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JÓZSA MÁRTA

Utazás az Adria mélyére
Múlásával
múlását türt őztet
a múlandóság
(Keszthelyi Rezső: EMLÉK KERT, 
új és válogatott  versek, Kalligram 2015)

Megroggyant, majd visszafagyott  a jeges hó minap a 76-os troli végállo-
másánál, a Keletinél, annál a padnál, amelynél egy utolsó nyáron órákig és 
már-már reményvesztve várt uk az utolsó Adria-expresszt.  Mindannyian 
tu dtu k, hogy az utolsó, már lehetetlen vállalás ez, felszállni, kibírni az éj-
szakát, a tizenvalahány órás utat, imbolyogva, tapogatózva vécére menni, 
láncdohányosként nem rágyújtani a vonaton. Öten próbáltu k megoldani a 
jócskán késő vonatra felvánszorgást, a velünk együtt  feldobált palackos vi-
zek és csomagok megkerülésének-átu grásának logisztikai rejtvényeit; sok 
és nehéz csomaggal utazott , úgy érezte, szüksége van még sok mindenre. 
Becsülni becsülte az elmúlást, de nemigen hitt e, hogy kifog rajta. Évtize-
dekkel korábban felkért e a Vígszínház akkori dramatu rgja, hogy írjon egy 
drámát. A tört énetet – fejben – megkomponálta: egy hajón utazó, az időt 
társasjátékkal múlató társaság emeli a tétet: a nyert esnek meg kell ölnie a 
vesztest. És megölte? – kérdezte a soha meg nem született  darab megren-
delője, a dramatu rg. Honnan tu dnám? – felelte a megítélése szerint ért etlen 
kérdésre sért ődött en. Ha tu dnám a végét, nem volna az írásnak tétje, hozzá 
sem fognék. Az elmúlásról szóló beszélgetések rendre emelték a tétet, de 
ahogy a drámával adós maradt, a közelgő halállal való szembesítés játszmái 
alól is többnyire kibújt. A távolinak remélt jövő fenyegetését nem volt köny-
nyű beleszőni az akkor már egyszerre törékeny és szívós fi zikumú aggas-
ty án kibeszélendő rett egései közé, a vonaton töltött  sápadt éjszaka csendje 
maga volt az elbeszélő jelen. A külvilágnak adott  válasz bármely, akárcsak 
érintőlegesen is személyes kérdésre többnyire megvető és követelőző volt, 
sokakat bántott , keveseket becsült. Nem sokat adott  az emberi szeretetre, 
ezt az érzelmi katasztert  talán a fi gyelem helyett esített e nála a legjobban, az 
ért ékes, aprólékos és kritikus fi gyelem, egy-egy beszélgetés tart almát, több-
nyire annak körülményeit és a metakommunikációt is évekre megjegyezte, 
idézte. Olyankor meglepő volt, hogy van számára a cizellált mondaton és az 
aszkétikus szövegmódon kívül bármi, ami emberrel kapcsolatos, és mégis 
ért ékelhető.

Nekem az arcok látványtalanok –

Különösen akkor, ha egyidejű szereplőről vagy jelenségről volt szó: a kör-
nyezetében levő emberben ritkán ért ékelt bármilyen teljesítményt, de az antik-
vitás ismeretelméleti és művészeti örökségei, valamint a gyerekkor ontológiai 
tapasztalatai megkérdőjelezhetetlen becsben álltak. Kivétel volt az érzelmi asz-
kétizmus alól a természet is: a bazsalikom látványával tu dott  szépen együtt élni, 
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meg a sokat fotózott  lepkeszárnyakkal, és nyilvánvaló volt, hogy saját aszott  
gyomrában empatikusan érezte a ház réseiből előbukkanó dalmát gyík számá-
ra fél kézzel elkapott  légy zamatát is. A magról növesztett  citrom-, narancs-
fának és egy távoli tűzvészben elpusztu lt gránátalmafának intim megfi gyelője, 
illetve emlékezője volt, versben, prózában, beszélgetésben.

Levegőfűkert .

Három kert em van – írt a valamikor a naplójában, ennek az információnak 
a birt okában találkoztam vele először a dalmáciai udvaron, az asztalnyi terüle-
ten lévő, kert eknek nevezett  kődézsákat hosszan, minden csepp csillogására és 
adagolására egyaránt gondosan ügyelve locsolta, rendíthetetlen meggyőződése 
szerinti gyakorisággal és módszerrel. Merj csak a bazsalikomból szedni, ha 
nem érzed merényletnek, mondta szúrós tekintett el, de aztán magadra vess, 
amikor arra gondolsz, hogy ő szegény most hogy érez, azokkal a zsenge kis 
leveleivel. Bár a „hogy” szó használata maximum az élő szó pongyolaságá-
ban volt számára elképzelhető: a névelők, viszonyszók, kötőszók és még in-
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kább a töltelékszavak elkötelezett  ellensége volt, használatu k a redundancia és 
rendetlenség legkellemetlenebb, egyben legüldözött ebb jelenségének számított . 
Olykor mégis szemet hunyt az eff élék fölött , ahogy a bazsalikomtő megcson-
kítása is végül bocsánatos bűnné változott : a főztömet igen szerett e, másrészt 
kaján örömmel töltött e el, hogy belekeverhett em a spagett iszószba a csenevész 
fűszernövényhajtások mellé egy kis lelkiismeret-furdalást is.

A költészet dalnoka

ki
sose jut odáig,
hová iparkodik.

Könyvespolca jóformán üres volt, nem őrzött  könyveket (csak a neki de-
dikáltakat), jó ideje nem is olvasott , olvasatlanul igen rossz véleménye volt 
a menekülés utáni magyar irodalomról, valószínűsíthető összefüggésben a 
mellőzött ség érzésével, és az elvárt  szereplés iránt érzett  fóbiával: mélyen 
megvetett e a szerzői interjúkat és esteket. Menekülésnek a Magvetőtől való 
saját távozását és a szerkesztőség elköltözését nevezte, korszakváltásnak 
tart ott a, a maga részéről ezzel sok tekintetben lezárt a a saját szépirodalmi 
jelenlétét, hacsak valami – és ez a valami gyakran jelentett  személyes érin-
tett séget is – fel nem keltett e az érdeklődését. Nagyon nehéz társnak fel-
nőni hozzá – mondta a legmélyebb elismerésként Borbély Szilárdról, azon 
nagyon kevesek egyikéről, akiről érezte, hogy ért i őt. Saját recepciója érde-
kelte valamelyest, de a kritikában mint műfajban nem hitt , a frászt gyógyít 
a kritika, morogta ingerülten. Ami gyógyít, az a rákérdezés. Ez volt a szer-
kesztői alapelve: ha valami nekem nem stimmelt egy versben – magyarázta 
–, akkor rákérdeztem a költőre, hogy ezt hogy ért ed? És akkor elmondta. 
Nézd, ha ilyen szépen el tu dod mondani, akkor miért  éppen versben írod 
meg? Mert  a verset csak versként lehet mondani. Az epika az epika, a me-
moár az memoár. (Az volt számára a legért éktelenebb.) A vers az vers, azért  
van a neve.

Színléptek
Sorok
Fanyar díjazás
A megsemmisülés bája

A sakk pedig pusztán sakk, és abban legalább egyetlen sakkozó sem kétel-
kedett . A sokszor napokon át tart ó part ik – utolsó éveiben az interneten sak-
kozott , talán még valamilyen mesterf okozatot is szerzett  – egy másik életének 
regisztereiben maradhatt ak. Verseiben nem esik szó arról a következetes szen-
vedélyéről, ahol mások a viszonyok, más a szabályrendszer. Az sem próza, és 
nem is memoár, az csak a sakk, játék, amelynek betart hatók a szabályai, meg-
jósolható a vége, és a költészet-lét-érzelem poétikai szigorához képest a köl-
tő számára intellektu ális ujjgyakorlat.  Később döbbenten és éppen sakkozás 
közben vett e észre, hogy a szellemi teljesítményhez fi zikai erőnlétre is szükség 
van. Utolsó kötetét kínnal és csigalassúsággal állított a össze, minden egyes 
betűjét fi zikailag is megmorzsolgatt a a klaviatúrán, órákon át vesződve a test 
és a gondolat aszimmetriájával.
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A létezés bája

múlandóságának
örök
valósága.

A létezés és a mulandóság gyakran használt, ért ékes, nagy becsben tar-
tott  szavai voltak, a mindennapi kommunikációban is gyakran használta őket, 
csaknem hozzátart oztak az asztali rendhez. Ahol a leülésnek mint a beszélge-
téseket megelőző aktu snak rítu sa volt: nem mindegy, pontosan hol áll a szék 
lába, hol az az ő hamutart ója, és hol van az enyém, mikor melyik lámpát kap-
csoljam fel és melyiket le, a változó, többnyire alkonyi színhőmérséklethez és 
a beszélgetés intenzitásához egyaránt alkalmazkodva. Borból a kupakost, azaz 
a lecsavarható tetejű chilei vörösbort , cigarett ából a vékonyat, pipadohányból 
leginkább a vaníliást szerett e, szenvedélyesen szidta az alávaló közbeszédet és 
tájékozott  volt a politikai élet húzásainak szűklátókörűségéről. Szerett e a ka-
rácsonyi vásárt  a Vörösmart y téren; a forralt bort  fehérből, szigorúan gyümölcs 
nélkül itt a, a mézeskalácsból szintén a fehéret, semmiképpen nem a piros máz-
zal festett et vett e. Kedvére valók voltak a csínyek, utolsó könyvbemutatójára 
csaknem a halál elől lógott  meg a kórházból, hogy utána még kerekesszékezzék 
egy búcsúéven át, és pajkos örömmel töltött e el az is, amikor titokban rágyúj-
tott unk az Adria-expresszen a couchett e-ben. Abban a vagonban, ahol felszál-
lás után a kalauzok összetekert  lepedőkkel lekötött ék a kocsik kilincseit, hogy 
a hegyekben áthaladva nehogy mart alócok nyissák ki az ajtót álkulcsokkal, 
és ki- vagy elraboljanak bennünket. A háború kései utóérzete nem töltött e el 
rett egéssel, kedves gyerekkori élményei közé tart ozott  a front elől menekülés 
az édesanyjával, főként azért , mert  a Szolnokról Egerbe tart ó vonaton végre a 
bőröndökön ülhetett . Minderről, gyerekkori örömeiről és traumáiról azonban 
nem beszélt: megvetett e az életrajzi vonatkozásokat az irodalomban, a költé-
szetben egyenesen gyalázatosnak, általában pedig irrelevánsnak tart ott a őket. 
Az emlékekhez számára szükségtelenek voltak a tört énetek, a kronológiainál 
jóval inkább foglalkoztatt a a meteorológiai ért elemben vett  idő. Ahhoz az asz-
talhoz menjünk, mondta végre Splitbe érkezvén, ahol egyik oldalról melegít a 
nap, de a kapualjban huzat is van, és látjuk onnan a tengert . Menjetek csak, 
mondta nagyvonalúan, amikor siett ett em, hogy még időben és az eső eleredte 
előtt  elérjük a hajót. Majd utolérlek, mondta elegánsan a fél pohár megivandó 
sörére mutatva, úgy, mint aki még tu d járni.

Az arcok most lehozhatatlanok a földre,
ám telenézik napszínnel és harangokkal a tengert ,
és követik szemük végtelen távozását.

Utoljára az ágyán látt am, elegáns csomagban, a tengerbe indulása előtt , már 
nem kellett  neki jegyet venni az Adria-expresszre. Nézd – mutatt a az urnát 
Kati –, milyen kicsi lett . Meg akarod emelni Rezsőt? – És azt is mondta: Érzed, 
hogy milyen nehéz?

(A szöveg dőlt betűs sorai a mott óban megjelölt kötetből vett  idézetek.)

 


