
súlyát e felvetés fényében-árnyéká-
ban mérhetjük.

ZSILINSZKY FANNI

(Magyar Napló, Budapest, 2004, 
210 oldal, 1990 Ft)

JÁNOSY ISTVÁN:

ÖÖsssszzeeggyyûûjjttöötttt  vveerrsseekk

Jelentõs feladatra vállalkozott a Kor-
társ Kiadó. Az 1919-es születésû
Jánosy István költõi munkásságát
szintetizálandó, összegyûjtött verse-
it jelentették meg. Talán szerencsé-
sebb lett volna � még az ár kedvezõt-
len alakulásának rizikóját is vállalva
� kemény borítóval megtisztelni (s
megvédeni) e súlyos, vaskos kötetet,
valamint a tartalomjegyzék mellett
betûrendes címmutatót is összeállí-
tani.

Ennek ellenére az eredmény már
önmagában is tiszteletet parancsol.
Egy tekintélyes, több mint fél évszá-
zados lírai teljesítményt summázni
nem kis feladat, ám rendkívül hasz-
nos. Hasznos az olvasóknak, hiszen
ez a könyv az ismerkedésre éppúgy
alkalmas, mint egy esetleges váloga-
táskötet. A kritika számára pedig
(elvben, gyakorlatban egyaránt)
ösztönzõ lehetõség nyílt az újbóli
megméretésre, Jánosy költészetének
újragondolására.

A könyv Jánosy István elsõ köte-
tétõl, az 1948-as Prometheustól kez-
dõdõen kronologikus rendben kö-
veti végig lírai munkásságát. E mûve
azonnal az érdeklõdés középpontjá-
ba emelte az induló lírikust. Elsõkö-
tetesként elnyerte a Baumgarten-
díjat, melyet annak megszüntetése
miatt már nem vehetett át. Érdekes-
ség csupán, ám talán nem lényegte-
len, hogy könyvének darabjai 1944
és 1948 között íródtak; a Promethe-
usban a világháború utáni újrakez-
dés lehetõségeit veszi számba.
A többi esetben is megfigyelhetõ,
hogy mindig egy hosszabb idõszak
termése került egy kötetbe: Pokol-
tánc szarvasokkal (1946�1957), Az
örök béke álmai (1948�1960), Kuko-
rica istennõ (1960�1969), A kõven-
dég (1970�1980), A nagy kaszás
(1981�1985), Helyben járó Odüssze-
usz (1986�1993), Bátyánk, a Nap
(1994�1998). Kivételt képez nagy
ívû epikus koncepciója, a Rákóczi if-
júsága (1955), valamint a jelen kiad-
vány kötetbe nem sorolt versei.

Jánosy modern szerzõ, s ezt a
modernitást pályáján végig vállalva
írta meg verseit. Költészete több
forrásból táplálkozik; a klasszikus
antik versformákat éppúgy termé-
szetes biztonsággal kezeli, mint a
magyar ütemhangsúlyos verselést.
Témáiban is megfigyelhetõ a sokol-
dalúság: a mitológia éppúgy fontos
szervezõ eleme Jánosy költészeté-
nek, mint a történelmi személyek, a

Szépirodalom 109



magyar múlt idézése vagy vallomá-
sai a zenéhez fûzõdõ viszonyáról.

A hagyománytisztelet talán leg-
érzékletesebb példája a Rákóczi ifjú-
sága címû elbeszélõ költemény. Eb-
ben II. Rákóczi Ferenc életét és a
17�18. századi Magyarország törté-
netét dolgozza fel, Zrínyi Miklós
1664-ben bekövetkezett tragikus
halálától véve fel az elbeszélés fona-
lát, az eseményeket egészen Tokaj
várának 1704-es bevételéig követve.

Jánosy verseinek másik domi-
náns eleme a lélektan. Képzett pszi-
chológusként jól ismeri ezeket a je-
lenségeket, folyamatokat, s irodalmi
eszközként ki is aknázza az ebbõl fa-
kadó lehetõségeket.

A kötet ívét figyelembe véve
megfogalmazhatóvá válnak Jánosy
István lírájának keretei, tartalmai is.
Egy, a hagyományokhoz ragaszko-
dó, azokat szinte õsi, vallásos tiszte-
letben tartó lírikus teljesítménye ez,
kiegészülve a gondolkodó lírai én
személyes tapasztalataival, élménye-
ivel. Nem lehetett ezen a maga szá-
mára kijelölt úton következetesen
végigmenni. A hagyományok fel-
bomlását sikerrel fordítja vissza, lét-
rehozva ezzel a tradíciónak, a nem-
zeti karakterisztikának, s a 20. szá-
zad sokat megélt emberének egy
térré formált (szöveg)világát.

Mindent egybevetve és mérlegre
téve, egy igényes szerkesztésû kiad-
ványt vehetnek kézbe az olvasók, fia-
talok és idõsebbek, kritikusok és mû-
kedvelõk egyaránt, amely egy egyedi

hangvételû, társtalan lírikus életmû-
vének nagyon fontos dokumentuma.

SÜTÕ CSABA ANDRÁS

(Kortárs Kiadó, Budapest, 2004, 
648 oldal, 3200 forint)

VASS TIBOR:

BBeevvaallllááss  ggaarrnniittúúrraa

Vass Tibor szeret karácsonyi ajándé-
kot adni. Megkaptuk tõle az idén is,
(adó?)bevallási garnitúra formájá-
ban. Adakozó ember õ, szereti meg-
osztani az olvasóval azt, amije van:
saját, folyton változó világát, táguló,
afféle (magán-)világegyetemét, tör-
ténetekkel és szép tanulságokkal,
csattanókkal, nyelvi játékokkal, néha
egy-egy kacsintással az olvasóra a
versek végén. Ha pedig nem törté-
neteket ír, akkor �csak� kibont egy
gondolatot, kifejti, részletezi, feltár-
ja, elemzi, boncolgatja, továbbgon-
dolja, �narkólövés� lesz belõle,
ilyesmi. A kezdõ Vass Tibor-olvasó
most tanulgatja, hogy a vers annyi-
féle lehet, ahányan vagyunk, már
legalábbis olyanok, akiknek egyálta-
lán van verse.

Vass Tibornak van. S mije még?
Játéka is van. �A játék az különös:
gömbölyû és gyönyörû�, mondotta
Kosztolányi egykor, és nem gondol-
ta, hogy egyszer ez a minõség majd
Zinocska, vagy a testes nõ, esetleg Kun
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