
NEMES NAGY ÁGNES

Nemes Nagy Agnes irodalmi hagyatéka, noha valóságos méreteiro1 egyeló're nem lehet fogal
mat alkotni, igen $azdag és hallatlanul izgalmas. Nagy mennyiségű följegyzés, elmélkedés,
reflexió, kisesszé es egy könyvnyi terjedelmü útleírás került elő a kéziratos hagyatékból. A
kézirat szó szerint értendő. Nemes Nagy Agnes kézzel írt, kézírásos műveit aztán Lengyel
Balázs $épelte-gépeltette le. A hátrahagyott írások között akad gépirat, többségük azonban
kézzel Irt szöveg, a nyolcvanas évekb61. Van köztük olyan, ami ennek ellenére ismertté vált
- ilyen a most közölt rádiójegyzet: kéziratos formában maradt fönn, föltehetóleg a kézzel írt
szöveget olvasta föl a rádióban a költőno-' Van köztük olyan, amit szulcebb körben megmuta
tott, tűnődött, közölje-e valahol, aztán nem közölte. Többnyire valamely külső, kultúrpolitikai,
vagy éppen belső, személyes-irodalmi okból. Van olyan írás, amit a közlés reménye nélkül írt:
de leírta, hogy megörökítse véleményét. Vagyis az írások, bár életeven nem jelentette meg
nyomtatásban o1cet, a közlés igényével születtek. Ezt mutatja az álomleírások, irodalmi
zsörtölődések, apró megfigyelések végső megformqltsága, s ezt a tág horizontú, nagy fontos
ságú kérdésfölvetések komolysága. Nemes Nagy Agnes prózájának áttetsző tisztaságát: stilu
sának közvetlen személyességét, szellemességét és világosságát, gondolkodásának megveszte
gethetetlen bátorságát és józanságát posztumusz írásaiban is megcsodálhatjuk.

Ferencz Győző

A fog

Hogy mit gondolok Jézus alakjáról, arra egy legendával szeretnék mindenek
előtt felelni. Apokrif, de eléggé ismert. Jézus és tanítványai egy mezei ösvé
nyen járnak. Egyszerre csak egy kutya teteme fekszik előttük az ösvényen
keresztbe, már oszladozó állapotban. A tanítványok sietve és viszolyogva
lépnek át a kutya tetemén, Jézus megáll előtte, nézi, aztán utánaszól a tanít
ványoknak: Nézzétek csak, milyen szép a foga. Milyen szép a foga. Nekem ez
fontos mondat és nagyon jellemző. Meglátni a legviszolyogtatóbban, amely
persze nemcsak a kutyatetem, hanem az élet nyomorúsága, esendősége, fél
elme, a halál, a sors - meglátni mindabban ami szép, valami részletet találni,
ami szembesze~ül a visszataszító látvánnyal, a félelemmel, azt én kivételes
nek tartom és altalánosnak is. Jézus alakja úgy, ahogy jelen van a vallásban
és kultúrhistóriában, mindenekelőtt vígaszt és szembeszegülést jelent a fél
elemmel, ám végső soron halálfélelem. Nemcsak esztétikainak tartom Jézus
megjegyzését, dehogy, erkölcsinek, filozófiainak, morális bátorságnak, vitali
tásnak. Az oszló kutyatetem és a szép fog - ez a két pólus, ami közt az
ember egzisztál: esendőség, törékenység, halál - életkedv, életöröm. Jézus
az én szememben az esendőség hérosza.

Az istenfogalom egyre absztraktabbá lett: sok-istenhit, egyistenhit, láthatatlan
Isten fogalma. Ezek fontos lépcsőfokok az emberi gondolkodás elvontságának
növekedésében. De ugyanakkor magában rejti az istenfogalom elszakadásának
a veszélyét az emberitól. Olyan énfelettivé lesz az Isten, aki magába foglalja az
énfelettes szakralitását, az ember vágyait, legfelső érzéseit - de el is távolodik
az embertől; részvétlen és közömbös lehet. Ezt az elvontságot szünteti meg a
Jézus-alak, aki az elvontság ívén visszahajlik az emberhez, kisdedként, kiszol
gáltatottként megszületik, hogy mintegy újra szolidárissá legyen az emberrel,
nemcsak a legyőzendö szenvedés, hanem annak másik pólusa, az életszeretet,
sőt, egyszeruen a szeretet által.
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