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Jánosi Tibor verseiről 
A foglalkozására nézve újságíró Jánosi Tibor a maga részéről már költőként 

is bemutatkozott számos versének publikálásával különböző lapokban, így ez az 
írás ajánlás inkább, semmint „első bemutatás". 

Születnek olyan versek, amelyeknek egész jelentésük-üzenetük: címükben 
eleve adott. Ilyen János Tibor Félelem című verse is. Jánosi Tibor — mint mos-
tan oly sok fiatalember! — Erdélyből jött Magyarországra, s mintha távol-kül-
honba lökne-vezetne-űzne ez a különben olyan közelbőli u tazás . . . Erdély! 
A magyar nyelvnek, s ezen belül a magyar líra nyelvének ez a honvágyas bú-
vópatakja! A magyar nyelvnek és megszólalásnak ez a különszakadt sziklavára, 
mely még mindig működő erőd, noha harcosainak, védőinek létszámát egyre 
apasztja — szálról szálra tépve és szakítva a szövést! — egy eszetlen történelmi 
vetélő. 

Jánosi Tibor Esőben úton című versében mind nyelvileg, mind kínzó ön-
magának-üzenetével: élesen jelzi az embertelen erdélysorsot. „... utazunk egyre 
valamerre" — írja. Egy másik versében „a halál megdöbbentő tarkaságáról" ír, 
s ha „pár szót" szól a levelekről (hol az a költő, aki sohasem kísérelte volna meg 
„leírni" a lehetetlent: a hulló és lehulló faleveleket!?), akkor versét eképpen 
fejezi be: 

Leveleknek szél 
a szemfedőjük, 
repüléssel leplezik, 
hogy halottak már. 

Pályán című nagylendületű versében megint megüt néhány víziós, vad sor: 
Csontkéz nehezedik 
acélbotkormányra. 

Arccal menetirányba, 
hátul a csend, 
sisak, s szemgödör közt 
teljes a rend. 

A Vers című Jánosi-vers jogosan viseli lakonikus címét, befejezésében 
ugyanis ott van az a ritka jelenés: az, ami a nyelv szavait (e hatalmas szótárból, 
íratlan szótárból való szavakat!) istenáldotta pillanatokban valóban verssé-
emeli, versként-röpteti, wersbe-robbantja. De nem mindig „robbanás" kíséri ezt 
a jelenést; a Bozenna című vers csendes, nyugodt és tisztán elégiái megszólalás-
ban születik meg: 

Egy elmúlt 
lengyelízű nyár 
szőke mosolya 
bennem él még. 

És Jánosi Tibor olyan kihívó, mondhatni: mindennaposán kihívó verscím elé is 
merészel és képes is verset írni, mint az a szó, hogy Végzet. A nyelvtani igeidők-
kel merészelt triviális játék is gyönyörködtet a vers végén, mert mintegy el-
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engedi az olvasót a verstől: „ . . . eltelik ... eltelt". A Búcsú a szavaktól című 
vers olvastán az ember tényleg megijed, hogy egyszer — és ugyan melyik mi-
kor lenne soká? — tényleg el fog majd kelleni búcsúzni, igen, a szavaktól, a sza-
vaktól is. Az ő tulajdon vers-szavaival szeretném kívánni Jánosi Tibornak: „utat 
kíván a sodrás!" (Fohász), hogy „partok nyissatok medret" (és újságok hasábjai 
is!) verseinek, hiszen látnivalóan szuverén nyelven szól, hiszen tudja a Tenni-
valók-at is: 

Elégetni mindent, ami 
nem kell 

magányba vonulni a kibérelt csenddel... 
hiszen if jú ember létére már ismeri a stációk at is: „örökmécsben a gáz miért is 
égne? / élőknek kell a láng ...", hiszen tudja, hogy a vers írása, de általában az 
emberi szó kimondása, és az azon által merészelt megnyilvánulás: nem könnyű 
j á t é k . . . És talán tudja azt is, hogy ha nem mi lépünk át a Rubiconon, akkor 
a Rubicon lép át mirajtunk. Mert minden megírt versben ez a döntés rejtezik. 

JÁNOSI TIBOR 

Félelem 
Kihalt utcák során 
lépteid visszhangja 
árnyként, makacsul 
egyre tovább 
lopakodva 
követ a félelem 
szürke puhakalapos 
emberkéje. 
Kitartón, mindig húsz 
lépésnyire mögötted. 
Álmaidban, 

Pályán 
A készülékek egy része még működik 
de a motorok már csendesek . . . 
millió csillag néz farkasszemet... 

Évezredek telnek, 
vagy csak percek múlnak, 
világok születnek 
csillagok hullnak. 

asszonyod mellett, 
telefonhuzalodban, vagy 
ahogy esténként 
a kocsid mellett leparkoló 
idegen járművek ablakaiból 
les rád. 
Jelen van 
kitörölhetetlenül. 
Megszoktad, hogy 
lopva hátra pillants, 
lehalkítsd hangodat. 
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