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tm található, mely Hervay Katalin muve). De míg másutt, antikommunista verseiben
a diktatúcák. emblémáinak, jelképeinek használata erószakoltnak és túlzónak tunik, itt,
a századelo világának megrajzolásakor a megértést erosíto motívumokként bukkannak
fel, olvashatóak az ismétlések. Maga a kertmozi motívuma pontosan megfelel annak
a követelménynek, hogy a költo az erdélyországi kisebbségi lét démoniságát és az el-
pusztult-pusztuló emberi-muvészi-történelmi értékek álomszeru szellemvilágát idézze
elénk. Az egységes kötetkompozíciót fellazítja ugyan~a túlságosan közvetlen utalás-
rendszer a már említett, Ceausescu-rezsimet idézo jeremiádokban, egészében mégis~
egységes alkotás Bogdán László Az erdélyi kertmozi címu verseskötete. (Mentor Kiadó,
Marosvásárhely,1995.)

.~rvn .;f[Y'.Ii:ú"

TalpalatnyiIthaka
JÁNOSHÁZY GYÖRGY: INNEN SEMERRE cÍMu KÖTETÉROL

Oszfürtöm háromezer öl.
bánatom éppolymesszeér.
Finylo tükrömbe. nem tudom.
honnét került az oszidér!

(LiTaj-pó)

Szonettek. Borongós, oszidos versek. Poétikai szempontból harmonikus, kiegyen-
súlyozott formanyelv, biztonságot duruzsoló ölelkezo, páros vagy keresztrímek, köny-
nyed jambus és "lépo" spondeus világa. Tartalmi szempontból a valaha volt Egészet
sirató Rész magányos dala, nosztalgikus vágya a harmóniának, az oszülo-öregedo em-
ber és az öregedo emberiség honvágya a fiatalság után, az aranykorba. Ez a kontraszt
határozza meg leginkább Jánosházy György kötetét. E két "nyelv" összefogódzása szüli
a verset.

A szonett sok száz éves hagyománya Jánosházy pályáján sem gyökértelen, hiszen
a költonek 1968-ban Százegy szonett címmel jelent meg mú{ordításkötete. E mostani
verseskötet szonettjei a poétikai mellett egy másik hagyomány folytatását is jelentik:
visszaidézik a klasszikus görög eszmények méltóságát, és a ma már szintén klasszikus-
nak számító elso nyugatos generáció (Babits,Juhász, Kosztolányi, Krúdy) alkotói vilá-
gának hangulatát.

A kötet elso része, mely aDon Quijote és a többiek címu ciklusig határozható
meg, a "költoi én"-t körülvevo világot mutatja be. A társadalmi változások és változat-
lanságok keseru, ironikus,gyakran az akasztófahumorig merészkedo ábrázolása ez:
jelenkori helyzetkép, melynek viszonylagossága az ókori kultúra abszolút jellegéhez
mérve még szembetunobb. A teljességelveszett. Helyét a relatív és részeire hulló világ
vette át. Ennek a "minden Egészeltörött" hangulatnak szükségszeru velejárója az egyéb-
ként tragikus veszteséget is relativizálva szemlélo irónia. Az Istenek éjszakájaciklus elso
verse, a Múzeumi istenek ezt az immanenciába kényszerített és ezzel természetszeruleg
töredékessé váló, felaprózódó transzcendens eszményt mutatja be, már-már groteszk-
nek ható éllel:
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A csiJJagfényesMindenség helyett
neotJviJJgIMZtÍmS, , tenyérnyi.
szerény talaputtal f:ó most beérni.

A múltban hAgytlÚelábat, árt, fej« -
de minek itt szem: jobb, hA úgyse lát!
Mit nézzen: a vasárnapi közönség
malacIrépét, mely fJhabzsolta löncsét,
és elbambul'fJa cipeli hasát?

(Múzeumi istenek.)

Hasonlóan reménytelenül kívánná az eltlint idill visszajöttét a Li Taf/?ót várom
holdfbryben címli vers alanya is. A l~endás vm. századi kÚlai költo, aki élete során
csaknem egész KJnát bebarangolta, Janosházy versében a soha vissza nem téro össz-
hang, a deru képviseloje. Ami a közel tizenkét évszázadnyi távolságot áthidalja a két
költo közt: a holdfény.

Ülök mélázva kékes holdsugárban,
elzsongft a patak csüingelise;
az asztalon boroskancsó spohár van,
és üres szék elótt szép rajzú csésze:

Li Taj-pót várom, hogy csöndben betérjen
a dombhátról, és hAjnalhasadásig
igyunk, szava/junk 'Verseketaz éjben,
míg bortól, TÍmtól, hArmattól elázik.

(Li Taj-pót várom holdfényben.)

Agyam lábánál fehér ragyogás:
lehet, hogy nyáron itt a h6fúvási

. Fö/eme/kedem.nézem-figyelem:
ágyamhoz ért a holáf'eny, a csodás.

(Li Taj-pó: Csendes éj. Ford.: Weöres S='ndor)

A jelen atomizált, falanszter-világát mutatja be A fJUágcsak megy címd szonett,
melynek eros iróniája az intenextus felidézésévellesz szembeötlo: Babits Men-
sze."messze...címd verse idilJiimpressziókatés hangulatokatsorakoztat fel tarka szí-
nekben, míg Jánosházy a babitsi mozzanatos technikát idézve néz körül a világban, és
impressziói épp ellenkezoek a nagy elod "képeslapjaival".

Jánosházy számára a tágabb, számunkra viszont a szlíkebb külvilágot jelenti Sze-
ged városa, melyet a költo Juhász Gyula városaként emleget. Szegeden bolyongva
Jánosházy ismét csak a hiányt. éli meg, a Juhász Gyula nyomában Szegetim, wJamikor
címd versben komor képekkel, "annátlan magány"-ba merülten láttatja a várost.

A tágabb külvilág ábrázolásában mindig ott larul a szdkebb haza, Erdélyország
múltja, jelene, jövoje. A Törökvilág.a Rómából számuzött ovidius Tomában,mely a Fo-
garasra kényszerülo Babits Levél Tomiból címli versével rokon, az Ady költoi meg-
oldásait idézo kuruc-versek ezt az elkeseredenséget és aggódást mondják el a cenzúrá-
hoz szokott ..másról beszélés" technikájával. E versek csoponjába tmozik az ismét
BabitsraemlékeztetoFeketekaráaony.A versnemcsaka Messze...messu...párverseként
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emlegetett Feketeonzágot implikálja címével, hanem elsó sorával Babits Herceg,hátha
megjön a tél is! címd kötetének nyitóversét (Balladafrisz fátyoláró/) juttatja eszünkbe.
Szonettvariációja és egyben folytatása ez Babits balladájának, csakhogy a Babits-versben
kifejezodo ember és természet közti összhang itt nincs sehol: a tél nem egyike az egy-
mást váltó évszakoknak, hanem az emberi lélekben megtelepedo hidegség, mely kitar-
tóbbnak tdnik a természetinél. Ám mégsem olyan komor kép ez, mint a Feketeonzág
reménytelenségbe zárt világa, ahol .fekete bellül a földnek váza.. Ez inkább - ha ret-
tegve és kétkedve is, de - tavaszban bízó lélekálIapot. Nem végleges, örökkévaló tél és
feketeség, hanem csak állapot:amolyan .~ hó alatt. jellegd átmeneti léthelyzet.

Ugyanezen .mag hó alatt. állapot sugallta és a szdkebb haza ihlette a költo szá-
mára á Sámson Gázában és a Pénelopécímd verseket, melyek közös eloképe ez az át-
meneti léthelyzet, a tavasz elotti tél, a hajnal elotti éj, az ünnep elotti böjt szigora és
komorsága. Ithaka az ingyené16kérok prédája.

De oszlik, lám, az éj. a pára,

a ház jOlött 'lJijjogua hosszú

árnyékok, keselyuk köTÖznek -
s már tudja, megjön nemsokára
Odüsszeusz: a megváltás s a bosszú.

(pénelopé)

Jánosházy György úgy kalandozik keresztény, pogány, európai és ázsiai kultúrák
mezsgyéjén, mint kinek mindez az otthona. S miért ne lenne az? A kultúra - otthon.
Fedéla fejünkfölött.TalpalatnyiIthaka. .

A kötet vízválasztója és egyik legszebb része a Don Quijote ésa többiek címd cik-
lus. Itt a költo hangot és témát vált. A ciklus kezdoversének, a Don Juannak kivételével
mindegyik szonett szerepvers is egyben. A Don Juan Ell-d beszédmódja Elt-dbe vált
át, és ettol kezdve a Don Quijote-szerep variálódik a hos és a hozzá közel állók
(Sancho Panza, Rocinante, Dulcinea és Cervantes) viszonyában. E résztol fogva a kül-
világ, mely eddig az ábrázolás fókuszában volt, új szerepet kap: a .lírai én" önértelme-
zésének hátteréül fog szolgálni. Az önértelmezés központi problémája pedig az öreg-
ség, a világba való belefáradás és a belole való kikopás lassan, ám visszafordíthatatlanul
közelgo élménye. A külvilág és a .lírai én. közös problémája tehát az idillvesztés: on-
togenezis és filogenezis itt összeér. Ennek a találkozásnak válik hídjává a Don Quijote-
ciklus, melyben a szerepversek álarca mögé bújva panaszolja el a beszélo az idovel ví-
vott szélmalomharc veszteségeit. A ciklus valójábanbúcsúdal: Don Quijote, akinek
nem pusztán életformája, hanem lételemeaz útonlevés, célhoz s ezzel élete végéhez ér.
Don Quijote halálávalpedig-ismét visszatéro motÍvumként - érvényét veszti az Ab-
szolút, a mese és a Relatív lesz a valóság.

Az e ciklust követo versek már a szerepversek álarcát is levetik, és közvetlenül,
E/t-ben smlalnak meg. A versek egy téma variációi: az élet és halál mezsgyéjén bölccsé
higgadt, jövot fürkészo várakozásé. E szonettek sorába tartozik a Meditáció Omár
Chájjám olwsása közben, mely a rubájokat (négysorosokat) író XI. századi perzsa költo
és csillagászverseinek ihletésére született. Egy-egyrészlet a két költotol:

szemünk csillagviJágokatbetuz,
sdidergetótélTJégiéjszakákon
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az álmAtlan /élekmk /uli a máIeony,
húJó ereImJe /ull a bor, a tUZ

(Meditáció Omár Chájjám olvasásaközben)

Tudod, hogy életedbólkirepülsz mAjd,
hogy titkolt.függönye mögé Iurülsz mAjd.
Igyál.hisz nem tudod,hon".n faIwJtál. . .
vigadj, hisz nem tudod, hová tnerülsz mAjd.

(Omár Chájjám: Négysorosok. Ford.: Weöres Sándor)

A kötet második részében egyszer újra találkozhatunk a szerepverssel: a Tenger<
járó Szindbád elégiája nyolCIIliiIeútja elott clmd szonett olvasásakor. Az. Ezeregyéjszaka
kereskedeS-hajósát ugyanabban a pillanatban érjük utol e versben, mint Don Quijotét
a már említett ciklusban. Vagyis: az élet végén. Tengerjáró Szindbád, az utaz6, hetedik
útja végén így búcsúzik teSlünk:

Én pedig megfogadtam a mAgasztos Allahnale, hogy nem ut4Zom soha többé se.
vízen, se szárazon az után a hetedik kóborlásom után, amelyen annyit kínlád.
tam és szenvedtem, hogy k4LuuiJAl. utazássiJ torkig lettem.

. (EzeregyéjszakaTengerjáróSzindbádhetedikmeséje,
vagyis a hetedik utazás. Részlet. Ford.: Honti RezscS)

Jánosházy még egy utazást csatol Szindbád kalandjaihoz. s ezzel végs<)célhoz jut-
tatja, csakúgy, mint Don Quijotét.

De vár még egy kaland. egy ut, a végso:
ciprus tövénéwzrtk vájta lépcso
és kulestatan kis kamra lent a mélyben.

Ha bezÁrul jOlöttem, mint aleripta,
enyém a kincsek és a bé/u titka -' .
de mJr nem térelt meg, hogy elmeséljem.

(Tengerjáró Szindbád dépája nyolcadik útja elótt)

A második rész utols6 két verse mintha a kötet összefoglalása lenne: Katona J6-
zsefrcSl. A BánIe költájba'1 készült. s az életút két pontját emeli ki: a joggyakornoki éve-
ket az 181Q-es évek elején. vagyis a Bánk bán megírása eleSni idcSszaltot. a .mag hó
alatt" állapotát, és a városi ügyészi éveket 1S20-tól, amikor Katona Don Quijote vagy
Szindbád módjára célhoz ér. és "kihunyt költeSként" készül az utolsó útra.

Szél járja csak az álmos Kecskemétet,

a jóllaleott polgár elszenderült;
14m az utca és 14m a /élele,

mely egykor bósi tettekbt hevülL

Hová tUntek királynék és /ewnték?

A bús Tiborc m4'rMit meg egymAga.
Mmszeszmék em/é/u ritka vendég:

felszívta az alföldi éjszaka.
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Múló nap gondja, múló óraélve:
kihunyt költGnek ennyi jut már csak.
Közömbös arccal néz tavaszba, télbe.

KésGrejár, aludni kéne, mm hát
hajtásra várják reggel úri társak.
Ásít, s elfújja csöndesen a gyertyát.

(A Bánk köMje. A f6ügyész)

Jánosházy érdeklcSdéseés rokonszenve Katona iránt egyébként nem véletlen, hi-
szen CSis jogi diplomát szerzett, emellett a Színiakadémia rendezcSitagozatát is elvégez-
te, majd éveken át dolgozott a színházmdvészet terijletén rendezcSkéntilletoleg drama-
turgként. Ami különös, az a két vers köztessége. Ugy keretezik e versek a Bánk bán
megírásának idejét, hogy a bele torkolló és a belole eredo idoket hordozzák eközben.
Ebbe a kettos idcSsíkba,amit végtére is a mu megírásának elcS~és utó ideje jelöl, egy
másik idcSbelidimenziót csempész maga a mu. Egyrészt hozza magával az elmúlt idcS-
ket, újra megélve és örökül hagyva a magányos tiborci zokszót, másrészt hozza ma-
gával az irodalmi hagyomány folytonosságát, a mu magabiztos, örökkévaló jelenide.
jét, mely vigasztalóan lengi be az emberi elmúlás borongós ezüstjét.

A kötet harmadik, befejezo része egy szonettkoszocú, címe: Szerelmeim. Európa
különbözcS múzeumaiban látott mualkotásokat sorol itt fel a költo, így vallván szerel.
met a Szépnek. Jánosházy versei a ncSiszépségideál elcStthódolnak, s e sok és külön.
bözoségében megfoghatatlan ncSalaktranszcendens, _égi- szerelmet sugall, melynek leg-
fcSbbtárgya ismét: a kultúra. A szonettkoszocú hangulata egy irodalmi (de képzcSmuvé-
szeti jellege miatt a két muvészeti ág interszemiotikai viszonyát tekintve is érdekes)
allúziót rejt: Michelangelo Buonarroti A márvány ésaz asszony címd szonett jét:

A legnagyobb muvésznek sincs oly álma,
amit ne zárna bármely kocka márvány

önnön feleslegébe: mit kizárván,
a lélek által vont kk megtalálja.

(Michelangelo: A márvány és az asszony. Ford.: Babits Mihaly)

Ez a Jélek által vont kéz-, mint az avatottság, a Széphez értés szimbóluma
Jánosházy szonettkoszocújában is megfogalmazódik, jelesül a kötet zárszavában:

Szépség,szerelmes ámulatba vesztG:
ki értheti titkos, nem /ölJi lelked
más, mint a költG. szobrász és afestd?!

(Óda a Súphez. Mesterszonett.)

(Enciklopédia KÍ4dó, 1995.)
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