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Nemes Nagy Ágnes

FILOZÓFIA ÉS JÓ MODOR

Nem szeretem én ezt a szegény Hamvas Bélát. Fene tudja, miért. Egy csomó minden
féle van benne -  vagy kellene, hogy benne legyen -, ami miatt érdeklődnék iránta, 
vagy rokonszenveznék vele. S valahányszor elkezdem, visszahőkölök. Például: Jas- 
perst idézve ezt a mondatot olvasom egy tanulmányában: „Emberi önmagam átvilá
gításai a nagy filozófusoknál, mint példa található meg.” Ennek a mondatnak a kö
vetkező néhány értelme lehet:

1. Emberi önmagunk átvilágítására a nagy filozófusok műveiben számos példa ta
lálható.

2. A nagy filozófusok számunkra is példaadóan világítják át önmagukat.
3. Az én (sikeres) önátvilágításomat a nagy filozófusok példaként használták fel.
Folytathatnám, de nem folytatom, hiszen nem ironizálni akarok. Ez a három „meg

fejtés” mindenesetre evidens, és „világosan” benne van a mondatban.
Meg kell vallanom: én az ilyesmitől csalánkiütést kapok. Ha én, „ezoterikus” lírai 

költő létemre, ilyen homályosan fogalmaznék tárgyamhoz képest -  leharapnám a 
nyelvemet. Ehhez viszonyítva minden verssoromban Pósa bácsi vagyok.

Miért van ez? Talán Jaspers ilyen? Annál rosszabb mindkettőjükre nézve. Vagy 
Hamvas nem tud németül? Vagy magyarul nem tud? Vagy írni nem tud? Vagy -  Uram 
bocsá’! -  gondolkozni nem?

Azért viselem el olyan nehezen Hamvast, mert homályos dolgokról homályosan ír. 
Pedig éppen azokról kell a legvilágosabban írni. Nincs időm Jasperst olvasni, nincs 
időm „átnézni a modern filozófiát”. A fene egye meg, hogy ilyen interpretátorai van
nak! -  Ott van például Mátrai, az Élmény és művel. Nem kételkedem benne, hogy ő 
sem eredeti filozófus. De legalább azt írja, amit írni akar, s azt akarja írni, amit gondol. 
Gondol és nem sejt, alít, érez, elvetélve a gondolatot valahol a nyúltagya környékén. 
-  Utálom ennek a Hamvas-féle írásmódnak a gőzös, lírai félhomályát, utálom a gyanús 
pátoszát. Utálom a költészetet -  kivéve a költészetben.

Hiszem, hogy az individuum végül is ineffabile. De hova lennénk, ha olyan hamar 
abbahagynánk a róla való beszédnek még a kísérletét is? Hisz éppen az egzisztenciál- 
filozófusok írnak össze ötezer kötetet az egzisztenciáról, „ami egyáltalán el sem gon
dolható”.

Ez az írásmodor félig született gondolatok burka. Nem lehet azt állítani, hogy az 
író bonyolultan fejezi ki magát. Nem. Az író sokszor egyáltalán nem fejezi és nem fe
jezheti ki magát, hiszen nem szülte meg a gondolatot, amit kifejezhetne. Kápráza
tos udvariatlansággal a voltaképpeni mű létrehozását az olvasóra hárítja. Ezért rossz 
modor.

A bánatos szövegből reflektorfénnyel vágnak ki a Nietzsche-idézetek. Úgy látszik, 
azokat még fordítással sem lehet tönkretenni. Paradoxiájuk már csak az a konzerváló 
só, ami frissen tartja a gondolatot, és ugyanakkor (talán szerzőjük ellenére) megöli a 
filozófus-nagyképűség bacilusait.

Jó, olvassunk Nietzschét. Az jó modorú -  hiszen költő.
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Vezeklés

Nem tetszik, amit tegnap este írtam. Van benne valami szellemesség, és az mindig 
gyanús. Nem mintha nem volna igazam. Igazam van, csak korlátolt az igazságom. 
N em Hamvasról meg a filozófiai stílusáról van itt szó, hanem személyem kettősségéről. 
Költő vagyok, tehát a kimondhatatlan, kimondatlan vagy nehezen kimondható dol
gok bányásza. Sokan érthetetlennek neveznek. Vállalom ezt a vádat, mert nagyrészt 
az irodalompolitikának és az általános művelődési helyzetnek tulajdonítom, térhez és 
időhöz kötöttnek tartom. Majd elmúlik -  reménykedem -, hiszen ez verseim próbája 
is. (Nem mintha nem volnának homályos, kiváló költők.) De ugyanakkor van bennem 
valami, ami irtózik minden homálytól. Weöres Sanyi nekem sokszor gyanús -  Vas Pista 
meg lapos. Suhogó és bizonytalan dolgok közt élek, az angyalok valóban itt csellen
genek a szobámban, hinnem kell bennük, mert ők, csakis ők tesznek költővé. S ez egy
szerre öröm és szomorúság. Öröm, mert kiválasztottság és vigasz -  szomorúság, mert 
kiszolgáltatottság. Olyasmire tettem az életemet, ami nincs hatalmamban; ő tart ha
talmában engem. Pláne mostanában, mikor halálosan félek, hogy elvesztem a tehet
ségemet. Vagy már elvesztettem. Mi lesz velem, ha az angyalok is elhagynak?

Rettentő igényem volna magyarázatra, értelemre. Az angyalok azt magyarázták 
meg nekem, hogy nincs ilyesmi, de van vigasz. Mi lesz, ha abbahagyják a vigasztalást 
is? Olyan ez, mint a szerelem: „messziről, mint a gyémánt, közelről, mint a könny”.

„Megállni a végtelenben” -  mondja Nietzsche. Aztán, de hit nélkül? Nem hiszek, 
de úgy élek, mintha hinnék. Nem értek semmit, de szüntelen fölháborít a világ értel
metlensége. Híd vagyok, amely mindkét partját elvesztette. Nincs is semmi értelme 
más, csak az ívelő mozdulata.

Lengyel Balázs

JEGYZETEK NEMES NAGY ÁGNES 
ÍRÁSÁHOZ

Nemes Nagy Ágnesnak ez a kéziratban megtalált és most kiadott írása nem arról szól, 
amiről a címe alapján gondolni lehetne. Igazában nem a filozófiai jó modorról s kü
lönösen nem Hamvas Béláról beszél, bár tény, hogy a nyolcvanas években valaki Ham
vasra vonatkozó emlékezést kért tőle, s ezért olvasott bele Hamvasba. Ám Nemes Nagy 
Ágnes írásában szó van ugyan Hamvas Béla közlésmódjáról, pontosabban annak 
egyetlen jellegzetességéről, de a negatív állítást visszavonva Nemes Nagy Ágnes saj
nálatosnak tartja, hogy egyáltalában ítélkezni kezdett. Hamvas Béla több évtizedes 
(haláláig tartó) írói tönkretétele után még akkor is méltánytalannak tartja, hogy Ham
vas gondolkodásáról beszéljen, ha nem csupán stiláris megjegyzésről, hanem tőle ide
gen, misztikusan filozofikus álláspontról volna szó.

Ám Nemes Nagy Ágnes nem Hamvast, hanem önmagát próbálta karakterizálni itt.


