
 

 "Mikor és miért vált menővé a vers?" - interjú 
Kemény Istvánnal 

 
Természetesen a legutóbbi verseskötetéről, a Nílusról kellett volna beszélgetnünk, de mivel 
mostanában kevesebbet lehet "csak úgy", spontán csevegni, ezért inkább felderítettük, mikor 
válik menővé a vers, hogyan lehet kibírni, hogy ne jelenjen meg minden évben kötete, miért nem 
könnyű selejtezni, és miért sértődött meg, amikor a Deep Blue megverte Kaszparovot sakkban. 
 
- Ami engem mostanában zavar, az nem a vírus és nem az, hogy este 8 után nem vehetek 
könyvet a boltban, hanem az, hogy minden technikai fejlődés ellenére unatkozom. Hiába értjük 
jobban a fekete lyukakat távoli galaxisokban, hiába fedeztük fel, hogy az atom is még kisebb 
alkotóelemekből áll (proton, neutron, elektron, de ezeket is tovább lehet bontani pl leptonokra), 
úgy tűnik, ez is zsákutca. Nem kerültünk közelebb a világ megismeréséhez. Eközben az emberről 
ugyancsak negativ értelmezések vannak: ösztönlény (Freud), könnyen manipulálható (Aronson 
kisérletei), Kaszparov kikapott sakkban egy számitógéptől stb..Szerinted mi lesz a következő 
világrengető felfedezés, amiről hamarosan hallunk? 
- Hát most, 2020 december elsején úgy tűnik, hogy a koronavírus-járvány legyőzése lesz ez. És 
nyilván ezt követően is lesznek olyan felfedezések, amikre nem bírnám azt mondani, hogy 
fölöslegesek. De olyan hangulataim nekem is gyakran vannak, hogy minek a tudományos 
eredmények, hiszen a világ úgyis megismerhetetlen; és ilyenkor jól el is megy a kedvem az 
élettől, noha úgy tudom, komoly gondolkodó soha nem állította azt, hogy a világ az ember 
számára teljes egészében megismerhető. Amikor Kaszparovot megverte a Deep Blue, az nem 
esett jól: szinte személyes sértésnek éreztem. De aztán meg arra gondoltam, hogy a sakk egy 
ember által alkotott rendszer, amit egy másik, ember által alkotott rendszer (számítógép) mért 
is ne láthatna át jobban az embernél. Attól, hogy feltalálták a gőzmozdonyt, még érdekelhet egy 
futóverseny. Én nem unalmat érzek, ha a világ megismerhetősége vagy megismerhetetlensége 
jár a fejemben, hanem, ha már valamit, akkor inkább szorongást attól, hogy az emberiség 
felszámolja saját magát (testét, lelkét, társadalmát, élőhelyeit) a leendő unokáimmal együtt.  
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 És tudom, hogy nem vagyok egyedül ezzel a szorongással. Világrengető eredmény talán az 
lenne, ha „belátnánk”, hogy merre érdemes tovább kutatni, és merre nem, és csak arra 
kutatnánk tovább, amerre érdemes – tulajdonképpen, ha legyőznénk magunkban is és 
társadalmi szinten is a bővülési kényszert. De ehhez csodát kéne tennünk, és félő, hogy egy ilyen 
önkorlátozó, bölcs társadalom kiépülése szintén önfelszámoláshoz vezetne… szóval sajnos 
nekem marad a jó öreg szorongás. (De minden passzivitásom ellenére, ha én lennék Elon Musk 
óvónénije, összeszedetném vele a műholdjait.) 
- A Ludwig múzeum egy kiállitása kapcsán (The dead web - the end), melyen kiállítottak három 
formaldehidben úszó könyvet, hiszen a könyv is már sokaknak a múlt egy szelete, elmerengtem 
azon, vajon ki olvas verset manapság. Lehet, hogy ez már underground? Nekem könnyű dolgom 
volt: a gimiben a lányoknál Orbán Ottóval, Faludyval vegy Petrivel be lehetett vágódni, Bmw 
kulccsal nem. Hogyan lehet menő a vers?  
- A gimiben a lányok és a fiúk még nem az anyagi javak megszerzésével foglalkoznak. 
Főszabályként legalábbis. Hanem szerelemmel, boldogsággal, boldogtalansággal, és ezért 
versekkel, művészettel, tudással, és sok-sok közös röhögéssel. Még akkor is, ha valakit BMW-vel 
hordanak iskolába a szülei, vagy irigyli a gazdag osztálytársait. Persze, mért is ne irigyelné? - de 
azért tizenévesen jó eséllyel egy verssel is lehet olyan menőnek lenni, mint egy BMW-kulccsal. 
Amikor én voltam tizenéves, ugyanígy kérdezgették, hogy ugyan ki olvas verset manapság. 
Valószínűleg száz éve is. És ugyanígy rá lehetett vágni, hogy senki, ahogy ma szoktuk. És ez 
ugyanúgy féligazság volt, ahogy ma is: az én tapasztalatom az, hogy úgy teremnek mindig 
versolvasók is, ahogy balkezesek: százalékban, de legalábbis ezrelékben kifejezhetően. De jó, 
tegyük fel, hogy papírra nyomtatott „valódi” verset olvasni ma már underground – viszont 
elképesztően sok minden lehet vers ezen kívül is: egy elmondott, elszavalt slamtől egy K-pop-
számig – gyakorlatilag még egy sms is vers, ha a címzett lelkéhez akar és tud szólni. Hogy nekem 
mikor és miért vált menővé a vers? Természetesen kamaszkoromban. Később viszont már nem 
volt kérdés, hogy menő-e vagy nem menő, ez volt az életem, és kész.    
- A Nílus kötetben nagyon megörültem Patai második énekének. A Kedves ismeretlen! 
nagyformátumú károkozója ezúttal történelemtanárként jelentkezik, de már talán túlságosan 
kiábrándult. A gimnáziumi kedvenc irodalomtanáromnál pont ugyanez a helyzet: tanitani már 
nincs kedve, a tanulók úgyse tanulnak, nem érdekli őket semmi, a nyugdijig még pár év. 
Elkerülhetetlen ez a kiégés, vagy ne vonjak párhuzamot a vers és valakinek az élete között? 
- Bocsánat, ha eddig túl optimista voltam… igen, talán tényleg van valami döntően új a tízes évek 
tizenéveseinek az életében. Az online életmód tényleg beleszólt a szokásainkba, az övéikbe 
főleg. Én is sok éve hallok olyan elkeseredett panaszokat tanároktól, hogy a gyerekeket nem 
érdekli semmi. És nyilván ez egy igazság, mert így és ezt éli meg rengeteg olyan tanár, akik sok 
éven át tanítottak már az okostelefonok évtizede előtt is. Vagyis van összehasonlítási alapjuk. 
De a tanári pálya kegyetlen. Rengeteg idealizmus kell hozzá, és ez sokaknál hamarabb elfogy, 
mint hogy eljöjjön a pályájuk vége. Tanároknál azt hiszem az átlagosnál gyakoribb a kiégés, és 
ez régebben is így volt. Szerintem a józan paraszti ész alapján egyszerűen képtelenség, hogy 
pont a tanulókat ne érdekelje semmi… Patai mindenesetre ebben a versben nem a 
tanítványaiból van kiábrándulva, hanem az a tapasztalat teszi keserűvé, hogy abban a 
világrendben, amiben élünk, már nem vonzó az elérhetetlen, de hősi cél: megismerni a 
megismerhetetlen igazságot. Ma az a kényelmes közmegegyezés, hogy sok igazság van, és nincs 
köztük sorrend. Vagy, hogy csak egy az igazság, és erről nincs helye semmiféle párbeszédnek. 
Ha valami ki van égve, az leginkább talán a világrendünk maga, és nem Patai, nem a tanulók és 
nem a tanárok. 
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  - A Nílus kötet számomra legkedvesebb verse a Pokol, autóspihenő, tábla. Talán azért, mert egy 
vers értelme számomra egy kicsit a versből kimaradt sejtések, hiszen ezáltal én, mint olvasó 
értelmezhetem a verset saját ízlésem szerint, de ez pont nem egy ilyen vers, és mégis elmond 
valamit, amit máshogy talán nem lehetne elmondani. Másoknak mi a kedvenc versük a kötetből? 
Vagy neked? 
- Nekem a Hipnoterápia című vers a legkedvesebb a Nílusból. Egy hónapig írtam nap, mint nap, 
sokkal többet foglalkoztam vele, mint a Pokollal, jobban a szívemhez nőtt. Jó hosszú is lett, és már 
csak a hossza miatt is többet mond ki, és nyilván kevesebbet sejtet, mint a legtöbb másik versem. 
De örülök, hogy neked egy sejtetősebb vers tetszik. És az is jólesik, hogy a Nílus szinte mindegyik 
verséről mondta már valaki, hogy az a kedvence a könyvből. Egyébként, ha arra gondolok, hogy  
 

 
 
vers (mint olyan), akkor legtöbbször előttem is egy szonett-formátumú, vagyis tizenvalahány sornyi 
írott szöveg jelenik meg. Egy vers hossza is fontos. Egy tíz perc alatt (f)elolvasható szöveg máshogy 
szól az emberhez, mint egy félperces; egyszerűen fizikailag hat rá máshogy: hipnotizálhatja, de 
untathatja is. Tulajdonképpen más műfaj. A Nílusba egy-kétsoros verseket is beletettem, hogy 
változatosabb legyen, könnyebb legyen olvasni; mert én a verseimmel inkább rámutatni szeretnék 
bonyolult dolgokra, jelenségekre, és ezért azon vagyok, hogy maga a versszöveg a lehető 
legkevésbé legyen bonyolult.  
- Legutóbb Malcolm Gladwellnél olvastam (előtte talán Marxnál?), hogy a mennyiség egy idő után 
minőségbe csap át. Vagyis ahhoz, hogy valaki igazán jó legyen a mesterségében, semmi más nem 
kell, csak hogy éjjel-nappal gyakoroljon - Gladwell szerint 10.000 órát. Azt gondolom, ezzel nem 
fogsz egyetérteni, mert ahhoz képest elég kevés könyved jelent meg: a Nílus 2018-as, A királynál 
2012-es, Kedves ismeretlen 2009-es, szóval nem jön ki évente köteted..Szóval hogy is van ez nálad? 
- Azt csak mások tudnák megítélni, hogy igazán jó lettem-e a mesterségemben; én semmiképp se 
próbálnám meg - de az a bizonyos 10 000 óra megvolt. Sőt, több  is. 
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      Az én „mesterségemben” (versírás) az a szép, hogy itt igazából minden agytevékenység 
gyakorlásnak számít, mert a versíró a bármivel dolgozik. Amióta verseket írok, vagyis közel negyven 
éve, mindennap órákon át igyekszem gondolkozni a bármin: a világ megismerhetőségén, 
szerelmeken, macskákon, lehetséges villamosvonalakon, leginkább persze jelentéktelen 
hülyeségeken, és persze többnyire ugyanazokat a köröket járom be. Ezért legyen csak napi 2 óra, 
amikor ténylegesen, célzottan vadászok (horgászok?) a megírandó ötletekre. Na jó, legyen csak 
napi 1. Negyven év az durván 15 000 nap, az 15 000 óra gyakorlat.  
Igen, ehhez képest tényleg elég kevés könyvem van. Sokszor figyelmeztettek erre (többnyire jó 
szándékkal) mások is: hogy akinek nem jelenik meg évente könyve, az íróként nincs: nem létezik. 
Én magam is tartottam ettől régebben, de ez elmúlt. Ez van, és kész. Nem bántam meg, hogy csak 
akkor csináltam könyvet, amikor már elég erősnek éreztem az anyagot. Nem vágyom 
áttekinthetetlen életműre. Van vagy négy-ötszáz versem (nyolc verseskönyv), két regényem, 
másfél esszékötetem. Most két könyvön dolgozom (egy versesköteten és egy regényen). 
Valószínűleg egyik se lesz kész jövőre. Nekem ilyen a ritmusom. De mindez nem azt jelenti, hogy 
elégedett vagyok a teljesítményemmel. Ha nem megy az írás, vagy rossz, amit írtam, akkor 
ugyanúgy elkeseredem, mint tizenhét évesen. Csak a mennyiségpara múlt el.     
 

 
 
- Nálam periódusokban jönnek az alkotói és a befogadói időszakok. Vannak olyan hetek, hónapok, 
amikor semmit se tudok befogadni, csak alkotni tudok, később meg hagyom, hogy hasson rám 
mindaz, amit a nagyvilág kínál. Te is érzed ezt a kettősséget a mindennapokban? 
- Érzem. Akárhány év gyakorlat van mögöttem, reggelenként most se tudom biztosan 
megmondani, hogy ma akár oda se üljek a laptopomhoz, mert egy értelmes mondat se jön ki 
belőlem. Odaülök, és délután felállok, hogy már megint nem ment. Vagy éppen összejön valami, 
pedig reggel két szó nem állt össze a fejemben. Ha mindig tudnám, milyen napom lesz, akkor be 
tudnám osztani az időmet, meg tudnám tervezni, mit olvassak, nézzek, figyeljek, vagyis, hogy 
tervszerűen hasson rám aznap mindaz, „amit a nagyvilág kínál”. De ez sajnos nekem nem megy. És 
igen, vannak hosszabb, többhónapos, akár többéves aktív vagy inaktív periódusaim is. Ha te soha 
nem keseredsz el a passzív korszakaidban, azért irigyellek. És ha még irányítani is tudod ezeket, 
akkor pláne. Én sajnos ritkán érzem azt a passzív szakaszaimban, hogy most éppen tervszerűen 
töltődöm, hanem a legtöbbször csak azt, hogy megy az idő, megy az idő.  
.  
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     Csak az a szerencsém, hogy van egy jó erős korszerűség-kényszerem is, úgyhogy minden belső 
káosz ellenére nem adom fel, hogy odafigyeljek a nagyvilág kínálatára. Folyamatosan olvasok, 
nézek, felejtek, ismétlek, rendszerezek, még ha kapkodva, és mindig elkésve is. A fel nem adás 
nálam is tervszerű.  
- Néha azon kapom magam, hogy egy már eleve belterjes társaság belterjes viccét, amit maximum 
3 ember ért még a csoporton belül is, szóval ezt próbálom magyarázni egy teljesen kontextus nélküli 
kívülállónak, persze sikertelenül. Néha a Nílus versei közül is azt érzem, hogy Kabai Lóránt biztos 
érti a neki szóló verset, vagy a Régi vita szilánkja is biztos fejbólintást okoz valakiknél, de nekem 
bővebb magyarázat kellene. Másfelől meg teljesen természetes, hogy ezek a titkok azok, amik miatt 
érdemes élni: egy titkos bulin történt elszólást évek múlva visszamondani az érintettnek, az bizony 
jó érzés. A Régi vita szilánkja versről megkérdezte már valaki, aki nem tartozik a körbe, hogy mit 
jelent? 
- Az Avasi kísérő egy Kabai Lóránt versnek (Avasi keserű) a remixe. Ilyet, hogy „újravágjam” 
valakinek a versét, ezen kívül nem csináltam soha. Avantgárd módszer, és én nem vagyok egy agilis, 
avantgárd alkat. De ezt a remixet jólesett megcsinálni pár éve, és később, amikor a Nílust raktam  

 

 
 

össze, újraolvastam, és úgy éreztem, hogy ebben működik valami. Ezért tettem bele az Avasi kísérőt 
a kötetbe. A Régi vita szilánkja is így került be, (ideírom ezt a kétsoros verset, ha már szó esik róla: 
Mért, te az üveget érted? / Nem, én az üveget se értem.). Keresgéltem a füzeteimben, verseket 
kerestem az új kötetbe, sok félbehagyottat találtam, de azok vagy nem működtek, vagy időközben 
már máshol megírtam őket. De megtaláltam ezt a két sort, és ez működött. (Fogalmam sincs, hogy 
egy vers mitől működik és mitől nem, erre nincs receptem, csak receptoraim.) Gondoltam, cím 
kéne, ami magyarázza, és kiegészíti ezt a két sort. Így jutott eszembe ennek a kis versnek a 
háttérsztorija: valamikor réges régen egy párbeszéd eltörött, mint egy pohár, és csak ennyi maradt 
meg belőle: ez a két sor. Mert így szokott lenni: a törmeléket felsöpörjük, felporszívózzuk, de 
évekkel később mindig előkerül belőle egy szilánk a szekrény  
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mögötti sarokból. Elképzeltem egy régi vitát, ami arról szólt, hogy mit értünk mi meg Kínából, ahol 
például az üveget is feltalálták. Így lett a vers címe Régi vita szilánkja, a téma talán Kína volt. És 
beletettem a Nílusba, mert úgy éreztem, hogy ez a könyv talán túl direkten akar az ún. „igazságról” 
szólni, és ezért kell bele őrültség is, részlet, szilánk, töredék, anarchia, tévedés. Ezért is nem 
javítottam ki a címben Kínát Föníciára, pedig közben rájöttem, hogy az üveget kivételesen nem is 
Kínában találták fel. (Egyébként én tényleg nem értem az üveget. Se.)      
- Lator László mesélte egy interjúban, hogy mennyire fontos volt neki, hogy a kollégáival a 
munkahelyén tét nélküli irodalmi játékokat játszanak. Neked is megvan az a köröd, ahol 
irodalomról vagy bármiről lehet tét nélkül csevegni? Ha túl személyes a kérdés, akkor 
általánosságban kérdezem: az én versolvasási szokásaimat nagyban segítette, hogy mindig voltak, 
akikkel tudtam versekről beszélgetni. Hogyan lehet ilyen közösségeket összehozni? 
Nekem húszéves koromtól volt egy ilyen társaságom, a Kör – ez elég semmitmondó név, de ezen 
emlegettük mindig. (Vagy olykor Sárvári Körként – mert majdnem mindenki járt közülünk 
középiskolás korában a sárvári diákírók-diákköltők találkozóján. A Körbe járt az idők során 
rövidebb-hosszabb ideig például András László, Bartis Attila, Grecsó Krisztián, Király Levente, Kun 
Árpád, Peer Krisztián, Poós Zoltán, Térey János, Tóth Krisztina, Vörös István, Wirth Imre, és még 
sokan. Körvezetőink is voltak: Mezey Katalin és Papp Márió.) De soha nem volt olyan alkalom, 
helyzet, amikor ránk tört volna a vágy, hogy nevezzük már el magunkat, soha nem lettünk 
mozgalom vagy irányzat. Soha nem intézményesültünk. És ezt mondhatnánk akár tétnélküliségnek. 
De nem volt az. Mert nagyon is volt tétje a dolognak: minden csütörtökön délután ötre elmenni a 
Dembinszky utcába, később az Almássy térre, beszélgetni a világ kis és nagy dolgairól, közben 
párizsis-füstöltsajtos zsömléket enni, és elolvasni-megbeszélni egymás legújabb írásait. 
Csevegtünk, de soha nem tét nélkül, mert – és ezt minden pátosz nélkül mondom! - mindannyian, 
akik oda jártunk, az írásra tettük fel az életünket. Lator László korosztályának még a legendás, nagy, 
irodalmi élet lehetett a példa, amikor a kávéházban szellemi játékokat játszottak a Nagy Régi Írók; 
másfelől Latorék egy olyan pokoli és fenyegető valóságban voltak fiatalok a huszadik században, 
hogy létszükséglet lehetett nekik egy kis tétnélküliség.         
- Nemrég a Magyar Narancs címlapjára került, hogy Eszterházy hagyatéka Berlinbe került a Berlini 
Művészeti Akadémiára. Néztem a fényképet Eszterházy íróasztaláról, és nem tudtam nem arra 
gondolni, hogy a millió papírfecniből ugyan biztosan kijönne még néhány könyv, de az már egészen 
más irodalom lenne. Utánad is maradnak cetlik, írások majd, vagy te mindent megjelentetsz, amit 
pedig nem, azt kidobod? 
- Ez alapproblémája nemcsak íróknak, hanem a legtöbb embernek. Hogy az utódainknak ne 
hagyjunk magunk után gondot: tárgyakat, feladatokat. De amíg az ember él, valahogy mégsem 
ezzel szeretne foglalkozni. Tudom, hogy én is akkor cselekednék helyesen, ha, midőn halálomat 
érezném közeledni, ünnepélyesen máglyát raknék a verses füzeteimből, a naplóimból, plakátokból, 
levelekből, ajándékokból, oklevelekből, és ha már úgyis benne vagyok, akkor a lakásból is 
kihordanék a máglyára mindent, ami csak hozzám tartozik, majd ünnepélyesen elégetném az 
egészet, végül pedig a temetési öltönyömben elégedett sóhajjal kilehelném a lelkem a parkettán 
(mert a fél ágyat is elégettem, amin eddig aludtam). De a valóságban persze ez nem így megy. 
Komolyra fordítva a szót: igen, mindig tervezek nagy selejtezéseket, mert megfojtanak itthon a 
tárgyak és a saját papírjaim, de mindig sajnálom rá az időt. Szóval félő, hogy több dolog marad 
majd utánam, mint amennyi ésszerű.  
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- Ha visszagondolok a versélményeimre, melyek éjszakai kanapén olvasásból, egy lánytól hazafelé 
busszal, vagy haverokra várva utcasarkokon történtek, akkor felmerül bennem a kérdés: van-e 
ideális versolvasási helyzet?  Vagy akár élethelyzet, amikor érdemes verset olvasni? 
- Nyilván ez mindenkinél más. Nincs biztos tippem. Nekem kanapé, busz, villamos, HÉV, kád, vécé, 
strand, várakozás, mindenféle versolvasási szituáció megvolt már régen. És tulajdonképpen ezek 
közül bármelyik ideális helyzet a laptop-képernyőről való olvasáshoz képest. De én sajnos a 
legtöbbször mégis így olvasok verset, ez foglalkozási ártalom: sokan küldenek nekem írásokat, és 
olykor zsűrizni is szoktam különféle pályázatokon. És ez dömpingszerű olvasást jelent, és sokszor 
véleményt is kell mondanom, és/vagy írnom, tehát muszáj felelősségteljesen olvasnom - mint egy 
előadó a versügyi alosztályon. (Vagy a prózaügyin.) Szóval nekem az az ideális, vágyott olvasási 
helyzet, hogy csak egy könyv legyen a kezemben és semmi felelősség a fejemben. 
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