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Jánosy István

A nagy kaszás

Jánosy István A nagy kaszás című köteté
ben is széles ívű, sokszínűen villódzó, fe
gyelmezett és erősen a hagyományokban
gyökeredző költészetet teremtett. Miívésze
te nem egységes tematikájú, nem élesen
körvonalazható, kemény, drámai erejű ké
pei vissza-visszatérő témacsoportjai mégís
karakterisztikus, egyéni világot teremte
nek. A költészet mélyrétegéből táplálkozik,
Prometheus titán emberfeletti-emberi an
tik hitéből, a megtartó magyarságeszméből,

a zene, a szerelem, és a természetet átható
Értelem bűvöletéból. .Karamazoví lelké
nek" csendes győzelem minden egyes új
vers, a szürrealista látomásos álomkép,
tiszta csiszolású szonett, veretes költészet
egyaránt, a "Hd, fríg zokogásokkal" boron
gós "pentaton kristály" összhangjában. A
"kék Karnevál" megkésett, jelmez nélküli
vendége ő, álmok vigyázója az átélés "pi
henni ült madárrajában". Az életen túli
Öröklét, a "virággá szépülő ember", és az
emberarcú természet titoktudója, az "ok
ság fogaskerekei" közt a "minden-egy" ét
tője.

Új kötetében, A nagy kaszásban érett
művészetének sötét színei megerősödtek,

de mellettük a megőrzött fény még tisztá
bban ragyog. A verseskönyv két nagyobb
tételre, a Kaszálás címszavú fő részben, és
a Megkésett melódiák cím alatt összefoglalt
versekre, az újabb, és négy 1944--48-ban
írt költeményre oszlik. A nyitó rnú, a Reci
tativ - alcíme szerint "Babits parafrázis" 
a versformára és a babitsi versalkotásra
versmondásra utaló címadású mű, a "nagy
szerelmes levélsusogásba" merülő zenebú-
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völet hangja, és tiszteletadás a nagy előd

nek. A zene, a "végtelen harmóniák titok
zatos Naprendszere" Jánosy István életé
nek és költészetének egyik alapélménye.
Művészetében á. zene az anyagon túli léte
ző, az eggyé- olvasztó végső dallam, mely
éppúgy időtlen és végtelen, mint a vele
könnyen rokonitható C. Aiken költészeté
ben az Ősanya központú Káoszban sugár
zó, a természetet leképező Szimfóniák és
Prelüdök. Jánosy verseiben a zene atova
tűnt sugaras öröm, az ifjúkori teljesség
mellett az életen túli beteljesülés. A mú
lásban . a vágy hangja és vigasztalás.
(Henryk Szering Mozart B-dúr hegedű-zon

gora szonátáját játssza, Schumann Róbert)
A zene-filozófia s a lét Jánosy számára

az öröklét játéka, melynek végső értelmet
adó célja a téridőn át az ősképhezvaló el
jutás. Egy felé tartó a lélek mélyét feltáró,
és az égbe fúró gondolat útja. A nagy Egy
végtelenbe futó spiráljának törvényeit a te
remtő Értelem által alkotott fonnák szol
gálják, "s minden maradandóvá lesz, mert
minden túlmutat önmagán". A létezés for
mái különbözőek, de lényegük azonos; egy
másba forduló, az Egészet alkotó részele A
filozofikus versekben az érett gondolatiság
veretes szavakkal szól az időtlen békéről

és az emberi méltóságról.
Jánosy István költészete az eredeti for

mák művészete: hódolat Aranynak és .Ho
ratiusnak, Berzsenyinek és Platónnak. Úgy,
hogy a jelent élő embernek szól, s az általa
megélt tragédiákra keres választ. A Kezdet
és az Örvény közötti időt végtelenné tágít
ja, s a múlt és jelen összeolvasztása, költői

belső időszámítása el nem múlhatóvá teszi
a "való gúny-szövedékén" átütő örökséget.

Verseinek külÖnös vonása az, hogy ben
nük. egyes sorok, metaforák visszatérnek
mint egy el nem készült szimfónia dallam
töredékei. Szuggesztív belső .erejű lét ez,
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az időt és a tennészetet is átformálja, a ha
lottak az élőkben visszatérve élnek, görög
és somogyi "táj olvad össze, "kendermagos
a köd", fák "csontkeze int", "a sors kertjé
ben a homály mind sűrűbb", az "apa alakjá
nak és a "távoli fákban feltűnő Isten-arc
nak" szentelt csöndes méhóságp áldozás a
kaszálás a "marcali táj suhogó füvén".
(Kaszálás)

Költészete önmagát felmérő s a világgal
egybevető, emlékező, vágyakozó és várako
zó: összeérnek benne az emlékek és a je
len, a teljesség, a harmónia vágyában. De a
paradicsomi ártatlanság elvesztésének fáj
dalmát sugalló Kamasz szerelem "félbetört
puha pillanat"-tükröző,a Szél és a Temess
el (1947) verselését idéző sorai, a szonet
tek emlékezései, s az öregséget felmérő

költemények hangja szomorú, A bánat és a
hit kettőssége és a hibátlan dallam keresé
se teszi ezeket a verseket a kötet szép da
rabjaivá:

- eljő még a pillanat,
mikor a Hang megszólal bennem és zeng:
akkor csak Ő szól, én már elenyésztem ...

(Melankólia)
A nagy kaszás központi témája a halál, s

a halálon túli létező. Sorai vallomások - az
idővel számot vető értékteremtő költészet
tiszta számvetései. A hajdan "diadalmas
Artemisz"-ből és A festő végzete elfoszlott
álmot idéző soraiból ennél is több hangzik.
Kérdés arról, ami már úem megfogható,
nem érzékelhető, anyaga már más, mint a
költészete:

Hogy kell hát a Semmit lefesteni?
.A vég-magányt? S új testet ölteni?

(A festő végzete)

Jánosy István költészete az öregség vé
gesség-végtelenség hitében, a költészeten
túli lírikum ábrázolhatatlanságát belátható
tudatállapotban teljesedik ki. A tökéletese
désre törekedve éppen az időtlent ragadja
meg, a "végső próba" lobogásáig a hibátlan
dallamot keresi. A Búcsú a nyárílaktól, a
Parabázis, a Pro domo, Az elhagyottak
könnyed formájú, fegyelmezett szépsége
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mögött hitet és· méltóságot tartó súlyos erő

feszül. Ez az az örökség, ami az apa bölcs
szelídségéből, Berzsenyi ritmusaiból,
Arany János "delfi-i lángjából" a költőre

maradt.
Méltán emelheti kötetébe korábbi ver

seit is (Régi szonettek; Megkésett meló
diák). Ahogy összegyűjtött verseiben, itt is
bizonyos, hogy korai költeményeinek szín
vonala is a későbbi művekhez mérhető. A
megváltozott élethelyzet, az elmélyült gon
dolatiságot újraértékelő késő-líraiság új
költeményeit megkülönbözteti, de nem kü
löníti el azoktól. Sőt, az Abszint és az Óvó
helyen mementója az emlékező és búcsúz
tató versek újraértésének segítsége is. A
Mi történik a halál után? "furcsa-intim és
szélsőségesen szürreális-groteszk" tartal
mát magyarázó jegyzetek pedig különös
módon vezetnek a vers születésének szöve
vényébe. s közlés-gesztusuk az idős költő

tiszta akaratának kifejezése is.
Lírája kihagyásokkal, elhallgatásokkal

szabdalt. Csak akkor ír, ha a szó igazi él
ménye, s akként is adhatja tovább: a tarta
lom és az átélés szolgáló fonna csiszolt,
teljes egységében. Mint ahogy egész költé
szetének egyik kulcsfogalma az álom, e kö
tetben is nagy fontosságúak az álom-ver
sek: a gyermekkorí eszmélés és a későbbi

élmények összefűzése, titkos függőségük

kutatása, emlékezés és lebegő létezés,
amely képes az átmeneti formák levetkezé
sére, a tudat belső héja mögé hatol. A pá
lya- és szellemtársakat búcsúztató versek
sem válnak siratókká: az emlék, és az
"idea-széppé kristályosult pillanat" él ben
nük, s a növekvő örökség feladat-revása
fellendíti, .eróvel tölti meg a csendes so
rokat.

A nagy kaszás világa igen sokszínű. Az
idő múlását, az öregséget panaszló versek
mellett a magasabb létfolytonosságban hi
tet találó filozofikus, az emlékezet mozaik
ját, festő lírai látomásos és álmodó, a zene
bűvölete elragadtatott, és profán litánia
ként csengő költemények sorjáznak benne,
az újat is felfedezve, de a múlt értékes
örökségéből is megtermékenyülve. (Magve
tő Kiadó)
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