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Tea japán csészéb�l
Nem hiszünk a halál-

nak, ha ránk mutat, 

ha fenyeget. Nem hi-

szünk barátunknak, 

mikor mondja a hírt: 

a gyógyíthatatlan be-

tegséget! Átfúj rajtunk 

is hideg szele, ellene 

az életet hozzuk örök 

mentségnek. A Kedves 

Halott is, akit�l most 

búcsúzunk, nemrégen 

még az élet nagy sze-

relmese volt. Isten hi-

tének, örömhírének 

igaz leánya. És lett vá-

ratlanul a szenvedés 

szelíd óriása: rácsos 

ablakos kórház rab lakója, véraláfutá-

sos karral és megkínzott arccal.

Mindezt elhittem KEMENCZKY JU-

DITNAK, a gyors befejezést nem.

✱

De elvégeztetett.

✱

Az 1945–50-ben született gyé-

rül� nemzedék csapatából az egyik 

legtehetségesebb d�lt ki s hagyott 

magunkra. Az egyik legkülönösebb 

hangú költ�nk. Istenes, bibliás em-

ber, akit a nagy társ, Pilinszky János 

indított útjára. „Tíz-húsz esztend�n-

ként új és új nemzedék jelentkezik a 

világban. Én, a parthoz közeled� hul-

lám, tudok ugyan a hátamban lev�k-

r�l, igazából mégse látom �ket. Velük 

szemben nekem egyedül az marad, 

hogy hívom �ket. Félve, szeretve és 

csodálva bennük mindazt, ami voltam 

és nem voltam, ami lehettem volna, 

és már soha többé nem lehetek. Ta-

lán �k majd kimond-

ják azt, amit�l én már 

rövidesen elnémulok.”

✱

És kimondta Ke-

menczky, varázslatos 

és modern nyelven. 

Pontosabban fogal-

mazva, megkísérelt 

egy írásmódot (nagyon 

korán), és azt siker-

re vitte. Olyan versbe-

szédet teremtett, ahol 

nyugat és kelet szelle-

me összeolvadt, mon-

datai szabad áramlás-

ban örvénylettek, ben-

nük a hétköznapi élet kis csodáival, 

történeteivel. Nem véletlenül fordította 

le a misztikus Hildegard von Bingent 

és eredeti japán nyelvb�l az „év köny-

ve” díjjal kitüntetett nó-drámákat. És 

még nem említettem, milyen különös 

fest� is volt. Festeni „írástudóként” 

kezdett 1985-ben, teljes önátadással, 

ahogyan egyik önvallomásos költemé-

nyében megfogalmazta.

✱

Perzsel� nyárban, délel�tt, tele-

fonon hallottam, hogy meghalt. Vár-

tam már ezt a szívre sújtó percet, 

mégis megdöbbentettek a botladozó 

szavak, hogy így jó, ilyen gyorsan 

lepergett minden, mert iszonyú so-

kat szenvedett! Azután újabb hívások, 

e-mailek, lassan megtudták azok, akik 

ismerték és szerették, és azok is, akik 

nem értették ezt a gordonkahangú Is-

ten-dicséretet. Az óbudai temet� mély 

csendjébe azok jöttek el, akik tudták: 

egy avantgárd költ� jelent�s életm�-
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vet teremtett, és ennek folytatását 

most a halál megakadályozta. Akik 

beszéltek, nem úgy tették, ahogyan 

Kemenczky Juditot megillette volna. 

Pár perc szellem, méltóság. Kevesek 

arcán a megrendülés, szál virággal a 

tiszteletadás. És a kényszer� zsúfolt-

ság az apró ravatalozóban, akik va-

laha együtt indultak, örültek egymás 

sikerének, most nem szívesen kö-

szöntek. Pedig ha mást nem, a Halott 

ezt a politikai „�rültséget” soha nem 

értette, és nem is akarta. � mindenkit 

és mindent verseibe akart ölelni.

✱

Lassan hatalmasra duzzadt köl-

tészetét kevesen ismerik. A  szakma 

alig olvassa. Pedig kikerülhetetlen. 

Divatok, díjak ide vagy oda, Kemencz-

ky nélkül szegényebb lenne a ma-

gyar irodalom. A  költészet különös 

ragyogású fényét vesztené el. A misz-

tikusok, Pilinszky utáni legforróbb 

vallomásos hangot. Hogy a jelent�sek 

egyike halt meg, azt a barátok régen 

tudják, a többség talán a nevét is el-

feledte. Amir�l � is tehetett, mert sok-

szor elt�nt, éji kolostorok csendjében 

írta szépen formált bet�it, vagy otthon, 

hallgatag társa, magas szobafeny�je 

mögé rejt�zve. Ilyenkor bekopogott 

hozzá Isten, � kinyitotta az ablakot, s 

várt, amíg a legh�ségesebb virrasztó, 

egy mindig fázó gerle odaszállt déli 

ebédjéért. Sokat volt egyedül, pedig 

nagyon szerette, ha jó emberek ve-

szik körül és új munkáiból valamit 

felolvashat. Talán most, friss halálakor 

ez lenne a legméltóbb: emlékolva-

sásokat tartani. Lehet, sikerülne. Bár 

az � nap-meleg mosolya és biztatása 

nélkül hamar elcsüggednénk.

✱

Hogyan viseljük el a gy�lölkö-

d� világot, barátok árulását, s mi a 

költészet lényege, azt t�le tanultam 

meg igazán. Tenni a dolgunkat, a 

legjobb er�nk szerint, becsülettel. Is-

tennek írunk! Elég, ha olykor érezzük 

kérges ujjainak érintését. Hogy ve-

lünk van. Nem hagyott el. Mit számít 

az, hogy más ügyesked� költ�k, szö-

vetségek ránk se hederítnek. Néhány 

éve, hatvanadik születésnapján vá-

ratlan örömek vették körül. �szinte 

köszönt�k, régen látott költ�társak, 

messzir�l érkezett ismer�sök. Régen 

láttam ilyen boldognak. De alig ért 

véget a vasárnap, máris munkájá-

ba temetkezett. Utólag látom, mint 

szorgos gazda szétosztotta magát a 

színes borítójú spirálfüzeteibe. Ben-

ne sugárzó hite titkos üzenetei, fe-

kete-piros mondatai. Fáradt arccal, 

elt�n�ben, fi lléres gondokkal küsz-

ködve talán kívánkozott is valami égi 

békességbe.

✱

Túl sokat töltött ezzel a „sorozat-

tal”. Milyen kár, hogy nem írt több 

esszét. Bámulatos felkészültség� köl-

t�ként, szinte mindent tudott; ha a 

legegyszer�bb dologról beszélt, a vé-

gén a mindenségig tágította. Jöven-

dölései félelmetes pontossággal iga-

zolódtak be. Régóta szeretett volna 

naplót írni, néhány oldal elkészült, 

de a halál ezt sem engedte folytatni. 

Több találkozást sem, kórházi folyosó 

végér�l egy utolsó pillantást. Még-

is próbáltam elevenné tenni alakját, 

a legnagyobb reménytelenségben is 

jóíz� nevetését. Az elforgó század el-

búcsúztatta végs� álmainkat, félelem 

nélküli napunk több nem lesz már. Új 

évezred, új értékrend, új pusztítások 

– mondta állandó fojtó köhögéssel 

küszködve. Nem tehetünk mást: írunk 

gyönyör� dolgokat. (Ha már Isten a 

legszebb mesterséget adta a kezünk-

be.) Egyszer biztos jön egy fi atal em-
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ber, aki kíváncsian verseink fölé hajol, 

s forró kávét szürcsölve választ keres 

 kérdéseire.

✱

Régi (A  veszt�, Sorsminta) és új 

írásaiból (Hullámlovasok) három ké-

pessége ragadott meg: széles m�velt-

sége, stílusa és az a szívet szorongató 

érzés, amellyel újra és újra Istenr�l írt. 

És Bostonról, ahol nyolc évet töltött 

el. Házassága termékeny volt minden 

tekintetben. Bakucz József az emig-

ráns magyar irodalom páratlan alakja 

volt. Zseniális költ�, kalorikus mér-

nök, szenvedélyes vadász a kanadai 

erd�kben és óriás halakra horgászó 

férfi  az Atlanti-óceán dörg� vizeiben…

Kemencky Judit itt vált igazán je-

lent�s költ�vé! Kereszténység és Tá-

vol-Kelet misztikája, rejt�z� szövegei 

szétválaszthatatlan egységet alkottak. 

Milyen kár, mondhatjuk utólag, hogy 

nem maradt meg ebben a körben. 

Továbblépett, talán elszigeteltsége 

miatt. Az utóbbi tíz év termése 30-40 

kötetnyi anyag! Isten-párbeszéd. Alig 

ismerünk bel�le valamit. Három könyv 

rövidesen napvilágot lát, de kinek lesz 

igaza – hogy betet�zte életm�vét, 

vagy árnyalta –, ezt csak elolvasás 

után tudjuk megítélni.

A hatalmas monológfolyam, amely 

63 esztend� volt, most hirtelen meg-

szakadt. Tekintsük a nagy rendez�, 

Isten elrendelésének, hogy itt, Ma-

gyarországon történt. Talán azért így, 

hogy rejtett ereken, titkos föld alatti 

járatokon bujdosva törhessen föl ben-

nünk. És akkor, újraolvasva mindent, 

másképp látjuk a világot, és kezünk 

könnyen kulcsolódik majd imádságra.

Fenyvesi Félix Lajos

Kemenczky Judit verse 

a Jézus és Manikineko 

cím� gépiratos kötetb�l


