
NAPLÓK BÁNATA
Nemes Nagy Ágnes: Magyarul 
és világul

Nemes Nagy Ágnes halála óta — a hagyatékból
— megjelenő művei nemcsak a költőnő objektív
művészi hitvallását módosítják s tágítják szubjektív
zónák felé, hanem egy fontosabb, talán öntudat-
lan igényt is kielégítenek: ébren tartják irodalmi lel-
kiismeretünket, megerősítik klasszikus ízlésünket,
és óvatossá tesznek bennünket mindennel, ami tal-
mi, erőszakosan érvényt kívánó vagy művészet-
től idegen törvények alapján törne utat magának.
A magas szempont jelenléte, a művészi autonómia
hangsúlyozása, a mesterségbeli tudás fontossága,
bizonyos egyetemes (örök érvényű, személytől füg-
getlen) értékrend állandósága: olyan jegyek, ame-
lyek Nemes Nagy minden mozdulatát meghatá-
rozzák és hitelesítik. Noha a nemrégiben napvilágot
látott kötet nem feltétlenül kiadásra szánt, olykor
hevenyészett, a sejtelmek derengésére emlékeztető
naplójegyzeteket tartalmaz (pontosabban: nyolc
naplót), már az első lapokon az a benyomásunk,
hogy itt a pillanatnál maradandóbb érvényű meg-
látások, magvas fordulatok, egy egész világlátás ta-
núságai kaptak helyet.

A nyolc napló közül az Erdélyi út a legelső
(1956), a Június, december a legutolsó (1989). A kül-
földi tartózkodások általában nem tartottak to-
vább tíz-tizenkét napnál (kivéve a több hónapot
felölelő iowai ösztöndíj hónapjait), többször kap-
csolódtak valamilyen irodalmi alkalomhoz. Az
utazások általában Lengyel Balázs társaságában
zajlottak le (kivéve a Karácsony a Riviéránt, az 1987-
es jeruzsálemi felolvasást; az utolsó, Június, de-
cember című szöveg pedig amúgy sem igazi nap-
ló, hanem utólagos feljegyzés, személyes sóhaj).

A szövegek olvasásakor soha nem hagyhatjuk
figyelmen kívül azt a tényt, hogy minden utazás egy
diktatúra körülményei közt szerveződött, és ez lé-
nyegesen meghatározta a személyes mozgáskere-
tet, az útiterveket és célokat, az anyagiakkal és
elérhetőségekkel összefüggő helyváltoztatások ter-
mészetét. Miközben a spanyol közmondásra gon-
dolunk: a járás teremti meg az utakat, be kell látnunk:
a szűkös anyagi lehetőségek és az önkényuralmi
háttér-ország tudata gátlólag hat, és a rövid pórá-
zon is mérhetetlen szabadságot kereső szellem lép-
ten-nyomon önkorlátozásra kényszerül. A költőnő
csak egy-egy kurta kiszabadulás erejéig, mintegy
az idő ökörszemablakán pillanthatja meg az európai
kultúra nagy lelőhelyeit. Az 1956. augusztusi erdélyi
út kivétel: az egyetlen keleti irányba tett látogatás
a liberális szellemet itt a konkrét politikai szoron-

gattatás és a megcsontosodott nemzeti előítéletek
bírálatára ösztönzi. Ez a napló kettős: Nemes Nagy
és Lengyel Balázs pompás humorral és tartózko-
dó tapintattal teszi szóvá a románsággal való egy-
egy groteszk találkozását és a szűklátókörű nem-
zetieskedés egy-egy kirívó mozzanatát. Észreveszik,
hogy a konzervatív értékrend Erdélyben mást je-
lent: a nemzeti megsemmisüléssel szemben egyfajta
értékőrzést. De amikor például az egyik vérmesen
magyarkodó erdélyi rokon hőzöngeni kezd, Nemes
Nagy így szisszen föl: „Elhiszem, hogy a jég hátán is
megél, elhiszem, hogy a sziklából is pénzt facsar. Vallá-
sos. Az egész család. És vérszomjas. Biblia és zsidóirtás.
Ő az ‘igazi magyar’, a mélymagyar vagy amit akartok.
Hát ezért kell remeteségbe vonulni. Inkább felkötöm ma-
gam, mint hogy ilyen ‘jó magyar ember’ legyek.” (56.)

A naplók közös jegye, hogy mindegyik — a leg-
kevésbé az iowai szöveg — egyfajta vesszőfutás ta-
núsága: az író az idő, a fáradtság („holtfáradtság”),
a fillérek és a kötelező irodalmi programok szorí-
tásában keresi a kint-lét értelmét, óvatosan és in-
gerülten próbálgatja a későn megszerzett kulturális
élmények begyűjtésének technikáit, s miközben ta-
láló megjegyzéseket tesz szellemi nyereségének
egyes elemeire, el is árasztja szövegét a lemondással,
a későn-érkezettség érzetével és az örökké mél-
tánytalan körülmények közt megszerzett gyara-
podással járó forró vitriollal. A szöveg apró, éles da-
rabjai eleinte egy-egy tűszúrás sajgó döféseire
emlékeztetnek, s amolyan hanyag, ál-közönyös
hangnemben rögzítik a látvány töredékeit. De
már az erdélyi naplóban is látjuk: a kedvetlen be-
téteket olyan nagyszerű, szélesebb prózai meder-
be illő, rugalmas leírások dúsítják, amelyek Nemes
Nagy későbbi esszé-művészetének csírái. Mond-
hatnám úgy is: az író ízlése már itt kitűzi azokat a
határokat, jelzőkarókat, amelyek között későbbi ér-
tekező prózája majd kibontakozik. A művészetben
a szabálykövető mestereket tiszteli, fázik a „szür-
realizmus” kóklerségeitől (még Hieronymus Bosch
festészetétől is idegenkedik), általában megveti a
„hangoskodó” művészi gyakorlatot, — költőkkel
való érintkezése közben pedig soha nem veszíti
szem elől a legmagasabb mércét: minden kortár-
sat csak a legragyogóbb égi csillagok fényében haj-
landó értékelni. Kaján finnyássággal hunyja be sze-
mét például Rubens festményei előtt („Jó festő, ki nem
állhatom. Tűrhetetlen link alak, jó mutatós technikával,
egy világméretű László Fülöp.”, 125.), de rajong Brue -
ghelért, Rouault-ért („Persze, jobban szeretnék itt is
fából vaskarikát: ne legyen annyira keresztény, ne legyen
annyira tematikus. Mélysége ne kötődjék egy dogmához
sem, ne képviseljen világnézeteket.”, 75.) S noha tö-
kéletesen tudja, hogy befogadása szűkös és élete
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már nem elég a teljességgel való találkozásra
(„Ne héz vagyok én és keserű. Amellett majdnem süket
az élményre. […] Jaj istenem, mindenre emlékszem, nem
tudok új élményt beszerezni.”, 74.), a költészetre vo-
natkozó ítéleteit egy alvajáró biztonságával mond-
ja ki, s azok, mi tűrés-tagadás, utólag is megállják
helyüket. Tudott gyűlölni, és tudott csodálni, mi-
csoda két erény! A Szépség szeretete konzerválja a
szívét. Egy remek vers láttán egész lénye kihajt, mint
a pázsit. Kapásból idézem csalhatatlan esztétikai
iránytűjének néhány villanását: „Rousselot: csajág-
röcsögei helyre legény, a verstani kérdéseket megveti, mert
ő a szívével ír. (Illyés barátja, no persze.) Chaulot: finom
és beteg… (…) Guillevic: mindenki esküszik, hogy nagy
költő. Első látásra: karika túra… (…) Másodszorra: csu-
pa bűnbánat, kövér báj. Viszont fölolvassa a verseit, ön-
részegség, maximál-állapotban. Inkább fölkötném ma-
gam, minthogy ismeretlen albán költőknek fölolvassam
a verseimet, még akkor is, ha magyar tudásuk félórás tár-
salgásra elegendő.” (78–79.) Az tán — pár sorral lej-
jebb — André Frénaud alakja bukkan fel a szö-
vegben, — és most micsoda lágy lelke sedés,
előlegezett esztétikai bizalom önti el szavait
(már amennyit Nemes Nagy foghíjas franciatu-
dása megenged…!): „Beszélgetésünk majdnem való-
di. (…) Őszintén drukkolok, hogy csakugyan jó költő-
nek találjam, majd megnézem alaposan. Micsoda
kivételes, micsoda szentferenci erény, ha egy költő fi-
gyel a másik emberre!” (79.)

Ez a „majdnem valódi”-fordulat rávilágít a Ne-
 mes Nagy-utazások egyik fájdalmas elemére: mi-
után nem utazhatott és nem hallhatott idegen
nyelvet huzamos ideig külföldön, utazásai során
valamiféle „ismeretlen albán költő” fél-némaságára
kárhoztatta őt (is) a csak makogásig fejlesztett
idegennyelvi ismeret. Ez a mindenféle befogadást
lényegesen megnehezítő hátrány a naplók szám-
talan helyén szóba kerül. Kapásból idézek néhány
helyet: „Megy ez az angol, csak őket nem értem” (103.);
„Hazajövet Hennard-nak egy kártyája. Megdöbbentő:
egy szót sem értek belőle. Sikerült olyan udvariasan ki-
fejeznie magát, hogy ötvenöt éves koromban, meglehe-
tős gyakorlattal képtelen vagyok megérteni, mit akar. 1.
Lemondja a találkozót. 2. Nem mondja le a találkozót.
Ez a két eset van.” (126.) Fogalmunk sincs itt belül
az országhatárokon, milyen mélyről szakad fel a je-
ruzsálemi naplóban ez a sóhaj: „Reggeli Ágival [Ger-
gely Ágnes], (aki igen jól bírja, remek angoljával)”. És
micsoda egzisztenciális, minden külföldi fluxust
végletesen meggátló keserűség tör fel e két meg-
jegyzésből: „Az állatokkal magyarul beszélek, azok meg-
értik” (135.); „A Szajna-partról néztük az Eiffelt. Bele-
köptem a cigarettámat a vízbe, hogy kapcsolatom legyen
a Szajnával, és Adyra gondoltam, nagyrabecsült roko-
nomra, dühöngve.”

Noha látjuk az írói fulladozás görcseit, a naplók
olvastán mégis úgy tűnik: a fogyatékos nyelvtudás

ténye itt, csodával határos módon, nem akadályoz -
za meg (esetleg csupán szegényíti) a kulturális fel-
szívás folyamatait. Valóban meghökkentő, hogy
ez a párját ritkító intellektus milyen egyenértékű
megfeleléssel issza magába a képzőművészeti lát-
ványt nyelvi csatornák nélkül is. Eszünkbe jut, hogy
ugyanakkor ez a költő micsoda elenyésző tévesz-
tési arányban fordítja le a nyugati poézis legizzasz -
tóbb, legelvontabb remekeit (gondoljunk éppen
Frénaud- vagy Rilke-fordításaira).

A görög kultúra remekműveivel, vagy a Bosch -
sal, Rubensszel, a nyugati filmalkotásokkal, sőt a
nyugati költészet bizonyos irányzataival (valójában:
szellemi alapállásaival) szembeni értetlenség azon-
ban, semmi kétség, másképp fogalmazódna meg,
ha Nemes Nagy a nyugati művészet nyelvi (sőt
a vizuális, eszmetörténeti, más nyelven már ver -
balizált) műalkotásait tökéletes nyelvtudás birto-
kában közelíthette volna meg. Ahány nyelv, annyi
ember: ez a közhelynek rémlő, mégis igaz megál-
lapítás azt is jelenti: ahánnyal kevesebb nyelv, any-
nyival kevesebb ember. Persze, a dolgok soha nem
olyan rosszak, és nem olyan jók, mint amilyennek
hisszük őket. Flaubert mondja: „Mit vesz észre és mit
képes mondani a szatócs, ha látta a tengert? Semmit.”
Ebben az értelemben azt mondhatjuk: Nemes
Nagy még kukucskálva is többet vesz észre
(néme tül: wahrnehmen: vesz igaznak!), mint akármely
művelt és soknyelvű fajankó. Aki belül több, az töb-
bet visz magával az országhatáron túlra is. Aki
képes emlékezni valamire, az a friss látványban
is megérzékeli az örök mintát. Flaubert még azt is
mondja egyik öregkori levelében: „Le civilisé n’a pas
tant besoin de locomotion que prétendent messiers les
médecins” („A civilizált embernek nincs szüksége
annyi mozgásra, mint azt a doktor urak feltétele-
zik”). Nemes Nagy Ágnes intuíciója — talán éppen
sérülékenysége folytán — sokszor vizsgálja, átmos -
sa, szűri, szitálja a tapasztalat anyagait; és fogya-
tékos eszközeivel is képes megérinteni az igaz sá-
got. Inkább puhatolózik útközben, mintsem állást
foglal. (Ha most az egyszer eltekintünk esztétikai
„elzáródásairól”.)

A naplók az idő múltával egyre gazdagabb nyel-
vet öltenek (sőt nyelvet öltögetnek), egyre mélyebb
megfigyeléseket kínálnak, egyre tárgyszerűbb és
szigorúbb hangot ütnek meg. A mondatok meg-
telnek ragyogó metaforákkal, az írói eszmélet el-
mélyül, és a tónus bonyolódása a szövegeket az iro-
dalmi mű magasába emeli. A repülő ablakában
feltáruló látványról ezt olvassuk: „felhőkarfiolok a
napsütésben”. (142.) Az angol beszéd első lépései-
ről ezt: „A szavak ki-kiestek, le-lefutottak a tudatom alá,
mint egy ronggyá lőtt pulóver szemei (…) Úgy érez-
tem magam, mint egy pap, aki elfelejtette a Miatyán-
kot.” (150.) Folytatom amúgy átabotában meglelt
fordulatokkal: „Szeretnék olyan divatjamúlt lenni, mint

787

15_KRITIKA_Báthori Csaba_Nemes Nagy Ágnes_Layout 1  2014.09.15.  13:58  Page 787



az angol királynő.” (166.) Az iowai „piros fák”-ról:
„nem minden ősszel egyforma lombszíneződés, ezt Szig-
ligeten figyeltem meg. Ugyanaz a bükk egyszer há-
romszínűen őszült: vörös, sárga, zöld volt minden ága
külön, mintha zászlókat tűzött volna magára.” (211.)
Költői csengésű szavak színezik a szöveget: a mú-
zeumi üvegszekrényben „kardfogú tigris csontváza”
(272.); „családi házak, az utcán seprűpálmasor” (273.);
„medvekucsmás őrség a hajónál” (276.).

Az összes iménti idézetet a könyv legérettebb
naplószövegéből, az Amerikai napló, Iowa, 1979 cí -
mű bejegyzésfüzérből válogattam. Ez a mű nem-
csak a huzamos — majdnem négy hónapos — ame-
rikai tartózkodás adta lehetőségek ábrázolásával,
az idegen világgal történő komoly szembesülés
megrázó részletezésével, a meglepetésről megle-
petésre ugró, de lassan leltározó eszmélet egyete-
mes belátásaival válik ki a többiek közül, hanem csi-
szolt stílusával, testes intellektuális nekifutásaival,
a szerző magyarságát (s annak természetét) épp a
messzi idegenben felismerő értelem maximáival is.
Mindezt már annak idején, a szöveg első megjele-
nésekor elkönyvelhette olvasó és kritikus egyaránt.
Most azonban szeretném még megemlíteni e szö-
veg egyik többször fel-felbukkanó motívumát: a
külföldi ösztöndíjas-lét egyik korai, de egyúttal máig
leghitelesebb ecsetelését.

Köztudomású, hogy az utóbbi fél évszázadban
számtalan írónk élvezett ilyen-olyan támogatást kül-
földön, — és az adományozók nagylelkűségéről
csak elismeréssel lehet szólni. Azokról a belső és kül-
ső állapotokról viszont, amelyek közt az ösztön-
díjasnak „alkotnia illik” kint-tartózkodása idején,
eddig nemigen olvashattunk tárgyszerű, nyílt,
kertelés nélküli elemzést. Nemes Nagy Ágnes
azonban más vétetés: iowai naplójának egyik eré-
nye, hogy ő dicséretes őszinteséggel, kendőzetlen
szavakkal villantja fel azokat a sarkalló-hátráltató
körülményeket, amelyek közt az író igyekszik
„megfelelni” többféle elvárásnak. Ezt az állapotot
ő dióhéjban így ecseteli Iowában: „Itt úgy érzem ma-
gam, mintha állandóan viszketnék, és nem tudom meg-
vakarni. Könyvhiány.” A mondat sejteti azt az ösz-
szetett, serkentő-bénító, összességében azonban
nyomasztó érzést, amely a meghívottat odakint sza-
kadatlanul megrohanja. Helyhiány miatt itt csak tö-
mören, hat pontba foglalva jelezhetem azokat az
adottságokat, amelyeket Nemes Nagy éles szem-
mel felsorakoztat:

1. A meghívottak választási kritériumainak rej-
telmei, értékrendjük zűrzavara. Az írót ottléte alatt
folyton ingerli, hogy nem látja át, valódi írókkal ke-
rült-e egy (legalább a makogás bájával összekötött)
társaságba. Ez a gyanakvás a folytonos méregetés,
tapogatózás, sokszor elhamarkodott lefitymálás in-
goványára löki a magyar írót. Egy indonéz író est-
jéről ezt olvassuk: „Szomorú volt ez az egész. Igye-

keztünk komolyan venni a fiút — vajon kicsoda, talán
gyilkos, talán diák, talán-talán író —, megtapsoltuk.”
(202.)

2. Az író nem fér hozzá egyik legfontosabb for-
rásához, munkaeszközéhez: a könyvtárához
(mint látjuk a fenti idézetből. „könyvhiány”).
Igaz, hogy közben a szellemi javak elképesztő so-
kasága veszi körül, mégis: egyfajta részleges el-
szegényedésnek kell tekintenie, hogy anyanyel-
vén felszívott tudásának hordozóiról egy időre le
kell mondania.

3. Az alkotó — már pusztán nyelvi ismereteinek
hiányában — fogyatékos állapotba kerül: nem azt fe-
jezi ki, amit szeretne, hanem azt, amit tud; és amit
kifejez, az nem azonos saját mondandói val, meg
sem közelíti anyanyelven megnyilvánuló szellemi
szintjét. Érintkezése megcsökik, csípős némaság-
ra kényszerül, és előbb-utóbb kisebbrendűségi
komplexus kerülgeti. Nemes Nagy egy írói együtt-
létről: „A szokott dísztársalgás, senki se mond semmit,
viccek, heccek. Ne adj isten, hogy itt például irodalom-
ról lehessen beszélni. (…) Istenem, egy jó kis közép-eu-
rópai beszélgetés! Szörnyűek ezek a látszatbeszélgetések
(már Nyugat-Európában is), amik úgy úsznak a leve-
gőben, mint az ökörnyál. O, how nice! Thank you very
much.” (226.)

4. Egyrészt a sérült beszédű magyar író hirtelen
szembesül azzal a ténnyel, hogy nem képes meg-
ítélni a külföldi szellemi termékek valódi értékét.
Másrészt udvariasan vagy nyersen, de minden-
képpen tudatosítják benne, hogy ő maga hol áll a
világ kortársi irodalmának vélt rangsorában. Har-
madrészt ez a kettős csalódás az otthon nagyra ér-
tékelt idegen nyelvű irodalom erő-táblázatainak
helyzetét is módosíthatja az író tudatában (mi-
közben keserűen változtat megcsontosodott ér-
tékítéletein). Nemes Nagy az egyik ösztöndíjas-társ
felolvasóestjéről így ír: „Továbbá [az író] kizárólag a
‘fejeseknek’ beszélt. Apróság, de jellemző; csakis Paul és
Hualing felé fordult másfél órán át, a terem felénk eső
része nem létezett számára. Árulkodó mozzanat. És hogy
milyen költő? ki tudja? Hol vannak itt (nekünk) az iga-
zi skálák?” (255.)

5. A magyar író lépten-nyomon arra kénysze-
rül, hogy a mecénások tömött — és jó szándékkal
összeállított — programjait teljesítse, ne keltsen ben-
nük csalódást, és a hely, az ország szokásainak
megfeleljen. Az alkotónak folyton be kell látnia,
hogy ő itt egyfajta órarend betartására noszogatott,
szellemi haptákba szorított csudabogár, akit a meg-
hívók — ugyan téves elképzelésekkel — minden
áron boldogítani, „alkotni hagyni” kívánnak. Pars
pro toto idézek itt egy helyet az iowai naplóból:
„Este: nagy vacsora. (…) Elképesztő ételek (egyáltalán,
itt állandóan tömnek minket). Libamáj előételnek, az-
tán valami rákpástétom, aztán saláták, nekünk külön bor-
júszelet, a többiek fácánt esznek, édességek, poire à la belle
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Helène, fagylaltok, kávé, egy-két fogást kihagyunk, nem
bírjuk bekebelezni.” (234.)

6. Nemes Nagy megrendítő szavakkal ábrázolja
az „örök ösztöndíjasok”, a nyugati magyar emig-
ránsok életét, szellemi megvetemedését, hazafele
ácsingózó borongását. Ez a sors-párhuzam csupán
közvetve árnyalja az ideiglenes ösztöndíjas létér-
zetét, de mégis, úgy tűnik: hozzájárul megrokkant
önértékeléséhez, felemás önérzetéhez. Az iowai
naplóban két mozzanat utal erre a komoly benső
megilletődésre: Püski Sándor említése, és Bakucz
József kisiklott pályájának megpendítése. A meg-
dermedt magyar „létbuborék” mintázata: „Dide-
regve ülünk be egy kis kávézóba. Ez épp nem magyar;
különben magyar hentes, italbolt, cukrászda, étterem.
Püskiék magyarul élnek voltaképpen.” (298.) Aztán:
„Újabb emigráns változat Bakuczban. Sajna, ő tehet-
séges. Azt a benyomást teszi, mintha becsavarodott vol-
na. (…) Van háza, felesége, állása, autója. És mindez mit
ér, mit ér neki. (…) Mi lesz veled, Bakucz Jóska, hajdani
albérlőnk, (…) Fagyos ál-Európában sétálgattunk ezen
az estén.” (306.)

Végül néhány szóban érintem a kötet könyvé-
szeti, szerkesztői, kiadási jegyeit, gondozói minő-
ségét. A Magyarul és világul körül többen is bábás-
kodtak: az Erdélyi út, 1956, a Brüsszeli út, 1977, az
Amerikai Napló, Iowa, 1979 anyagát még Lengyel Ba-
lázs látta el jegyzetekkel (ezeket most Buda Attila
egészítette ki); a Bécs, Zürich, Párizs, 1961, a Kará-
csony a Rivierán, 1962, az Anglia, 1965, és a Jeruzsá-
lem, 1987 szövegeit pedig Ferencz Győző gondoz-
ta. Ezenkívül még — felelős szerkesztőként —
feltűnik a kolofonon Kovács Attila Zoltán neve is.
Mégsem világos a különböző szerkesztők kom-
petenciáinak megoszlása. Rejtély például, ki írta a
kurta, lényeges kérdéseket nem taglaló „Szer-
kesztői jegyzet”-et a könyv végén. A jegyzetelés, úgy
tűnik, kényszeredett, részvétlen; hellyel-közzel
pedig részben fölösleges, részben hiányos, de
semmiképpen nem egységes. Alapvető tájékozta-
tásul illett volna néhány szót ejteni Nemes Nagy
Ágnes naplóinak jelenlegi össz-állapotáról. Ez az
egész anyag? Az egyes anyagok teljes változata? Az
idézett kiadások első kiadások-e? Várható-e még
más? A szövegeket a hagyaték eredeti anyagával
összevetette-e valaki? Továbbá: nem világos, miért
kellett feltüntetni a lap alján a szövegben említett
közismert személyek adatait, — bár csak soványan,
összeszorított foggal? Szerb Antalról például:
„Szerb Antal (1901–1945), író, irodalomtörténész”.
Aki tudja ezt, annak fölösleges; aki pedig nem tud-
ja, annak kevés. Néhol azonban még e szegényes
adatok is hibásak. Illyés Gyula halálozási évének
dátuma a 78. oldalon, tévesen: 1982, a 115. oldalon
ellenben, helyesen: 1983. Más — jóval kevésbé köz-
ismert — személyek, vagy jegyzetelést kívánó
fordulatok említésekor viszont sokszor semmifé-

le adat nem igazítja el az olvasót. A romániai nap-
lóban például jegyzetelni kellett volna ilyesmit: „Fu-
tás a Ratáig a rekkenő melegben”. Honnan tudhatná
az olvasó, hogy a RATA a távolsági buszokat mű-
ködtető román állami vállalat neve volt az ötvenes
években (41.)? Vagy ezt: „Pour la bonne bouche.” (Át-
vitt értelemben: csak hogy éppen megízleld, megtudd;
szó szerint: a jó szájíz kedvéért). (61.). Homályban ma-
rad, miért írja Nemes Nagy, hogy Kelemen Lajos-
sal nem sikerült találkozniuk, miközben Lengyel
Balázs pár lappal később tüzetesen ecseteli a ta-
lálkozást. Ide magyarázat kívánkoznék. Jékely
Zol tán idézett verssorainak lelőhelyét is hiányol-
juk. A 35. oldalon Nemes Nagy ezt közli velünk.
„A többit Balázs írja”. Jó, jó… de meddig? Az 52. ol-
dalig? (Én így sejtem, de ez a szövegben — szem-
ben a könyv későbbi anyagaival — nem egyértel-
mű. Pontosabban: csak olvasás közben derül ki,
közvetve.) A későbbiekben (például a 76. oldalon)
ez az egyértelmű elválasztás megtörténik. A 99. ol-
dalon a B. jelzést a lap alján a jegyzet feloldja: Len-
gyel Balázsról van szó, — noha a B. már a 92. ol-
dalon is előfordult (és ott jegyzet nélkül maradt).

Nemes Nagy Ágnes a szövegben itt-ott híres
versek soraira utal, s ugyan az idézett fordulatot
nem teszi idézőjelbe, a betét egyértelműen felis-
merhető; ezeket a helyeket aprólékosabb, lelkesebb
jegyzetapparátus ugyancsak tisztázhatta volna.
A 104. oldalon például Rainer Maria Rilke Máso-
dik Duinói elégiájának egy sorára utal a szerző: „Köl-
tő, katona, halál. Békássy Ferenc. (…) A fiatal halot-
tak. Tudnánk-e mi nélkülük élni?” Ugyanez a helyzet
a 92. oldalon olvasható sorral: „Az első hattyú, egye-
dül, hallgat örökre hideg vizekben” (ez viszont egy hí-
res Berzsenyi-versre utal, Az igazi poézis dicséreté-
re). A kötet végén látható képanyag eloszlása is
érdekes: az első fotográfiák egy 1948-as nizzai és
párizsi kiránduláson készültek (ezekből az évek-
ből viszont nincs naplónk), a következők ellenben
már, 1965-ből, brüsszeli, chartres-i és párizsi ké-
peket mutatnak (ezekből az esztendőkből ugyan-
csak nem olvashatunk semmiféle naplójegyzetet).
Vagy 1977-ben készültek volna ezek a fotográfi-
ák? Isten tudja.

Az viszont kétségbevonhatatlan, hogy Nemes
Nagy Ágnes naplókötete komoly, elmélyült tanul -
mányozást érdemel, és finom árnyalatokkal egészíti
ki az objektivitás égisze alatt létrejött költői élet-
művet. Ha az ő szövegeit olvassuk, bármely mű-
faj ban, újra és újra arra kell emlékeznünk, ami
Molière Mizantrópjának végén elhangzik: Megyek
keresni egy kieső helyet a földön, ahol az embernek meg-
adatik az a szabadság, hogy becsületes ember legyen. Azt
hiszem, a huszadik századi költő is ezt kereste, bár-
mely helyen és időben tartózkodott a Földön.
(Helikon, Budapest, 2014)

BÁTHORI CSABA
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