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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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