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Fény a tárgyak (Otött
Között és Metszetek, Az előbbi címmel jelent meg
Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött verseinek kötete,
az utóbbi könyv pedig újabb irodalmi tanulmá
nyait tartalmazza. Semmiképpen nem lehet vélet
len ez a címválasztás. Nyilvánvaló, hogy a költő,

aki ilyen tudatosan hangsúlyozza a maga alanyisá
gának köztes állapotát, s ilyen szerényen vallja
meg, hogy az életről és a költészetről csak olyan is
mereteink lehetnek, mint a mikroszkóp fölé hajló
tudósnak, aki az-egészből kimetszett részeket ta
nulmányozza, rendkívül elmélyülten kutatja azo
kat a lehetőségeket, melyek révén minél többet fe
jezhet ki önmagáról és anyagáról: a líráról.

Talán paradox módon hangzik a kijelentés,
mégis azt kell mondanunk: Nemes Nagy Ágnes,
akit oly szívesen és sokszor neveztek intellektuális
lírikusnak. alapjában véve szenvedélyes és indula
tos költő.' Szenvedélyének alapmotívuma a még
ismerés kényszere, indulatát pedig tetten érhetjük
képdben s azokban a mozzariatnyi utalásokban,
melyek az ismeret birtokába jutott embert a foly
vást előbbre és magasabbra való törekvés és a le
mondás végletei közé taszítják. A sokat emlegetett
reflexivitás meghatározója Iirájának, de bárhol s
bárhogyan elmélkedjék is, érezni, ahogy intellektu
sára hagyatkozva szeretné meghosszabbítani an
nak érvényességi körét, s meghódítani általa a je
lent éppen úgy, mint a múltarMagatartásáról és a
világról alkotott képéről sokat árul el az Elmélked
ve tizenkét sor~':

Mit kéne tennem? Nem tudom.
A kezem összekulcsolom.
Ülök az ágyon szotalan.
Hová is ejtettem magam?

Összefonom ujjaimat.
Ennyi maradt: a mozdulat
A hitből és gályára vont
Őseimböl maradt a csont.

Hová forduljon hát az ész?
Pedig jó volna szégyenét
A szóval. mely megsejteti.
Kimondani, s elrejteni.

Nyilvánvalóan nem szabad a mai Nemes Nagy
Ágnes alkotásmódszerére következtetnünk e ré
gebbi versből, de sokat megsejthetünk azokból a
lelki tartalmakból, melyek egész nemzedékét jelle
mezték. Ez a generáció, mely a nagy hatású Újhold

körül verődött össze, már túl Babitson, de még
nem haladva meg a Jónás könyve paradox felelős

ségvállalásának gesztusát, kulcsszavának érezte s
hitte a "szégyen"-t. Nemcsak az egyén szégyene
volt ez, hanem az egész emberiségé, amely tehetet
lenül, kiszolgáltatotran. önnön végzetébe belenyú
godva hagyta, hogy földünk, otthonunk a második
világháborúban minden eddiginél szörnyűsege

sebb pusztítás színhelye legyen. Romokon és anar
chián túllépve, tétován s magányosan töprengett a
költő, mi lehet szerepe és rendeltetése, hogyan tud
ná megtalálni azokat az igéket, melyekben meg
vallhatja tépett lelke legbensőbb indulatait, hogy
elnyerhesse vétkeire a feloldozást. Figyeljük meg:
a vers telí van egyszerű, egymás mellé rendelt álla
potjelző közlésekkel. kopár kijelentő mondatok
kai, melyek tétovázás nélkül, kérlelhetetlen logiká
val tartanak a vers középpontja felé: "Ennyi ma
radt: a mozdulat". E köré a fáradt, csüggeteg moz
dulat köré kell újra felépíteni a müvek boltozatát.
S ez a küzdelmes munka ma sem fejeződött be.
Vagy véletlen volna, hogy Nemes Nagy Ágnest in
tenzíven foglalkoztatják a mai líra törvényszerűsé

gei? Hogy olyan bámulatos átéléssel és mélysége
kig hatol a líra anyagába. melyet csak költő ismer
het igazán? "Kimondani, s elrejteni" - íme, ez az a
két pólus, mely köré Nemes Nagy Ágnes lírája ren
deződik. Kimondani a kimondhatatlant, azt, hogy
annyi lehangoló és dermesztő tapasztalat után a
létnek mégis van értelme és rendeltetése, és "elrej
teni" azokat a kétségeket, melyeket a tapasztala
tok égettek intő jelként a költő tudatába. S talán
azért is fejtegeti olyan erőteljesen, milyen alkotó
elemekből épül a líra, milyen az a költői anyag,
amellyel dolgozik, hogy elméleti munkássága is
hozzásegítse ahhoz a szóhoz, melyben együtt rejlik
véges és végtelen, megfoghatatlan és megfogható.

Nemes Nagy Ágnes lírája minden megvallott és
elrejtett kétségével és kétkedésével együtt nagy köl
tészet, s mint ilyen - ellentétekből épül. Mozgás és
mozdulatlanság, fény és árny feszül egymásnak
verseiben, melyekben nyoma sincs a modern líra
szinte kötelező homályának. Sokkal inkább érez
hetjük az ismeret világosságának és az ismeretszer
zés bonyolultságának izgalmas kettősséget, azt a
folytonosan előrehaladómozgást, amely az emberi
gondolkodás történetét éppúgy jellemzi, mint a
művészetekét. S ami kivételes feszültséget kölcsö
nöz e lírai formálásnak : benne élővé válnak a tár
gyak; s a halott természet "metszetei" az ember
személyes életének, múltjának és jelenének. tettei
nek és gondola'tainak teljes értékű hordozói lesz
nek. Nem hasonlatokkal, megszemélyesltésekkel,
nem is metaforákkal és jelképekkel dolgozik, ha
nem az átlényegülésnek kivételes erejű és hitelű fo
lyamatát vetíti elénk, azt a pillanatot, amikor az
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ember azonosul a természettel és a gondolattal. De
ezt nem panteisztikus módon teszi, hanem kutató
és kereső gesztussal, mely a tárgyakban és a jelen
ségekben a hajdani éden lenyomatát vélifelfedez
ni. "A nap s az éj között", "az ég s az ég közőtt"

ivel ez a líra, melyben a tárgyak sajátos sejtelmek
kel telítődnek, s a perc látványába besugárzik az
egész történelem. Erre példa a Vihar nyitó sorai:

Egy ing rohan a.réten.
N ap-éj-egyenlőségt viharban
a szárítókötélről elszökött,
s most rogy-rohan Medárd-zöldfüfölött
egy sebesült katona testte/en
koreográfiája.

Próbáljuk lehántani a látvány ábrázolásának egyes
rétegeit. "Egy ing rohan a réten" - azaz a szélvi
harban egy ing elszabadult a szárítókötélről. De ez
az ing már "rohan", s maga a szélvihar is "nap-éj
egyenlőségi", tehát a látvány tere kitágul, s e tágu
latnak e két soron belül is nehéz megvonni határa
it. S bár a következő sor látszólag lokalizálja ("a
szárítókötélről elszökött") a képet, a látvány to
vábbépitése, s különösen a két összekapcsolt állít
mány ("rogy-rohán") más lélektani mezőbe transz
ponálja a cselekményt, hiszen csak az ember szo
kott lerogyni, s nem is akármilyen ember, hiszen a
futó ing "egy sebesült katona testtelen - koreográ
fíája", Abban a nagyszerű tanulmányban, melynek
A költói kép a címe (s mellesleg többet árul el a líra
'természetéről, mint elméleti dolgozatok tucatja), a
többi között ezeket irja Nemes Nagy Ágnes: "A
költő sok mindent felhasznál hát az objektív tónus
kikeveréséhez, epikumot, szerepiőket. hangnemet,
törvényvésö mozdulatot és egyáltalán nem utolsó
sorban képet, képet. Az objektív líra képei, tárgyai
-·mondom - nem díszítök vagy szemléltetők, nem
is jelképezők, hanern a másképp elmondhatatlan
közlés eszközei. Olyan lelki tények jelei, amelyek
más módszerrel ábrázolhatatlanok." Amit e vers
ben el akar mondani, valóban belesűrűsödikegyet
len képbe: a viharban tovasikló ing a hajdani há
borús pusztulást asszociálja, de nem közvetlenül,
hanem áttételek sokaságában, s nem válik el egy
mástól a jelölt és jelölő, hanem mindkettőmagába
sűríti az idő kiterjedését is, a jelent (nyári viharban
lengő ing) és a múltat (sebesült katona).

A Metszetek-nek a versről írt tanulmányaiban
Nemes Nagy Ágnes nyomatékosan hangsúlyozza a
költői alkotás tényét, újra és újra visszatér ahhoz a
folyamathoz, amelynek során a tapasztalati anyag
verssé lényegül. Nem az antikvitás óta' továbbélő
"költő-mesterember" párhuzamról van itt szó,
melyet oly szuggesztíven elemzett például Kerényi
Károly, sokkal fontosabb és jellemzőbb maga a fo
lyamat, melyben az anyag átlényegül, új és új jelen-
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tések hordozójává válhat. Nemes Nagy Ágnes köl
tészete ilyen drámai folyamatként fogható fel:
benne az ember, a költő egyre tudatosabban és biz
tosabban ismeri föl a "köztes állapot" törvénysze
rűségeit, melyekből épp tudatossága és tragikus
hangoltsága révén törhet ki, s teremthet magának
új közeget, amelyben a teremtő sugallat számára
ugyancsak adottak az alkotás és a gondolkodás
objektív törvényszerűségei. Ezekben a kivételesen
ihletett pillanataiban emelkedik "a tárgyak fölé":

Mert fény van minden tárgy fO/ött.
A fák ragyognak, mint a sark-körök.
S jönnek sorban derengő végtelen,
fény-sapkában 92 e/em,
mind hom/okán hordozva mását 
hiszem a test feltámadását.

(A tárgy fölött)

Az ember a maga adottságai között sosem tekint
heti át a dolgok és a világ teljességét, Ezt a felisme
rést más és más eszközökkel fejezi ki és közvetiti a
mai líra. Van, akit a végesség tudata csüggedéssel
tölt el, s az emberi esendőség, a végzetre való kisze
meltségünk irányába tesi nyitottá. S van, aki
- mint Nemes Nagy Ágnes is - elszántan járja a
megismerés útját, hogy onnan akár csak egy ma
roknyi fényt hozhasson megvilágosodása jutalmá
ul. A költő, bármily tökéletesen ismeri is mestersé
gét, bármily tudatosan gyakorolja is a kifejezés
eszközeit, végeredményben sosem láthat egészen
tisztán, s "a dolgok szélein" megáll. De ezen a pon
ton mégis szeme elé tárul a fény, mely megvilágítja
a homályos pontokat, és megajándékozza őt az
annyira áhított tudás örömével. Lehet, hogy e tu
dás végelemzésben negatív, mert azt ismeri föl,
hogy a teljességhez viszonyítva még mindig keveset
és bizonytalant mondhatunk magunkénak. A fo
lyamat azonban mindig újrakezdhető. s ha a költő

igazán elkötelezett tudója és gyakorlója a lírának,
újra is kezdi. Ezért érezzük Nemes Nagy Ágnesli
ráját a vereségekből épülő emberi győzelem nagy
szerű dokumentumának: "voltaképpen" látszóla
gossága mögött a megtalál t és kiküzdött bizonyos
ságok sejlenek fel s lesznek tapinthatóvá. (Magve
tő Kiadó, 1981)
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