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TAMÁS FERENC
A szakralitás-élmény 
Nemes Nagy Ágnes költészetében


	Nemes Nagy Ágnes verseit olvasva elemi tapasztalatunk, hogy az ô elsôdleges érdeklôdési területe, költészetének terepe az "adotton-túli", "az adott világ fölötti más dimenziók": verseiben angyalok járnak, a látvány látomássá élesedik, az ábrázolt helyszín gyakran szakrális tér. S ha esszében tûnôdik a versrôl, a versírásról, a költôi kép természetérôl, Babits, Rilke, Saint-John Perse vagy mások költészetérôl - nem titkolva, hogy saját költôi tapasztalatán át közelíti meg a kérdéseket -, újra és újra errôl beszél, a világunkon túli másik világról: "Az ismerten túli versbe-fogására, vagyis századunk egyik költôi fôcéljának megragadására az objektív szándékú költô belsô élete olyan frekvenciasávot használ, melyen a névtelenek jelei hallhatók" (Metszetek, 55. o.); "[...] megnevezhessük azt, ami eddig névtelen volt" (64 hattyú, 91. o.); "azt érzékeli állandóan, ami nagyobb nálunk, ami túl van rajtunk" (A hegyi költô, 188. o.); "nagy és mintegy fénytôl homályos képek ezek, akárcsak a misztikusok hasonlatai" (64 hattyú, 281. o.).
	Nemes Nagy Ágnest - nyilván sok más mellett - a túli érdekli, s maga említi a misztikusokat. Mondjuk ki a lappangó kérdést: misztikus volna Nemes Nagy Ágnes? Ugyan, ugyan. A "misztikusok" szóval - egyébként Saint-John Perse kapcsán - magasra adott labdát már a következô mondatban le is üti, csak úgy porzik: "De a misztikusokra hivatkozni itt valóban csak hasonlat-fokon lehet. Saint-John Perse szabadtéri képzelete távol áll a befalazott érzékek csakis-belsô vízióitól. Ha elkapja az elragadtatás (mert elkapja), eksztázisának forrása mégiscsak a látvány, az érzékelés." 
	Kell-e mondani, hogy az idézett szövegrész, mellékesen, Nemes Nagy Ágnesrôl is szól? Számára tehát az "adotton-túli" - vonzó terület; az "adotton-túli"-ra szakosodott misztika - nem az. Annyira nincs köze a misztikához, hogy még elhatárolódni sem jut eszébe. E tárgyban oly ritka megnyilvánulásainak egyikét az Amerikai naplóban olvashatjuk. Egy régi ismerôsével kapcsolatban írja: "Mit szóljak, amikor a Bar-do Thes-t idézi? Mi igazán lemaradtunk nem egy világdivatról, de a Bar-do Thes Sgrol az ötvenes években volt titkos divat nálunk. Engem akkor sem ragadott meg, pedig helyzetünk sokkal jobban ráhangolhatott volna. A miszticizmus sokkal kevésbé vonz engem, mint a hit, például. A nagy megtérések Gide-del, Eliottal kezdôdtek, majd úgy Isherwood táján újra felerôsödtek. Hisz nekem semmi kifogásom, ha valaki megtér vagy átfordul a transzcendens felé. De ezekkel a fogalmakkal körítve..." (151-152. o.) 
	A Bar-do Thes Sgrol, vagyis ismertebb nevén a Tibeti Halottaskönyv a halál után föltáruló másik dimenzió könyve. Hogyan lehet, hogy a más dimenziókra oly fogékony költôt ez a különös írás még csak "meg sem ragadta"? E megnyilvánulás felôl szemlélve különös élességgel vetôdnek fel az amúgy is jogos és fontos kérdések: milyen tapasztalatok részese Nemes Nagy Ágnes? Mit közvetít verseivel olvasóinak? Miféle szakralitás, miféle transzcendencia a Nemes Nagy Ágnes-féle? S hogyan kapcsolódik ez az élménykör valláshoz, hithez, Isten-problémához?

(Az "adotton-túli" keresésének iránya: kifelé vagy befelé?) Mint a tánciskolábban a kályhához, kanyarodjunk vissza a misztika és a misztikusok problémájához mint viszonyítási ponthoz, hogy nehéz terepünkön el ne tévedjünk. A misztikus lehúnyt szemû ember. A szó etimológiája is erre utal (a görög müeomai jelentése `szemet és szájat becsukva hagyni`, `elzárkózni`, `beavatottá válni`). A misztikus befele figyel, s ott találja meg a transzcendens világot. "Elvonja érzékeit ezektôl a külsô dolgoktól - írja a nagy spanyol misztikus, Avilai Szent Teréz -, mélységes megvetéssel utasítja vissza azokat magától. Szemei önkéntelenül lezárulnak, hogy még csak ne is lássa ôket többé, de annál tágabbra nyílnak lelki szemei. Azért is, akik ezen az úton haladnak, rendesen behúnyt szemmel szoktak imádkozni, s ez a szokás sok tekintetben nagyon hasznos. Igaz ugyan, hogy kezdetben áldozatunkba kerül nem nézni a földi dolgokat, késôbb azonban magától megy." 
	Nem nézni?? De nézni, nézni - mondja és teszi Nemes Nagy Ágnes:
	
		De nézni, nézni, mondta, mihelyt
		enged a füstfüggöny, a résnyi szünetben
		a füst, a sav, a lúg, a támadások közti percben
		[...]
		És nézni fentrôl, lentrôl, mindenféle szögekben
		körültapogatni a tárgyat néhány szememmel
		kivésni vélük a konturt, mosni, ledönteni
		míg nyílnak, húnyódnak, nyílnak, nem egyenletes hullámverésben
		s a tárgyakból is kifelé a sok lassú tekintet
		odvak hatalmas pillantásai észrevehetetlen
		nem mozduló tavakban és kövekben
		kinyilazók szilánkos fényjelekben

		Bár nem segít, mondta, ez a szétszórt százezer szem
		[...]
		lombok, cédrusok érdes ága
		forgó évszak karcai
				éj és nap
				emelve, hullva felettem
		bár nem segít, de nézni, nézni

		Nézni, tudod
		mint forradás néz, mondta, a fán
							(De nézni)

	A nézés alaptevékenység, felfüggeszthetetlen létfunkció, a fölfedezés, az értelmezés, a világ-teremtés és -alakítás szüntelen tevékenysége. Továbbá: a kapcsolat-létesítés cselekvése: ráismerés a hozzánk hasonlóra a világ tárgyaiban és/vagy projekció, magunk rávetítése a tárgyakra, de akár így, akár úgy van, nézni kell, hiszen nem nézni nem lehetséges. Nézni kell sérülten is, "mint forradás néz [...] a fán", és nézni kell, "bár nem segít, de nézni, nézni". A nézni és az élni jelentése a versben az elsô pillanattól egymásra vetül, hogy aztán egyre inkább és egyre kétségbeesettebben jelentse a nézni azt, hogy élni. A ki nem mondott, elrejtett nem élni, nem látni, nem nézni adja a vers kulcsszavának, a nézni infinitivusnak a rendkívüli, drámai súlyát. 
	Nemes Nagy Ágnes alapállása par excellence anti-misztikus: nem befelé fordul, "a befalazott érzékek csakis-belsô vízióihoz", ha akarná, sem tehetné, hiszen - mint Babitsról szólva önmagáról is mondja - "hiányzik belôle a lehunyt-szemû fanatizmus vagy misztifikáló hajlam". A tapintható valóság eleven, élesre exponált képeit nézi tágra nyílt szemmel, fölfokozott mûködésû érzékszervekkel: "Hogy szerettem a képeket! / Istenem, mennyire szerettem" (A képekrôl); "A két marokkal körbefoghatót, / Az állandót - a képeket szerettem; / Az elevent és mégsem elmulót, / A rezdülôt és mégis rezdületlent." (Viadal); "És éjszaka is felzavarnak, / északifénye van a falnak / [...] Mert élesek, mert élesek / a képek mind, mert élesek, / vakít ez a hangtalan zsúfolódás, / amint jönnek és körbemennek / [...] amint forognak végeérhetetlen / egy szüntelenül égetô jelenben, / ahol nincsenek térközök." (A látvány); "napnál világosabb a nap, / s a házak is színt vallanak, / tagolt a part, a test, a szó / hajózható, tapintható, / s oly pontosan szalad a tér: / a tenger épp az égig ér. / S amint a végtelenbe hág, / mutatja, meddig ér a vágy. / Nem tehetek mást. Nem kivánok / kevesebbet, mint egy világot." (Utazás -- Tenger)
	Nemes Nagy Ágnes - költészetében megformált - attitûdjének további fontos alkotóelemeit is fölvillantották a fenti idézetek. A pontosság-igényt: az éles, intenzív fény és az átható tekintet ahhoz szükséges, hogy a dolgok pontosan mutatkozzanak meg, olyannak, amilyenek valójában. A teljesség befogadásának, birtoklásának vágyát: az átvilágított, önnön lényegét mutató világ, tehát intenzivitásában teljes világ extenzivitásában is teljes megélése, bekebelezése, belsôvé tétele a látás tétje és értelme. 
	A pontosan megmutatkozó tárgyakban, képekben nyílik távlat valami másra, a másik világra, az "adotton-túli"-ra. Ha filozófiai fogalmakkal akarunk operálni: az immanensben jelenik meg a traszcendens. Persze egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy lírai költeményekben megformált tapasztalatokról és létszemléletrôl beszélünk, s így, amennyire egyáltalán lehet, számolnunk kell e sajátos közeg sajátos mûködésével, azzal, hogy e föltárulkozásnak, lényeg-megjelenésnek és lényeg-meglátásnak nem csupán közlôje a lírai alkotás, hanem valamilyen mértékben létrehozója is. Másként fogalmazva: a vers, a mûalkotás maga is rendkívüli pont, kitüntetett hely, szakrális tér, amely alkalmas terep a transzcendens megmutatkozására, s a másik dimenzió megjelenése és föltárulása a mûvészi alkotásban jól ismert jelenség: nem más, mint a mûvészet sokat emlegetett csodája.
	Helyesnek látszik ezen a ponton újra feltenni, némileg módosított formában, e dolgozat néhány alapkérdését. Miféle szakralitás, miféle transzcendencia-élmény az, amit Nemes Nagy Ágnes verseit olvasva átélünk? A lényeg-átélésnek az a modellje, amit a fentiekben föltártunk, a mûvészet ön-metaforája-e, vagy a mûvészeten kívül is van érvényessége? Ne restelljük a nagyon direkt kérdést sem: átélhetünk-e szakrális élményt természeti jelenségek, tájak, valóságos látvány szemlélése közben? Valódi tapaszatalat-e, amirôl Nemes Nagynál olvasunk, vagy költôi fikció? 
	Úgy vélem, a válasz nem kétséges. Mindnyájunknak voltak ilyen megrendítô, katartikus pillanatai, a mûvészettôl teljesen függetlenül is. Ezek persze ritkák. El is tompulunk, elfelejtünk nézni, elfelejtünk látni. A mûvészet figyelmeztet arra, milyen is a világ, ha odafigyelünk, és milyenek is volnánk mi, emberek, igazában. Lehántja rólunk köznapi bambaságunk. Megtanít arra, amit tudunk. Vagy tudtunk. Vagy tudnunk lehetne. Illene. Kellene. Nemes Nagy Ágnes is látni tanít, ezt az igazibb látást tanítja. A tanításra pedig mindnyájan rászorulunk:

				A fénylô pontokra figyelj,
				ott feljebb az ég-darabokra,
				a kibukkanó szakadozottra,
				fényfoltokkal esteledôre,
				nézz, nézz, ahogy tanultad tôle.
				Észrevétlen arcmozdulattal,
				oda se nézve, szemhéjaid
				vízszintes zárójelében,
				ahogy tanultad tôle régen,
				a részleges fényesedôre,
				a jelre és a jelölôre, 
				a háztetôre, égtetôre

				nézz fel, ahogy tanultad tôle."
								(Futóesô)


(A szakralitás-élmény mibenléte - Nemes Nagy Ágnes esszéi szerint) Nem okulásunkra kitalált fikcióról szól tehát a költô, hanem nagy emberi tapasztalataink egyikét mutatja föl és teszi átélhetôvé újra és újra a mûvészet sajátos, extrán-intenzív közegében és közegével. Miként is vélekedjünk errôl a lét-tapasztalatról? Mit mond errôl az esszéíró Nemes Nagy Ágnes?
	"Minduntalan a tudat homályos részeivel foglalkozunk, hogy megnevezhessük azt, ami eddig névtelen volt - olvassuk a költônô egyik nyilatkozatában. - Legalább egy hajszállal szélesíteni az érzelmi megismerés körét: ezt véljük a költô feladatának. Mert a mi korunk emésztôen kíváncsi. [...] nagyobb a tudatosság-igényünk." (64 hattyú, 91-92. o.)
	"Hiszek az észben - mondja ugyanebben a beszélgetésben. - Tíz körömmel ragaszkodom hozzá, amennyire lehetséges." Persze nem kielégítô eszköz az emberi intellektus: "elménk ritka háló, amellyel a világot úgy-ahogy befogjuk, és nem is foghatjuk be másként, mert elménk olyan, amilyen". (64 hattyú, 28. o.) "A nem tudott, mint döntô faktor: ez a felfedezés nagyonis égetôvé teszi introspekciónk állandó felülvizsgálatát. Nem elégedhetünk meg többé önismeretünk ôsi, igaz, alapvetô, de szûkös emócióinak birtokával. Nem realizmus többé csak a tudottra támaszkodni, ellenkezôleg, a tudott rakétatámaszponttá válik az ismeretlen felé." (Metszetek, 56. o.) 
	A nem tudott tudatosítása, a névtelen emóciók megnevezése, az ismeretlen területek feltérképezése, "egy talpalatnyi föld elhódítása a tudattalantól"; nem a rációról való lemondás, hanem a fölfokozott, igazi ráció mûködtetése: ez Nemes Nagy Ágnes szándéka, amikor lét-tapasztalatáról, szakralitás-élményérôl verset ír. "Az értelemig és tovább", mondhatnánk József Attilával, s ez a "tovább" az irracionális racionálissá tétele.
	Szakralitás-élményünk, introspektíve közelítve hozzá, az emberi psziché mûködésének kérdése, kétségtelenül. Nemes Nagy Ágnes az esszéiben errôl a vonatkozásról beszél szívesen. Másról nem.
	Hogy van-e külsô referenciája ennek a számára is oly fontos tapasztalatnak, arról nem esik szó. Hogy létezik-e a világon kívüli valamilyen (személyes vagy személytelen) Szentség, amellyel összefügg, amelyre vonatkozik, amelynek megjelenési formája szentség-élményünk - Nemes Nagy Ágnes esszéiben errôl nincs szó. A költônô számára ennek nincs jelentôsége? "A költô az érzelmek szakembere" - mondja többször is. Szerény visszafogottság, illetéktelenségének (vélt) tudata teszi-e, hogy csak "szakterületérôl" beszél, névtelen emóciókról, a tudat feltáratlan területeirôl? Vagy azért hallgat, mert egyáltalán vizsgálhatatlannak, megközelíthetetlennek tartja ezeket a kérdéseket? Vagy azért, mert szigorúan magánügynek tartja a hit kérdéseit, olyan személyes területnek, ahová a nem-exhibicionista költô nem engedi be a kíváncsiskodó, illetéktelen közönséget? Vagy a hallgatás csöndje a hit hiánya?
	Idézzünk még két megnyilvánulást. Mindkettô áttételes, de mindkettô direktebb, mint a pszichére és a tudományra vonatkozó latolgatások. Saját Ekhnáton-ciklusa kapcsán "századunk metafizikátlan metafizikájá"-ról beszél: "Az ô [Ekhnáton] mitikusan nyugtalan közérzete - a felforgatóé és a teremtôé - jó arra, hogy köréje fûzzem a mi századunk metafizikátlan metafizikáját. Erkölcs és halál, anyagelvûség és feltámadás - az ô alakja ezt mind magára veheti. Kölcsönadja nekünk a legelôször látó ember tekintetét. " (64 hattyú, 99. o.) Babits "magasság-élményérôl" szólva pedig "valamely laikus szentség légköré"-nek közvetítését említi (A hegyi költô, 187. o.), s arról ír, hogy a "magasság-élmény [...] körülírására, megnevezésére a vallási-metafizikai, vagy bölcseleti nómenklatúra, a kulturális szókincs szavai is pótnevek. [...] a vallási kifejezéskincs is a szakrális emóciócsoport egyik megnevezési lehetôsége"(Uo. 186. o.). 
	Szigorúan csak az esszéket, az esszék szövegét szem elôtt tartva úgy látszik, Nemes Nagy Ágnes gondolkodásmódjában nincs jelentôsége a vallásos megalapozottságú szakralitás-élménynek. A dolgozat elején föltett negyedik kérdésre tehát ("Hogyan kapcsolódik ez az élménykör valláshoz, hithez, Isten-problémához?") az esszék alapján egy válasz látszik helyesnek: sehogy. 

(Az esszé és a vers) A vers persze más, mint az esszé. Nemes Nagy Ágnes esszéi könnyed, csevegô hangot imitálnak, szellemesek, játékosak; gondolati gazdagságukat az érzékletes megfogalmazások, hasonlatok, metaforák segítik is kibontakoztatni, de el is rejtik. A Nemes Nagy - esszék dramaturgiájában nagy szerepet kap az elkanyarodások és visszatérések rendszere, az állításoknak és visszavonásoknak, az elôre-, hátra- és oldalralépéseknek a látszólag szeszélyes, valójában szigorú táncrendje. Ezek az esszék - elsôdleges témájuk mellett, mitegy rejtett második szólamként - meghökkentôen sok fontos jellegzetességét tárják fel a költônô verseinek - mégis: Nemes Nagy Ágnes esszéinek és a verseinek világa merôben más. Az esszék könnyedségével szemben a versekre rendszerint a súlyosság, sûrûség jellemzô; a Nemes Nagy-vers a fokozhatatlan intenzitás, a fojtott és kirobbanó indulatok terepe - kritikusai ezért élnek elôszeretettel a magasfeszültségû villamosság vagy a mágneses erôtér metaforáival e költészet jellemzésekor. A versírásnak, illetve magának a Nemes Nagy-versnek az ön-metaforájaként olvashatjuk A gejzír címû költeményt: "Indult. Egy teljes égitest / jégtalpa nyomta be a földbe. / Akkor az üregek. Aránytalan / súlyok alatt húzódva, keskeny / testével lassan préselôdött / kínná gyûrôdött kôzetekben [...] / forrósuló csavarmenettel, / már füstölögve, amig egyszer - // Akkor kivágott. S ott maradt. / Egy hosszú, függôleges pillanat, / gôzölgô jégmezôkbe tûzve. / Maga az ugrás, testtelen, / víznemû izmok színezüstje, / kinyúlva, képtelen -" Ha egyébként nem tudnánk, az esszé-szöveg és a vers-szöveg radikális különbözôsége figyelmeztet arra, hogy kötelezô az óvatosság. Nemes Nagy Ágnes verseinek világképét máshonnan nem, csakis a versekbôl olvashatjuk ki.

(Szakrális tér - "látástani gyakorlat": Ekhnáton az égben) De azért térjünk vissza egy pillanatra az esszékhez. Amit szakralitás-ügyben ott kitapogattunk, így is összegezhetjük: jobb a kevesebbet-mondás szerénysége, mint az ezotéria, a maga vajákosság-gyanús paroxizmusával; inkább tartózkodó, elegáns racionalizmust, tudomány-hitet, mint tévedést, öncsalást, hamisnak bizonyulható elragadtatást. 
	A versbeli beszéd azonban, és egyáltalán a vers, mint már mondtuk - más. Mások a lehetôségei, más a teherbíró képessége. Másra való. Behatóbb vizsgálódásra olyan verset választunk, amelynek tárgya, legalábbis a cím szerint, a szakralitás tere, a szentség elsôdleges lakhelye: maga az ég. A cím azt állítja, hogy ott vagyunk, Ekhnátonnal, a rejtélyes másik dimenzióban. Nézzük, milyen is ott.
	Az elsô mondat kiábrándító, lehûti lelkesedésünket: "Ott minden épp olyan." Négy kis szóból álló rövid mondat, mely az axiómák megfellebezhetetlenségével, mégis a magától értôdô igazságok könnyed tónusában közli azt, ami minden képzeletünket alulmúl. Épp olyan? Mint itt, a földön? Igen: a lehetô leprózaibb környezet elemei sorakoznak a szövegben. Bánya, lehasadt hegyoldal, otthagyott eszközök, kô, vas, alagút, sötét füvek, kavics, keskenyvágányú sínpár, talpfák: elhagyott ipari táj a 20. századból. Az ember által meggyalázott, kifosztott, majd sorsára hagyott természet. De van azért más is. A pirkadat derengô fényjelenségei, erdô, köd, bokor-fal, aztán a nap, a fény, nagy növények, nagy kamilla-rét: az embertôl nem érintett természet gazdag katalógusa. A két motívum-sor párhuzamosan szerepel, egymást váltogatva, ellenpontozva. Akárcsak itt, mifelénk. Valóban a saját, ismerôs világunkban vagyunk. Nincs itt még csak egy kisujjnyi angyal sem, nem hogy "karcsú, roppant, négy-emeletnyi angyalok", olyanok, mint amilyenek az Október címû versben járnak az utcán. Ennyi váratlanság, furcsaság után az már talán föl sem tûnik, hogy Ekhnáton sincs sehol. Nincs ott a versben, nincs ott az égben. Az égben?? Nem csalás - vagy legalábbis tévedés - a vers címe? 
	Szakítsuk félbe az elképzelt olvasó elképzelt töprengéseit, s próbáljuk megfejteni, mit is csinál Nemes Nagy Ágnes. A vers kiindulópontja a teljes és fölülmúlhatatlan profanitás:
				Ott minden épp olyan. A bánya.
				Talpig hasadt hegyoldal. Eszközök.
	Nemcsak a nyitómondat és nemcsak a tárgyvilág profán, hanem a mondatok brutális zökkenései is. A hosszabb mondatokat követô rövid, hiányos mondatok. A harmadik sortól azonban elkezdôdik valami más:
				Amint tapintja a mészkôfalat:
				bizonytalan a pirkadat.
				Mintha belülrôl hajnalodna,
				a sziklák vékony oldalán,
				s oly áttetszô a kô, a vas,
				mint egy végsô kudarc után.
	A vers-zene gördülékennyé, kellemessé vált. S a kép: a csúnya, kellemetlen látványból kibontakozik valami más. A szemünk elôtt válik a sérült hegyoldal durva képe finommá, áttetszôvé, légiessé. A pirkadat bizonytalan érintéssel, emberi mozdulattal tapintja a mészkôfalat, s ettôl válnak áttetszôvé a súlyos tárgyak. A valami más, nevezhetjük fénynek vagy szentségnek akár, átjárja a teret. Mondhatni: a vers in statu nascendi mutatja be a szakrális tér létrejöttét. De mitôl is szakralizálódik ez a kép? A fény kegyelmén kívül még egy dolog kell hozzá, s erre a szöveg indirekt módon utal. Az antropomorf "tapintja" szó, a két értelmezô szerepû hasonlat és az értékelô jelentésmozzanatot magába foglaló "bizonytalan" szó jelzi a látvány befogadójának, a nézônek a hangsúlyos jelenlétét és nélkülözhetetlen szerepét az átlényegülés létrejöttében. Ha kihagyjuk a szemlélôhöz kötôdô nyelvi elemeket, a szakaszból jóformán semmi sem marad - ô látja így a képet. Ezt a szemlélôt a hiányzó fôszereplôvel, Ekhnátonnal azonosíthatjuk: tudjuk, ô az, aki "kölcsönadja nekünk a legelôször-látó ember tekintetét". Ô néz és lát így, hogy a köznapi és durva széppé, jelentôssé, igazivá, jelentést hordozóvá válik, pontosabban: meglátja benne mindezeket az eddig rejtett értékeket. A vers olvasója "látástani gyakorlat" részese.
	A szakasz befejezô sorai kiemelt fontosságúak. A látvány az elvont hasonlat révén spiritualizálódik, mintegy elillan, eltûnik. A szakralizálódott képbe belelátott kudarc, ez a beúszó negatív emlék szétoszlatja a látomást, hiszen a szentbe visszatért a profán, a teljesbe a töredékes, a jóba a rossz. 
	A második szakasszal a "látástani gyakorlat" második leckéje kezdôdik. A kiindulópont újra a vaskos profanitás: "Ott erdô. / Darabokban jár a köd." Megint a közönségesbôl kezdi el kibontogatni a szemlélô tekintet a szentség lakhelyét. A ködre alkalmazott hasonlat ("Ötujjasan, mint elhagyott kezek") sejteti, hogy az átlényegülést most is kudarc fenyegeti. A köd keresi önmagát, igazi alakját: a kezek "fölnyúlnak függôlegesre, / már-már uszályos mozdulat, / s jelentésükig el nem érve / halványan folynak a földre, / ahogy kinônek és ledôlnek / ezek a felhôs, hosszú törzsek, / egy másik erdô jár a fák közt, / s egy másik lombot hömpölyögtet." Az átlényegülés elmaradt: az alaktalan gomolygás, a meg nem talált jelentés a profán tér káosza, formátlansága, nem nyilatkozott meg a szent tér.
	A harmadik szakasz újra az ittenitôl, az ismerttôl, az evilágiból indul: "Ott alagút a fák alatt. / Sötét füvek, kavics: / keskenyvágányú sínpár, virradatban." Fontos, hangsúlyozott mozzanat a sötétség: alagút, fák alatt, sötét füvek. Aztán a diadalmas fény, a nap érkezésének jelenete következik, amely nem nélkülözi a kedvesen humoros mozzanatokat sem. A rég nem járó gôzmozdony és a nap képe van egymásra fényképezve:
				Ott már a nap, jön gôzölögve,
				oldalt hasít be a ködökbe,
				jön-jön a néma robogás,
				fölszikrázik a fû alatti-fém,
				szikrázik a reggel,
				míg egy bokor-fal váratlan szökik fel,
				mert végetér a sín a fû alatt.
				És aztán néhány talpfa csak,
				mint néhány zökkenô lépés elôre -
				a tisztáson megáll a nap.
	Árulkodóak az igék: "hasít be", "jön-jön", "fölszikrázik", "szikrázik", "váratlan szökik fel" - az intenzív mozgás, az erôs fény a lét felfokozottságára utal, mintegy kirobban a feszültség. 
	A nap megérkezésével vége a mozgásnak, a változásnak, megteremtôdött a jelenlét állapota, s abból már nincs kimozdulás:
				Ott délelôtt. Ott nagy növények.
				Ott nem mozdula nagy kamilla-rét,
				közötte néhány vasdarab,
				fölötte lépes sûrûség,
				fehér-küllôs növény-napokkal
				hullámtalan Tejút és semmi szél.
				Mindig. Örökre. Dél.
	Ide igyekeztünk. A "látástani gyakorlatnak" vége: ezt akartuk látni. Az evilágiban megmutatkozott a másik. Megnyilatkozott a szakrális tér a szemlélô számára - és számunkra. Az észlelô szubjektum a szakralitásban a világ adott ôs-szerkezetét ismeri fel. A teljességet. A fokozhatatlan tetôpontban, az egyetlen, izzó, örökké tartó pillanatban otthon érzi magát. Ott van, az égben, a sûrû, igazi világban. A boldogság állapotában. "Mester, jó nékünk itt lenni" - mondja Péter a Színeváltozás jelenetében (Mt. 9.5). "Fent, fent a tömbök. Déli fényben állnak. / Az én szivemben boldogok a tárgyak" - mondja A tárgyak címû versben Nemes Nagy Ágnes. Bizony, akár misztikusnak is nevezhetô tapasztalat fogalmazódik meg a versben: az idôbôl való kilépés, az idô radikális átstrukturálódásának élménye. Áttételesen, de nem homályos utalásokkal, hanem fényes, éles képekkel beszél Nemes Nagy Ágnes a "nehezen mondhatóról". Racionális vonzalmainak, világosság-igényének és "távolra-figyelô, az adotton-túlra orientált, fenti tájakat kutató alkatának, függôleges érdeklôdésének" (a költônô szavai Babitsról) egyszerre eleget tevô beszédmóddal. 
	A költemény zárórésze, tetôpontja felôl érdemes és szükséges az idô- és tér-képzetekre még egyszer visszatekinteni. A vers idôszerkezete látszólag a folyamatszerûség elvére épül: az elsô versszak a hajnal kezdô pillanatában ábrázolja a tájat, a harmadik a napfelkelte idôpontját írja le, a negyedik szakasz elsô sorában azt olvassuk: "Ott délelôtt", utolsó sorában pdig a "dél" idôhatározó szerepel. Csakhogy ennek a folyamatnak, amit pedig bejártunk, kategorikusan ellentmond az utolsó sor: "Mindig. Örökre. Dél." Nem "mostantól", hanem "mindig" és "örökre", korlátozás nélkül van dél. Az utolsó sor a végsô felismerés határozottságával beszél, a három egyszavas mondat kôkemény állítás. S ha ez az állítás igaz, akkor nem volt korábban hajnal, reggel, délelôtt, mert a korábban sem volt. Ez az éles ellentmondás az egyik legfontosabb eleme a versnek: ezen a képtelenségen át vezet az út a költeményben megjelenô tapasztalat teljesebb megértéséhez. Az idôviszonyok tisztázásához azonban a térrôl is kell beszélnünk.
	A versben hétszer szerepel az "ott" határozószó - e szerint arról szól a vers, hogy mi van "ott", az égben. Az "ott" szó hallatlan nyomatékosságát nemcsak az elôfordulási gyakoriság adja, hanem az elhelyezés és a sajátos grammatikai szerepeltetés is: mindegyik szakasz ezzel a szóval kezdôdik, az utolsó szakaszban pedig nemcsak az elsô mondatnak, hanem a rákövetkezô kettônek is nyitószava; mondatrészként pedig többször is a legnyomatékosabb szerepet, az állítmányit tölti be: "Ott az erdô"; "Ott már a nap".
	Ott mindaz van, amit a vers bemutatott: nem volt és lesz a hajnal és a délelôtt és a dél, hanem van, egyidejûleg létezik. A befogadni igyekvô szemlélet mélysége, sûrûsége, a felszínesebb vagy áthatóbb pillantás látja meg ezt vagy azt az aspektust. A szemléletnek van idôbelisége, nem a létezésnek. A legintenzívebb szemléletben tárul föl a legteljesebb aspektus: ez a dél, a tetôpont, a teljesség, a boldogság állapota, amelyben minden más megszûnik, az idô is; a többi állapot, szemléletmód van is, mint a geológiai rétegek, de nincs is, mert a szemlélô számára a mindent-betöltôn kívül került, érdektelenné, jelentéktelenné vált. A látástani és egyúttal szemlélettani gyakorlat itt végzôdik. Ez a végpont, amely akár kezdôpontnak is nevezhetô, mert nincs külön kezdet és vég, csak: a van. 
	A vers végérôl visszatekintve a kezdômondat is más értelmet nyerhet: ott, a valódi létezés világában, minden épp olyan, mint önmaga. Az emberi pszichébe beléoltott vágyakozás ezt az állapotot sejti, és erre törekszik. A nagy költészet pedig, így a Nemes Nagy Ágnesé is, megerôsíti, visszaigazolja törekvésünk helyességét. Azzal a boldog tudattal ajándékoz meg, hogy amire vágyunk, ami nélkül töredékesnek érezzük létezésünket, az van. Hiszen a verset olvasva, a vers szakrális terében tartózkodva átélhettük. 

(A hit és a hit hiánya) Visszatértünk oda, amit szándékunk és reményünk szerint egy percre sem tévesztettünk szem elôl: a mûalkotás csodájához, a mûalkotásban létrejövô kegyelmi állapothoz. S újra itt kísért egyik alapkérdésünk: mondhatunk-e valamit arról, hogy van-e Nemes Nagy Ágnes számára a mûalkotás sajátos terén kívül is valóságtartalma a szakrálisnak? Hivô költészet-e a Nemes Nagy Ágnesé?
	Elsô két kötetében - az 1942 és 1957 közötti hosszú és nehéz idôszak verseirôl van szó - állandó téma a létszorongás, a félelem, a kín, a rettenet és a rettegés: "a kín formáit rendezem! / Az iszonyat: kevés." (A kín formái); "Az útirányt nem kérdezem, / a félelem: hazám." (Vasút); "Mesterségem, te gyönyörû, / ki elhiteted: fontos élnem. / Erkölcs és rémület között / egyszerre fényben s vaksötétben, // mint egy villámszaggatta táj / szikláin [...]" (Mesterségem) A második kötetben (Szárazvillám, 1957) a kín újabb formája jelenik meg: versek egész sora vall az istenhit elvesztésérôl (Patak, Kiáltva, Elmélkedve, Jég, Jegyzetek a félelemrôl). Az elfogadhatatlan szenvedéssel, az Isten teremtette világ iszonyatával, az Isten érthetetlenségével függ össze a hit válsága. A lét értelmetlenségével viaskodó intellektus a szereplôje ezeknek a verseknek, aki a hit igényének és ellehetetlenülésének tragikus konfliktusát éli és szenvedi meg. "Én Istenem, te szép, hives patak, / Hová futottál, szökdeltél elôlem? / Hol csillapítsam buzgó szomjamat? / S hogy bocsássak meg néked eltünôben? / Zegzúgos csermely! Éppen ott apadsz, / Ahol a szomj legperzselôbb a hôben, / S idegen-légiónyi kín fakaszt / Új kínt csupán, de nem forrást a kôben." (Patak); "Irgalmazz, Istenem! Én nem hiszek Tebenned, / Csak nincs kivel szót váltanom. / S lám, máris megadod azt a végsô kegyelmet, / Hogy legalább imádkozom." (Kiáltva); "S te másik fent, te hallgatag, / ezüst-küllôs pillád se rebben, / úgy nézed millió fiad / hamvát szóródni a szelekben..." (Jegyzetek a félelemrôl)
	Élesre exponálja a teremtett világ ellentmondásosságát a Paradicsomkert címû vers angyala is, aki hosszú, szenvedélyes beszédben próbálja rávenni az Urat, hogy gyakoroljon irgalmat: semmisítse meg teremtményeit, az elsô emberpárt: "Ôt mire szántad? - Mire néki / a testtelenbôl testbe lépni? / Mire gömbnyi szemében úszva / a fenn száguldó esti ég?/ [...] Vakítsd meg most! Nôjön vakon! / vagy szórd a szélbe, Fergeteg! / fújd szét, elektron-felleget! / Hiszen tiéd az irgalom -" De az angyal szavában már nem direkt, csak burkolt a Teremtôvel szembeni vád, s az édenkert leírásának csodálatosan dús képeiben, "lázas enumerációiban" egy "gazdagabb, nosztalgikus lét emlékjelei" villannak fel, a vers "tele van tetôpont-élménnyel" (az idézett részeket Nemes Nagy Saint-John Perse-tanulmányából lopom: 64 hattyú, 279. és 282. o.): "Így szólt az angyal. / Válla mellett / némán himbált egy bodza-ág, / foszforos fényû tenyerén / tartva derengô illatát -" Ellentmondva a gondolatmenetnek, a vers-test anyagában, a képekben az élet szépségének, gazdagságának boldogsága lobog. Ottlikkal szólva: "szilárd, rádioaktív magja cselekvô szakadatlansággal sugározza a titkot: hogy az élet mégis nagyszabású dolog" (Iskola a határon). A versekben a fájdalmas, tragikus szólam halkabb lesz, a képekbe transzformált öröm-élmény gyakoribb. Nemes Nagy Ágnes átalakuló költôi világában nagy szerepet kap a létezés szakrális dimenzióját is magába szívó látvány (pl. A Krisztinában, Között, Vihar, Fenyô, A lovak és az angyalok stb.). A gyötrelmes Isten-probléma helyett a megélt szakralitás. Nemes Nagy Ágnes költészetében már csak egyszer, a Napforduló címû kötet (1967) Ekhnáton-ciklusában van szó az Isten-kérdésrôl.

(Isten-faragás. Ekhnáton és Nemes Nagy Ágnes) Ebben a verscsoportban az Isten-probléma sajátos nézôpontból, a materiális és spirituális szemléletmód határpontjáról megközelítve jelenik meg. Az Ekhnátont beszéltetô egyik szerepvers így kezdôdik: "Valamit mégis kéne tennem, / valamit a gyötrelem ellen. / Egy istent kellene csinálnom, / ki üljön fent és látva lásson. // A vágy már nem elég, / nekem betonból kell az ég. / Hát lépj vállamra, istenem" (Ekhnáton jegyzeteibôl) Mit is kezdjünk Ekhnáton fájdalmas Isten-vágyával? Mit rezignáltságával, bölcsességével, elszántságával? Lehet-e csalásnak, öncsalásnak nevezni, amit tesz? "Amikor én istent faragtam, / kemény köveket válogattam. / Keményebbeket, mint a testem, / hogy, ha vigasztal, elhihessem." (Amikor). Hogyan értelmezhetô A tárgy fölött valószínûtlenül egyértelmû hitvalló sora ("hiszem a test feltámadását")? A materiálison vagy a spirituálison van-e a nagyobb a hangsúly a versben? Hiszen a fény-sapkás 92 elemrôl van korábban szó, s a "mind homlokán hordja mását" sorra csap rá az idézett credo. Ekhnáton a sajgó Isten-hiánytól hajtva fog bele az Isten-teremtés nehéz feladatába. A vágykép transzcendálását végzi el? Istene tehát mindenestül emberi produktum? Vagy - Rónay György kérdését idézve - "nem maga Isten-e ez a hiány?" Nemes Nagy Ágnes versciklusa csupa eldöntetlenség, nyugtalanító, villódzó kettôsség, a lehet, a talán pattanásig feszült várakozása.
	Az Isten-probléma az 1967-es kötet után nem tematizálódik többé Nemes Nagy Ágnes költészetében, 1991-ben bekövetkezett haláláig egyetlen versben sem jelenik meg újra. Sem a vádban kitörô kétely, sem az istenhit elvesztésének fájdalma, sem az Isten-keresés gyötrelme és öröme nem tárgya a továbbiakban e költészetnek. Nemes Nagy Ágnes az Ekhnáton óta hallgat Istenrôl. Utolsó szavai errôl a kérdéskörrôl, rejtôzködô áttételességgel, a fáraó szájából hangzottak el. A vallásalapító, tehát valóban istent faragó ókori entellektüel könnyed azonosítása a 20. századi magyar költônôvel - hogyan is mondjam... - nem tanácsos. A ciklus egészében megfogalmazódó viszonyulási mód azonban, amellyel emberlétünk egyik nagy alapkérdése vizsgáltatik, olyan lehetséges modell, amelyet feltehetôen közel érez magához a fáraó gondolkodását elképzelô költô. A vágy arra, hogy legyen Isten, aki a létezésünk mélyén tátongó hiányt betölti, aki értelmet ad igazságra-törekvésünknek, aki azonosul az emberi szenvedéssel (ezzel a feledhetetlen képpel kifejezve: "a szenvedést kapcsold nyakadra, / mintha kerek vércsík fakadna"); a vágy egy olyan Istenre, akinek "ékszeres szivében" helyezhetjük el, ami bennünk jó, olyan Istenre, aki nem jutalmaz vagy büntet, hanem vigasztal, olyan Istenre, akiben van némi emberi esendôség, és épp ezért nagyon szerethetô - ez a vágy Nemes Nagy Ágnesé is. És ôrá ismerünk abban is, hogy a számára oly fontos között-állapot jellemzi a versekbôl kibontakozó metafizikai fölfogást: az isten teremtett, de ugyanakkor (talán) valóságos Isten; egyszerre érvényesül anyagelvûség és spiritualitás, profanitás és szentség. Lényegében tehát a hit és a nem-hit közötti sáv bemérése történik meg az Ekhnáton-versekben.

	Amit errôl el lehetett mondania a költônek, elmondatott. Az ezt követô hallgatás nem a közöny csöndje, hanem a szakralitásra nyitott várakozásé. Ez a várakozás és vágyakozás az elôfeltétele annak, hogy föltáruljon a létezés szakrális dimenziója. Ez a nyitottság, vagy ha tetszik: vallási érzékenység és érdeklôdés teszi Nemes Nagy Ágnest a túli költôjévé. Hit vagy nem-hit kérdésében nem jut nyugvópontra, de a megélt és ábrázolt szakralitás a hit szomjúhozásáról vall. Mircea Eliade ezt az ontológiai szomjúságot kifejezetten a vallásos ember sajátosságaként írja le, természetesen a köznapi jelentésénél tágabb értelemben használva a "vallásos" szót. "A vallásos ember csak megszentelt világban képes élni, mert csak az ilyen világnak van része a létben, és ezáltal csak ez létezik valóban. A vallásos ember létre szomjúhozik. [...] Mihelyt magára vállalja a felelôsséget annak a világnak a "megteremtéséért", amelyben lakni kíván, nemcsak "kozmikussá teszi" a káoszt, hanem - az istenek világához hasonlítva - saját kis kozmoszát is megszenteli. A vallásos ember mély honvágyat érez az "isteni világ" után. [...] Ebben a vallásos honvágyban az a kívánság fejezôdik ki, hogy a kozmosz, amelyben él, olyan tiszta és szent legyen, amilyen kezdetben volt, amikor a teremtô kezébôl kikerült." (A szent és a profán, 58-60. o.) "Ahol a szentség megnyilatkozik a térben, ott tárul fel a valóságos, ott jut létezéshez a világ." (Uo. 57. o.) Olyan ez a szöveg, mintha Nemes Nagy Ágnes verseihez készült kommentár lenne. Ha Eliadénak igaza van abban, hogy a teljesség vágyát a "vallásos" fogalmához köti, Nemes Nagy Ágnes költészetét akár vallásos költészetnek is nevezhetjük. De ne akarjunk feltétlenül a hívô - nem hívô, vallásos - nem vallásos kategóriái közül választani. Többet érünk vele, ha összegzô megállapításként a vágyakozás, a szomjúság lírájaként jellemezzük költôi életmûvét. S bizonyosan nem illetéktelen, ha e költészetre és alkotójára a Hegyi beszéd vigasztaló szavait idézzük: "Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ôk megelégíttetnek" (Mt. 5.6).
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