
VÖRÖS IMRE 

„ . . . NEM KÍVÁNOK 
KEVESEBBET, MINT EGY VILÁGOT" 

NEMES NAGY ÁGNES KÖLTÉSZETÉRŐL 

A köteteibe fölvett legkorábbi versek a második világ-
háború éveiből valók. Lírája egy vajúdó történelmi korszak 
ellentmondásai között bontakozott ki. 

Tanulságos végigolvasni a róla szóló kritikákat. Voltak, 
akik elzárkózással vádolták, mások erkölcsi elkötelezet! igét 
emelték ki. Első könyve nyomán hangsúlyozták nőiségét, 
ám azt is megállapították, hogy nemzedékének ő a leg-
férfiasabb költője. Műveiben egyaránt fölfedezni vélték az 
irracionális sóvárgást és a kartéziánus racionalizmust. Utaltak 
az ösztönvilág fokozott jelenlétére, beszéltek a freudizmus 
hatásáról, de kapcsolatba hozták az egzisztencialista filozófiá-
val is. Fölvetették a klasszicizmus fegyelmének, a romantikus 
fantáziának és a szürrealizmus technikájának hatását verseil-., 
írtak látomásairól, ugyanakkor képeinek pontosságáról, t;ir-
gyiasságáról is.1 Az alábbiakban még visszatérünk arra, hogy 

'Az elzárkózás kérdéséró'l: Kabdebó Lóránt: Nemes Nagy Ágnes: 
Napforduló. Új írás 1968/VII. 1 2 0 - 1 2 2 . Erkölcsi elkötelezettségről 
Mezei András beszél a költó'nővel készített interjúban, ld. Nemes Nagy 
Ágnes: 64 hattyú. Bp. 1975. 101. - Nőiségét hangsúlyozza Csorba 
Győző kritikája, Sorsunk 1947, 1 2 7 - 1 2 8 ; férfiasságát Sőtér István: 
Négy nemzedék c. könyve, Bp. 1948., valamint Sík Csaba recenziója, It 
1958. 306. - Az „irracionális sóvárgás" kifejezést Somlyó Gyrgy 
használja Költök és utak c. cikkében, Újhold 1947. 63.; a „racionaliz-
mus cartéziánus eszményei"-t Pomogáts Béla emeli ki:Rend és indulat. 
Magyar Műhely 29. szám (1968. okt.), 60. - Az ösztönvilágról: Csorba 
Győző: i. m. és Szőnyi Kálmán\ Hét fiatal költő. Alkotás 1948 .1 -2 . sz. 
30.; az egzisztencializmusról: Somlvó György, ill. Sík Csaba: i m, A 
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mindezek a megállapítások gyakran korántsem zárják ki 
egymást. A bírálatoknak egy részét persze nem igazolta az idő. 
Az a tény azonban, hogy műveit ilyen sokféle szempontból 
próbálták megközelíteni, s hogy vele kapcsolatban az össze-
függéseknek ilyen bonyolult szövevényét kell föltárni, már az 
érdemi elemzést megelőzően is azt sejteti, hogy Nemes Nagy 
Ágnes költészete nem valahol a periférián, hanem kortárs 
irodalmunk legfontosabb jelenségei között foglal helyet. 

,,Még te sem tudod, mily egyedül vagy" (1942—45) 

Pályakezdésének sorsdöntő élménye a háború, nemzedéké-
nek „ez a mindmáig alapvető tapasztalata'-.2 Szinte jelképes, 
hogy első ciklusának élén az Őseimhez című, 1945 elején 
keletkezett vers olvasható. Az „Ernesztinák, tisztes Zsuzsan-
nák" s az egykori paplakok emlékét a fűtés, világítás nélküli 
ostromlott városban idézi föl. Egy évszázadokon át kialakult 
életformát, tisztes családi hagyományt jelképeznek ők, s ezzel 
a megállapodottsággal éles ellentétben áll a költő zaklatottsága: 

Szaladgálok üres szobákban, 
tükörbe nézek: nem felel, 
gyertyát gyújtok, firkálok, alszom, 
s megijedek, ha kelni kell [. . .]. 

A verbálisra váltó stílus valójában lázas áltevékenységet fejez 
ki, ürességet, idegenséget, értelmetlennek tűnő cselekvések 
sorozatát. Ennyi maradt az elődöknek, köztük az Egyiptom-
ban szerencsét próbáló nagyapának szilárd magabiztosságából. 

klasszicizmushoz való viszonyról: Vas István: Évek és müvek. Bp. 1958. 
122.; a romantikáról: Vajda Endre: Nemes Nagy Ágnes. Látóhatár 
1969. 9 1 3 - 9 2 1 . ; a szürrealizmusról: Rónay György: Az olvasó naplója. 
Vigilia 1958. 60. - Látomás és tárgyiasság viszonyáról: Radnóti Sándor: 
Között. Nemes Nagy Ágnes lírája. Kortárs 1975. 1298-1304. 

3 Nemes Nagy Ágnes: 64 hattyú. Bp. 1975. 101. 
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Az utód, aki szinte csontjaiban hordozza e múlt örökségét, de 
aki tudatában ugyanakkor már leszámolt vele, s így nosztalgia 
nélkül, „idegenül, zavartan" áll meg az ősök előtt — önmagá-
ban éh át a korszakváltás konfliktusait. 

A múlthoz kötő szálak elszakadása, a személyiség önállósu-
lása egyébként olyan életszakaszban következik be, amikor a 
pályakezdő költő egyik alapélménye éppen a szorongó egye-
düllét elleni küzdelem. Erről tanúskodik Ülsz és olvasol... 
kezdetű négysorosa, de a magánytól való félelem érzése hatja 
át legszebb, legkülönösebb szerelmes versét, A szomj címűt is. 
Két ember teljes azonosulásának vágyát fejezi ki, de minél 
szenvedélyesebben szomjazik rá, annál szívszorítóbb felisme-
réssé válik ennek a teljes azonosulásnak a lehetetlensége. A 
személyiség határai nem léphetők át, a szeretett lény mindig 
más, tőlünk független marad. Az együvé tartozás érzését 
sugallja a költeményen végigvonuló kettős szimmetria: két 
nyitó és két záró sor, a középső rész kezdetének és lezárásának 
csaknem azonos volta, a páros rímek és a különösen gyakori alli-
terációk zenéje, a szóismétlések és a figura etymologica. A befe-
jező sorban azonban nyilvánvalóvá válik, hogy ez a párhuza-
mosság, ez a kölcsönösség egyúttal távolságot is feltételez: 

„Szeretsz, szeretlek, Mily reménytelen." 

Sajátos jelentést kap itt az érzelmi vallomás: épp a „szeret" 
ige könyörtelenül pontos személy ragjai döbbentenek rá a 
különállás feloldhatatlan voltára. Nemes Nagy Ágnes már 
induló költőként is merészen, magabiztosan kezeli mesterségé-
nek eszközeit. 

„ K e t t ő s , e g y m á s t t ü k r ö z ő v i l á g b a n " ( 1 9 4 5 — 4 8 ) 

A történelmi megpróbáltatások személyes emlékei 1945 
itán is visszatérő motívumok maradnak. Nemcsak az Elégia 
egy fogolyról, illetve л Mihály falvi kaland epikus kísérleteiben, 
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hanem antifasiszta líránk egyik legszebb darabjában, A szabad-
sághoz írt költeményben is, amely az értelmetlen, igazságtalan 
szenvedés, éhezés, pusztulás képeit rajzolja meg, s ezek 
cUcníéteKént jeleníti meg a szabadságot, ezt a kételyek és — 
késlekedése miatt — szemrehányások között keresett, de 
életet, hitet adó eszmét. 

A harmincas-negyvenes évek története bebizonyította, hogy 
a fasizmusba torkolló irracionalizmussal szemben mennyire 
fontos a világ jelenségeinek értelmi megragadása. Nemes Nagy 
Ágnes lírájában az 1945-ös keltezésű Hadijelvény ennek a 
törekvésnek az első dokumentuma. Nem a szó hagyományos 
értelmében vett bölcselő költemény; érvek és ellenérvek 
retorikus számbavétele helyett a vers egyetlen kozmikus költői 
kép: az értelem heroikus küzdelme az alaktalannak tűnő, föl 
nem ismert törvényű létezéssel. A szöveg meglepő jelzős 
szerkezetei (a viszonyulás prizmás kínja, sík halál, kerek 
téboly), matematikai-fizikai szókincse (a már idézetteken 
kívül: rész, egész, tér, mérték, az agy csigáján gördülő 
negyvenezer kilométeres föld) a valóság pontos bemérésének 
igényét jelzik. Ezt a harcot még akkor sem szabad abbahagyni, 
amikor már végleg meghaladni látszik az ember erejét: 

„de hullva ŝ, akár a b "Jelvényt, 
magasra tartom széttört koponyám!" 

Nemes Nagy Ágnes alkotói egyéniségének formálódásában 
lényeges állomás a Hadijelvény: költészetében itt jelenik meg a 
filozófiai lírának az a modem változata, amelynek — hogy 
saját, más összefüggésben leírt szavait alkalmazzuk — „mon-
danivalója nem a közlés síkján jut tudomásunkra, hanem és 
elsősorban képi anyagban revelálódik."3 Vagy Bányai János 
meghatározásával: „a gondolati perspektívák [ . . . ] lényegében 

'Nemes Nagy Ágnes: Л költői kép. Kortárs, 1978. 1463. 
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nem gondolatot fogalmaznak meg, hanem a gondolkodó 
létet."* 

Az idézett vers két erőnek, a még meg nem ismert világnak 
és az azt őrlő emberi elmének a küzdelmét ábrázolja. Más 
látószögből közelíti meg a konfliktust Az ismeret című 
költemény. Eszerint az embert az ismeret felé vezeti a benne 
élő szomjúság, miközben oldalába kap a világból eredő 
rettegés. Helyzetünk tehát köztes állapot: 

„A rettegés s az ismeret közt 
mint hídbolt görnyedek [. . . ] . " 

A köztességet nemcsak ez a kép jelzi, hanem a felemás 
természetű kentauroké, vagy a két part közt elúszó folyamé s a 
rajta lebegő hajóé is. Mindez persze belső táj: az emberi tudaté, 
s a híd formája is rávetítődik a hátgerinc, a homlok és a borda 
ívelésére. A ránk leselkedő rémek és az elérendő cél, az ismeret 
között egyedül az ismeretre irányuló vágy igazán a miénk: 

„a rém, a vágy, a cél, e három -
s marad csak egy: a vágy." 

A létből fakadó rettegés olyan lényeges mozzanata ennek a 
lírának, hogy kezdettől fogva megkísérelték kapcsolatba hozni 
az egzisztencializmus szorongás-fogalmával. Somlyó György-
nek az Újholdban megjelent kritikája szerint 

„az új »mal de siècle«, az egzisztencia abszurditásának Európa-szerte 
dívó betegsége tombol ebben a költészetben, a polgári társadalom 
felborulásával teljes és végső bizonytalanságig csigázott egyéniség és 
intellektus harca az új életformák között."5 

Az idézett mondat második felével ma is egyetérthetünk: 
Nemes Nagy Ágnes verseiben már az Őseimhez óta jelen van a 

4 Bányai János: Földmérő az égen. Tanulmányok (Újvidék), 3. füzet. 
1971. 6 0 - 6 1 . 

'Somlyó György: i. m. 62. 
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korszakváltás okozta belső feszültség. Az abszurditás eszméje 
azonban távol áll tőle: kizáija ezt a világ értelmi megragadásába 
vetett hite, az, hogy minden kétség ellenére, akár „esztelenül" 
is bízik az észben. Az embert nem a léttel, hanem a lét és a 
tudat pólusainak kettősségével határozza meg. Törekvései a 
racionalizmus irányába vonzzák,6 ez az igény pedig éppen 
ellenkező előjelű, mint az egzisztencialista filozófia.7 

Ami ez utóbbihoz, pontosabban inkább az egzisztencialista 
életérzéshez a legközelebb áll benne, az a rettegésnek, a 
félelemnek a feltörése. Az egzisztencializmus szorongás-
fogalmával azonban ez sincs közvetlen genetikus kapcsolatban. 
Joggal szögezi le Pomogáts Béla, hogy a párhuzamok forrását 
nem filozófiai tételek átvételében kell keresnünk, hanem az 
azonos történelmi helyzetben, azokban az élményekben, 
„amelyeknek tömeges jelentkezése lehetővé tette Heidegger 
vagy Sartre népszerűségét a háború után."8 Nemes Nagy Ágnes 
félelemérzésének intenzitását a fasizmus és a háború ember-
telenségének tapasztalata fokozta ilyen méretűvé: a kor szemé-
lyesen átélt feszültségei tükröződnek benne. 

Rettegés-képzetének irodalmi gyökerei egyébként is sokkal 
mélyebbre nyúlnak, mintsem hogy a háború után divatba jött 
filozófiai áramlatból kölcsönözte volna. A létből fakadó 
szorongás motívuma filozófiai síkon Pascal óta jelen van az 
európai civilizációban, legkézenfekvőbb azonban — az egzisz-
tencialisták által is közvetlen előfutárnak tekintett — Rilkére 
hivatkozni. Az ő versein már a század elején átsejlik az a 
megnevezhetetlen és néma fájdalom, amely Nemes Nagy 

6 Vö. Pomogáts Béla: i. m. 60. 
7 Az egzisztencialista Karl Jaspers például kategorikusan tagadja a 

világnézet, illetve a világkép lehetőségét. Ld. Köpeczi Béla: Az egzisz-
tencializmus. Bp. 1965. 124. Didier Júlia szerint az egzisztencializmus 
látószöge „est [. . .] diamétralement opposé à celui de la philosophie 
cartésienne et, en général, de tous les systèmes rationalistes {. . . ) ." D. 
Julia: Dictionnaire de la Phibsophie. Paris 1973. 96. 

"Pomogáts Béla: i. m. 57. 
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Ágnesnek 1944-ben írt (Ülsz és olvasol. . . kezdetű) négysoro-
sában fölismerhető. Évtizedekkel Camus Meursault-ja előtt 
Rilke már megteremtette például Az idegen (Der Fremde) 
alakját, s olyan költői nyelvet hozott létre, amelyet jól 
illusztrál a szorongást és a magányt oly tömören kifejező 
angstallein szó.9 Jegyezzük meg, hogy Nyolcadik duinói 
elégiája szerint az embert az állati léttől az elrendezésnek az a 
kétségbeesett igyekezete különbözteti meg amely végül az 
elrendezőnek pusztulásához vezet: 

Wir ordnen's. Es zerfallt. 
Wir ordnen's wieder und zerfallen selbst.10 

Sokáig folytathatnánk még a kapcsolatok elemzését Rilke 
és Nemes Nagy Ágnes lírája között, a tanulság azonban nem az, 
amit ilyen esetekben le szokás vonni egyik szerzőnek a másikra 
tett hatásáról. Épp ellenkezőleg: az derül ki, mily an szuverén 
vüágot épít föl a magyar költő. Szigorúbbat, markánsabbat, 
aminthogy Rilkéje az általa készített fordításokban is „kemé-
nyebb, érdesebb, keserűbb" az eredetinél.11 Ebben a változás-
ban akarva-akaratlan ott rejlik a 20. század megannyi tragikus 
tapasztalata és az embertelenség új formáival való szembe-
szállás igénye. Mennyire más a duinói elégiában megjelenített 
széthullás, Zerfall, mint Nemes Nagy Ágnes Ha^ijelvényében a 
széttört koponyáját hullásában is magasra tartó ember képe! 

Az én-tudat összetettségét, az emberben rejlő kettősséget 
jelem'tik meg A szörny sorai: 

Agyveló'm tó. Hasznos, komoly. 
Hullámzik déltó'l hajnalig, 
virágot öntöz, fényt sodor, 
s a mélyén lent egy szörny lakik. 

9 „Wir sind ganz angstallein" kezdetű versében. 
1 0 „Elrendezzük. Szétesik. 

Újrarendezzük, a széthullunk mi is." 
(Keresztury Dezső fordítása) 

1164 hattyú, 118. 
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Volt, aki az ösztönvilág erotikus izgalmait vélte fölfedezni a 
versben,12 más felfogás szerint pedig arról van szó, hogy a 
háború és a fasizmus bűnei miatt megingott a költőnek a 
hagyományos emberfogalomba vetett hite, s ez tükröződik a 
lélek mélyén lakozó szörny motívumában.13 Mindkét értel-
mezés közös problémája az, hogy miközben fogalmi síkra 
transzponálják a költemény képi anyagát, elveszítenek valamit 
annak komplexitásából. Ha Nemes Nagy Ágnes ekkortájt 
keletkezett műveinek összefüggésébe helyezzük a verset, azon-
nal feltűnik, hogy a szörny és a hasznos, komoly agyvelő 
ellentéte megfelel a rém és az ismeret, az alaktalanul, félel-
mesen fortyogó világ és a rendező elme kettősségének. Itt 
azonban közvetlenül belénk helyeződik az alaktalan rém, 
hiszen magunk is részét képezzük a létezésnek, az anyagvilág-
nak. A „kétfelé tartozás élményé"-nek megfogalmazásával 
találkozunk tehát, amely a költő egyik tanulmánya szerint 

„mitológiákat és filozófiákat, Ormuzdokat és Ahrimánokat, Promé-
theuszt és ördögöt, értelmet és ösztönt egyaránt odasorolhat ősei közé. 
A magyar olvasó talán Vörösmartytól hallotta a legsúlyosabban káro-
molni (vagy dicsérni) az embert, »a félig-istent, félig-állatot«, s tőle 
tanulta az »istenarcú sár« kettős tulajdonságait.'" 4 

Persze igaz, hogy a „kétfelé tartozás" az ösztönök és az 
értelem feszültségében, illetve az emberi méltóságot megalázó 
démoni lealjasodásban is megnyilvánul. A vers azonban többet 
sugall, mint konkrét értelmezései. Ez azért lehetséges, mert az 
én-tudatot még Az ismeret című költeménynél is erősebben 
vetíti rá egy „belső táj"-ra, s közlendőjét így teljesen a képek 
nyelvére bízza.15 

1 2 Szőnyi Kálmán: i. m. 30. 
1 'Pomogáts Béla: i. m. 56. 
14 64 hattyú, 270. 
1 5 Vidor Miklós már 1947-ben felfigyelt Nemes Nagy Ágnes „tisztán 

vizuális előadásmódjá"-ra, Vigilia 1947. 254. - A „tárgyakra kivetített 
lélektan"-nal kapcsolatban ld.: 64 hattyú, 270. 
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Ritka az olyan költészet, amelynek képanyaga annyira 
koherens volna, mint a negyvenes évek második felében 
nyilvánosság elé lépő Nemes Nagy Ágnesé. Lírájának még 
lágyabb hangvételű, „nőiesebb" darabjaiban, például A női 
tó/ban is ott rejlik az engedékeny, szelíd tájék szembeállítása 
azzal a másikkal, „hol vág a sás és vág a fény", s „hol minden 
éles, mint az elme". A Tengeren című vers egymásba játszó 
természeti és anatómiai képeiben a bőr alatt hullámzó, 
foszforfényben átderengő belső szervek fölé diadalmas erővel 
emelkedik az értelmet jelképező koponyának hajója. „Kemény 
vagyok és omló por vagyok", „a lelkem szikla, testem 
végtelen" — foglalják össze aforizmatikus tömörséggel az 
ember kettősségét az Alázat sorai. 

A két pólus között feszülő ellentétek intenzív átélése 
nyomán előbb-utóbb törvényszerűen jelentkeznie kell egy 
olyan igénynek, amely összhangot akar létrehozni a konfliktus-
ban álló erők között. A költeményeknek ebből a csoportjából 
Nemes Nagy Ágnes első kötetének címadó verse, a Kettős 
világban emelkedik ki. Utolsó két szakasza, József Attila 
programját folytatva, így határozza meg a költő feladatát a 
harmónia megteremtésében: 

Hazám: a lét - de benne ring a mérték, 
mint esti kútban csillagrendszerek, 
és arcát is az ég tükrébe mérték 
elektronoktól zizzenő erek. 

S a kettó's, egymást tükröző világban 
megindulok, mint földmérő az égen, 
s pontos barázdán igazítva lábam, 
a nyíri tájat csillagokba lépem. 

Az egyetemességnek, az egységnek „végtelenbe hágó" vágyát 
fejezik ki az egy évvel később, 1948-ban írt Utazásnak sorai: 

Nem kívánok 
kevesebbet, mint egy világot. 

És egy világot. 

5 Irodalomtörténet 80/2 
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Lét és értelem tehát nemcsak különbséget, hanem egyúttal 
tükrözést is jelent, annak reményét, hogy előbb-utóbb mégis-
csak eljuthatunk a szintézisig, amikor (a Tavasz felé című vers 
végső kicsengése szerint) 

[. . .] egymásba-fonva, ágbogas virágként 
isteneit megtermi majd a szándék, 
és önmagát a nyíló értelem. 

Lét és tudat ellentétének és egységének dialektikája bonta-
kozik tehát ki Nemes Nagy Ágnes pályafutásának a negyvenes 
évek második felét átfogó periódusából. A gyakran kozmikus 
méretűnek érzékelt ellentét rendkívül expresszív képei köny-
nyen arra indíthatják a bírálót, hogy romantikusnak lássa ezt 
az alkotói korszakot.16 Kétségtelen, hogy Nemes Nagy Ágnes-
től nem idegenek például Vörösmartynak az egész világegyete-
met átfogó vívódásai. Ugyanakkor azonban a klasszicizmushoz 
közelíti a racionalista világkép megteremtésének igénye, az, 
hogy a világmindenségnek „földmérője" akar lenni, s hogy az 
értelmünk hálójából minduntalan kisikló létet a „mérték", a 
„rend" határai közé szeretné fogni. Vas István úgy fogalmazza 
meg ennek a két hatásnak együttes jelenlétét, hogy „a barbár 
feszültséget franciásan klasszikus arányérzék tartja kordá-
ban."1 7 Egy későbbi tanulmányában a költőnő idézi a Fritz 
Strich-féle meghatározást: „a klasszicizmus jegye a Voll-
endung, a tökéletesség, a romantikáé pedig az Unendlichkeit, a 
végtelenség" - majd utal a két német szó belső rímelésére.18 

Nemes Nagy Ágnesnek a háborút követő években írt verseiből 
kitűnik, hogy Vollendung és Unendlichkeit az ő törekvéseiben 
már ekkor összecseng egymással. 

1 6 Vajda Endre (i. m.) szerint Nemes Nagy Ágnes az első verseskötet-
ben még „világformáló romantikus". 

1 7 Vas István: i. m. 122. 
"64 hattyú, 192. 
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Hol csillapítsam buzgó szomjamat?" (1948-57) 

A személyi kultusz irodalompolitikai koncepciója — más 
korlátozások mellett — elutasította a polgári humanizmusnak 
azt a (jelentős értékeket felmutató) vonulatát is, amelyhez a 
koalíciós időkben az „Újhold" című folyóirat fiatal költői 
kapcsolódtak.19 Nemes Nagy Ágnesnek tíz évig kellett várnia, 
míg (1957-ben) megjelenthetett második verseskötete, a Szá-
razvillám. 

Költészete azonban a kényszerű hallgatás időszakában is 
következetes marad önmagához, saját belső törvényei szerint 
növekedik tovább. Az átélt eseményekkel való ismételt szem-
benézés egyre inkább az idő perspektívájába helyezi szemléle-
tét. A negyvenes években írt versek roppant belső feszültsége 
többnyire időtlen térben bontakozott ki, még az ősök felidé-
zése is inkább a tőlük való elidegenedés érzését erősítette. 
1948 után azonban egyre fontosabbá lesz az időélmény 
szerepe. A múlt néha igen bonyolult módon, a személyes 
emlékek és a történelmi távlatok egybejátszásával idéződik fel. 
A Félelemben például egymásra rétegződik egy aquincumi 
kirándulás, egy annak során elmondott régi, gyermekkori vers, 
az évszakok és a percek tovatűnése, valamint a helyszínhez 
fűződő régészeti leletek (egy illír táncosnő képe, egy latin 
szabású korsó) meg egy modem biciklireklám. Az elmúlást 
sugalló többszörös időháttérhez viszonyítva még megkapóbb a 
szerelemhez és a törékeny pillanat szépségéhez való ragasz-
kodás, a goethei „Verweile doch, du bist so schön" érzelmi 
telítettségét idéző „maradj velem" sor. 

Az idősíkok egymásra rétegződése teremti meg a Trisztán és 
Izolda című költemény sejtelmes atmoszféráját is. A vers 
három alapmotívuma — Marke király fájdalma, az Izoldához 
berepülő madár, illetve az asszonyt a vízen átvivő Trisztán 

" A z Üjholddal kapcsolatban ld.: В. Nagy László: A teremtés 
kezdetén. Bp. 1966. 3 3 - 5 1 . 

5 * 
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képe - megfelel a középkori monda elemeinek, mégis egészen 
másról van szó, mint e motívumoknak puszta előhívásáról. 
Marke király szavait például csak egy, a 20. századi történelem 
szörnyűségeit átélt ember fogalmazhatja meg így: 

( . . . ) én láttam a velőt 
utca-kövön lecsorgani -

vagy: 
Temettem 

csákánnyal, mert fagyott, 
ruhámat nyakamon megoldom 
mindég, ha erre gondolok, 
láttam szétszórtan ujjakat, 
s tébolyt facsarni tiszta észből [. . .]. 

Régmúlt századok mondavilágának és az emberiség legújabb 
kori válságainak ez az egymásra vetítése olyan költői technika 
első formálódását jelenti, amelyik majd az 1955-ben írt 
Paradicsomkertben, később pedig az 1960-as évek mitologikus 
verseiben, főként az Ekhnáton-ciklusban teljesedik ki. 

Amennyire nem a középkori monda újraköltése a Trisztán 
és Izolda, hanem a modern ember önkifejezésének egyik 
sajátos eszköze, ugyanúgy nem vallásos művek Nemes Nagy 
Ágnesnek ebben az időszakban keletkezett istenkereső versei 
sem.20 Németh G. Béla fejti ki, hogy a könyörgés olyan ősi 
megnyilatkozásforma, ^melyik nem eleve vallásos aktus, ha-
nem a kiszolgáltatottság érzésének archetipikus kifejezési 
módja. „Az élet elvesztésének, az élet értékvesztésének, 
értelemvesztésének érzete, félelme, elhárítási vágya kény-
szeríti ki, mindannyiunkból."21 Nemes Nagy Ágnesnek az 
1950-es évek elején keletkezett műveiben is ez a lélektani 
helyzet tükröződik: az élet értelemvesztésének félelme, illetve 

2 0 Vő.: Alföldy Jenő: Mesterségem, te gyönyörű'". Nemes Nagy 
Ágnes költészetéről. Jelenkor 1974. 459. 

2 1 Németh G. Béla: 11 vers. Bp. 1977. 73. 
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a rendező elv megtalálásának vágya. „Irgalmazz, Istenem! Én 
nem hiszek Tebenned, / Csak nincs kivel szót váltanom" — 
kezdi Kiáltva című versét, „kín és életveszedelem" között. Az 
Elmélkedve második szakaszából még világosabban kitűnik, 
hogy nem keresztény értelemben vett imádságról, hanem a 
könyörgés fent említett archetípusának megjelenéséről van szó: 

összefonom ujjaimat. 
Ennyi maradt: a mozdulat 
A hitből, cs gályára vont 
őseimből maradt a csont. 

S hogy az Isten-képzet valóban a költő számára széthullással 
fenyegető világ egységbe fogásának vágyával azonos, azt 
megkapó tömörséggel fejezi ki a Jég című vers. A téli tóba 
fagyott nádbugák, a kis torlaszok, „egy kép, egy ág, egy 
égdarab" merev, széttöredezett világot jeleznek, az isteni kéz 
melegsége azonban föloldja ezt a merevséget, s mozgást, fényt, 
csillogást visz a tájba. Az első négy sor feszesebb páros rímei 
(aabb) után a további sorok rímelése ugyancsak oldottabbá 
válik (bcdcbeb), a formai eszközök nyelvén is tükrözve a két 
szerkezeti egység ellentétes hangulatát. 

Az istenkereső versek ciklusának legnagyobb ívelésű köl-
teménye a Patak. Első sorai a XLII. zsoltár nevezetes képét, a 
„szép, hives patakra" kívánkozó szarvast idézik föl az olvasó-
ban. Ez az asszociáció azonban inkább a két mű közötti 
különbség érzetét erősíti. Szenei Molnár Albertnek Istenre való 
szomjúhozása még csak időleges próbatétel, Nemes Nagy 
Ágnesé már visszavonhatatlan állapot: 

Én Istenem, te szép, híves patak, 
Hová futottál, szökdeltél előlem? 
Hol csillapítsam buzgó szomjamat? 
S hogy bocsássak meg néked eltűnőben? 

A szerepek megfordulnak: többé nem Istennek, hanem az 
embernek a kezében van a föloldozás hatalma - de ő sem tud 



366 Vörös Imre 

élni vele, mert ami történt, az (a vers legutolsó szava szerint) 
„megbocsáthatatlan". A szakadék ezáltal is végérvényessé válik. 

A Patak egyúttal Nemes Nagy Ágnes üj verskompozíciós 
törekvéseinek is jellegzetes példája. Befejező strófájában, össze-
kapcsolódva, még egyszer föltűnnek az első négy szakasz 
legfontosabb motívumai, s így az addig részben külön haladó 
szálak egyetlen, igen hatásos, tömör szerkezeti egységbe futnak 
össze. A műnek ilyen, a zenei kódára emlékeztető lezárása 
ennek az alkotói periódusnak több más darabjában is fölbuk-
kan, például a két évvel korábban keletkezett Balatonban. 
Rónay György kontrapunktikus, fúgaszerű szerkesztésről'be-
szél, amelyet legbravúrosabban a Sidney Keyes angol költő 
emlékére írt Villamos képvisel.2 2 

A Szárazvillám időszakában a korábbiakhoz képest megnő a 
tájképek fontossága. Ezek azonban korántsem csupán a termé-
szeti vagy a városi környezet hangulatos illusztrációi. Szerepük 
ambivalens: egyrészt az objektív ábrázolás rendkívül pontos-
sága jellemzi őket, másrészt a megjelenített valóság nagyfokú 
belső átélése, interiorizációja. Az így létrejövő kettősség 
következtében pillanatról pillanatra áttűnik egymásba „külső" 
és „belső" táj, kölcsönösen fokozva egymás láttató erejét. A 
negyvenes évek verseinek erősebben szubjektív, látomásszerű 
világa után most alakul ki az a teljesebb, gazdagabb szemlélet-
mód, amelyet a kritika - magának a költőnek a szavait 
alkalmazva — látvány és látomás szoros egységével jellemez,2 3  

s amely a továbbiakban Nemes Nagy Ágnes egész lírájának 
meghatározó tényezőjévé válik. Ennek az egy bejátszásnak 
tipikus példája lehet a Kertváros, amelyben 

Alvadt, sík fucsomókba gázol 
olykor a láb: halad az éj, 

s villódzik, néma láthatáron, 
a szárazvillám szenvedély. 

2 2 Rónay György: i. m. 60. 
2 3 Legrészletesebben Radnóti Sándor foglalkozik vele: i. m. 1298 — 

1300. 
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Hiába villog. Csonkig égve 
görcsösösen mered föl a ház, 

vonalát bevájja az égbe, 
s nem bírja megadni magát. 

A tájképnek pontosan, szinte éles vonalakkal megrajzolt 
részletei egyúttal feloldatlanságot, görcsös tehetetlenséget, 
szorongást sejtetnek, azt a félelmet, amely annyira átjárja a 
költőnek a személyi kultusz idején írt műveit. (Sokat mond, 
hogy a Jegyzetek a félelemről a későbbi kiadásokban már 
nemcsak egyetlen versének, hanem egy egész ciklusának 
címévé is válik.) Félelme több okra visszavezethető, összetett 
fogalom: a filozófiai életérzésben betöltött szerepét a negyve-
nes évek lírájával kapcsolatban már elemeztük, mindehhez 
hozzájárul az egyéni és a közösségi pusztulásnak fenyegető 
árnyéka, egy minden addiginál szörnyűbb háború veszélye,24 a 
fizikai szenvedéstől és a törvénytelenségektől való rettegés. 

A legtöbb tájvers színhelye a budai kertváros. De nem a 
nyírt pázsit és a gondosan ápolt virágágyak - az efféle idillikus 
környezetrajz diszharmóniában állna a költő „belső táj"-aival, 
hamis feloldódáshoz jutna el. Nemes Nagy Ágnes Budája egy 
kissé József Attila külvárosával rokon. Esti ködben imbolygó 
lámpák, deres plé-eresz, tántorgó részeg, tűzfal,' kémények és 
kovácsműhely bukkan elő, „az udvaron drót és talicska, / 
vasalatlan kerékcsomó" hever.2 5 

2 4 Hirosima szerepére Taxner-Tóth Ernő hívja föl a figyelmet: 
Jegyzetek Nemes Nagy Ágnes költészetéről. Jelenkor, 1968. 1058'. 

2 5 Feltűnően gyakori a kovácsműhely motívuma. Valószínű, hogy a 
Mesterségemhez című versben a „sistergő döngés" ugyancsak ennek a 
műhelynek a jellegzetes hangját idézi föl, mintegy a költő teremtő 
munkájának analógiájaként: „a szó, amely a földből égbe / sistergő 
döngés ütemét / ingázza folyton [. . . ] ." A sistergő tehát korántsem 
„keresett toldás" a döngés előtt, mint ahogy Kardos László érezte 
(Vázlatok, esszék, kritikák. Bp. 1959. 439.). Igaz viszont, hogy ez a zaj 
ma már a legtöbb olvasó számára ismeretlen. 



368 Vörös Imre 

Látvány és látomás egységét a képalkotás belső logikája is 
erősíti. Az Október első szakaszában például a lámpák himbá-
lódzása nyomán a falakra vetődő fény-árnyék hatás mintegy 
fizikai magyarázatot ad a „roppant, négy-emeletnyi angyalok" 
megjelenésére, így a konkrét kép szinte észrevétlenül csap át 
költői vízióba. Hasonlóan szoros logika fűzi egybe annak a 
képnek az elemeit is, amelyik a Város, télen című versbén a hó 
borította tujafát mutatja be: 

felszökkenő, roppant bozontja 
a fél-eget magára vonta, 
s most csupa örvény és taraj 
dermedő hullámaival, 
fehér habok tajtéka rajta, 
s az éjszakát úgy üti által 
a megfagyott szökőkutak 
mozdulatlan eksztázisával. 

Itt minden az utolsó két sort készíti elő: a szökőkút rajzát a 
tujafának „felszökkenő" ágai s a rajtuk örvényekben, hullámo-
san lerakodódott hó, az eksztázist pedig a roppant méretekre s 
az égboltra való utalás, illetve a fölfelé-irányulásnak az a 
látványa, amelyik még a sötét éjszakában is diadalmaskodik. A 
befejezés különös szépsége mozgás és mozdulatlanság meglepő 
szintézisén alapul. 

A Tájképek ciklusában foglal helyet az 1955-ben írt 
Paradicsomkert is, ez azonban — Izsák József kifejezésével — 
„a valóságban műfaji kategóriákon túlnövő versszimfónia".2 6 

A költemény mintegy összegezése Nemes Nagy Ágnes eddigi 
lírájának. Benne van a vadul gomolygó természetnek és az azt 
kicövekelni akaró, „feszes, mértani-rendű" szálfa-sornak ellen-
téte, az ismeret és a lét küzdelme, az ember kétfelé tartozása és 
fenyegetettsége, a létezés értelmének a keresése - vagyis a 
negyvenes éveknek, a Kettős világban időszakának alapvető 

2 6 Izsák József: „Hava forduljon hát az ész?" Nemes Nagy Ágnes 
költészetéről Alföld 1975/9 .47 . 
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problematikája. Mindezt a Paradicsomkert az 1948 utáni 
periódus költői vívmányainak szintjén fogalmazza újra: nem 
időtlen térben, hanem az emberiség — bibliai reminiszcenciák-
kal ábrázolt — kialakulásának és fejlődésének perspektívájából, 
egy nagyívű verskompozíció keretei között egyesítve a modern 
kor vívódásait és az ősi mitológiát. Bizonyos mértékig a 
tájrajzoknak és az istenkereső verseknek is folytatása ez a mű. 
összefoglalás, lezárás — de ugyanakkor (és épp ezáltal) az 
életpálya egy újabb szakaszának előkészítője. Két, nem sokkal 
később írt költemény (A képekről és a Viadal) is a művészi 
eszközök megújításának nagyfokú tudatosságát jelzi. 

. M o n d d k i : j ó i t t " ( 1 9 5 7 - ) 

Nemes Nagy Ágnes pályafutásában természetesen hiba 
volna éles időhatárokat vonni: ezt már a negyvenes évek 
végéről szólva is hangsúlyoztuk. Mindazok a tendenciák, 
amelyek az ötvenes évek második felétől válnak határozottan 
uralkodóvá költészetében, mint lehetőségek már korábban is 
benne rejlettek. A filozófiai élmények megfogalmazása kezdet-
től fogva sem a gondolati kifejtésnek, hanem a képi megformá-
lásnak a rétegében történt, a az ötvenes évek folyamán ez a 
képi megformálás vált mind egyénibbé az idősíkok egymásra 
vetítésének, a „külső" és a „belső" táj egymásba játszásának, 
látvány és látomás kettősségének és egységének a révén. A 
modern magyar és külföldi lírának, elsősorban Kassák Lajos-
nak és T. S. Eliotnak a hatása így nem egyszerűen külső 
tényezőként jelentkezett, hanem (akárcsak Rilkéé) belső folya-
matot erősített. 

„Először csak az asszociációt tágítottam - írja Nemes Nagy Agnes - , a 
formát ejtegettem le, aztán — vérszemet kapva - a rációs kapcsot 
tépdestem, kihagytam a szerző személyét, kihagytam az alanyt, 
kihagytam az állítmányt."2 7 

1164 hattyú, 138. 
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A mondatalkotás lényegében ítélet, a róla való lemondás 
ezért, a költő szándéka szerint, az ítélkező szubjektum 
kizárását, az úgynevezett „személytelen" (vagy „objektív") líra 
megteremtését eredményezi.28 Ilyen összefüggésben a versek 
egyes szám első személye többé nem azonos a hagyományos 
költői énnel, sőt, mint korunkban oly gyakran, „szerepek, 
áttételek, stílusruhák tűnnek fel", „figurák, alteregók, ál-első-
személyek jelennek meg a sorok között."29 Nemes Nagy 
Ágnes lírájának teljes félreértése volna tehát, ha benne valami-
féle privatizálást, „saját fájdalmának s örömének" eldalolását 
látnánk csupán. Az „én" helyébe — képletesen szólva — 
nemcsak Ekhnáton, hanem a „mi" névmás is behelyette-
síthető. 

Költői eszközeinek átalakulását leginkább talán azzal érzé-
keltethetjük, ha korábbi művei — például a Kettős világban — 
mellé odaállítunk egy részletet a Között című versből, amely a 
kettősségnek, a „kétfelé tartozás"-nak, a „között "-állapotnak 
ugyanazt az élményét fogalmazza meg: 

A szaggatások, hasgatások, 
a víziók, a vízhiányok, 
a tagolatlan feltámadások, 
a függó'legesek tűrhetetlen 
feszültségei fent és lent között -

Éghajlatok. Feltételek. 
Között. Kő. Tanknyomok. 
Egy sáv fekete nád a puszta-szélen, 
két sorba írva, tóban, égen, 
két sötét tábla jelrendszerei, 
csülagok ékezetei -

Az ég s az ég között. 

"64 hattyú, 269. Ld. még Horgas Béla: Vers és történet. In: 
Levendel Júlia-Horgas Béla : Nyomolvasás, Bp. 1978. 1 1 8 - 1 1 9 . 

19 A költői kép. Kortárs, 1978. 1466. 
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Izsák József megállapítása szerint Nemes Nagy Ágnes új 
költői világában a név, a nomen uralkodik, az igék száma 
viszonylag kevés, gyakoriak azonban az igéből képzett fő-
nevek, amelyek egy szüntelen folyamat tartósságát erősítik.3 0 

Ennek a módszernek a segítségével rendkívül tömör nyelv jön 
létre: szinte semmi redundancia nincs benne, minden kifejezés-
nek súlya van. Az egyes szavak mögött gazdag élményanyag 
áll. Sokszor egy egész korábbi mű tematikája sűrűsödik 
beléjük, például a Pataké a „vízhiányokéba, vagy a Kettős 
világban ciklusáé a külön mondatot alkotó, ,közöt t" névutó-
ba. Ez az oka annak, hogy Nemes Nagy Ágnes versei egymást 
erősítve, az életmű erőterében izzanak föl a legfényesebben. 

A fenti nyilatkozatában említett kihagyásos technika tehát 
nem érthetetlenséget eredményező formajáték, hanem olyan 
alkotói eljárás, amely - Nemes Nagy Ágnes kedvelt analógiája 
szerint — az oszlopsor művészi hatásába az oszlopközökét is 
belekomponálja.31 Hosszabban kifejtett költői képei sem 
közölnek többet a legnélkülözhetetlenebb információknál. Az 
Éjszakai tölgyfában például meghökkentő jelenet bontakozik 
ki: a városi utcán, kihúzott gyökereinek hosszú kígyólábain 
járva, megjelenik egy erdei tölgy, s nagy, mohos arca szembe-
néz a visszaforduló járókelővel. A hétköznapi logikát meg-
csúfoló történet azonban valami kimondatlan igazságot közve-
tít, „mint egy hír, tölgy-alakban, / amely elfárad megfejtet-
lenül": talán az embernek és minden élőlénynek, a civilizáció-
nak és a természetnek eredendő összetartozásáról. De mennyi-
vel kevesebbet mond minden efféle értelmezési kísérlet, mint 
magának a szembenézésnek ritka, reveláló pillanata! 

Hasonlóképpen titkos, az idő geológiai mélységében rejtőző 
kapcsolatok sejlenek föl a Fenyő című versben, ahol egy 
,kérge-foszlott, pikkelyes-gyökerű fenyőfaoszlop" törzsében 
paleolit távirat halad, miközben — mint egy hulló szemhéj 

3 0 Izsák József: i. m.,51. 
31 Ld. Szél c. versét, valamint: 64 hattyú, 168. és 263. 
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mögött - lassan kialusznak a víziószerű táj fényei, a lomb 
feketévé válik, a mélyben pedig a „szénné gyűrődött sudarak / 
fekete szíve feldorombol " A képből félelmetesen hiányoznak 
a meleg színek, akárcsak a Hekaté című költeményből, 
amelyben a holdfény és a fekete éjszaka éles kontrasztja 
uralkodik, a fügefa törzse puszta, sötét váz csupán. Élettelen, 
kihalt táj bontakozik ki A lovasnak a soraiból is: minden 
mozgás kísérteties, a lovas „felrémlő gondolat "-ként, régen 
összetört arccal, vakon és süketen halad keresztül, a nyárfa 
levelei pedig fémesen zörögnek. 

Nemes Nagy Ágnestől már korábban is idegen volt az 
idillikus természetábrázolás. Most azonban még tovább lép: 
több versében megsejt valamit abból a fájdalmasnak érzett, 
„roppant közöny"-ből, amellyel - Nicolai Hartmann szavai 
szerint — a természet tárgyai az ember iránt viseltetnek.3 2 Az 
ennek ellentmondó élmény, az éjszakai tölgyfával való misz-
tikus találkozás ilyen szemszögből nézve már villanásnyi 
epizódnak tűnik. A Szobrokban tartós, emberietlen közömbös-
ség tükröződik: az ásványok, a víz, a kavics vagy a csigahéj 
élettelen mozgása, zörgése, a tenger ihatatlan keserűsége. 

A természetszemléletben jelentkező kettősségnek, vívó-
dásoknak a lényege az, vajon sikerül-e az embernek megtalálnia 
helyét a világban, vagy Rilke vándorához hasonlóan oly idegen 
marad, „mint aki messze hírt hozott, / és aztán végleg elfeledte" 
(Mint aki). A hír fontos motívumai közé tartozik ennek a 
lírának, s valószínűleg kapcsolatban áll az eredetileg „hirvivő"-t 
jelentő angyalok gyakori megjelenésével is. A Paradicsomkert 
angyalának a küldetése még kudarccal végződött, kérdéseire 
nem kapott választ az Úrtól. A Téli angyalban ugyancsak 
elmarad a Máriának szóló üdvözlet, az iszonyúnak ábrázolt 
szárnyas lény be sem fér az ajtón. 

3 2 Nicolai Hartmann: Esztétika. Bp. 1977. (Bonyhai Gábor fordí-
tása) 2 4 4 - 2 4 6 . 
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A félelem azonban lassanként oldódni kezd. Ez a változás — 
az 1967-ben megjelent kötet címében is kiemelt Napforduló" 
— mutatkozik meg abban, hogy Nemes Nagy Ágnes angyalai 
nemcsak iszonyúak tudnak lenni, hanem olyan otthonosan 
mozgó, szívesen látott vendégek is, mint A lovak és az 
angyalok című versben. Az udvaron várakozó lovak és a 
szobában csellengő angyalok szorosan összetartoznak; lent és 
fent, út és ég, közelség és távolság, látvány és látomás 
kapcsolódik össze alakjukban: „ [ . . . ] oly távol vannak, oly 
közel. / Talán ők már nem hagynak el." 

A fennmaradásért vívott, sokszor szinte reménytelennek 
tűnő harc, illetve az ötvenes évek félelemérzése helyett az 
1960-as évek során egyre inkább a világban — egy kiegyensú-
lyozott, az értékek szélesebb skáláját befogadó világban — való 
otthonra találás élménye határozza meg Nemes Nagy Ágnes 
líráját. Taxner-Tóth Ernő megállapítása szerint a költőt „csaló-
dásai és fölismerései közösen késztetik arra, hogy rendezze a 
világhoz fűződő viszonyát."33 

Ez a megújulás nem olcsón szerzett', önáltató nyugalom. 
„Mert feltámadni éppolyan nehéz" — olvassuk a Lázár című 
költemény utolsó sorában, amely egy versciklus záró akkord-
jaként, kiemelt pozícióban hangzik el. Az antik tragédiákhoz 
hasonlóan sokszor épp a szenvedés magasztos fenségéből fakad 
az enyhülés: a kicsinyes, „ringy-rongy" panaszokkal szemben 
„a tölgy-magasnyi fájdalom / önmagában megvigasztal" 
(Tölgy). S bár az eszmény a Lélegzetben megfogalmazott „új, 
szennyezetlen élet", a Napforduló kötetének tisztaság és bűn 
viszonyát érintő versei (leginkább a Bűn és a Széndioxid) azt 
hirdetik, hogy az élet teljességéhez jónak és rossznak a vállalása 
egyaránt hozzátartozik. 

A kételyek legyőzésének, a világba való hazaérkezésnek 
legszebb dokumentumát a Napforduló című kötet befejező 
része, az Ekhnáton-ciklus jelenti. Az ötvenes évek hitetlen és 

3 3Taxner-Tóth Ernő: i. m. 1061. 
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fájdalmas istenkeresése után ekkor születik meg az az új költői 
magatartás, amelyet már nem a kiszolgáltatottságból fakadó 
hiányérzet és könyörgés, hanem az eszményeit magasra emelő 
ember öntudata jellemez: 

A vágy már nem elég, 
nekem betonból kell az ég. 
Hát lépj vállamra, istenem, 
én fölsegítlek. 

(Ekhnáton jegyzeteiből) 

Az ember végül az általa így „fölsegített" isten révén nyilat-
koztatja ki győzelmét a kétségek fölött: 

Mondd ki: jó itt, 
és tedd hatalmas funkcióid, 
csak ülj és nézz örökkön át. 
Már nem halaszthatlak tovább. 

Megszenvedett, súlyos mondat ez a „jó itt", egyszerűségével és 
tömörségével Nemes Nagy Ágnes lírájának csúcspontjai közé 
tartozik. 

Az éjszakát és a tankok pusztításait (akárcsak a korábbi 
kötetben Marke király) a kortársunkká lett Ekhnáton is átéli, s 
az apokaliptikus megsemmisülés elől menekülve élettelenül 
zuhan a mélybe, ő azonban — egy új világkép szimbóluma — 
nem bukhat el. A sötétség tovatünése Nemes Nagy Ágnes 
költészetéből azáltal is kifejeződik, hogy már ennek az — 
Ekhnáton éjszakája című - versnek a befejező része elénk 
villantja a hős magához térését, s így nemcsak a ciklus egésze, 
hanem annak még legkomorabb hangvételű darabja is eljut a 
feloldódásig. 

A halálból való fölemelkedés a túlélést jelképezi, s a 
mennyország, ahová az Ekhnáton az égben című vers sze-
rint megérkezik, sem valamiféle irreális környezet, hanem-egy 
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új napra virradó földi táj: „Ott minden épp olyan. A bánya. / 
Talpig hasadt hegyoldal. Eszközök." Az erdőben keskeny-
vágányú sínpár húzódik, a tisztáson vasdarabok hevernek. Ez a 
távolról sem idealizált vidék szinte folytatása az ötvenes évek 
drótot és talicskát, vasalatlan kerékcsomót fölidéző tájképei-
nek, de a nyomasztó sejtelmek többé nincsenek jelen. Minden 
áttekinthetővé válik, harmóniába kerül egymással. A Paradi-
csomkertben még a hold rejtelmes fénye áradt szét, Ekhnáton 
egét már a tisztáson megálló nap fényessége tölti be: „Mindig. 
Örökre. Dél." 

* 

Vázlatos áttekintésünk nem térhetett ki Nemes Nagy Ágnes 
munkásságának egyéb területeire. Jövendő monográfusának 
érdemes lesz például megvizsgálnia, milyen kapcsolatban állnak 
a gyermekversek a lírai életmű egészével,34 ületve hogy milyen 
kölcsönhatás figyelhető meg költészet és műfordítói tevékeny-
ség között. Külön elemzést érdemelnének a 64 hattyú óta is 
örvendetesen gyarapodó műhelytanulmányok, amelyek nem 
kis mértékben járulnak hozzá ahhoz, hogy az olvasó közelebb 
kerüljön a modern költészet befogadásához. 

Nemes Nagy Ágnes lírája nem közéleti jellegű abban a 
szűkebb értelemben, hogy a napi politika által fölvetett 
problémákra azonnal reagáljon. Egy inteijúja'szerint tévesnek 
tartja azt a felfogást, „amely a verstől rögtönös hatást, 
közvetlen politikai, érzelmi, pedagógiai szolgálatot vár."35 

Ugyanott azonban elutasítja a l'art pour l'art eszméjét, s egy 
másik nyilatkozatában leszögezi, hogy „a költészet [ . . . ] 
hasznos társadalmi tevékenység", „ködöt és félreértéseket 
oszlat el."36 

34A remete c. vers képei pl. a keleti meseillusztrációk gazdagságára 
emlékeztetnek, a Címer pedig - némi szövegeltéréssel - mind a 
Nap fordulóban, mind a gyermekversek között megtalálható. 

35 64 hattyú, 96. 
36Galsai Pongrác: 12 + 1 fő. Bp. 1978.145. 
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Idézzük fel még egyszer pályafutásának legfontosabb állo-
másait! Indulását a háború élménye határozta meg. A fasiz-
musba torkolló irracionalizmussal szemben az értelem nevében 
szállt harcba. Ódát írt a szabadsághoz, s egy ellentétektől 
feszülő korban a harmóniát kereste. Átélte az ötvenes évek 
•szorongásait, a hatvanas években pedig egyre inkább a világba 
való hazatalálás érzése hatotta át sorait. Költészetének mozgá-
sa tehát egy elvontabb tudati szférában, a maga áttételes 
eszközeivel ugyanabban az irányban halad, mint történelmünk 
változásai. Művei hozzásegítenek bennünket önmagunk és 
korunk jobb megismeréséhez. 
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