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VASADI PÉTER

„Mint a zsurlók, s ősvilági 
zsályák”

A „minden” tehet róla, a minden vívmánya az, hogy nem tudjuk megragadni. Vagy 
ami megragadható belőle, nem több egy átütő erejű képnél, egy szerencsés sorelhe-
lyezésnél, egy élesen lecsapó vagy épp ellenkezőleg, egy szelíden ölelkező rímpárnál, 
egy csattanó vagy elenyésző sorvégnél. A „minden” a szüntelen lényeglátás szug-
gesztiójának hatása a költészetben, sosem olyasmi, ami csak egyszer fordul elő egy 
kötetben, hanem benne bujkál, hol itt, hol ott bukkan föl változó erejű intimitással, 
s ha már megmutatta magát, rövidesen ismét elénk áll. Nemes Nagy Ágnes versei 
Között is. Ott van a verscímekben. Például A kín formái, a Kettős világban, a Jegy-
zetek a félelemről címeiben. Ha ilyen címekkel indít minket útnak a költő, akkor a 
látszólag nem különleges soraiban is hajlandók vagyunk a kín formáinak belső mére-
teit keresni, a külső non-figurációit tapintani, a világ kettősségének egymásba játszó 
különneműségét sejteni. S annak, aki miközben fél, jegyzetel, elhisszük, hogy az Esz-
méletről, a Diófáról, a Minduntalanról és a Napfordulóról is tud. Megtaníttatta vele 
a mindennapi élet mostohasága – és nem a verstan vagy az esztétikai tanulmányok 
alkoholjai –, művészetének és szellemének szigorú és tudatos mellőzése egy időben és 
tépelődő magánya is. Nem kell ahhoz sem lábjegyzet, sem híranyag, hogy e költészet 
kizökkent, kizökkentett világáról tudomást szerezzünk. A fejjel, virággal az iszapba 
fúródó „nádak, gyökerek” a talpukat mutatják, s mikor a rendnek mondott rend-
ellenesség elönti a nappal utcáit, a költő éjszaka igazítja, „köti, kötözi” a szálakat: 
„A rend hálóján éjszaka / majd újra fordítok.” Hála annak a szenvedésnek, mely az 
artikulálatlan fájdalmat nem engedte szétfolyni, hanem formába tagoltatta. A part-
talan kínt, melyen átbukdácsol a sors, a személyiség, fölitatja az idő, s nem hagy 
maga után más nyomot, mint rossz emlékeket, megviselt szerveket és idegrendszert. 
Ez sok és mégis kevés. Mert az a kín, amely megtapad az ember belső üregeiben, s 
onnan lecsöppen, anyaggá rendeződik, mint cseppkőbarlangban a sók és savak, az a 
kín ölt formát, az lesz vagy lehet művé. Nemcsak lelemény az, hogy a kínnak formái 
vannak, hanem tapasztalat is.

S mintegy válaszul erre a külső-belső megviseltségre, ismét kigyúl egy tőmondat: 
„Enyém a táj.” (Kettős világban). A költő nem perli vissza a világot, hanem egy feje-
delmi és titkos pillanatban kisajátítja. Mintha azt mondaná: enyém, mivel ismerem. 
Ezért a táj maga nyilvánít ki engem. Mert a táj azé, aki szereti. Kicsit később ugyanez 
a szereteten, vagyis belső egységen alapuló birtokviszony fogalmazódik meg sokkal 
magasabb fokon és mélyebb értelemben: „Hazám a lét.” Milyen haza a lét? Valami 
széltében-hosszában átnyargalható szabadság, mely megtűri a felelőtlenséget is? Biz-
tos, hogy szabadság ez a lét, „de benne ring a mérték, / mint esti kútban csillagrend-
szerek”. A földet, az almáitól pirospöttyös és akácosaitól zöld és illatos nyírségi földet 
és az eget egybefoglaló lét az etikai óra perceire forog, mint valami nagy egység. Olyan 
egység, amely csak a szívben hordozható, de ott – költő szívéről lévén szó – egyik 
elemét a másik méri; az eget a barázdák, a földet a csillagok.

A jó nem kívánja korlátozni a rosszat, mert a bizalma abban van, aki a jó és a rossz 
között választ. A jó éppen azért szabad, mert rajta kívül nincs más valóság; választható 
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ugyan a rossz is, de aki a rosszat választja, az a semmit választja. A semmit pedig mi 
értelme volna korlátozni? Nem állítom, hogy a költő egyetért ezekkel a gondolatokkal A 
szabadsághoz című versében. A nyitó sorok mindenesetre szinte szétrobbannak a fölfe-
dezés és rátalálás ámulatától, egyszavas, két-három szavas, fölkiáltójeles mondataiban. 
A szabadság – székesegyház. De nem a könnyen hívő ember barokk szavai áhítatoskod-
nak ebben a székesegyházban, hanem egy keserű szavú, a szabadság iránti szerelmében 
megcsalatott hívő lírikusi dühe csattog az oszlopok között – olthatatlan, rejtett, már-már 
szégyellt szerelemmel: „…mit ér nekem, ha vagy és mégse hiszlek, / s mit ér, ha hiszlek és 
nem létezel?” Nemcsak a szabadságot, hanem a lét értelmét, sőt Isten létét is érintő sza-
vak ezek. Nem Babits Esti kérdése cseng vissza e két sorban? Babits így tűnődik: „miért 
nő a fű, hogyha majd leszárad? / miért szárad le, hogyha újra nő?” Babits kérdése sze-
lídebb, Nemes Nagy kérdése hevesen érinti az egzisztencia alapjait. Ő nemcsak kérdez, 
kételkedik is: „Maradék isten!… / már únlak… / …tehettél volna pár apróbb csodát.” 
„Adhattál volna… enni sűrű, finom étkeket”… „Adj banánt! Húst! Légy a világnak 
tőgye! / Add Nápolyt éjjel, Svájcot délelőtt, / te minden vágyam hazug szeretője”… „Adj 
léghajót! Hitet! Mennyei képet! / Törd át a törvényt! Add ide magad! / Hogy ne egyenek 
annyit az üzérek, / s hogy a halottak föltámadjanak!”

Elemi indulat munkál ebben a versben, amely leplezetlenül tükrözi a hétköznapok 
testi-szellemi nyomorúságát, félrelökve a megfogalmazás lírai-esztétikai eszközeit is. 
Aki a holt barátokért, a halottak föltámadásáért pöröl, az – mintha ideutalná a Tenger 
című versének két sorát – megcsöndesedve mondja maga elé: „Nem tehetek mást. Nem 
kívánok / kevesebbet, mint egy világot.” Ez a világ benne van, és nemhogy nem idegen 
a külső világtól, hanem folytonos, életadó és szükséges szimbiózisban áll s él vele, egyik 
a másiktól veszi szépségét, erejét, tágasságát, de a konfliktusait is. Nemes Nagy Ágnes 
világa – úgy is mondhatnánk – a létező, egyetlen világ, de az útjaival, a tengerével, a 
„napnál világosabb” napjával a költő struktúráin átszűrt világ, melynek tengere nem 
a maga víz alatti titkait mutatja, hanem hogy „meddig ér a vágy”, s mikor megindul 
a világ vasútja, a költő „eszmélete” ráng bele. Nem szomjúság ennek a szabadságnak 
a másik neve? És nem a költő – hogy úgy mondjuk – kalligrafikus szerelme fejeződik 
ki szomjában? És az egész nagyszabású kötetben nem a szabadság, a szomjúság, a 
szerelem – beleértve a szerelembe azt a lázas azonosulási vágyat a „jó”-val, mely a 
költőt testestől-lelkestül lefoglalja, s elemi, józan, sőt racionális, mégis szinte önkényes 
módon köti az elveihez, a korához, az emberihez –, mondom, e hármasság hallatja 
tiszta, érthető, mély és kifejezettségében lírai sugárzású logoszait?

A szomj a sóvárgó szerelem verse. Hőfokát az s, sz, z és zs mássalhangzós sza-
vak szaporasága mutatja, a vágyakozás forróságát érezteti: „Ha húsevő… testem / 
belémszívódnál”; a végtelenbe nyit utat e sor: hajad mint „szárny suhan, suhan ve-
lem”; a vágyakozó asszony így beszél: „Magamba innám olvadó húsod, / mely sűrű, s 
édes, mint a trópusok, / és illatod borzongató varázsát, / mely mint a zsurlók, s ősvi-
lági zsályák.” A költő jelentéstanában nagyon fontos szerepet játszik a fej, főleg a fej 
körüli s fölötti helyek. Nemcsak az elemek, a fák, a tárgyak hordanak rezgő fényeket 
maguk körül, nemcsak Ekhnáton sziklafalaiba metszett, lépő lábbal oldalt álló alak-
jának feje fölött s a fején dereng a királyi fönség madara, kígyója, hanem az emberi 
jelenlét maga – halványan ugyan, de – fénykörös ebben a költészetben. Itt a „lenge 
lélek” lebeg a vágyott szerelmes feje fölött „mint lampion”. E szókimondó, pontos és 
markáns költészetnek gyöngéd mozgatóerőire mutat ez a szó: lenge, mely kifehérlik 
a sűrű szövésű, mély tüzű verstextúrából. S azután két száraz, lemondó, szürke fény-
hatású sor zárja a verset, s mintegy leteszi a szomorúság laza homokjába, melyen 
állva marad: „De így? Mi van még? Nem nyugszom sosem. / Szeretsz, szeretlek. Mily 
reménytelen.”
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Létet fürkésző költészet ez. Nemcsak akkor, amikor kérdéseket tesz föl (s e kérdé-
sek legtöbbje a lét lényegére vonatkozik), akkor is, amikor fest, ábrázol. A látott és az 
érzett (lírai) tényeket rögzíti kis, kemény mondatokban, s mintha mögöttük hallgatóz-
na. De a testével, az életével hallgatózik: „Eszméljek-e? Vagy zsibbadjak tovább / eb-
ben a sűrű, kora nyári hőben?”; „Mit is tehet e félkör / formájú homlok, mely egésszel 
ér föl / nekem – ha közben pusztul a határ?” (Eszmélet). A megfigyelés kezdetéről, a 
látványról és a belső folyamat végtermékéről, a képről van csak tudomásunk, magáról 
a földolgozó műveletről alig árul el valamit ez a költészet. Egzakt képeit, képsorait 
éppen az teszi oly élővé és evidenssé, hogy valóban az eszméletlenben lezajlott folya-
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matok produktumaiként jelennek meg. Alkony című verse így kezdődik: „Én szeretem 
az anyagot.” A gondolkodási folyamat nyilvánvalóan vers-előtti, a konklúzió pedig 
nemcsak egy verssorra érvényes, hanem a költő ars poeticájának egyik legfontosabb 
alappillére. Alighanem épp ennek a minden versén átütő anyagszeretetének köszön-
heti, hogy nem „manicheus”, és valószínűleg – igen, ezt így kell mondanunk – izzó 
anyag- (vagyis élet-) szeretetének következménye az, hogy hisz a föltámadásban. És 
hogy ez az anyagszeretete milyen mély, azt szinte tudományos pontossággal leírt és 
megírt képei, képmegjelenítései mutatják; e képek finom szerkezetessége, melyből ki-
világlik a jelentések biztos mérlegelése. A vers befejező sorai: az anyagszerető ember 
a díványon hever, „s az érlökésre lüktető / párnát érzi az arca mellett”. Magát is érzi, 
az őt körülvevő világot, kettejük szüntelen érintkezésének pontjait, s az e pontokon át 
közvetített mélységeket. Ezért elég, ha „csak” a fölszínt írja meg.

De a pályaudvar macskájáról még szólni kell, ahogy „megy, a kiálló, kis lapoc-
kák ritmusával”. Nemes Nagy Ágnes macskái nem eliotiak, nem száguldoznak le s 
föl a kókuszszőnyeges falépcsőkön opálos, mágikus villanású szemekkel, hanem „kö-
vetkezmény nélküli” macskák, de ahogy a múzeum márványlapjára leteszik a me-
leg, puha feneküket, s félretekert nyakkal tisztálkodásba kezdenek, jelképesek. Ott 
ül a költő macskája a Között kötet hatalmas freskójának bal alsó sarkában, mint a 
posztrembrandtiánus festők pontorrocskájú, selyem mellényes kiskutyája, de ennél 
valóságosabb és titokzatosabb is. Nicsak, két „orgonazöld-levél” szeme megértő pil-
lantást vált a költővel, s egyszerre megindul, bujkálva fák, lábak, lovak és „autó-olda-
lak” között. S ámulva szólunk utána: „nézd, hogy jár-kél.”


