
aki szereti a lírát. A posztmodern jel-
legen már átüt a hagyományhoz va-
ló kötõdés is, a perspektivikus,
ugyanakkor visszafelé is tekintõ né-
zõpont egységessé válik a vers apro-
póján. 

SZALAI ZSOLT

(FISZ Könyvek 10., Bp., 2002. 92 o. 
1200 Ft)

Vörös István: 
A Vécsey utcai évkönyvbõl

�Vörös István költészete jó. A rossz
ellen van.� Kemény Istvántól valók
e szavak, ezzel kezdem; vele. Panasz-
kodhatnék itt hosszan, hogy nem
könnyû Vörös István új kötetérõl ír-
ni, de nem teszem. Mert könnyû.
A jó könyv adja magát.

�Miért kell // mindig átváltoz-
nom?� Sorok megtörve, bújtatva
szövegkörnyezetben, s összerakva
mégis; milyen nehezen szép. A festõ
szobájából van ez a részlet � Van
Goghról van szó, és rögtön: Pilinsz-
ky Van Goghja jön, és a leírások miatt
még A hóhér szobája is. Apropó, Pi-
linszky: õ mondta, hogy egy vers
csak önmagához mérten lehet hosz-
szú vagy rövid, amúgy �valóságo-
san� ez nem számít. A vers belsõ
szerkezetérõl, mondanivalójának sú-
lyáról beszélt. Vörös István érti (és
érzi) ezeket az arányokat. Nem fe-

cseg, nem untat, de nem is hallgat el
semmit. Lényegrõl beszél, s a versek
�belsõ szerkezeti� harmóniája már-
már megnyugtató.

Vörös István felesel a hagyomá-
nyokkal, a régiekkel, s mégis megõr-
zi, sõt új megvilágításba helyezi azo-
kat. Címek, a teljesség igénye nélkül:
A közelítõ õsz (Berzsenyi), Rohanunk
a semmibe (Ady), A rovarok elviselhe-
tetlen könnyûsége (Kundera) stb.
�Van / házam, bár nem építettem /
sohasem.� (Téli nap és, persze, Rilke
Õszi napja.) Vörös István nem ját-
szadozik, megbízható játszótárs te-
hát. S játéka (több mint játék) túl-
mutat önmagán, mint az Árnyékot
visz címû versben is, melybõl csak
késõbb, többszöri olvasásra bomlik
ki Nagy László és a Ki viszi át a sze-
relmet?

A hó és a víz, a fekete és a fehér
fontos, állandóan jelenlévõ motívu-
mok a könyvben. Mint a Jin és a
Jang. Nyár és tél. És valóban: kü-
lönbséget tenni tanítanak Vörös Ist-
ván versei. Hogy kicsit könnyebben
nézzünk a világra. Ez lett. Ajánla-
nom kell ezt a könyvet. Ajánlom.
S jobb szívvel nem is ajánlhatnám �
a hiteles és tiszta költészetet.

BABICZKY TIBOR

(Parnasszus Könyvek, Bp., 2002. 188 o.
980 Ft)
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