
VAS ISTVÁN

Két anakreóni dal
Köd a rozsán

A rózsát köd borft;a

Most, most fagy meg a rózsa

Eddig kitett magáért

Hányadszor is !Jirágzik

Nem várható el tőle

Hogy még ezt is kibtr;a
Most majd fonnyadni kezd el

S megtekeredni szirma
lsten veled jövőre

Te majd kihajtasz újra

S én hol leszek ki tudja

POMOCÁrs BlLA.

Kibirta
Kibírta ezt is kibirta

Még ma is él a rózsa

Köd nem fogott ki rajta

S a talajmenti fagy sem

A ködöt átragyogta

Titokzatos bíborja

Melyben a VéT s a túzláng

Vegyül találkozóra

Ugye méltó vagyok rád

Ugye lesz föltámadásunk

Gyönyörű Róma-rózsa

Csillagtoronyban
Jékely Zoltán ifjúkori költészetéhez

A személyes veszendőség-tudat és a történelmi -reménytelenség terelte a fiatal
Jékely Zoltán érdeklődését a világmindenséghez, a létezés egyetemesebb törvé
nyeihez. A fogyatkozó marosszentímreí gyülekezet sorsának felmérése után rövi
desen a végtelen égboltot vizsgálja, mint aki a messze távolban, a létezés egye
temes rendjében keres vigaszt történelmi csalódásaira. Ez a mindenségre irá
nyuló érdeklődés hozza létre költészetének egy egész vonulatát, poétikájának
önálló változatát: a bölcseleti elégiát. Ez a költői forma a Nyugat "harmadik
nemzedékének" ontológiai és antropológiai érdeklődését és bölcseletét fejezte ki.

Jékely nemzedéktársaí, minthogy csalódtak a történelmi haladás reményei
ben, az emberi szernélyíség benső körében, illetve az emberi létezés általánosabb
\ ízsgálatában keresték az alkotó munka Iehetőségét- és feladatát. A kor nagy
társadalmi és kulturális válságaí elől próbáltak az örökkévaló dolgoknál mene
déket keresni. Modern filozófusok nál és ősrégi mítoszokban találtak orvosságot
a válságra : tőlük vártak választ azokra a kérdésekre, amelyekre a történelemtől

választ nem reméltek.
A magyar szellemi. életben három nagy hatású gondolkodó: Kerényi Károly,

Hamvas Béla és Várkonyi Nándor munkássága fejezte ki a válság bölcseletét
és megoldási kísérleteit. Bölcseleti munkásságuk hátterében a modern vallástu-.
domány, lélektan és kulturális antropológia foglalt !'Ielyet. Az emberiség ősi míto
szaiban találták meg a kultúra forrását, n történelem magyarázatát - az em
Lerí lényeget. Kerényi Károly az antik mítoszok kutatásában alkalmazta a Jung
-féle mélylélektan módszerét, Hamvas Béla a, ókori filozófiák és a keleti vallá
sok elképzelései nyomán magyarázta a modern ember zaklató Ielisrneréseit, Vár
konyi Nándor pedig az archaikus kultúrák történetében búvárkodott. Hármuk
közül csupán Kerényi volt igazán "szaktudós" : vallástörténész és mítoszkutató,
Hamvas és Várkonyi müvetödéstörténetí esszékben közölte gondolatait, s dolgo
zott ki sajátos ku ltúr- és életfilozófíát. Mindhárman nagy hatással voltak a har
mineas évek szelterm eletére. a "harmadik nemzedék' költőire. S noha eszmei
vonzásuk közvetlenül nem érte el .Jékely Zoltán költészetet, a kor ontológiai és
antropológiai kérdésfeltevésének hatása alól <3 sem vonhatta ki magát.
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Annál kevésbé. mivel éhr.énveinek sz III t jén ő is aiNbölcselet. nagy kérdé
seivel találkozott. Öt is az Iogtalkoztatta, nogy valójában rnilven súlya van az
emberi létezésnek, hogy rnilyen helyet tölt be az ember a mindenség dolgai és
teremtményei között, A kozrnikus vlL,g hatalmas aránvaihoz mérte a korlátozott
létü, esendő embert. Legnagyobb bölcseit ti elménye ti végtelenseg lett: a vég
telen tér és végtelen ídő. A huszadll. sz.i..ad terrr.éazettudomúnyos gondolkodását
a modern magyar. költésze; legmk.ibb a ;';"ZlnoI6gi:ü e lrneriyek korében sajá t i
toua el. Az anyagi világ hatalmas rnérctei árnu latra é~. félclemn' késztet t (:.!-; <J

költőket. között Uk Jékelyt Az emberi leny mindenképpr-n eltörpült azok előtt a
minden képzeletet meghaladó távlatok előtt, amelyek az új tudományos feiis
merések nyomán kibontakoztak. A világmindenség kiismerhetetlennek tetszett:
rideg közönye megingatta a feléje néző ember önérzetét. A magyar költészet
szorongva állt a rnindenség és az örökkévalóság előtt, zavartan szemtélre a messzi
csillagokat.

A mindenség iránti érdeklődést mntha Füst Mi/án messzi múltakba és távoli
világokba feledkező költészete kezdeményezte volna. "O messzí fény! I A7
örök változás mi végre van? Vagy minden veszendőbe mén ? Az egek tornyai
s az égő tűzzel teii árkok?" - kérdezte (Messzi fény); "rajtad feledtem szornorú
szemeimet: vigasztalan örökkévalósúg P' - hangzottak panaszos szavai (Tél). Ezt
a kozmikus reménytelenséget örökölték a "harmadik nemzedék" lírikusai. Weöres
Sándor az időt és az időtlenséget állította szembe egymással (Theomachia). Rónay
György a kozmikus létezés értelmét kereste (Híd), Kálnok!! László a csillagos
végtelenre függesztette tekintetét (Oda Charles Baudelaire szelleméhez) s a csil
lagokat fürkészte Hajnal Anna is (Csillagok). A fiatal .Jékely Zoltán maga is a
végtelen idővel és a csillagos éggel viaskodik. "Tudom. a feledés konok fátyla
borul I rám s nyomaim az úton beporozza ' az Idő-sivatag futóhornokja, I a
Iöldgolyó pedig tovább gurul I bolygói közt végtelen úton át" - írja Máglya
círnű, 1933-ban keltezett versében, egyelőre azon a "chanson-szerű" dallamos
hangon, amelyet elégiáiban alakított ki. A végtelen idő és a végtelen tér szo
rongató élménye mindenesetre már e korai versében megjelenik. Ez az élmény
kap megfogalmazást a Mélység néhány sorában is: "Élele halálsápadtan lebegek
I az iszonyú idömélység felett".

Csillagokat vizsgáló korunkban bizonyára Jékely Zollún az a magyar költő,

aki a legtöbb figyelemmel Iürkészí az égbolt ábrái t, ha lehet, teleszkópok len
cséivel. Szeret elábrándozni a végtelen méreteken, az anyagi világ rejtelmes
gazdagságan. távoli világok létén és lehetősegén. A csillagos ég motívuma talán
csak Kálnoky László és Hajna! Anna költészetében kapott oly nagy szerepet,
rnínt nála. Az éjféli csiüaqokhoz ; Csillag-áhítat és Hazafelé cirnű verseiben ennek
a motívum nak van versképző feladata, Ifjúságának egyik nagy élménye volt a
"nagy rotáció": a világokat rejtő, titokzatos törvények szecint mozgó csillagos
ég, és az a döbbenet, amelyet e kozmikus rendszer nem ernber-rnéretü arányai
előtt kellett éreznie. Erről az élményéről ad számot az 1936-ban írott Csi!!ag
toronyban című versében. A Széchenyi-hegyi csrllagvizsgálór a Baár-Madas Inté
zet tanárai számára szervezett látogatás keretében édes-apjával együtt kereste fel.
Ez a látogatás adja a költemény közvetlen élményforrását és életrajzi hátterét.

A tizenkilenc szakaszból álló nagyobb költemény négy egységre tagolható.
Az első egység (1-3. szakasz) a távcső lencséivel belátható égi birodalom fényes
bolygólt és csillagait jelöli meg. Már a csillagneveknek - .Jupí ter, Kasslopeia.
Arcturus, Mezartym, Lyra. Aldebarán - mitologikus sejtelme van. A távoli
égbolt e mitologikus sejtelmű világából érkezik vissza a parányi Földre a költő

tekintete. Az első egység gondolati szerkezetét a távcső két oldalán elhelyezkedő

két világ összehasonlítása és ellenrétezose szabja meg. A csillagos és hatalmas
távlataival osszernérve az ember szanalmasan apró lénnyé válik: "jaj, milyen
egysejtű parány vagyok". önérzete ingadozni kezd, félelemmel vegyes kiváncsiság
gal mérí fel - rnost már nemcsak a műszerrel, hanem képzeletével is - a csil
lagos eget. Ezzel a képzeletbeli felméréssel indul a költemény második részének
(4-10. szakasz) gondolatmenete:

Forog, gördül a nagy Rotáció,
bezárulnak s megnyílnak csi!!agévek;
a Hadak-útja fénylik. mint a hó,
porában jó vitézek mendegélnek,
gurul a Hold, roppant aranygolyó.
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Ahatártdan 'egek szeiulélete nem ad magyarazatot az ernber kétségeire és
szorongasaira, ellenkezőleg, erősíti őket. A rnindenség törvényei éppolyan titok
zarosaknak tcts.ienex. rníru az emberi ld törvényei. A kozmikus világ míntegy
mcgszemel::eseJik, maga is szenvedő lénnyé válik, amelyet létezésének és moz
gásának k ifürkeszhetetlen :jt~;a gyötör. E titkot az -mberí értelem talán soha
sern 'ciGla megoldar.i.

S ról,án megunhatatlanul a kÖT!,
sznue érze'm, ~OQ:i hömpö!1lö!J_ ezuczoq
s döcög sóma/mi-ló útján a Föld,
körötte úsznak árjától gyötört,
zita It fdhö-archipeláQuszok.

Hogy s~;1baduljunk innét, hol a szem,
mely ezt 'l hármas szörni/ű kárpitot
atsz--'.ja. s 1101, r,c, Van az értelem,
ame!y előtt sútfoszlik a titok,
s kit nem borzuszr a tinta végtelen?

A koltemény narmadik részében (11-16. szakasz) a csillagos ég titkain me
rengő költő "régi bölcsek" szellemét idézi, hozzájuk folyarnadik magyarázatért.
eligazításért s talán vigaszért. Azokra a régi tudósokra gondol, akik kezükben
"hitvány múszerekkel " fürkészték a csillagok rejtelmei t. Ennél a gondolatsornál
szövődik a költeménybe az elmúlás Jékelynél jól ismert képzete. Keserű kérdés
tolakszik a mindenség titkaival birkózó gondolatok elé: "Hová repült megfejtő

-lángú percek I diadala i a nagyagyvelők vajon most hol hevernek?" Maga
a költő válaszol: Elfelejtett cintermek szörnyű mélye / emészti őket". A régi
bölcsek sem tudnak feleletet adni a fiatal költő szorongató kérdéseire. Megismét
lődik a "nagy Rotáció" örök forgásáról írott (imént idézett) szakasz: a magya
rázat továbbra is Iüggőben marad.

A negyedik szerkezeti egység (17-1\1. szakasz) csupán lezárja, de nem oldja
meg a töprengéseket. A költő a "vad mindenség-félelemmel" telített csillagokat
türkészt tovább s a többí "szome'rú emberre" gondol. S hiába fejezi be versét
dacos felkiáltással: "a halál sunviri a melybe ránt - vagy a magasba, már kit
ahogy illet __", a költemény egészének gondolati világát és személyes hangu
latát a szkeptikus merengés, a bölcseleti kétség szabja meg. Ezt a merengést és
kétséget fogalmazza meg a negyedik egység hangsúlyos szakasza:

Vajon meddig vonul velünk az éjben
rozzant, tÚlterhelt bárkánk, a világ,
hol életed leélted és leéltem,
anélkül, hogy jelenne szikra láng,
szikra remény ebben az örök éjben.

A Csillag torony ban költöt szerkezetét kettős eljárás alakítja ki. Egyrészt a
szemléleti ellentétezés, amely minden szerkezeti egységen végigvonul, és a min
denség hatalmas méreteit állítja szembe az emberi létezés parányi méreteivel.
A makrokozrnosz rettenetes súllyal nehezedik a mikrokozrnoszta : az ernbar szinte
semminek érzi magát. Másrészt egy sajátos fokozás, amely a szöveg egészének
belső rendjét szabja meg. A költemény szemleleti képekkel: a csillagos ég telesz
leópon át kitáruló látványával indul, majd mindinkább bölcseleti meditácíóra
vált át. E bölcseleti rncditációt látomásos képek kísérik: a költő egyre jobban
elszakad a szemléleti Iorrnától és egyre inkább vizionáríus formákkal fejezi ki
töprengéseit. A látomásos képek romantikus természetűek, általában a "nagy
romantika" képalkotó technikáját idézik, máskor a technikai civilizáció modern
Jelenségeit használják fel. Mindkét képalkotó eljárást jól mutatják a "régi böl
csekről" írott sorok : "Itt vannak súlyos csontjaik még ! - tőlük forog olyan
lassan a Föld" (hagyományos romantikus képalkotás); "az agyvelők. rnetyek
végigsepertek az ég taván, mint égő nátrium, i a nagy velők vajon most hol
hevernek?" (modern elemekkel megújított romantikus képalkotás). A látomásos
képekkel kisért bölcseleti meditációnak elégikus zengése van. A költemény gondo
lati íve: pesszimista világképe és merengő önvízsgálata éppúgy az elégíára utal,
I11mt a külső torma fájdalmas dallama. Az ötsoros, a-b-a-b-a rímelésű szaka-
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Hol vagy, tűnő művészet, lepke tánc?
Utána haltál, mint hú szerető;

vele zuhant/H, hosszú Tózsalánc.
a lyukba, melybe fejjel huUt be ő.

szokba rendezett ötös és hatodfeles jambusok Jékely nagy elégíáít idézik. A Csi!
lagtOTonyban igy lesz a bölcseleti elégia első nagyszabású példája, amelyet azután
több későbbi követ.

A történelemben és a míndenségben otthontalanul bolyongó költőnek szük
sége van valami biztosabb támaszra. Ezt a támaszt az emberi szellem és művé

szet transzcendenciájában találja meg. Szánalommal tekint a szenvedő emberre,
rémülettel gondol az elrnúlásra, bizalmatlan a történelem iránt és gyötrelmes
metafizikai szorongással vizsgálja a csillagokat. Rémes álmok és kiábrándulást
keltő tapasztalatok között helyezi reményét a létezésnek' egy olyan rendjébe,
amely kivül esik az érzékelés körén. Ifjúkori költészetének "ars philosophica"-ját
Nizsinszkihez címü versében fogalmazza meg. A költemény hőse megtébolyodott
világhírű balett-táncos, aki hátat fordított a történelemnek, kivonult a világból,
s a művészetben találta meg törékeny emberi létének végső igazolását. A rnűvé

szetben - és a művészi személyiség rejtelmes transzcendenciájában - keresi
ezt az igazolást Jékely is:

Az aTcodon kövült-könnyes VigYOT,
mit a bolondság művészkeze vésett;
kifele bámulsz, de befele nézed:
fejed boszoTkány-üstjében mi fOTT.

Jgy fogsz bámulni még ki tudja meddig;
fOTdult agyadban az álomvilág
a fogható valósággal vetekszik
li csont jaidon halál kutvája Tág.

Vagy valahol, istentelen magasban.
az ÚT csillagkulisszás színpadán,
még mindig élsz s vonu lsz peregve lassan
a többi földi jelenés után?

Ebben a gondolatmenetben a rnűvészet transzcendenciájának sejtelme és igé
nye mutatkozik meg. A költészet ennek értelmében nem csupán a teremtett világ
tükre, nem is csak önkifejezés, amely a személyíségnek a létben és a történe
lemben szerzett tapasztalatairól, vagy törekvéseiről ad képet. Több náluk: világ
magyarázat, vagy legalább világmagyarázó szándék, amely a létezés rejtett értel
mét ostromolja. A megismerés különleges módszere, amely eltér a filozófus logi
kai rendszerétől, s a személviség mélyén alakuló sejtelmeket követi. A fiatal
Jékely ·Zoltán nem bölcselő, aki metafizikai kérdésekkel viaskodik, hanem alkotó
művész, aki emberi létének metafizikai kérdéseire a költészetben keres választ.
Számot vet az elmúlással. versekbe> foglalja a földi és égi jelenésekel és rábizza
magát a szavak ra, hogy törékeny és véges emberi léte a költészet által kapjon
magvarázatot. a költészetben szerezzen teljesebb megvalósulást.

. JtKELY ZOLTÁN

"LA SIGNORA UNGHERESE"
Wesselényi Polyxéna "Vatikáni látogatásai 1835-hen

Wesselényi Polyxéna (1801 Hadad (?) 1878 Aranyosgyéres), az 1842-ben Kolozs
várott megjelent Olaszhom és Svájci utazás méltatlanul elfelejtett erdélyi írónője.

már a századvégi lexikonok ban is csak második férje. John Paget - a Hungary
and Transsylvania ... című munka (London, lll39) szerzőjének neve alatt szerepel,
az irodalomtörténetek pedig meg sem említik. Élete a korai emancipáció roman
tikus eszményképeit (például Madame de Staélt. George Sand-t) szem előtt tartó
végletes erőpróbák. száguldozások, majd a kivívott néhány esztendőnyí zavar
talan boldogság, családépítés után - menekülések (1849), ermgrációs viszontagsá
gok, gyász és más csapások sorozata, úgyszólván haláláig.

Részletek a közt'ljö\'öben megjelenö. új Iliad's elöuavából.
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