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Tandori ürügyén
barátainkról
Tandori Dezső a Vigilia 2005. 9. számában, Az Olvasókeresése című

írásában, és ugyanakkor a Holmi Ottlik-cikkében is hosszan emle
geti Nemes Nagy Ágnest. Különben más alkalommal is hangsú
lyosan beszél róla. Hiszen a Petőfi Gimnáziumban a tanára volt
egy rövid ideig. Erre hivatkozik gyakran. 6 is, meg Orbán Ottó is,
diákként többször voltak nálunk és részt vettek irodalmi beszélge
téseken. A Kékgolyó utcában, ahol laktunk, megesett, hogy ott
volt író barátaink közül is valamelyik, Mándy Iván, Ottlik, Jékely
vagy Mészöly Miklós. Tandori szövegeiben gyakran megemlíti
őket, sőt olykor engem is említ. Megesett az is, hogy Tandori te
remtő örömében Ottliknak telefonon elmondta egyik új versét, bár
Ottlik nem sokat érthetett belőle - senki sem ért verset telefonon
-, de hagyta. Legföljebb Ágnes heveskedett-bosszankodott a do
log miatt, mert szerinte - szembe megmondva - Ottlik, vagyis
Cipi nem értett a vershez. Ami szó szerint, elképzelésemben nem
volt igaz. Emlékszem például, hogy Paul Verlaine-ről hosszú és
nagy odaadással, ahogy mondják: részletes elemzéssel beszélt. De
az ízlések, a személyes elképzelések olyanok, amilyenek. Tandori
meg mi is szerettük Mészölyt. De amikor Ottliknak egyszer odaad
tuk Mészöly egy jelentős írását, Cipi beleolvasott a szövegbe és töb
bé hallani nem akart róla. Úgy emlékszem viszont, hogy Szabó
Magdát nagyjából kedvelte. (Talán Az ajtót vagy az első regényét, a
Freskót dicsérte. Én A pillanatot tartom közülük a legnagyobb mű

nek, a sok közül remekműnek, mert titokban végül rólunk szól,
nemcsak Trójáról és Aeneasról. íme, az írói objektivitás!)

Tandori Ottlikról vagy Mészölyről másként, más tónusban be
szél. Mészölyt lehet, hogy nálam jobban tisztelte, bár a Holmi
ban - igen meggyőzően - Ottlikról írt. Igaz, a halálát nem em
líti, pedig úgy emlékszem, ott volt a temetésen, és láthatta azt a
szörnyűségében képtelennél képtelenebb helyzetet. (Bár cikkében
az Ottlik-vedutához ez közvetlenül nem tartozik.) Úgy 1990 vé
gén volt, amikor írtam erről, Nemes Nagy Ágnes már súlyos be
teg volt, a temetésen nem volt jelen, korábbi írásomban téved
tem, de elóbb, míg Cipi a kórházban eszméletét nem vesztette,
minden este beszéltek, illetve beszéltünk egymással. A temetésen
ott voltak többnyire a barátok, ott volt például Göncz is. Igen,
de Ottlik írásos kívánsága szerint némán hallgattunk. Nem volt
ott se pap, se beszéd. Némi feszes és képtelen csend után Cipi
teste édesanyja farkasréti sírjába került - ez volt a temetés.
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Rémes. De egykor milyen jó volt Tandorival beszélgetni. Amit
ma a legkevésbé sem gondol, hitt a felfedező írásban. Az élet
ben. Mi is hittünk benne. Később ugyan kevésbé. Emlékszem az
egyik ilyen fordulóra. 1956 októberében, a forradalmi napon,
Mészölyékkel és Jékely Zoltánnal elindultunk, hogy bemegyünk
az Írószövetségbe. Persze, gyalog. Közlekedés nem volt. A
Moszkva téren álltunk éppen. Oldalról jött egy mentőautó. Egy
kis korlát miatt megállt. Majd lőni kezdte a téren összegyűlt embe
reket. Ávósok voltak a mentőautóban. Mi oldalt a földre lapultunk,
Ágnes még kúszni kezdett a táskájáért, nem hagytam. Jékely csak
állt egyenesen, mint aki ilyesmit nem látott. "No, nekem ez elég"
- mondta és hazament. A mentőautó meg mégis felborult a korlát
miatt, az ávósok meg elszaladtak, amerre csak tudtak.

Mi visszamentünk a Kékgolyó utcai lakásba. Mészölyné, Ali,
azt mondta - nem tudom elfelejteni - "még lesz valami baj az
este, de nem lesz igazi baj". Hát lett is. Egy szovjet tank jött és
kezdte golyószóróval lőni a házat - ma is látszanak a ház vilá
gos foltú nyomai. Aztán jött két ágyúlövés. Az egyik alattunk
megnyitotta a falat - éppen a díványon térdelve lestük a tör
ténteket -, a másik az ablakpárkányon robbant fel. Ha bent a
szobában robban a löveg, egyikünk sem marad életben. Így csak
a lakás ment szét, összetört minden, mi a poros, pókhálós pincé
be futottunk le. Bajunk csoda mód nem történt. Legföljebb 57 ja
nuárjáig a lakást valamelyest rendbe kellett hozni, de az embe
rek, idegenek is segítettek. Hiszen lélekben még forradalom volt.
Január 17-én éjszaka letartóztattak, később megtudtam, számos
íróval együtt, de szerencsémre nem sokáig, május elejéig, a Fő

utcai börtönbe voltam. Idővel főként arról vallattak: mit szóno
koltam a munkásosztálynak? Én semmit. Nem az én dolgom
volt. Én csak Weöressel, Pilinszkyvel, Ágnessal a nyár végén fo
lyóiratot szerettem volna alapítani. Kihallgatóm megmondta, ne
képzeljem, ügyvédről szó sem lehet, sőt olykor még fenyegető

dzött is, de végül nem veretett meg. Viszont kívüle és a fogiáro
kon kívül senkit se láthattam, senkivel nem beszélhettem.

Tandorit mindig is szerettük, ha másként gondolkoztunk is,
mint ő. Pontosabban, ha idővel másként gondolkozom. Változott
a természetünk. És N. N. Á. már régóta halott. Istenem, tizenöt
éve már. De Tandori és nem kevés mások éltetik őt írásaikban.
Az élet legfontosabb része, az írás megmarad. Ottliké, Mándyé,
Rónay Györgyé és Vargha Kálmáné, hogy csak a baráti társaság
egy összetartott tagjait emIítsem. Lesznek, akik élni fognak, biz
tosabban élni, mint a tűnő pillanatban.
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