
Magyarország ismét megért egy kitérőt az idegennek. Némelyiket a pász
tortűz hivogatja s a három cigány, akiket Lenau hallott a csillagos éjszaká
ban, másokat, a komolyabbat az országépitő erőfeszités, a férfirnunka. A magyar
reformkornak rokonszenvező jó angol szemtanui voltak, John Paget az egyik,
aki később Erdélyben telepedett le, Miss Pardoe a másik; Vörösmarty önérze
tes kis epigrammot irt az emlékkönyvébe. Vajjon megvan az még valahol
Angliában a költő kezevonásával? Eljött Andersen is. A költő hű volt a meséi
hez s az alkonyt Gül Baba sirjánál töltötte a felpirosló Rózsadombon.

Hírünket a világban a szabadságharc heroizálta. Fénycsóva villan a ma
gyarra, aki Petőfi-szabta mozdulatban áll: szétszórt hajjal, véres homlokával.
Erre a látványra nemcsak Heine mellén kezdett repedni a ruha (ahogy maga
írta). szűk lett az a német Freiligrath, a francia Berlioz, az angol Landol', Mere
dith és Swinburne, az amerikai Lovell és Whittier s a norvég Ibsen kebelén is.
A londoni könyvkirakatokban hosszú évekig a tollasíövegű Kossuth a legis
mertebb arc. Francia nyelven Irányi Dániel, Szemere Bertalan és Teleki László
harcolt az utólagos közvéleményért. De tolluknál többet ért a Rákóczi-induló,
amelyet Berlioz egy pesti diadalútja után átemelt orkánló zenekarába.

Petőfi barátja: Teleki Sándor a száműzetésben is remekűl válogatta meg
a barátait. Jerseynél beúszott a száműzött Hugo után a tengerbe, bemutatko
zott, egy darabig együtt élt vele s valamelyik beszélgetésükön ő ajánlotta
be Petőfit (a keresztnevén!) és Batthyányit a költőóriás egyik füstölgő nagy
versébe.

A FEHÉR KANCSÓ

... Ott ültem rongyosan, kitagadottan,
árokszélén, aranyló alkonyatban,
mindenkitől, mindentől elhagyottan,
amaz örökös nagy várakozásban,
mely az embert bús kamaszkori lázban
éri utól, de aggastyán korában
is egyre tart s elkíséri a sírba -
mikor felettem az égalji pírban,
féltesttel a gomolygó égre írva
csudálatos leányalak jelent meg,
feje körül oly fényes, mint a szentek,
s fenséges arca, ím, reámderengett.
S engem reá oly szomjúság lepett el,
és testem tőle úgy melegedett el,
meg tudtam volna ölni szerelemmel!
De ő megállt s fehér, egyszerű kancsót
csobbantott meg s gyorsan innom parancsolt,
s én ittam, hogy az orcám belepancsolt.
S részeltetvén emez angyali jóban,
sokáig ittam kábán ég mohóan,
majd így hálálkodék el-elhalóan:
- Akárki küldött, hollóhajú tündér,
köszönöm, hogy rajtam megkönyörültél,
és innom-adva új életre szültél!
Az életben csodást, nagyot akartam,
tévelyegtem kéjben, kínban, viharban,
fájdalmamban százszor ajkamba martam.
S most megtudtam e tüskés útisáncban,
hogy innom adtad, hirtelen beláttam:
mindig e pár korty tiszta vízre vágytam!

Jékely Zoltán
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PSALMUS

Én már rég a harangoké vagyok.
Kolozsvárt is' hányszor megvigasztaltak,
Túlzengvén a boldogok kardalát.
Hirdetének nem földi diadalmat.

Muzsikáló kékszárnyú égi hinták
Fenn-suhognag a romlott tornyokon.
Hajnali széllel ütnek homlokon,
Szaggatják éjjem bakacsinját.

A tündöklő nagyablakokra ládd,
Hogy csapódik a törtszügyű madárhad.
Ott sejti hosszú téli otthonát,
Hol az egetkérő gyertyák zihálnak.

Pusztákról jönnek kósza lovasok,
Koldusok törnek a kapukhoz utat,
Szekeresek és kerékpárosok
Orök szárnyékot kérnek ott maguknak.

A menny kárpitján keskeny rés hasad,
Beléfeszül menekvő lelkek éke.
Haranghintán így jut a szomjú had
A vad világ elől a szelid égbe.

Jékely Zoltán

BORDAL

Vígan léptem ki a korcsmából,
Szívemben fejedelmi mámor.
Halljátok-é e szerit zenét?
Köd-cimbalomtól zeng az ég.

Gomblyukban elhervadt virágok
Füzére a homlokomon,
Húsz éve halott leányok
Csókja bizserdül ajkamon.

Ha most Ilsére rátalálnék,
.Mindent-míndent megvallanék!
Jövel, elysiumi árnyék,
Hadd lám, szíved dobog-e még?
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S hol vagytok, régi játszótársak,
Szívenlőtt, földbehullt fiúk,
Holtan is hetykék, daliásak 
Tanultok-é még latinul?

Küldjetek már valami jó hírt,
Majálisról víg sípjelet:
Rossz szívemre micsoda gyógyír
Volnae füttyös izenet!

Barátság s szerelem tüzében
Életem sustorgóri kimúl,
'Kihűl a sír vak hűvösében.
- Omnes eodem cogimur.

Jékely Zoltán


