
Irodalom

Jékely Zoltán összegyűjtött versei

Az utolsó szál liliomhoz címú 1983-as válogatás után Győri János gondos szerkesztésében
kézbe vehettük a sokak által nagyon várt összegyűjtöttverseket. A modem magyar iroda
lomban valószínűleg kevés költőnknek van olyan igazán nagy és sokrétegű olvasóközön
sége, mint Jékely Zoltánnak. Verseit nemcsak olvassuk, de úgy érezzük, soha nem látot
tan-hallottan is nyomban fölismerni véljük. Keats szeriat az olvasói öröm, élvezet abból
fakad, hogy a költemény "majdnem az emlékkép" erejéver-hat ránk. Valami, amit nem
"tudtunk", de nem is teljesen új számunkra, amit már sokan sokszor gondoltak, ámaz ol
vasott vers tökéletességével még nem fejezte ki senki.

Már a fiatal Jékely első kötetében, az Éjszakákban szinte mindazt megtaláljuk, ami köl
tészetét azután, majd egész életén át, oly mással össze nem téveszthető módon jellemzi.
Első megszólalása kész, érett költőt jelentett, s "egészen különálló, sajátosan egyéni színt
képviselt nemzedékében", mint Rónay György írja, "mindannyiuk közt ő volt a legerede
tibb". Kitűnő versek sorakoznak a korai évek termésében. az egész életműből is alig túl
szárnyalhatóan magaslanak ki. Olyanok, mint a Szép nyári zenekar, .a gyakran idézett,
zsoltárt intonáló, felejthetetlen A marosszentimrei templomban, az Új évezred felé fölleb
bezhetetlen álom-jövőlátása, vagy a tér és idő végtelenjét kutató, nagy összegző vers, a
Csillagtoronyban.

Első jelentkezésétől utolsó közreadott verseiig egyetlen nagy, minden mást magához
idomitó alapélmény fogja egybe költészetét - s ez a mulandóság élménye. Ennek érzelme
hatja át, igaz, többnyire áttételes formában: a nosztalgia ábráin, az emlékezés fátylán át,
álomlátásosan, a múlt képeit az őket őrző tárgyakból híva elő. Ha verseit időrendben

haladva vizsgáljuk, szinte szembetűnik, hogy a nosztalgikus hang mindenekelőtt a har-
.mincas évek verseiben uralkodik (Eltűnik egy világ, Enyeden ősz van, Kalotaszegi elégia);
az álomszerű látomások a második, a háború utáni- korszakát jellemzik inkább, s ez a
Ma~ár-apokalipszisban jut tetőpontjára. A későbbi esztendőkben aztán egyre szaporod
nak a sajátosan jékelys tárgyköltészet darabjai, mint a Zsámbék romjai, a Középkori fa
metszet címen írt, számozott versek vagy a Ház-siraiom. Tévedés lenne azonban így szi
gorú határokat vonnunk, s megfeledkeznünk arról, hogy Jékely minden időben egyben
milyen szenvedélyesen közérdeklődésű költő volt; idézzük csak az 1936-001 való, Lehm
bruék híres Megalázott círmí szobrával rokon szellemiségű Apotheózist, amely az
abesszin háborúról szól, s a népek lerohanása ellen tiltakozik. Az ugyanebből az évből

keltezett Öcsémnek valamennyi víziója közül talán a legerőteljesebb, már a közvetlen kö
zelben élők pusztulásának lehetőségét idézi, a háború értelmetlenségét, iszonyatát
aposztrofálja. Érdemes a vers utolsó négy sorát, a belőle áradó döbbenetet leírnunk:
"Otthon anyánk szeméből könny pereg / és egyre hajtogatja: ő szült, ő szült! / Reggel
apánk rémülten rámered: / egyetlen éjjel hófehérre őszült."

Hogy ennyire magunkénak érezzük ezt a költészetet, azt végül mégis inkább Jékely fél
reismerhetetlenül meleg, intim hangütése, hanghordozása teszi. A verset létrehozó, gyak
ran közhelyszerúnek tűnő lírai helyzetet magától értetődő természetességgel vállalja s
varázsolja magasrendű poézissé. A primér élményt, az "ihlető pillanatot" örökíti meg,
belőle bomlik ki olykor élesen nem is körvonalazódó, inkább a hangulat szintjén meg
maradó gondolata. A versben magában előttünk áll saját keletkezése, alakulása is, s ez
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valóban ritka élmény az izmusok költészetének útvesztőjébennéha tanácstalanul kutató,
eligazodni próbáló olvasónak. Jékelynél ugyan találunk sokszorosan összetett asszociá
ciójú képeket, de nála lépésről lépésre követhetjük a képek egymáshoz rendelődésének

logikáját. Így aztán nagyon is magától értetődönek hatnak a verseiben egymásba kapcso
lódó metaforák. Az olvasó pillanatról pillanatra úgy érzi, már előre ismeri a következő

versmozzanatot, 'Mintha ismeretlen Mozart-művethallgatnánk, s bár nem tudhatjuk, hi
szen nem ismerjük, mívellep meg a zene következő üteme, mégis, mihelyt elhangzik, úgy
érezzük, pontosan ez volt az, amire vártunk, számítottunk.

Máskor épp ellenkezőleg: az újszerű, meglepő kifejezés tökéletessége ragad meg várat
lanul. Gondoljunk csak' a Csontjaimhoz "síri hapták"-jára, vagy a kesernyésen ironikus
Futballisták "dérütött pasas"-ára. Éppen ez, a meditációt egy "oda nem illő" szóval, moz
zanattal is verssé tevő, távolságteremtőelem, melynek szerepét a háború után, s aztán a
hatvanas évektől némi rezignált, finom irónia veszi át (Gül Baba fürdójéhez, Évtizedek
hatalma), ragad meg bennünket különösen,

Jékely mesterien bánik a nyelvvel, a nyelvi lelemény azonban soha nem válik nála
mutatvánnyá vagy tisztán öncélú technikai bravúrrá. Még az olyan puhán gördülő, melo
dikusságában szinte föloldódó versben sem, mint az Önaltató" II.: "EI nem illó almaszag
ban / alszom néma kamra-zugban, / hol halomnyi lom, kacat van ..." stb.

Jékely költészetének varázsa tehát alighanem elsősorban a megfogalmazás minőségé

ben rejlik. Az álomszerűségben, az elmélkedés "Tagtraum"-jellegében, versei finom,
elégikus hangvételében, gazdag képi kifejezéseinek erejében. S az avaritgarde után a vers
ben egyre bátrabban használt köznyelvi szókincsében, amely soha nem teszi harsannyá
vagy bántóvá stílusát, mint ahogyan visszafogott mértékkel, de mindig hatásosan alkal
mazott erdélyi tájszavai sem ragadják ki sosem a mozarti könnyedségből, eleganciából.
Még szürrealista elemeit tartalmazó képeit is közvetlennek, természetesnek érezzük, hi
szen látványhoz kötöttségük ai olvasónak mindvégig nyilvánvalóan megmarad. A hatva
nas évektől egyre rövidülnek versei, s néha csupán egyetlen, önmagában is teljes, szug
gesztív képpé tisztulnak. "Egyre mélyebb a kút, amelyből estelente I felhúznám az imák
enyhetadó vizét; / se esti anya-csók, se égi tente-tente - / Nincs, mi eloltaná napi poklom
tüzét." (Imádság)

Nehéz utódnak lenni, mondja Goethe. Jékely úgy lett az, hogy soha nem volt apja,
Áprily Lajos epigonja. Kivételes költói korszak, a Nyugat nagy nemzedékének vívmányait
summázza s adja át az olvasónak. A modern magyar költészet talán éppen rajta s nem
zedéktársain keresztül válik igazi élményünkké. Ami a Nyugat költőinél még bravúr, ná
luk már természetes, Jékelynél, épp erdélyi indíttatásával magyarázhatóan menten ma
radva minden kordivattól. formálódik tovább ez az örökség, s válik mindig is fölismer
hető hangnemú, kristálytiszta költészetté. (Magvető Könyvkiadó)
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