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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
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juk magunk elé idézni, egy-egy kimerevedett állókép, egy jellemző mozdulat vagy egy 
felejthetetlen dallamú mondat ju t az eszünkbe. Kinek-kinek más képek ragadtak meg 
az emlékezetében, s talán, ha összeülnénk egy nagy asztal köré, és valamennyien fel
idéznénk a töredékképeket, megközelítőleg sikerülne a mozaikkockákból összerakni 
a szeretett arcképet.

Vitényi Imre osztálytársunk úgy emlékszik rá, hogy Nemes Nagy Ágnes szeme alatt 
akkoriban sötét karikák ültek, láthatólag fáradt volt. Valószínűleg nagyon sokat dol
gozott -  találgatja osztálytársunk, aki másokkal együtt csak utólag tudta meg, hogy 
aki Lengyel Balázsné néven magyar nyelvre és irodalomra tanította, az művész volt, 
nagy költő. Hanzély István szerint mindig egy kis szomorúság, fájdalom ült a tanárnő 
arcán, s ezt ő furcsállotta: vajon mitől elégedetlen egy ilyen szép asszony? Vadász Ist
ván emlékezetében az a pillanat rögződött, amikor Nemes Nagy Ágnes határozottan, 
energikusan, enyhén kifestett ajakkal először lépett be az osztályterembe. Kellemes 
jelenség volt, érdekesen, színesen adott elő, sokat mosolygott az órán, s megkülön
böztetés nélkül kedvesen bánt a legjobb és a leggyengébb tanulókkal. Fleischer István 
szerint olyan jó  órákat tartott, hogy ő emiatt megtanult majdnem olyan gyorsan írni, 
ahogy a tanárnő beszélt, hogy minden szavát lejegyezhesse. Mert olyan részleteket és 
történeteket mesélt el többek között Vajda Jánosról és Ady Endréről, amelyekről soha 
eddig nem hallottunk, de nem is olvastunk sehol. Széll Árpád számára feledhetetlen 
maradt, ahogy Nemes Nagy Ágnes az irodalmi szakkörben sorról sorra szétszedte, 
elemezte Baudelaire A DÖG című versét. Ugyanis a szakkör egyik tagja felállt, és kije
lentette, hogy ez a vers érthetetlen.

Nemes Nagy Ágnes szerényen, szinte inkognitóban élt közöttünk. Osztálytársaink 
többsége csak később tudta meg, hogy a legnagyobb magyar költőnő tanította iroda
lomra. Mi, IV. B-sek -  de a többi osztály tagjai is -  elmondhatjuk magunkról: nagyon 
szerencsések voltunk, hogy a tanítványai lehettünk. Holott a korszak egyáltalán nem 
volt szerencsés, ellenkezőleg, igen nehéz idők jártak, még ha mi ezt az iskolapadban 
nem fogtuk is fel igazán. 1948 után megváltozott a politikai helyzet. Az Újhold című 
irodalmi folyóiratot, amelynek Lengyel Balázs volt a szerkesztője, s ahol olyan költők 
és írók publikáltak, mint Pilinszky János, Rába György, Somlyó György, Kálnoky Lász
ló, Mándy Iván, Örkény István, Szabó Magda, Kormos István, Jánosy István, Vas Ist
ván, hogy csak néhányat említsünk a legkiválóbbak közül -  végleg betiltották. Nemes 
Nagy Ágnes egy interjúban így beszélt erről: „Férjemet, Lengyel Balázst minden állásából 
hitették, mintegy 14 évig volt állás nélkül. Én magam meg tudtam kapaszkodni a Köznevelés 
című lap szerkesztőségében... aztán tanár lettem a Petőfi Sándor Gimnáziumban. Elég fontos 
dolog volt ez az eljövendő évek szempontjából anyagilag is, mert hiszen egy darabig négyen éltünk 
abból az egy szál biztos fizetésből; anyámmal és húgommal laktunk még akkor együtt. A légkörre 
vonatkozólag: ez volt a koncipiált pereknek, a kitelepítéseknek, az úgynevezett törvénysértéseknek 
a korszaka. Ilyesféle dolgok történtek velünk: éjszaka fél 2-kor szól a csengő. Rémülten megyünk 
az ajtóhoz, ki az, mi az? A postás. Az hozott egy táviratot, amelynek szövege: »Rákosi-ódádat 
három nap múlva várjuk. írószövetség.«”

Nemes Nagy Ágnes -  ellentétben sok más, nem is tehetségtelen költővel -  soha nem 
írt Rákosi-ódát. Gerincesen tartotta magát, összeszorított foggal, sötét karikákkal a sze
me alatt. 1946-ban megjelent Kettős világban című első kötete után, amelyet Baum- 
garten-díjjal ismertek el, hosszú ideig nem jelenhetett meg. Rengeteget fordított vi
szont; Corneille-t, Racine-t, Petrarcát, Rilkét, Eliotot, García Lorcát, megszámlálhatat
lan Victor Hugo-verset és négy Brecht-drámát. Ebből tartotta fenn magát, s amikor
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legalább ezt megengedték, a megélhetésért elkezdett gyerekverseket Írni. Emlékszem, 
Victor Hugo-fordltását Így dedikálta a Belvárosi Kávéházban Székely Magdának, a 
fiatal, tehetséges költőnőnek: .Victor Hugo nevében arcátlanul: Nemes Nagy Ágnes.”

Szerette a szójátékokat, a szellemes fordulatokat, szeretett játszani. „Az ötvenes évek 
sötét periódus volt, alagútkorszak -  olvasható a Kortársnak 1981-ben adott interjújában.
-  Nem volt semmi reményünk. Mégis igyekeztünk valahogy életben tartani magunkat, és ebben 
segített a játék. Mennyit játszottunk, és mennyit nevettünk. Különféle játékaink voltak. Például 
a verses szekreter... Az ember fog egy hosszúra vágott lapot, az aljára fölírja a létrehozandó vers 
címét, költőjét és a versformát, a lap felső részére fölírja az ihletetten komponált első sort, majd 
behajtva továbbadja a szomszédjának. így folytatjuk ezt, amíg be nem telik a lap. Önérzetesen 
állíthatom, hogy a műfajt magas tökélyre fejlesztettük, Jékely, Kálnoky, Pilinszky, később Lator 
László, Balázs meg én. ”

Lengyel Balázst 1956 után bebörtönözték, lakásukon nagy házkutatást tartottak, s 
többek között az említett szekretereket is elvitték. Ágnes azonban velünk, fiatalokkal 
is szívesen játszott, mi is írtunk szekretert néhányan a Belvárosi Kávéházba járó s az 
ő köréhez tartozó fiatalok közül: Székely Magda, Tóth Judit, Tandori Dezső -  azóta 
iskolánk Kossuth-dljasa -, Tótfalusi István meg jómagam. Ezek a versek fennmarad
tak, részben Tandorinál, s valahol az én irataim között is lappang egy-kettő. Az egyikre 
jól emlékszem: a műfaja ballada volt, s Ágnes írta az első sorát. így kezdődött: „Csiba 
Maris vásárba mén. ” A második sor írója, aki csak a rímet látta, így folytatta: „Jaj a sze
gény, jaj a szegény!” Majd a vers vége: „Aztán magát felkötötte” -  „Jaj a szegény, tán örökre”
-  fejezte be a művet Tandori. Amikor felolvastuk, kitört a nevetés.

De jók voltak ezek a játékok arra is, hogy a különös szavakkal mint ritka kincsekkel 
elbíbelődjünk. Egy másik szekreternél arra a rímre, hogy „bíborok”, azt találtam írni, 
hogy „lakkos csíborok”. Ágnes elmondhatatlanul örült, honnan ismerem ezt a víziboga
rat, kérdezte, dicsérő szavait ma is hallom. De nem magamról akarok beszélni.

A Petőfi Sándor Gimnáziumban ezekben a nehéz években kiváló tanárok tanítottak, 
akik emellett kitűnő emberismerők is voltak. Vaszkó Ákos, az ábrázoló geometria ta
nára nemcsak szellemes ember volt, de azt is tudta: egy Csanádi Károly megérti, ho
gyan döf át egy síklapot a térben egy egyenes, de ugyanezt Mitnyán Mihálynak elma
gyarázni reménytelen vállalkozás. Drága osztályfőnökünk, Szabó József is tisztában 
volt vele, hogy vannak olyan kapcsolási rajzok, melyek Hamza Emil számára magától 
értetődők, világosak, mi többiek azonban legfeljebb, ha kapiskáljuk, hogy miről van 
szó. Mindezt figyelembe véve értékelték szorgalmunkat, teljesítményünket. S kiváló 
tanáraink sorában nem is említettem még Abszinger Gyulát, Ambrózy Gusztávot, Pau- 
linyi Jenőt, Barátosi Józsefnét.

A viharos évek, az 1956-os események a mi osztályunkat is megtépázták. Észak-ko
reai osztálytársaink, Kim Ok, Kim Gi Te, Cson Ki Szo, Kim Ce Ju és Kim Ju Szon a 
forradalom után eltűntek. Kim Okot állítólag látták a Széna téren harcolni, s aztán 
olyan híreket kaptunk, hogy hazatértük után valamennyiüket kivégezték. Máig sem 
tudjuk, mi az igazság. Bisz József, Káldor András, Máthé József, Miskolczy László, Pa- 
lásthy Béla és Wissolith Miklós disszidáltak.

Húszan érettségiztünk 1957-ben, azóta hárman meghaltak. Szántszándékkal vá
zoltam fel nevekkel egy osztály történetét, mert úgy gondolom, hogy ezzel nem csak 
a IV. B-ről adtam látleletet.

Ebben a közegben élt, tanított, fordított s a megjelenés reménye nélkül írta verseit 
Nemes Nagy Ágnes, akinek FLOTTA című költeménye a Vérmezőn zúgó tankokról 
már csak halála után, összegyűjtött verseinek kötetében jelenhetett meg. „1956-ban
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tankcsata tört ki a Krisztina körúton -  mondta a vers időszakáról a Magyar Rádiónak adott 
1986-os interjújában. -  Épp nálunk voltak Mészölyök. Mészöly Miklós, Alaine, Balázs és én, 
négyen füleltünk kifelé a lakásból, este 11 óra volt, leoltottuk a lámpát, és próbáltuk kilesve meg
állapítani, mi is folyik az utcán. Miklós éppen az ablak mellett térdelt vagy guggolt, amikor is 
bekövetkezett egy hatalmas csattanás. Egy pillanat alatt kitört a házunk minden ablaka, hozzánk 
pedig bejött egy ágyúgolyó. A padló magasságában jött be, egy tankágyúgolyónak a része lehetett, 
nem teljes lövedék, mert akkor más lett volna a hatása. Mészöly Miklós mellett haladt el, majd 
ferdén átvágva a szobán, hármunk feje fölött, akik a díványon ültünk, belefúródott a szemközti 
plafonba. Ott megnyugodott.”

„A halálról, a háborúról, az erőszakról én, no létemre, itt a XX. században mérhetetlenül 
többet tudok, mint a világirodalom íróinak és költőinek jó része” -  foglalja össze tapasztalatait 
Nemes Nagy Ágnes egy másik beszélgetésben.

Talán ezek az élmények is hozzájárultak ahhoz, hogy költőknél ritka önzetlenséggel 
és segltőkészséggel fordult a többiek felé, s vigyázta Petőfibe járó tanítványainak lé
péseit. Egyszer azt mondta nekem, amikor suta novellapróbálkozásommal megkeres
tem, s szorongva ültem a Kékgolyó utcai lakás karosszékében, ott, ahova a tankágyú
golyó később bevágódott: „Ne törődj velem, használj fel ugródeszkának.” S ezt mond
ta másoknak is, akik véleményt kértek tőle, s akik közül jó  néhányan ismert költők és 
lrók lettek.

Nemes Nagy Ágnes szerény volt, közvetlen, szeretetre méltó, ugyanakkor távolság
tartó. Szemérmesen óvta egyéniségét, nem engedett túl közel magához. Mi, diákok 
megéreztük értékeit, tiszteltük, s legfeljebb a magyardolgozatokban próbáltunk üzen
ni neki, hogy vegyen észre bennünket, kamaszokat, milyen különlegesek is vagyunk, 
más a véleményünk Balassiról és Csokonairól, mint ami az iskolai tankönyvben olvas
ható. Nem volt gúnyneve, soha nem csúfoltuk a háta mögött.

Megtanított bennünket a szavak tiszteletére, a szép kiejtés fontosságára. Verssorról 
verssorra haladva, könyörtelen következetességgel bontotta fel a vers szövetét, ráéb
resztve az osztályt a költői mesterség szigorú szépségére.

„Mesterségem, te gyönyörű,
Ki elhiteted: fontos élnem 
Erkölcs és rémület között 
Egyszerre fényben s vaksötétben”

-  hangzanak immár klasszikus sorai a Szárazvillám című kötetben.
Nagyon szerette a tárgyakat: a fákat, a köveket, mindazt, ami tapintható és kézzel 

fogható. Lírai énjét háttérbe húzódva ide rejtette. Szerette a beszédes kihagyásokat, 
a tömörséget. A legbonyolultabbat a legegyszerűbben mondta. Keményen megküz- 
dött egy-egy szóért.

„A formátlan, a véghetetlen.
Belepusztulok, míg mondatomat 
A végtelenből elrekesztem.
Homokkal egy vödörnyi óceánt 
Kerítek el a semmi ellen”

-  olvasható A FORMÁTLAN című költeményében.
1922-ben született, 1991-ben halt meg, hatvankilenc éves korában. Lengyel Balázs
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szavait kölcsönvéve, „rettenetes operációja után”, amikor súlyos fájdalmai voltak, be
tűjátékokat játszott. Tudta, mi vár rá, s Szigligeten még egyszer egybehívta játszótár
sait egy végső feladványra, és amikor azt megoldotta, csak annyit mondott megrendült 
társainak: „Ez is megvolt végül, köszönöm.”

Emléke előtt most Fekete Géza szobrászművész osztálytársunk bronz dombormű
vének leleplezésével tisztelgünk. A harmincas éveiben járó, szikrázóan okos tekintetű, 
határozott Nemes Nagy Ágnes néz ránk vissza e tábláról, amelyen ez a szó is szerepel: 
szeretettel.

(Elhangzott Nemes Nagy Agnes emléktáblájának felavatásakor, 1999. augusztus 31-én, a Petőfi Sándor 
Gimnáziumban.)

Edward Lear

AZ AKONDI SZVITEK

Kiféle, miféle, merre, minek
Az Akondi Szvitek?

Kövér, vagy sovány, vagy barna, vagy szőke?
És mire ül, zsámolyra, padra, vagy székre,

ha piheg
Az Akondi Szvitek?

Fiatal vagy öreg, bölcs vagy bolondos?
Hogy issza a kávét, ha forró, vagy langyos,

vagy hideg,
Az Akondi Szvitek?

Beszél vagy fecserész, dalol vagy fütyül,
Léptet a lován, vagy vágtat, vagy röpül,

vagy üget 
Az Akondi Szvitek?

Mi van a fején, fez, kalap, vagy turbán?
Puha ágyban fekszik, vagy gyékényen, durván,

ha beteg?
Az Akondi Szvitek?

Ha kötött betűkkel írna, de fáradt,
Áthúzza a t-it, és rajzol-e szárat

az i-nek
Az Akondi Szvitek?


