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NEMES NAGY ÁGNES
EMLÉKTÁBLÁJA ELŐTT

A most már mögöttünk lévő huszadik század
nagy felismeréseinek: történelmi és erkölcsi ta
nulságainak mindig a költők adtak hangot. Más
hiteles szószólók hiányában nekik kellett meg
küzdeniük a történelmi idők (és az idők, sajnos,
mindig történelmiek voltak) sze llemi és morális
próbatételeivel. Nemes Nagy Agnes, akinek
egykori lakhelyét most emléktáblával jelöljük
meg, maga is azok közé tartozott, akik hittel és
bátorsággal vállalták az igazságkeresést és a ta-
núságtételt. .

Költészete küzdelmes történelmi és erkölcsi
számvetés nyomán született. Fiatal költőként

élte át a második világháborút, apokaliptikus
időkben írta első verseit, vészhírek. üldözteté
sek, bombázások, az ostrom tüzei között.
Ahogy szétnézett a világban, kiégett romokra és
végsőkig hajszolt emberekre talált. Evekig kel
lett küzdenie a rettegés és a rombolás emlékei
vel. Nemcsak városok roskadtak össze, nem
csak emberek pusztultak körülötte, hanem egy
egész régi világ is: a polgári társadalom. Ha
gyományos értékek zuhantak a semmibe,
Auschwitz és Hiroshima után az emberi civili
záció is veszélybe került.

A fiatal költőnő elvetélt hittel és keserű to
rokkal indult útjára . Ami az előtte járóknak még
erőt adott - a világ megismerése, ·a szerelem
lobogása, a biztos önismeret -, őt és nemzedé
két, úgy tetszett, sorban cserbenhagyta. A világ,
amely nemrég még a rend és a célszerűség ott
hona volt, most oktalan és értelmetlen zűrza

varrá változott. Sokan kezdtek kételkedni ab
ban, hogy a veszni látszó értelem és rend valaha
is helyreáll.

Költészetében ebből a kétségbeesésből kere
sett szabadulást. A félelmek és kételyek mögött
lassan valami konok elszántság épült, kezdet
ben talá n nem is a tudat felszínén, inkább a sze
mélyiség mélyebb övezeteiben. Makacs ösztön
nel ragaszkodott eszméletének éps égé hez. önér
zetes bátorsággal szállt szembe a rémülettel.
Korai verseiben agnosztikus reménytelenséggel
tett vallomást történelmi és intellektuális ta
pasztalatairól. Mindazonáltal azt a szellemi fel
adatot választotta, hogy új és teljesebb értelmet
adjon a humanista eszméknek és eszmények
nek. Ezekről az eszményekről : a szabadságról, a
személyiség szuverenitásáról és az emberi érte-
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lern hatalmáról, valamint az értük vívott küzde
lemről adott számot költészetében.

A küzdelem eredménye elsősorban mégsem
a kiküzdött eszmékben keresendő, hanem a ki
küzdött emberségben és intellektuális költői

magatartásban. Nemes Nagy Agnes ebben a
magatartásban nyerte vissza biztonságát és re
ményeit. Az intellektus, az ér telem költészeté
ben különleges szerepet kapott, végső menedé
ke, utolsó fegyvere volt az értelem. Nemes
Nagy Agnes a karteziánus eszmények híve volt,
azoké az ideálok é. amelyeket Descartes, a nagy
francia filozófus fogalmazott meg a józan ész
nevében az újkor hajnalán. Intellektualizmusa
nem tételes filozófiai eszmék megfogalmazásá
ban állott, hanem a szüntelen vizsgálódás és ér
telmezés szenvedélyében. Minthogy nem böl
cseleti eszmék szócsövének tekintette a költé
szetet, a költői mesterség nála az eszrn élkedés
sel, az indulat és a gondolat kristályos rendbe
szervezésével azonosult.

Kitágította és megemelte a költői mesterség
fogalmát. Nemcsak az alkotóműhely komoly fe
gyeimét és a költészet tudós ismeretét értette
rajta, hanem a költői magatartást is. Fogalmat,
amelynek erkölcsi jelentése van . A költői mes
terség Nemes Nagy Agnes számára értelmes te
vékenységet jelentett, amely felelősséggel járt,
és amelynek határozottan morális súlya volt.

A moralistának mindig bátornak kell lennie,
hiszen a hatalom sohasem kedveli, gyakran
meg sem tűri a moralista felismer éseit. igazsá
gait, és így az erkölcs szószólójának személyes
áldozatokat kell vállalnia. Nemes Nagy Agnes
mindig következetes bátorsággal képviselte a
felismert igazságot: szemben a hatalommal, a
közmeggyőződéssel, a történelemmel, sőt ma
gával a l étezéssel, hiszen az ember igazsága és
léte nem ugyanabból a világból való.

Ez az intellektuális és erkölcsi bátorság pél
daszerű a jelenben is: ha Nemes Nagy Agnes
versei t olvassuk, egy kissé mindig bátrabbak le
szünk, kevésbé tiszteljük a hatalmat, a megszo
k ást, a közv élem ényt. és jobban az igazságot. A
nagy költészet, amióta ugyanis csak Orpheusz
lantjának kíséretében megszólalt, mindig az
igazságkeresés és az igazmondás szellemi fegy
vere volt. (Elhangzott 2001 . október 25-éli, a Nemes
Nagy Aglles egykori lakhelyének faláll elhelyezett
emléktábla auatásakor.)
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SZENES ZSUZSA (1931-2001)

Amikor a dolgok árny éka megnő, körvonaluk
ellágyul, és a világ nesztelenül, szorongatóan
szívközelbe ér, amikor közeledik, lelassul és
óvatosan meglapul a sarkokban a szomorúság,
hogy azután hirtelen ránkcsapjon a hűvös való
ság, akkor itt az ideje, hogya kivételes pillanat
fénytörésében minden korábbinál pontosabban
értsük meg Szenes Zsuzsát. E percben érzéke
nyebben és természetesebben élhetjük át, hogy
életében és művészetében szenvedély, szenve
dés és türelem hogyan fonta át meg át egymást,
hogyan vált kibogozhatatlan és eltéphetetlen
szálak gubanc ává. Tudjuk, a magyar művészet
egyik mitikus színhelyén, a Virágárokban telt
élete nagyobbik fele; művészete bátor és
rebbenékeny volt egyszerre, a súlytalan lebegés
és az aggályos motoszkálás határán egyensú
lyozott észrevétlen; egy műfaj nagyasszonya
volt. De túl ezen, szinte növényi szelídségű lé
tének láthatatlan belső természetét akkor ért
hetjük meg igazán, ha az utolsó évtizedben ké
szült színes, mintás papírokból alakított lapocs
káit idézzük magunk elé. Afféle apró ikonok
ezek, melyeken a képsorok, jelenetsorok egyen
letes rendjét a papírszeletkék szeretetteljes lük
tetése kíséri : a kompozíció fegyelmét a részletek
mintája, a papírok márványos csillogása
egyhíti. A folyamatos és szelíd váltakozás
meg-megdöccen: mintha távolból előhívódna

egy-egy ismerős kép, betű, írás töredék. Vörös,
fekete, arany sugárzásuk a szenvedés archaikus

szólamát jelenti ott, ahol a végtelen mintává fo
nódó növényi ornamentika, a geometrikus min
tázat , a héber szövegtörmelék vagy a latin írás
jel a szépséges részletekkel elfedett szenvedélyt
mutatja. Egy pasziánsz nézői lehetünk: a kéz,
amely sort sor alá tapogatva kirakosgatta egy
kor színes lapjait, egyszerre volt szenvedélyes
és türelmes: a türelem volt a szenvedélye. Ez a
türelem, amelyet mindnyájan oly jól ismertünk,
mert tapasztal tunk, messzire vezetett, képtől

képi g, személytől személyig, az idő és a tér
megszámlálhatatlan rétegén ívelt át, metszés
pontokon, otthonosan összesimuló és ismeret
len tartományokon keresztül, míg végül hazata
lált. A kis papírszív, amely - derűsen és maka
csul - annyiszor megjelent képein, életének és
művészetének legfontosabb motívuma volt.
Szimbólum, vonatkoztatási pont, sarokkő, m ér
ték. Ezért - jobb híján, kölcsönzött kifejezéssel
- a szív archeológiájának nevezném azt a sze
líd tevékenységet, amelyet ő helyettünk, ne
künk ajánlva végzett, elképzelhetetlen mélysé
gek és alig felfogható viszonylatok szakadékai
fölött .

A gyapjúkárpitok színe elhalv ányulhat, a raj
zok fekete tusvonalai megfakulhatnak, és elho
mályosulhat a papír-ragyogás. De a szenvedő,

szenvedélyes és türelmes szív tovább dereng
majd a leszálló estében. Mégis, érezzük már,
mostantól a világ hidegebb lesz. (Elhangzott
2001 . november 7-én, Szenes Zsuzsa temei és én.)

KOVALOVSZKY MÁRTA

Hogyan
éljünk?

JÓZEF TISCHNER:
HOGYAN ÉLJÜNK?

A XX. századi
keresztény gondol
kodók sorozat
15. kötete

Ára: 600,- Ft

KARÁCSONYI
ÁHÍTAT

Válogatás a
Vigiliában
korábban megjelent
legszebb
elbeszélésekből,

karácsonyi
történetekből és
elmélkedésekből

Ára: 1.200,- Ft
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