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A hajós későbbi visszaemlékezéséből azonban kiderül, hogy átértékelte a mennyei 
helyzetet, s továbbállt.

Krúdy egyike volt a magyar irodalom legnagyobb nyelvteremtőinek. Az egyez-
ményes jelrendszer megszilárdítása az értelmezés területén – a már ismert újrafel-
ismerésének jegyében – valójában elfedi azt, aminek a feltárására hivatott. Meg kell 
tanulnunk újra olvasni Krúdy írásmódját, ha meg akarjuk szólaltatni a Szindbád-el-
beszéléseket.

LŐRINCZ CSONGOR

Gesztus és gyászmunka a lírában
Jékely Zoltán

Az esztétizmus hagyományvonalának harmincas évekbeli, majd második világhá-
ború utáni folytatódásában és módosulásában a klasszicizálódás mellett vagy ezzel 
szemközt megjelennek olyan mozzanatok, amelyek viszonylagosítják az elveszített 
világegész esztétista újrateremtésének igényét, jelzik ennek korlátait. Itt elsősorban 
az idő képzetének vagy fogalmának átértelmezése, továbbá a lírai alany szceno grá-
fi ái nak egyfajta szenzuális empirizálódása említhető. Az időbeliség összefüggéseinek 
kiterjesztése például a mítosz dimenziójában ugyanakkor éppen a poétikai újrate-
remtés erőteljes manifesztációjaként is értékelhető (akár romantikus kozmológiákra 
is emlékeztető módon, például Weöres Sándornál), egyidejűleg viszont – például az 
idő végtelenségével való szembesülésükben – problematizálhatja is a pillanat meg-
ragadásának a költői nyelv önreferencialitása által garantált lehetőségét, és ezzel akár 
magát az önreferencia képletét.1 Ugyanezen költői nyelv önreferencialitásra törekvő 
exkluzív igényét, újrateremtő és megőrző („klasszicizáló”) funkcióinak szimmetriáját 
pedig a metaforizáltságnak bizonyos értelemben ellenálló életvilágbeli, érzékletes-
ségi, referenciálisabban működő jelenetezési módok, a versnyelv egyfajta prózai-disz-
kurzív jellegzetességei is viszonylagosítják. A két irány persze nagyon is összeér és 
egymást feltételezi, például a végesség teste(ke)n való „leolvasásának” jeleneteiben, 
ahol „egy test vagy egy korpusz sebezhetősége, végessége éppen minden performatív 
hatalom határát”, itt az önelvű költői nyelv létesítő és archiváló funkciójának korlá-
tait nyilváníthatja meg.2

A recepciótörténet tanúsága szerint Jékely Zoltán költészetének az idő (múlékony-
sága, múlt volta) a fő témája, ennek pedig a modális szinten az elégikus hangoltság 
felel meg. Ebben az értelemben Jékely mint a Nyugat-költészet beteljesítője vagy vég-
pontja jelenik meg, más tekintetben viszont túl is lép rajta, mint például Tandori 
Dezső sugallja.3 Továbbá a gyakran kiemelt érzékletesség a lírai inszcenírozást te-
kintve ezzel bizonyos feszültségben áll, ugyanakkor mélyebb kapcsolatuk is elkép-

1 Vö. Kulcsár-Szabó Zoltán, Kereszteződések. Az időbeliség mintái a későmodern költészetben, Alföld 
2008/4., 39–61. Újraközölve: Kulcsár-Szabó Zoltán, Tükörszínjátéka agyadnak. Poétikai problémák 
Szabó Lőrinc költészetében, Ráció, Budapest, 2010, 157–187.

2 Vö. Jacques Derrida, Das Schreibmaschinenband = U., Maschinen Papier, Passagen, Wien, 2006, 
122.

3 Jékely „hangja nagyon korán, 1933-ban” „elválik a Kosztolányi-hangtól, hogy azután mindmáig meg-
őrizze a Nyugat vershagyományát, azokon a helyein azonban, amelyek művét költészetünk mindenkori 
élvonalába emelik, színleg őrizze csak.” Tandori Dezső, A pontosabb Jékely-kép felé = U., A zsalu 
sarokvasa, Magvető, Budapest, 1979, 151.
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zelhető. Az érzéki-szenzuális költői szcenográfi a felfogható részben az elmúlás,4 a pil-
lanat megragadhatatlanságának egyfajta poétikai kompenzációjaként is, a halál és 
a lét vonatkozásában akár az orfi kus hagyomány összefüggéseiben is.5 Emiatt a he-
lyenként – például a képiség síkján – jelentkező József Attila-hatás ellenére sem gyak-
ran keletkeznek olyan alakzatok, melyek valamiképp elbizonytalanítanák az érzékelés 
kódját.6 Itt-ott azonban megfi gyelhetők olyan kettőzések, amelyek referencia és tró-
pus zeugmatikus módon megvalósuló összjátékát generálják (például „maga az Idő 
is vetkezik tán” a Krúdy Gyula igézésében). Ezek az allegorikus mozzanatok nyil-
vánvalóan problematizálják az idő organikus képzetét, ez lehet a fő funkciójuk. Az 
„Idő” nem fogyasztható vagy használható el, vagyis jelentésköre egyfajta Semmiéhez 
közelít, még ha ezt az irányt Jékely költészete végül nem is próbálja ki számottevő 
módon. Mégis fontos vízválasztóhoz ér el itt az időbeliség mintáit tekintve, ugyanis 
a tematikus szinten feltűnő, hogy az idő hatása mennyire erőszakot feltételező mozza-
natokhoz kötődik (lásd például a híres Az Idősárkányhoz című verset). Az idő erősza-
kosságának, romboló, maradékokat (többek között: kísérteteket) termelő hatásának 
megidézése részben feszültségbe is kerül az elégikus szólammal – Jékely költészeté-
nek erőfeszítéseit nem kis mértékben eme feszültség poétikai-szemléleti kezelésének 
kísérletei váltják ki. A másik – ettől nem független – lényeges, költészettörténeti je-
lentőséggel is bíró tényező az idő antropomorfi zmusainak fellazítása, az időbeliséget 
antropomorfi záló alakzatok részleges visszavonása vagy leépítése, például Adyhoz 
képest.7 Az idő reprezentációja mintegy a metaforizáltság redukciójával jár együtt: 
„maga az Idő is vetkezik tán, hulladékká, porrá változtatja / éveinket… az Idő kacatja 
/ halmozódik […] Az Idő is megkopik, öregszik, / a haláltól mégis megmenekszik.” 
A kései Ráfogások Ovidiusra (1973) az egyszerre az idő által az időbe sodró száműze-
tésről beszél („Exiliumba sodor már az Idő maga is!”), az „idő” fogalmába bevezetett 
különbséggel operálva. Mindazonáltal az idő eme tematikus dezantropologizációja 
mégis rendre a lírai én pragmatikai távlatából fogalmazódik meg, tehát ilyenként a 
beszéd és a modalitás szintjén antropomorf összefüggések tárgya marad.

Érdemes azt is megemlíteni (a később részletesebben elemzendő vers szempont-
jából is lehet némi jelentősége), hogy Jékely az idő eme semmítő hatásával nemegy-
szer egyfajta lélekvándorlás vagy a lélek halhatatlanságának képzetét szegezi szem-
be, például éppen az Anteus című költeményében (1941), itt a záró szakaszt idézve: 

4 Az esztétizáláshoz Jékelynél vö. Takáts Gyula, Jékely Zoltánról, Kortárs 1983/9., 1469–1473.
5 A Suhamlik az idő c. korai vers (1935) már bevezet egy elvontabb mozzanatot az időértelmezés ref-

lexió jába: „S fut az idő! És sohasem előre, / csak messzebb, hátrább visz engem e táltos, / el, el az ifj ú-
ságtól, messze Tőle, / s mind közelebb, közelebb a halálhoz.” A különálló utolsó strófa pedig a „csend” 
hangzásával mintegy megállítja az idő múlását: „a csend az embert hangokkal kínálja, / a tücsökszó 
a csend, a csend maga!”

6 Például az Üzenet című 1953-as vers egyértelmű József Attila-áthallásai (például Óda) még nem vezet-
nek igazán allegorikus vagy netán olvashatatlan képekhez („totemi képeddel életem odva / megtelik 
– ott ég fekete falán.”), még ha a vers zárlata autentikus példája is a költőelőd beszédmódját megidéző 
nyelvnek: „Tűrd el tehát, ha dideregve-fázón, / maradék életem reád ruházom.”

7 Vö. Pomogáts Béla, Jékely Zoltán, Akadémiai, Budapest, 1986, 51. Bodnár György szerint Jékely 
lírájában a háború után felerősödik a bölcseleti vonás, vö. Bodnár György, Jékely Zoltán – két nézetben 
= U., Törvénykeresők, Szépirodalmi, Budapest, 1976, 279–285.

„Nem vallja-é hogy testtelen a lélek / tovább folytatja ember-életét, / amint tovább 
zsibonganak fülünkben / hang nélkül is a meghallott zenék? / – Általad kaptam s íme, 
megjelentem / neked az öröklét üzenetét!” Ugyanakkor éppen ezt a szonorikus, ben-
sővé tévő képzetet inszcenírozza pontosan ellenkező előjelekkel az ugyanabból az év-
ből származó Láz című vers: „Pedig csak nem is szenvedés ez, / nem kínlódás, csak 
holmi pangás, / szörnyű üresség, melybe rémes / harangszó a fülbeli kongás, / sü-
völtő hang, zúgó sikongás / a világűrbe süllyedéshez.”8

Az erdő téli csendje (1962) aztán a Suhamlik az idő záró alakzatát vonja mintegy 
vissza – többek közt Szabó Lőrincre emlékeztető módon (vö. Egy téli bodzabokorhoz) 
– az utolsó versszakra, éppen a korábbi versben még a „hangok” címzettjeként beál-
lított „ember” jelenlétét tagadva: „És most e csend, e kristályosodás, / homogén a leg-
alsó csillagig, / ahol madár és ember nem lakik – / s ijesztőbb, mint egy farkas-
ordítás.” A „csend” itt feltűnő módon az idegen szó hangzása által nyilvánul meg, ez 
a katakrézis jelzi egyúttal azt is, hogy ezt a „csendet” nem annyira észleleti módon, 
a testi fül távlatából, inkább talán valamiféle technizáltság absztrakt értelmében 
kell felfogni (vö. még „kristályosodás” mint természettudományos fogalom).

Végül megemlíthető az idő dezantropomorfi zációjáért felelős szemléleti módo-
sulások közül az idő végtelenné válása az ősmúltba, mely szintúgy több Jékely-vers 
témája. Az idő ezen mélyülését már a korai Mélység (1933) is megfogalmazta: „Élek: 
halálsápadtan lebegek / az iszonyú időmélység felett.” A Nem Tőle félek (1943) is a 
személyes halál távlatából beszél ugyanerről, ám feltűnően direkt modális váltással 
hallgattatva el az elégikus szólamot: „de Mont-Blanc-súllyal zúg le életemre / s irtóz-
tató kín-áradat alá nyom: / évmilliárdok Semmi-végtelenje!”

Az idő eme végtelenedésének hatását az Archaeologia (1942) visszarefl ektálja az 
énre, vagyis a jelenre, ezáltal vonva kétségbe az idő végtelen előtörténetre, akár a Sem-
mire megnyíló (és az organikus kódot elbizonytalanító, vö. „hold”) dimenziójának 
tárgyiasíthatóságát, ezáltal az én (visszatükrözött) arcának olvashatóságát, akár-
csak az aposztrophé fi guratív teljesítményét: „S most kezemben tízezeréves balta, / 
diadallal felmutatom a holdra: / öreg, megismered? / De a számlálhatatlan emberöl-
tők / mélyére e rideg csillag helyett / révült arcom mered.” Ebben a kölcsönös vonat-
kozásban én és „látottak” között akadhatnak még feltárásra érdemes összefüggések 
a Jékely-féle elégikusságban, melyek tehát túlmennek valamiképp a lírai alany és hang-
ja elégikus modalitásban rögzített pozícióján, illetve pragmatikai keretein.

Ez a dimenzió az értelmezéstörténet (inkább kevés számú) mérvadó látleletei 
szerint alapvetően a szenzuális, Rába György szavával „animisztikus” szövegalko-
tásban áll fenn,9 olyan szövegszerű vitalitás és intenzitás jelenlétében, illetve dinami-
kájában, mely nem morfológiai orientáltságú szerkezettani elvek függvénye (ennyi-
ben is túllépve a Nyugat-féle esztétizmuson, így képezve hidat többek között éppen 

8 Az elsüllyedt harangszó távolról Kosztolányi Halotti beszédére emlékeztet.
9 Rába György, Jékely költői öröksége, Liget 2003/12., 23–24. Nem véletlen, hogy az a Rába fedezi fel 

Jékelyben a szenzuális szövegalkotás jelenlétét, aki ezt hangsúlyozta már az Esti kérdés költője kapcsán 
is, vö. Rába György Előadása = Vita a Nyugatról, szerk. Kabdebó Lóránt, PIM – Népművelési Pro-
paganda Iroda, Budapest, 1973, 37–38.
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a Tandori nevével fémjelezhető „új érzékenység” költészete felé). Ez lesz az az egye-
dítő vonása Jékely költészetének (egyébként részben Kálnoky László és Vas István 
lírájával együtt), mely „sokban hozzájárult egy későbbi radikális költészettörténeti 
for dulat áthidalásához. Abban ugyanis, hogy a hetvenes évek vége felé a »metafi zikai 
világhiány« és az »új érzékenység« költészete között nem törés jellegű váltás követke-
zett be, jelentős szerepe volt e későklasszicista-esztétista irányzatoknak. A formába 
kényszerített személyesség és a visszafogott metaforizáltság elve ugyanis használha-
tónak bizonyult egy olyan költészet számára is, amely lényegében ismét az én köz-
vetlenebb világtapasztalatából indult ki”.10

A szenzuális poétikai magatartás modalitásait Tandori összegezte a szövegalkotó 
tendenciák szintjén (témák, rímszerkezet, versmondat, élőbeszédszerűség, egyes lexi-
kai elemek), leginkább Jékely természetlíráját jelölve meg eme szenzualizmus mint 
költői érzékelésmód és -technika színtereként.11 Az időbeliség így egyfajta „keletke-
zés” (és elmúlás együttesének, a „Werden”-nek) értelmében is felfogható, ami ellene 
szegül a morphéjellegű esztétizáló alakzatképzés, képi és kompozíciós értelemben 
vett artifi cialitás klasszikus modern poetológiai elvének, ehelyett egyfajta nem pusz-
tán organikus jellegű, inkább együtt-keletkező „természetesség”-et vetítve fel. Ezt 
Tandori „a vágás ösztöne, a váltás technikája” mozzanataiban éri tetten, a következő 
lényeges következtetésre jutva, mondhatni „a visszafogott metaforizáltság” pozitív 
indítóerejét megnevezve: „mivel azonban a Jékely-nagyköltészet helyei a mechani-
kusságtól vannak a legtávolabb, ez a metszés-arányrendszer nem technikai, nem ki-
módolt, nem eszközölt, hanem a kifejezés »szóba fogható« matériájával együtt szervező-
dő, természeti mozzanat.”12 Vagyis a vers nyelvisége ezeken a pontokon – kompozíciós 
szerkezetek, szenzuális váltások és élőbeszédszerűség kapcsolatában – nem uralható 
készletként, hanem a kifejezés materializálódásaként, egyfajta kifejlésként nyilvá-
nul meg, nyelvi vitalitásként. Ebbe viszont bizonyos törések is beleíródnak, ameny-
nyiben „nem a megfogalmazás szépsége és teljessége, hanem az elhallgatott elemek 
drámája adja” a vers egyediségét, ahol „a némaság a legtökéletesebb megformálás mö-
gött a legerősebb”,13 ami a Jékely-költészet szemléleti horizontján elsősorban az idő 
semmítő, mulandóságot gerjesztő hatására és létmódjára mutat.14 Vagyis a szen zua-
lizált nyelv éppen keletkezés- vagy intenzitásjellegének köszönhetően nem stabili-
zálja vagy totalizálja az időbeliség diszkontinuus hatását, hanem ennek néma moraját 
mint az érzékletek (pillanatnyiságának) visszáját (negatívját), egyfajta nem-időt, de 

10 Kulcsár Szabó Ernő, A magyar irodalom története 1945–1991, Argumentum, Budapest, 19942, 86.
11 Tandori, A pontosabb Jékely-kép felé, 152–153.
12 Uo., 154. (Kiemelés – L. Cs.) A megörökítés poétikai-esztétikai kérdéséhez Jékelynél vö. Tandori 

Dezső, „Hová lettek alakunkról a képek?” Jékely Zoltán: Éjfél = U., A zsalu sarokvasa, 143–145. Ebben 
a megörökítő indíttatásban viszont szerinte az elégikus hangnem elválasztottságra utal (például a felej-
tés következtében).

13 Uo., 158.
14 „[M]inden teljesre sikerült Jékely-hely megadja nekünk a vélt tökéletesség vigaszát csakúgy, mint a min-

denkori pillanat semmikoriságának elviselhetőségét”. Uo., 158. Ez a kettősség egyébként Kosztolányi 
Őszi reggeli című versére is áll, mely költeményre alább még utalunk mint egyfajta pretextusra Jékely 
lírájához.

legalábbis mint radikális múltbeliséget engedi sejtetni. A következőkben a szenzuális 
poétikai magatartás és az időbeliség tapasztalatának kapcsolata, összefüggésük lí-
ranyelvi feltételezettsége áll az előtérben.

Ennek megmutatása céljából egy kései, 1973-ban íródott versre esett a választás. 
E kéz mostanság vissza-visszatér… című, az apa, Áprily Lajos emlékét felelevenítő vers 
a lírai beszédhelyzet mint olyan markáns értelmezése és színrevitele egyben. Ugyan-
akkor a lírai én Jékely-féle szituálásának fontos műfaji, pragmatikai, motivikus és képi 
konfi gurációját idézi meg (én, te és az „intés” összefüggéseit, vö. a különböző vers-
idézetekkel a lábjegyzetekben), melyet jelentéses módon nyitva is hagy, diff erenciálva 
az elégikus szólamot. A vers itt egy gesztust idéz meg, azt faggatja, sőt e gesztus ele-
mentáris kérdésességének megmutatásaként jelenetezi önmagát. Vagyis a költemény 
önprezentációja egy további, metapoétikai szinten mintegy a líra elemi gesztusszerű-
ségét viszi színre.

A vers nyilvánvalóan metonimikus konstellációban fogant, amennyiben majd-
hogy nem kizárólagosan csak a kézről esik szó, nem a tulajdonos személyéről, a kéz 
maga válik aktánssá, cselekvővé a lírai szcenográfi ában. Eme cselekvőség azonban a 
gesztus jegyében értendő, nem pedig eszközszerű értelemben. A kéz jelenléte a gesz-
tus összefüggésében adódik és a vers eme gesztus egyfajta fenomenológiáját nyújtva 
többféle lehetőséget sorakoztat fel annak értelmezésére („intelem”, „megbocsátás”, le-
gyintés, sőt haláltusa).15 Metafi guratív szinten azonban a kéznek a visszatérése az az 
alapvető vonás, mely annak cselekvőségét adja, vagyis a kéz egyfajta kísértetként keresi 
fel a lírai ént vagy kísérti meg őt.16 A vers ideje vagy „most”-ja, a költői aposztrophé 
jelene egyúttal a kéz kísértetszerű visszatérésének az ideje, utóbbi indukálja előbbit. 
Ezért a vers ama gesztus egyfajta megörökítéseként érti önmagát, ugyanakkor azon-
ban nem tárgyias értelemben, miszerint a lírai alany intencionális irányulása ama 
tárgyra, vagyis a kézre kezdeményezné aztán annak esztétizáló megörökítését. A kéz 
nem önmagában, hanem visszatérésként, ezen belül pedig gesztusvoltában jelent-
kezik a lírai alany számára, vagyis kettős értelemben sem tárgyiasítható. A kísértet 
ideje – ha van neki – sosem mérhető tartam, hanem egyfajta megfoghatatlan pilla-
natnyiság, a visszatérés mint az empirikus idő megszakítása, a gesztus pedig maga 
is általában múlékony, futólagos, sokszor akár valószínűtlen mozdulat. Vagyis akár 
a gesztus is önmagában, ám a visszatérésben magában válik a pillanat megragadhatat-
lanságának allegóriájává, mintegy a visszatérés által generálva. Ez a feszültség esztéti-
záló megörökítés és tünékenység között a vers első strófájában a hangszer-hasonlat-

15 Vö. a kiváló román irodalomtörténész, Nicolae Balotă vélményével Jékelyről, akit ő az orfi kus költészet 
hagyományába sorol: Jékely nem hermetikus, „inkább hermeneutikus” költő, „egyre értelmező kulcso-
kat kínál”. Nicolae Balot, Jékely Zoltánról, Kortárs 1974/6., 982. Az orfi kus hagyomány és Jékely 
közötti különbséghez vö. mindazonáltal Baránszky-Jób László, Költő versei – Jékely Zoltánról = U., 
Élmény és gondolat, Gondolat, Budapest, 1978, 254. 

16 Anélkül, hogy az én anticipálná ezt a visszatérést, a „mert nem várta el” külön sorba szedett kitétele 
ekképpen a lírai énre is érvényes lehet. A kísértet ismeretesen visszatérő motívuma a Jékely-lírának, 
vö. például a Kert-kísértet című verssel, ahol az én maga jelenik meg kísértetként. A megkísértésben 
bennelévő „próbatétel” etikai mozzanata nyilvánvalóan szerepet játszik jelen versben is, például az 
„intelem” rétegzett problematikájában.
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ban jelentkezik (további tárgyiasító hasonlat már nem is fordul elő a versben).17 A „régi 
múzeumi hangszer” „titokban, éjjel” történő „megzendülése” ezt a valószínűtlenséget, 
egyfajta titok, a „mintha” mozzanatát konnotálja („talán / titokban”), a megzendülés 
pillanatnyisága pedig evidens módon a gesztus múlékonyságára rezonál. A gesztus 
a kéz zenéjének alakzata.18

A vers tehát ezt a zenét szólaltatja meg, a kéz partitúrájáról olvasva le azt. Ezzel 
gazdag hagyományt idéz meg, hiszen a kéz motívuma a világlírában fontos versek ki-
vételes intenzitású alapképletét adja, Keatstől Mandelstamig.19 A magyar költészet-
ben itt leginkább Kosztolányi Őszi reggeli és Halotti beszéd című versei sorolhatók 
azon virtuális partitúrához, amelyből Jékely verse merít vagy amelyről olvas. Az „ám-
de túl a fák aranykezükkel már intenek nekem” sor az első versből aff éle metaforikus 
szupplementuma a „Jobb volna élni” implicit negációjának, prózai szószerintiségé-
nek.20 Az Őszi reggeli amúgy is a (lírai) pillanat megörökíthetőségének mint az esz-
tétizálás motivációjának a verse, és emez indíttatás másodlagos dekonstrukciójában 
a gesztus rögzíthetetlensége, az intelem aranyba öntésének katakrézise is játszhat 
némi szerepet (az „aranykezek” trópusa illeszkedik az előző sorok drágakő-motívu-
maihoz). Az „intelem” költői autoritása vagy performativitása úgy viszonylagosul, 
hogy a „halál” implikációja nem konstatív vagy deklaratív, de nem is a költői nyelv 
exkluzív jellege által autorizált kijelentésaktusként, hanem elhallgatásként, hiány-
ként, éppen az esztétista kód prózai megtöréseként, trópus és referencia feszültsége-
ként kísért a szövegben. Emlékezetes továbbá a Halotti beszéd „egyedüli példányá-
nak” keze: „Nézzétek, itt e kéz, / mely a kimondhatatlan ködbe vész / kővé meredve, 
/ mint egy ereklye / s rá ékírással van karcolva ritka, / egyetlen életének ősi titka.” Ez 
a vers az intelem vagy példázat nyelvét egy paradox deixisen, továbbá az idézetszerű-
ségen keresztül fi kcionalizálja és szolgáltatja ki vele heterogén nyelvi regisztereknek. 
A kéznek mint a cselekvés eszközének emez olvashatósága Jékely versében alapvetően 
a gesztus médiumába kerül át, ezáltal elvi síkon tovább problematizálva a megnevezés 
referenciális, sőt metanyelvi funkcióját. Azaz a – diafanikus módon21 – gesztussá 

17 Ez a hasonlat idézet is lehet Áprily Lajos éppen Fiamnak című verséből: „Voltam lepattant húrú hege-
dű”. Egy másik Áprily-költemény, a Biztató vers magányosságtól irtózó léleknek utolsó előtti strófája 
pedig így hangzik: „Tudom, hogy két kezem / nem part és nem erő: / maholnap aszu ág, / szélvert és 
remegő. / Mentésre ingatag, / tartásnak nem elég – / síkon át, hegyen át / kinyújtom tefeléd.” Jéke-
lynél a szóban forgó verssel vö. az Atyai intelem című rögtönzést (1975–1976).

18 Vö. a kéz–hangszer-analógia kapcsán Vas István Kezed című versével (szonettről van szó), mely a köl-
csönös érintést tematizálja: „Ne félj, csak érj hozzá és újra peng, / A véges ütemből a végtelent / Lob-
bantja égni ez a könnyű szikra. // Érintsd merészen. Én meg fi gyelem, / Mit válaszol gyakorlott idegem 
/ Kiváncsi és szeszélyes ujjaidra.” Itt a zene mintegy a két kéz kölcsönös érintésében valósul meg, ám 
Vas verse ugyanakkor közvetlen megszólítással él a Te kezére vonatkozóan, amitől Jékely költeménye 
viszont tartózkodik.

19 Vö. Susanne Strätling, „Die Auferstehung des Wortes”. Poetik des Überlebens in der russischen Moderne 
= Zwischen Pygmalion und Gorgo. Die Gegenwart des Bildes in der Sprache, szerk. Csongor Lrincz, 
Kadmos, Berlin, 2013, 221–243.

20 Vö. Molnár Gábor Tamás, Költőiség, köznapiság, konvenció. Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli = Újra-
olvasó. Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, szerk. Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály, 
Anonymus, Budapest, 1998, 27–36.

21 A diafánia, „áttetszés” – képiség geneziseként értett – fenomenológiájához vö. Emmanuel Alloa, 
Das durchscheinende Bild, diaphanes, Berlin, 2011.

medializált kéz „nyelve” olyan módon vonja magába a lírai én eme nyelvet értelmező 
vagy még inkább tanúsító nyelvét, hogy az nem képes már a gesztus nyelvének meta-
nyelvi distanciálására, hanem performatív módon fonódik össze vele (erről később).

A kéz önállósulása, ami ezt jelenti: „mutatkozása”, gesztusként a visszatérésben 
Kosztolányihoz képest is észrevehetően dinamizálja a megjelenítés képi-motivikus 
szintjét – kérdés, hogy ez a szorosabban vett nyelvi síkon, például allegorikus mó-
don is megvalósul-e. Persze, a lírai beszédhelyzet deiktikus-referenciális irányultsága 
Jékelynél is a költői gyászmunka függvénye.22 A metonimikus diff erencia (kéz és tu-
lajdonosa között), a gesztus rögzíthetetlen múlékonyságának koreográfi ája kezdettől 
fogva az egykori személy hiányán végzett gyászmunka alapvető struktúramozzana-
tai. Azt lehetne mondani, a gesztus (utóélete) mintegy strukturális módon az őt el-
vileg végrehajtó személyt gyászolja vagy eme gyászra ad alkalmat. A vers alighanem 
következetesnek mondható abban, hogy nem eszközöli e személy közvetlen evo ká lá-
sát, nem hajtja végre a hozzá való aposztrofi kus odafordulás gesztusát. Sokkal inkább 
mintegy a kéz gesztusának (nem egyszerűen a kéznek mint felületnek) testamentu-
mát próbálja olvasni. Anélkül azonban, hogy annak üzenetét, netán grafémáját rögzí-
tené, így a gesztus keletkezésjellegű létmódjára rávetül vagy rámásolódik a haláltusa 
következtében jelentkező szándékolatlan mozgás:

E kéz mostanság vissza-visszatér:
mutatkozik legyintő mozdulattal,
sápadtan, nyugtalan kis rebbenések
megfejthetetlen jelzéseivel – 
olyanformán, ahogy moccant, emelkedett, lehullt,
utolsó délutánján, a kórház-takarón,
mikor könnyes csókkal reáborultam!

A kéz visszatérésében, gesztusainak tünékenységén vagy múlékonyságán átsejlik tehát 
a haláltusa mozdulatainak uralhatatlansága (vagy fordítva), újabb diafán mozzanat-
ként. Vagyis a gesztus végessége az individuum végességét jelöli, ahol a kéz kísérte-
ties önállósulása a gesztus egyfajta nyomszerűségének az indexe. Így itt a hasonlat, 
bármennyire plasztikus is legyen,23 tulajdonképpen már nem pusztán hasonlat, in-
kább a gesztus testamentaritásáról tanúskodik. Mediális síkon a gesztus némaságot 
implikál, megfosztva alanyát hangjától, elnémítva az „intelem” beszédét, kikezdve en-
nek mint beszédaktusnak a cselekvőségét. Ez a gyász(munka) mozzanata vagy rejtjele 
(chiff re): a gesztus mint némaság (vagy felejtés). Továbbá amennyiben a gesztust mint 
kommunikációt mindig vissza is lehet vonni (önkéntelenségre hivatkozva),24 ami per-
22 A gyász szó elő is fordul a versben, vö. „gyászainak, vívódásainak pillanataiban”.
23 Érdekes amúgy, hogy a kórházi, nyilvánvalóan referenciális jelenet vonatkozik másodlagos értelmező-

ként a kéz gesztikus mozgására, nem fordítva. Vagyis a referencia mintegy a trópust követi, nem for-
dítva, a referencia utólagos a visszatérés eff ektusához képest.

24 Vö. Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1997, 85–86., 
210–211. A Luhmann-passzusra e dolgozat előadott változata kapcsán Palkó Gábor hívta fel a fi gyel-
memet.
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sze bizonyos ambivalenciával függ össze (közlés és információ lehetetlen megkülön-
böztetésével), úgy a (néma) gesztus itt mintegy a kommunikáció kísérteteként jelenik 
meg.25 Vagyis éppen mintegy az ismételhetőségbe megy át, ekképp nem függetlenül 
implicit írásosságától (erről később). Mindennek az az alapja, hogy a gesztus kommu-
nikatív determinálásának kettőssége időbeli síkon is jelentkezik vagy megismétlődik, 
az „akkori” és a „visszatérő” kéz között (ti. hogy létezett-e egyáltalán gesztus vagy 
csakis az ismétlésben vált azzá?).

A gesztus mindig a cselekvés félbeszakítása,26 gyakran nem szándékolt módon, 
hanem valamely veszély hatására.27 A haláltusa vonatkozásában ez evidens, ugyanak-
kor a vers kifejezetten a „veszély” és az ezzel összefüggő „intelem” viszonyában jelöli 
meg a gesztus dimenzióját. Vagyis a gesztus testamentumjellege nem valamely fölé-
rendelt normaadó szuverenitás funkciója, hanem kivételes esemény kihívásának a 
függvénye.

Ez a megszakítás a reprezentált nyelvi szinten kétségkívül „intelem” és „megbo-
csátás” viszonyában mutatkozik meg a második versszakban. Az „intelem”-re a „meg-
bo csátás (jele)” következik, megszakítva az intelem performativitását, akár fel is füg-
gesztve vagy visszavonva azt avagy pedig mintegy ellene fordulva (vö. „tán neki jobban 
fájó intelmek”). A „megbocsátás” tehát nem pusztán megbocsát valamit a lírai alany-
nak, hanem kivételként viszonylagosítja az „intelem” cselekvőségét, performatív érté-
két. Ez a megbocsátás így inkább lemondás az „intelem” érvényesítéséről (amit már 
a kurzivált „mert sose várta el” sor is áttételesen sugallhat).28 Talán ez a megbocsátás 
(forgive, Vergebung) az igazi adomány, nem annyira az intelem maga. Ugyanakkor 
azonban nem zárható ki a lehetőség, hogy a másik a „tán neki jobban fájó intelmek” 
után mintegy a lírai én bocsánatát kéri: „megbocsátás jeléül nyúlt felém…” Ez a moz-
zanat még inkább intenzifi kálja a lemondást, annak interszubjektív jellegét, ameny-
nyiben a másik bocsánatát kéri az „intelemért”. A lírai alanyt magát is így mintegy 
adományozásra hívja. Ez a hívás indukálhatja a kéz gesztusának post mortem vissza-
térését, utóéletét.

A kéz gesztusszerű visszatérésében tehát ez a megszakítás, a „megbocsátás” am-
bivalenciája, „mintha”-szerű mozzanata dolgozik és ez okozhatja a gesztus bizonyos 
olvashatatlanságát, zaj és üzenet megkülönböztethetetlenségét a következő versszak-
ban. Ez az utóélet egyfajta kísérteties moraja vagy zaja (vizuális szinten: „nyugtalan 
kis rebbenések / megfejthetetlen jelzései”), mely utóéletet a megbocsátás mint „utolsó 
szó”,29 mint testamentum utólagos visszatérése gerjeszt vagy hív elő. Ha a megbo-

25 Ennek felelhet meg a „régi múzeumi hangszer” kísérteties megzendülése.
26 Vö. Walter Benjamin, Was ist das epische Th eater? (1) = U., Gesammelte Schriften, II/2., Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 1974, 521. A gesztushoz általában lásd Giorgio Agamben rövid, ám gondolatgaz-
dag írását: Giorgio Agamben, Noten zur Geste = U., Mittel ohne Zweck. Noten zur Politik, diaphanes, 
Zürich–Berlin, 20062, 47–56.

27 Vö. Friedrich Nietzsche, Túl jón és rosszon, ford. Tatár György, Ikon, Budapest, 1995, 91.
28 A megbocsát etimológiai kapcsolatban áll az „elbocsát”, a „búcsút vesz” kifejezésekkel (a németben a 

verzeihen [’megbocsátani] a verzichten [’lemondani’] rokona).
29 Vö. Jékely híres versével (Az utolsó szó keresése, 1950), amely szintén sorjázza a kérdéseket. A meggyil-

kolt Szerb Antallal „dialogizáló” Találkozásban (1947) olvasható a következő sor: „a testi lét emléke 

csátás mint adomány mindig „túlmegy a történelmen és a jog [itt az „intelem”] véges 
idején”,30 akkor ennek csak a kísérteties visszatérés (a)temporalitása felelhet meg. 
A költői beszédhelyzet tétje itt tehát abban áll, hogy ezt a gesztust mint „utolsó szót”, 
mint testamentumot tanúsítsa.

Az utolsó versszak a lírai énre refl ektálja vissza a gesztus komplexumában jelzett 
összefüggéseket, lehetséges kölcsönösségre utalva a gesztus olvasása és a lírai alany 
szituáltsága között:

Vagy csak én érzem veszedelmeim, 
nyüzsgő napok, riasztó álmok 
útvesztőjében vergelődve – s innen
e fi úi kézcsókra-szomjazás:
ős, ki-nem-élt szentjobb-nosztalgia.

A lírai én tehát mintegy „érzi” az előző versszakban kérdőformában jelenetezett 
gesztust, nem „tudja” vagy elképzeli azt. Ezzel a „mintha” móduszának ez az érzés, 
egyfajta hangoltság felel meg (az utolsó strófa egyébként virtuálisan szintén kérdő-
formában olvasható). Ez a lehetséges látlelet a versbeli szubjektumról visszamenőleg 
viszonylagosítja a halott felruházását szuverén jellemzőkkel, itt főleg az „intelem” 
konfi gurációját. A vers retorikai szintjén ez a záró szakasz mentegetőzésnek minősül: 
az én mentegeti magát a halott gesztusának bizonyos determinációja miatt. Ez az 
implicit mentegetőzés megfelel a „megbocsátás”-ra való virtuális felhívásnak, melyet 
az én úgy viszonoz, hogy tulajdonképpen önmaga számára kér bocsánatot. Ezáltal 
a megbocsátás valóban lehetetlennek bizonyul, és a gyászmunka lezárhatatlanságát 
(a másik ellenállását az emlékezet bensővé tevő tendenciájával szemben)31 hangsú-
lyozza. Eme lezárhatatlanság eff ektusa az a hiány, mely a „nem csókoltam meg elég-
szer / a […] kezet”, az „ős, ki-nem-élt nosztalgia” mozzanatában jelentkezik. Érdemes 
egy pillanatra szó szerint venni a „ki-nem-élt” kitételt: a fenti kölcsönösségben a vers 
tulajdonképpen a lírai én testamentumát is írja, ő maga is egyfajta utóéletben leledzik.

Ezek után a viszonylag általános keretek után alaposabban szemügyre kell venni 
a másik gesztusának „konstitúcióját” és a lírai én vele fenntartott ambivalens viszo-
nyát összefüggésben nyelvi magatartásának performatív kódjával. A vers tulajdon-
képpen az „intelem” szót etimologizálja újra a „kéz” expozíciójával, vagyis az átvitt 
értelmű kifejezést a szó szerintiségbe fordítja vissza. Persze ez a „tulajdonképpeni” 
értelem is rögvest megkettőződik, egyfelől az empirikus kézmozdulat referenciájába, 
másfelől a kézmozdulat gesztusának mint „jel”-nek a jelöltjébe, a „megbocsátás”-ba. 
Trópus, referencia és jelölt eme hármasságában oszcillál a kéz gesztusának jelentés-
köre. Sőt az „intés” anagrammatikus módon is jelentkezik a „legyintő mozdulat”-ban, 

egyre int”. Továbbá a Régi kezek idézésében (1961?) a lírai én saját keze mint „örökség” jelenik meg. (Itt 
talán Babits Csak posta voltál című verse is a lehetséges pretextusok közé sorolható.)

30 Vö. Jacques Derrida, Jahrhundert der Vergebung. Verzeihen ohne Macht − unbedingt und jenseits der 
Souveränität, Lettre International (Berlin) 10 (2000), 16.

31 Vö. Jacques Derrida, Mémoires – Paul de Man számára, ford. Simon Vanda, Jószöveg Műhely, Bu da-
pest, 1998.
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vagyis az „intelem”, de akár a „megbocsátás” pozitív értelmű gesztusa, pontosabban: 
ennek neve a betű szerinti szinten paraszémikus módon mintegy az ellentétébe, szó 
szerint a megvonódásba megy át.32 Vagyis a kéz gesztusának metonímiája materiális 
síkon is megnevezhetetlennek, azaz nyelvi szinten is uralhatatlannak minősül, az 
anagramma a gesztus testamentaritását, ugyanakkor olvashatatlanságát (jelentésé-
nek felejtését) materializálja. Persze mint nyelvi-textuális (betű síkján történő) vissza-
térés a nem létező múltból, egyfajta déjà-vu meg is előzi az identifi kálható gesztust, 
vagyis a kommunikatív intenció és a gépiesség kettősségének eldönthetetlensége ép-
pen erre a nem-időbeli előidejűségre utal. Rendkívül jellemző mozzanat, hogy a kéz 
(gesztusának) megjelenése egy időben meg is vonja önmagát („mutatkozik legyintő 
mozdulattal”), és ez az „int” anagrammatikus mozzanatán keresztül talán éppen az 
„intelem” intencionalitását, szuverenitását és üzenetét kezdi ki (anagrammaként ki-
oltva annak hangját). Az „int” itt egyfajta visszhangként, a textuális utóélet mozza-
nataként viselkedik.33 Ez a kvázi-etimologizációs eff ektus34 egyfajta Jékelyre jellemző 
„asszociatív kényszer”,35 ugyanakkor – lévén szó igéről – a nála jellegadó prózaiság 
indexe lehet.36

Különösen bonyodalmas elem viszont a „megbocsátás” komplexuma a lírai alany 
általi tanúsításában. Hiszen a „megbocsátás” legalább kettős jelentéssel vagy moti-
vációval bírhat a másik részéről: létezhet egy ökonómiai jelentése, amennyiben a „neki 
jobban fájó intelmek után” mintegy az ő lelki háztartásában bekövetkezett törést 
igyekszik kiegyenlíteni (itt a másik nárcizmusáról lehetne szó). Ezzel egy időben 
nyilván etikai jelentése is van, a lírai énnek való megbocsátás, vagyis ezúttal a másikra 
irányultság értelmében, ugyanakkor ez a mozzanat is ökonómiai mintába szerveződ-
het a „feddő kifakadások” utáni szuverén felmentés értelmében, azaz a jelenetezés 
szintjén akár egy teátrális eff ektus módján. A feltételezett „megbocsátás” gesztusá-
nak, a mögötte tételezett belső aktusnak determinálása tehát korántsem magától 
értetődő.

32 Ebben a kapcsolatban egyaránt jellemző a szintagmatikus (legy-int), ugyanakkor paradigmatikus vi-
szony (int) – a legyint egyúttal int is, ugyanakkor az int legyint is lehet (egyfajta kísérteties szinonímiát 
generálva), ekképp kölcsönösen deformálják egymás jelentését, ezáltal az int tulajdonképpeni értelme 
nem adható meg (sőt a legyint szó szerint véve a gesztus lírai én által sugalmazott értelmezésének ne-
gációja is lehet). Ez a kettősség utalhat a versre egészében jellemző feszültségre is prózai és metaforizált 
nyelv között.

33 Intertextuális síkon is, Orbán Ottó Jékely témájára című versének utolsó strófájában: „Ez fönnakad, 
mikor a csepp lecsöppen, / és történik minden szokás szerint: / megindul a menet, és egyre többen / 
haladnak el, s ki int, ki csak legyint, / mielőtt imbolyogva eltűnik a ködben.” Orbán Ottó, Jékely té-
májára = Az én országom. In memoriam Jékely Zoltán, szerk. Lator László, Nap, Budapest, 2002, 378.

34 Hamis etimológiáról van szó, ugyanis az int a legyintben nem az inteni származéka, hanem képző (vö. 
például suhint), itt a legyezni a tő. Vö. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, II., főszerk. Benk 
Loránd, Akadémiai, Budapest, 1970, 743–744. Ugyanakkor az int mint mozzanatos képző éppen a 
gesztus („int”) pillanatnyiságát emeli ki.

35 Vö. Pomogáts, I. m., 86. Pomogáts ezt természetesen motivikus-tematikus értelemben, nem nyelvi-
textuális síkon érti.

36 Baránszky-Jób szerint Jékely nem a szó, hanem a mondat költője, nem nevezhető maradéktalanul 
például Babits értelmében vett esztétistának, vö. Baránszky-Jób, I. m., 252–254. A prózai-diszkurzív 
mozzanatra a tárgyalt versben kétségkívül jó példa a második strófa harmadik sora: „bár sokszor érez-
tem indíttatást magamban”.

Ugyanakkor lehetséges olyan mozzanat is, amely szorosabban egymásba vonja az 
én és a te távlatait: a „megbocsátás” az „intelem” nyomán bekövetkező, emez szub-
jektumának „jobban fájó” szégyent ellensúlyozhatja. Ezzel azonban a vers még mindig 
belül maradna az ökonómiai képleten (amelyet ugyanakkor explicite tagadni látszik: 
„mert sose várta el”), ahol tehát a megbocsátás adománya egyfajta kiegyenlítése lenne 
nemcsak a „feddés”-nek, de az „intelem” alanya szégyenének. Ebből a cseréből csak 
az vezethet ki, ha a „megbocsátás” magának a másiknak az implicit bocsánatkérése-
ként nyilvánul meg a lírai alany felé, vagyis az „intelem” aktusában bekövetkező szé-
gyent csak a másik ellenjegyzése oldhatja fel vagy legalábbis hitelesítheti azt. Erről 
a hívásról volt szó fentebb.

A szégyen ismeretesen mindig uralhatatlan, automatikus, gépies eff ektus vagy 
esemény és innen nézve a lírai alany által „megbocsátás jel”-eként olvasott kézmoz-
dulat puszta gépies mozzanat is lehet a másik részéről, vagyis jelölő vagy kommuni-
katív szerepe kérdésessé válik. Eme mozdulat gesztusként, illetve megbocsátásként 
történő determinációja a lírai alany által akár az önmagának való megbocsátás, ön-
maga megajándékozásának „jeléül” is olvasható lenne. Vagyis a nárcizmus ilyetén 
ökonómiai struktúrája a lírai én oldalán is kísért. A gyászmunka ezzel a nárcizmus 
tükrös szerkezetét állítaná – kérdés persze, hogy van-e gyászmunka, amely teljes-
séggel ment lehet a nárcizmus késztetésétől.

Ebből az aporetikából (mint „útvesztőből”) nem biztos, hogy kivezet, de azt alap-
vetőbb szintre helyezheti a feltételezés, mely a vers fentebb említett metafi guratív 
szintjéből indul ki, miszerint a lírai én nem egyszerűen megvolt vagy meglévő érzék-
letekre hivatkozik (ha már egyszer gyászmunkáról van szó), amelyeket a tudata vagy 
hite tanúsítana valamiképpen (ezek persze igencsak mást jelentenek külön-külön), 
elébe kerülve ekképp akár a feltételezett érzékleteknek. Ugyanis a kérdést nem lehet 
megkerülni: mi is előzi meg az érzék(let)eket? Nem a tudat, még csak nem is a hit, 
hanem egy történés, mégpedig a visszatérés eseménye. A kérdés persze eldönthetetlen 
marad: az akkori vagy a visszatérő kezet olvassa gesztusként a lírai én? Könnyen lehet 
ugyanis, hogy „e kéz” visszatérésének eseményében válhat egyáltalán (a lírai) deixis 
tárgyává, pontosabban: gesztussá. Olyan múlt jelentkezik ezáltal a „kéz” kísértetében 
vagy kísértésében, amely talán sosem volt jelen.37 A visszatérés által előidézett cezúra 
vagy határ addig nem érzékelt, nem tudott „túlnan”-ja az a latens dimenzió, amely-
ből mintegy visszatér a kéz (gesztusa). Ez a visszatérés ekképp a „talán” vagy „mintha” 
móduszában zajlik (amennyiben eldönthetetlen marad a „kéz” gesztusának ideje, ez-
zel a rá irányuló olvasás időbelisége is), ez felel meg a nem-volt múlt paradox, mintegy 
jövőből történő visszatérésének. És ez a visszatérés az, mely egyszerre hívja ki a köl-
tői „megörökítést” és rombolja le annak monumentalizációs vonulatát. Innen nézve 
a harmadik versszak végének múltbeli referenciája, a hasonlat maga újfent problema-
tikussá válik, hiszen a visszatérése felől tűnhet fel a kéz a lírai én számára a maga 

37 Erre irányuló refl exióként olvasható a Kimondhatatlan II (1981): „Valami emlék jön, de honnan? Tódul, 
eláraszt, lerohan. / Ámulva várom, szívdobogva, s belemerülnék boldogan. / E földi lét nem földi titka 
mindjárt tudni fogom, mi volt, / és jelenemből kiszakítva, szürcsölhetem, akár a bort! / – De illan, 
mielőtt elérne. Pedig nem álom volt. Dehát / mi? S tegnap? Ezer éve?… Talán nem is én éltem át.” 
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különös mozgékonyságában. A referencia – a másik „utolsó délutánján”-ak emléke – 
utólagossá válik a visszatérés felől, ennek értelmezője lesz (nem pedig fordítva, misze-
rint a visszatérés eseménye és trópusai vonatkoznának a referenciára mint elsődle-
gességre).

A visszatérés dinamikája vagy intenzitása uralhatatlanná teszi a lírai én helyzetét 
önmaga számára is az interszubjektív viszonyban, a gyászmunka összefüggésében. 
Következetesnek mondható, hogy a vers végére az én önmagára, önmaga perfor ma-
tív magatartására kérdez rá.38 Mint fentebb említettük, ez a versszak a mentegető-
zés móduszában íródik, ugyanakkor kérdő modalitásban is intonálható, még ha el 
is marad a kérdőjel a végéről. Az én továbbá implicit módon bocsánatot kér a másik 
gesztusáról nyújtott olvasatáért, a másik belső aktusának (a gesztus „mögött”) de-
terminálásáért, sőt: saját gesztusáért is (a csókért).39 Még ez sem meríti ki azonban 
az utolsó versszak lehetséges performatív vonatkozásait, ugyanis az én itt egyfajta 
szégyen felől is beszél, amennyiben önnön gesztusa mögötti belső aktusát sem tudja 
referenciálisan megjelölni (hanem csak kérdésességében tud róla beszélni, illetve 
mentegetőzni miatta, továbbá bocsánatért folyamodni). Ez a szégyen már nem egy-
szerűen a másik vonatkozásában áll fenn, hanem a harmadik, az olvasó irányában, 
vagyis nyilvánosság felé nyílik meg.40 A bocsánatkérés tehát éppúgy irányul a nem-
jelenlevő másik, mint (sőt, amennyiben halottról van szó, úgy) az olvasói instancia 
felé, mintegy utóbbitól is bocsánatot kérve. Mentegetőzés és bocsánatkérés persze 
nem feltétlenül esnek egybe, bár nem is választhatók el egymástól, és ebben a látha-
tatlan különbségben mindig is ott lappang a hamis eskü vagy a hamis tanúskodás 
veszélye. Ez a veszély – vagy „veszedelmeim” a vers szavával – ezért az én belső ak-
tusainak nem-megjelölhető, nem-(ki)mondható, sőt fi ktív voltából fakadó uralha-
tatlanságát is jelentheti. A szégyen pedig e belső aktusok performatív (ígérethez, 
mentegetőzéshez, bocsánatkéréshez kötött) létmódja miatt, kimondhatatlanságuk 
következtében áll elő, mintegy magába is zárva az ént mint aff éle kriptikus szubjek-
tivitást („nyüzsgő napok, riasztó álmok / útvesztőjében”). Vagyis a versben tema ti-
zált, utólagosan előálló hiány („nem csókoltam meg elégszer”, „ki-nem-élt szentjobb-
nosztalgia”) ennek a szégyennek felel meg, ezt értelmezi. A hiány utólagos felismerése 
nem pusztán időbeli mozzanat, hanem a belső aktus determinálhatatlanságában 
strukturálisan feltételezett szégyen indexe. Egyszóval az én és önnön gesztusa bi-
zonyos értelemben olvashatatlanná válik önmaga számára (is), mert emez inherens 
38 A kézmotívum szintjén találni erre példát már Jékely korai költészetében is, ahol az én saját intését 

éppen önmagára vonatkoztatja vissza az időbeli-elégikus nézetben, vö. Csontjaimhoz: „Szegény ke-
zem, kit annyit szimatoltam, / miután testeken motozgatott, / hogy visszaintsél annak, aki voltam, / 
szegény kezem, nem mozdulhatsz meg ott!”

39 Jelen olvasásmód elméleti kereteihez a szégyen, belső aktusok, ígéretszerűség és a mentegetőzés kap-
csán vö. Kulcsár-Szabó Zoltán, Tetten érhetetlen szavak. Nyelv és történelem Paul de Mannál, Ráció, 
Budapest, 2007, 282–314.

40 Érdekes Jékely önelemző különbségtétele anyja és apja emlékének visszatérését, ezek lélektani logikáját 
illetően: „Apánhoz viszont akkor menekültem vagy menekültem volna mindig, amikor mindig recse-
gett-ropogott bennem vagy körülöttem, a városban, az országban vagy a világban. Ez az apakomplexu-
mom.” Írószobám, kérdező Garai Gábor) = Az én országom, 28. Vagyis apja emléke inkább a nyilvá-
nosságban vagy a történelemben beállt változások hatására kísérti meg Jékelyt.

hiánnyal szemközt a vers nem tudja megalapozni a tükörszerű struktúrát én és má-
sik között. Vagyis az ökonómia nem áll helyre az én oldalán sem, ambivalens, szó 
szerint kérdéses marad, kikezdve a tükörszerű szerkezet szimmetriáját.

A „kézcsókra-szomjazás” eszerint az egykori és a visszatérő kéz közötti eldönthe-
tetlenségben uralkodó ambivalencia feloldásának a szükséglete, a deixis helyreállítá-
sának, a referencia bizonyosságának az igénye – a „nyugtalan kis rebbenések / meg-
fejthetetlen jelzéseivel”, a „kéz” gesztusának jelentéstani-referenciális-performatív 
osztódásával, az ekképp keletkező katakrézissel szemközt. Ám a „kézcsók” gesztu-
sa mint a nyelv cselekedtető erejének eff ektusa ezen túl például a „megbocsátás” 
adományának avagy hívásának viszonzása is lehet. A megnevezhetőség problémája 
úgy kapcsolható össze a (viszont)adománnyal, ha a szinguláris kezet mintegy virtuá-
lis tulajdonnév hordozójaként, a csók általi érintést pedig eme tulajdonnév adásaként 
értelmezzük.41 A lírai én tehát mintegy megnevezni szeretné a kezet, vagyis deter-
minálni (illetve megérteni) annak kommunikatív gesztusjellegét, ám ez a kísérteties 
visszatérés révén a „gesztus” dimenziójában (együtt a belső aktus, a kvázi-per for ma-
tív mozzanatok fentebb említett bonyodalmaival) amennyire kihívja a megnevezést, 
annyira el is lehetetleníti azt (és utólagossá teszi). Végső soron az én önmagát nem 
tudja megnevezni, „szomjazása” és „nosztalgiája” bizonyos értelemben ugyanúgy füg-
getlenedik tőle vagy ugyanúgy uralhatatlan számára, mint a másik keze vagy gesztusa 
az ő számára.42 A csók ennyiben a vágy trópusa a lehetetlennel szemközt,43 a gyász-
munka lehetetlenségének értelmében. A lírai én önmagát nem tudja tanúsítani a gesz-
tus komplexumát tekintve, vagyis performatív jelenléte vagy szavatoltsága viszonyla-
gossá lesz. A gyászmunka által fémjelzett utóélet tehát kiterjed az énre is, lerombolva 
nárcizmusát, önmagaságát, identitását, kísértetté vagy kísértetiessé változtatva eze-
ket. Megszokottabb líratörténeti kategóriával élve: a vallomásosság az utolsó vers-
szakra a kérdésesség és ezzel a fi kcionalitás, a „mintha” móduszába kerül át (még ha 
pragmatikai távlatát meg is őrzi).44 Mindebben az „int” egyfajta anagrammatikus 
tulajdonnevesülése kísért,45 a nyelv érintése, mely a nyelvi önkényességnek betudha-
tóan mégis materiális lenyomatát hozza létre annak, amit tulajdonképpen csak vir-
tuálisan érintett meg (artikulált). Ez a paradox „megnevezés” (a gesztus megnevezése 
mint textuális katakrézis) tehát nem az én, hanem a nyelv teljesítménye volt. A gesz-
tus mint nyom visszatérése pedig latens módon az írás ismételhetőségének indexe.

Az utolsó versszak egyszerre olvasható állításként és kérdésként (utóbbi esetben 
az őt megelőző kérdések folytatásaként) és talán ez a mozzanat mozdíthatja ki a lírai 

41 Vö. Bónus Tibor javaslatával Proust kapcsán: Bónus Tibor, A nyelv érintése – csók Marcel Proust À la 
recherche du temps perdu című művében, Filológiai Közlöny 2011/1., 69.

42 A vers a „nosztalgia” háromszoros jelzős meghatározásával zárul, korábbi jelzős szerkezetek után, 
vagyis mintegy a megfelelő szót keresi. A másik és kezének leírása az első három versszakban szintén 
halmozta a jelzőket, mígnem annak „megfejthetetlen jelzései”-be torkollott vagy ütközött.

43 Vö. ehhez más összefüggésben Derrida, Das Schreibmaschinenband, 137.
44 Direktebben fogalmazva: a vallomásos beszéd nem éri el sem az én belső aktusait, sem a te instanciáját, 

innen a „csók” lehetetlensége, vö. ezzel még a negyedik versszak kérdéseit, a „messziről” mozzanatát.
45 Az ilyen materiális-textuális eff ektusok líraelméleti vagy „metapoétikai” kereteihez vö. Kulcsár-

Szabó Zoltán, Metapoétika. Nyelvszemlélet és önprezentáció a modern költészetben, Kalligram, Pozsony, 
2007, 28–29.
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hang soliloquium-jellegét. Az, hogy nem adódik autoritás a kérdés kérdésvoltának el-
döntésére,46 abban nyilvánulhat meg mondhatni „második rendű” módon, hogy a kér-
dés címzése maga sem egyértelmű (vagyis akárcsak a gesztus szintjén: információ és 
közlés, referencia és jelölt viszonya eldönthetetlen marad). Ez az implicit vagy latens 
kérdés ugyanis egyfajta telepoétikai mozzanat gyanánt47 mintegy az olvasóhoz inté-
zett kérdésként is olvasható,48 ami különösen az aposztrophé feltűnő hiányával szem-
közt válhat jelentésessé. Továbbá ezáltal a „szent király” autoritását gyengíti, hiszen 
ez az implicit aposztrophé (mint kérdés) tulajdonképpen a „bolond élők”-höz for-
dul, vagyis mintegy rájuk utalja magát. Ez a kérdés(esség) mintegy „a mentegetőzés 
fantomja”-ként49 nyilvánul meg, a mentegetőzés lehetetlensége miatti mentegetőzés 
árnyékaként. Vagyis a gesztus végső soron mint kérdő gesztus, mint kérdés marad 
hát ra,50 de nem „mint olyan”-ként vagy fenomenális jelenlétként, hanem virtuális, 
szupplementáris módon (amennyiben nem a kezet vagy annak tulajdonosát, de az 
olvasót szólítja meg implicit módon, „talán”, annak ellenjegyzésére apellálva). A gesz-
tus egyfajta maradványt jelent, jelentés és jelölés epochéját (felfüggesztését),51 mely 
virtuális névként fogható fel.52 Ezzel a lírai aposztrophé mint gesztus önnön kísérteti-
ességére utal (amennyiben mindig elfordulás a jelenlevő közönségtől, vagyis egyfajta 
cezúra, akár a gesztus),53 a benne inherensen jelenlevő hiány tekintetében, abban az 
értelemben is, hogy az aposztrophé nem feltétlenül a lírai alany intencionális tevékeny-
ségének eredménye, hanem őt magát idézi meg, meg is kettőzve az ént. A lírai alany 
azt az elfordulást (nem-referenciális beszédet) mentegeti, amit ugyanakkor nem ő 
hajtott végre szigorúan véve, hanem egyfajta diktátumként kapta és mondta egyúttal. 
Ez a diktátum bizonyos értelemben nem megérthető, (éppen ezért) csak megjegyez-
46 Vö. ehhez természetesen Paul de Man, Az olvasás allegóriái, ford. Fogarasi György, Gondolat, 

Budapest, 20062, 21.
47 Erre a telepoétikai eff ektusra jó példa lehet Vas már idézett Kezek című verse, ahol a kezek az „idegek” 

mentén kommunikálnak egymással, kevésbé a tudat pályáin.
48 A költői kérdés eme funkciójához (kérdések megnyitása az olvasónál) vö. Hans Robert Jauss, Ästhe-

tische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1982, 425–436.
49 Vö. Derrida, Das Schreibmaschinenband, 109., 111.
50 Vö. ezzel Áprily Karácsony-est című versét, ahol a kéz előbb csókként, majd explicite kér(d)ő gesztusként 

jelentkezik, itt persze transzcendens összefüggésben: „Mitől csókolhat úgy kezem? […] Szemembe 
Krisztus-könny szökött? – / kinyúló kézzel kérdezem. // Áldott vagy a kezek között, / karácsonyi 
koldus-kezem.” Itt is a megszólítás – a saját kézé – képezi a vers beszédhelyzetének pragmatikai kon-
fi gurációját.

51 A gesztushoz mint maradványhoz vö. Agamben már hivatkozott Noten zur Geste című tanulmányát, 
illetve: Werner Hamacher, Die Geste im Namen. Benjamin und Kafka = U., Entferntes Verstehen, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998, 304., 316.

52 Kosztolányi Halotti beszédében éppen a mutatás, a deiktikus gesztus jelenetezése viseli magán lehetsé-
ges anagrammák árnyékát: „Nézzétek, itt e kéz” (a kéz hangsor inverz módon van jelen a Nézzétekben). 
Erre következik aztán explicit módon is a kéz írásossága, „kimondhatatlan”-sága: „s rá ékírással van 
karcolva ritka, / egyetlen életének ősi titka.” Egy jelenleg kurrens feltételezés szerint a nyelv diff eren-
ciák rendszereként való felfogása nem teszi lehetővé a „mutatást” (vö. például Günter Figal, Gegen-
ständlichkeit. Das Hermeneutische und die Philosophie, Mohr, Tübingen, 2006, 255–258.). A vers tanú-
sága szerint azonban a gesztus maradékjellege a nyelvi dimenzióban nem áll ellentétben diff erenciális 
osztódásával, vagyis szupplementarizálódását jelenti.

53 Vö. Jonathan Culler klasszikus tanulmányával: Jonathan Culler, Aposztrophé, ford. Széles Csongor, 
Helikon 2000/3, 370–389.

hető a lírai én számára (a líra hagyományosan nagy témái mindig olyan határhely-
zetekre irányulnak, amelyek tulajdonképpen megérthetetlenek: a szerelem, a halál, 
a természet tapasztalata stb.). Vagyis az én az aposztrophéban beszélő és lejegyző 
funkcióira válik szét,54 ő maga jellé válik, jel voltát tárja fel és fedi el az aposzt ro phé-
ban. Ennyiben a líra énje, annak alakzata nem csak egy arcnak, de talán még azt meg-
előzően egy gesztusnak a prozopopeiája, ahol az arc a tulajdonképpen anonim (mert 
kezdettől a láthatóságnak, illetve tanúsításnak kiszolgáltatott) gesztus – mint „cél 
nélküli eszköz”55 – szubjektivációjának, magának a szubjektummá válásnak az alak-
zata. A lírai aposztrophé mintegy fi ktív, néma gesztusnak ad hangot, azt – ugyanak-
kor mint előtte nem létező adottságot – idézi vagy ismétli, ezáltal potenciálisan egy 
inskripció némaságára vonatkozva. Ebben a kettősségben az aposztrophé kommu-
nikatív és gépies mozzanatai között hasonló ambivalencia áll fenn, mint a gesztus 
esetében. Továbbá: amiként a lírai én mindig az olvasó énje, úgy a lírai én egyúttal 
külsővé is teszi magát, egy diktátum megszólaltatója, színre vivője, olvasója, emez 
olvasás trópusa lesz. Ez a külsővé tétel az elemzett versben az anagrammatikus ak-
tivitás mellett éppen a potenciális kérdésen keresztül következik be, amennyiben ez 
egyszerre olvasható önmagához és az olvasó(k)hoz intézett kérdésként.

54 Az int–legyint viszony egyszerre diff erenciális, azaz írásos, és hangzós jellegű.
55 Vö. Agamben, I. m.


