
„A csend – a fény”
Kemény Katalin verseiről

Gyakran előfordul az irodalom történetében, hogy jelentős alkotók
haláluk után okoznak új meglepetést olvasóiknak életrajzi titkokkal
vagy asztalfiókban meglapuló kéziratokkal. Ilyen alkotó Kemény
Katalin is: a kiváló művészettörténész, az eredeti hangú író, a jelen-
tős műfordító, s egyben Hamvas Béla 95 évesen, 2004-ben elhunyt
özvegye verseket is írt, bár életében soha nem publikálta őket. A na-
gyobb nyilvánosság előtt a Vigilia 2008. márciusi számában jelent
meg először néhány költeménye. Ugyanezek szerepelnek a 2009-es
Hét fátyol című válogatáskötetében. De vajon meglepő-e, hogy Ke-
mény Katalin költő is volt? Hiszen prózai művei is elemi erővel su-
gározzák a lírát, és egész munkásságára jellemző az a metafizikai
szemléletmód, amely egy teljes költői világnak alapja lehet.

Kemény Katalin a gondolatok és érzések csöndes, de határozott
költészetét alkotta meg. Talán közelebb jutunk a versek forrásvidéké -
hez, ha azokat lírai meditációknak tekintjük. Nem a közönségnek írta
őket, hanem Istennek, ahogy a régi épületek csúcsaira szobrokat fa-
ragó mestereknek is csak a Teremtő láthatta műgondját. „Ahogy a
feslett márványküszöb a hívők lépését / És kezünk sóvárgása a ki-
lincs reszketését / Úgy engem az Isten” — írja egyik versében.

Ezekből a versekből a szabadság élménye sugárzik: a gondolatok,
az érzelmek, a mindennapi és egyetemes benyomások szabadsága.
Mint egy naplóban. A formát is szabadon kezeli: felbukkannak ugyan
rímek a versekben, de soha nem szabályos gyakorisággal. A lélek- és
értelem-szülte asszociációk szabályossága fontosabb neki a hangzá-
sénál. Egy interjúban ezt mondta: „Más az, akinek foglalkozása az
írás, és más az, akinek hivatása. Az első a közönségnek dolgozik, tehát
alkalmazkodik; a másodikban a Szó minden akadályt áttör és fel-
hangzik.” Sokáig érlelte műveit, keletkezésükhöz képest több esetben
is évtizedeket várva a közlésig. Ilyen például a 2002-ben megjelent,
de már 1960-ban elkészült Sztélé nagyanyámnak című regénye. Versei
is érettek lettek volna a kiadásra, de csak közvetlen környezete is-
merhette azokat.

Az ilyen művek születéséhez belső csend, hit és harmónia kell.
Ebben a hangban és látványban telített, információ-zsúfolta világban
nehéz megőrizni magunkban a csendet. Kemény Katalinnak sikerült.
Könyörgés című verse a „bűnöket oszlató, vétkeket foszlató, kísértést
/ felszívó, sebeket hűs-hintő, fekélyre lehellő, / rontást betapasztó
(…) köteléket oldó” CSEND-hez fohászkodik irgalomért. A Holdtele
csend pedig ilyen sorokkal érinti meg az olvasót: „Csordul a méz
fénytele holdból / Csordul a csend kék éjszakából / A csend — a
fény.” A csendben találhatjuk meg önmagunkat, a csendben érthetjük
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meg a világot és Isten szándékát velünk, ezt sugallják Kemény
Katalin csendbe és fénybe mártott költeményei.

A költőknek több választási lehetőségük van, amikor elindulnak
pályájukon: reflektálhatnak a körülöttük zajló élet eseményeire,
mint Balassitól Petőfin, Adyn keresztül napjainkig a legtöbb nagy
költőnk; bezárkózhatnak a nyelvbe, mesterien játszva alannyal és
állítmánnyal, mint a posztmodern kor meghatározó költői; vagy
megpróbálhatnak visszanyúlni a tiszta forrásokig, függetlenítve
magukat az aktuális világállapottól, és mégis a világ lényegét-álla-
potát kutatva. Utóbbiak közé sorolhatjuk a Hamvas Bélát egy idő-
ben mesterének tekintő Weöres Sándort, és — nemcsak versei, de
egész munkássága alapján — Kemény Katalint is.

Kemény Katalin számára erős inspirációt jelentett a Hamvas Bé -
la-i világlátás, és fordítva is. Termékeny életszerződés volt az övék,
ahogy Weöres Sándoré és Károlyi Amyé, Nagy Lászlóé és Szécsi
Margité, Lengyel Balázsé és Nemes Nagy Ágnesé, Szilágyi Do mo -
kosé és Hervay Gizelláé, Szobotka Tiboré és Szabó Magdáé, vagy a
világirodalomból a költő Percy Bysshe Shelley-é és több romanti-
kus regénye mellett a Frankenstein írójaként ismertté vált Mary
Shelley-é. Hamvas Béla legértőbb elemzője alighanem Kemény
Katalin volt. Az évtizedeken át mellőzött, alkalmi munkákból élő
író–filozófus műhelyében sokáig csak ő volt járatos. Aki Hamvas-
ról szeretne írni, nem kerülheti meg feleségének Hamvast értel-
mező munkáit. Kemény Katalinnak azonban nemcsak tanulmá-
nyai ban, visszaemlékezéseiben, hanem költészetében is nyomot
hagytak az együtt átélt évek: 1937-től 1968-ig. 1971. november 7. cí -
mű költeménye férje halálának harmadik évfordulóján született.
A hiány betölti egész világát, „füsttel takarózik az ég” is. Verseinek
nagyobbik része — Szántó F. István közlése szerint — a hitves ha-
lá la után keletkezett. Magára hagyatottságában még több lett a
csönd körülötte. A fájdalmas csönd, amelyből kinyíltak a versek.

Kemény Katalin számára — versei tükrében — egyformán fontos
volt a természet és a kultúra élménye. „A természet a végtelen alko -
tó végtelen szépségét hordja” — olvashatjuk Weöres Sándor A tel jes-
ség felé című, Hamvasnak ajánlott kötetében. Kemény Katalin is a
„végtelen alkotó végtelen szépségét” látja és láttatja költészetében,
ha a természetről szól. „Testvéreim, fenyőfák, homlokunk tük re ösz-
szeér, / És gyökerünk az óceán alatt összefonódik…” — írja. Ilyen
szintű azonosulás a természettel — az Istennel való egységet is meg-
sejteti. Az antik kultúrából merítő költeményei szintén a természet-
tel a mainál szorosabb kapcsolatban élő embert mutatják, így pél-
dául a Nauszikáa zárásában: „Perszephoneia lápsötét ölébe / csak
vásznad gyepre terített fénye / ragyog a napról vissza — örökre.”

Kemény Katalin önálló írói világot teremtett. Hogy költőként is
szuverén alkotó volt, még kevesen tudják, de verseit olvasva kije-
lenthetjük: költőként is helye van az irodalomtörténetben.
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