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A kilégzés ünnepe
A kemény borítójú kötet komoly, elegáns, fi gyelem- 

és kíváncsiságfelkelt�, de szokatlan is. Pár pillanat 

múlva rájövünk, miért. Nem néz velünk farkassze-

met a szerz� neve és könyvének címe sem. (A könyv 

gerincén természetesen ott van.) Kiadója a Cédrus 

M�vészeti Alapítvány. A  tipográfus munkáját dicséri 

az egyszer�ségben rejl� nagyszer�ség. A  fotón sö-

tétkék-fekete árnyalatú deszkapalló ível át a világos 

háttérben: valahonnan valahová, d�lésszögben a tar-

tóvázon. S máris megejt bennünket a fa mitológiája. 

A fa mint az id� szimbóluma eleink gondolkodásában 

központi helyet elfoglaló bizonyosság. „És ültete az 

Úr isten egy kertet Édenben, napkelet fel�l, és abba 

helyezteté az embert, akit formált vala. / És nevele az 

Úr isten a földb�l mindenféle fát, tekintetre kedvest 

és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és 

a jó és gonosz tudásának fáját.” (Biblia, Ter. 2,8–9). 

A  költ�kön kívül talán csak a gyermek veszi magá-

tól értet�d�en emberszámba a fákat. Az animizmus 

szerint minden tárgynak, a fának is saját lelke, szelleme van. E lélek a képen 

látható deszkapallóban talán most is ott lakik, bár nem tudjuk, milyen fából 

készült. Akár Jákob lajtorjája is lehet… Szétnyitva vagy megfordítva a könyvet, 

a hátulján lév� haiku világossá teszi a látványt:

„nyújtózol felénk

léptünk imbolygó végén

szia, végtelen”

Belelapozva pedig kiderül, Hegyi Zoltán Imre shizoo cím� kötetét tartjuk 

kezünkben. A költ� az els�kötetes szerz�k Prágai Tamás-díjának 2017. évi ki-

tüntetettje. Egy kicsit még bajban lehetünk a címmel, melyet nem, vagy csak 

kevesen ismerhetnek. Egy japán indulatszócskával találkozunk, mely annyit 

jelent: „h�ha!” Szerz�nk esetében viszont fogalommá lombosodik, és jelöli 

mindazt, amit � ír. Akár így is értelmezhetnénk: „Írok, tehát vagyok!” Vagy egy-

szer�en: „Ez vagyok!” Meghatározása önmagának, gy�jt�neve írásainak. Igaz, 

hogy a költ�nek ez az els� papíralapú megjelenése könyvként, neve, személye 

azonban nem ismeretlen az irodalmi életben: a Slam Poetry Magyarország tagja, 

valamint sikeres blogszerz� is. Els� versét hatéves korában írta édesanyjának, 

aztán mégis úgy hozta az élet, hogy kötetére ötvenéves koráig kellett várnia, ami 

nem jelenti azt, hogy közben ne publikált volna. Az irodalomba Parti Nagy Lajos 

vezette be 1992-ben. Ett�l kezdve különböz� lapokban jelentek meg versei. 

Már-már összeállt egy kötetre való, amikor életének olyan pontja következett 

be, amikor mindent kidobott, amit addig írt. Kállay Kotász Zoltán szerkeszt�nél 

maradt meg e kötetterv egyetlen példánya, aki ezt 2012 januárjában átadta neki. 

Hegyi Zoltán Imre, shizoo, 

Cédrus M�vészeti Alapít-

vány, Budapest, 2017
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� pedig november elsején föltette közülük az els�t az Irodalmi szabadrablás 

cím� blogra, majd a Molyon is aktívan írogatni kezdett. Kedvez� visszajelzéseket 

kapott. A Könyvvizsgálók blogon nívós könyvismertet�k sorát írja azóta is.

A kötet szerkesztését a körülmények alakulása miatt maga a szerz� végez-

te. Nem volt könny� a merítés: 1700 vers közül kellett szelektálnia, válogatnia. 

Azokat tartotta meg, amelyeket „kész”-nek talált, amelyekhez már nem akart 

hozzányúlni. Összetett szerkezet�, sokrét� a 186 verset tartalmazó kötet, mely 

nyolc ciklusból áll. Vajon volt-e a választásnak köze a számmisztikához?

Az antik világban a szerencse és a beteljesedés száma volt a nyolcas. Noé 

bárkájában nyolc ember menekült meg az özönvíz el�l (Noé, a  felesége, há-

rom fi a és azok feleségei). A keresztel�medence nyolcágú. Az arabok, indiaiak, 

kínaiak és a japánok számára a nyolcas szám a teljességet, végtelent jelenti.

Más vonatkozásban is érdekes s az átlagostól eltér� a kötet. Sok fotó, fest-

mény található benne (szám szerint negyvenhat), színesek, fekete-fehérek egy-

aránt. Vannak haikuk, amelyek kifejezetten e képekhez íródtak, s csodálatosan 

ölelkeznek össze. És bejön még egy réteg, az úgynevezett: „Kötetbe surran”, ez 

azt jelenti, hogy a szerz� megadja a vers címét, és egy QR-kóddal fölmehetünk 

egy külön blogra, ami erre készült. Ily módon a könyv ki tud lépni a digitális 

éterbe is. Bele van csempészve az interakció, ami a blogolás egyik izgalma.

Verstárgyainak megmintázása életterének leger�sebb élményeib�l, élet-

tapasztalatából és bölcsességéb�l, a  múlt visszhangjából, jelenének körül-

ményeib�l, érzéseib�l, vágyaiból, az élet együtthatóiból (hiányok, szeretet, 

csalódás, fájdalom, düh, együttérzés, gy�lölködés, a jobb jöv� reménye stb.), 

a természet gyönyör�ségeib�l, pusztulhatóságából történik – és igen plasztiku-

san. Olyan írói, költ�i képeket, technikákat vonultat föl, melyekkel csak ritkán 

találkozhatunk. Egyedi leleménnyel és gonddal fogalmazott mondataival, szó-

képeivel meggy�zi az olvasót, hogy számára a költészet nem egyfajta id�töltés, 

hanem valóságossá tev� folyamat. A dolgok emlékezetével a dolgok eredetére 

irányuló képzeletb�l táplálkozik. Rátalál az emberi szellem mintáira, s  ezek 

mélyebb rétegeit is képes megmutatni. Kivételes képzelet, képzel�er� táplálja 

verseit. Különböz� stílusokat alkalmaz verseinek megírása során – a monda-

nivalónak megfelel�en  –, hol klasszikus, fegyelmezett, máskor és többnyire 

azonban a modern kifejezésforma jellemzi.

A ciklusai egymásra épül� rétegek, ha ezeket összefüggésükben fejezetek-

nek tekintjük: egy élet- és világrajzi regényt kapunk. A költ�vé növeked� szerz� 

mind a maga, mind a környezete embereinek megjelenési formáját, önmagá-

ban hordozottságát, egymásra hatását, a beléjük kódolt természetüket, ütközé-

seket, gyarlóságokat viszi végig a ciklusokon és olvasztja egybe.

Els� ciklusa, mely bevezetésnek tekinthet�, a Csendek összehasonlító vizs-

gálata. Az emberi lélek tükrében sorjázó csendek: „nehéz, merev csend”, „elpu-

huló csend”, „döbbenet csendje”, „befelé üvölt�”. Vannak, amelyeket konkrétan 

kimond, s vannak olyanok, melyeket a történéseken át sejtet vagy kényszerít 

ránk. Csendjeihez általában félelem társul, ezért igyekszik valahogyan feloldani 

�ket. Nagyon szépen és egyszer�en teszi ezt a Fölött cím� versében:

„…az igazi verset – elfoszlik a

reggeli pára
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ahogy a gyerek dúdol bele bármit a

lépte zajába

nem ahogy a feln�tt keresi a szavakat

a h�höz

nem ahogy az órák – hanem az a néma

id�köz”

A Gyökérzet cím� ciklus a múlt, ahol élt a régi családtagokkal, ahol eszmélt, 

ahonnan eljutott a hitvallásáig. Ez nagyon fontos stáció az ember életében. Ér-

demes rá több id�t szentelni. Nyitóversében, a Szakajtó alkony c. haikuban ott 

az örök kérdés: „hány mér� fényt / csorgat át magán egy / vessz�fonatnyi élet?” 

Nagymamájának alakja bukkan fel a „Fénnyel nyitott, szegetlen ég alatt / t�kék 

hadseregében, érés el�tt.” Szinte rabszolga módon végezte munkáját: haladt 

lépésr�l lépésre a futó sorok sz�l�t�kéi között, kapált, kötözött. �t pedig – a 

rohanni vágyó gyereket – a rohanhatnék fojtogatta. Úgy érzi, ott tanult meg 

„lefulladni induláskor”. Szerette nagyanyját, akit ez a munka éltetett, így vonta 

sodrásába a végtelen, egyszer�en nem ismert mást. Amikor eladták a sz�l�t: 

„kifosztva indult. Ahova én is kifosztva fogok – / csak oda.”

Szavakra gondolt a Felh� cím� versében, ahogy „elsiklott el�tte a vonatab-

lak / kinézetében a töltés oldalán csíkká mosódó fák felett az ég / aztán arra 

gondolt hogy mire gondolt amikor megállt el�tte / az élete az apja halálától”. 

Örök nyomot hagyó veszteségek ezek… Soha nem érthetjük meg igazán az 

utazás közbeni múlásunkat, s nem foghatjuk föl jelent�ségét.

A Karácsonyi ezüstérme a jelen ünnepi készül�dését tárja elénk, mely a pa-

nel kilencedik emeletér�l a réginek visszája csupán. A színén „egyre riasztóbb 

e hely uram / a másikhoz egyre kevésbé van hidam / a december telése veled 

vagy nélküled / küzdésem érted összetákolt épület”. Mégis örül az ünnepnek, 

ha éle van is: „viselem, nem nézem árát a sz�r�d� riadalmak / nyomát viselem 

uram de így is éllek, hallak”.

A Nóta: apjában önmaga-emlékeztet�. Talán küls�ben is, de életfelfogás-

ban, gondolkodásban mindenképp. „Szakasztott az apám / én is úgy szakadok 

/ néha megsimogat / a sírköve alól.” A vers végén szinte átsejlik a memento 

mori! felismerése is.

Érdekes párhuzamot von az égbolt végtelensége s a költ� egének, a vers-

nek végtelensége között Ekkora égre cím� versében.

A ciklus-záró Hitvallás az örök irgalomra szorultságunkat tárja fel. De nem 

csupán az ember, a lény szorul irgalomra, maga a bolygó is:

„…mert az egyensúlyom

amíg lényb�l szakít inat magot életet a létem

középpont körül pörg� zuhanás –

szakadatlan elliptikus pálya

az éhség napja körül

ahogy az éhséget ringató bolygó zuhan

a maga napja körül:

míg lényb�l szakít inat magot életet
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lényt a lény helyére

maga a bolygó is irgalomra szorul

isteneit�l csillagászati távol

az éhség hideg �rébe szakadva

irgalomra szorul.”

Az ötödik, a Megtanulsz világul cím� ciklusban már a közéleti dolgok, gon-

dok, problémák kerülnek fókuszba. Hogy hol él �, ismét egy haiku árulja el:

„konzumbolylakó –

tömegcikk-istenségek

völgyében járok”

Koncentrált fi gyelemmel igyekszik ráközelíteni a közélet témáira, olykor 

mintha megkérd�jelezné vagy hangsúlyozni akarná: újra körbejárja, defi niálja 

a már rögzített képet, hogy érthet�bbé tegye azt. Az alaposság ellenére is meg-

esik, hogy a problémákra való világítás költ�i eszközei újraolvasásra kényszerí-

tenek, hogy explicitté alakulhasson a közölni kívánt jelentés, gondolat.

Elnézem. Ez itt a Társadalmi Error Háza.

Egy fontos intézmény elé felhúzott

emlékezéspolitikai kirakat.

Mögötte ott erjed most is sikolyszagú

cellák sorában a társadalmi gyomortartalom.

Elnézem. Ezt a narratívákkal és

inszinuációval püffesztett, valóságmorzsákkal

ékesített eleven emlékm�vet –

eleven, hiszen él, emészt� gyomorsavtechnika

benne a m�köd� terror:

„ne leheljen rám, mert azt nem szeretem”.

(Andrássy 60.)

A Haiku a csillagok fi ának cím� ciklus verseit neves személyeknek ajánlja. 

Köztük Pilinszky Jánosnak, Fodor Ákosnak, Onagy Zoltánnak és Szilágyi Domo-

kosnak, Weöres Sándornak, Salvador Dalínak. Az Országos Széchényi Könyvtár 

raktáráról sem feledkezett meg: „a versek állva / halnak meg – polcon állva / a 

kötetekben.”

A Légz�gyakorlatok után a kötetzáró ciklus az Égösvényre visz, melynek 

Utószavában a fi atal és id�s Hamvas Béla közötti feszültségekben próbálja 

Hamvas gondolatait profán-szent módon összefoglalni. Az ötvözetben picit 

többnek érezni a profánt.

A kötet egészéb�l érezni, hogy a költ� a teljességet keresi a világban, ami 

lehet, hogy nincs, de nagyon éhezünk rá. A teljességet keresi az emberben is, 

a harmóniát, ami lehet, hogy szintén nincs – de lehet-e egyáltalán? Van viszont 

sok ellentmondás (különböz� okok miatt), melyeket oldani szeretne.
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Olvasni jó – jó olvasni…
Régen várt könyvvel 

ajándékozta meg a 

korunkban irodalmi 

fogódzókat (is) kere-

s�ket Kántás Balázs. 

A  szerz� kismonográ-

fi ának nevezett alap-

m�ve Kemény István 

ez idáig megszületett 

és kötetekben napvilá-

got látott költ�i mun-

kásságát elemz� opus. 

A cím, Él�-beszéd-mód 

a lírikus eszköztárának 

egyik elemére utal, 

a  valóság versekbe 

rendezésének módjá-

ra, a  percepció és a 

bet�kké váló empíria 

univerzumában a letisztult köznyelvi 

elemek tudatos használatára. A feles-

leges túlmagyarázástól mentes ver-

seiben Kemény István szándékosan a 

legérthet�bb, az utca, de nem az út-

szél gondolkodóinak kifejezéseivel él, 

ugyanakkor erre alapozva képes mély 

intellektuális tartalmat hordozó köz-

kincseknek tekinteni azokat, mert az 

életünk bármely pillanatában felme-

rül� kérdésekre adandó válaszainkat 

leginkább ilyen nyelvi készletek segít-

ségével szoktuk megadni. A számunk-

ra olyannyira vágyott ünnepek, a kivé-

telesen csodálatos óráink, perceink 

mintha fogynának, hát Kemény István 

sem kíván a mondatai-

val annál több csillagot 

fölénk hinteni az ég-

re, mint amennyi van, 

úgy kell boldogulnunk, 

hogy a lehet�ségeink-

kel mi igenis legyünk 

tisztában. Mert amúgy 

lenne más? Kántás 

Balázs a könyvében a 

szemléltet� líra egyik 

képvisel�jének mutat-

ja be Kemény Istvánt, 

éppen az iménti köz-

bevet�legesnek nem 

t�n�, még csak kijelen-

tésnek, állításnak sem 

vehet�, konklúziónak 

érezhet� tudakozódás, 

puhatolózás után. Ennek észrevéte-

lezésével Kántás Balázs költeményeit 

ismerve a Kemény Istvánéval közös 

nevez�k egyikére lelünk kettejük gon-

dolati terrénumában. A  similis simili 

gaudet itt nem egyszer�en indokolt 

megközelítés, hanem Kántás Balázs 

gesztusa abban az értelemben, hogy 

elfogadja, értékesnek tarja Kemény 

István irodalmi aspektusait.

Az Él�-beszéd-mód nagyszer� öt-

lettel összegz� bevezetéssel indul, 

ami teljes képet próbál adni Kemény 

István eddig hozzáférhet� könyvei-

r�l, majd a szerz� szerint fontosabb-

nak, illetve legfontosabbnak, legtöbb 

Sajátos radikális nézetr�l árulkodnak versei a vallással kapcsolatban, ami 

szinte a mindennapi értelemben vett felfogás megtagadását jelenti. Ugyanak-

kor a misztika benne van létében, a szövegb�l való kilégzés során teljességgel 

érezhet�. Ett�l lesz igazán ünnep!

(Sajnálatos módon nem került közlésre a borító fotókészít�jének neve.)

Németh Erzsébet

Kántás Balázs, Él�-beszéd-

mód, Nagy Lajos Kiadó,

Budapest, 2017
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visszhangot kiváltónak tartott verseket 

veszi sorba. Az ért� elemzés krono-

logikus vonulatba helyezve válogat 

a b� min�ségi kínálatból, és próza 

a lírában, elképzelhet�, több elem-

zést is megismerhettünk volna, ha a 

kismonográfi ánál nagyobb terjedelem 

jut Kántás Balázsnak. De a könyv így 

is gazdagít minket.

Kántás Balázs a maga sz�r�jén ke-

resztül és a helysz�ke kényszer�ségét 

megértve a legszélesebb horizontjait 

mutatja föl Kemény István költésze-

tének. Az ádáméva ember közelében 

saját létteret kialkudó, kialakító kí-

gyóról írott munkák mellett a közéleti 

líra, a  magánszféra, a  családi mili�, 

a mindennapok nyújtotta boldogulási 

keretek prímán festett versakvarelljei 

egyaránt látótérbe kerülnek. Kántás 

Balázs tapintatos, nagyon is tisztában 

van azzal, akadnak, akadnak ránk 

olyan korszakok, amikor táblaképek 

helyett pasztózus, néhol improvizatív, 

ám tökéletes akvarellek kellenek a 

lelki egyensúly megtalálásához, nem 

kéri számon tehát a héroszokat, dics� 

tetteket végbeviv�ket ábrázoló óriás-

vásznakat Kemény Istvánon. Kántás 

Balázs jó kézzel emeli ki és teszi elénk 

azokat a Kemény István-i remekeket, 

amiknek versbeli életet az alkotó, 

az olvasó számára az átélés közös 

élményének ténye varázsolhat papír-

ra. Példaként hivatkozni lehet vagy 

A fi atal család, vagy a Keszty�, vagy 

A  csodára várva cím� versekre. Fe-

lejthetetlen hétköznapi semmiségek, 

jelenbe emelt emlékezet, a  szájha-

gyomány kritikai kiadásban, mond-

hatnánk a témáik alapján a nagyszer� 

költeményekre. Ezeknek a verseknek 

kötetbe emelése, elemzése minden-

képpen dicséri a monográfust. Akkor 

mégis van valaki, valami, akinek, ami-

nek érdemes fi gyelmet szentelni, ma-

gunkban örök élet�vé teremteni. És 

fordított irányban is igaz a csodavárás 

jogos igénye, t�lünk vár megváltó pil-

lanatokat más, másvalaki, másvalami, 

még maga a semmi is. Így ír err�l Ke-

mény István: „Ideges perc, türelmet-

len / reszketve várja a saját semmit. 

/ De mutass egy percet, ami nem / a 

csoda perce szeretne lenni.” Kántás 

Balázs a humánum költ�jét láttatja 

velünk Kemény Istvánban, megalapo-

zott okfejtéseinek hála, ez ellen nem 

lehetnek fenntartásaink Kemény Ist-

ván közéleti verseinek nemritkán ide-

genkedve fogadott megfogalmazásai 

miatt sem. Kántás Balázs álláspontja 

megindokolhatóságának alátámasztá-

sára a Varjú cím� vers szolgál. Büntet-

lenség idején, kiskorúként elkövetett 

átlaglény elleni gazságok titokban is 

maradhatnak, de a lelkiismeret to-

vábbviszi mindazokat a terhes tettein-

ket, amiért talán felelnünk se kellett. 

A  kés�bb vállalt „…hibátlan élet…” 

tehet jóvá botlásokat halmozó em-

bert, a magunkkal való szembenézés 

elkerülhetetlen. A vers tanácsjellegére 

és az etikai mércéink bennünk meg-

lév� valóságára Kántás Balázs fi gyel-

meztet minket. A  m� megközelítése 

telitalálat, a  védtelen, csak károgni 

képes, amúgy hasznos bioszféra te-

remtmény igazi jelkép a monográfus 

szerint, hiszen az énekesmadarakhoz 

képest az ember szívéhez kevésbé áll 

közel, ha valaki utálja, üldözi, az éle-

tére tör, retorzióktól nemigen retteg, 

ám el kell számolnia a lelkiismereté-

vel, mit, miért akart megtenni akár 

egyetlen varjú valóságos ellensége-

ként. Ezért a nagykorú életünkben ne 

azzal keljünk, feküdjünk, hogy korri-

gálnivalónk van, ha más küldetésünk 

is lehet. Kemény István és Kántás 

Balázs újabb közös nevez�jére buk-

kanhatunk az etikai minimumok köl-

teménybe emelésének és a költemény 

tartalmi elemzésének összecsengésé-
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nél. Talán az emberben mégiscsak ott 

lakozik az eredend� igazsággal kinyil-

vánított jóság?

Kántás Balázs arra is fókuszál, az 

élet elvarratlan szálai, mint valami 

sz�nyeg rojtjai, megbotlatják az em-

lékezetünket, bár nem gáncsolnak el 

bennünket, azért visszaveszünk a ma-

gánsvungjaink sebességéb�l miattuk, 

hogy mások, a  szeretteink, netán a 

véletlen úr elénk tessékelt epizodistái 

a rájuk gondolással a felejthetetlen-

ség mennyországába kerülhessenek. 

Ezt a témakört érint�en nagyon szép 

elemzést találunk Kántás Balázstól 

az Apa barátai cím� versr�l. Igaz, 

a  vers annyira jó, öröm róla írni. 

A költemény mai aktualitását az adja, 

hogy a hetvenes években, nyolcvanas 

években érett férfi kort megél�k már 

nem ötvenhatosok, világrenget� ese-

ményeknek részesei aligha, legfeljebb 

gyerekként tanúi lehettek, telnek a 

mindennapjaik, éppenhogy szuszo-

gásra, de teljesen szabad lebenyekkel 

megáldott tüd�vel való nagy beléleg-

zésekre nemigen volt módjuk, mégis 

megpróbáltak nyomot hagyni maguk 

után, amint azt mi is szeretnék át-

lagemberek módjára, elfogadhatóbb, 

elfogadottabb körülmények közepet-

te. Mi örökíthet� át a gyerekekre, 

unokákra? Ha az apa Sziszüphosz, 

vajon ráhagyhat bármit is a vérei-

re? Az elemzett m� – Kántás Balázs 

szavaival – a szinte mindig der�s ki-

látástalanságba, a  kádári érába visz 

vissza bennünk, amelyben nagy nehe-

zen összekalákázható Pest-szomszéd-

ságban a családi ház, néha valami 

szellemi élményre is van alkalom, 

járatható az intellektuális érdekl�dést 

felszínen tartó Élet és Tudomány, 

persze normális élettér, a világ felve-

tette kérdésekre adott, a  tudomány 

berkeib�l és nem a szoctáptalaj tézis-

virágaiból származó válaszok nélkül. 

Újra, elölr�l kell kezdeni mindig min-

dent, az emberi méltóságért. A güriz� 

honpolgár kis pátriája a költemény 

színtere. A  díszlet az öner�t, önálta-

tást is kívánó, egyszer valahogyan el-

készül� vityilló kertjében az alapásás 

földmatériája. És robot egész álló 

nap. Kemény István visszaemlékez�, 

így az eseményeknél jóval kés�bb 

született verse nem is Sziszüphoszt 

lát h�seiben, hanem legy�zhetetlen 

Don Quijote de la Panzák Lovagból és 

Sanchóból összegyúrt alakjait. Aztán 

az est beálltával az önkizsákmányoló 

meló abbamaradásakor már Noé lesz 

valamennyi szerepl�, azon t�n�dve, 

mi kellene a bárkájukba, meg egyálta-

lán mi kellene ahhoz, hogy felül tudja-

nak emelkedni az �ket is és másokat 

is körülvev� népi demokratikus sem-

min. Alighanem egy óceán. A  költ� 

feladata, mutat rá Kántás Balázs, az, 

ne hulljon a feledésbe egy ilyen em-

lékezetesnek érzett pillanat. A mesél� 

költ� gyerekként – hiszen kés� van 

– kókadozva hallgatja még a feln�t-

tek terveit, végül elalszik, de a múló 

id� kezéb�l kiveszi a hús-vér szerep-

l�it, s�t az életük továbbfolytatásáról 

is ír. „Itt elaludtam, s  ti nagyapák / 

lettetek azóta, emlékeim.” Megindító 

és nem érzelg�s intimitás. Az �sök, 

�seink legalább ennyi bels� szabad-

ságot megérdemelnek, megkapva az 

utódoktól.

Monográfi ájában Kántás Balázs 

a legnagyobb terjedelm� elemzést 

a Kemény István-i ouevre Búcsúlevél 

darabjának szánta. A  verset sokan, 

sokféleképpen értelmezték, és ami 

realitás, politikai eszmekörökhöz, ér-

tékmechanizmusokhoz való odatarto-

zás alapján nagyon is eltér�en. Kán-

tás Balázs verset érint� állásfoglalása 

azért fi gyelemre méltó, mert a saját, 

nem pedig valamelyik össztársadalmi 

igénnyel fellép�, a véleményformálást 
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némelykor kizárólagos jognak tekint� 

közösség intencióját nyújtja át ne-

künk. A  vers f� sodorvonala mellett 

Kántás Balázs olyan problémát vet fel, 

ami nem egy, de több misét is meg-

érdemelne, nevezetesen azt, a  mai 

– kortárs – irodalomban lehet-e helye 

a higgadt, esetleg egyedüli érvek-

kel megindokolt, a  nagyobb szellemi 

asztaltársaságokéhoz képest szólóban 

vagy kamaraformában el�adott m�-

veknek. Nem hinném, hogy a hang-

er� számít, s�t a nagyobb ensemble 

hamis hangjait még a fortissimo le-

het�sége sem annulálja. Lássuk, Kán-

tás Balázs hogyan gondolkodik err�l, 

a nevezetes Búcsúlevél kapcsán, már 

azért is, mert a humánum, az együtt-

érzés, a  lelkiismeret feszít� kérdései 

ebben a versben is jelen vannak, bár 

olykor a sorok között. A  m�ben az 

antropomorfi zált hazakép az ember 

és ember egymáshoz való viszonyát, 

akár tetszik, akár nem, mégiscsak 

felveti. A  felvetett kérdésekre Kán-

tás Balázs nem a kötelez� irodalmi 

etikettszabályok tetemrehívásával vá-

laszol, egyszer�en a maga mondan-

dóját teszi elénk. Ezt összegezném az 

alábbiakban.

A kényszer�ségb�l távolságtartást 

is vállaló körök személyes hangvéte-

l�, össznemzetinek feltüntetett, tár-

sadalmi kifáradást megfogalmazó ér-

tékelései általános igény� és érvény� 

próféciáknak akkor sem tekinthet�k, 

ha felsorakoznak mögé értelmiségi-

nek aposztrofált közösségek, csopor-

tok. Ezzel tökéletesen tisztában van 

Kemény István, aki vitathatatlanul az 

egyik legnagyobb irodalmi ígérete ha-

zánknak, ezért olykor talán túlontúl 

testközelien, ám így mindenképpen a 

tárgyszer�ségre törekedve fogalmaz-

za meg a saját aspektusait versében. 

Szinte látjuk az id�s hölgy arcát, akir�l 

szól a költemény, aki az évek múlá-

sával elvesztett örök fi atalságot, az 

elillanó reményt jelenti, éppen azzal, 

hogy sokat várhattunk t�le, mint az 

egykor bálványozott primadonnától, 

akit csodálhattunk, akinek megfeste-

tett képét halálunkig �rizzük. � lenne 

az a megfogalmazható szavunk, ami-

nek hallatán mind egyek leszünk, � a 

mi hazánk? Pontosan az az ellenkez� 

hatást éri el a költemény, a  vélhe-

t� költ�i szándéktól teljesen elüt�t. 

Ha együttérzést azonnal nem is kelt, 

lekicsinyl� utálatot, az emlékezetb�l 

való kitörlést nem vált ki. Ugyan ki 

ne tudna mesélni magányos f�bérl�-

n�k és kiszolgáltatott, vidékr�l a f�-

városba került egyetemista albérl�k 

konfl iktusairól, a  szegénység felkí-

nálta rétegtapasztalatok megszerzé-

sének naturálisan rideg, könyörtelen 

világáról? De a f�bérl�n�nk nem a 

nagymamánk. A  házinéni szenilitá-

sa, a belé vetett bizalom eltékozlása, 

a helyhezkötöttség átkához apró zsa-

rolásokkal odapárosodó védtelenség 

nem ismeretlen axiómái az életnek. 

És a legtisztább irodalom is kínál pél-

dákat b�séggel. Nekem az Édes Anna 

jutott eszembe, azzal a Kemény Ist-

ván-i, elmaradhatatlan korrekcióval, 

hogy az ember nem fordul a hazája 

ellen, igencsak csöndesen azt pró-

bálja tenni, amivel a legkevesebb se-

bet okozza, hátrébb húzódik t�le, és 

elmonologizálgat, magában beszél, 

akár a szenilis éveket – háborúktól, 

éhínségt�l, értelmetlen áldozatoktól, 

brutalitásoktól sem mentes korokat – 

átvészel� szenilis homo sapiens. Bo-

csáttassék meg, a  Búcsúlevél verset 

én els�sorban monológnak tekintem, 

bár a cím azt sugallja, van a párbe-

széd-nélküliséget jelent� szövegnek 

mások felé közlend� gondolatsora, 

számomra a tapintat jobban érz�dik 

a versben, hiszen a családi szennyest 

nemigen szoktuk kiteregetni. Íme, el-
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jutottunk oda, hogy az olvasó és az 

alkotóm�vész mennyire bens�séges 

kapcsolatba kerülhet, az a konfi den-

cialitást kerül� intimitás, amivel a 

költ� kívánna szólni az �t megérte-

ni próbálókhoz, az nem a coming 

out sokszor hatásvadász közege, ha-

nem a megértés, a  ráérzés megren-

dít� mozzanata, mikrokatarzisa. Aki 

– esetleg levelet írva – összegzi elvá-

rásait, konklúzióit, az végiggondolja 

azt, mit szeretne elrendezni magában. 

Átcikkan az agyán megtett lépései-

nek, tapasztalatainak, megsejtéseinek 

summája. Rendet rak, leginkább be-

lül, a szavaival. Babits szerint az írás, 

az olvasás, a gondolkodás is beszéd. 

Eme beszédre, monológra támasz-

kodva prezentálna egy létmozzanatot 

puritán, nem szemrehányást, még ke-

vésbé dühödt szitkozódást, indula-

tokat kiváltani szándékozó szavaival 

Kemény István. Nem hiszem, hogy a 

költ� igényt tartana bárki fogadatlan 

prókátorságára, a  visszhangokat ille-

t�en azonban számosan álltak ki mel-

lette. Viszont a poétikai teljesítmény 

eddigi latra tételét, megmérettetését 

tudva akadnak olyanok, akik nem 

fogadják el minden fenntartás nélkül 

Kemény István emócióit, de tudomá-

sul veszik azt, a  pluralitásra, meg az 

eddigi és a majdani, az el�zmények 

alapján joggal elvárható kimagasló 

írásaira tekintettel. Amiként monográ-

fi ájával Kántás Balázs is. Az egészet, 

az eddigi életm�vet fontosabbnak 

tartva a személyes impulzusok felénk 

sugárzásánál. Jó páran Ady közéleti 

lírája folytatását vélik kihallani Ke-

mény István munkáiból, nekem ehhez 

képest – ismét – egy, kevésbé unifor-

mizált párhuzam kinyilvánítása lenne 

az osztályrészem. Pet�fi  Akasszátok 

föl a királyokat cím�, megszületésé-

nek idején és kés�bb is ellenérzéseket 

kiváltó, poétától nem igazán idegen 

lángolása elválaszthatatlan Az apos-

tol szellemiségét�l. Viszont Pet�fi é a 

tájlíra világirodalmi gyémántja, Az Al-

föld, az övé a zseniális eposzparódia, 

A helység kalapácsa is. Kántás Balázs 

Kemény István alkotásairól született 

könyve alkotófolyamatok együttese-

ként kelti fel az érdekl�désünket a 

m�vész valamennyi, esetenként az 

esszéista, az irodalomtudós által ki-

emelt, hangsúlyosabb alkotása iránt. 

Kántás Balázs nagyon szimpatikusan 

elvitathatatlanná teszi a költ�i szabad-

ságot, mind a témaválasztást, mind az 

objektivitást háttérbe sohasem szo-

rító személyes hangokat illet�en. De 

a monográfus is olvasó, olvasóként 

mindig egybehalászik valamit az iro-

dalmi tengerek gyümölcseib�l, ízlése, 

világfelfogása révén. Miért ne kap-

hatná meg ezt a szabadságot a be-

fogadó, irodaloméhségével inspiráló 

szélesebb publikum? Döntsön a profi  

alkotóról és m�veinek sorsáról az id� 

és a profi  kultúrafogyasztó. Választási 

és véleménykinyilvánítási szabadság 

jár mindkét oldalnak, akár az írás, 

akár az olvasás a f� profi lja. Kántás 

Balázs ebben a hitünkben er�sít meg 

minket, ezért jó forgatni, újra meg 

újra kézbe venni a kötetét.

Németh András


