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„Hogy ki adja tel jesebb
végösszegét”

(Kemsei Ist ván:
Immanuel Kant há lósipkája)

At tól a köl tõ tõl, aki ver se it egy 
fi lo zó fus ról, sõt e fi lo zó fus há ló sip-
ká já ról ke resz te li el, bi zon  nyal nem 
áll tá vol sem a böl cse let, sem az iró-
nia. Kemsei Ist ván azon ban nem csak
a fi lo zó fi á ba ka rol örö mest – mint 
mû vei (ver se i hez il lesz tett jel mon da-
tai) mu tat ják, köl tés köz ben egy egész 
író vá lo ga tott (pél dá ul Pe tõ fi, Jó zsef 
At ti la, Sza bó Lõ rinc, Vas Ist ván, 
Kor mos, Nagy Lász ló, Szap phó, Pus-
kin, Tolsz toj, Apol li naire) kí sé ri. Az 
Immanuel Kant há ló sip ká já ról még is
ba jos vol na ki je len te ni, hogy va la mi-
fé le böl cse le ti, iro dal mi ins pi rá ció. 
Hi vat ko zá sa it szá mol va, igaz, a szo-
ká sos nál ta lán sû rûb ben ke rül nek elõ 
ar gu men tu mul a mes ter ség nagy jai. 
De üs sük fel a köny vet akár hol, tüs-
tént ki de rül: a ke gyet len ös  sze fog la lá-
sok köl tõ je amúgy csu pa ér zés, csu pa 
sze mé lyes él mény. Az, hogy köz ben 
a fi lo zó fia el vont mu zsi ká ja is be le ját-
szik a szer zõ szö ve ge i be, nem je lent
mást, mint hogy Kemseinél a kívülrõl 
ka pott tu dás és a sa ját ta pasz ta lat 
ki vált képp egy más ra utalt al kat ré szei 
a vers nek.

Az Immanuel Kant há ló sip ká ja
mind ös  sze ti zen ki lenc köl te mény, s 
hoz zá szin te egyet len té ma: ke se rû, 
iro ni kus ne ki in du lás az öre ge dés nek. 
An nál in kább ér de kes: mi min den 
el fér eb ben az egye dü li szó lam ban! 
Elõ ször is, a Kemseit kép vi se lõ vers-
alany na gyon ha rag szik az idõ re. 
Ha rag szik a mú lá sa mi att („Vég leg 
ro had jon meg az egész, / most, hogy 
az idõk is le jár nak, / ne kí ván jam, 
le gyen ma gá nak / hol tá ig e zseb pi szok-
nyi rész”), de dü hös a kor ní vó já ra is. 
„Aho vá né zek, min de nütt mo csár: / 
bûz lõ, gõ zöl gõ, vagy pe dig fa gyott,
/ s az ég a szé lén el bam bul va áll.”  
Ám ez a szi go rú és in ge rült lé lek, 
ahogy kész föl in dul ni, kész en ged ni 
is; kész ki nyit ni ér zé ke it; kész, hogy 
ol dot tab ban, na gyobb kedv vel íz lel jen 
be le – min de nek elõtt a vis  sza pir kadt 
idõ be; a múlt ba, amely „ha ki mon-
dom: szó, ha aka rom: szi get”, Kemsei 
ki mon dot tan akart szi ge te a sze re tet. 
És csak ugyan cso dál ni va ló, men  nyi 
fi nom rez dü lés, gyön géd szív hang 
sza ba dul fel ba rát ság- és em lék ver se-
i ben. (Fény kép: egy ré gi szil vesz ter,
Do rot  tyás hangzatka, Hommage? 
Sza bó Lõ rinc) Igaz, a tra gi kum is itt 
éri te tõ pont ját: Az uta zó, mely Pa rancs
Já nost si rat ja, oly kí mé let len egy ér tel-
mû ség gel, oly át él ten be szél az el mú-
lás ról, hogy le he tet len a ha tá sa alá 
nem ke rül ni.

Vol ta képp az Ös  sze csu kott 
szárnyasoltárban úgy szin tén az idõ 

ha tal má ról esik szó. „…a név is el tû-
nik, az arc is a sem mi idõ be hull” 
– hal lat szik a vers ele jé rõl. De a 
köl tõ Kemsei mint ha Ber zse nyi vel 
ér te ne egyet; va gyis hogy az írás 
vi lág kép zés. És nem te szi-e hoz zá
Ber zse nyi, „hogy min den vi lág kép zõ 
lé lek egy szer smind sze re tõ lé lek”? 
Az Ös  sze csu kott szárnyasoltár pe dig 
a sze re tõ fér fi val lo má sa. A fér fié, 
ki oly kor (az öre ge dés da cá ra) is ten 
bol dog gyer me ké nek érez he ti ma gát: 
„És megint együtt. Ízed, mint az al ma
íze / a gyü mölcs és a száj pad lás ta lál-
ko zá sá ban.”

Az ízek ta lál ká já ról szó ló kép 
kü lön ben va ló sá gos mû hely-szim bó-
lum. Vagy a Kemsei-vers iga zi ka rak-
te re nem a be széd tó nus foly to nos 
fö lül írá sá ból fa kad? A ke se rû, csa ló-
dott köl tõ re nem vissz hang zik-e azon- 
nyom ban az iro ni kus – né hol a gro tesz-
kig me nõ en iro ni kus – Kemsei? S a 
vén ség kö ze li te lét ko mo lyan ve võ 
lí ra hõs bá na ta in nem mu lat-e ugyanõ: 
fleg mán? De a vers bel se jé ben sem 
egy szí nû az élet, ha ész re ves  szük, 
mi lyen jól meg fér itt az ori gi ná lis 
köl té szet az úgy ne ve zett epikolírával. 
Meg fér, no ha rop pant tá vol ság pél dá-
ul az Ös  sze csu kott szárnyasoltártól az 
Út vesz tõ ke ser ve sig: „Az em ber ci pel,
ha rá kény sze rül, / bár mit, ami ha lá lig 
rá ta pad, / va kard csak le! Így kap hatsz
ét ke dül / mo csok ká vál to zott fo gal ma-
kat. / / Tisz táz ni sincs mit, elég nem-
tudást / lel hetsz min den kap cso lat ban 
un tig, / s meg élsz, ne kérj má sik tól 
rá adást: / el tart a vis  sza ve ze tõ útig”.

A ki lá tás ta lan Út vesz tõ ke ser ves
a sem mit hoz za elõ tér be, a tárgy ként 
adott ûrt, amely a ma ga tár gyi mi vol-
tá ban is oly áll ha tat lan és in ga tag. 
„Ben ned, fö löt ted, / át el len ben az 
üres ség fa la.” – ír ja Kemsei. Íme 
az ûr anyag sze rû tö mény sé ge – s rá 
nyom ban az el len kép, en nek a vi zi-
o nált anyag sze rû ség nek a ta ga dá sa: 
„Fej-be ver ni anya got nem ölt het, / így 
hát mi hez is kezd het nél ve le?”  A min-
dent két sé ges sé te võ kér dés ben egy 
pil la nat ra a ma dá chi lant is meg pen-
dül: „Õr jön gõ röp tünk, mondd, ho vá 
ve zet?” Az Út vesz tõ ke ser ves azon ban 
az ige nek és ne mek bo nyo lult kap cso-
la tát mel lõz ve meg áll a ha szon ta lan 
gyöt re lem nél. Meg ál la po dik ab ban, 
hogy egy köz ér zet tra gi kus han gu la tú 
ká té ja le gyen.

Mi az, ami vel Kemsei még is meg-
pró bál fö lül emel ked ni ke dé lye ár nyék-
ba-zu ha ná sán? A fö lény; a sa ját öreg-
ség-fé lel mét is le szó ló ön ér zet, Pas cal 
je gyé ben, aki sze rint a gon do lat az
em ber leg fõbb büsz ke sé ge. A vé nü-
lés nek ne ki vá gó lí ra hõs szám ve tés sel 
kez di: „Mint aki hát tal a te rem tés nek 
/ tü kör be te kint ve két bal kéz re lát, / 
kör möm ma sza tos üveg re vés het. / / A 
ra kó dott mocs kot kar col hat ja át. / Et tõl
az ered mény nem vál to zik, / nem nõ a 
szál lon gó per nyé ben vi rág.” Majd sze-
rel met éne kel „a múl ha tat lan csönd ön 

át”, az Aquin cu mi éj sza ká ban, hol„ 
föl zúg idõ nek hang sze re, / míg raj ta
ját szik négy ke zest / sze rel me sé nek 
Aelia, / sze rel me sé nek Aelius.” Em lé-
kek és szel le mek közt fo rog va („Nem 
mond ha tod, hogy nem volt idill / és 
meghittség…”) egy szer re csak vé gé re 
jut a hi tek nek és ta ní tá sok nak. „Úgy 
let tem öreg, egyik pil la nat ról a má sik-
ra, hogy ma kog ni kez dett ben nem az 
idõ”. Ez min den?

Az az: mi re a mér leg el ké szül, nem 
ma rad más, mint a ki ke rül he tet len és 
ér tel met len vég. Er re a le súj tó igaz ság-
ra (ha tet szik: ab szur dum ra) Kemsei 
Ist ván a ki mon dás fö lé nyé vel vá la szol. 
Nyer sen és ker te lés nél kül be szél. 
Sem mit sem szé pít, in kább se bez. S 
an nál met szõbb, mi vel fenn aka dást 
nem is me rõ stí lu sa a mondanitudás rit-
ka ké pes sé gé vel tel jes. Nem, nem az 
esz közt te szi cél já vá, de az írás mo rál-
já ba és presz tí zsé be na gyon is be le ér ti 
a tar tós ság kö ve tel mé nyét. Hogy amit 
le ír, ne be széd, ha nem al ko tás le gyen. 
Az élet el apad hat, a mí ves ség so ha. 
Kemsei Ist ván arc éle a lé te zés fe lé: 
az a meg ráz kód ta tá sát fö lény be rej tõ 
pro fil, amely hit vány uta zás nak fes ti, 
ahogy az „em ber fut a lé ten át”. A Lev
Tolsz toj nak, Asztapovo, vas út ál lo más
cí mû ver sé ben ír ja: „Ez ügy resz ket tet 
en gem is: / kis ma gá nyos, ki be le ké-
kül, / kit csak ma ga-hi á nya visz, / 
nem test töb bé, ha nem a szel lem / zör-
gõ hé ja, a vé ge el len / szé gyen le te sen 
vé ge zõ / kétbalkéz ön tör vény ke zõ?” 
De hogy is a szel lem áju lá sá ról van 
itt szó! Kierkegaard ke mény lec ké jét: 
(„Ha lál ra kell elõbb se bez nünk a föl-
di re ményt, csak utá na ment het meg 
ben nün ket az iga zi re mény.”) lát juk 
va ló ra vál ni a köl tõ ben, aki im már
ko mo lyan re mél het.

(Orp he usz Ki adó, 2006)
Ke le men La jos

A test tü körcserepei
(Lovas Il dikó:

Spanyol meny asszony)

„Ami egy sze rû, az so ha sem si ke rül het.”
(Lo vas Il di kó)

Lo vas Il di kó Spa nyol meny as  szony 
cí mû re gé nye mû vé szi tü kör já ték, 
va gyis a sza vak kal te remt he tõ tük rö-
zés mû vé sze te. A re gényt mû köd te tõ 
fo lya ma tos tü kör já ték ban sem mi re 
nem ve tül di rekt pil lan tás, sem mi nem 
mu tat ko zik meg köz vet len lát ha tó sá gá-
ban. Ahogy a tü kör a hét köz nap ok nak 
is lát ha tat lan ál lan dó sá ga (hi szen pusz-
tán az ön kons ta tá lás hor do zó fe lü le te), 
úgy a Spa nyol meny as  szony cí mû 
re gény ben is egy szin te lát ha tat lan 
tü kör fe lü let kép zõ dik. Az el sõ szán-
dé kú rög zí tés he lyett a meg fi gyelt 


