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1993

A Kafka-paradigma

„Az az író, aki a kör helyett az egyenest választja, hős. Nem tesz mást, mint nekiesik a végtelennek,
’tépi, cibálja’. (...) Egy elegáns kör kikezdhetetlenebb és egyszerűbb. Megnézik, bólintanak, legyintenek
rá. Az egyenesbe viszont, akármilyen vékony, bármikor belegabalyodhat a rendőr, a filozófus vagy a
polgár. Az egyenestől megriad az ember. Aki az egyenest választja jelének, hős.” (részlet A gyűrű és a
pálca című írásból). Az esszégyűjtemény Kemény István és Vörös István közös munkája, csak a
tartalomjegyzékben jelölik meg, melyik írásnak ki a szerzője. Felütésként mindjárt az ördögről
beszélnek, csalásairól és jelenlétéről a világban, aztán elemzések következnek a nyolcvanas évek
underground művészetétől kezdve az ugyanekkor induló költőnemzedék első köteteinek bemutatásáig. A
kötet önmagában is jó, de összefüggéseiben még érdekesebb, hiszen jóslataik beváltak és meglátásaik
ma sem vesztettek érvényükből. Könyv a reménytelenség izzó erejéről.
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Élőbeszéd

76 oldal
Ebben a kötetben az érett férfi számvetést készít egész eddigi életéről, mely egyben
történelmi és egzisztenciális számadás is. A kötet központi tárgya: a Halál. A címadó versben vele folytat
beszélgetést a költő, élőbeszéddé lefokozott líraisággal. A kötet egyetlen történetként működik: a
beérkezett férfi végigtekint családján, munkáján, életén, eljut a Káin-mítoszig, és elkezd menekülni a
Halál érintése elől. A kötet kezdő és végpontját egy-egy véletlenül talált fél pár kesztyű jelzi.
"Egy
nagyon jelentős költő jelenti itt ki, szerényen és magabiztosan, affirmatíve és kételkedvén: "Itt állok
most tehát, / és tudom, amit tudok" - olvasóként pedig nyugodtan mondhatjuk, örvendezvén: e költő,
aki itt ál, igen sokat tud." Margócsy István, Élet és Irodalom
"Sebezhető őszinteség és önirónia,
humor és melankólia" Ferencz Győző, Népszabadság
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Kedves Ismeretlen

A Kedves Ismeretlen egy jelentékeny, fajsúlyos költő Kemény István tisztességgel és nagy műgonddal,
valamint szorgalommal végigírt regénye. Mindezeken túl pedig érződik a Kedves Ismeretlen lapjain a
személyes érintettség is. A címben szereplő Ismeretlen az ismeretlen életet, az ismeretlen világot jelenti,
melyet regényünk fiatal hőse Krizsán Tamás minél inkább szeretne megismerni. Ennyiben a Kedves
Ismeretlen igazi kalandregény, egy kamasz személyiség kalandja a világ felfedezéséről. A regény
elbeszélője – Tamás – ezt a folyamatot eleveníti fel. Így kibomlik a magyar történelem elmúlt 40-50 éve
is, a hatvanas évektől kezdődően a nyolcvanas évekig intenzívebben. A felnőttkorból gyerekkorára
visszatekintő narrátor nézőpontja különösen alkalmas arra, hogy az akkori életvilágot, ellentmondásos
mindennapokat mai fejjel értelmezze. Közben megörökíti családját, ugyanakkor le is számol velük. A
könyvben naplók, levelek, versek, mindenféle szövegek vannak szellősen elhelyezve. Az irodalom
létmódja, a kultúra evidenciája meghatározza az elbeszélő tudatát. Ennek szemléltető metaforája a
könyvtár, ahol hősünk fiatalon dolgozik, de ami fontosabb, ahol gyakorlatilag él. Hiszen innen indul
megannyi történet, innen datálódik megannyi felfedezés. Minden önéletírás burkolt (vagy nem annyira
burkolt) célja, hogy az elbeszélő saját magával is találkozhasson. Mint kedves ismerőssel. Ehhez fel kell
fedeznie a kedvetlenséget és a melankóliát is. A regény prózáját a költő Kemény írta. Ebből több dolog is

fakad: egyrészt a szöveg lírainak nevezhető, melyet sűrű és eredeti kisjelenetek gazdagítanak,
ugyanakkor a kompozíció, a szerkezet, az arány megalkotásán is érződik a lírikus szemlélet (ami ez
esetben az epikus szemlélet hiányával) egyenlő. „Minden igaz, meg persze az ellenkezője is, de azért
főleg minden” – ez a regény mottója. Legjobb pontjain Kemény István ezt a főleg mindent térképezi fel.

LINKEK
- a szerző honlapja

Forrás:http://www.hunlit.hu/kemenyistvan

