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Csontos János

Levendula-asszony
Kiss Anna köszöntése*

Magamban Levendula-asszonynak hívom. Ciszterek, bencések a megmond-

hatói: levendulából lehet kinyerni illóolajat, teát, szörpöt, pipereszappant és 

b�rápoló kencefi cét – s�t még csokoládét és kedélyderít� pálinkát is megbo-

londíthatunk vele. A  levendula az árvacsalánfélékhez tartozik, de áttételesen 

csípni is tud: moly�z� hatású, s�t a levéltetveket is távol lehet tartani általa. 

A konyhában jóféle gyros nem létezhet nélküle, s elmaradhatatlan alkotórésze 

a provance-i f�szerkeveréknek is. Halétel, ürühús levendulával meghintve a 

kontinentális lélekben a rútul elhagyott Mediterráneumot idézi. Így hát el is 

tökéltem: egyszer, ha az égiek kegyéb�l irodalmi hetilapot alapíthatok, az el-

s� szám a Levendula-asszony versével fog kezd�dni. S  lám, olykor kegyesek 

hozzánk az égiek: ha az emlékezet öt évre visszalapoz, ott találja a debütáló 

címlapon Kiss Anna Levendula cím� költeményét.

Kiss Anna és a Balassi-kard? Els� pillantásra meglep� párosítás. Kard, villa, 

olló szépnem kezébe nem való – dörömbölnek az ember agyának boltozatán 

sok évszázados kirekeszt� sztereotípiák. De vajon akkor sem, ha a menyecske 

kétségkívül kardos? S akkor sem, ha lélegzetvételében, szemhatárában hova-

tovább valóban Balassi Bálinthoz mérhet�? „Emberségr�l példát, / vitézségr�l 

formát / mindeneknek �k adnak” – hangzik a közel fél évezredes program, ez 

a nemzedékr�l nemzedékre örökl�d� modus vivendi, ez az összetéveszthetet-

lenül magyar ars poetica. Megfelel-e Kiss Anna poézise ennek a magas etikai 

és esztétikai mércének? Meg bizony. Eljátszom a gondolattal, hogy Bálint úr, 

aki száz verset akart írni életében három ciklusban, miként a reneszánsz el�fu-

tára, Dante mester tette az � Isteni színjátékában, kezébe veszi a Gyolcs cím� 

kétkötetes Kiss Anna-versgy�jteményt, és elégedetten csettint a nyelvével: ez 

ám a vitéz munka! Sem példában, sem formában nincsen híja. S mintha csak 

Balassi nevel�jének, Bornemisza Péternek az ördögi kísértetei köszönnének 

vissza néhol a b�völ�-vajákoló sorokból.

Kiss Annának van már Babérkoszorúja, de többet ér annál ez a két vaskos 

fehér kötet: az életm�, amelyben kísérletet tett a kizökkent id� helyreállítására, 

a nagy emberi történetben keletkez� lyukak szorgos betömködésére. Olyan lírai 

történetíró �, aki nem a XXI. századi ember mindentudó g�gjével rekonstruálja 

az elvesz�félben lév� múltat, a kollektív tudatalattit, hanem beleérz�en mutatja 

meg: nézzétek, így is lehetett volna, úgy is lehetett volna. Kiss Anna már akkor 

posztmodern volt, amikor ezt a jelz�t még meg sem alkották; s a végül átme-

netileg hatalomra jutó posztmodernnek is er�sen jót tett volna, ha némiképp 

1 Csontos János eddig közöletlen laudációja a költ�n� el�z� kitüntetése, az idei Balassi Bálint- 

emlékkard januári díjátadó ünnepségen hangzott el.



NAPÚT-DÍJ 2015

125125

merít Kiss Anna hömpölyg� id�szemléletéb�l és legy�rhetetlen életkedvéb�l: 

bizonyságául, hogy az irodalom nemcsak rombolni, de építeni is képes.

De miért éppen gyolcs? – ütött szeget a fejembe az összegz� címválasztás. 

A költészet gyógyító hatása, levendula-természete miatt? Vagy talán a gyolcs a 

tabula rasát jelképezi: a teremtés minden egyes versben újrakezdhet�? Egyik 

költeményében párhuzamot von a gyolcs és az üres kéziratpapír között. A Szél-

ben a lenti úton cím� versében meg a bánatot bugyolálja gyolcsba: „Virág su-

hintja / lépted, / szélben a / lenti úton, / virág suhintja, / mégis / gyolcsban jár / 

a bánat, / szélben a lenti úton / hová hív a / madárnyom? / Hová / a lenti úton? 

/ Ne vedd le / gyolcs ruhádat.” Alkalmas vajon ez a gyolcs Balassi üszkösöd� 

sebeire, a mi lelki horzsolásainkra is?

Kiss Anna mintha fél évszázada ugyanazt a rövid sorokba tördelt, szagga-

tott verset írná. Amikor Nagy László bemutatta a Költ�k egymás közt cím� an-

tológiában, már olyan volt, mint Pallasz Athéné, aki teljes vértezetben pattant 

ki Zeusz fejéb�l. Az archaikus népdalra, a régi költ�i nyelvre épül� versvilága 

azonban csak kés�bb emelte a mítoszteremt�k közé. Monográfusa, Vasy Gé-

za „a  felejtés ellen küzd�, a m�vészlét teljességét �rz�” alkotóról értekezik, 

de ez a felejtés elleni harc olyan motívumokat hoz felszínre, amelyek soha 

nem voltak igazán a sajátjaink. A nagy kulturális rekonstrukció demiurgoszi, 

társteremt�i ambíciókkal jár együtt; vagyis Kiss Anna számára a hagyomány 

csupán kiindulópont, amelyr�l – akár egy trambulinról – elrugaszkodhat, hogy 

egyedi szaltómutatványait prezentálhassa az ámuló publikumnak. „Ha az élet, 

/ az nem valami más: / fehérdamaszt abroszon / sárga körték, / indulatok, / 

indigókék veszélyek!” – írja egy helyütt, s bár itt gyolcs helyett damaszt van, 

levendula helyett pedig indigó, azért érteni véljük a veszélyes poétaélet Isten- 

kísért� indulatát.

Egy másik jeles irodalomtörténész, Jánosi Zoltán az elmúlt világok Kiss 

Anna-féle rekonstrukcióját „pszeudo-archaikus-folklorisztikus” bels� teremtett 

világként értelmezi. Olyasféle ez, mint a képz�m�vészeknél Berki Violáé, Sché-

ner Mihályé, Gross Arnoldé, Gyulai Líviuszé. Ebben a mind tágasabb univer-

zumban a törvényszer� rurális alapozás után el�bb a középkori város, majd a 

fi nnugor Ázsia, s�t az indián Amerika atavisztikus tradíciószövevénye is helyet 

kap. A már emlegetett Bornemisza Péteren kívül e törekvésében literátori lelki 

társként felmerülhet Arany János, Ady Endre, Erdélyi József, Sinka István, Jó-

zsef Attila, Kormos István, Nagy László, Juhász Ferenc, Rákos Sándor, Tornai 

József és Oravecz Imre neve is – a világirodalomból pedig Miguel Asturiasé, 

Csingiz Ajtmatové, Gabriel García Márquezé. Csakhogy Kiss Annát a nagy költ�i 

rekonstrukcióban el�deivel és kortársaival ellentétben nem a feltételezhet�en 

létezett világ újraépítése, hanem egy nem létez� világ semmib�l való felépítése 

izgatja – ennyiben kétségkívül közelebb áll a prózaíró mágikus realistákhoz.

A mágia mindent átölel, a mítosz viszont mindig töredékes – olyan, akár 

a levendula: nem univerzális gyógyszer, csupán illuzórikus gyógyhatású ké-

szítmény. Ha Kiss Anna férfi asan komolyan venné módszeres világteremt� 

konstrukcióit, talán még nevetségessé, nagyzolóvá, idegesít�en kortéveszt�vé 

is válna. Csakhogy a verseiben megtapasztalt, megfoghatatlan n�i univerzali-

zálóképesség átlendíti az olvasót holmi racionális buktatókon; f�ként ha a poé-

tessza olykor még ki is kacsint a sorok közül. Mint például itt: „Csak mikor az 
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oroszokat / fell�tték az égbe, / s kiderült, hogy üres, mint a / kóti öregmalom, 

/ vallotta be Ombódi úr, hogy � / angyallal lakik együtt.” Ennyib�l is látszik: 

a Levendula-asszonynak alighanem több a stratégiai és taktikai érzéke, mint 

némelyik kardot rántó, az ellenséget szemt�l szembe lerohanó vitéz férfi únak.

Ha olyan verset akarnék keresni a zavarba ejt�en gazdag Kiss Anna-életm�-

b�l, amely boldogult Balassi Bálintnak is bízvást tetszene, akkor a mitológiai 

Ikarosz-motívumot szabadon feldolgozó, a magyar népköltészet nyomelemei-

vel átitató Embersólyom cím� költeményt választanám. A gyolcs itt értelem-

szer�en vászon, a  levendulamez�ket pedig az Égben lakozó elíziumi mez�k 

váltják fel. „Ideje fölrepülnöm ideje fölrepülnöm / Sötéten vagy fehéren magam 

a fénybe ölnöm // Csak fölszabom a vásznat csak fölszabom a vásznat / Zöld 

tea keser�jén növesztek annyi szárnyat // Ideje fölrepülnöm ideje fölrepülnöm / 

Világos udvarodból madaras fára ülnöm // Csak kápolnavirágnak csak kápolna-

virágnak / Lábomra piros szíjat er�set nem találnak”.

Isten éltesse Kiss Annát, viselje egészséggel a nagy költ�el�d jelképes kard-

ját, s ne hagyja sokat a hüvelyben rozsdállni. Ne feledje: a költészet erejével 

nekünk, piros szíjjal béklyózott egyszer� olvasóknak is ideje fölrepülnünk.


