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ANDRÁS SÁNDOR

Keszthelyi Rezső 
költészetéről

Nehéz bárhogyan is beszélni, írni K R költészetéről, nehéz a nehéz, hogy ezt 
az általa szabadalmazott  szóismétléssel nyomatékosítsam. K R-t fogok hasz-
nálni, mert  ahhoz túl jó barátságban voltu nk, hogy Keszthelyit írjak, az viszont 
túl személyeskedő lenne, ha Rezsőzném. Nehéz a nehéz valami tu lajdoníthatót 
mondani arról, hogy miért  kitűnő a költészete. Amikor az. Hiszen nem mindig 
az, csak gyakran és egészében.

Írásainak egyedisége feltűnő, holott  nem egyféle. Először is vannak versei és 
vannak prózái, és ezen semmit sem változtat, ha valaki szövegekről beszél. 
Ami egyébként téves lenne. Mert  bármennyire fellehető is közös egyediségük, 
nagyon és többféleképpen másfélék. A versek olykor nem is mondatok, olykor 
hosszúak; van egész kötete is, ami több részből álló egyetlen vers, a prózák 
viszont mindig elbeszélések. A versek, ha ütősek is, gyakran ért hetetlenek, 
alig követhetők összeálló zuhatagaikban, az elbeszélések viszont könnyen kö-
vethetők, csak nem könnyű elmondani, mi tört énik bennük, miről és mitől 
beszélnek és beszélnek olyan jól el.

Az Önidőző első elbeszélésének végén ez olvasható: „Mert  valójában lát-
hatatlan az írás; felfoghatatlan, minek a mása, azért .” (19. o.) Ez a kijelentés 
bejelentés kíván lenni. Az írás K R-nél azért  láthatatlan és felfoghatatlan, mert  
az, amire vonatkozik, a világ, a föld-ég, az ember és bármi, ami él és tört énik, 
szintén láthatatlan, a látható is az, és a felfogható is felfoghatatlan, mivel hová 
is múlik. És valójában hogyan is látható és hogyan is fogható fel, ami már 
szüntelenül nemcsak múlik, hanem már el is múlt. K R költészetében  ugyanis 
mindennek egy a témája és a jellege, amennyiben, ahogy írja: „élet és halál egy-
petéjű”. (Pl. Önidőző, 9. o.) Ami minden pillanatra áll, és aminek megfelel az az 
ember, aki arról beszél, „ahogyan gyötrik az összes dolgok, / és amíg gyötrik, 
gyönyörködtetik” (Római nulla, 17. o.), egyebek közt azért  is, mert  „mind-mind 
nélkülem van, ami én”. (Római nulla, 13. o.)

Versei föld-égtáj és nyelv-szótár törmelékek, amelyeken átfúj egy szél, és 
összeborzolja őket. Huzatában húz az olvasón/hallgatón át egy alakzatot, amit 
Ezra Pound kifejezésével intellektu ális-emocionális együtt esnek (intellectu al-
emotional complex) érdemes mondani, ami visszamarad és visszamaradt. Egy 
valahová törekvő, valamire aspiráló szél, lehelet és lehetőség ez, csak nem 
tu dni, miből, miért  és mire törekszik, azon túl, hogy versre. Inkább érezni kell, 
de ért eni is akaró érzéssel. Bár többnyire talányos, mi az, ami érez és amit érez.

Maga az érzés K R verseiben és prózájában alaptény, akár ez a szó jel-
zi, mint gyakran, akár nem. Olykor szinte abszurdul halmozva jelzi, például: 
„éreznem kellett  volna érzéseimet, / csak mivel”, és „ó, hát így vagyunk, / ér-
zéseink valóságossága nélkül, de amikor mik is / valóságok érzései, amikor 
úgy érezzük őket, nem tu dva / véghez vinni  érzelmünk érzéseit” (aszimptot, 
18. o.), és: „mit csinálok én most, és ez olyan érzelem nélkül / érezni az érzést, 
hogy érezni, de ez nem lehet meg / egyszerre egyetlen pillanatban, és így nem 
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tu dhatni / mégsem, mi az: érezni, és hogy ezt kiváltani egymásból, / (…) maga 
sem tu dta, csak érzelgősséget adott  / hozzá, nagyon is taglejtéseket, mintha 
esernyőket / nyitogatna fölénk, a teljesen kékben való égre, akkora / szomo-
rúsággal, amekkora már nem telik ki semmiből, hanem / közben elhajított a az 
alma csutkáját, le, a part  felé”. (aszimptot, 38. o.) Az a nehéz, hogy K R írásai-
ból sehol sem jó abbahagyni az idézést; csak ott  lehet, ahol kell, ahol ő hagyta 
abba, és ami többnyire szintén nem jó.

Hiszen az utolsó idézetből mi minden kiderül! Miféle érzés lehet az tényleg, 
amivel valaki érzelgősséget ad, taglejtéseket, és úgy, mintha esernyőket nyito-
gatna, ráadásul a teljesen kékbe való égbe, és mindezt nagy szomorúsággal, bár 
közben eldobja az alma csutkáját? Égbe, ami kékbe való? Nyitogat? Esernyőket? 
Ha ezeket a szavakat olvasás közben meg-megállva fi gyeljük, teljesen bizar-
rak, de az együtt olvasás folyamatában legfeljebb meglepetést keltenek. Hirt elen 
vagy lassan rájöhetünk, hogy a gondolatiság, ha a fogalmiságot észbe vesszük, 
például ezt: „szomorúság”, teljesen rejtélyes, mert  a szó nemcsak fogalmilag 
hat, hanem érzékletesen, ugyanis a többes számú ernyők nyitogatásának meg 
az eldobott  almacsutka eldobásának a társaságában. Közben fel sem fi gyelünk 
arra, hogy érzelgősség és nagy szomorúság hogyan is eshet egymásba taglejté-
sek révén. Valóban, tényleg minek mása az írás? Mi a különbség a kifejező és 
a kifejeződés, az érzett  kifejezés között ? Költészet, jó, jó, de miféle és mit ér el?

A vers nem ideákból készül, hanem szavakból, intett e olvasóit Mallarmé. 
Ám a szavak miből? És amikor éppen készülnek?

Egy francia könyv címe: „A szavak és a dolgok” (Les mots et les choses). 
Byron pedig arról beszélt (a Childe Haroldban): még hiszi, bár nem talált rájuk, 
hogy talán lehetnek szavak, amelyek dolgok, remények, amelyek nem csapnak 
be („I do believe, / Though I have found them not, that there may be /  Words 
which are things, hopes which will not deceive”). A szavak is dolgok? Vagy 
dolgokra utalnak?

Az a különös és megejtő ebben a költészetben, hogy egyszerre ébreszti (leg-
alábbis bennem) az érzést és a felismerést, hogy a vers vagy az elbeszélés fo-
lyamata a kifejezésre képtelenséget és az érzékleteket-érzeteket egyszerre jel-
zi, gyakran sokkszerűen, egy megélhető állapotot és folyamatot. Állapot nincs 
folyamat, folyamat nincs állapot nélkül. Amit érzékeltet, azt persze belülről, 
nem kintről, ezért  azt kellene mondanom: hallucinatórikusan, de hát nem úgy. 
Coleridge mondta egykor a költészetről, hogy ami szükséges hozzá, az a hi-
tetlenkedés szándékolt felfüggesztése („the willing suspension of disbelief”), K 
R-nél azonban, verseit ismerve, nem erre van szükség, más tört énik. Fel se me-
rül, hogy hiszem-e vagy nem hiszem, mert  érzek és ért ek, ha, vagy amennyi-
re, ért ek. Ért ve-érzek annyit, amennyit. Ez az annyit-amennyit úgy dolgoztat 
meg, hogy nem is kerülhet sor a hiszem-nem-hiszem perspektívájára: mással 
vagyok elfoglalva. Csak gyakran nem azt érzem, amit ért ek, például nem az 
esernyők nyitogatását.

Mindez persze közhelyszerű. Még K R kijelentése is: „A líra forrásvidéke, 
ru snyán sikeredett  szóval élve: az alanyiasult lét határain túl lelhető.” (Önta-
lálkozó, 21. o.) Csak az a kérdés, és ez maga már nem közhely, hogy miért  
kerül az „én” szó az írásokban úgy, hogy valakire utal. „Ablakokban kanadai 
gyöngyvirág, / halványlila színe lengedez, / átveszem lényét, / tart ogatom, / 
aztán visszaadom.” A vers címe: „Anonim”. (Emlékkert , 9. o.) A virág lénye 
nyilván nem „alanyiasult lét”, és akkor, aki átvett e, már szintén nem azt. Hát 
aki visszaadja? És a kett ő között  lévő tényleg nem az? Miért  veszi át, miért  adja 
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vissza, mi köti össze a kett őt? Miféle jelen idő? Avagy az átvétel és a visszaadás 
között  nincsen az, amit jelen időnek mondok? Esetleg a folytonosság azt jelzi, 
hogy amikor nincsen alanyiasultság, akkor is van lét, abban, akiben-amiben 
van?

Ezek az ért etlenkedőnek tűnő kérdések az idézett  rövid versre utalnak és 
arra, aki és ami olvassa, akiben-amiben valami tört énik, anélkül, hogy kívüle 
is tört énnék valami. Fel se merül, hogy az első szám első személy lírai én-e 
vagy létező én, ahogyan az sem, hiszem-e vagy nem hiszem, amiről olvasok: 
mással vagyok elfoglalva, más köt le, másról van szó, akkor is másról lenne 
szó, ha valaki nekem mondaná-vallaná.

K R elbeszélései, amelyek egyben esszéisztikus dialógusok is aprólékosan 
konkrét környezetben, nem úgy, mint Platón dialógusai, azzal is foglalkoz-
nak, ami révén szólnak és hangzanak. Az Önidőzőben az előbbi kérdésekre, 
sok egyéb mellett , kétféle válasz található. Az egyik: „A röpkeidők. Melyek 
élményparányokat hagynak maguk után. Két párhuzamos vonal, egy gyerek 
szánkója mélyesztett e az utca hepehupás havába ablakunk előtt , amely mögül, 
bárányhimlősen, féltő gonddal vigyáztam rá napokig. És máig sincs az a dél-
szaki tenger, amely elmoshatná azt a nyomot, annyira elnyűhetetlen. Miként 
azokat a köcsögöket sem, melyek ott  száradtak aljukra fordítva a konyhakert  
léckerítésének csücskein. És egy lepényformájú sziklarész, mely megbillen a 
talpam alatt , amikor kőpárkányon átnehezedtem rá, az öböl part jára igyekezve 
lefelé: bármikor és örökre ezt tenné, ha talpam hozzáérne.” (42. o.)

A másik válasz, ezútt al az Öntalálkozóból: „A még gondolatnélküliségün-
ket gondolati formák révén iparkodunk önnön természetébe varázsolni, hogy 
mondhatóvá, közölhetővé váljék, holott  közhelyként tu djuk: a világ nyelveinek 
sokasága és sokfélesége nyilvánvalóan mutatja, hogy szó és dolog nem fedi 
szükségképpen egymást, hanem jelkép a szó. Igen ám, de mit testesít meg a szó, 
azaz a gondolati forma? Bizonyára nem az eredetileg valamit, hanem ismétel-
getem: annak valamely rajta kívül keletkezett , olykor tu datos, de legtöbbnyire 
tu datt alan képzetét, hacsak nem kísért etét, hisz’ hogyan is tehetne eleget töké-
letesen egy szószimbólum annak a legbelső alkatnak, esetünkben a felfogha-
tatlannak, amelynek, akár a világ, jómagunk is csak ábrázolatai vagyunk. És 
olyan híd pedig, amely közvetlenséghez vezetne minket, nincs.” (24. sk.)

A röpkeidők, K R egyik egylényegiséget evokáló szóösszetétele, mindig csak 
valakiben-valamiben felröppenő idők: önállósult megélései valaminek, ami 
nemcsak bentről eredt. A még gondolatnélküliségből eredő szavak annak felel-
nek meg, amiből és az adott  nyelvből, esetleg nyelvekből erednek, aki-amiben. 
K R művei (számomra) megnyilatkozásaikban azért  olyan izgalmasok, mert  
az a bizonyos említett  szél olyan boszorkányosan és megbűvölően gubancolja 
a föld-égtáj és a nyelv-szótár törmelékeit egymásba más-más és mégis egyívá-
sú törekvésekkel-aspirációkkal, egyedi szélirányból, amit a K R megnevezésű 
egyedi létt ájjal, nem a négy égtájjal lehet betájolni, mind természetiségükben, 
mind műviségükben.

Abban nincs K R-nél semmi különös, hogy az Önidőzőt felülírja az Öntalál-
kozó, ahogyan abban sem, hogy az Önidőző első bekezdése egyben a legutol-
sóként ismétlődik meg. Mondatok olvashatók elszórt an újra, ahogyan versek 
is az egyik kötetből jelzetlenül kerülhetnek át egy másikba, mint például a 
Gavallérok című az 1994-es Magánbeszéd 65. oldaláról az 1999-es Római nulla 
kötetbe cím nélkül és a XXIX. számmal jelezve első verseként, egy végig meg-
kavart  számsorrendben. A kötet címe tréfa is meg nem is, hiszen a rómaiak 
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számrendszerében nem volt, és azóta se lett  nulla. Csak mai ismeretek szerint 
anakronisztikusan hiányzik belőle, vagyis K R-nek ez a verskötete olyan hi-
ány, ami nincsen, csak a mai fejekben van, amikor máshogyan számolnak, és 
szokásosan számrendben teszik, nem össze-vissza dobálva a számokat. A rej-
tett  hiány annak hiányzik, aki tu d róla, az viszont akkor azt is tu dhatja, hogy 
ebből a kötetből nem hiányzik vers. Nemcsak a szépség van a látó szemében, 
a semmi is csak a gondolkodó fejében lehet. Hadd idézzem a hatvanöt oldalas 
kötetből a 35. oldalon olvasható, szám szerint legutolsó, ugyanis XXX. verset:

Havazik a hó, az ég-
egész sötétjét enyhüli: idomok violás
milliárdjai; mint
ha nyelvem éternyálából
alakod keletkezik… levegő súlya
kering levegőt, pillanatnyi-
sok kékellőt; szemnélküli szem
néz,
hó árnyéka havon, amivel lát, talán; a-
hogy teremti belőled a semmi önmagát.

Nemcsak a hiány és a semmi közti különbség jelzésére idéztem ezt a ver-
set. Ugyanis a rómaiaknak hiányzott  a semmi, nekünk viszont van, tehát 
nem semmi. A nulla nem semmi. Megtalálható továbbá a versben K R írá-
sainak, verseinek, költészetének néhány jellegzetessége. Az egyik a hó, ami 
nagyon gyakran szóba kerül (erről megjegyzés is található az Öntalálkozó-
ban). Egy másik a szavak egymás utáni ismétlődése, ami ebben a versben 
nyomatékosíthat: „Havazik a hó”, bár másutt  ki is vonhatja magát magából: 
„szemnélküli szem”. Egy harmadik jellegzetesség a grammatikai fi cam, ami-
vel tárgyatlan ige tárgyasként működik: „kering levegőt”, „sötétjét enyhüli”. 
Negyedik a szemantikai disszonancia: „súlya kering”, „hó árnyéka a havon”, 
„szemnélküli szem néz”.

Ez utóbbi nem is annyira disszonáns, inkább csak nehezen ért hető, eset-
leg kérdéses, hogy jól ért em-e. Például az önmagát teremtő semmi, ha belőled: 
nemcsak valamiből semmi, hanem meglévőből sehol-sem lévő, de a „belőled” 
rád magadra is vonatkozhat, és akkor te is semmi vagy, de vonatkozhat a 
bensődre, az semmi. A szem talán azért  néz szem nélkül, mert  befelé néz, és 
a „hó árnyéka a havon” az, „amivel lát”, és a „talán” arra is vonatkozhat, amit 
lát, arra is, amivel, azaz a hó árnyékával a havon. A „havazik a hó” az a fehér, 
ami „az égegész sötétjét” nem enyhíti, hanem enyhüli, vagyis nem a sötét lesz 
enyhébb, hanem a hó, a havazó hó enyhül a sötétt ől. Ez a havazó hó lennél 
„te”? Vagy a „belőled” nem is rád vonatkozik, hanem valaki másra, annak az 
alakja keletkezik, nem a sajátod, és ha a „nyelvem „éternyálából”, akkor a 
„nyelvem” nem a szádban lévő testrészre vonatkozik, hanem arra, amin kifeje-
zed magad – ebben a versben? –, és arra a nyilvánvalóan láthatatlan és esetleg 
éteri jelentésre és ért elemre, ami révén nem is testi alakod, nem testi külalakod 
keletkezik.

A „havazik a hó” szóismétlés mindenképpen elkerüli a metaforát – olyan 
személytelen hózik (a Micimackóból), ami a személyes (te) hózol helyett  olvas-
ható. Ez egy abszolút metaforának mondható (Hans Blumenberg): abszurd, 
amennyiben nem mondható el másként, nem két dolgot azonosít egymással, és 
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persze nem is hasonlat. Nem „Achillesz, mint egy oroszlán”, de nem is „Achil-
lesz az oroszlán”. A „havazik a hó” szóismétléssel keletkező chiff re, azaz rejtjel 
K R egyik kedvelt módszere.

A metafora azért  vált olyan fontossá a 20. században, mert  a hasonlatot 
támadások ért ék ért elmi logikussága miatt . Ezt talán legkeményebben az angol 
nyelvű imagisták tett ék, akik a költői kép, az image érzékiségét meg akart ák 
tisztítani a nyelvi fogalmiságtól mint absztrakciótól. Az ilyen szándék aztán 
másfelé is hatott , ahol a képiséget mint a diszkurzivitástól és a következtetéstől 
mentes jelzésmódot ért ékelték. (A pszichológiában Jung ezt az archetípussal 
tett e, a fi lozófi ában Jaspers a chiff re francia szavával.) A képes beszéd mint me-
tafora a nyelviségtől elválaszthatatlan, a közbeszédben mindig közért hető, köl-
tői beszédben bizarr lehet, mint József Att ilánál a „malac világosság az égen”, 
de ebben azért  ért hető, hogy rózsaszínre kell gondolni, a malacbőr színére. K R 
viszont a szóismétléssel egyútt al a metaforát is elkerüli, nemcsak a hasonlatot, 
és ez nála elvi kérdés.
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Az Öntalálkozó önelmesélője kijelenti: „Pillantson csak oda, arra a pillére és 
sárga rózsabimbóra! Akként tűnik, hogy az a lényecske olyasféle, mint egy ki-
csinyke felhő, a bimbó meg olyan, akár egy parányi Nap”, mire fel vendéglátója 
– H., aki másik saját maga – felhorkan: „Ah! Minő szemkápráztató! Csakhogy 
nincs Mint! Csakhogy nincs Akár! Nincs mint a felhő! Nincs akár a Nap! Vésse 
elméjébe, barátom: a felhő olyan, mint a felhő, a Nap olyan, akár a Nap. Netán 
tu d többet róluk? Netalán tu d akármi másmilyent őket illetően? Vagy járt as ön 
olyan sugallatokban, amelyek szerint bármelyik akármicsodának létezhet más 
bármelyik akármicsodában is a saját énje?” (38. o.)

K R az 1990-es aszimptot című kötetében – aminek verseit egyébként a könyv-
cím kivételével egészében újraközölte az 1994-es Magánbeszéd egyik részében – 
már használta a szóismétlést: „Szép volt az este magával. Nem, nem szép: szép” 
(13. sk.), vagy másik példával: „Amivel nem érzi, hogy ő az érzés.” Ráadásul 
mindkett ő ugyanazon az oldalon megismétlődik. Az aszimptot a geometriában 
olyan két vonal egyre jobban egymáshoz közeledése, amelyek a végtelenben sem 
érintkeznek; a kötetben olyan emberpár megnyilatkozása, amelyik nem párhu-
zamosoké: az egyik, a nő, hiszen a neve Biborka, megszólítja a másikat, aki név-
telen és nem dialógusban, hanem idézőjelek nélkül, monológszerűen reagál rá és 
saját magára. Az egész úgy hangzik, mint szerelmeseké, de kölcsönös, ahogyan 
együtt  vannak és nincsenek együtt  vonzódásukban. Ez egy verssorra emlékeztet, 
a Római nulla XXV. versének nyitó sorára: „Szeretni – teljesíthetetlen hiány.” Ott  
erre ez következik: „nincs alakja, ezért  / kényszerül terád, hogy lehessen – – – 
összes részleteidben; különben létszegény”. (29. o.)

A szóismétléseknél ugyanaz a szó állítmány is, alany is (vagy az állítás 
tagadása), és ezzel az írás a hasonlítástól szabadítja meg magát. A szokat-
lan szóösszetételeknél pedig a metaforától, vagyis az azonosítástól. Erre csak 
néhány példát! A Római nulla kötetben: „csöndesemény” (19. o.), „nézésnesze-
imből” (31. o.), „létszegény” (29. o.), „lényeseményem” (33. o.), „pillanatt ény” 
(23. o.); az Öntalálkozóból: „elmemesémmel” (155. o.), „észképek” (80. o.), „él-
ménylényeim” (78. o.), „éberálom” (72. o.), „szószimbólum” (24. o.), „önállapot” 
(56. o.), „gondolatálmok” (131. o.,); az Emlékkert ből: „áglélegzet”, „fűszálárnyék”, 
„madárcsönd” (44. o.). Ez a madárcsönd lehet az, amikor a madarak nem csivi-
telnek, de lehet az is, ahogy a madár repülése hangtalan. Se nem hasonlítás, se 
nem metafora, hanem olyan szószerinti, ami nem is állítás, hanem tény, amit 
nem a madár tesz, hanem a világ, ami persze nem teszi, nem cselekszi, hanem 
van, úgy, ahogyan.

Versben is tény, vers-tény, nem ténymegállapítás: a vers engedi, hogy csak 
helyeződjék, abba nem szólhat bele, mit tesz vele, akiben helyeződik, tört énik. 
Akkor sem, ha megszólítás is van benne, hiszen nem én mondja. Adynál a 
kijelentés: „Én voltam úr, a vers csak cifra szolga, / hulltommal hullni, ez a 
szolga dolga”, vers-retorika, Dózsa György unokájának, a bocskoros nemes-
nek költő-nagyúri gesztu sa, és hamis, hiszen verseit nem temett ék vele, nem 
is hulltak el.

Ezzel nem arra akarok utalni, hogy K R-nél, verseiben, az első szám első 
személy nem lírai én, és nemcsak azért  nem, mert  elbeszélő prózájában nem 
is lehet az, de nem is epikai. Legegyszerűbb azt mondani, hogy nála az Önta-
lálkozóban szóba hozott  „dalnok” se nem lírai, se nem epikai, de drámai sem 
lehet: nem valaki másnak a szerepét játssza, ahogyan a magáét sem; versei-
ben nem megjátssza magát. Az önidőző, akinek önidőzéséről kiderülhet, hogy 
öntalálkozás, csak ez utóbbi ért elmében önjátszódó. A szabadalmat ugyan K 
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R nyújtott a be, de a szabadalmazott  írások önjátszódások. Ha nem lehetne 
érezni, hogy egy ön, egy nyilván emberi ön játszódásai – ismeretlen szabályok 
szerint, nem feledve, hogy a játékszabályok nem a játék (angolul ez jobban 
hangzik: „the ru les are not the game”) – nem lenne olyan hatásuk, amilyen 
az arra képesek számára lehet. K R költészete, eléggé időszerűtlenül, lehetővé 
teszi mind recitativo berezgés, mind hamukázás nélkül azt a szavakkal meg-
idézhető időtlent, ami magába foglalja, magába oldja az időzetest. Az időzetest, 
nem az időt. Például akkor, amikor a vers azt mondja, „nem szép: szép”.

Amikor az Öntalálkozó vonatkozásában azt írt am: anakronisztikus, idő-
szerűtlent kellett  volna írnom, csak valamiképpen utalni akart am az abban 
az írásban felidézett  korszakra, a 19. század végire és a 20. legelejire. Az 
persze a jelenlegi vonatkozásában időszerűtlen, ahogyan K R egész költésze-
te az, de úgy, ahogy Nietzsche Időszerűtlen gondolatok című műve nagyon is 
időszerű volt, és azért  maradt is az. Mondhatok ilyet K R költészetéről? Nem 
tu dom, nincsen prófétai lelkem („O, my prophetic soul”), ami jó: nem tar-
tozom Hamletként a végzetnek egy gyilkossággal, inkább éltetni szeretnék. 
Most biztosan.

A kérdés azonban felvetődik az Öntalálkozóban, amelyikben H. – 
Hofmannstahl? ő lenne a nagyapa-én? – szól az elbeszélőhöz: „Mert  a dalnok 
olyan szerzet, aki a hangját az ő istenadta természetének tart ja, a lényeget 
tekintve mondhatjuk ekképpen is: aki kizárólag önmagát ért i énekén. (…) Mi-
dőn a dalnok lírának véli magát, akkor meg kell válnia alanyi voltától, és ama 
kútfő elé járu lnia. Ez implikálja a másik magányosságot, amely azonban nem a 
személytelen világ kihaltsága, ellenkezőleg: természetes és gazdag; jobb híján 
tu dós fi zikusaink szóállományából kölcsönözve ide: szüntelenül keletkező ere-
dők és egybeforrások sokféle egyenlőségei népesítik be óhatatlanul. Olyanfajta 
élményben részesíti a dalnokot, amilyent akkor is él, amikor nem érzi. Életben 
szegény társai azok, akik mint terhet kárhoztatják a lírikusra az ilyen reme-
teséget. És tüstént félreért ik, mert  ők nem vállalják! A társak! Akik az élmény 
pitvarába képesek behatolni csupán. Különben is: az önöké az első korszak, 
amelyik nem képes ért eni, és ennek következtében szeretni dalnokait. (…) Meg-
hökkentem, mert  olybá tűnt nekem, mint aki merőben váratlanul van jelen a 
facsipkés asztalnál; hallani hallott am ugyan valahonnan magamban a hangját, 
de ő sehol, csak én egyedül voltam mostanig a szobában.” (20. sk.)

„És ez a gyötrődő gyönyör az élete életemnek. A gondderű; a megfejthe-
tetlenség okozta élvezet, vagy a lemondás mélabúja. A mégiscsak szenvedés, 
hogy olyan igen érzem azt is, ami nem én. Az egyes éppen akkora gyötrelem, 
mint a sokaság; gyötrelem az elkülönbözött ségük, gyötrelem az összetart ozá-
suk. Tipornak állapotaik, sőt: elvontságaik is.”

„Tekintetemben lények, dolgok, gondolatok… mind teljesen egyívásúak. 
Csak hirt elen eltűnéseket ismernek, melyek az én kínjaim és kínzó kéjeim. 
Látok és érzek. Semmit se mellőzhetek. Nincs semmi olyan, ami előtt  sze-
met hunyhatnék. Mintha szememnek nem is lenne héja, alvása. Kilétemben 
mindennek helyet kell kapnia.” (Önidőző, 115. o.)

K R szinte mindent beleírt , belefolyamatosított  írásaiba, amivel ért elmezni 
lehet azokat. Ez az „ért elmezni” ugyanolyan, mint az élni. Aminek nincs se 
személye, se én-te-ő-je, se volt, se van, se lesz. És amiben a volt-van-lesz ma-
gába foglalja ezt: valamivé-válni. „Lélegzet fi camok. Szívverés fi camok. Megint. 
Fénytetszhalál. Vakító. Amonnan. Vérőszülés. Szürkülő. Eminnen. Gyűjtenem 
kell mindent, ami csak van, ami csak lehet: a meghalnihoz. Ahogyan a macs-
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kának is. Hiszen mi: egypetéjűek. Akárhányan, az éggömbben. És ha már H. 
szavai elkezdték emlékélményemben: mi én macska, akkor mi nem macska 
én. Egyformában.” (Öntalálkozó, 114. sk.) A macska egy bizonyos, a könyv 
harmadik részében részletesen felidézett  állat, de a harmadik rész címe is: 
Macska. Ebben a részben van egy „feleségem” is, a neve: K. Aki tu dja, tu dja, K 
R felesége Kati, és a dalmát környezet, ami felidéződik, azt sugallja, valóban a 
valós feleség szövődik az íráskörnyezetbe. Magam is így érzem, és ugyanakkor 
nem úgy ért em, hogy ő, hanem úgy, hogy az írás perspektívájában ez éppen 
annyira érdektelen, mint a macska íráson kívüli valósága, vagy az egyútt al (16. 
o.) szintén előforduló „H.” valótlansága, illetve csak az írásban alakuló fi kciója. 
Nem azért , mert  a barokk „az élet álom” perspektívájából keletkezik ez az írás, 
hanem azért , amit ennek az írásnak a végéről az előbb idéztem: tények, dolgok, 
gondolatok „egyívásúak”.

Aki tu dja, tu dja, hogy a K. az a Kati, aki K R felesége volt. Jelenleg, a 
magam írásának idején az özvegye, de meghalása után is „feleségem” lesz, 
ahogyan ennek az írásnak a szerzője és – mivel dalnokról már esett  szó – K 
R a szónoka is, nemcsak szerzője és nemcsak volt, hanem maradt is, például 
nekem. Az élet mégsem álom, hanem élet, éppen ezért , K R írása szerint, és 
nemcsak ebben az írásában, ami akkor láthatatlan, ha megélem, miközben 
megélem. Legfeljebb arra gondolhatok, hogy az Öntalálkozó azért  keletkezett , 
mert  K R el akart a kerülni az Önidőzőből következtethető saját életrészleteire 
utalásokat, csak saját lényének egészére utalt, aminek lennie kellett , ha költöt-
te, ami olvasható maradt. Engem az a jelenet, amelyikben a H. nevű látogató 
hirt elen azt veszi észre, hogy H. nincs is ott , holott  még éppen beszélt, hanem 
csak maga van a szobában, Heinrich Mann regényére, a 19. század legvégén 
keletkezett  Az istennőkre emlékeztet, amelyiknek a legvégén a grófnő úgy hal 
meg, hogy elcsípi a gyert yát: mintegy cselekszi halálát. K R írásainak dalnoka 
nem egy végső pillanatban akar túlemelkedni a meghaláson, mindegyik pilla-
natban teszi: mindegyik pillanat végső, mivel mindegyik már első is. Amikor 
már nincsen első pillanat, akkor már nem lehet annak dalnoka, nem lehet dal-
nok, K R sohasem a túlvilágról szólal meg. Nincs is túlvilág, csak emlékezés; 
világban, és egy olyanban, amelyik szüntelen túlzás, túlzódás annak, aki éli és 
megéli. A megélés mindig metafi zika.

A 2010-ben megjelent Öntalálkozó számomra az elmúlt fél évszázad egyik 
minden bizonnyal legvarázslatosabb magyar könyve, elbeszélése-esszéje-
költeménye, amelyik egy poétikát, a sajátját is magába foglalja. Ez a poétika 
olyan szavakat ténylegesít, mint a dalnok, vagyis nagyon anakronisztikus, mi-
közben megírása, környezete nagyon is 20. század végi, 21. század eleji. Aho-
gyan az idő, amiben játszódik, amiben szerzője magát is játszatja, a 19. század 
vége és a 20. eleje, díszletei azt idézik, ahogyan szavai is az akkori és akkor 
nem magyar, hanem osztrák–német újromantikát idéznék, ha nem lennének 
teljesen 20. századiak, és ha a megidézett  versbetétek, a vers-prológussal és a 
vers-epilógussal, Hofmannstahl és Rilke mellett  nem Montaletól, Ungarett itől 
és Pasolinitól is származnának. A nagyon is 20. századi imagizmus, szür-
realizmus, expresszionizmus felszabadított a nyelv K R alkott a szóösszetéte-
lei disszonáns asszociációkkal működnek, és nemcsak a bart óki disszonáns 
akkordok egybehangzásai, egyberezgései, de Anton Webern-i egyből-szét- és 
szétből-egybe-robbanások is, és egy kicsit úgy is, ahogyan Bach Pasacaliajának 
áírása Webernnél a 18. századelő zenéjére 20. századi atonalitáson szűrődnék 
át, illetve azt az atonalitást szűri át magán.
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Ez a könyv, amit a 19. század legvégén magyaru l nem írt  és nem is írhatott  
meg senki, egyben és persze elsődlegesen az, amelyet a 21. század elején csak-
is K R írt  és írhatott  meg. Úgy anakronisztikus, hogy egyútt al intert extu ális, 
úgy időzített , hogy egyútt al időtlenbe nyitott , úgy szecessziós – art  nouveaux, 
Jugendstil –, hogy egyútt al úgy klasszicista, mint Klee, és amikor abszurd, 
egészen másként, mint Beckett , ugyanis fel- és megidézéseiben a természeti 
ámulatos és természetes marad, a természetes azonban művi is: a mesterkéltet 
fölülírja a mesteri.

A beindításként, mintegy prológusként idézett  Hofmannstahl-vers, A külső 
élet balladája így végződik (Kardos László fordításában):

S mindez mit ér, s e játékok mit érnek?
Felnőtt ünk már, örök magányosok,
Céltalan vándorai csak a térnek.

Mi hasznunk ennyi és megannyi képből?
S mégis sokat mond, ki azt mondja: „Este”.
Szavából mélység és gyász úgy csorog,

Mint sűrű méz az öblös sejtű lépből.
(9. o.)

És a kötet epilógusaként idézett  vers, egyben az 
Önatalálkozó vége:

S később egyet tapsolunk, akárcsak
Király vagy kisgyerek szokott ,
A muzsika rabszolgái legott 
Emberf elett i sorsokat kinálnak.

Akkor hajolj le majd a peremére
A mű iránti teljes odaadással,
S csak későn vedd ott  röpke képed észre,
Csodálatos és rémült hallgatással.

(177. sk.)

K R költészete életköltészet, mondanám, ha valamiképpen meg kellene ha-
tároznom. Halálról, elmúlásról sokszor olvasni/hallani benne, de amikor azt ol-
vasni, hogy élet és halál egypetéjű, azaz identikus ikrek, akkor mégis az élethez 
tart ozik a halál, nem a halálhoz az élet. A vanhoz tart ozik a nincs, még akkor is, 
ha gyakran úgy érezni, illetve inkább úgy ért eni, hogy a nincshez tart ozik a van. 
A kérdésre, van-e ért elme az egésznek, K R verseiben olykor az a válasz-sugal-
lat, hogy nincsen. De csak olykor. Az alapgondolat az élet. K R költészete van 
olyan okos, hogy mintegy mindig tu dja, ha nem lenne élet, nem lehetne feltenni a 
kérdést, van-e ért elme vagy nincsen, de azt is tu dja, hogy nem ért elem kérdése a 
megismerés, az ismerkedés, s az ismerkedésnek csupán lecsapódása, az ismeret. 
Erre gyakran visszatérő példa az én-nem-én kett ősség, amelyiknél a „nem” nem 
a tagadásé, hanem a megállapításé, mint ebben a válaszban: „Köszönöm, nem 
vagyok éhes.” Közlöm, amit megállapítok, nem azt, hogy mit tagadok. És ebben 
a válaszban a „köszönöm” udvariasság, és K R költészete még esetleges durva-
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ságaiban is udvarias, ám ezen túlmenően tényleg és érezhetően tényleg köszöni 
mindazt, ami számára nem-én, hiszen a gyötrelem is gyönyörködteti, ahogyan 
ez írásaiban nemcsak gyakran olvasható, de érezhető is.

És ha kérdés, kinek köszöni, annyi biztos, hogy annak a kétféle törmelék-
halmaznak, föld-égtáj és nyelv-szótár, amelyiket öszeborzolja egy rajta átfutó 
szél: önmagának, önnön, önidéző és öntalálkozó magának. Az ön ugyanis nem 
én, nem alany. Magam legalábbis így ért em, és így, főnévként is használom az 
ön szót, az angol self, a német das Selbst, a francia moi/moi-même, a latin ipse 
szavak megfelelőjeként.

Az ön ugyanis – amire K R többnyire és jobb híján szintén a szokásos „én”, 
„énem” szavakkal utal – nem lehet birt okom, nem is hozzám tart ozik, nem 
alanyom-cselekvőm, aki valamit, egy bogarat, egy pillét állít. Nem is személy, 
ami maszk (persona) és hol első, hol második, hol harmadik, hanem egy olyan 
személytelen lény, amelyik társaságban is maga magányosa. Madár, virág, ten-
ger társaságában csakúgy, mint emberekében, sőt egy másik szeretett  ember 
társaságában is az. Olyan társas lény, aki magában és egy másikban is csak is-
meri és felismerheti az ént, mint azt, aki és ami „én”-t mond magáról. Amikor 
K R versben virággá, madárrá, árnyékká válik, én nélkül változik-vált olyan 
másba, ami másként maga. Akár halott ként is, ami csak akkor lehetséges, ha 
és amíg él és hangolódik. Az öntalálkozó nem éntalálkozó, az ön nem tu datt a-
lan, az én nem a tu dat. A hangulat az élő sugárzása, benső sugárzás, ha esetleg 
külsőségekben is jelentkezik. 

„A fi áker párnázott  és tágas ülésű. Egyszerűen választékos, és kerekei 
susognak. Emlékneszek. Emlékjelen. Elméláztató ez; és végül is ki a meg-
mondhatója ilyen állapotban, hol és mikor születt em. És csupán én érez-
hetem: én már minduntalan meghalom a válaszokat. Szépörök, amit képte-
lenség szavakba helyezni. Kocogós a fi áker, haladta öltögeti hangulatomat.” 
(Öntalálkozó, 15. o.)


