struktúra-összetartó ereje a szöveget felépítő, újra meg újra 
visszatérő, ciklikusan előforduló szimbólumok, képek, motívumok ismét-
lődése. Ilyen alapmotívum Nemes Nagy Ágnes költészetében а/я. Tematikus 
motívumnak tekinthetünk minden puszta szó- vagy szintagmaismétlődést, 
ilyen értelemben a fa lexéma Nemes Nagy költészetében nyilvánvalóan mo-
tívum, mely az egyik leghatékonyabb költészetszervező erő. Az induktív 
vizsgálat lényege, hogy e motívumból kiindulva, a fának mint archetípusnak 
jelentéseit körbejárjuk, azokat pedig összefüggésbe állítsuk az adott szöve-
gek jelentésköreivel. Nemes Nagy Ágnes a mitikus történetek ősképeivel dol-
gozik. Ezeket Jung archetípusoknak nevezi. Nemes Nagy egy idevágó gon-
dolatát érdemes idézni, amely talán rímel a jungi, fryei gondolatrendszerrel, 
mely a tudattalan, mélyen rétegződő sémák meglétéről beszél. „Mindig is 
döntőnek éreztem a versre nézve annak a mélyrétegnek a jelenlétét, amely 
tudomásaink alatt, mögött, körül rejtőzik."35 Idetartozhatnak a névtelenek, a 
tudat mélyéről nehezen előhozható érzelmek megnevezésének nehézségei is. 
Az archetípus itt azért fontos számunkra, mert tartalmazza mindazokat a ké-
peket, mitikus ősképeket, melyekről már beszéltünk. Ez pedig összekapcsol-
ható a személytelen hermetizmus vagy személytelen személyesség azon ter-
minusaival, melyeket az irodalomtudomány előszeretettel használ Nemes 
Nagy költészetével kapcsolatban. Simone Weil a szent fogalma felől ragadta 
meg a személytelenség lényegét: 

Az, a m i szent, távolról sem a személyünk, hanem épp az, ami emberi l ényünkben sze-
mélytelen. Mindaz, a m i személytelen az emberben, szent. És egyedül az szent. [...] 
A szépség és igazság va lód i otthona a névtelen dolgok bi rodalma. Szent hely ez. [...] 
A m ű v é s z e t b e n a szépség szent. Szépség és igazság ped ig mind ig személytelen. Ez túlon-
túl nyi lvánvaló . [...] A tökéletesség személytelen.3 6 
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A személytelenségre, a tárgyiasságra való törekvés tehát feltehetően nem-
csak egy poétikai irányzat, hanem alkati, már-már etikai kérdés.37 

Ujabb érdekes pont, mely arra mutathat rá, hogyan fonódik össze objektív 
líra és mitikus irodalom. „Az ilyen objektív költő törvénykereső, őstények, 
föl nem fedett evidenciák arcát akarja kivésni, megtalálni akar inkább, mint 
kitalálni."38 

Tekintélyes listát gyűjthetünk az életműből a fa motívum előfordulásának 
gyakoriságát tekintve. Számos versének már a címe is a fa valamilyen meg-
jelenésére utal, előszeretettel adja a különféle fafajták nevét verscímként. 
(Lásd Diófa, [Tenyerem néha rátapad a fákra], Kőrisfa, Rózsafa, Fenyő, Tölgy, Füge-
fák, Éjszakai tölgyfa, Szikvója-erdő, Ecetfa, Fák.) A Fák című vers pedig egyene-
sen kötet-címadó vers lesz, mely irányt szab az egész életművet tekintve. 
A felsorolt verseken kívül számos olyan vers van, melynek ugyan címében 
nem szerepel a fa-motívum, de a versszövegben központi jelentőségű. 

Fa és idő, kimondás és megnevezés 
A rengeteg példa közül csak néhányat említve: nézzük a Paradicsomkert ké-
peit. Vészjóslón és szinte végzetként jelenik meg az Édenben maga a Fa, mely 
a bűnbeesés archetipikus képe, tárgyának szimbóluma lesz. Az ószövetségi 
szövegek két fát említenek, a tudás fáját, amelyről Éva szakított, és az élet fá-
ját, mely Ádámnak az egyéni halhatatlanságot biztosította volna. A kettő 
azonban mégis egyként jelenik meg, mint ahogy a versben is csak egy Fa van: 
„Lebágyad. Csönd. A hegytetőn / ül mozdulatlan két alak, [...] Szél mozdul 
olykor. / S válaszolva / végigrezeg a fuvalomra / fejük fölött a Fa." A primi-
tív népek mítoszaiban az eredetmítosz sok párhuzamot mutat a halál míto-
szaival. Az ember, mivel evett a tudás fájáról, elveszítette egyéni halhatatlan-
ságra való jogát és a vegetatív halál-születés állandóságát, ciklikusságát vá-
lasztotta. A Paradicsomkert angyala azért könyörög (Istennek), hogy ne indít-
sa el az idő gépezetét, a szenvedéstől akarja megmenteni a mit sem tudó em-
berpárt. A Fa origójából indul ki a teremtés és az idő. Az időtlenségből kilép 
az emberi történeti idő, és ezzel elkezdődik a szenvedés is. A Fa központi mo-
tívuma tehát mindenképpen a szenvedés felé mutat, az sem véletlen, hogy a 
teremtéstörténet-beli fa, a tudás és élet fája a későbbi mitikus gondolkodás-
ban a kereszt fájával, Krisztus szenvedésének és halálának tárgyi megfelelő-
jével, szimbólumával válik egyenlővé.39 

Az idő nem véletlen kapcsolódhat össze a fával. Fentebb tehát megjelöltük 
az Édenkert fájának idő-szerepét, a világ és így a szenvedés idejének mér-
hetőségét, mely Krisztus szenvedéstörténetébe, illetve az ember világba 
vetettségéből fakadó permanens szenvedésébe torkollik. Az idő és a fa а miti-
kus gondolkodásban is szerves egységet alkot. A régiek az időt kettős termé-
szetűnek gondolták, egyrészt irreverzibilisnek, másrészt ciklikusnak. Irrever-
zibilis a teremtés ideje, halad előre visszafordíthatatlanul, másrészt ciklikus, 
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körforgásszerű, ismétlődő (természet, munka, évszakok, rítusok, élet-halál 
ritmusa stb.). Az idő e kétértelműsége a fa-szimbolikában is jelen van.40 A fa 
hosszú életével a visszafordíthatatlan időre emlékeztet, az időmúlás jelképe, 
éves periodikusságával a körforgásszerű időt, élet-halál ciklikusságát is je-
lenti. Az élet szentségét ábrázoló életfa, világfa fokozatosan átalakul az idő, 
a történelem szimbólumává, múlt, jelen és jövő kontinuitást jelölő szimbólu-
mává. Ilyen értelemben tehát a tárgyalt vers paradicsomi fája valóban vész-
jóslóan áll a hallgatag emberpár felett, az angyal tudatában van az idő ir-
reverzibilitást rejtő tulajdonságának, ezért könyörög kétségbeesetten meg-
álljért. 

A fa idővel való párhuzama azonban nemcsak a történeti időt érinti, ha-
nem a különböző idősíkokat és -dimenziókat, a közöttük lévő kapcsolatot, az 
átjárhatóság lehetőségét. Egyes archaikus népek hite szerint egykor hatalmas 
fatörzs kötötte össze a világ középpontját az éggel, így könnyen lehetett kap-
csolatot teremteni az istenséggel. Csak a sámánok, papok, hősök stb. képesek 
felvenni újra a kapcsolatot az éggel.41 A világ középpontjában álló hegy, osz-
lop, fa nagyon elterjedt szimbólum. Kapcsolat ég és föld között. Híres részlet 
az Ószövetségben Jákob lajtorjájának története (Mózes I. 28,12) A létra ég és 
föld közötti összekötő, angyalok járnak rajta fel, alá. Ha az ég a halhatatlan-
ságot jelenti, ennek elérése általában küzdelmes feladat. Mindenesetre a fa 
kapcsolat immanens és transzcendens között, a titok felé, a kimondhatatlan 
felé tör, akárcsak Nemes Nagy Ágnes névtelenjei. Ahogy a Között-ben is: „az 
élő pára fái, felkanyarodva / akár a vágy, a fenti lombba, / percenként húsz-
szor lélegezni / a zúzmarás nagy angyalokat." Alapvető az emberi vágyódás 
a magasság felé, ahol a mélység annak démonikus kompenzációja. „És lent a 
súly. A síkon röghegyek / nagy, mozdulatlan zökkenései..." Madártan és 
földtan, ég és föld, nappal és éjjel kettőssége. 

Az egyik létezési módból a másikba való átjutás lehetősége a fa. Itt talán 
eszünkbe juthat Nemes Nagy Ágnes egyik leghíresebb verse, a Fák. A fák 
mozdíthatatlan függönyökként a horizont állandóságát biztosítják, annak a 
valóságnak a határvonalát, mely adott. „Meg kell tanulni azt a sávot, / hol a 
kristály már füstölög, / és ködbe úszik át a fa, / akár a test emlékezetbe. És 
a folyót a fák mögött, / vadkacsa néma szárnyait, / s a vakfehér, kék éjsza-
kát, / amelyben csuklyás tárgyak állnak, / meg kell tanulni itt a fák / ki-
mondhatatlan tetteit." A sáv átcsúszás valami megfoghatóból valami anyag-
talanba (füst, köd, emlékezet). Mindenképpen átlépés, haladás valami abszo-
lút felé. A csuklyás tárgyak is valaminek az elrejtését sugallják, amit meg kell 
tanulni, mögé kell látni, nézni, a kimondhatatlant kimondani. 

A fa összekapcsolható a kimondás erejével, mégpedig a névtelenek, ki-
mondhatatlanok megnevezésével. Az előbb említett Fák című verset érdemes 
lenne összehasonlítani a Függelékben található (Feljegyzések a Közötthöz) cím-
szó alatt álló verssel. A vers képei felidézik a Fák sorait. „(A folyón túl az 
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erdő. A ködök.) / Ott lent az erdő. Ott a ködök. / Amőba-mód, ötujjas moz-
dulattal, / egy felnyúlik függőlegesre [...] A test a testetlen között / fájdal-
mas közöny / ahogy épülnek és ledőlnek / de mielőtt jelentéséig érne össze-
dől." Itt is van valami mozdulatlan, füstölgő, ködös sáv, a fák vertikálisan nö-
vekednek felfelé, mielőtt azonban elérhetnék jelentéseiket - vagyis kimond-
hatóvá válna az, ami felé törnek - visszaesnek. Test és testetlen között, ég és 
föld között, test és emlékezet között. 

A fa képe a szó, akár a költői szó kimondását is szimbolizálja.42 Itt pedig új-
ra csak eszünkbe juthatnak a Paradicsomkert és az Istenről beszélőjének a ki-
mondhatatlanra irányuló kérdései, melyet aztán az elhallgatás követ. Eliade 
találóan idézi fel Parszifál történetét.43 Érdekes, hogy a Grál-mondának több 
különböző változata közül, melyekből kettő teljesen eltér egymástól (az 
egyikben Parszifál közömbös a szentség iránt és nem kérdez rá a titokra, 
mely szavak az életet és a halhatatlanságot hoznák a királynak, a másik va-
riáció szerint a hős rákérdez a Grálra, mellyel a Mindenség titkára kérdez rá, 
ezáltal újra életre kel a természet és megszűnik a betegség, a rossz); Eliade a 
második változatot idézi csak. A történet két különböző befejezése a két vég-
let, élet és halál különbözősége, hallgatásé és kimondásé, ahol a szó maga a 
tett. 

Érdemes megvizsgálni a Példázat című verset. Az egész vers tulajdonkép-
pen a kimondás folyamatát, a költői processzust fogalmazza meg egy pálma 
növekedésének a képében. „Papírban kaptam ezt a szót, / mely messze föl-
dön pálma volt. / Papírba göngyölt gyenge tőt, / s most lám, előttem földbe 
nőtt. Nedvvel telik, rügyet fogan, / s érik vele minden szavam, / mivel sudá-
ran felszökik, / s valódi lombot hajt a hit." 

így tehát a fa valóban egyfajta kapcsolat kimondás és hallgatás között. Az 
ember fává válásának motívuma lenne logikailag a következő láncszem. Ta-
lálunk is erre példát Nemes Nagy költészetében, az Azelőtt című vers sorai-
ban: „De most titokban egy fa nőtt / ott bent, nem vettem észre, nem, / de 
most már érzem, érdesen, / törzsben a törzset s gyökerezve / hajszálgyökért 
hajszálerekbe, / s amint szilárd hulláma gyűlik, / körözni lassú évgyűrűit, / 
és éjszaka felriadok, / amint a roppant lomb suhog. / Mellette minden pusz-
ta gyom. / De a nevét azt nem tudom." Nem egyértelmű persze, hogy való-
jában hol is nő ez a kimondhatatlan üzenetet rejtő fa, az emberben vagy külső 
helyszínen. De az érzem és a bent szavak, a fa növekedésének, mozgásának, 
belső vérkeringésének ilyen intenzitású átélése mégis arra enged következ-
tetni, hogy eggyéválásról van szó. Hasonló ez az Éjszakai tölgyfával való talál-
kozásához, melyben a sétáló ember és a fa farkasszemet nézve egymással 
egyesül. „Nagy mohos arc. Talán. Vagy másmilyen. / Érezte akkor a járókelő 
/ saját körvonalait lazulni, / köd úszta be folyékony partjait, / mint aki hir-
telen erdei / tóvá sötétül, / mert egy ilyen arcot tükrözhetett." A fával való 
azonosulás, egyesülés a Diófa című versben is benne van. „Néha alig lelem 

1 3 0 



A MITIKUS JELENTÉSSEL TELÍTŐDŐ TÁRGYI KÉP 

magam, úgy egybenőttem / veled a hasító, kérgesítő időben. / Árnyékát 
lombhajad szelíden rámveti, / s ágas-eres kezem visszafelel neki. / Idegze-
tem fölött s nyíló agyam alatt / te vagy a szép sudár, mely földből égbe hat, 
/ gyökerem nem remeg, s virágom friss, mióta / te tartasz, barna törzs, te 
nagyszemű diófa." Hasonló kép jelenik meg A hindu énekekből című versben, 
a fával való totális egyesülés képe, egy boldog, szinte tudat előtti, 
preegzisztens, paradicsomkerti szimbiózis ez, amelynek elveszítése pedig 
egy mélyebb szinten a létezés értelmének elveszítésével jár és kitörölhetetlen 
archetipikus, közös fájdalmas emberi tapasztalatot szül: „Tölgyfa nőtt / Vál-
lamon / Húsom volt a földje telke / Mellkasomat átölelte / Gyökerével vé-
rem merte / Úgy karózta két karom / Száz madárral surrogott / Röpdösött 
miljom levél / Úgy éltem a susogásban / Mint szökőkút tála él / Permetező 
csobogásban / És ha este jött a szél / Égi ormok torlaszok - / Minden leve-
le-fonákján / Egy-egy csillag bújdosott / Hogy derengett minden éj / És ami-
kor kidőlt a fa / Kiszakadt az éjszaka / Nincs éj nincs szele / Nincs szökőkút 
nincs karom / Csak a sebhely krátere / Csak a sebhely krátere / Vállamon" 
(A remete). 

A fává válás képe már Csontváry mítoszteremtő képeiben, elősorban a liba-
noni cédrus-képekben jelenik meg a legteljesebben, ahol a híres Magányos cédrus 
Csontváry mitikus, mágikus világképének gigantikus tartalmú szimbóluma. 
Csak úgy, mint Nemes Nagy, Csontváry is látvány és látomás, a konkrétan lá-
tott és a vízió kölcsönhatásából teremti képeit. A Magányos cédrus egyfajta ön-
definiálás, önarckép, a lélekállapot tárgyiasulása, melyben a cédrus, az is-
mert ősi jelentéstartalmak mellett (életfa, Krisztus fája, világfa) a homo maxi-
mus, a legnagyobb ember, vagyis saját maga jelképévé válik.44 Ez a fa a magány 
fája, hasonlóan Nemes Nagy Ágnes verseihez, ez a fa az időtlenben, szintén 
egyfajta preegzisztens állapotban éli meg magányát. A Zarándoklás a libanoni 
cédrushoz című képnél Csontváry már nem is annyira a fává válás mítoszát je-
leníti meg, hanem visszatér az élet fája képéhez, az ősharmónia utáni vágy-
hoz, ahol a fa, mint Krisztus fája is, egyszerre élet és halál fája, az örök rend 
és ünnep fája.45 

A fává válás Pilinszky Apokrifjában is megjelenik a szenvedő Krisztusként 
és az élet fájaként:46 „De virrasztván a számkivettetésben, / mert nem alha-
tom akkor éjszaka, / hányódom én, mint ezer levelével, / és szólok én, mint 
éjidőn a fa." 

Nemes Nagy egy másik versében a tölgyfa helyett madár ül az ember vál-
lán; súlyos, a lépést megnehezíti. „Súly, súly, súly rajtam, bénaság. / Ellök-
ném, rámakaszkodik, / mint egy tölgyfa a gyökerét, / vállamba vájja kar-
mait. [...] Ha elröpülne egy napon, / mostmár eldőlnék nélküle." A két vers-
ben a fa (madár) ellentétes minősítést kap. Az egyikben a súly könnyű, fel-
szabadító erővel hat, melynek elveszítése fájdalommal jár. A másikban, ahol 
talán ugyanez a tölgyfa jelenik meg madárként, súlyos, és bénítő erővel hat. 
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(Pedig éppen a madár lenne az, mely a repülés miatt a könnyedség, felszaba-
dulás képzetét kellene idézze.) De mindkettő elveszítése az egyensúly elve-
szítésével járna. Csontváry Zarándoklás a cédrusfához című képén szereplő gi-
gantikus méretű cédrusfáján ül egy madár, Csontváry mitikus sasmadara, a 
madár pedig az egyetlen, aki ismeri az isteni titkokat. Ezzel újra eljutunk a fa 
ősi attribútumához, vagyis ég és föld közötti kapocs szerepéhez. „A világ-
rendben csak a sasnak és a kiválasztott művészeknek adatott meg a képesség 
betekinteni a napba" - írja Csontváry.47 Ugyanúgy, ahogy Nemes Nagy köl-
tészetében is a fa motívuma a költői kifejezés, a teremtés és azzal járó tudás 
és tapasztalat kifejező képe. Ha a fa valóban jelentheti a kimondás lehetősé-
gét, közvetítő valami kimondhatatlan felé, akkor ez már episztemologikus 
kérdés, ontológiai kérdés, erkölcsi kérdés. A kimondás nemcsak megismerés, 
hanem a névtelenek megnevezésével teremtő tett is egyben. A teremtő gesz-
tus, tudjuk, fontos szerepet kap az Ekhnáton-ciklusban. A fa azonban súlyos 
terhet is jelent, talán éppen az artikulálás, a dekódolás nehézségét jelenti, 
azonban ha ettől a kísérlettől megszabadulunk, a semmi hálójába zuhanunk. 
„A formátlan, a véghetetlen. / Belepusztulok, míg mondatomat / a végte-
lenből elrekesztem. / Homokkal egy vödörnyi óceánt / kerítek el a semmi el-
len. / Ez a viszonylagos öröklét / ép ésszel elviselhetetlen" (A formátlan). Az 
ekhnátoni istenteremtés is talán éppen ez ellen a semmi ellen való küzdelem. 
„Valamit mégis kéne tennem, / valamit a gyötrelem ellen. / Egy istent kelle-
ne csinálnom, / ki üljön fent és látva lásson" (Ekhnáton jegyzeteiből). így tehát 
a szó kimondása, teremtése és Isten teremtése korrelál. Az artikulálása, a de-
kódolása az abszolútnak és artikulálhatatlannak éppen olyan lehetetlen, mint 
az istenteremtés. Vagy maga a kimondhatatlan Isten. A semmiből való vala-
mi elrekesztésének gesztusa valójában lehetetlen és sziszüphoszi kínnal jár. 
A semmi Heideggernél már létezőként, jelen levőként funkcionál. Létező, 
melyet fel kell ismerni. A József Attila-i kérdés is valahol ebben rejlik. „Bukj 
föl az árból hirtelen, / ne rántson el a semmi sodra" (Bukj föl az árból). Állan-
dó a küzdelem a semmi és valaminek a megteremtése között. „Szélesedő 
oszlopközök. / Szél fúj be a szavak között. Itt már kupola fellegek. / Éggel 
tapasztott épület. S a Semmi itt már annyit ér, / amennyit házak közt a tér" 
(Szél). Az ég itt a megfoghatatlanság, az éteriség. De „A vágy már nem elég, 
/ nekem betonból kell az ég" (Ekhnáton jegyzeteiből). A szavakat átlengi a 
semmi, az űrbe hullnak; a szavak, amelyek a füstölgő sávon túli valóságot 
akarják megragadni, beszakítani az immanensbe, a névtelent áttépni ma-
gunkhoz, az isten egét keménnyé tenni, hogy döngethető lehessen. A költé-
szet nyelve tehát kísérlet arra, hogy mindezeket a metafizikai szinten megélt 
tapasztalatokat anyagivá, megformálhatóvá, kifejezhetővé tegye. Nemes 
Nagy Ágnes ugyanúgy kísérletet tesz erre, mint Pilinszky János, bár az utób-
bi szerint is Auschwitz után a költészet szinte lehetetlen, elérkezünk a Celan 
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által is megfogalmazott istennélküliség századába, azonban ebből a hiányból 
és nincsből teremt újra Istent és van-t Pilinszky.48 

A kimondhatóság mögött valami üzenet van elrejtve. Itt kapcsolódhat be 
újra a már annyit említett Éjszakai tölgyfa. A tölgy valamilyen üzenet, hír me-
taforája. „Oly sürgetően állt ott mozdulatlan, / mint egy hír, tölgy-alakban, 
/ amely elfárad megfejtetlenül." A megfejthetetlenség itt talán éppen a ki-
mondhatatlansággal vonható párhuzamba. Éppen talán a fa kimondhatatlan 
üzenete miatt marad megfejtetlen. Hírhordozó a Fenyő is. „Valami zümmö-
gés: a kérge foszlott, / pikkelyes-gyökerű fenyőfaoszlop / roppant törzsében 
most halad / egy paleolit távirat." Vagyis a fa újra nemcsak hír, hanem ma-
ga az idő is, a kezdettől fogva létező, irreverzibilis idő, az örök idő szerepét 
tölti be. 

Ezzel kapcsolatban még két nagyon fontos verset kell megemlítenünk. Az 
egyik az Egy távíróoszlopra című. E versben a fák szintén hírhozóként, hír-
üzenet-közvetítőként jelennek meg. Figyelemre méltó azonban, hogy a fák 
halála, kétszeres halála kap itt szerepet. A távíróoszlopok fából vannak, ha-
lott fából, mivel egyszer ezeket már kivágták. De ezek is kidőlnek egyszer, az 
élő fák feltámadásuk után újra meghalnak. A víz itt is nagy szerepet kap, csak 
most nem az élet vizeként jelenik meg, hanem a halál színtereként egy váro-
si vízmosás szélén. „Amint kidőlnek, mint a fák. Pedig / már egyszer kidől-
tek, mint valódi fák. / Egy vízmosás szélén megérni / a második halált." 
A távíróoszlopok, azonkívül, hogy üzenetet hordoznak, áthatja őket a villa-
mosság, a feszültség. Az Ugyanaz című vers az előbbinek variációja. „A sür-
gönyoszlopok, a volt fenyők. / Fenyőfa-üdvözültek ők / egy korhadásos 
másvilágon." A Múzeumi séta című versben két gesztenyefa valamilyen túlvi-
lági fényt, árnyékot, megvilágítást tükröz, miközben csak hallgatni kell őket, 
és majdnem meghallható üzenetük. „Mi ez az árnyék ezen a tartományon, mi 
ez a / megvilágítás ? / No persze, két gesztenyefa teszi, / két pirosvirágú, 
nagy vadgesztenye, amelyek úgy / ragyognak odafent, úgy sátoroznak, 
olyan pün- / kösdi-módra, hogy az a rejtett másvilág idelent / füstös, piros-
zöld fényben ázik. Megállni. Félig-emelt / arccal figyelni: valamire, ami majd-
nem hallható." E képben mindenképpen ott van a remény kifejezése is, lásd 
például a pirosvirágú, pünkösdi-módra, piros-zöld fény szókapcsolatokban. 

Az Éjszakai tölgyfa maga a megfejthetetlen hír, mely konokul visszaáll üre-
gébe, anélkül, hogy dekódolttá válna. Itt, az Egy távíróoszlopra című versben 
a már meghalt fenyők - az önmagukban már üdvözültek - újra funkcióba 
lépnek, feltámadásuk azt szolgálná, hogy a dicső égi üdvösség helyett itt a 
profán világban ismét, most már tárgyiasult funkcionáltságban működjenek, 
ám ez is lehetetlenné válik. Mint az Éjszakai tölgyfa ban, itt is létrejön ember és 
fa találkozása. „Ismertem őt, az egyszer visszajövőt, / arcommal és fülemmel 
azt, ki nem volt, / én átkaroltam ezt a másvilágot, / mint egy állat, olyan me-
leg volt." A fa itt is visszatér, hogy felkínálja üzenetét. A Függelékben találha-
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tó egy Vörösfenyő, páfrány, szuszog... kezdetű vers, mely így végződik: „A 
gyantás, félig kérge foszlott, / hatalmas törzsben most halad / egy paleolit 
távirat. / Sokízületű oszlop, / aki vagyok, ledőltem." E befejezetlen versrész-
let tehát valószínűleg az előbbiek előzménye. Iskolapéldája lehetne ez a vers 
annak, mi a különbség objektív korrelativ és hagyományos én-líra között. 

Talán nem túlságosan távoli asszociáció a krisztusi kereszthalál példája. 
Isten Fiának evilágba küldése hasonló az élő fenyő és a később távíróoszlop-
ként funkcionáló fa képéhez. Nem beszélve arról, hogy Krisztus halálának 
eszköze éppen egy halott fa, mely szintén élt valaha. Az isteni üzenet azon-
ban nem vált dekódolhatóvá. 

Nemcsak fa és ember megfeleltetése gyakori a mítoszokban, h a n e m a bib-
liai gondolkodásban Krisztust is fának tekintik. Egy pszeudo-Aranyszájú 
Szent János-féle bibliamagyarázat szerint: 

. . .a Földből nő ki, s az Égig ér. Ha lha ta t l an fa, az Ég és a Föld középpon t jában : ő tartja 
a Mindensége t , összeköt m i n d e n létezőt, az emberlakta v idékeke t és a K o z m o s z t egybe-
kapcsolja, benne lakozik a z emberi n e m ta rka sokadalma. . . 4 9 

Krisztussal kapcsolatban azonban újra a szenvedéshez és a paradicsomi fá-
hoz juthatunk el. Érdekes azonban, hogy Krisztus fája egyszerre élet és halál 
fája, szenvedés, halál és feltámadás fája, tehát ez is halálból életbe, imma-
nensből transzcendensbe való átjutást jelent. A fa, így az említett tölgyfa is az 
ember vállán egyszerre élet és halál, kimondás és kimondhatatlanság ellen-
tétét hordozza. Krisztus a kereszten függve egy pillanatra megrémül a sem-
mitől, az Istentől való elhagyottságtól: „Hat óra tájban az egész földre sötét-
ség borult, egészen kilenc óráig. Kilenc órakor Jézus hangosan felkiáltott: 
Eloi, Eloi, lamma szabaktáni? Istenem, Istenem, miért hagytál el?" (Márk 15, 
33-34.)50 Ugyanennek a sötétségnek, semmibehullásnak és rémületnek a fe-
szültsége olvasható ki a Balaton utolsó soraiból: „...csillagsűrűbe csal az éjjel, 
/ ki bírja el, hogy vége lesz, / meg ne lássák, a hold se kél fel, / Krisztus ha-
lála perce ez - ." A kereszt, mely a halál fája, az élet, a kinyilatkoztatás, a ki-
mondás fája is. 

A költői nyelv, illetve maga a nyelv tehát egyfajta küzdelem a semmi ellen. 
A kimondás, a nyelv létezőt hoz létre a semmi sodra ellenében. Amit már 
Heidegger óta tudunk, az ontológiai megértés filozófiájából, hogy a lét csak 
a megértésen, a hermeneutikán, az interpretáción keresztül létezik, a nyelv 
által. így lesz metafizikából antropológia. Talán az is figyelemre méltó tény, 
hogy az ószövetségi teremtéstörténetben Isten a nyelv hatalma által teremt, a 
kimondás akaratával, hogy legyen. 

A mitikus világ embere nagyon erősen hitt a fa gyógyító erejében, a ráolva-
sások, varázsszövegek fához kapcsolódnak, nedvüket, levelüket, kérgüket, 
termésüket is gyógyításra használták, a szülő asszonyok fájdalmuk enyhíté-
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sére fába kapaszkodtak, a sámánok legtöbbször felmásztak egy fára és ott vé-
gezték rituális gyakorlataikat stb. A fa gyógyító ereje így összekapcsolódik a 
szó, a költészet erejével. Nemes Nagy Agnes írja az objektív költészetről: 

Mert ez az eltávolítás, az érze lemnek ez a faj ta átvezetése hosszabb kábelekbe, a m ű v é -
szet kábeleibe, ez vo l t aképpen az öngyógyí tásnak egy útja. N e m állítom, hogy az öngyó-
gyításnak egyet len útja a művész i , de hogy a művész i akár model l je is lehetne az emberi 
psziché öngyógyí tásának, azt nagyon is va lósz ínűnek tartom.5 1 

A fa és költészet képzetei így is összekapcsolhatók. 
Fa és szó összefüggései észrevehetők Nemes Nagy Ágnes költői képeinek 

használatában. A fa érdekes módon két másik visszatérő motívummal jelent-
kezik általában, az egyik, a már említett madár, a másik a szökőkút motivikus 
előfordulása. A fa legtöbb versben a madárral van jelen, ez persze az asszociá-
ciós folyamatot tekintve nem meglepő. Több példa közül azonban a legfigye-
lemreméltóbb a Fenyő című vers egy részlete. „Fönt egy madár, egy ismeret-
len / madár az égen - összevont / szemöldök, arctalan - / mögötte most a 
fény lelappad, / hulló szemhéj, vakablak - / csak zümmögés, csak zúg az éj 
/ láthatatlan, fekete lombtól, / szénné gyűrődött sudarak / fekete szíve fel-
dorombol." Érdemes összevetni az Éjszakai tölgyfával. Ott a tölgy szintén arc-
talan, nagy mohos arc, talán, vagy másmilyen. Leírhatatlan, kimondhatatlan, 
megnevezhetetlen a fa arca, ugyanúgy, mint ezé a félelmetes, ismeretlen ma-
dáré. Megfejthetetlen természeti lények ezek, olyanok, mint a megfejtetlen 
hír, döbbenetes implicit üzenet. Madár és fa szoros, elementáris kapcsolata 
más versekben is megjelenik. A Viharban a pars pro totóként megjelenő vász-
nak után görcsösen vágyódik a versben megszólaló. Úgy, mint ahogy a vihar-
ban a fa vágyódik madarai után. „Kilépek én, bár mozdulatlan, / körvona-
lamból kifutok, / s az árnyalatnyit áttetszőbb futó / elnyúlt testtel u tánuk és 
közöttük, / s mint féleszű, ki elszállt madarát, / mint puszta fa, ki elszállt 
madarát / úgy hívja vissza nyújtott karral őket..." A fával való egybeolva-
dás, egyesülés határtalan vágya szólal meg újra. 

A másik visszatérő motívum a fával kapcsolatban a szökőkút és a forrás. 
A Város, télen című versben a fa mint szökőkút jelenik meg: „ . . .nézd, nézd, 
az egy-szál tujafát: / felszökkenő roppant bozontja / a fél eget magára von-
ta, / s most csupa örvény és taraj / dermedő hullámaival / fehér habok taj-
téka rajta, / s az éjszakát úgy üti által / a megfagyott szökőkutak / mozdu-
latlan extázisával." Egy másik versben, A tó címűben a fa belsejéből forrás tör 
elő. „Jól hallom én, valami forrás, / egy nagy fa odvából ered..." Az első 
versben lehet puszta asszociáció a fa és a szökőkút formai, képi hasonlósága 
miatt. Alapvető hasonlóság a megjelenésükben a felfelé törés momentuma, 
illetve a magányos ünnepélyesség közérzete is. A második versben azonban 
már nem puszta asszociációs hasonlóság van a fa és a víz között, hanem ele-
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mi, intenzív erejű kapcsolat. A víz jelentheti az életet és a megtisztulást. A leg-
több archaikus mítoszban az Élet fája vízparton nő, vagy egyenesen a víz, tó 
közepéből. A tápláló víz, folyó, forrás az Élet vizeként jelenik meg. A Jelené-
sek könyvének életfái például az élet vizének két partján nőnek, és a vízpar-
ton álló világfa keresztény megfelelőinek minősülnek.52 A fa a víz gyógyító 
és éltető erejéből táplálkozik. A Tó című versben a fa odvából, legbelsejéből 
tör elő. Egymásból táplálkoznak, a fa a vízből, a fa odva pedig életteret nyújt 
a forrásnak. Sem a szökőkút és a fa, sem pedig a forrás és a fa együttes meg-
jelenése nem lehet véletlen. Eddig azt próbáltuk bebizonyítani, hogy a fa 
motivikus megjelenése a kimondással, a költői szóval kapcsolható össze. 
Ilyen megvilágításban a forrás, a szökőkút jelentése is összefügghet a költői 
processzussal, a kimondás, megnevezés, artikulálás folyamatával. Itt érde-
mes megemlíteni a Gejzír című verset is. Az egész vers a kimondás kínjait je-
leníti meg a gejzír elementáris küzdelmének, kitörésének képével. „Akkor 
kivágott. S ott maradt. / Egy hosszú, függőleges pillanat, / gőzölgő jég-
mezőkbe tűzve. / Maga az ugrás, testtelen, / víznemű izmok színezüstje, / 
kinyúlva..." Ez a függőleges, vertikális mozgás korrelál a fa, illetve a szökő-
kút égbe szökésének gesztusával. A szökőkút és fa hasonlítása a Rózsafa című 
versben is megjelenik. „Hogy érem el a nyíló rózsafát? / Mely szökőkútként 
dobja fel magát. . ." 

A víz Eliade szerint a lappangó lét egyetemes lényegét jelképezi.53 Ez a fons 
és az origo, melyben a létezés minden lehetősége benne rejlik. Ez előz meg 
minden formát és ebből indul ki minden teremtés. 

A fa tehát, mint látjuk, Nemes Nagy Ágnes életművén végigvonuló 
motivikus, költészetszervező erő. A fa előfordulását valamilyen módon az ar-
tikuláció és megnevezés folyamatával, nehézségének kérdéseivel próbáltuk 
összehozni. A fa meghatározó szerepet kap az emberi gondolkodásban. 

A világfa egye temes vi lágmodel l , ame ly egybefoglalja azokat az á l ta lános tér-idő ismér-
veket és e l lentétpárokat , amelyeket eleink a világ le í rásához alkalmaztak. [... ] A világfa az 
élet és halál fája, a t e rmékenység és bőség fája, a szere lem fája, a közép fája, az égig érő, 
„tetejetlen" fa, a fe lemelkedés fája, lélekfa, sámánfa , misz t ikus fa, t u d á s fája, az idő és a 
tör ténelem fája, kereszt . A vi lágrend fenntartója: a vi lág tartópillérét, a Föld forgástenge-
lyét, a vi lágot kerítő Tejutat, a n a p útját , a sz ivárványt a világfa egyarán t megtestesítheti . 
[...] A történeti és képzet fe j lődés révén a hegy, t emplom, diadalív, á rkád , obeliszk, oszlop, 
t rónus , híd, lépcső, létra, lánc, kötél mint támasz- és út jelképek m i n d levezethetők 
belőle.54 

A fa szimbólumnak tehát legalább ennyi jelentése van, ha nem több. Az 
eddigiekből láthattuk, hogy fa, oszlop, szökőkút motivikusan összefüggnek, 
mindegyik a kimondással kapcsolható össze. A Szél című vers Függelékben 
szereplő variánsai, a Keringélő és annak második változata szintén összekap-
csolja fa, oszlop, szó képzetét, mint ahogy a már említett versben is. „Kering 
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a ház, táncol a kép, / lélegzik a dombos vidék, s az oszlopsoron ott szalad / 
a mozdulatlan mozdulat. Tömör keringés, talpa van, / csak a hiány alaktalan 
- de már a vágy sürög, mutat / hiány-fát és hiány utat..." Szó volt a Paradi-
csomkert angyaláról is, mely szintén a kimondhatatlan kimondását célozza 
meg. Talán nem véletlen, hogy Nemes Nagy Ágnes így ír Rilke angyaláról: 

Az angya l pedig, az Elégiák késői, n a g y angyal-alakja m á r személyes mítosz, név-osz-
lop azon a nehéz úton, ame ly a szakrális emóció forrásai felé vezet, az ismeret len, a tuda t -
talan felé, amelyet mégis ki kell mondani . Vagy legalábbis meg kell próbáln i k imondásá t . 
Még akkor is, ha i szonyú „minden angya l" . És ez a kell ad ja a megnevezés szárnysuho-
gásos étoszát.5 5 

Az angyal ugyanúgy, mint a fa, oszlop, tengely stb. ég és föld közötti kap-
csolat. Mozgása ugyanolyan vertikális, függőleges, felfelé törő, élet-halál 
színterein vergődő. 

A következő figyelemre méltó vers A látvány című. Eddig szó volt fa és em-
ber eggyéválásáról. Ebben a versben maga a lakhely, élettér lesz a fa belseje. 
„Egy fában lakom. / Lombja évszaktalan, / az égig ér, a dadogásig, / és lá-
tom zsúfolódni zárva-termő / gyümölcseit." Fa és ember ugyanazon létező-
ként funkcionálnak. Itt a lomb az egekig hatol. A kimondhatatlanig, a ki-
mondhatatlan kimondásáig újra csak, mely dadogást eredményez. A kimon-
dás vágya azonban újra és újra termelődik, gyümölcsöt hajt. A zárvatermő 
gyümölcs zárt magházban fejlődik, ezért is védettebb, mint a nyitvatermő 
növények. A kimondás lehetősége ezzel a zártsággal azonban mégis inkább 
akadályozva van. 

A kimondás, megnevezés nehézsége, kínnal járó folyamatként való megje-
lenítése Nemes Nagy Ágnes egyik képversében, a Nyíló gesztenye című vers-
ben is hangsúlyos. A születő gesztenye és a „szülő" fa együttes fájdalmát rej-
ti a dialogikus képvers. 

A kimondás, megnevezés nehézsége kommunikációs nehézséget, ebből fa-
kadóan az emberi kapcsolatteremtés nehézségét eredményezi. Mindez pedig 
magányhoz, csökevényes létezéshez vezet, ilyen értelemezésben a fa mint a 
magány, a magányos fájdalom szimbóluma jelenik meg. 

Nemes Nagy Ágnes esszéiben sokat ír a fákról, gyermekkori tapasztalatai-
ról, a krisztinavárosi gesztenyefáról,56 de még gyakoribb, hogy valamely 
költőtársát faként aposztrofálja. Ilyen például a Látkép, gesztenyefával című 
esszékötetében az Akácfák címszó alatt megidézett Rónay György. Az akácfa 
itt mint metaforikus kép jelenik meg, a háború alatt és után író költő-
nemzedéket jelenti, a Vigília pedig a terebélyes lombkorona, és Rónay az 
akáccsemetéket ápolgató, nevelgető, azok sorsát felvállaló önkéntes.57 Áprily 
a bükkfákkal vált eggyé. 
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Hiszen megél t két v i lágháború t , erdélyi o t thona elvesztését , fiatal szeret te inek halálát, 
az i roda lomból való kiszorí tását az ö tvenes években - és mindezenközben o lyan egyenes 
marad t , m i n t kedves, ezüs tös bükkfá i . . . Talán csakugyan fává változott.58 

Rilkét almafához, termékeny gyümölcsfához hasonlítja, az alma itt is tág 
értelmezési lehetőséget nyújt, jelkép volta vitathatatlan.59 

Fák, fatípusok 
Megfigyelhető, hogy Nemes Nagy Ágnes költészetében a fa mindig valami-
lyen konkrét típusként szerepel: diófa, kőrisfa, rózsafa, jegenyefa, fenyő, 
tölgy, fügefa, ecetfa, tuja, pálma stb. Érdekes, hogy a különböző ráolvasások-
ban is különböző típusú fák jelennek meg. Még érdekesebb az a tény, hogy 
létezett valaha egy óír-kelta naptár, mely a különböző fanevek, fatípusok 
alapján állt össze.60 Talán nem véletlen, hogy a fa újra csak az idővel, a cikli-
kus idővel hozható kapcsolatba. 

A versek tehát számos fatípust jelenítenek meg. Itt azonban csak két fatí-
pusról fogunk beszélni, egészen röviden. A sokféle fafajta közül kiemeljük a 
fenyő és a tölgy típusait. A tölgy számos versben megjelenik. Például Éjszakai 
tölgyfa, Tölgy, A hindu énekekből, Madár, (Felicián vagy a tölgyfák tánca, mese) 
stb. A fenyő szintén sok versben megjelenik. Fenyő, Szikvója-erdő, Város, télen 
(mint tujafa), Ugyanaz, Teraszos tájkép stb. Figyelemre méltó, hogy a fenyő és 
a tölgy a mitikus gondolkodásban meghatározó szerepet töltenek be. A fenyő 
és a tölgy ugyanis a világfa, melyek elsősorban két naptári időpontban, a téli 
és a nyári napforduló idején értelmezhetők jelképként. A tölgy a nyári, a 
fenyő a téli napforduló fája. 

A tölggyel együt t a rég iség legszentebb fája: a gall „ tölgyemberek", a d r u i d á k fenyő-
istennőjét Druant iának h ív ták . A tölgy a nyár , a fenyő a tél közepén álló vi lágfa földi má-
sa. A Kalevala is hol tö lgynek, hol fenyőnek írja le a világ égbe nyúló fáját. 

Érdekes, hogy a fenyő a fordulat, az átmenet, az újjászületés, és ami a mi 
számunkra jelentős, hogy az erősödő napfény jelképe volt, mivel a téli nap-
fordulótól kezdve hosszabbodnak a nappalok, számos nép mítoszaiban a té-
li napforduló pedig a napisten születésnapja.61 így tehát az sem lehet vélet-
len, hogy Nemes Nagy Ekhnáton figurájával dolgozott, aki Atont, a napistent 
tette meg első istennek - és az sem, hogy egyik kötetének címe: Napforduló. 

4. Összegzés 

A dolgozat első felében igyekeztem bebizonyítani, hogy a szakirodalomban 
eddig egymástól elválasztva kezelt objektív költészet és mítoszteremtő költé-
szet párhuzamba állítható, sőt, ezek egymás kiegészítői is lehetnek olykor, 
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megadva az egymásból való teremtés lehetőségét. Körbejártuk ennek a tétel-
nek igazságtartalmát a Nemes Nagy Ágnes-i költészetre vonatkozóan is, ref-
lektorfénybe állítva a költőt mint objektív lírikust és egyben mítoszterem-
tőt is. 

A dolgozat második felében egy induktív módszerrel az életmű egészét át-
fogva a szövegből mint szerkezetből indultam ki. Egy olyan, a szövegegység-
nek minden részegységét átható, struktúraösszetartó erőt jelentő motívumot 
kerestem, mely Nemes Nagy életművét kohéziós hálóként összetartva cikli-
kusan ismétlődik. így egyértelműen a fa motívumot tettem meg vizsgálódá-
som tárgyává. Mint láthattuk: a fa nem csupán ismétlődésének gyakorisága 
miatt jelentős, nemcsak a költő sokat ismételt szava vagy gyakorta használt 
költői képe, hanem ezek ismétlődéséből létrejött motívum is; úgy gondolom 
hogy ez a motívum - legyen az egy ennyire rövid „szócska" - , Nemes Nagy 
Ágnes egész világképét magába sűríti; magába foglalja azt a fajta kozmikus 
és mitikus világlátást, mely kiindulva a teremtés problematikájából a kimon-
dás és költői teremtés problematikájába ütközik. Annak a költői kimondás 
nehézségeiből fakadó harcnak a demonstrálása, mely a huszadik század köl-
tészetében érik meg igazán, mely a költői lehetőségek korlátaiba ütközve 
megteremti magának a költői teremtés lehetőségeinek megújhodását. 

1 Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei, 
Bp., Osiris-Századvég, 1995. (A dolgozatban 
szereplő verseket ebből a kötetből idézem.) 

2 Nemes Nagy Ágnesről terjedelmes, mo-
nografikus igényű munka csak egy jelent 
meg, Schein Gábor könyve két kiadásban is, 
ettől eltekintve csak rövid lélegzetű, néhány 
oldalas irodalomtörténeti műveket olvasha-
tunk. Az utóbbi évek igényes kiadása (In 
memóriám Nemes Nagy Ágnes. Erkölcs és rémü-
let között, Bp., Nap, 1996) az addig megjelent 
tanulmányok és a költővel készített interjúk 
közül a fontosabbakat tartalmazza. 

3 E két gondolatpi l lérű felfogástól az 
újabb szakirodalomból SCHEIN Gábor mo-
nográfiája (Poétikai kísérlet az Újhold költészeté-
ben, Universitas, 1998) eltér, és új megvilágí-
tásban vizsgálja - a filozófiai gondolkodás 
lencséjén keresztül - Nemes Nagy Ágnes köl-
tészetét. 

4 Lásd például RÓNAY György, Nemes 
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