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már, hogy Piszkos Fred kapcsolódik Hajós Alfrédhoz, mert Piszkos Fred hajós volt, és 
Fred vagy Alfréd azonos, de hogy Mussolini hogyan kapcsolódik Clemenceau-hoz? 
Hiszen hogy egyáltalában ki kicsoda, már az is nehéz.

De Ágnes kitalálta a két figurát, és, bár tétovázva, az összefüggést is. A döbbenetes 
kapcsolatot: Mussolinit lábbal felfelé akasztották fel Milánóban, Clemenceau-t pedig 
függőlegesen, állva temették el a párizsi Pantheonban. Hogyjött rá Ágnes? Isten tudja.

Amikor közölte a megfejtést, csak annyit mondott: -  Köszönöm a játékot. -  És a 
feltorlódott csendben annyit tett hozzá, lezárásul: -  Hát ez is megvolt.

Visszamentünk a szobájába, megigazította fején a parókáját, hiszen a kemoterápia 
miatt kihullott a haja. Egykor tömött, gyönyörű, szőke haja volt. Emlékszem, egy férfi 
a 2-es villamoson a nyári léghuzatban szinte kétségbeesve szólt rá: -  Asszonyom, csi
náljon valamit a hajával, megfulladok.

De az régen volt. Nagyon régen.

Kelecsényi László

BESZÉDES PÁLMAÁGAK
E gy  b a rá tsá g  re jtő ző  d o k u m e n tu m a i

(„A nagy 4x100-as”) Van egy fénykép, egy közös fénykép Nemes Nagy Ágnesról és 
Ottlik Gézáról. Lehet, hogy több is van, de ez az egy biztosan megvan. Fellapozható 
és megszemlélhető az 1994-es gödöllői Ottlik-emlékkiállítás katalógusában. Ez a kü
lönleges fotó a kiállításon nem szerepelt, nincs nyoma a kiállított tárgyak jegyzékében, 
mégis belekerült a katalógusba. A nagy négyes két oszlopos tagja látható rajta. Miféle 
négyes? Semmiképp sem a BUDA-beli Hilbert-Both-Takách-Rodriguez váltó, hanem 
a valóságosabb, irodalmi, újholdas eredetű Mándy-Pilinszky-Rónay-Nemes Nagy ösz- 
szeállítású csapat, akik közé néha Ottlik is beválogatta magát, ámbár egy sort sem pub
likált rövid életű folyóiratukban. Az irodalmi rajtlista alapján teljesen illetéktelenül, 
ám mégis odatartozóan ül Ottlik egy csónakban Nemes Nagy Ágnes mellett.

Kétpárevezős?
Vagy kormányos nélküli kettes?
Olimpiai versenyszám a Balatonon?
A fénykép valamikor az ötvenes évek végén vagy a hatvanas évek legelején készül

hetett, amikor a Lengyel Balázs-Nemes Nagy házaspár és Ottlik Géza sűrűn megfor
dult Szigligeten, az Alkotóház puha, csöndes nyugalmában. Javakorabeli férfi ül a leg
szebb asszonyi éveiben járó hölgy mellett. Eléggé beeveztek már a tóba, a háttérben 
közelinek tűnnek a fonyódi dombok. Nem csónakkiránduláshoz öltözködtek. Ottli- 
kon az elmaradhatatlan zakó, karján óra, jobb keze ujjai közt cigaretta -  talán Gitane. 
Délutáni ferde fények és árnyékok Cipi zakóján, Ágnes pulóverén. Nem tombolhat a 
nyár, ősz felé járhat. Nemes Nagy térdig feltűrt nadrágban, bokája fedetlenül. Váll a
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váll mellett ülnek. Egy csónakban eveznek. Épp ez az! Ki van az evezőknél?! (Volentik 
bácsi netán?) S ki tartotta kezében a fényképezőgépet, hogy egy gombnyomással meg
örökítse a múló s lám mégis múlhatatlan pillanatot? Azt a nézést, tekintetváltást, amint 
a két újholdas, egy valóságos és egy tiszteletbeli, egymásra pillant. Pontosan körülír- 
hatatlan, mi rejtőzik ebben a tó fölötti láthatatlan energiaáradásban, a szűkre zárult 
pupillák közti anyagtalan, ám minden statikai terhelést kibíró függőhídban. Barátság? 
Szerelem? Egyik sem? Mindkettő? Jóval több: „A tehetetlen összetartozás időtlen időkre szó
ló köteléke [...] valami, ami talán kevesebb a barátságnál és több a szerelemnél.” (ISKOLA A HA
TÁRON. Magvető, 1959. 204.) Elszakíthatatlan köldökzsinór, amely egy ismeretlen di
menzióban egyetlen egésszé kapcsolja össze, ami a valóság közvetlen felszínén töre
dékes és esetleges (vö. ugyanott, 462.). Vagányság, gőg és alázat tükröződik a tekin
tetükben. Akárha az óceánon volnának, az élet viharos tengerén, ahol mit sem számít 
a fedélzet rengése-ingása, mert ők ketten kifogtak a sorsukon.

(Egy levél) Ottlik Géza 1944-ben ismerkedett meg Nemes Nagy Ágnessal, abban az 
évben, amikor a konzervatívan protestáns családban nevelkedett, sugárzóan szép és 
okos leányt Lengyel Balázs feleségül vette. Az elkövetkező ötödfél évtized során talál
kozásaik hol ritkábbak, hol sűrűbbek, ám szellemileg mindvégig egymás közelében 
vannak, legyen akár egyikük Gödöllőn vagy a másikuk Iowa Cityben, egyetértő köl
csönös tiszteletük és barátságuk kikezdhetetlen; nem fog rajta az idő.

Az Ottlik-hagyaték ötvenegy különféle, Nemes Nagy Ágnestól származó külde
ményt tartalmaz. A címzett, aki minden papírdarabot eltett, ha másért nem, hogy lap
szélükre, verzójukra bridzsproblémákat jegyezzen föl, a becses Nemes Nagy-kuvertá- 
kat és -képeslapokat is megőrizte. Ritka közöttük a hosszabb levél, legtöbbjük külföldi 
jeladás, itt jártunk, ezt láttuk, vagy a gyakori szigligeti tartózkodás dokumentuma. 
Ezért is tarthat számot különleges figyelemre az a laudációval felérő hosszabb írás, 
melyet a Gödöllőről már Pestre visszaköltözött Ottlik kapott Zichy Jenő utcai címére 
barátnőjétől.

„Édes Cipi!
Egész délelőtt Magáról és a maga estjéről beszélgettünk Balázzsal -  mert színészek ide, rendező 
oda, ez a maga premierje volt számunkra. S közös erővel megállapodtunk abban, hogy Maga 
szomorú volt. S erre mindketten úgy elszomorodtunk, hogy sírtunk-zokogtunk. Persze, részben 
magunkat is vádoljuk a maga bizonyos ingerültségeiért (elmenni, nem elmenni a meghívásra 
stb.), de végül is abban a bölcs következtetésben nyugodtunk meg -  már amennyire ez megnyugtató 
-, hogy nem ez volt a végső ok.

Hogy mi volt? -  bonyolult. Nekem olyan nagy este volt ez, oly groteszkül büszke voltam Ma
gára, a szép ezüst-ángolna fejére, a saját nyálával elkevert szavaira a színpadon, mintha én 
csináltam volna Magát. S annál szomorúbb volt, hogy nem örül eléggé.

Hát kevés, persze, hogy kevés. Nem ez illetné Magát -  ez világos. Hódolat, pénz kalappal, 
öt-hat autó, kínálkozó női csodák, ájult imádat, tenger. Tudom én azt. Egye meg a fene. De hát 
ez se volt még, ez is nagy dolog -  gondolja meg!

Tudom azt is, hogy a jó barátok hódolata olykor rettentő kevés, kicsire zsugorodik, ha az ember 
X.-re vagy Y.-ra gondol, értékben valahol a bokája körül, sikerben pedig a 4. emeleten. De vég
eredményben az íróféle csak jobban hasonlít az elemekhez, szélhez, vízhez -  mint a bérpalotákhoz, 
s a szél végül is átfúj még a 4. emelet rácsán is. S végeredményben, Maga nem objet d'art, hanem 
Isten kardja. Ugy-e ez világos?
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Gyanús elmélkedések. Mit csináljak ? Az ember többek közt még azt a csepp modorát is elveszti, 
amije volt, s esetlenkedik. Részvétlevelet ír -  gratuláló helyett.

Édes, szép Cipike:
Oly szép vagy és oly fiatal! 
s én arra gondolok, amíg csodállak, 
hogy vár talán még diadal 
és várnak még beszédes pálmaágak!

Nekünk minden nagyon jó volt és köszönjük.
Csókol mindkettőtöket 

Agnes”

A levélen nincs keltezés. A postabélyegző dátuma szerencsére kiolvasható: ’55. XI. 26.
Miféle estje az Ottliknak 1955-ben, ahol színészek és rendező között neki is premi

erje volt? S kié az a négysoros, melyet a valójában kissé kondoleáló hangvételűre si
keredett levele végére odailleszt a költőnő, mintegy vigaszul, babér gyanánt?

1955 novemberében mutatta be új fordításban a Magyar Néphadsereg Színháza 
(alias Vígszínház) G. B. Shaw Szent JOHANNÁ-ját. Két címszereplővel, Bulla Elmával 
és Ruttkai Évával indult útjára a széria, amely megalapozta Ottlik darabfordítói be
csületét. A próbák és a kettős premier légköréről olvasni lehet Gábor Miklós vissza
emlékezésében is (SÁNTA SZABADSÁG. Magvető, 1997. 122. skk.). De Ottlikot nem a 
szuffiták mögötti torzsalkodások, pletykák, elhamarkodott rendezői utasítások, régi 
és újabb sztárszínésznők közti versengések izgatták, csak az, egyáltalán érdemes-e oda
menni, aztán meg, ha már ott van a színházban, fölmenni a rivalda elé meghajolni, s 
ezáltal mintegy hitelesíteni kissé a lazuló, puhuló diktatúrát. Ettől keserű a fordító 
szája íze, amit persze csak a barátok vesznek észre, közülük is csak a legjobbak.

No de honnét való a vigaszul leírt strófa?
Legelőbb a levélíró esik gyanúba. Hátha ő költötte barátja tiszteletére a verssorokat. 

De e négy sorból szinte sugárzik, hogy befejezése, vége valaminek. Rész -  az egész 
helyett. Játékosan érző, kosztolányisan könnyed futamok. Netán Nadányi? Vagy Som
lyó Zoltán? Esetleg Heltai Jenő? Egyik sem.

Radnóti Miklós a szerző, az ő 1937 tavaszán írott Éjfél című négyszer négysoro
sából való a „beszédes pálmaág”, a szimbolikus babér Ottlik Cipi homlokára. „Siralmas 
szerdák és hitvány csütörtökök” után végre felragyog a szellem vasárnapja.

(Ismeretlen versek) Nemes Nagy Ágnes ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEI-nek szerkesztői és 
szöveggondozója nem tudhatták, hogy az Ottlik-hagyaték miféle kincseket rejt. Két, 
eddig ismeretlen és publikálatlan vers, egy négysoros alkalmi és egy tizenkilenc soros 
óda bukkant elő. Az egyik postán érkezett. Egy Szigligetről feladott képeslap hátolda
lán, a töltőtollal írott rövid beszámoló elején egy rímes rigmus található.

„Minden tréfli, semmi kóser, 
italunk a poshadt ló-ser, 
esik eső, bőven omló, 
nézi Végh, Vázsonyi, Somlyó. ”

A szarkasztikus versike az elmosódott postabélyegző tanúsága szerint 1959-ben író
dott. A nevezett alkotóházi vendégek közül csak a később az Egyesült Államokba te
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lepült Vázsonyi Endrének nem volt újholdas kötődése, a két György, Végh és Somlyó, 
a rövid életű, ám annál nagyobb becsű periodika kültagjai közé számított. A dalszerű 
alkalmi strófa szerzője a trochaikus lejtésű ősi nyolcasokba rejtett -  mit rejtett? világgá 
kiabált! -  panaszát gyorsan az időjárásra és az ellátásra szűkíti. Hátha mások is figyel
mesen elolvassák a nyílt levelezőlapot. „Hogy lehet, hogy szerdán délben bedobott lapomat 
csütörtökön már megkaptad? Talán nem érdekel senkit a levelezésünk?” Ottlik ír ekként fele
ségének 1959 januárjában, akkori sűrű szigligeti tartózkodásai idején, az Iskola a 
HATÁRON utolsó simításai közben.

A másik vers is alkalmi ihletésű, ám az előbbinél jóval jelentékenyebb. Bár a tény, 
hogy Nemes Nagy Ágnes másolat nélkül juttatta el Ottlikhoz születésnapi köszöntője 
kéziratát, jelzi, talán nem tartotta örökbecsű darabjának ezt a tizenkilenc sort.

SZÜLETÉSNAPI ÓDA A KRISZTINÁBAN

Nem volt még ilyen ünnep a krisztinavárosi tájon,
Nem ragyogott így még -  hámló vakolattal -  a templom,
Nem szólt így a harang, nem vertek még toronyórák,
Ódon Klepsidrái se Rill órásnak a boltban,
S gömbölyű templom-tatnál Krisztina-gesztenyefánk sem 
Tüzte ki így gyönyörű, növelendő gyertya-virágát,
Nem, nem, nem szeretett az Arany János-nevü könyvbolt 
így soha még, Roham utca, így soha Széchenyi-tábla,
Mint eme mái napon, köszönteni végre a Mestert.

S bár akinek (na, kinek? Cipinek) e poétikus ábránd,
Giz-gazok árjában ez a történelmi cakumpakk,
Úgy kell, mint a kutyának kell a szopornyica -  mégis 
Tűrnie kell ma bizony! Jaj, tűrnie kell a köszöntőt!
Ót üdvözli a hárs! A Horváth-kerti japánbirs!
Hársak alatt az a sakkasztal, mellette a játszók!
Erzsi szoborbeli popsija! Zöldfai tál! Libamájak!
Automobil-csordák, ha kirontanak a fürge piacra!
Itt Buda szól, Buda ám, itt helyben (s majd a papíron),
Itt Buda-ország szól: üdvözlégy, ottliki ország!

A vers 1982 májusában íródott Ottlik Géza hetvenedik születésnapjára. Nemes 
Nagy személyesen adta át az ünnepeltnek, vagy a kapualji levélszekrényébe dobta be 
a leragasztatlan borítékba helyezett kétrét hajtott kéziratlapot. Nem szorult a posta 
segítségére; mindössze három buszmegállónyira laktak egymástól. Ebből származik a 
költőnő kitűnő helyismerete. Versében összekapcsolódik a felfokozott BUDA-várás egy 
valóságos krisztinavárosi útikalauzzal. Ottlik szűkebb pátriájának szinte minden ne
vezetességét fölemlíti. Némelyikük ma is megvan, néhány hely azonban már csak em
lék. A Zöldfa étterem -  két évszázados vendéglátás-történeti színtér -  helyén használt 
ruhákat kínálnak, libamáj helyett, a turkálóknak. Az Arany János könyvesbolt is meg
szűnt. Ám megvan még Rill Géza ipari műemléknek számító órásműhelye, az idős 
mester hetente pár órára megjelenik kis üzletében. De ki lehet a kallipügosz? Miféle 
Erzsit emleget a születésnapi óda? Nagyjából azon a helyen, hol egykoron „kiszólt a
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Színkörből a zene”, s hol az utca túlfelén most egy toronyház csúfoskodik, üldögél Fe- 
renczy Béni szoborba öntött nőalakja, melynek modellje a művész felesége volt. Ha 
az ünnepelt kihajolt Attila úti lakásának erkélyéről, lombtalan télen odalátott a szo
borra.

(A nehezen mondható) Viszonzás volt e költemény, válasz Ottlik korábbi Írására, mely
ben a hatvanéves Nemes Nagy Ágnest köszöntötte (A MONDHATATLAN ÉS A NEHEZEN 
MONDHATÓ. Kortárs, 1982. január). Ottlik ott önként elárulja cikke címének forrását. 
Idézte már korábban is annak az 1946-os Nemes Nagy-versnek két nagyon fontos so
rát: „ne mondd soha a mondhatatlant, /  mondd a nehezen mondhatót. ”

Csak közelíteni lehet a lényeges dolgokhoz, a legvégén úgyis a hallgatás ideje kö
vetkezik el. Meg a hallgatózásé, hátha elárulja magát, valamilyen apró jellel üzenetet 
küld figyelőjének a törvény, a rend -  a szellem, a lélek, a szív kivallja legbelsőbb titkát. 
Előbukkan a nehezen mondható.

Olykor egy-egy fénykép is segít. Egy csónakkirándulás képei a tavon. Üzenet az 
utókornak, hogy igenis lehet: létezhet csakis barátság, férfi s nő között. Minden nagy 
ember hagyta elordasodni az életét, írja Rilke a feleségének címzett levelében 1902. szep
tember 5-én. Léhaság, érdekek, hazugság, árulás -  ilyesmikből áll össze a mindennapi 
emberi kapcsolatok anyaga. Az állítólagos elordasodás éppen azt jelenti, fütyülni kell 
a hétköznapiság összetartó kis gaztetteire, csak a belső hangok súgásai után menni. 
Ez volt, ilyesmi volt a művészet etikája néhányuk agyában, szívében. Ágnes és Cipi 
közibük tartoztak.

A költőnő egy évvel sem élte túl a prózaírót.
Ok tudták, mi a barátság.

(A szerző köszönetet mond Lengyel Balázsnak, Lengyel Péternek és az OSZK Kézirattárának a dokumen
tumok közlési engedélyéért.)

Tamás Mihály

A TANÁRNŐ

Nemes Nagy Ágnesra emlékezve az egykori tanítvány első gondolata az, hogy a köl
tőnő nagyon szép volt. Sudár, jó alakú asszony, lobogó szőke hajjal, aki ha végigment 
a folyosón, titokban megfordultak utána a diákok. Akárcsak a híres szürrealista film
ben, ahol a folyosón végigmenő gyönyörű nő után meghajolnak a bútorok. Aki előve
szi 1957-ben megjelent Szárazvillám című verseskötetét, ott látja azt az érett, bevé
sett, nemes arcot, amelyet Fekete Géza domborműve rögzített, s a figyelő, komoly 
szempárt, amellyel ránk tekintett a katedráról. O akkor 31-35 éves volt, mi 14-18 
évesek, valamennyien fiúk, fiatalemberek. Akkor a Petőfi Sándor Gimnáziumba még 
nem jártak lányok.

Érdekesen működik az ember emlékezete. Ha az eltávozottakat, halottainkat akar


