
Nemes Nagy Ágnes
rövidversei
A címben említett művek nem fedezhetők fel az irodalomtudományi
kézikönyvek passzusaiban, esztétikai vagy verstani szakkönyvek,
életrajzi összefoglalók ugyancsak nem tárgyalják ezt a fogalmat. Ám
ennek ellenére sem ismeretlen kategóriáról van szó, hiszen a versol-
vasók és versszeretők közül feltehetően sokan tudják, sejtik poétikai
meghatározás nélkül is, pontosan mit takar e szó. Jelenti azokat a ma-
gyar költészetben is már legalább száz-százötven év óta létező, filig-
rán, par excellence költői műveket, amelyek terjedelmük kicsinysége
miatt nem tűrik a lírától idegen ballasztot, azaz hiányzik belőlük a
retorikus tárgyalásmód, s mellőzik a politika kívánta/megszabta
mondanivalót. Hatásuk kiváltója eleven gondolati koncentráltsá-
guk, érzelmi telítettségük, irizáló, illetve ironikus és/vagy reflexív
szemléletmódjuk. Különös sajátosságuk, hogy áttételes nyelvi vagy
tartalmi struktúrájuk következtében megértésük kicsit más, mint a
külső-belső benyomásokat direktben megfogalmazó alanyi — szub-
jektív vagy közösségi — költészeté. Annak ellenére ugyanis, hogy egé-
szükben is azonnal hatnak, tényleges, minden részletre kiterjedő ér-
telmük mégis többnyire csak rétegről rétegre, fokozatosan világosul
meg, egy-egy újabb értelmi szint, a hozzá tartozó utalások, jelzések
felfedésével, a befogadó kognitív és szenzitív képességeinek teljes
igénybevételével, anélkül, hogy e versek egy pillanatig is a misztika
vagy a mitológia területére tévednének. Ez a kettős tulajdonság,
vagyis az egész vers irányultságának azonnali érzékelhetősége, pár-
huzamosan a részismeretek feltárásának és a megértésének időben
elhúzódó kiegészülésével, lényegi jellemzője ezeknek az alkotások-
nak, s ez biztosítja azt, hogy az említett művek hosszantartó hatásúak,
mindig újra s újra elővehetők legyenek, generációkon átívelő, egy-
szerre állandó és változó elemekből összetevődő olvasatokkal.

Rövid, néhány soros versek, amelyek távol tartották magukat min-
den politikától, persze már a világirodalom korai, fennmaradt alko-
tásai között is akadtak. Közülük az egyik legelső és általában ismert
az eredetileg sírfeliratként funkcionáló epigramma, fényes karriert fu-
tott be az európai és ezen belül a magyar irodalomban is. A keleti
népek ugyancsak művelték a néhány soros, tömör, a pillanatot lé-
nyegében megragadó alkotásokat, amilyen például a perzsa rubái,
vagy a japán haiku. A nemzeti kultúrán is átnyúló darabjaik magyar
nyelvű műfordításokban is olvashatók, az elsőt Omár Khajjám, a má-
sodikat főként Macuo Basó versei reprezentálják. Ezek azonban, még
közülük a zaklatott hangvételűek is, a külső és a belső természettel
harmóniában élő költők alkotásai, akik nem kérdőjelezték meg, s nem
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szemlélték külső pontból sem saját személyüket, sem azt a tevékeny-
séget, amely a verset létrehozta. Az 1800-as évek végén azonban meg-
erősödött egy másik világszemlélet az európai civilizációban: a be-
nyomás költőiségét felváltotta a nyelvben létezés kalandja, annak
kétféle bevégződési lehetőségével, az elbeszélés háttérbe szorult az
ábrázolás mögött, a bizonyosság mellé lépett a kétely, a bemutatást
kiegészítette az utalás. Az egyosztatú világ több szálra bomlott, a
művek teremtésével kapcsolatos feladatok átalakultak a létezés hatá-
rait kutató, feszegető problémákká. Végeredményben a szerző–alko-
tás–befogadó korábbi összhangja, az egyetemes és az örök kérdőjele-
ződött meg, s ez a művészeti produktum lényegét erősen befolyásoló
változás átalakította az egész európai művészetet, a szavakban s a
szavak nélkül megnyilvánulót egyaránt.

Az a rövidvers, amely mentes a leírástól, az alanyi élmény meg-
örökítésétől, s helyette a létezést és/vagy magát a létezőt választja
tárgyául, a magyar költészetben Arany Jánossal vette kezdetét.
Élete végén írt nem elbeszélő költeményei, néhány balladája, főként
azonban őszikéi, s illúziótlan, kiábrándult, egy-két strófás, néha
ennél is rövidebb versei addig ismeretlen hangot szólaltattak meg.
Jól példázza ezt az a kétsorosa, amelyet akkor írt, amikor emléke-
zőverset kértek tőle egy honvédemlék felavatására: „Itt nyugosznak
a honvédek: / Könnyű nekik, mert nem élnek!” Arany a két sor két
igéjét még ki is emelte, hogy ezáltal is hangsúlyosabbá tegye az
érték-bizonytalanságot, végső soron az élet és a halál, a boldogság
és a boldogtalanság egyáltalán nem szokványos, nem hagyomá-
nyos és nem magától értetődő egymáshoz rendelését: biztos, hogy
azé az örömtelenség, aki már meghalt? és azé az öröm, aki még él?

Vagy idézni lehet még a Meddő órán című versét, amelynek prog-
ramja nyíltan szakít a külvilág késztetéseivel, ám elkerüli az alanyi
költő magabiztosságát és kinyilatkoztatásait is:

Belenézek a nagy éjszakába,
Alszik a föld, maga árnyékába’;
Itt vagy amott csillagok röppennek:
Gondolatim is úgy jönnek-mennek.

Gondolatom szappanbuboréki
Csillogók, mint odafenn az égi:
De töredék mindkettőnek utja —
Mind szétpattan, mielőtt megfutja.

Ugyanígy, ha magunk előtt látjuk például a házsongárdi temető
Dsida-sírboltjának feliratát, ezt a megrendítő négysorost, amelyet
életünk során annyiszor elmormogtunk magunknak, mindenki
azonnal tudni fogja, mire is kell gondolni a rövidvers megnevezése
alatt. S habár igazi definíciója nincsen, tematikus körülírása ennek
ellenére, részben ellentétek — tézis/antitézis — segítségével min-
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den gond nélkül lehetséges. E versfajta alapértéke az az etikai szi-
lárdság, amely nem más, mint bátor szembenézés a még várható
életpályával, s annak lezárulásával, egyben illúziótlan leszámolás a
múlttal. Együttérzés minden élővel, a saját személyiségnek mint
a nagy természet apró részletének szemlélete. Félelem nélküli bi-
zonyosság és a néven nevezés kikerülhetetlen kötelessége. A döntő
szavak megtalálása, sallangok és bonyolultság nélküli önkifejezés,
a végső gesztusok elfogadása, a tartalom által megszabott forma
gya korlása. Lemondás, de nem azért, mert szerzője tagadja az ér-
tékeket, hanem azért, mert már nincs érdem, amire még szüksége
lenne. Kiemelt szellemi társakkal jellemezve, bár a körbe mások is
tartoznak még: Hölderlin, Rilke, Pilinszky, Emily Dickinson.

�

A továbbiakban nem annyira a szakirodalomra, mint inkább az iro-
dalmi hatásokra figyelve vizsgáljuk meg, hogy maga az érintett mi-
ként vélekedett a rövidversről. Van Nemes Nagy Ágnesnek egy apró
kis jegyzete, amelynek ez a címe: Császárkörte; először a Metszetek című
kötetben jelent meg, éppen harminc éve. Ebben a maga számára mint-
egy összefoglalta, miben is látta a leginkább körülírható és legismer-
tebb rövidvers lényegét. Íme, többek között ezeket állapította meg:
„A négysoros versszak. Egy időben, fiatalon, ez volt nekem a vers
alapeleme. Pontosan négy sor, se több, se kevesebb. Konzervatív,
klasszikus versképzés (…). Egy négysoros akkor jó, ha aránylag kis
hangsúllyal kezdődik (a körte vékony nyaka) (…), a harmadik sor-
ban testesedik és a negyedikben! A negyedikben kikerekedve, széles
mozdulattal, súlyosan lezárul. A súlyelosztás égető: a negyediknek
kell legsúlyosabbnak lennie. Ezért a körte- vagy vízcsepp-forma, a le-
felé szélesedő. (…) És milyen jó volt, de milyen jó volt megcsinálni
azokat a négysorosokat, úgy tartottam őket a kezemben végül is, mint
nagy, sárga császárkörtéket, vagy ezoterikusabb, zöld-barna alexan -
dereket, nem is csináltam őket persze, csak úgy megértek maguktól.
Ám a körte nem az egyetlen gyümölcs.” Látható, milyen magától ér-
tetődően alkalmazta az értelem és az érzékek összetartozását, a tar-
talmilag és nyelvileg is frappáns hasonlatot, a gyümölcs és a vers meg-
érését egymásra másolva, saját költői tevékenységét pedig mintegy
kiiktatva. De vigyázat, nem az alkotás tagadásáról van szó, hanem
csupán annak külvilág általi determinációját fejti le, ahogy a gyümölcs
a maga csendességében a fán, úgy válik tökéletessé a mű, a lét teremt,
s nem a költői szándék vagy a külvilág.

�

Nemes Nagy Ágnes egyik legismertebb négysorosa az Amikor címet
viseli, a Napforduló című kötet „Ekhnáton” ciklusának a része. En -
nek a kis versnek igen gazdag szakirodalma van, ahogyan Z. Urbán
Péter összesítéséből kiderül, de talán, ennek ellenére lehet még mel-
léjük tenni egy-két vonást.
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Amikor én istent faragtam,
kemény köveket válogattam.
Keményebbeket mint a testem,
hogy ha vigasztal, elhihessem.

Ez a négysoros a hét versből álló ciklusban nem áll egymagában,
hiszen rajta kívül még három hasonlóan rövid terjedelmű vers ol-
vasható még itt, így szám szerint tulajdonképpen többségben van-
nak. A ciklusnak hosszúvers–rövidvers-ritmusa van: 2–2–1–2, s ha
Nemes Nagy Ágnes előbbi kategorizálását tekintjük, az egyszerre ér-
vényes a vizsgált négysorosra, illetve magára az egész ciklusra is: a
két hosszúverssel és antitézisükkel, a két rövidverssel aránylag kis
hangsúllyal — egy életérzés külső képeivel — kezdődik, a harma-
dikban (Ekhnáton az égben) azonban kitestesedik, — a vallomásból és
a leírásból nem marad más, mint érzékeltetés — s a befejező két rö-
vidverssel, súlyosan lezárul. Erről a hét versről a szakirodalom több-
ször leszögezte, hogy két hang párbeszédének is tekinthető, ha így
van, akkor a ciklus végére ez az interakció megszűnik, a két hang
eggyé válik, vagy: kölcsönösen kioltják egymást. Jobban megfigyelve
e hangok alapállása különböző: az egyik elbeszélő/emlékező, a
másik vallomásos/szembenéző. E különbséget a szerző tipográfiai-
lag is érzékeltette az utóbbi kiemelésével. A címben található néven
kívül nincs egy szó, egy utalás, semmi, ami a névvel jelölt személyre
vonatkozna, vele valamilyen kapcsolatban állna. Sőt, kimondottan
Jézus Krisztust idéző allúziók fedezhetők fel egyes soraiban, igaz, a
fáraó és a megváltó elkötelezettségének bizonyos összetevői megfe-
leltethetők egymásnak. Nyilvánvaló továbbá, hogy minden egyes
versrétegnek életrajzi alapja is van, ezek közül az utókor van, amit
ismer, van, amire ráismer — de szép számmal akadnak olyan rész-
letei, amelyek ily módon soha meg nem fognak nyílni az olvasók
előtt. Ám ez nem is okvetlenül szükséges, az ív így is tökéletes, a kis
esszében említett szerkezet világosan felismerhető. Nem biztos
ugyan, hogy ez a struktúra a megírásban tudatos volt, de a szer-
kesztésben mindenféleképpen. Ez a ciklus a személyiség önmagát
meghaladásának esélyeit kutatja, az istenteremtés és a feltámadás
ugyanannak a lehetőségnek két különböző oldala, nem választási le-
hetőség, hanem egy gyötrő lehetőség elfogadása. Hiszen „feltámadni
éppolyan nehéz”, ahogy egy másik négysorosában olvasható.

A ciklus harmadik része, az Amikor című négysoros első két sora is
aránylag kis hangsúlyt képvisel. A versbeszéd, amely ráadásul egyes
szám első személyben szólal meg, két egyszerű tényközléssel kez-
dődik, két színtelennek tűnő kijelentéssel. Legfeljebb az istenfaragás
cselekedete ragad meg a befogadóban — tételezzük fel, hogy e ver-
seket később is úgy olvassuk, mint először —, de mindez fizikai va-
lóságában, egyszerű szoborkészítésként is értelmezhető. A harmadik
sor azonban, amelynek karakteresnek kell lennie, azonnal eltávolít
a kézzelfogható realitástól, s más szintre emeli a szavakat: kemény a
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kő, kemény a vas, kemény a menny, de a test közmondásosan gyenge
és esendő. Nála keményebbet találni, nem kerül különösebb erőfe-
szítésbe, ezért azt a teremtésbe bevonni, nem látszik indokoltnak. Ezt
a hasonlatot is elbizonytalanító gyengeséget támasztják alá a ciklus
ki nem emelt sorai, másik oldalát, a lényegi keménységet viszont,
ami kizárólag az időben bomlik ki, fokozatosan mutatják be a kurzi-
vált részletek, s különösen a negyedik rövidvers utolsó sora, amely
egyben cikluszáróként a leginkább kiemelt helyen áll: „hiszem a test
feltámadását”. A gyenge test a hit idejében meg-megújulóvá válva
nyeri el erejét, s ennek következtében lesz mérhetővé az istenfara-
gáshoz használt kő keménységéhez. Ez az a keménység, amely nem
a partikuláris, romlandó anyaghoz, hanem a belátás és elfogadás te-
rében halhatatlanná váló testhez szilárdul.

A déli fényben álló tárgyak a Marcus Aureliust megidéző Koszto -
lá nyira tekintenek, „messze az olcsó, híg dudaszótól”, a viszonyok és
kapcsolatok megszüntetve megőrzését mutatják, helyükbe jeleiket és
emlékeiket engedve csak. A kötöttségekkel tisztában lévő, azokkal
nem harcoló, azokat fölfelé kikerülő emberről vallanak, aki Ekhnátont
faragja, Krisztust faragja, vagy mást, ez tulajdonképpen mindegy is,
mert a boldogság nem a tettekben, vagy a tetteken túl található, mert
az igazi tett, a magasabb rendű, a fényadó, az maga a szemlélés. Maga
az istenteremtés — konkrétan vagy csak elgondolva, mindegy is — a
boldogság. Minden más kötöttség az idő része, s azon kívül csak az
első mozgató van, mert — Babitscsal szólva — habár a világnak „talán
nincsen célja és értelme”, mégsem lehet más álláspontra jutni, mint
erre: „hiszek a világban, mert eszem el nem éri”.

�

Az életmű szinte emblematikus darabja után talán érdemes meg-
vizsgálni annak egyik kevésbé ismert párját is. Címe: Kakukfű.

A kakukfüvet ismered?
Oly csepp, szelíd, gyengelila,
hogy észre sem veszi a réten
szinte senki emberfia.

De amikor leszáll az est,
mikor a mező szendereg,
s arra járnak az esti lepkék,
a fémes-szürke szenderek,
nagy potrohukat, fejüket
befonja akkor, mint a fátyol
a kakukfű mézes szaga
s lebukfenceznek illatától.

Nemes Nagy Ágnes ezt a két aszimmetrikus strófából álló verset
köteteibe nem vette bele. Keletkezéséről csak azt lehet tudni, hogy
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életének utolsó két évtizedéhez köthető, az Éjszaki tölgyfa utáni évek
egyikéhez, amikor már összegyűjtött munkái láttak sorozatban nap-
világot. Gyermekvers? Talán. Ám ellentmond ennek az a tény, hogy
nem a kimondott gyermekversek ciklusában található. Látszatra pil-
lanatkép. Olyan benyomást kelt, amely nem csupán formájában, de
tartalmában is folyamatosan az aránytalanságok mezejére téved.
Legalábbis az első olvasás után. Szavai megkérdőjelezik, egyben ki-
terjesztik a líra által elfogadható és alkalmazható szavak halmazát, s
még a huszadik század sokféle költészeti forradalma és ellenforra-
dalma után is tanulsággal szolgálnak. A botanika, főleg a virágos nö-
vények beemelése, különféle poétikai célokra való felhasználása a
nemzeti irodalmak régi-régi hagyománya. De a regiszter nem valami
bő. Rózsa, liliom, tulipán, margaréta; cédrus, tölgy, fenyő, akác; bár
nagyszámúnak tűnik a lista, ha valaki az általánosan ismert, magya-
rázatot nem igénylő neveket kezdené sorolni, hamar a végére érne.
A kakukfű pedig egyáltalán nem tartozik ebbe a sorba, s bizony sok
versszeretőnek okozna gondot fényképére ráismerni, hát még a ter-
mészetben megtalálni. Némi könnyebbséget okozhat talán, hogy il-
lata egyedi, eltéveszthetetlen, ám a mai városlakó számára evvel
együtt sem könnyű a rátalálás. És milyen lepke is az a szender? És
miért „esti”? És miért „fémes-szürke”? Ezeknek a fogalmaknak a
pontos meghatározásához, megismeréséhez, a növény és az állat ké-
pének felidézéséhez bizony a Biológia lexikont kell fellapozni, vagy
más, a rovarokkal is foglalkozó könyveket. Minden fogalomért per-
sze nem kell külső forráshoz fordulni, hiszen van egy szó, amit nyil-
ván mindenki ismer, ez pedig a potroh. S miközben az olvasó lapoz-
gatja az önmagukban is érdekes könyveket, válaszolnia kell erre a
felvetődő kérdésre: szükséges-e mindez a vers megértéséhez?

A Kakukfű című kis remeknek ráadásul van egy, a biológia és a pszi-
chológia határán álló rétege is, aminek egyben filozófiai összefüggé-
sei is vannak. A szagingerek ugyanis nem mások, mint az illatozó élő-
lény vagy tárgy által kibocsájtott vegyi anyagok, amelyek az ember
orrába jutva vegyi ingerületet keltenek. Ez jut el a szaglóközpontba,
s válik az agykérgi működés segítségével érzékletté. Az ingerülettől
az érzékelésig tartó mechanizmus a törzsfejlődés alacsonyabb és ma-
gasabb fokán álló fajokra egyaránt jellemző, s egyben az élet közös
eredetét és a közös származást, az egymásrautaltságot és az együttes
sorsot is demonstrálja. Az evolúció kapcsot képez növény, állat és
ember között, s ez a tény, mint a közös örökség használatának vagy el-
használásának lehetősége egy újabb, a vers másfajta, a szavak elsőd-
leges, költői jelentőségén túli értelmezésére is lehetőséget nyújt.

Nemes Nagy Ágnes verse ugyanakkor biológiai fogalmai ellenére,
vagy éppen avval magyarázva és ellenpontozva a tartalmat, a költé-
szet ragyogását is érzékelteti: azt, hogy a legjelentéktelenebb(nek lát-
szó) személy, tárgy, esemény is kelthet művészi hatást, amennyiben
rendelkezik avval az apró formai és/vagy tartalmi többlettel, amely
a köznapit, a banálist elválasztja a mesteritől. Ez utóbbi mindig hu-
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manizált, abban az értelemben, hogy az emberhez kapcsolódó, az em-
berhez tartozó, de nem okvetlenül emberi megnyilvánulású, hanem
annál sokkal bővebb: lehet egy szép színárnyalat, egy szép mozdulat,
egy szép dallam, egy szép arc, egy szép tárgy, egy szép természeti je-
lenség, egy szép illat. Vagy lehet rút is, mert a szépség nem egyenlő a
szirupos ábrázolással, tudjuk, Schiller is rohadt almát szagolgatott,
hogy ihletet nyerjen, és biztosan sokan irtóznak a zümmögő boga-
raktól. A szép/rút megláttatásán keresztül a kakukkfű és a szende-
rek a valóság mögött felsejlő igazságra tanítanak, anélkül, hogy a vers
egy szóval is erre utalna. Megértéséhez, a szavak hátterében rejlő ér-
telem és érzelem befogadásához természetesen nem kellenek a tudo-
mányos ismeretek. Mégis, hiányuk egy értelmezési rétegtől fosztja
meg az alkotást, tudásuk viszont elmélyíti azt az üzenetet, mely a
szerzőtől származik, s amelyet a vers szövege őriz.

S ha már biológiai vonatkozásokat megvizsgáltuk, néhány pillan-
tást vethetünk még a vers nyelvi megformáltságára is. Az, amit a szö-
vegbe zárt „történetnek” lehetne mondani, nagyon egyszerű, valójá-
ban egy megragadott pillanat, kitérők nélküli, az idő szabályos
múlásának megfelelő leírása. De a kifejezések! Először a melléknevek:
csepp, szelíd, gyengelila, fémes-szürke, mézes; aztán az igék: szen-
dereg, befonja, lebukfenceznek. A stilisztikai tankönyvek, tanulmá-
nyok és kézikönyvek ezeknek a jelzőknek és igéknek különleges han-
gulati hatás tulajdonítanak, és a szecesszióval rokonítják őket. Ahogy
a természettudomány beszüremkedése tematikailag, úgy az alkal-
mazott nyelv strukturálisan volt idegen abban a közegben és abban az
időben, amelyben a vers született. A vers keletkezésének idején, ott és
akkor mindkettő távolodást, tárgyiasulást jelzett — de nem a korábban
Nemes Nagy Ágnes által kialakított stiláris eszközök segítségével
—, ráadásul úgy, hogy az alkalmazott tartalmi és nyelvi alkotóele-
meknek semmi közük nem volt a keletkezés idejének modernségfel-
fogásához sem. Azaz e kis, semminek tűnő versecske nem csupán az
(egyed)uralkodót, hanem az azzal szembenállót is kikerülte, s meg-
mutatja, hogy vissza lehet térni egy olyan hagyományhoz, amelyben
a kifejező és a kifejezett egymást feltételező, nem pedig egymást ha-
talmi pozícióba rendező helyzetet foglal el. Továbbá a nyelvi jelleg-
zetességek mellett a vers szerkezete is figyelemre méltó, mert nem
szorítható bele a tankönyvek vagy kézikönyvek sémáiba. A tizenkét
sor 4 + 8 soros egységekre oszlik. Az első négy sor az expozíció, a vers
felütéssel, azaz egy kérdéssel kezdődik. Ezt követi három sorban a
válasz, s hiába az első sor nyomatéka, az utána következők sorról
sorra visszavesznek annyit, hogy az egész versszak végül aránylag
kis hangsúlyú marad. A súlyelosztás azonban a második részben
megváltozik, amit már az elején álló, ellentétes értelmű kötőszó is
jelez. Hiába az egymás mellé rendelt mondatok késleltetése, a hang-
súly sorról sorra visszamagasul, s a tetőpont, mint csattanó a vers
utolsó sorára esik; a lassan, nyugodtan kezdődő vers ebben a sorban
válik költeménnyé.
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