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TÁBOR ÁDÁM

Abszolút vers, abszolút 
költő

Tandori Dezső egy 1997-es ÉS-recenziójában azt írja Keszthelyi Rezsőről, 
hogy „a mai mezőnyben az abszolút költő”.14 K. Jakab Antal, a zseniális kolozs-
vári irodalomkritikus-irodalomfi lozófus harminc évvel korábban az abszolút 
verset defi niálta: „Az abszolút vers úgy helyezkedik el az időben, mint a pont 
a térben – nincs kiterjedése”.15 Írásom záró részében majd ezt a két kijelentést 
vonatkoztatom egymásra.

A Keszthelyi Rezső-vers viszont egy kijelentést vonatkoztat „egymásra”:

A lantos igaz éneke –

mikor már csupán az,
ami a tiszta,
fogyhatatlan titkú semmi.

Ezt a paradoxont kell először körüljárnunk.
Keszthelyi abszolút vagy tiszta költészete az a fajta, amelyik Valéry  sze-

rint „nem szól semmiről”.16 Szó szerint: mert  A lantos igaz éneke nem szól 
még a semmiről se, hanem „már csupán az, / ami a tiszta, / fogyhatatlan 
titkú semmi.”17 Ám ez a semmi nem üres, hanem „fogyhatatlan titok”-kal te-
lített . Méghozzá – ahogy András Sándor írja – alapjában az emlékezet révén 
tisztu l és telítődik ilyenné: „A valami szerepében tündöklő vagy meghúzódó 
semmi sajátos módon lényeges Keszthelyi Rezső költői műveiben, hiszen 
példának okáért  egy március 17-én lebukó Nap […] nem semmivé (lesz), ha-
nem emlékezett  élményévé valakinek…”18 „Ha nem lehetne mire emlékezni, 
akkor hová lenne az élete” az embernek?!19 – vallja maga a költő. Nem vé-
letlenül adta utolsó válogatott  kötetének az Emlék kert  címet. A cím második 
szava pedig azt jelzi, hogy az elioti „objektív korrelatív”, amely a szubjektu m 
érzelmeit megjeleníti, Keszthelyi számára a természet: „én a természet nél-

14  Tandori Dezső, Visszaolvasás. Az abszolút-költő, Élet és Irodalom, 1997. március 21., 12. 
old.

15  K. Jakab Antal, Anyanyelvén szólt hozzánk a líra, Utu nk, 1967. április 14. = In: Uő, A 
névmás éjszakája, Irodalomkritikai kísérletek, Kriterion, Bukarest, 1972, 10. old.

16  Tábor Ádám, Keszthelyi Rezső (1933–2016), Élet és Irodalom, 2016. június 17., 12. old.
17  Keszthelyi Rezső, Emlék kert, Kalligram, Budapest, 2015, 37. old.
18  András Sándor, „történéseim tovatűnésén járok-kelek”, avagy hol lelhető hát bennünk 

a teljes élmény? Jelzések Keszthelyi Rezső költészetéről = In: Ex Symposion, 2016, 93. sz., 17. old. 
A. S. mondatát most, 2018-ban éppen március 17-én idéztem ide! Ez másnap délután ugrott  be 
nekem, a váratlan márciusi télben Duna-part i sétámon a hihetetlenül gyönyörűen-kifehéredett  
havas Gellért hegyet csodálva, Keszthelyi Rezsővel rokon, természet/kert -hangszeren is játszó 
költő-lélekként.

19  Józsa Márt a, Alkalmak szülte vonalak – Diskurzusok Keszthelyi Rezsővel, uo., 6. old.
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kül jóformán láthatatlan lennék. […] valójában nekem a természet a kifejező 
hangszerem”.20

Az emlékezés révén felfogott  fogyhatatlan titok az egyszerre örök és mulan-
dó létezés. Egy másik vers ezt az egész paradoxon-forgást így fejezi ki:

Távozó idő

arra int minduntalan,
abban legyek jelen,
miben emlékét észleli a pillanat.

Azaz – Marno János verselemzése szerint – „hatoljak be abba a hiátu sba 
mint szakadékba, legyek, magyarán, résen(!), amely hiátu s (rés) a múltat a 
jövőtől elválasztja; […] maghasítva a pillanatot észlelőre és emlékezetre – ér-
telmezésemben: a létezőben felbukkanó létre magára, amely azonos önmaga 
emlékezetével”.21

Egy kijelentést vonatkoztat egymásra Tandori is a Töredék Hamletnek szá-
mos koanszerű versében (bár ő talán inkább gondolatot, míg Keszthelyi in-
kább sejtést tart almazó kijelentést). Természetesen mindkét költőnél csupán a 
versek kisebb részében hallható ez a hallhatatlan zaj a maga abszolút paradox 
tisztaságában; általában a több kijelentésből szövött  szöveg mögött  rejtőzik – 
de ott  rejtőzik – ugyanez a paradoxon. Az, amelyiknek emblematikus formája 
Salinger Kilenc tört énetének mott ó-koanjában található: „miként szól egy te-
nyér, ha csatt an?”

Mindebből következik, hogy a Keszthelyi-vers „retorikát, iróniát, pátoszt, 
társadalmiságot nem tűr meg, kultu rális utalást is csak minimálisan. Ez a re-
alitás – élmény/emlék – és a fi lozófi a/metafi zika között i infravékony sávon 
indázó nem-diszkurzív, rímtelen, korszerűen modern, egzisztenciális, ezote-
rikus és enigmatikus líra a Keszthelyi által korán fordított  Bonnefoy, valamint 
Celan és Ajgi neveivel jelölhető hullámhosszon fogható legjobban. Ezt a tömör-
séget később a 70-es évek egy-két hosszúverse, majd a 80-as évek Bíborka-
versei ellenpontozzák.”22 A két verstípus között  a Katelekták kihagyásos, bib-
likus, háromsoros meg a Vonalak kert jében kezdett  csiga-ciklus nagyobbrészt 
négysoros strófákban írt  tökéletes darabjai képeznek hajóhidat. Utóbbiak közül 
néhány – talán a legjobbak – fölött  a válogatott  kötetben címként – cím helyett ? 
– (O) áll. Az elsőben, mely eredetileg a csiga születéseként jelent meg, találtam 
a számomra legátütőbb négysort :

nem az örökkévalóban
porlad a szív
hanem önnön bíborában
és izomzatában

Keszthelyi takarékos ritkasággal használja a – nem felekezeti ért elemben 
vett  – religiózus és metafi zikai utalásokat. Ez a négy sor azt a felismerést fog-
lalja mellbevágóan össze, hogy az emberi élet szívet érintő és porlasztó drámái 

20  Uo, 3. old.
21  Marno János, A köztes kert titkai. Uo., 9. old.
22  Tábor Ádám, i. m.
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a lélekben – a szív „bíborában” – zajlanak, és testi halandóságot indukálnak 
(a szív „izomzatában”). Ahogy interjújában mondja: „Ugye, a Mindenhatónak 
nincs vallása? […] Az ember abban hisz, amit nem ismer; […]. Ellenben minden-
képp szüksége van valamilyen világképre. Én a mulandóságot taksálom min-
denekfölött  […]. Az örökkévalóság mozdulatlan, merev; mulandóság, változás 
nélkül nincs élet.”23 Ugyanezt fejezi ki a Római nulla egyik darabjában:

A szép att ól szép, hogy szépségét
szünös-szüntelen összetöri.

Azaz versei esztétikuma szemlélődésének rombolva-teremtő etikai att itűd-
jében rejlik.

Ezek után szinte evidensnek tűnik, hogy a religiozitás melyik hangsúlya ra-
gadja meg: „Nekem egy érdekes akadt az egyistenhitben […]. A végtelen.”24 Isten 
végtelenségét pedig Pascal így bizonyítja: „Lehetetlennek tart ja, hogy Isten vég-
telen, hogy nincsenek részei? – Igen. – Akkor most mutatok magának valamit, 
ami végtelen, és ugyanakkor oszthatatlan. Egy olyan pont, amely mindenütt  vég-
telen sebességgel mozog; ez a pont ugyanis mindenütt  egy, de mindenütt  oszt-
hatatlan egészként van jelen.”25 És – írja Tábor Béla Szabó Lajosra hivatkozva 
– „ami végtelen sebességgel mozog, az ugyanabban a pillanatban, mikor elindul, 
már vissza is ért  kiinduló pontjára, tehát nyugalomban van.26 

Most csatlakozik ide a kiinduló gondolat-idézet-párból K. Jakab Antalé: „Az 
abszolút vers úgy helyezkedik el az időben, mint a pont a térben.” Ám meg-

23  Józsa Márt a, i. m., 5. old
24  Uo.
25  Blaise Pascal, Gondolatok, Gondolat, Budapest, 1978, 94-95. old.
26  Tábor Béla, Szabó Lajosról = In: Személyiség és logosz, Balassi, Budapest, 2003, 67. old.

Kiss Anna és Keszthelyi Rezső
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született  versekről beszélve K. Jakabnak megszorítást kell tennie: „minthogy 
közege, a nyelv, időtől átitatott  közeg, a líra nem élvezheti az időnkívüliség 
előjogát,” ezért  „relativizálnia kell az időt”.27

Keszthelyi Rezső is csak úgy lehet „abszolút költő”, hogy verse aszimp-
totikusan „zsugorodhatik […] pontt á az időben”.28 Egyik kötetének címe is 
Aszimptot. A mulandóság és a végtelen dialektikáját célzó alapmondanivalóját 
ilyen aszimptotikusan közelíti alábbi versében:

Akárhogyan

Bármit lát,
az elmúlást éli csak.

Csont,
füst,
jázminág,

pillantások nélkül
jár-kel magában
a végtelen.

Ugyanakkor a természeti korrelatívban képes megjeleníteni az örökkévaló-
ság és a pillanat dialektikájával az elmúlás ellentétét, az örök születést is:

Imagináció

Hajam gyökerétől sarkamig sajognak
a színvirágok és színgyümölcsök, 
épp a fügekaktu szé,
míg markomba süllyed
némelyik tengert örmelék,
és arcomat ringatja szememben
a levegőre lobbanó szél,
oly gyöngédséggel fonva
valahányunkat együvé,
s azt sutt ogja szüntelen, 
kendőzetlen szóld: 
lelked nem támad újólag,
hisz’ nem fuvallat,
hanem csak hol volt,
hol nem volt suhanó születés.

A Keszthelyi-versnek sikerül relativizálnia az időt. Az idézett  Tandori- és 
K. Jakab-defi níciókat egymásra vonatkoztatva – példák demonstrálása mel-
lett  – megállapítható, hogy Keszthelyi Rezső relatíve abszolút verseket alkotott  
abszolút költő.

27  K. Jakab Antal, i. m., 11. old.
28  Uo.

T
á

b
o

r 
Á

d
á

m


