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permanens forradalmában -  Szentkuthy is 
ráeszmélt arra, hogy a metafora vagy az a bi
zonyos delej, amelynek a tárgyak asszociatív 
lehetősége a forrása, éppolyan érvényes és el
sőrangú valóság, mint a tények külvilága, 
amelyre vonatkozik. De ennek az önképző- 
köri életidőben írt naplóregénynek a szövés
módja még valamit jelez: amit később Halász 
Gábor a Prae kapcsán Szentkuthy szemére 
hányt, hogy „a megölt cselekmény, a kivégzett jel
lemek mellett” ez a hatalmas kötet, mint a rom
bolás dokumentuma „kísérteties támadás a ma
gyar realista regény ellen ”, sokkalta inkább a te
hetség determinációjának előbb ösztönös, 
majd tudatos vállalása. Az út tehát,,az egyetlen 
metafora felé” Szentkuthy számára egyszer
smind az egyetlen művészi lehetőséget is je
lentette. Hogy aztán „igazi csodával” vagy 
„szemfényvesztő álvarázslattal” van-e dolgunk 
(hogy Halász Gábor megfogalmazásánál ma
radjunk), az már egészen más természetű di
lemma, és semmiképpen sem a módszer 
problémája, hiszen a naturalista, a hagyomá
nyosan vagy modernül realista regény épp
úgy szolgáltat mindkettőre bőségesen példá
kat, mint a prousti vagy a joyce-i regény vilá
gok nyomán támadt galaxisok regényei, 
majd a nouveau román termése éppúgy, 
mint a posztmoderneké.

Megértőbb kritikusának, Németh László
nak egész kritikusi pályáján áthúzódó vezér- 
gondolata szerint minden valamirevaló és 
eredeti életműben egy „írói növésterv” valósul 
meg, amelynek a terve, szellemi kódja bele 
van programozva a tehetségbe, mint génje
inkbe az életünké. Szentkuthy első s majd
nem elfeledett regénye, a BAROKK RÓBERT 
mindenesetre minden vonatkozásban előle
gezi a Szentkuthy-életmű monumentális so
rozatának a növéstervét; a túlizzó, magasra 
csavart képzelet protuberanciáit éppúgy, 
mint a stílus arany(ozott) pompáját, amely
ben nem feltétlenül csak „a neuraszténia tük
rözte ilyen gyönyörködtetően és ilyen kínosan ön
magát”, mint ahogyan ezt Halász Gábor vik
toriánus ízlése és szigora minősítette. Van en
nek egy másik, Szentkuthy életsorsából ere
dő, rejtett forrása is, amelyet a BAROKK RÓ
BERT lapjain feltáruló családi miliőrajz csak 
megerősíthet, s amellyel kapcsolatban a FRI- 
v olitAsok és hitvallások egyik pontján a 
következő vallomást tette a szerző: „Sokszor

eszembe jut szüleimmel kapcsolatban Henry Moore 
KIRÁLY ÉS KIRÁLYNÉ című szobra. Fantasztikus, 
szürreális, irreális vékony testek, nem nagyon lát
szik, ki a férfi, ki a nő, széken ülnek egymás mellett, 
de annyira izoláltak, mintha nem is egymás mellett 
ülnének, vagy süketnémák lennének. Nos, szüleim 
így éltek egymás mellett egész életükben. Némák és 
szótlanok voltak, édesanyámmal együtt talán ha 
két-háromszáz szót használtak. A magyar nyelvet, 
annak finomságait aztán pláne nem ismerték. Úgy
hogy beszélgetéseik többnyire egy-egy megjegyzés, 
egy halk mínuszjel vagy pluszjel volt... Ha nem 
tudnék írni, bizony nem lenne csoda, mert családi 
környezetben nem tanultam .semmit, de még szava
kat se. Műveimben erőnek erejével kellett felépíte
nem egy külön nyelvezetet gondolataim kifejezésére. 
Még ma is néha arra gondolok, hogy úgy jártam 
az »anyanyelvvel«, mint az agyerek, akit nem ta
nítottak meg szülei járni: kínjában, meg hogy ne 
vegyék észre, megtanul bukfencezni. Elég ritka lát
vány az utcán bukfencező ember, ugye? Én is így 
vagyok: nem tanítottak meg beszélni, hát stílusbuk
fencekkel fejezem ki gondolataimat. ” — S hallgatva 
a bukfencezés zsenijét, a magyar irodalom 
történetének asszociatív delejessége jóvoltá
ból eszünkbe kell jusson a költő, Pilinszky, aki 
ugyanígy, szinte nyelv nélkül nőtt föl. Pi
linszky azonban „a szegények alázatával” elfo
gadta azt, ami ellen Szentkuthy a szegények 
indulatával és kínjában lázadt egy életen át. 
De hát így is van ez rendjén; az irodalomban 
mindenkinek másfelé vezet a maga útja a mű
vészi üdvösséghez.

Domokos Mátyás

A LAZSUKÁLÓ ŐRANGYAL 
PASASA

Bajor Andor: Részleges vízözön 
Héttorony Könyvkiadó [1991]
209 oldal, 250 Ft

Egy álomban, amelynek leírásával kezdődik 
a könyv, a Szamost, ezt a „sokoldalúan fejlett 
folyót” elzárták az erre fölhatalmazottak. A 
Szamos „megnézte a pecsétes papírt, közömbös, hű
vös pillantással”, és elkezdett visszafelé folyni,
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„mert az irányra magának a folyónak nincs semmi 
befolyása”, egyébiránt meg „parafa dugót a tisz
ta forrás mocskos pofájába, csakis ez lehet a Szamos 
vagy inkább az egykori Szamos kérdésének végleges 
megoldása”.

A másik, az ugyancsak vizet idéző, régebbi 
álomban pedig „egy nem kis vízözön körvonalai 
bontakoztak ki”, amelyet ártatlanok is, bűnösök 
is meg-megúsznak. „Ez ugyanis csak olyan -  
részleges vízözön.” A korlátozott világvége me
taforáját az álmodó végül könyveimnek vá
lasztja, s kötetbe foglalt küldeményt postáz a 
hátramaradottaknak -  nem bizonyul ugyanis 
elegendőnek az ideje ahhoz, hogy megvár
hassa, míg ki-ki kézhez kapja a RÉSZLEGES 
VÍZÖZÖN-1.

Bajor Andor hatvanhárom évesen, 1991 
januárjában meghalt. (Kolozsvár elképzelhe
tetlen, ahogy hajdan barátai írták, Bajor nél
kül, s mint mondják, nem is megy a képze
lődés nélküle, most is csak vele.) Legalább 
egy teljes alkotói felvonása maradt el végleg, 
s bár Bajorhoz jobban illett volna még az 
öregkori írói kiteljesedés előtti összegezés, a 
kötet búcsúkönyv lett, amelyet az álom szür
reális, érzékeny foglalata keretez finom léni
ákkal.

A novellaválogatás a harminc-egynéhány 
éves írói pálya egészét átfogja: az ötvenes 
évek végén született írások legjobbjaitól az 
utoljára papírra vetettekig. Ha áttekintünk 
ezen az életművön -  a RÉPA, RETEK, MOGYORÓ 
és a FőúR, ÍRJA A TÖBBIHEZ (Irodalmi Könyv
kiadó, Bukarest, 1962, ill. 1967) felől haladva 
a Lelkek és pasasok (Magvető, Budapest, 
1975) című köteten át az APRÓHIRDETÉS (Kri- 
terion, 1989) humoreszkgyűjteményéig (hogy 
most csak ezeket említsük) -, azt látjuk, hogy 
a RÉSZLEGES VÍZÖZÖN Bajornak szinte csak a 
legkitűnőbb munkáit tartalmazza. S mintha 
túlontúl is szigorú szelektálás eredménye vol
na ez a kétszáz oldal.

Ennek a szám szerint 47, többnyire pár ol
dalas elbeszélésnek, illetve versprózának csak
nem mindegyike egységesen kiérlelt, erőtel
jes, remek darab, s minthogy a dátum hiány
zik mellőlük, a tájékozatlan érdeklődő egyet
len, esetleg újabb alkotói korszak termésének 
is vélhetné őket. Pedig az Erdélyben rendkí
vül népszerű Bajor Andornak nem egy (itt is 
olvasható) novelláját vagy szatíráját már 
húsz-huszonöt éve ismerik -  leghűbb olvasói

szinte betéve -, ahogy valószínű, hogy a leg
utolsó remeklésekből, például a kötetnyitó 
ÖtÖSFOGAT-ból is fejből fognak idézni, s ta
lán nemcsak a kolozsváriak. A határon túl 
jobban emlékeznek Bajorra úgy is, mint a 
legnagyobb elődökhöz méltó nevettetőre, s 
nem felejtik el a hétköznapokat elviselni se
gítő, egyszerre bölcs és pokolian féktelen hu
morát, egészséges szarkazmusát, azt, hogy ez 
az író nemcsak a legjobb novellisták egyike 
volt, hanem a nyomasztó évtizedekben egy
maga töltötte be Erdélyben az összes olyan 
szerepet, amit nálunk a paródia és a szatíra 
terén Darvas Szilárdtól Örkény Istvánig írók 
egész serege szolgált -  s ő ezt mindig torony
magasan a Ludas Matyi-szint felett űzte. 
(Hogy Bajor Andor könyve most megjelent, 
ebben kulcsszerepe volt a RÉSZLEGES víz- 
ÖZÖN-t kiadó Verő Lászlónak -  manapság, 
amikor csaknem minden igényes mű kiadása 
az anyagi csőddel szembesít, erről is szólni 
kell.)

Az esetleges terjedelmi korláton túl nyil
ván semmi más meggondolás nem vezette 
ennek a könyvnek a válogatását és szerkesz
tését (a hátoldali ajánlás szerint még a szerző 
állította össze a kötetet -  a lektor és szerkesz
tő Réz Pál volt), mint a novellák egyenkénti 
értéke. Az életmű-feltornyozást ambicionáló- 
kéhoz képest ez rátartibb, igényesebb, bár -  
a teljesebb képet igénylő olvasók szempont
jából -  vitatható magatartás: a rostáló arany
mosóé. Az új rögök mellett az időről időre 
szigorodó szelekciók után a régebbiek legér
tékesebbjei maradnak csak fenn a rostán. így 
persze lényegtelenné válhatnak az életélmé
nyek időrendjét vagy a megírás sorrendjét 
követő, esetleg tematikai avagy műfaji ciklus
építés, sorba rendezés lehetséges szempont
jai, valamint a dátumok és egyéb elő- meg 
utószói kapaszkodók, forrásjelölések -  ezek 
itt mind hiányoznak is. Az utóbbiakat talán 
nem kellene nélkülöznünk, ahogy legalább 
magának a kötetnek a megjelenési éve is fel
tűnhetne valahol. A lényeget ugyan ez sem 
érinti, mégis kár, hogy más szempont, példá
ul a mondandó vagy az élmény képzettársító 
rokonsága sem sorolta egymás mellé az egy
máshoz illő írásokat.

A kötet negyedik, hetedik, nyolcadik, ti
zenhatodik, huszonegyedik és huszonkette
dik elbeszélése például (valamennyi 1958 és
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1966 között íródott) mind olyan gyermekko
ri emlékből és történetből kirajzolódó kis re
mekművek, amelyek, ha szabad ezt pozitív 
értelemben így mondani, egy húron -  még
hozzá a legszebben szólók egyikén -  pendül- 
nek, A gyermek szemének, nyelvének, észjá
rásának, lelkének az az alkata ábrázoltatik itt, 
amely egyszerre közös vagy ismerősen rokon 
Molnár, Karinthy, Móricz vagy Kosztolányi s 
a többi legjobbak alakjaival -  mégis személye
sen, utánozhatatlanul Bajor-hősök is ezek a 
gyerekek, kivált persze az író saját kölyökfi- 
gurája maga.

Ahogy a vízbe rántott nyolcévesnek az a 
mi minden végigpereg az agyán, amíg repül, 
folyófenékre merül, elrugaszkodik és kapá
lózni kezd (ÚSZÓLECKE A KÖRÖSÖN); aho
gyan valakit a majálisra készülő előadás gó
lyájából a guggoló békák karának kórusban 
brekegő egyedévé fokoznak le (EGY HAJDANI 
BÉKA NAPLÓJÁBÓL); ahogy az öntelt bez- 
zeggyerek, szertárosi karrierje megtöretését 
követően, leszólja a zoológiát, és strébernek 
tekinti annak őszinte, új hívét (TÜCSÖK ÉS 
BOGÁR); meg amiként a MADARAK ÉS FÁK NAP
JA tudni- és tennivalóit leventekirándulás 
közben praktikusan demonstrálják -  hát ezek 
azok az elbeszélések. Meg az, amelyben a kó
dexvásárlás és -tanulmányozás viselkedési 
következményei bemutattatnak az -  aligha
nem kuplerájban lakó -  osztálytársnál meg
ejtett s az illemkönyv koreográfiáit híven kö
vető vizit során (ÖRDÖNGÖS KÓDEX); vagy az 
az élmény, ahogy szentnézőbe menet a gyer
meket lassan kezdi „hatalmába keríteni az áhí
tat”, mígnem arra kell rádöbbenjen, hogy 
„mint minden embernek, nekem kell a sárkányok, 
farkasok és kígyók szikrázó szeme előtt megállanom 
másfél méteres emberségemmel” (GYERMEKI ÁJTA- 
TOSSÁG). így merül fel aztán a legkisebb 
egyedet is megillető őrangyal helyzetének 
tisztázása, a LELKEK ÉS PASASOK problémája, 
amikor az lesz a kérdés, vajon arról van-e 
szó, hogy „az őrangyalok eloszlásánál valahogyan 
átugrották a nevemet”, vagy van ugyan, de szé
gyenszemre folyton alszik az illető, minek kö
vetkeztében falazni kell a hortyogó mennyei 
személyzetnek, s lódításokba muszáj bonyo
lódni (miszerint beteg az istenadta, tejbe- 
rizzsel, déligyümölccsel meg befőttel tömik) 
-  míg végül az embert a példa s a bizonyság 
kitüntető pellengérére állítják a többi pasas

elé, mert, íme, „ennek a kisdednek egy angyal je
lent meg”, s e kínos percekben sincs ott az an
gyal, hogy osztozzon ebben az ártatlanság
ban, és az Úristen sem dörög le az égből, 
hogy „ő az enyém, az én hazug és bűnös fiam, nem 
a ti ártatlan kisdedetek”, hanem a lelki egyed 
megint magára marad, és a magasabb dolgok 
után kutatva egyedül kell utánanézzen a pók
hálós padláson, „hogy az őrangyal végül is mihez 
kezdett nélkülem”.

„Attól kezdve a jelenlétemmel hazudtam” -  
mindezek után már csak ez az életkorszak kö
vetkezhetett. (Kornis Mihály fogja majd a 
hetvenes években felvenni a fonalat, hogy a 
gyerek és a kamasz tragikus magányának 
utolsó őszinte kiáltásait és kétségbeesésében 
kifinomuló hazugságait a Bajoréhoz hasonló 
szeretettel és kíméletlen öniróniával ábrázol
ja. De másoknak, tegnapi-mai író és publicis
ta ironikusoknak, parabolikusoknak és szati
rikusoknak is nagymestere, vagy -  megeshet 
-  méltatlanul fel sem ismert elődje Bajor An
dor.)

A „lelki személy” kisétált a természetrajz
szertárból, beesett a történelemórára, a világ
háborút vették éppen, terepgyakorlattal 
együtt, de Bajor nem dolgozta ki a tételeket, 
óra alatt a pad alatt firkált, s későbbi feljegy
zéseiből az derült ki, hogy A VÍZMŰ OSTROMA 
idején a saját szomjúsága, az egész felszaba
dításból pedig a toronyóra újbóli működésbe 
hozatala érdekelte csak, meg hogy a háború 
után ki kivel jött haza együtt gyalog Kolozs
várról, aztán pedig a vöröskeresztes csokolá
dé kávé-osztás a városban, a TÁNC AZ ISTENEK 
ITALA KÖRÜL -  évszámokat persze csak imitt- 
amott tüntet fel.

De földrajzból se mutat nagy hajlandósá
got. A Szamost még meg-megnevezi, de 
egyébként hősével a Zöld Pipához címzett 
kocsmát emlegetteti, a repülőhidat meg a 
Cseresznyés-dombot, és senki se érti, az illető 
mit beszél. (És hogy hívják egyáltalán a vá
rost?) Az Október húszadika út, a Május har- 
madika tér közelében, magyarázza neki a ta
xisofőr, de se ez a novehahős, se mi nem tud
juk ezt követni, s már-már úgy fakadunk ki, 
mint az egyszeri ittas férfiú az útbaigazító 
rendőrnek: „Hagyjuk a részleteket -  milyen 
ország?” S miféle a társadalma, eze-aza, ho
gyan szólnak a felsőbb szemeszterekben a 
zárthelyik, mondjuk, a politikáról?
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Nehéz ügy, regionális sifrírozási technikák 
ismerete szükséges a visszafejtéshez, mester
fokú allegorikus szatírák íródnak, tudatván, 
nehogy szó szerinti DOLMÁNYOS VARjú-ra 
vagy Éneklő KUTYÁ-ra gondoljunk; lóduljon 
meg az agyunk, ha a Tavaszi szonáta első 
sorában azt olvassuk, hogy „Asszán városában 
betiltották a zenét”) értsük meg a FÁKLYAVIVŐK 
egyetemes kelet-európai politikai szurokkal 
átitatott lobogását; fogjuk fel a népakarat el
vének hihetetlen képtelenségét abban az ál
lampolgári szintre lebontott dilemmában, 
hogy Aszfaltozzák-e ki a lóvásárteret?, s 
a megállíthatatlan romlás abszurditását a tá
jékozódni akaró utas infantilis kérdése mö
gött: Hol bújócskáznak a gyermekek? A 
harmadik kérdő mondat című szatirikus dol
gozat, az 1958-ban (!) kelt MIÉRT EVETT Bo- 
DONI ELVTÁRS VADAS BÉLSZÍNT ZSEMLEGOM
BÓCCAL? -  az előbb említetteknél konkré
tabb, kevésbé allegorikus tartalmú, jobban 
értékelhető, de könnyebben felejthető választ 
ad tétele kérdésére. (S talán, ha már itt tar
tunk, az ÉNEK A FÜRDŐKÁDBÓL, a SZÉKEK 
vagy a BÁLINT KATONA BALLADÁJA is helyet 
cserélhetett volna az életmű számos más, je 
lentékenyebb, e kötetből mégis kimaradt el
beszélésével.)

Hogy a szerző folyton KÖTELES..., oly
annyira, hogy ezt már vezetékneveként érzi 
rögzülni, ez mindnyájunknak ismerős ta
pasztalat, s értjük, hogy ha a hatóság iDÉZŐ-t 
kézbesíttet Szőlős! néninek, persze hogy a be
hívott zokogó imába kezd, s macskájának ete
tése felől rendelkezik, ha meg a tejesüvegek 
ügyében foganatosított raportot mégis meg
ússza, magunk is csak összeköttetésekre tu
dunk gyanakodni.

Ennek az ép ésszel csak görbe tükrökben 
figyelhető, s a finom utalások, elhallgatások 
révén kirajzolódó világnak olyan eredeti ka
rakterei s egyszersmind költői alakjai jelen
nek meg aztán, mint a szerelmével vasárna
pozó, de szakmai ártalomban szenvedő s né
mi szürrealitás iránt fogékony kidobóember 
(érzéssel hajítja ki a lányt a virágágyásba); a 
szárítókötél-tolvaj Patkó Pepi, akinek esete 
bizonyos mennyiségi problémából kiinduló 
meggondolást vet fel, hogy tudniillik „ka va
laki négy métert lop, az közönséges tolvaj, míg ha 
ellop negyven kilométert, az raktáros”) továbbá az 
állatvédő mozgalmat a varjúirtás aktuális kö

vetelményeihez igazító Pali bácsi; a szappan
habos kuncsaftnak torokmetsző borotváról 
balladát szavaló őrült borbély, vagy a produk
ció művészi üzenetének mély értelmezését 
félresöprő zenebohóc, aki csak muzsikál, 
egyébről meg itt nincs mit beszélni.

Akár messzire vezető, talán végérvényesen 
megválaszolhatatlan kérdések köré szőtt pél
datörténeteknek is olvashatjuk ezeket az em
lékezetes főszereplőket középpontba állító 
írásokat. A kötet végén helyet kapó filozofi
kus szabadverseknek (vagy versprózáknak) 
egyike-másika is ebbe a sorba illik: KELEMEN 
Lajos balladája például, amely az idős ko
lozsvári levéltári történész veszekedéseiről 
szól -  az Úristennel, aki titkos léghuzat tá
masztása révén összekuszálja az iratokat, a 
középkori históriákat XX. századi szószegé
sekkel, kivégzésekkel és tömegmészárlások
kal szaporítja, ráadásul pedig -  ahogy az 
öreg tudós átkozódik -  „megint ellopta a zseb
órámat /  a Vén Zsidó”. A költői szatíra könyö- 
rületlen telitalálatának ihletője (nyilván Ba
logh) „Edgár bátyám a mindenkori /  mozgolódá
sok titkos álvezére”, aki a tornyot ígéri megmu
tatni, de csigalépcsőn mélyülő, szurokfekete 
pincezugba kalauzol: „márpedig ez a torony /  és 
vedd mindenkorra tudomásul /  és természetesen tu
domásul vettem /  de azóta is gondolkodom hogy /  
mi a különbség a pince és a torony /  a sötétség és 
a világosság valamint /  a belátás és a kilátás kö
zött”.

Bajor Andor végül is szűk csapásokat en
gedett meg magának vágni a megírható tár
gyának és mikéntjének félelmetes dzsungelé
ben, pedig kevesek kezében volt valaha is oly 
kiváló s olyan mester módra forgatott, erre 
való eszköz, mint az övében. Hogy például az 
Apróhirdetés mindig hirdet valamit -  „ha 
máist nem, hát egy alig használt kalucsnit, kolbász
füstölést, stiglincet, jutányos áron” -, számos re
gény ellenben „még kolbászt se akart füstölni” — 
Bajor százszor inkább ezt írja meg négy ka
cagtató s tökéletes flekken, semmint hogy 
„más, irodalmibb műfajokba” bonyolódva ne 
adj’ isten olyan írásművekhez legyen köze, 
amiket maga is örömest cserélne el „egy jól 
megfogalmazott apróhirdetésért”. (Mi mindent 
nem írt meg -  alkalmas idő, lelkiállapot, fel
buzdulás, a tiszta papírral szembeni vakmerő 
elszántság híján, vagy mert a szövegömlést a 
saját soraival szembeni szigorúságból megtil-
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tóttá magának?; s mi mindent, elbeszélést, re
gényt, drámát halasztott a jobb csillagállások 
korára -  sokaknak ju t ez most eszébe.)

Megírta inkább jelentéseit és tájékoz
tatásait, vizigót diplomataként, például,,nagy
bátyám látogatásáról, a vele folytatott kereskedelmi 
tárgyalásokról, valamint kalapjának helyzetéről”, 
fergetegesen; megírta az ÁPRILIS BOLONDJA 
folytonos megcsalatások dacára is megőrzött 
beugrathatóságának hűségét és szépségét 
(nehogy az ő hitetlensége miatt ne virágoz
zanak ki aztán a hársfák); imádkozott az ül
dözőkért („csillapítsd meg iszonyú szívüket... se
gítsd az üldözőket is pihenni”)', vagy a megfor
dított beszéd keserű iróniájával értetlenke
dett azon, hogy mit akarnak ezek a „kurdok”, 
„ és miért kerítenek a kipusztulásuknak ekkora fe
neket”. Néha már a végletekig tömörített fo
galmazás, igen erősre sűrített novella három 
oldalon (Éjféli ügyelet), jelenségek, tár
gyak rögzítése, összegezések.

Bajor erre is korán mutat hajlamot: már 
a hetvenes években kórházi leltárba véteti 
magát („zöld-fehér csíkos pizsama, emberrel”), ta
lán azt reméli, így kiderül, ki is volna ő; sőt 
már 66-ban kéri a számlát a főúrtól, felszá
míttat a gyerekkoron kezdve a csillagködökig 
mindent, mert tudja, „eljön az idő, amikor 
mindezekért le kell pengetnem a mulatság árát”, 
amikor majd (negyedszázad múlva, az utolsó 
írások egyikében) az ANYANYELV-ért fohász
kodik és mond hálát: „hallgatni csak konok 
anyanyelven örökre elnémulni így tudunk mindegy 
nekünk ha töredék ha emlék pusztult betűk a kidőlt 
sírkövén

Bajor Andor igazi bravúrjait mégis ott ta
lálni, ahol szövegeiben a pengeéllel hajszál- 
vékonyan, de mélyre metszett szatírát az el
beszélés szemérmes, rejtett költőisége szövi 
át. Nehéz az ilyesmire példát hozni, recenzió
ban ezt illusztrálni, pedig épp ebben bővel
kedik ez a könyv.

Az olvasás közben jegyzeteidnek végezetül 
volna azért pár kérdése: Tessék mondani, 
Bajor úr, aztán megengedte-e most már az 
Atyaisten, hogy Öregnek nevezze, s főként 
kugliznak-e együtt, és állítgathatja-e Ön az 
Öregnek a bábukat? Hát azzal a szerencsét
len, magára hagyott őrangyallal hogy vannak 
most megegyezve, ki vigyáz kire? Vagy ne is 
kerteljünk, vegyük inkább magunknak vég
tére is a bátorságot, és a J óisten kérdését te

gyük fel ennek a már többször emlegetett 
őrizőnek: Te, angyal, hová tetted a te pasaso
dat?” Mert erre már, ha a hárfaórák alól fel 
is van még mindig mentve, tényleg nem fe
lelheti ez a „lazsukáló”, cserbenhagyó szellemi 
lény azt:

Hát őrzője vagyok én az én pasasomnak?
Mert éppenséggel a fején találná a szöget.”

Závada Pál

OLVASTAM EGY VERSET
Jánosy István: Madársirató 
Kortárs, 1991. szeptember. 63. oldal

Jánosy István költészetének sajátos motívum
rendszere már első kötetében, az 1948-ban 
kiadott PROMETHEUS-ban -  ez volt egyébként 
az utolsó kötet, amelynek Baumgarten-díjat 
ítéltek, igaz, meg már nem kapta -  készen 
megmutatkozott, és társult ehhez az az idio- 
szinkratikus hang, ami elemzéssel oly nehe
zen közelíthető meg. A hang túl van a költői 
mesterség megtanulható elemein, de innen, 
leginkább talán az intonáció felől juthatunk 
hozzá, noha intonálni is csak hangot lehet, A 
hang a költő legmélyebb sajátja, semmi tény
szerűen kimutatható köze nincsen a költé
szethez, mégis minden ezen fordul. Jánosy 
költészete nem éles fordulatokkal tágította 
bejárható birodalmát, nem síkváltásokkal di
menzionálta világát, hangfekvése is változat
lan. Témakörei is mindig ugyanazokból a 
centrumokból gyűrűznek ki. Mégis folyama
tosan megújul, időről időre váratlan remek
lésekre képes. A megújulás és remeklés ilyen 
pillanata ez az újabb szonettje:

MADÁRSIRATÓ

Egy madarat kell elsiratnom, 
törékeny csontú madarat.
Kislányos, szelíd arca fantom.
Panasz az arcán nem fakad.

Csípőtől kimerevített lábbal 
feküdt ágysírban évekig,


