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TAMÁS FERENC


"KIMONDANI, S ELREJTENI"


LÉTÉLMÉNY ÉS MÓDSZER NEMES NAGY ÁGNES KÖLTÉSZETÉBEN:
A Paradicsomkert tanulságai


		A létezés intellektuális birtokbavételének vágya Nemes Nagy Ágnes költészetének egyik alapvetô motívuma. A költészet méri, ami mérhetetlen, "a fényt / elválasztja az éjszakától" (Mesterségem): a vers Nemes Nagy Ágnes számára a megismerés, a megértés, a tisztázás, a tudatosítás eszköze. De a megértés fölfokozott vágyának, szenvedélyes igenlésének megfogalmazása mellett az ész kudarcáról, "szégyenérôl" is beszél a költônô:

Hová forduljon hát az ész?
Pedig jó volna szégyenét
A szóval, mely megsejteti,
Kimondani, s elrejteni.
							(Elmélkedve)

	Ha az idézett versrészlet második felét eredeti összefüggésrendszerétôl némileg eltávolítva olvassuk, egy jellegzetes költészetfelfogás megfogalmazására ismerhetünk. A szó, a vers, a költôi kifejezésmód megsejtet összefüggéseket, vagyis kimond és elrejt - egyszerre. A sejtetés és elrejtés nem az intellektus visszavonulása, fegyverletétele, hanem annak az elfogadása, hogy vannak dolgok, amikrôl csak így lehet beszélni. A kimondva elrejtô beszédmód természetesen nem Nemes Nagy Ágnes "találmánya" (elég, ha Rilkére utalunk) - de jól tesszük, ha az ô költészetével foglalkozva egy percre sem tévesztjük szem elôl ezt a sajátosságot. A racionalitás igényével írott s ugyanakkor mégis az elrejtés technikáját alkalmazó versek megkövetelik az olvasótól, hogy ne elégedjék meg az emocionális befogadással, hanem intellektusát megfeszítve próbálja érteni is a szöveget.
	Nemes Nagy Ágnes jellegzetes verstípusai különbözô módon állítják nehéz értelmezôi feladat elé az olvasót. A több szólamú, sok motívumot variáló költemények - mint a Villamos, a Balaton vagy a Között - esetében a szöveg belsô kapcsolatainak sokaságával, a bonyolult szövésmintával bajlódunk. A néhány jelbôl építkezô vers - mint például a Fák - esetében éppen ellenkezôleg: "Szél fúj be a szavak között", s a szöveg réseinek, hiányainak megfelelô kitöltése, a csönd üzenetének meghallása olvasói feladatunk. Persze: a többszólamú, nagyobb terjedelmû kompozícióknak is vannak enigmatikus részei (de mennyi!), s az elhallgatás módszerét alkalmazó rövid versek értelmezéséhez is gyakran a motívumláncok fölismerésével és megértésével juthatunk közelebb. Közelebb, mondom, hiszen - ahogyan Nemes Nagy Ágnes tanítja éppen Rilke kapcsán (Rilke-almafa; a Metszetek címû esszékötetben) - "Nem tudjuk egy szóval vagy akár sok szóval telibetalálni, hogy mirôl szól a vers...", mármint az olyan vers, amely a "névtelen emóciók", az "eddig nem ismert vagy szóig nem jutott tudattartalmak" kifejezését, megjelenítését célozza. Ismeretes, hogy Nemes Nagy Ágnes saját költészetének lényegét, költôi tevékenységének kvintesszenciáját éppen ebben határozta meg: "...a költô kötelességei közé tartozik, hogy minél több Névtelennek polgárjogot szerezzen" - írta Napforduló címû kötetéhez mellékelt írásában. Az ilyen költészet esetében azonban "a vers úgynevezett mondanivalóját nem lehet vagy alig lehet elválasztani a vers szövegétôl" - hangsúlyozza a költônô a Rilke-esszében. Ha továbbfûzzük ezt a gondolatot, arra a következtetésre juthatunk, hogy a racionális megértésnek az ilyen versek esetében igencsak csekélyek a lehetôségei. Nemes Nagy Ágnes saját költészetét tehát olyan erôtérben láttatja, amelyben a racionalitás fölfokozott igénye és a racionális megnevezés esélytelenségének belátása feszül egymásnak. S ha fentebb azt mondtam, hogy az olvasó e költészet tanulmányozásakor nem elégedhet meg a csupán emocionális befogadással, most hozzá kell ehhez tennem: értelmi erôfeszítésétôl viszont nem szabad azt várnia, hogy a homálytalan megértésig juttathatja el. Ha igaza van Nemes Nagy Ágnesnak, "a névtelenek senkiföldjét" pásztázó költészet lényegi vonása, hogy hiánytalan megértése - lehetetlen.
	Ezért meglepô, hogy a költônônek számos olyan jelentôs, nagy költeménye is van, amely már-már áttetszônek tûnik föl, a befogadó szinte akadálytalanul halad benne. Az ilyen vers tálcán kínálja az érzelmi és intellektuális élményt, világosnak tetszik az a vonatkoztatási rendszer, amelybe a költemény tartozik. Zavartalanul gyönyörködhetünk a képekben, gondolatokban, mondatszerkezetekben és szóválasztásokban, s az újabb és újabb olvasás során egyre teljesebben értjük a szöveget, egyre gazdagabbnak bizonyul a vers anyaga és mondanivalója - de az elsô olvasások során már körvonalazódott jelentésen belül mozgunk. Egyre kényelmesebb, egyre otthonosabb a vers: belakjuk. A motívumok, fordulatok a mieink lesznek, szemléletünk, eszméletünk részévé válnak. Nemes Nagy Ágnes versei közül ebbe a csoportba tartoznak például - szerintem, számomra - az Október, A Krisztinában, a Város, télen. És - úgy tetszik - ebbe a csoportba tartozik a Paradicsomkert is.
	De vajon a könnyen érthetôség nem látszat-e csupán? Úgy értem: a vers oly ismerôsnek tetszô világa, a képzeletünket oly könnyen megmozgató képek, a költôi anyag szép, harmonikus megformálása nem rejt-e csapdákat? Nem arról van-e szó, hogy a megformálás módja következtében magától értôdônek hat az, ami valójában korántsem magától értôdô? Nem arról van-e szó, hogy a fölfedezni, tudatosítani való másutt és máshogyan jelentkezik, mint amire számítunk? Értjük-e igazán ezeket a verseket, vagy csak mûködnek, hatnak ránk, anélkül, hogy igazán engednék föltárni magukat? Azzal a munkahipotézissel fogunk hozzá a Paradicsomkert vizsgálatához, hogy a kimondás és elrejtés kettôssége ebben a költeményben is érvényesül.

*
	
	Az édenkert mitologémája a leggyakrabban megidézett zsidó-keresztény történetek egyike, ismertségben kevés történet versenyezhet vele. Ezt az ismertséget kihasználva Nemes Nagy Ágnes egy-két jelzéssel felidézi a tudatunkban a történetet. Ilyen jelzés a Paradicsomkert cím és a cím keltette várakozásnak megfelelô délszaki táj burjánzó növényeivel. A "vékony, gyönge-csontú"-nak nevezett figurában, akinek a közelében ott a "Lány", az elsô emberre ismerünk. Említés tétetik a Fáról is (így, nagybetûvel), leírása, jellemzése azonban elmarad: a "Fa" az édenkert emblémájának funkcióját tölti be. Ezek a motívumok elegendôek ahhoz, hogy az éden-történetek atmoszféráját megteremtsék. Persze - hiszen lírikus az alkotó - történet helyett képeket és reflexiókat kapunk, szorosan összefûzött részek helyett metszeteket - a történet lírai vetületét. 
	Mit metsz ki, s mit hagy el, mit nagyít föl Nemes Nagy Ágnes az éden-történetbôl? A költemény két megszámozott nagy egységbôl áll. Az 1-es számmal jelzett rész három, egymástól *-gal elkülönített metszet. Az elsô: a táj, az édenkert leírása: forró, nyári nappal. Második metszet: a megnevezetlen kérdezô ("a költô") kérdései a "vékony, gyönge-csontú"-nak nevezett emberhez, pontosabban a fiúhoz; a kérdésekbôl kibontakozik a megszólított helyzete, külsô-belsô állapota. A harmadik metszet újra leírás: alkony, majd este, éjszaka. A 2-es számmal jelölt rész egyetlen metszet, ez a metszet azonban három részbôl áll. Az elsô: a kertbe látogató angyal leírása, majd az angyal látta képek és látomások. A második: az angyal kérdései az Úrhoz - aki egyébként nincs jelen - az ember jövôjérôl. Végül a harmadik rész újra leírás: az éjszakai kert látványának bemutatása. A vers megszámozott két része tehát azonos struktúrájú: látvány leírása - az emberre vonatkozó kérdések - látvány leírása. 	Részletesen kidolgozott, sok motívumot fölvonultató képek és reflektív elemek bô áradása jellemzi a költeményt, amelynek középpontjában az ember helyzetének, lehetôségeinek vizsgálata áll. Ennek a vizsgálódásnak az eszköze az a megoldás, hogy a költô egy angyalt szerepeltet. Ez az angyal nem Mózes I. könyvének éden-történetébôl, hanem Goethe Faustjából vagy Madách Tragédiájából ismerôs: kérdései Mephisto és Lucifer beszédével hangzanak össze. Mephisto így szól az Úrhoz:

Engem nem érdekel a világrendszer,
Csak azt látom, hogy kínlódik az ember. 
	[...]
Nekem olyan - kegyelmed fel ne rója! -,
Mint a hosszúlábú kabóca,
Mely mindig röppen s röptében szökel,
S a fûben egyhangúan énekel.
S mégha a fûszálak közt maradna!
De beleüti az orrát minden vacakba.
	[...]
Lelke forrong, vonzza a távol,
Ôrültségét maga is sejti már,
Csillagot kér az ég boltozatáról,
S a földön legmagasabb kéjre vár,
S minden közel és minden távol
Kevés keblének, oly mély ott az ár.
						(Márton László fordítása)

	Nemes Nagy Ágnes sötét angyala ("én, ki haránt-meredeken / fúródom át a tereken, / talptól szemöldökig sötét, / deres szárnyamba burkolózva") szintén kínlódó lénynek látja az embert, aki a föld "hátán kapaszkodik, hörög"; ô is állathoz hasonlítja ("mézgás-szemû majomkölyök"). Goethe sötét angyala szerint az ember "Csillagot kér az ég boltozatáról", Nemes Nagy angyala pedig ezt kérdezi: "Mire gömbnyi szemében úszva / a fenn száguldó esti ég?"; Mephisto a "legmagasabb kéj" igényérôl, a Paradicsomkert angyala "rothadékony gyönyörüség"-rôl beszél.
	"Mi végre az egész teremtés?" - kérdezi Lucifer. Szerinte az ember "sárba gyúrt kis szikra", aki "mímeli Urát", alkotónak, teremtônek gondolja magát, "de torzalak csak", "mûkedvelô", aki "kontárkodik, / Kotyvaszt s magát istennek képzeli". Az ember teremtette civilizáció értéktelenségére és veszélyességére a Nemes Nagy-szöveg így utal:

Mire, ha majd emelkedik,
az emelet, a bakelit?
a cink? a drót? a drótvilágon
mért fennakadni, rongy az ágon,
mire pengén kis-ujjnyi-forma,
acélba-edzett vércsatorna?

	A Paradicsomkert angyalának szövegére más vonatkozásban majd vissza kell térnünk, itt csak két megjegyzést még. Az ágon fönnakadt rongy képe József Attilát, az ô egyik legnagyobb létértelmezô versét, a Téli éjszakát idézi: 

... Csak egy kis darab
vékony ezüstrongy - valami szalag -
csüng keményen a bokor oldalán,
mert annyi mosoly, ölelés fönnakad
a világ ág-bogán.

	A másik megjegyzésem az, hogy Goethe és Madách mûvében a teremtés értelmét kétségbe vonó sötét angyal dialogikus viszonyban áll a Teremtôvel. Nemes Nagy Paradicsomkertjének angyala viszont az éjszakában egyedül van, kérdés-sorozata monológ, amelyre nincs válasz, s nem tudható, hogy ezek a kérdések egyáltalán eljutnak-e a címzetthez. A gyönyörû éjszakai tájban magányosan gyötrôdô angyal szívszorítóan fájdalmas látványával zárul a vers, nyitva hagyva azt a ki nem mondott kérdést, hogy van-e, létezik-e egyáltalán az, akihez az angyal beszélt.

*

	Tudvalevô: az éden a tökéletes boldogságnak, valamint e boldogság elvesztésének, a bûnbeesésnek a jelképe. A Nemes Nagy-féle édenkert-változatból azonban föltûnôen hiányoznak ezek a motívumok. A lány nem néz a fiúra, olvassuk, majd: "A hegytetôn / ül mozdulatlan két alak, / két oldalról a hûvös, érdes / fatörzsnek vetve hátukat." Boldogtalan és magányos a két emberalak; mintha semmi közük nem lenne egymáshoz. S nem valamiféle "bûnbeesés" miatt boldogtalanok: isteni tilalomról és e tilalom megszegésérôl nincs szó ebben a változatban. Ha egyáltalán elhelyezhetô Nemes Nagy édenkertjében a bûnbeesés, szereplôink mindenképpen elôtte vannak. Miért akkor ez a szörnyû magány, miért nem boldog a két ember? Figyeljünk föl rá: egyedül van az elsô rész "névtelen kérdezôje" is: kérdései a fiúra vonatkoznak, formailag hozzá is szólnak, de a kérdezô kívül van a paradicsomkert világán, a jelenetnek nem szereplôje, és semmi jele annak, hogy a megszólított tudatában lenne: hozzá beszélnek. Ugyanazt az eljárást alkalmazza Nemes Nagy, mint Arany a Toldiban, amikor az elbeszélôvel ezt mondatja: "Állj meg, állj meg, Toldi! gyilkos a szándékod...". Kérdezô és kérdezett más-más térben helyezkedik el, az aggodalommal terhes szerzôi szólam nem tudja befolyásolni a megszólítottat, bármennyire szeretné is. Láttuk: magányos az angyal is: az Úrral létrehozandó dialógus nem valósul meg, s bár lehetséges lenne, hiszen azonos térben tartózkodnak, nincs semmi kapcsolata az emberpárral sem. A "névtelen kérdezô" és az angyal az ember helyzetével és sorsával van elfoglalva. Bízvást feltételezhetjük, hogy a "szerzôi szólam" és az angyal kérdései ugyanabból a forrásból fakadnak; a "névtelen kérdezô", aki az embert szólítja meg aggódva, és az angyal, aki az Istent szólítja meg az emberért aggódva - végsô soron azonos egymással. Gondtól és gondolattól súlyos szövegük ellensúly nélkül marad: sem az emberpár, sem az Úr nem szólal meg. Úgy tetszik: az ember gyanútlan, gondolattalan, sôt öntudat nélküli lény - vele ezért sem lehet beszélni. A rejtôzködô Úr hallgatása - tisztázatlan okok miatt - szintén feltörhetetlennek bizonyul. Nemes Nagy Ágnes mûvében izolált lények gyötrôdnek: a vers egyik legfontosabb sajátossága ez a mindenre ránehezedô magány. 
*

	Pedig Nemes Nagy Ágnes édenkertjében - gondolhatjuk - igazán lehetnének boldogok a lények. A költemény elsô részében életteli, sôt, vitalitással túlcsordulásig telített vidéket ismerünk meg. Itt a pipacs kövér, a sün karhossznyi és medveként bukfencezik, a szôlônek óriás babérlevelei vannak, a zöld növényzet "tömör hullámmal csap a hegynek", a kánikulai hôségben remegnek és már-már szétfolynak a tárgyak, a seregélyek csôrétôl pedig kibuggyannak a szôlôszemek, s illatuk - ez is sûrû illat - "füstöl". Az éden - per definitionem - tökéletes, tehát szép. Szép ez a táj? Isten tudja. Különösebben szépnek semmiképp sem mondható: az utazási irodák bizonyosan nem ezt a vidéket választanák prospektusaik címlapjára. Pipacs (fél-szirmát lekonyítva!), páfrány, elvadult szôlô, "kövér", de itt-ott kopár vidék: "foltos, szaggatott" táj; szirtek, erdôk, lent völgy, fasor, mögötte a kivillanó tenger. Ismerôs, szerethetô táj, szépsége ebben rejlik. No és abban, hogy aki nézi és láttatja, valóban megnézi, és látja azt, ami látnivaló: a táj ritmusát. A pipacs a zöld környezetben lobog, a páfrány reng, a szôlô felszökik; "úgy ring a zöld, akár a víz, / tömör hullámmal csap a hegynek". Az állókép csupa dinamizmus, az élesen megrajzolt részletek élô organizmusnak mutatják a természetet. 
	Nemes Nagy Ágnes leíró módszerében nagy szerepet kap az ellenpontozás. Az egy szál pipacs és a ringó zöld tömeg, a lágy hússal remegô - növényekkel benôtt - szirtek és a kivillanó kô, a melegtôl olvadozó-rengô völgy és az "egy sor feszes, mértani-rendü szálfa", burjánzás és geometria, a tenger végtelensége és a szálka-fák szikár rendje egymásnak felelnek, egymással feleselnek. 
	Fontos tartozékai ennek a tájnak a fényjelenségek. A lomb alól, mintha fényforrás lenne, fehérségével "kivillan" "a kô, a csont", a tenger "áttükröz". A leírás egyik legmeglepôbb, egyik legemlékezetesebb metaforája sajátos fény-élményt rögzít: a fénynek csücske van, mint egy fehér abrosznak, s a fekete szálka-fasor ezt a fény-csücsköt "mégegyszer földbe szúrja". 
	A kövér pipacs lobogásától a tengerig tart a szemle, a burjánzó vegetációtól a mértani szabályosságig, a "szeletekre szabdalt végtelen"-ig. Mozgásában, elevenségében, ritmusában, sokféleségében szép ez a táj. Ennek a sokféleségnek fontos eleme a játékosság. A pipacs fél-szirmát lekonyítja, akár a nyúl a fél-fülét. Nem tudom, az igazi nyulak lekonyítják-e a fülüket, a játék-nyulak azonban valóban szokták. A plüss-nyuszi analógiájára fél-fülûnek, fél-szirmúnak láttatni a pipacsot: humoros megoldás. S gyerekszoba hangulatú a völgybe lehempergô sün szerepeltetése is: olyan, mint egy pohos barna-medve, lágy tüskéi pedig szelíden hersegetik a homokot. 
	De van ebben a tájban valami szorongást keltô is. Itt minden nagyobb, erôteljesebb, mint a megszokott. Nagy a pipacs, nagy a sün; már-már vadállati energiák élnek a szôlôben, óriás levelei közül csüggô keblei csábosak és veszélyesek; a ringó zöld vegetáció hegynek csapó tömör hulláma az árvíz képzetét idézi föl; a hôben szétfolyó táj-elemek az alaktalanná válás rémületét ébreszthetik föl a szemlélôben, az éles, fekete szálka-sor, amely földbe szúrja a fényt, s amely szeletekre szabdalja a végtelent, agresszív keménységével riasztó. 
	Ebbe a sokarcú tájba csöppen bele az ember. Izgalmas, de veszélyektôl sem mentes terepnek mutatkozik a világ. 

*

	A "Hová indulsz, te vékony, gyönge-csontú?" kérdéssel jelenik meg a versben az ember - mintha most bukkant volna föl a semmibôl, mintha most teremtetett volna. Most indul útjára, most fogja megtenni az életben az elsô lépéseket. S mintha az idô is most teremtetett volna: "Csepp zökkenés: a föld fordulni kezd, / orsózza már, orsózza az idôt". A "vékony, gyönge csontú" lény - ezt sugallják a jelzôk - törékeny, esendô. Alakját az aggódó-féltô kérdések tükrében látjuk. Szépen, de baljósan pendül a gyenge és tapasztalatlan lény fölött az ég: "mint az ezüsthöz koccanó üveg, / bong, bong a bolt"; "ott fönn, a mennybeli / fények mögött a mélyebb feketét" lehet érezni, az ég "nagy suhogó vásznai", az égen új alakzatokba forduló jelképek - az ember sorsát jelzô csillagképek - veszélyt sejtetnek. Az idôt orsózó föld a párkákat juttathatja eszünkbe; az "útjára indít minden erjedôt" sor pedig direktebb módon is kimondja: az élettel együtt a pusztulás, a bomlás is útjára indult. 
	A zenei szerkesztésmódra, a variáltan vissza-visszatérô dallamra emlékeztetnek az újra és újra fölhangzó kérdések: "Nem hallod-e [...] pendülni az eget - [...] nem hallod-e a seregélyeket? // Nem látod-e, amint lecsapnak [...] S nem látod-e, amint [...] füstöl? // Nem érzed-e [...] a mélyebb feketét? [...] / nem érzed-e: átfûlik avar-ágyad [...] // Nem félted-e a két szemed? [...] // Nem félted-e a gyönge szád? [...] // Nem félted-e a válladat? [...] nem félted-e, hogy sustorogva rászáll az / ôszelô, a súlyos indián-nyár [...] // nem félted-e a két szemed? // [...] Nem félted-e a gyönge szád? // [...] nem félted-e a válladat?" Az aggódó, féltô kérdésekbôl egyetlen kiáltás hangzik: "Ember, vigyázz!" (Madách mûvében szerepel ebben a formában.)
	A veszély, amelytôl óvni akarja a "névtelen kérdezô" a fiút, egyszerre külsô - a külvilágból eredô - és belsô - a fiúból magából származó - veszély. "Oly ifjú vagy - mondja a szerzôi szólam. - Hogy bírod el a vágyat?" Ez a vágy, a fölfokozott, perzselô életenergia tombol "a roppant napban", a "vonagló-indás berek"-ben, ez ég sistergô lángként, maró tûzként a katángban, ez a fölfokozott élet-vágy "csontig eszi minden ízedet". Az élet fölemészti önmagát, vigyázz magadra, mert ha óvatlan vagy, egy perc alatt véged - sugallják a kérdések. Szabad-e belefogni az életbe? Szabad-e elindulni? Ha bölcsebb lenne a kérdezett, meggondolhatná - de ösztönössége kiszolgáltatottá teszi, nem lehet útját állni. Létezni, élni - dráma: 

s te térdre hullsz és ottmaradsz, lerogyva
egy perzselô foltnyi homokra,
majd felkiáltva hemperedsz be
a vonagló-indás berekbe,
de ott is megmar a növény láng,
a roppant napban szinte láthatatlan
kék borszesz-fénnyel sistergô katáng,
és csontig eszi minden ízedet -

	A szöveg lehetôvé teszi, hogy az önmagát kiteljesíteni kívánó s egyúttal önmagát fölemésztô ösztönt a szexualitás ábrázolásaként is dekódoljuk: 

mézgás meleggel tapadnak az ágak,
nem érzed-e: átfûlik avar-ágyad,
és széthasadt gyümölcsök között heversz?
Oly ifjú vagy. Hogy bírod el a vágyat?
		[...]
Nem félted-e a gyönge szád?
Nagyon tapad a szôlô méze rád.
		[...]

És ott a Lány. Nem néz reád.
Nem félted-e a gyönge szád?

	Valóban a mítosz Ádámához, a bibliai "elsô emberhez" beszél a hang? Aligha. A "te" megszólítás alanya jelenkori vagy bármikori fiatal ember, akárki, te és én. A mítosz, ha tetszik, csak ürügy, hogy mindnyájunk életveszélyes életvágyáról, boldogságigényérôl és kiszolgáltatottságáról beszéljen a költô. (Hogy nem a mítikus ôsidôkbe kell beleképzelnünk a vers emberalakjait, arra egyébként a Lány leírásakor alkalmazott hasonlat szándékos anakronizmusa is utal: "...a zöld / úgy tükrözik a bôrén, / mint fehér mennyezeten / a kinti, zöld verôfény...". Ugyanilyen "anakronizmus" a "borszesz-fénnyel sistergô katáng" motívuma is.)

*

	A vers harmadik tétele alkonyi képpel kezdôdik - a forró délután leírását fölváltja a "Nagy, hûvös ég" látványa. A létezés drámája, mint egy nagy vetítôvásznon, ezen a tágas égbolton szemlélhetô: 

Utoljára a felhôk felrohannak.
S oly nesztelen csapó sörénnyel,
olyan hasító hegyü fénnyel,
olyan habokkal, torlaszokkal,
oly óriás mozdulatokkal
készülôdik a tépett kora-éj,
s oly ûzött némasággal, hangtalan,
mint a kimondatlan szenvedély.

Ebben a leírásban a természeti jelenség specifikumát egy lélektani jelenséggel (kimondatlan szenvedély) határozza meg a költô; a hasonló és hasonlított megszokott irányát megfordítva a konkrétumot (felhôk, éj) hasonlítja az elvonthoz. A váratlan hasonlat valójában kettôs tükörként mûködik: a felhôk rohanása, az éj készülôdése olyan, mint a kimondatlan szenvedély - de fordítva is: a kimondatlan szenvedély olyan, mint az alkonyodó égen lejátszódó dráma. E leírásban sokféle tapasztalat sûrûsödik össze: a vágtató ló látványa (nesztelen csapó sörény), a szúrós késnek és az éles fénynek egymással összekapcsolt tapasztalata (hasító hegyü fény), a tenger- és földmozgások óriás mozdulatai, habjai és torlaszai. Ezek az egymásra torlódó képi elemek érzékletessé és vibrálóvá teszik a látványt, s ez a látvány egészül ki a készülôdô éj fogalmához kapcsolt, egyszerre leíró és értékelô jelzôkkel: tépett, ûzött, hangtalan. Ezek a jelzôk hidat alkotnak a készülôdô éj látványa és a vele összekapcsolt lelki jelenség között: a tépettség, az ûzött némaság, a hangtalanság egyszerre tartozik az alkonyi éghez és a szenvedélyhez. A szakasz esztétikai hatását a mondattani szerkezet is elôsegíti: négy oly / olyan kezdetû - tehát anaforával súlyosított -, eszközhatározós szerkezetet tartalmazó sor után következik csak az alany és az állítmány, majd még egy oly kezdetû, késleltetô sor után található csak a hasonlító mellékmondat. Az ismétlôdô szerkezet tovább gördíti, gyors mozgásúvá teszi a szöveget, de ugyanakkor késlelteti is a legfontosabb információkat. A szakasz mondattani fölépítése tehát a feszülô, de fékezett energiák nyelvi leképezése, a visszafogott szenvedély természetét megjelenítô nyelvi forma.
	De miféle szenvedély ez, kinek a szenvedélye, s miért kimondatlan? Többféle értelmezésre gondolhatunk. Lehet a fiú és a lány tudattalan ösztönkitörése, életenergiája, a biológiai létezés metaforája. Lehet ezt a kimondatlan szenvedélyt a vers beszélôjéhez, az aggódó, veszélyérzettel teli, de immár elnémult "névtelen kérdezôhöz" kötni, a leírást az ô lelkiállapotának metaforájaként fölfogni. De lehet a képsorozat a költô által meg nem nevezett - kimondatlan - szerelmi szenvedély megjelenítése, a szerelmi együttlét mohó összecsapásainak, a vágy és a gyönyör hullámverésének égi mozija. Ez utóbbi az értelmezést megerôsíti a vers folytatása, amelyet a szeretkezés utáni állapot ábrázolásaként olvashatunk:

Lebágyad. Csönd. A hegytetôn
ül mozdulatlan két alak,
két oldalról a hûvös, érdes
fatörzsnek vetve hátukat.

	A vers áttételes kifejezésmódja miatt persze nem deríthetô ki, nem rekonstruálható egyértelmûen valamiféle "cselekmény": lehetséges, hogy az alig kibírható vágy és a kimondatlan szenvedély az artikulálatlan, irány nélküli késztetés megnevezésének szavai, s nem a szeretkezés, hanem csak a lélek forrongásának leírását olvastuk. De akár így, akár úgy: valódi találkozás, érzelmi és intellektuális kapcsolat nem alakul ki a két ember között. Magányukat, érzelmi ürességüket a következô tájkép már-már kozmikussá nagyítja:

Körül, a síkságból kiszökve
derékig ködben ott lebeg
egy-egy üres, aprócska vulkán.
Holdfényben néma hold-hegyek.
A holdfény egyre élesebb,
s mind feketébb az éjszaka.

	Ebben az immár mozdulatlan, néma, holdbéli tájban nincs élet: csak a "Szél mozdul olykor." És rejtélyes, megfejthetetlen üzenet hordozva felel a szélnek "a Fa". Ez az egyetlen dialógus a versben - kiemeli a költemény szereplôinek párbeszéd-képtelenségét, elszigeteltségét. Nemes Nagy emberfigurái kapcsolat létrehozására, szeretetre képtelen lények. Nem bûnbe esnek, hanem - öntudatlanul, akaratlanul - a bûnösség állapotában vannak. E Paradicsomkert lakói kiûzettek a paradicsomból, mielôtt még bekerültek volna oda: nincs összhang ember és természet, ember és ember között. Elkülönültségük nem a jó és a rossz tudásából fakad, hiszen minden jel szerint öntudatlan lények. A szeretet hiánya "adottság", amely miatt létük töredékes és szenvedéssel teli. Az elhibázott teremtmény szemlélése óhatatlan a teremtôre irányítja a figyelmet: miért teremtette ilyenre, milyen szándék vezérelte, amikor ezt a szerencsétlen lényt megalkotta. Ezt próbálja majd kideríteni a vers 2. részében kérdezôsködô angyal.

*

	A hangvétel vonatkozásában éles a váltás az 1. és a 2. rész között. Nyugodt, kiegyensúlyozott elbeszélôi hangot hallunk, a látvány is vonzó:

A hûvös pára földre cseppen:
egy angyal jár az éji kertben.
Csuhája a bokrokhoz ér,
sutrálja ôket, mint a szél.
Aztán megáll. Embernyi botja
végét befúrja a homokba,
két tenyerét a bot fejére,
támasztja állát a kezére.

A testhelyzet leírásának módja Arany Jánost idézi: a Buda halála VIII. énekében (87-88. szakasz) "az öreg Isten"-t így ábrázolja a költô:

Paizsa szék mellé heverôn támasztva,
Bal könyökét annak szélére nyugasztja,
Hajtja halántékát egy ujja hegyére,
Mélyen alácsordul szakálla fehére.

Jobb keze már kissé gerjedezôbb innal
Nyugszik markolatán, mely födve rubinnal...

	A mozdulatlanság csupa feszültség Arany leírásában. Nemes Nagy angyala azonban valóban nyugodt, mozdulata nem cselekvést, hanem szemlélôdést ígér. De nem az emberpárt nézi, hanem "két lomb-szelet közt" a messziséget, s "a földi téren árnyra árnyat" lát. És mintha valami fényt, valami jelet keresne a sötét tájban, nézésével fosztani kezdi az árnyakat:

S ha lefoszt egy-egy árny-pihét,
alatta újabb árnyalatnyi
temérdek újabb árny szakad ki,
egy óriási vadmadár...

A teremtett világ sötétsége mögött újabb és újabb sötétség nyílik, a sejtett és vágyott hír nem tárul fel. A csalogató, de "elérhetetlen mögöttiség" (Schein Gábor) megragadásának kísérlete, a teremtés lényegének, értelmének meglátása kudarcba fullad: a sötét angyal egy hozzá hasonló lényt, egy óriási, titokzatos vadmadarat szemlél, amikor a tájat, a földet, a teremtett világot nézi. A megismerhetetlenség emblémájaként megjelenô, a sötét ûrben gubbasztó madár a világ, a föld maga. 
	A látomást, a "végtelen árny-zuhatagot" elhessentô angyalnak újabb vízió jelenik meg:

...látja a földet, mint halat.
Az ûr vizébôl gömbölyû,
fényes hátát kidugja. Pára
lövell belôle felzihálva,
és képtelenül melegen:
léttelen jeges vizeken.

Az ûrbeli kép Vörösmarty kozmikus látomásait idézi föl: az Éj monológja "sötét semmijét" és A vén cigány sorait: "A vak csillag, ez a nyomoru föld / hadd forogjon keserû levében..." S a hatalmas hal képébe belejátszik a babitsi Jónás könyve és Jónás imája cethala, amely "a kinoknak eleven / süket és forró sötétje"; és belejátszik ez a Babits-kép is: "A szörnyû város mint zihálva roppant / eleven állat, nyúlt el a homokban." Persze Nemes Nagy Ágnes versében a hangsúly másutt van: nem a föld bûnösségén, mint A vén cigányban, s nem a bûnös ember szenvedésén, mint Babits mûvében, hanem a létezés abszurditásán: az élô fuldoklik és szenved itt a léttelenség közegében, s nem kétséges, hogy pusztulásra van ítélve. 

*

	A megszólaló angyal drámai monológjában kérdések záporoznak: összesen húsz kérdôjellel ellátott, hosszabb-rövidebb nyelvi egységre tagolódik a szöveg, s ezt követi négy felszólító s végül egy kijelentô mondat. Az angyal nem egyetlen kérdéskört jár körül, hanem egy-egy jelzéssel, villanásnyi képekkel különbözô problémákra utal. A "Mi lesz a vérrel? [...] mely már zubog..." kérdés az élet - minden élet - értelmét, célját firtatja, s az ember megnevezése ("ô, a két / félre hasadt vérjárta forma") és helyzetének leírása ("e hal, vagy e madár / hátán kapaszkodik, hörög, / csupasz karját nyújtva riadtan, / mézgás szemû majomkölyök") az élôlények sérültségét, kiszolgáltatottságát, pusztulásra ítéltetettségét jelzi. Nemcsak az Istennek kiszolgáltatott emberre, hanem az embernek kiszolgáltatott állat helyzetére is figyel az angyal: "Te úgy nézed, úgy hallgatod, / mint ô az állatot". 
	Az angyal a továbbiakban a létezés problematikusságának különbözô szintjeit érinti. Vajon az nyugtalanítja, hogy az ember kicsi, tudatlan és tehetetlen, vagy az, hogy egyáltalán létezik, hogy "a testetlenbôl testbe" lépett? A teremtés egészét bírálja az angyal, vagy csak a teremtés egyes vonásainak korrekciójára vágyik? Az elôzô rész alkonyi látványát fölidézô kép --

Mire gömbnyi szemében úszva
a fenn-száguldó esti ég?
a rostra-feszített ostya-vékony
szirom? mire e rothadékony
gyönyörüség? --

magába foglalja a babitsi "Ez a sok szépség mind mire való?" kérdést, vagyis azt a gondolatot, hogy a mulandóság perspektívájában a lét egésze értelmetlen, de az idézett szakasz jelentheti azt is, hogy az emberi lét értelmetlen, hiszen ideiglenes szemlélôi lehetünk csupán a birtokolni vágyott "gyönyörüség"-nek, a csalóka ajándék visszavétetik. A következô részletben az emelet, bakelit, cink és drót motívumaival az ember létrehozta világ, a civilizáció értelmére kérdez rá az angyal; a "drótvilágon fennakadni" szerkezettel azt jelzi, hogy az ember saját világától is szenved; a pengén - kardpengén - található vércsatorna képe pedig az ember találékonyságát, a gyilkolás érdekében mozgósított okosságát, "ész és rossz akarat" (Vörösmarty: Emberek) összekapcsoltságának nyomasztó gondolatát idézi föl. A folytatásban a "benti boltozat" és a "halvány idegek" motívumaival az angyal az ember tudatosságának értelmére kérdez rá, a "belülre felrajzolt horoszkóp" szókapcsolat pedig az ember sorsának determináltságára utal. De továbbmegy a kérdezô: "a lét alatti lét", az állati, növényi és ásványi létezés értelmét is megkérdôjelezi. Végül irgalmat kér az angyal, de az irgalmas cselekedet nem a tökéletlen teremtés kijavítása vagy az emberi lény korrekciója, hanem - paradox módon - megvakítása, növényi létre korlátozása ("Nôjön vakon!") vagy elpusztítása ("szórd a szélbe, [...] fújd szét!")
	A kérdésekbôl kirajzolódó szemléletmód ellentmondásos. A szöveg egyes pontjai szerint a léttelenséget fölváltó lét maga értelmetlen, más pontokon a létezést magát elfogadni látszik a beszélô, s csak az élô, tehát mulandósággal eljegyzett létezést kifogásolja, megint másutt az élô természet létét elfogadja, s csak az emberét nem. Nem kétséges: a szöveg szerint az ember elhibázott lény. De hogy miben rejlik elhibázottsága, miért tragikus lény, erre vonatkozóan is többféle, egymással vitatkozó választ implikálnak a kérdések. Az ember tudatlansága ("majomkölyök") vagy tudatossága, eszessége ("emelet", "bakelit", "drótvilág") a szerencsétlenségének forrása? Az ember önállósága (civilizáció) vagy determináltsága tûnik fel a kérdezô szempontjából alapvetô hibának? Az ember esendôsége vagy agresszivitása magyarázza sorsának tragikumát? 
	Csak jól föltett kérdésre lehetséges válasz. Az angyal szerteágazó és egymással ütközô kérdései a tapasztalatok olyan kaotikusságára vallanak, amelyek még a jó kérdés megfogalmazását is lehetetlenné teszik. Ennek belátása után hogyan is csodálkozhatnánk azon, hogy nem érkezik válasz? S nem csodálkozhatunk azon sem, hogy az angyal egyetlen "korrekciós lehetôséget" lát: az ember ember-voltának megszüntetését, az ember elpusztítását.

*

	De nem ez az utolsó szó a versben. Ha válasz nincs is, ha némán himbál is a bodzaág, csodálatos látvány nyílik meg a töprengô angyal - és a vers olvasója - szeme elôtt. Fényes, varázslatos az éjszaka: "foszforos fényû tenyerén" tartja a bodzaág "derengô illatát", "fönt-lent sûrüsödve" fény szitál, egyre erôsebb fény: "már miljom kartalan, fehér, / világító ezüst-tenyér" hullámzik a kertben. A szöveg azt sugallja, hogy a világot szemlélni mégis nagyszerû, boldogító élmény. Jelképes értelmûnek tetszik, hogy a millió levél-mérleg latolja az éjszakát, sötétséget és fényt, rosszat és jót mérlegel. A mérés végeredménye ismeretlen: a tálkák a kétféle súlytól, kétféle erôtôl rezegnek, s nem tudható, hol állanak majd meg, ha ugyan nyugvópontra jutnak valaha is. "A többi: néma csönd" - hallgat az Úr, hallgat az emberpár, hallgat a bodzaág, elhallgat az angyal, és elhallgat a vers is. A magány nem oldódott fel, a problémák nem oldódtak meg, de a költemény olvasásával megélt dráma lecsengett. A verset záró természeti kép azt sugallja, hogy a szemlélôdés és gondolkodás gyönyörûsége olyan érték, amely átsegíti az embert a kételyeken és szenvedésen.

*

	A vers részletes vizsgálata után tegyük fel újra a kérdést: van-e a Paradicsomkertnek rejtett tartalma? Úgy vélem, igennel és nemmel egyaránt felelhetünk. Az elemzés során számos olyan mozzanatra figyelhettünk föl, amely alapos vizsgálódás nélkül - talán - rejtve maradt volna. A költemény gazdag anyagában, sokrétû ontológiai és antropológiai problematikájában azonban nem találtunk olyan - centrálisnak nevezhetô - fölismerést, amelyre az összes többi valamilyen módon visszavezethetô. A világ állapotának és az ember helyzetének értelmezése nem egységes ebben a versben: nincs domináns probléma, hanem problémák vannak, s ezek között nem hierarchikus, hanem mellérendelô viszony érvényesül; e költemény vonatkozásában nem beszélhetünk világnézetrôl - egyes számban -, hanem világnézetekrôl, többes számban. Nemes Nagy Ágnes ábrázolásában sokarcú a világ és sokarcú lény az ember; a létezés problematikájának különbözô vetületei nem (vagy csak részben) kapcsolhatók össze. Ha a rejtett tartalom fogalmán azt értjük, hogy egy megnevezetlen, de föltárható létprobléma húzódik meg a mûalkotás mélyén, a Paradicsomkertnek nincs rejtett tartalma. Pedig a vers fölmutat ilyen - potencionális - központi létértelmezô mozzanatot, csak aztán elveti. Az elszigeteltség - magány - kapcsolat-hiány - szeretetlenség kérdéskörre gondolok. Ha kiemelt problémaként kezelné ezt a kérdést a vers, az angyal szövegében nagyobb hangsúllyal kellene szerepeljen, s nem egyetlen utalással ("két félre szakadt forma"). S volna mód arra is, hogy a vers zárásában a szerzô ismét ráirányítsa kameráját az emberpárra, újra láthatóvá tegye páros magányukat. Emlékszünk: úgy hagytuk el ôket, hogy magukba süppedve ülnek a fatörzsnek támaszkodva, egymásnak háttal, a mind feketébb éjszakában. Semmi okunk föltételezni, hogy késôbb bármi is változnék a helyzetükben. Ez azonban nem kap a vers zárásában hangsúlyt, sôt a beszélô mintha elfeledkezett volna róluk, meg sem említi az emberpárt, az ô tragikus sziluettjük helyett a megkapó éjszakai természetet "fényképezi". S ahogy nem válik vezérszólammá a magány, úgy az önpusztító ösztönösség vagy a szintén önpusztító tudatosság sem kap kitüntetett szerepet. Elmondhatjuk ezt a fölsejlô Lucifer- és Mephisto-párhuzamról is: Nemes Nagy angyala intellektuális vívódó, de semmiképpen sem csábító, megrontó lény; a párhuzamban jelentkezô lehetôséget a költônô nem aknázza ki, a vers létértelmezése nem vezethetô le abból, hogy az angyal e híres-hírhedt figurák rokona. (Ez annak ellenére is így van, hogy Madách mûvéhez sokkal több kapcsolat fûzi a Paradicsomkertet, mint amennyit e dolgozatban bemutathattam.) Kulcsa lehetne a vers értelmezésének az Isten-hiány problémája is - de ez a nyomasztó sejtelem sem hatja át olyan mértékben a költeményt, hogy ebben ismerhetnénk föl az alapvetô létproblémát. 
	Megismétlem: a versnek sok kimondva-rejtett tartalma van, egyetlen sugárzó központot azonban nem találunk. Ezt a tapasztalatunkat úgy is megfogalmazhatjuk, hogy végsô soron nincs filozofikus üzenete a költeménynek: az egyes részek létértelmezô tartalmai mintegy lebontódnak, fölszámolódnak a kompozíció egészében. A különféle erôknek kitett s így csak rezgômozgást végzô mérleg képét akár a vers ön-metaforájaként is értelmezhetjük. Nemes Nagy Ágnes verse olyan többtételes zenemûhöz is hasonlítható, amelynek tételei lazán kapcsolódnak, és amelynek - mondjuk - a lassú tételébôl nem következtethetô ki a gyors tétel, s az összhatás ennek következtében nem (vagy csak nagyon nehezen) formulázható. De akár fordíthatunk egyet a dolgon, és azt is mondhatjuk: a vers végsô üzenete éppen ez a formulázhatatlanság; a költemény azzal szembesít, hogy nem található egységes létszemlélet, az egyetemes létértelmezés keresése elhibázott vállalkozás, s az intellektusunkat feszítô problémák, a mi emberi nézôpontunkból oly fontosnak tetszô kérdések valójában hibás beállítódás következményei. Nemes Nagy Ágnes folytatja is a magyar költészetnek azt a nagy vonulatát, amelyet a metafizikai kérdésekkel való vívódás jellemez, s kapcsolódását ehhez a hagyományhoz szövegszerûen is jelzi, de költeménye - rejtetten - a metafizikai irányultság iránti kételyeit is kifejezi. 

*

	Mindez még jobban átlátható és belátható, ha a Paradicsomkertet Pilinszky Apokrifje mellett szemléljük. Az összevetést több tényezô is indokolja. Mindkét vers az "újholdas" költôk elhallgattatása idején, az ötvenes években keletkezett (az Apokrif 1956 nyarán jelent meg folyóiratban, majd 1958-ban a Harmadnapon címû kötetben, a Paradicsomkert pedig az 1957-es Szárazvillám címû verseskönyvben). Mindkét költô biblikus történetet idéz meg: Pilinszky apokaliptikus látomása a Tékozló fiú - történet sajátos parafrázisa, s a versben emlékképként föltûnik az édenkert is ("Valamikor a paradicsom állt itt. / Félálomban újuló fájdalom: / hallani óriási fáit!"); Nemes Nagy éden-versébe pedig beépül a pusztulásra-ítéltetettség gondolata és - az angyal kéréseként - a végsô kataklizma motívuma ("szórd a szélbe, Fergeteg! / fújd szét, elektron-felleget!"). 
	E hasonlóságok láttatják élesen a különbségeket. Pilinszky egyetlen alapélményt részletez, bont ki versében, s ez a létélmény - tételmondatként - már az elsô sorban megfogalmazódik: "Mert elhagyatnak akkor mindenek." A számkivettetés, az árvaság, a mélyvilági kín ennek az elhagyatottságnak a következménye; embertôl és Istentôl elszakadt/elszakított emberi lény beszél: "Csak most az egyszer szólhatnék veled, / kit úgy szerettem. [...] Szavaidat, az emberi beszédet / én nem beszélem. [...] / Nem értem én az emberi beszédet, / és nem beszélem a te nyelvedet. / Hazátlanabb az én hazám a szónál! / Nincs is szavam. [...] / Sehol se vagy. [...] /// Látja Isten, hogy állok a napon. / Látja árnyam kövön és keritésen. [...] // Akkorra én már mint a kô vagyok; / halott redô, ezer rovátka rajza; / egy jó tenyérnyi törmelék / akkorra már a teremtmények arca." Pilinszky tragikus versének emblematikus mondata ez: "Mily üres a világ." Ezt a mondatot Nemes Nagy Ágnes sohasem írhatta volna le: számára a világ elképesztôen gazdag. Ebbe a gazdagságba persze beletartozik az üresség és a magány, a veszélyeztetettség és kiszolgáltatottság is, a lét tragikus dimenziójának számos összetevôje. De Nemes Nagy költôi-emberi alapállásának kitüntetett jelentôségû eleme az, amit a költônô maga így fogalmaz meg: "Én szeretem az anyagot, s gyakran gondolok csontjaimra" (Alkony); "Hogy szerettem a képeket! / Istenem, mennyire szerettem..." (A képekrôl). Úgy sejtem, ezeket a mondatokat meg Pilinszky nem írhatta volna le soha. 
	Nem csupán az egyközpontúság - "sokközpontúság" vonatkozásában tér el tehát a Nemes Nagy- és a Pilinszky-vers egymástól. Az anyag szeretete, a képekben való gyönyörködés, a költôi anyag formálásának elemi öröme átsugárzik Nemes Nagy Ágnes értelmileg tragikus szövegein, szövegrészein is. A költônô megéli és ábrázolja a létezés problematikusságának ezernyi ágbogát, de versének minden pontja a lét igenlését fejezi ki. Madách figuráival jellemezve ezt a szemléletmódot azt mondhatjuk: Lucifer intellektuális és erkölcsi kételyeit mélyen átitatja Éva nôies-ösztönös életszeretete. A Pilinszky-versben megjelenô embernek "Nincs semmije, árnyéka van. / Meg botja van. Meg rabruhája van.", "Szemközt a pusztulással [...] lépked hangtalan." A pusztulás Pilinszky költészetében létállapot, a létezés lényege, s mint ilyet mutatja föl és fogadja el ez a költészet. Nemes Nagy versében is lényegi tartozéka az életnek a bomlás, az erjedés, az elégés, de a költônô életteli képei tiltakoznak "a poshatag, formátlan pusztulás" (Viadal) ellen, minden molekulájuk azt kiáltja: "Nem akarok meghalni, nem..." (Nem akarok). Nemcsak a költemény nyitó- és záróképébôl véljük kihallhatni ezt kiáltást, hanem az egészbôl. A Paradicsomkert egyik legfontosabb rejtett tartalma ez. Vagyis az a képekbe, jelenetekbe transzponált, racionális fölismeréseken inneni és túli tapasztalat, hogy - Ottlikkal szólva - "az élet mégis nagyszabású dolog" (Iskola a határon). S amit Ottlik egy tanulmányában Kosztolányi kapcsán megfogalmaz, talán a Nemes Nagy-versre is áll: "végsô és elemi mondanivalóját nem tudatosan, nem a tündöklô okosságával közli, hanem [...] beleárasztva a hangjába, egész mûve szövetébe szinte." A Paradicsomkert is "az életnek olyan áradó kedvét, tágasságát, áhítatát, várakozását - a puszta létezésnek tiszta, teljes intenzitását" sugározza, "amit boldogságnak lehet nevezni". Nemes Nagy Ágnes számára - legalábbis e verse szerint - a "legelemibb valóság" nem a pusztulás, nem a szenvedés, nem a félelem, nem a magány, nem a világ kiismerhetetlensége, hanem az az érzés, hogy - ismét Ottlikot idézem - "létezni csodálatos, regényes, nagyszerû dolog". S e költészet személyes tétje ennek ismételt megélése, valósággá - mûalkotássá - formálása. Azért kell Nemes Nagy Ágnesnak "kemény", tartós "kövek"-bôl "faragnia" - mit is? "istent", de úgy is érthetjük: a verset..., kemény kövekbôl, mint írja, keményebbekbôl, "mint a testem", hogy a súlyos kételyek és gyötrelmek ellenszere lehessen, "hogy, ha vigasztal, elhihessem" (Amikor). A vers, a versírás teszi lehetôvé számára a létezés mélyáramában való megmerítkezést: "Mesterségem, te gyönyörû, / ki elhiteted: fontos élnem" (Mesterségem). S a vers, a formátlan pusztulással dacoló költemény jóvoltából mi, olvasók is részesülhetünk ebbôl az örömbôl.
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