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ONAGY ZOLTÁN

Kerten innen és túl
Keszthelyi Rezsőről

„Kerülte az írótömegeket. Szívesen beszélgetett  egy-két íróval, de a nagy 
közösségektől ódzkodott .” (Tábor Ádámmal beszélget Ayhan Gökhan)

*
Géczi 5.
„Az alkotói folyamat megfi gyelésének fölért ékelése és az alkotás folyamatá-

nak költői tárgyként kezelése Keszthelyi számára is fölvetett e egykor azt a mér-
téknélküliséget, ami a szabadsággal ajándékozta meg. Az olvasók úgy érezhett ék, 
világa csupa rejtjel. S e mikrokozmoszban való járt asságuk szerzői segítség nél-
kül nem valósulhat meg. Keszthelyi valóban a hazai hermetikus-enigmatikus 
költészet kulcsfi gurája, akinek tekintélyéhez a szűkszavúság is hozzájáru lt.

A költő Keszthelyi védtelen és ezért  a legapróbb dolgoknak kiszolgáltatott  sze-
mély. Ha az események, dolgok, emberek nem is, de az azokra rámutató, azokat 
megragadó nyelvi formák állnak elapadhatatlan érdeklődése tűpontszerű centru -
mában. Mintha kizárólag nyelvi viszonyban állna a világgal: önmagát egy terje-
delmes, legtöbbször elmondhatatlan szöveg részének tételezi, s e szöveg némely 
felmutatható részletének aprólékos megdolgozása lenne a feladata. Joggal mondja:

Minduntalan beleakadok szemem
szemébe, miként tovatűnések
a többi tovatűnésekbe
(Mumifi kált szövegek)

Illékony, rebbenékeny, szüntelen körvonalazódó és menten el is tűnő, 
mikrœ seményekben gazdag részletekből szövődik össze a vers, amely mind-
örökké részlet és sohasem a teljesség.

Keszthelyi első kötete megjelenésekor egy törekvő nemzedék, az Arctalan 
nemzedék fi guráinak versvilágaira hatott  – még ha ezt sokan nem is mondták 
el annak idején. A Hasonmások megjelenése jó alkalom lehetne, hogy szó essék 
arról, mit is jelent a közben felnőtt , megöregedett  és poétikailag (is) regnáló 
generáció számára a változatlannak megmaradó Keszthelyi-költészet. S arra 
is, hogy a Kormos István-i ért elemben vett , originális kisköltészetek koráról, 
az elmúlt harminc év magyar költészetéről társalogjunk, amely korszaknak 
egyik meghatározó személyisége Keszthelyi Rezső.” (Géczi János, Szépirodalmi 
Figyelő, 2006/4.)

*
Kinyik 1.

Rögeszmémben, a havazásban
csöndszívem dobog,
annyit érek, amennyit meghalok.
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„Ez a három verssor lehetne akár költői ars pœ tica is. Az Emlék Kert  mind-
egyik verse egy ilyen kis halál. Rögeszmés keresése a határoknak és a határt alan-
nak. Visszatérő motívumok, szófordulatok, emlék- vagy képzeletből szőtt  képek, 
látomások fűzik egybe a verseket. De a látomások nem a lázas fajtából valók, 
bennük semmi érzelmi túlfűtött ség nincsen. Egyszerűen vannak és hatnak. Ezzel 
együtt  nem a hatni akarás, sokkal inkább a lírai beszélő eltökélt kikötőbe-tart ása 
adja a szavak erejét, melyek kitágítják a teret és lesznek belőlük: Szópillanatok – 
ahogy erről az egyik versfüzér címe szó szerint is tanúskodik. Mintha két síkon 
futna a versbeszélés. Az egyik egy valóságos, kézzel fogható, »anyagszép« világ, 
ahol nyílik a már említett  kanadai gyöngyvirág. A másik a nem-valóságos, a kéz-
zel meg nem fogható, érinthetetlen, de mégis valahogy folyton érezhető – ezért  a lí-
rai beszélőt szüntelen keresésre ösztönző – más-világ. A »valós« világnak csupán 
az a része érdekli a versbeszélőt, amelyik a másik világ nyomait valamilyen for-
mában magán hordozza. A természetben keres.” (Kinyik Anita, Új Forrás, 2016/1.)

*
„Rett entően nehéz elismert  irodalmi személyiséggé válni úgy, hogy valaki 

nem tart ozik nemzedékhez, iskolához, csapathoz, baráti társasághoz, brancs-
hoz. Kétségtelen előny, hogy az embert  támogatják, emlegetik, együtt  emle-
getik; hátránya, hogy az ember kénytelen olyanokkal is közösséget vállalni, 
akikben kényes műszereivel észleli a hitványságot. Rett entően nehéz úgy köz-
ismert té, sokat emlegetett  névvé válni, hogy valaki, legalábbis a célokban, nem 
adja a tökélynél alább, és nem törődik azzal, hogy kedves vagy ismerős legyen.” 
(Széky János: Felmegyünk Rezsőhöz, Ex Symposion, 2016/93.)

*
Tandori 1.
„1985 febru árja óta élek látszat-életet, de ezt megint csak Keszthelyi Rezső-

nek mesélhett em bármikor is, ő ért ett e; mellesleg velem a kötete, Magánbeszéd, és 
Kellér után ő jön, már olvasom is újra a Kellér-kötetet, össze ne csukódjon, ez a 
könyv nyomja le.” (Tandori Dezső, Az édes tarkaság keserűje, Beszélő online, 2/4.)

*
„Valamelyik hülye azt mondta róla, hogy Tandori-epigon, de még ostobább 

volt, aki ezt elhitt e. Többek pályáját segített e, hálából fi noman cserben hagyták, 
pedig nagyobb formátu mú volt valahányuknál. Most érkezett  meg az antikvári-
umos rendelésem. Letaglózó versek vannak benne.” (Orcsik Roland, Facebook)

„Hogy Tandori-epigon lett  volna, azt még nem hallott am, teljesen más ver-
seket ír, viszont Tandori elég sokat írt  róla annak idején, a köteteiről, a költé-
szetéről.” (Acsai Roland, Facebook)

*
Bányai 1.
[…] idei könyvhétre megjelent Emlék Kert  című gyűjteményes kötete a költő 

válogatott  és legújabb verseit, köztük korábbi költeményeinek átiratait tart al-
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mazza. Fellapozva a vékonyka könyvet óhatatlanul az a benyomásunk támad, 
hogy az életmű összegzését, számvetést tart unk a kezünkben. Akár a véletlen 
műve, akár a tu datos szerkesztés eredménye, jelentésesnek tűnik, hogy a mint-
egy kilencven darab közül az utolsó éppen a századik, az utolsó számozott  
oldalon található.

A leghosszabb versek harminc-egynéhány, a legrövidebbek – és ezekből 
van több – két-három sorosak. Az 1994-es Magánbeszéd kötet Bíborka ciklu-
sától eltekintve Keszthelyi szűkszavúsága közismert . Ez a ritkán megszólaló, 
de annál igényesebb, csak a lényeg jelzésére szorítkozó költészet leginkább a 
hetvenes évek előtt i Pilinszky mért éktart ásával rokonítható. Stilárisan annyira 
egységes a kötet, hogy oda nem illő darabot keresve sem találunk benne. (Bá-
nyai Tibor Márk, Kort árs, 2016/1.)

*
„Az egész kötet versei nem párbeszédek, hanem egymás mellé beszélések 

lennének, ha a férf i mondaná, nemcsak gondolná és leírná, ami olvasható. 
Nem is monológok és azok kommentálásai. A nő és a férf i nem nő és férf i, 
hanem mindegyik esetben egy-egy verstörzs két folytatólagos része. A vers 
nem két személy, nem is két típus – nő és férf i –, hanem két szövegrész keltett e 
hang, hangulat, érzés-gondolás.” (András Sándor, Ex Symposion, 193.)

*
„Különös költészet Keszthelyi Rezsőé. Azt is mondhatnám, túl sok köl-

tészet. Ez utóbbi megjegyzés persze meglehetősen szubjektív, de talán mégis 
helytálló. A túl sok költészet tiszta költészetet is jelent. Keszthelyi Rezső 
világa csak lírai világ; szinte semmi nem szűrődik át abból, ami társadalmi, 
ami politikai, hétköznapi. Absztrakció és ott honosság, metsző logika és in-
timitás. A Hasonmások világa a létezés titkát kutatja, a létezők között  az ént 
keresi, az alanyt – önmagát – defi niálja, pontosabban defi níciókísérleteket 
tesz. A kötet ebből következően fi lozofi kus jellegű, bár ez a költészet nem 
bölcseleti költészet a hagyományos irodalomelméleti ért elemben.” (Szűcs 
Sándor, art list)

*
Géczi 4.
„A kötetben alig-alig van múlt idejű mondat. Ami van, mondjuk azt, 

hogy 99%-ban kizárólagosan kijelentve, az csupa jelenben létezik. Nincs 
kifejtett , megidézett , beszólított  tört énelem, se a beszélőnek, se azoknak 
a dolgoknak, amelyekről a beszélő szól. Az olvasó szeme előtt , ahogy a 
tekintet fut a sorok mentén, játszódik le minden, látni kell azt, amiről a 
szó szól, a szavak kifejeznek. Jelen idejű ez a költészet, csakis az számít, 
amiben benne van az olvasó, de nem, nem az olvasó, mert  ő csak társolvasó 
szerephez jut, látszik innen, 2016-ból, hanem a szerző, akinek feltűnően 
egyetlen, mindig az aktu álisra hangolt hangja van, volt.” (Géczi János, Ex 
Symposion, 2016/93.)
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*
Bányai 2.
„Tüzetesebb ért elmezői munkát követel meg az olvasótól az a »kényel-

metlenség«, hogy lépten-nyomon olyan vonzatokba kell botlania, amelyek a 
hétköznapi beszéd szabályai szerint nem tekinthetők jól formáltnak. Ezek a 
klasszikus retorika által antiptózisnak nevezett  tu datos tévesztések, nyelvi 
szabályszegések igencsak meg tu dják növelni a versek kifejezőért ékét: »feke-
te evezők csobbanják árnyukat«; »csodát szenvedek«. Azonban a tárgyatlan 
igék tárgyasítása vagy az egyedi vonzatkapcsolás helyenként túlontúl modo-
rosnak, sőt egyenesen hatásvadásznak hat: »lepkeszárnyak bóklásznak leve-
gőt«, »lény eseményem pompát csepereg«, »apránként ezt tétovázom«, »aki 
világra érés«. Nem ennyire meghatározó, de jellegzetes szövegszervező alakzat 
a fi gura ety mologica is, amelynek célja itt  nem annyira a fokozó vagy kiemelő 
jelentéstöbblet, hanem sokkal inkább a hagyományos mondatszerkezet meg-
bontása: »létezi létét a lét«, »formákra bontják formáikat a formák«, »virágot 
virágzó virág«.

Ez a líra megengedheti magának az archaizáló szóválasztás patetikus ko-
molyságát. A régiesen csengő szavak sosem ironikusak, és legtöbbször nem is 
tu dnak szervesen illeszkedni az egyébként feszesen koherens versszövegekbe 
(nékem, véle, alant, legott , be furcsa, hisz’, eladdig, hallga, ó). Ám Keszthelyi 
költészete elbírja az olykor zsengeszerű, sőt giccsbe hajló darabokat is: »A tar-
tós golgota / tébollyal babusgatott  / sugallatot / adományozott « (Pszt!).

Olyan remekművek, mint a fény és árnyék ellenjátékát feloldó Észrevétlen 
tört énet vagy a kereszthalált tematizáló Stádium teszik végül is megkérdője-
lezhetetlenné Keszthelyi lírájának érvényességét. Mindazonáltal továbbra is 
maradnak kételyeink, de már csak azért , hogy a kötet újraolvasására sarkall-
janak.” (Bányai Tibor Márk, Kort árs, 2016/1.)

*
Tandori 2.
„AZ ÁRNYÉK FOLYTATÁSA
Pontosabban: »az árnyék…«, mert  kis betűvel ez vers címe »még« a Vonalak 

kert je kötetből, amely nekem – képletre véve – mindig itt  nyílik ki. »Az éjszaka 
tárgyai«, melyek fenyegetnek: »a fehérség motozása«, de hol, »az agyamon«, 
s ahogy a zizegő szó és a süppetegebb azonnal összehorzsolódik; aztán az 
ismétlődés, ami tart almában is az: »az annyiszor ismételt agy bátorsága«; s mi 
az, ugyan, az ismételt agy, kérdezem, lenyűgözve persze; s »a rózsa rózsája«. 
Mint még egy jelző-jelzés; az ismételt agyra. Ekképpen indul ez a vers, amelytől 
akkor sem tu dok szabadulni, ha az új kötetben, a Katálekták sorában a tovább-
zúdulások sorai és szakaszai is jönnek.

Volt a Vonalak-kötetben a megszólalásnak az az egyszerisége, külön nem is 
vállalható vagy kérhető azonnali eredendője, amiről régi költőknél szokásunk 
elhinni a legendát. Ez ott  valósággá vált; ha idején nem is merő egyetlenként; 
ám itt  nézzük kedvünkre inkább, sokkal inkább, az árnyék-vers továbbiját; 
épp-csak-továbbját, most ne az egész verset; a Katalektákkal volna dolgunk. 
Megindítóan rendítő, így érzem, az a nagy közelségű kép-egybemásolás, ami: 
»oly komolytalan volt az ösztön / angyala a fény súlya / és a súly tengere« 
képzett é alakul végképp. Sötéten és ragyogón, olvassuk még szinte azonnal. S: 
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»a név és a születés / egyetlen alakjában…« Keszthelyi Rezső nem adta konk-
rétu m, és »orf ikus« tényvilág e szintjénél azonnal se alább. Ez volt a nagy meg-
szólalások egyike az újabb magyar lírában.” (Tandori Dezső: „…aki nyomtalanul 
lépi a nélkülözhetetlen nyomokat”, Tiszatáj, 1987/6.)

*
„Az első a könyv rejtett  vezérmotívuma. A lappangó alany gátlástól gátlásig 

óvakodó napjainak apró eseményei, visszafogott  vallomásai és elemzései azt a 
létérzetet részletezik, amelyet az ember a világ fokozatos eltűnéseként érzékel: 
barátok és rokonok mennek el, emlékek pety hüdnek meg, embert elenné ritkul 
a táj. Tárgyaink megfakulnak, egész életünk a belső száműzetésnek egyfajta 
passiójába torkollik, és tapasztalatainkat mindinkább csak az ellentmondások 
keserédes szókincsével tu djuk kifejezni. […] Barátom, miért  is rögeszméje a hó? 
Tudom, szereti a megvalósuló eltűnést. Ez az ürességi érzet (Szent Ágoston 
szavaival: a szív kiürítése) az Abszolútu m felfogásának feltétele a misztikus 
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írásbeliségben. Itt  pedig egyfajta kozmikus szerénység, életfogytiglani oda-
adás és művészi alázat fedőneve. Az eltűnés fogalma nemcsak át- meg átszövi 
Keszthelyi prózáját, hanem talányosan és tart ósan sugallja a tört énet erkölcsét 
is.” (Báthori Csaba: Keszthelyi Rezső Öntalálkozó című prózakötetéről, Revizor, 
201¼  .)

*
„A befejezetlenség és »úton-levés« más formában is megnyilvánul: a napló 

csak emlék, a levél csupán tervezet és a kézirat – minden bizonnyal – elkül-
detlen (Egy napló emléke, Levéltervezet Per Bengtssonnak, Kézirat Monzába). A 
tu datosan lefokozott  életszemléletnek, az

irgalmatlan a hajlandóságunk
a szél-uralta
jegesedésre

állapotnak, ennek a töredékes, zárt  világnak érzékletes, már-már ezote-
rikussá váló metaforája a kötet második része, a csiga-ciklus. Meglepő le-
het ez a kett éválás, bár inkább csak a képvilág átrendezéséről, a stilizáció 
más, az eddiginél átt ételesebb formájáról van szó, újabb váltásról, »szerep-
ről«. Kissé leszűkítve: a létezés »csiga-perspektívából«. A hasonlóság termé-
szetesen csak metafora-jellegű, amennyiben a csiga azt a lefokozott ságot, 
törpe létezőt jelenti, aki magán (a hátán) viseli saját házát-világát, ahova 
bármikor visszahúzódhat. »A céltalanság elkötelezett  tu ristájaként« a sehova 
tart ás kivetett ségének üressége, legmélyebb árka, rejtőzködése is ez. Az élet 
»alulnézetben«. E költemények egy részének stilizációs foka és a túl nagy 
asszociációs rés azonban az ért hetőséget nehezíti és a kifejezőerőt tompítja. 
A csiga-versek horizontját az a mozdulatlanság, mélységét az a lecsupaszí-
tott ság tölti be, amely a kötet másik ágában is dominál, csupán a ráfordított  
lencse fókusza és szemszöge más.

A csiga-»univerzum« része s egyben »rejtjeles« formája annak a rejtőz-
ködő, néhol személytelenre hangolt világnak, amely poétikájával, kifejezés-
rendszerével, motívumaival sajátos kísérletre tör: töredezett ségében, lebegő 
lekerekítetlenségében megragadni a valóságot. Ebben az összefüggésben a 
katalekták sem a régi szerzők műveinek töredékei, szemelvényei, csupán 
olyanok mintha azok lennének, mert  a költő saját létének, szemlélődésének 
leírható és megfogalmazott  fragmentu mai. »Csak csillagok az ég helyett « – 
írja Pilinszky egyik versében, s talán ez a sor fejezhetné ki tömören Keszthe-
lyi költeményeinek azt a csillagrendszerét, amely mögül hiányzik a megtart ó 
boltozat. Sőt: az előbb kiemelt néhány vers erősebb sugárzása mellett  a többi-
ek fénye elmosódott abb, alig felvillanó. S a kötet egészét így a gyenge versek 
megzavarják, egyenetlenné teszik. Ez a költészet a világ megközelítésében 
töredékes és visszafogott , gondosan megmunkált stilizáltsága – a létezés és 
érzelmi megnyilvánulás szűkre húzott  sugarában – sokszor csupán a telített -
ség hiánya: mert  rész az egész helyett , zsu g o ro d á s, m o rzso ló d á s a 
mozdulatlanság irányába. Annak a létélménynek szétáradó és személyessé 
formált átélése, hogy a nyomasztó és szétt ördelt világban az ember esendő és 
kiszolgáltatott . És a »rész« egyelőre kitart óan »zsugorodik«. (Demeter Mária, 
Jelenkor, 1987/2.)
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*
„Meditatív, már-már zenszerű, pátosz nélküli és iróniamentes költészet 

jellemzi. Semmi retorika, semmi társadalmiság, a kultu rális utalások je-
lenléte is minimális. Nemcsak az élményt és a fi lozófi át, hanem a kultúrát 
is elrejti, pedig hallatlanul művelt, nagy tu dású és tájékozott . Elhallgatásos 
modern ezoterikus lírája Celan, Ajgi és mindenekelőtt  az általa korán fordí-
tott  Bonnefoy költészetének magyar rokona. Egész karakterét meghatároz-
za a csönd, mind a magatart ásában, mind pedig a költészetében. Ugyanez 
jellemző a társadalomban való létezésére is. Soha nem kívánt érvényesülni, 
nem tart ott  erre igényt.” (Tábor Ádámmal beszélget Ayhan Gökhan)

*
Géczi 1.
„De miért  nincs históriája a versmondónak, hogy a versek mégiscsak, a 

szitu ációik révén – lepkeraj repül, leheletétől megválik egy ember, a csillag a 
tükörképe által találkozik önmagával –, az eseménysor végére valami tört énet-
szerűt állítanak.

Az állandó jelenléthez erős fény szükséges. Két kapcsolót igényelő Nap, túl 
a sárgán, a fehéren, a narancson, hogy a fényéhez nem képes már társulni 
semmi, de semmi szín. A mediterráneum sajátossága ez a még elviselhető és 
még nem elviselhetetlen határán imbolygó ragyogás. Ebben a fényességben va-
lóban nincs múlt és jövő sem, kizárólagosan a jelen. Keszthelyi minden versé-
ben ez a fénnyel tört énő egyidejűsítés, a pompáját kínáló egyidejűség tündököl, 
ebben a fényárban bővelkedik minden mondat, s ett ől a ragyogástól veszti el 
minden test a kiterjedését, s lesz kontúrrá, vonallá, pontt á.” (Géczi János, Ex 
Symposion, 2016/93.)

*
„Megiszunk egy pohár chilei vörösbort , mesélem, hogy holnap Egerbe me-

gyek, ezért  nem tu dom elvinni tőle az olajradiátort , amelyet nekem ajándéko-
zott , mert  rett eg, hogy megfázom a fűtetlen fürdőszobámban, és neki egyéb-
ként sem kell, csak kacat. Örül, hogy éppen Egerben van dolgom, számára 
kedves település. Oda menekültek ugyanis az édesanyjával a front elől. Azt 
szerett e a legjobban, amikor az anyja ráültett e a bőröndre, és azon utazott . 
Hónapokig voltak Egerben, mert  nem volt visszafelé vonat. Vödrökkel men-
tek az érseki pincébe borért , mert  híre ment, hogy Makláron az oroszok pin-
céket fosztogatt ak, és a papok azt akart ák, hogy a bor ne kerüljön az oroszok 
kezére a zabrálások idején. Nem félt, de borzalmas volt, a főtéren akasztott  
emberek voltak, nem tu dni, ki kit akasztott , de az szenzációs volt, hogy az 
a néhány német milyen elszántan védekezett  az oroszok ellen, fi gyelte őket. 
Az oroszoknál viszont az tetszett , hogy kötelező volt a csizmájukban horda-
niuk a kanalat, no meg hogy barátságosak voltak. Jóban is lett  velük, még 
diót is adtak neki. Volt, hogy az oroszok éppen sorakoztak, egyikük kiugrott , 
amikor meglátt a őt, és megölelte, ez nagyon jólesett  neki. De nem mesélné el 
nekem, ha nem éppen Egerbe indulnék, ért sem meg, hogy az életrajzi vonat-
kozások lényegtelenek. A barátságban is? Ott  is.” (Józsa Márt a: Rezsőnapló, Ex 
Symposion, 2016/93.)
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*
Kinyik 2.
„Ahogy egykor, most is – kert en innen és túl… A letisztu lt küllemű karcsú kötet 

légies benseje ellenére nagyon is tu datosan szerkesztett . El akar jutni valahon-
nan valahová – a versek hoszszúságát tekintve – a lehető legrövidebb úton. Íve 
van, akár az Észrevétlen tört énet című versben a szikláról suhanó halászmadár 
röptének. Észrevétlen tört énetekben, véletlenekben, résekben, töredékekben bújik 
meg a lényeg Keszthelyi Rezső egyedülálló versvilágában, mely úgy eleven, hogy 
benne mégis tökéletes mozdulatlanság van. Ez a nyelvcsupaszító, vagy mondhat-
juk, »nyelvmegigazító« világ az irodalmárokat is zavarba ejtett e már a kezdetektől. 
És tekintve, hogy a ritkán megszólaló költő hű maradt ehhez a világhoz, vagy – 
ahogy első gyűjteményes kötetének címe jól illusztrálja – magánbeszédhez, még 
inkább lehetetlennek és fölösleges favágómunkának tűnik a besorolás igyekezete. 
Talán a most nyolcvankét éves költő a Kalligram gondozásában megjelent kötete 
az újraválogatás gesztu sa miatt  fontos, melyet ért elmezhetünk egyfajta számadás-
ként, de akár a magánbeszéd diadalaként is. Ez korántsem az ünnepelt költő dia-
dala, sokkal inkább költői ünnep. Keszthelyi Rezső még mindig ugyanazt mondja, 
és mondandója még mindig hiteles. »Kitart ása« nem valamiféle heroikus magatar-
tás, csupán költői önazonosság. Keszthelyi ugyanis nem penzum- vagy apropó-
költő, nem a kort árs irodalom trendi alakja. Mondhatjuk akár régivágásúnak, ha 
vágás alatt  a hasítást ért jük – metafi zikai felhangokkal. Ezek a versek hasítják a 
csöndet, melyből születnek, ezért  hangosabbak, öblösebbek, ekhósabbak.” (Kinyik 
Anita: A napkék, a holdezüst és a zöldsötét, Új Forrás, 2016/1.)

*
„Tegnap meghalt. Ennyi áll a Keszthelyi Rezső tárgyú e-mailben, melyet 

egy órával ezelőtt  küldött  költő barátom, akivel terveztük, hogy majd együtt  
meglátogatjuk egyszer. Erre sajnos már nem lesz módunk, se együtt , se külön, 
ez a majdani látogatás is felkerül életünk örök adósságainak sorába, és mi sze-
gényebbek leszünk egy élménnyel, mert  hallhatt unk volna együtt  olyan valakit, 
aki tanúja volt múltu nk egy szeletének, melyet mi nem ismerhett ünk, és már 
soha nem is ismerhetünk meg.

Egyszer járt am nála. Majdnem elszédültem, mikor végső elkeseredésem-
ben felhívtam, hogy nem találom a lakást, és végre megért ett em, hogy még a 
függőfolyosón is át kell mennem, a másik épületszárnyba, és ott  megtalálom. 
Csalódást okoztam neki, pedig a tiszteletemre spanyol bort  nyitott , és én csak 
szódavizet kért em a földimogyoróhoz. Aztán mesélt. Hogy milyen volt Leány-
falu, mikor Karinthyt meglátogatt a. Volt ott  egy lábteniszpálya, nem messze 
Ciniéktől, meg egy őz is, lejött  egész a kerítésig, mikor arra mentek. Ugyan-
olyan valószínűtlennek hatott  mindez, mint minden más, amit arról a rég le-
tűnt faluról mesélnek nekem a helybeliek, akik még látt ák, milyen volt, ami-
kor úgy befagyott  a Duna, hogy cölöpöket vert ek le, és azok mentén mentek át 
lovas kocsival vagy szánnal a szigetre.

Keszthelyi Rezső is meghalt, sóhajtozhatok, minden hiába, tegnap óta megy 
már ő is Juhász Ferenc után, találkozni a magyar líra legnagyobbjaival, mert  
közülük való, még akkor is, ha költészetét igazán kevesen ismert ék. És most 
itt  állok tehetetlenül, megint egy veszteség, egy örökre elszalasztott  lehetőség, 
így vagyunk ezzel mindig, mindig későn ébredünk. Múltu nk tanúi szép sor-
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ban itt  hagynak bennünket, magunkra maradunk a közösen megélt múltt al a 
jelenben. Rokonok, barátok, kollégák mennek el egymás után, és írhat vagy 
mesélhet utánuk bárki bármit, az a tört énet sose lesz már olyan, mint amilyen 
velük lenne, ha még élnének.” ([Patak Márt a], mart apatak-blog, 2016. június 9.)

*
Pótdal Keszthelyi Rezsőnek

Ah, a cím, bár te se régimódi, se újmódi költő nem vagy,
téged jutt atott  itt  eszembe.
Ah, átélni, felélni, elélni, megélni, kiélni, túlélni,
de nincs „innen élni”. Innen élni nincs, mert  nem nagyon van min.
Régi gimnazista vicc, nyelvtanórán: „Min, fi acskám?” – „Ho Shi Min”
volt a válasz. Szegény Nemes Nagy Ágnes, tanárnőnk, vele
hülyéskedtünk így. Mi meg fújósfocit játszott unk a hátsó padban.
Mindig volt velem azért  ez így.
És szerencsém volt. Hogy annyi bűnelkövetésen INNEN maradtam.
Csak a szerencsém volt nagyobb, mint a hőbörödött  eszem.
Most meg, hogy ily szép csöndben lehetnék,
írom ezeket a dolgokat, felvágok,
hogy semmi öntanulmány, mások számára szófosás, száty árság,
jó, de a szófogdosás sem volt sosem esetem… hagyjuk.
Babits szóba se állna talán velem,
én meg folyton őt idézgetem.
De csakugyan?

(Tandori Dezső, Debreceni Disputa, 2007. febru ár)

*
Keszthelyi Rezső (Szolnok, 1933. febru ár 5. – Budapest, 2016. június 8.) író, 

költő, a Corvina és a Magvető Kiadó szerkesztője, Apollinaire, Jacques Audibert i, 
Sart re és mások műveinek fordítója.
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