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Az egyedi megítélés történeti kategóriája: hogy íme, 
„! 988-ban" mintha még az eddigieknél is nagyobb sebesség-
gel kezdenének visszaérkezni érdeklődésünk fontos-terébe a 
Jékely-költészet tárgyai, viszonyításai, kijelentésmódjai, szük-
ségessé válna elkezdeni valami még pontosabb vizsgálatot, ha 
lehet, épp ez oly nyomban tovább-hajló anyagkezelési mód 
(végül is versanyag) mibenléte felől; egyszeriség és szubjekti-
vitás-látszat, ismételjük, íme, költőnk életművének lényegével 
látszik egybevágni, s a reflexió csillagóráját akképp ígérni, 
ahogy e poézis annyi legjava-helye ilyennek jegyében állt. 
Ám védjük ki ezt az esszékezdetet, s az elmondottak tartal-
mát tartva csak előtérben s mottóul, foglalkozzunk - vég-
eredményben így — kitűzött célunk szerint a matériával. 

A Jékely-hangütés, önmagában véve, ahogy ennek a nagyon 
korán éretté váló jellegnek kezdeteit jelzi, különös ellentmon-
dás jegyében mintha épp a stilizáltság csekélyebb foka miatt 
lenne távolibb tőlünk; az „élhetőség elemét" kereső olvasói 
figyelem elsősorban esztétikai élményt kap, s ezt a „kiének-
lés", a megmunkálás dominanciájának fokán csak. Itt még a 
kóbor kutyák invokálása nem váltja ki alap-létélményeink 
igazi képmását, s a Poverelló-búcsúvers megannyi szépsége 
— látni fogjuk — kívül hagy az érdemleges tárgyon, az 
azonosul-hatáson, mely végletesen a megformáltság egyszeri-
sége-mássága (tőlünk ugyanakkor evidensen különböző mi-
volta, másik-embersége stb.) révén, átélés és másmilyenség 
magasabb fokú találkozásában formálódik meg. A legkoráb-
bi ismert Jékely-versek, persze, az életmű később szakaszai-
nak számos elemét, ezek rang-szintjét magukban hordják már 
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— pontosabban : élnek oly eszközökkel, melyek jellegzetesek 
is, értékesek is annyira, hogy az oeuvre alapvető sajátjai 
legyenek, ám sem a valódi jelentőségnek, sem az igazi közel-
ségnek, együttesen tehát, az általunk itt vizsgált jelentős 
közeliségnek (élhetőség) nem komponensei. 

A Búcsúzz, Poverelló első szakaszának e részlete: „Hadd 
lobogjon hát hajad a hegyélen, / amíg loboghat. Mert nem-
soká / nyomodra lép az ősz, / s hajad szálanként szertehull-
dogál, / mint a szikkadt füvek . . . " és így tovább, összevet-
hető a két évvel későbbről jelzett Elhagyott kutyánk elégiája 
következő versszakkezdésével: „Azóta már nyakatokon az 
ősz!" Ez a felkiáltás, épp mert előtörténete van, az otthagyott 
kutya, a kényszerű sors, a környező tárgyszerűség és irgalom-
talanság, mely a bensőnek is kényszer-képe, épp ennek a 
kontrasztosságnak a következtében tehát, még mintha foko-
zottabban „a semmiből" szólalna . . . s miért vajon ? Talán el-
szakad hirtelen — s mert hirtelen szakad el ! szakasztagolás-
sal, felkiáltással, s a többessel! addig csak egyetlen kutyáról, 
valami személyes végsőség-tárgyról volt szó, és az ennél 
látszólag szerényebb, „a több", az osztható-sokszorozódó 
élmény-alap megadja a kijelentés nem csituló rezonanciáját. 
Mely önmagában állva, „megjegyezve", kipreparáltan is 
mintegy, súlyos és teljes érvényű. Érdekes (véletlen? vagy a 
vers formaelemének szerveződése?), hogy a szakaszok rendre, 
majdnem végig ilyen kiemelt jelentőségű sorokkal kezdődnek; 
ha a váltás alapélménye nem ugyanaz is (mert már ismeretes 
valamelyest, épp az első által!); „Jön még azért egy-két vidám 
napod", ez áll a teljes reménytelenség ily ellentétpárjaként; 
vagy képi egésszé kerekedik ki: „Utolszor jól kihancúroz-
hatod/ magad a csörömpölő levelekben . . ." Az élhetőség, az 
objektivitásában nagy közelbe kerülő élmény-anyag (vers-
megformálás, ennek hatása) itt is így értendő : ha valami em-
lékképünk van a versről, „tartalmáról", s a magunk léthely-
zete, vagy érzékenységpontja, vagy gondolat-iránya etc. ilyet 
keres (ily tárgyat, irányt, jelleget), egy-egy efféle sor felidézé-
se, látszólag elszakítva a vers egészétől, teljes élményt, lét-át-
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éléslehetőséget ad. A hatodik versszak „nagy kezdése" egy 
keveset várat magára; előbb jön a konkrétum: „De az éjsza-
kák mind lidércesebben / törnek reád"; végig az elhagyott 
másmilyen-lényről van szó. S akkor: „Fogy, fogy már a vi-
gasz". A szakasz második fele is élhető-jelentős; pontosab-
ban az utolsó sor, melyet ez vezet föl : „Hideg vackodban 
fel-felvonítasz..." S : „ . . . ha álmodod, hogy nyugszol az 
ölemben". Elképzelhető, hogy valaki akár édességet is gyanít 
egy ilyen sorban; ám ez ebben az esetben, ebben a vershely-
zetben, az ebből végbemenő önállósulásban már nem igaz. 
Sőt, egyszerre van jelen ez az édesség és a kivédése; valami 
önmagában máris több. Lássunk azonnal ellenpéldát: aligha 
képzelhető, hogy a kötetben itt következő vers, a hasonló 
témájú Első kutyám emlékére első során, bármily kerek-meg-
formált egész, bármily „tartalmi véglegesség", így idézhesse 
élete bármi dolgára: „Micsoda tébolyult vonítgatás!" Oly-
kor, mint ebben a versben is, ott kísért, „bolyong" az élhető, 
a kiragadható, a külön-őrizhető elem, jelleg, állag; állhatat-
lanul őrizzük mégis mindegyre, mert nem leli meg egyszeri-
tömörré összefoglalt kifejezését, levezetés marad. Ezzel nem 
akarunk olyat állítani, hogy szépségre, jelentőségre cseké-
lyebb, csupán nem tartozik a mi vizsgálatunk körébe. („Egy 
vészüvöltés, egy vékony sírás, / és soha együtt, mindig csak 
magában / rí fel a hang : az ősi kutyaszó.") 

Ami a tárgyak visszatérését illeti, az Itt lakott című későbbi 
vers hasonló motívumközelítésből nyújt számunkra „élhető-
matériát": „Öreg, fehér kutyája szunnyad . . . " Ez a fölveze-
tés. A következő sor stilizációja oly túlzásos (beismerten az, 
hiszen Kosztolányi-szót tesz idézőjelbe: „de majd ha csend 
lesz és »setét« . . . " ) , hogy már-már az általunk keresett ki-
emelhetőséget közelíti. A folytatás: „ . . . éjfél körül egy köny-
nyű, fonnyadt/kéz megsimítja bús fejét; / s hangot hall, de 
nem tudja, honnat. . ." Főleg ez az utolsó sor a végérvényes! 
Előkészíti, persze, a hangalakiság (könnyű, fonnyadt) azonos-
ság-sugallata, csattanóig juttatja a „honnat" alak; mégis, a 
hatás lényege nem egyszerűsíthető ide, nem elemezhető vég-
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érvényig, s itt az „élhetőség" általunk felvett kategóriája jól 
alkalmazható; pontosabban ez az itt kiemelt sor alkalmaz-
ható, ha igényünk arra szorít, a magunk élethelyzetének tük-
réül, segítőjéül, válhat nélkülözhetetlenünkké (mert pillanat-
nyi legalkalmasabb eszközünkké épp). A következő szakasz a 
mondatot magát így folytatja: „hogy iszonyába égre ordít". 
Ez már megint nem az általunk keresett jelleg. 

Két szép példa adódik tárgyunk köréhez ebből a versből, 
ne hanyagoljuk el egyiket sem, mielőtt 1937-ből még a koráb-
bi évekbe, 1932—1934 vidékére visszatérnénk. Az egyik: a 
„Tőle, kit elviít. a halál" szakaszzáró sor fölvezet egy csön-
des, végérvényes szakaszkezdést: „Vígan zajlik tovább az 
élet, / csak búsabbak a madarak, / s panaszuk egy hanggal 
szegényebb, / de testével még gazdagabb / a föld . . ." Itt már 
leereszkedik az evidencia-élhetőség: „ . . . mely örvend, 
mint a vének". A madár-hasonlat akár fordítva is élhető: 
ahol a hasonlat visszafordul önmagába, s így (éreztem már 
efféleképpen) egy madár elvesztése nyomán véltem az egy-
hanggal-szegényebb állagot így „hallani". 

Az 1933-as Éjfél Budán elemi erejű kezdősorának rejtelme 
az, hogy mintha körülményeskedés is férne belé: „Most 
voltaképpen sírni kellene. . ." A voltaképpen szóra gondol-
hatunk ekképp ; hanem talán épp ez az, hogy tudniillik ezt így 
nem szokás mondani ; feszültség támad (az evidencia-alakító 
erők közt az egyik legfontosabb, az alig-meghaladott ellentét, 
amely belsőleg szerves egységgé épül-épít valami anyagot) 
habozás és végérvényesség között, mintegy a hamleti helyzet 
alkalmiságára vetül fénypászma; „ennyiért" válik elevenné 
valami nagyobb alap-képzet, egy elmúló napért. A következő 
sor már kidolgozó jellegű, nem átütő, nem „magunkkal-
hordható": „tétova mánk végképp holnapba lendül"; s a 
vers elmegy, akárha környezetfestés foglalkoztatná, más 
szépségek, más értékszintek felé. 

A Séta alkonyat felé három részből álló vers, s bár a részek 
szorosan összefüggenek — vagy mondhatjuk fordítva is: bár 
viszonylagos lazaság teszi indokolttá az elválasztást, a 2 + 3 + 4 
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szakaszos tagolást —, az első és a második rész között hir-
telen valami visszacsúszásos mélyből látszik indulni ismét a 
költemény, így halljuk felhangzani a kezdést-újrakezdést. 
S még valamire példa ez a mindjárt közölt idézet: hogy az 
élhetőség, a tömör evidencia (a versanyag-formáitságban, a 
sorban, részletben stb.) megengedi a fogalmiságon túl a fo-
kozatlagosság elemét is, a felsejlést (mint végső érvényű ha-
tást), tehát nem kell szentencia jellegűnek lennie az így minő-
sített vers-elemnek. Ez a belső újrakezdés pedig így szól: 
„Ahol még három hónappal előbb / a sím félméteres havat 
hasított, / félméteres virágok nyílnak itt-ott / s térdetverő fű 
fedi a mezőt." Nincs itt semmi végső, tömör érvénnyel meg-
jegyezhető szó szer intiség ; persze, hogy nincs. A kivárás, 
az előkészítés hangja adja az evidencia érzését, a szakaszoltság 
jegyében (egy szakasz után) nekiinduló, látszólag ráérős 
hosszú-hasonlat kezdése. Ahogy gázol a térdetverő fűben, 
ahogy keresi a tűnt nyomot: nem evidens így, inkább csak 
elbeszélés, hangulat (bármi szépen végérvényesített ebben a 
minőségében). Még itt sem érezzük a meghaladhatatlanságot: 
„ . . . egy levendula" (mármint az nőtt ott), „mit a szél hozott 
/ / valami messzi, vénkertes határból / s örök magányra ülte-
tett ide". Bármi örök magányt vélünk is érezni, ez nem az a 
versrészlet, amit felidézünk rá magunkban. 

Hanem a részt záró, látszólag életkép-forma két sor, most 
érzem egyre jobban, meglepő hatást tesz: valami alaphely-
zetet mutat, épp az esetlegességével, s talán a plaszticitásával, 
talán a városvégi-napvégi, élet-végét-sugalló hangulatával, 
a nagy konkrétságával ; az élhetőség-kategória csekély válto-
zásaira (de: változásaira!) utalhat ez a mozzanat, hogy vizs-
gálódásom során fedezek fel (egyelőre magamnak) ilyen él-
hető evidencia-helyet, cselekményeset: „Ágat török egy 
vadcseresznyefáról, / s víztartó tányért ások köribe". Várat-
lan vágás az előző sorok után ez a „leguggolás" ; a hirtelen 
elhatározás, jeltelensége — jól példázza efféle cselekvéseinket, 
s még a „köribe" furcsa alakja sem távolít e használhatóság-
tól itt semmit. A „víztartó" szó különössége meg éppenséggel 
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erősíti elraktározható élményünket, kerekdedségét (kavics-
mivoltát). 

Nehezen felejteném el már a vers harmadik részének kez-
dését is, bár nem bizonyos, hogy könnyen idézhető sorpár : 
„Mennyországszínű felhők ácsorognak / az égbolt szépiás-
rőt téréin". Mi teszi itt a hatást? Hogy annyira leáll a kép, 
oly végtelenség-lassú. Aztán: festői, elemszerűen. Jön is a 
válasz erre az érzésünkre: hogy mint régi itáliai mester képein, 
olyan. Aztán: a halmozás. A hosszú bevezető-szó. A színek 
sokszorozása. Az „sz" hang. Még egy szép evidencia-hely jön 
itt a már-már nagy-kamarazenekari befejezés előtt (mely 
utóbbit nem idézzük); s pedig ez: hogy megint cselekményes 
elem következik, méghozzá a víztartó tányér jelenetéhez 
hasonlóan, de az „Ahol még három hónappal előbb"-sor 
semmiből-kezdése hangján: „A kék csokorral, mit neked 
fogok / elvinni holnap, megállapodok / egy tisztáson, vörös-
fenyő alatt." Szinte fokozás lelhető a jellegen belül is; hiszen 
ez eddig szintén majdnem megjegyezhető (megjegyzésre, 
későbbi élethelyzet-felhasználás miatt, érdemes) hely. Ám 
hogy mennyire igazán a folytatása az, Jékely is tudja, jelzi egy 
gondolatjellel: „— Titokzatos Giorgione s más nagyok . . . " , 
így szólítja meg „régi talján mester"-ét, kit a szépiás-rőt 
ügyben említett. A megszólítás révült-nagy alap-hangja, elemi 
„képe" ez, tárgyának konkrétumától s a kifuttatástól (aztán) 
függetlenül. A Jékely-vers színpadán ez, s nemcsak korai 
érvénnyel, igazi nagymonológ-rész. És áhítatával jól élhető 
kis példa nekünk is bármi hasonló esetre. 

A kakukkhoz érdekes hármasságot mutat (legalább ennyi-
féle réteget, így). Bevezetője már-már népdalszerű-műdal-
szerű, danás: „Nem kérdem Tőled, meddig élek . . ." Mondó-
kás. Aztán: révülten ravaszkás. Mert: „félek, keveset monda-
nál". S van az egésznek, mintegy Goethe-dalnak (nem Heiné-
re gondolunk itt, nem!), valami olyas iramlása is, lényegre-
törése. Ám a valódi lényeges evidencia-rész nem ez. Hanem a 
középső szakasz, a második: megoldja a verset „végleges-
nek". Ez a teljesebb zártság, ami Jékelynél (is) az élhetőbb 
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helyeké, többnyire nagyobb egészbe tár s old ugyanis. A túl-
zás eleme itt is jelen van: „Csak arra kérlek, te madár, / min-
den percem tedd édesebbé, / s oly fuvolásan kiabálj, / mintha 
nem szólnál soha többé". Az alap-tárgyak: az élet „minden 
perce"; az „édesebb" itt ki is van mondva; s mégsem édes 
a hatása még a fuvolásnak sem, menti ebből az „oly" hang-
alakja, a kiabálás szokatlanja a fuvolás szó mellett. Alap-tárgy 
a végtelenség, a sorsszerű „soha többé"; a szélsőségig futó 
érzet. Ennek visszazárulása mármost oly erény, mely az él-
hető-anyag létrejöttét segítheti. 

Vannak, úgy érezhetjük, végletesen szép és plasztikus ké-
pek is, persze, melyek nem tartoznak kategóriánkba. A Ka-
rácsonyi séta ritkábban idézett kezdete ilyen : „A park útján 
nehéz hókupacok, / fehér koporsók állnak sorfalat". A Nap-
fürdő a temetőben első sora viszont elemi hatású, tárgykö-
rünkbe tartozó: „Kinek szívéből nőtt e satnya fű . . . " 
Továbbá, később: „Ki merészelné e fűszálakat / megmarkolni 
s kirántani tövestül?" Olyankor szoktam e két sorra gondol-
ni, ha valami végképp meghagyandót, óvandót, eredeti 
állapotában védendőt-tűrendőt érzékelek, látok, gondolok. 
Ebben a versben alkalmasint még további eíféle helyek 
lelhetők. Kis kihagyásokkal csaknem ilyesmiből építkezik a 
költemény egésze; e jellegnek ily sűrűsége még Jékelynél is 
ritkaság. 

A Szépség pusztulása szintén kínál kedvünkre való példát, 
igen szépet. Esetlegesebb-fajtát is: „Másfél órája már, hogy 
eltemették. / A földben éri már meg ezt az estét . . ." De ezt 
följebb emeli a gyönyörű zárósor: „A Nap a Hárshegy olda-
lán lesétál". S önmagában is végső érvényű kép ez, talán igéje 
révén, talán visszaható (nemcsak ható) helyzeti energiája 
következményeképpen. S akkor, a Napra vonatkoztatva, 
az utolsó sor: „mint ahogy elfeledte annyi szépét". Vagyis 
így lesz az, hogy e halottat is „bizton elfelejti hajnalig" a 
Nap. Jékelynél kis jelenet-játékok, stilizált megszemélyesítős-
dik bújnak meg csekély helyen, s feszültre töltik az egyebek-
beni képet. Olykor egy-egy sor valóban összefüggés-egésze 
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nélkül is rangkülönbséggel áll, megáll: „míg a várost fel nem 
veri a gyom" — önmagában a legszebben látomásos kijelen-
tés, s bár a vers is szép, melyet zár, emlékezetünkben nincs 
„szüksége" rá immár. Vagy egy másik költemény zárulása: 
„mintha az egész / tizenötéves emlék volna máris!" A fel-
kiáltás; a különös szám: tizenötéves . . . Érdekes, hogy a 
csillaggal továbbszakaszolt vers varratánál van ez az örök-
hely eminnét, s amonnat következik egy másik, más jellegű, 
az adatszerű közlés furcsa (váratlan) borzongatására igazi 
érzékletes kép: „Eljött a sárgacsőrű trombitás, / a hím rigó 
. . . " A következő vers, bármi nagy általánosságot fogna át, 
egyik kezdősorával sem tesz ránk ily hatást; pedig, hangsú-
lyozzuk, íme, szinte kétszer is nekilendül : „Meghalok és so-
sem voltál enyém ! / Megfoghatatlan vagy, mint az idő. . . " E-
zek a sorok túlságosan megfoghatóak maradnak, nem kap tar-
talmi evidenciájuk költőileg magasabbrendű eredendőséget. 

Annál inkább ez a belső lélegzet-indulás az Őszi füst-varázs 
5. részének élén : „Utamra sok-sok levelet rakott a / Szél — ez 
a megtért vandál építész . . . " Bár az „a" a sor végén áthajlí-
tás, s ritkaság, hogy ily sorpárok elemi erővel kötődjenek meg 
emlékezetünkben, itt a „vandál építész" egyenesen feledhe-
tetlen, s mélyebb mosolyt is kiválthat. Érdekes ismét, hogy a 
zárósor, bár félni lehetne, túl nagyot akar mondani, örökbe-
csű helyeink közé látszik sorakozni, méghozzá a jó előkészí-
tés, más tűz-képek révén : „S egy hajnalon én is némán kié-
gek." Jó elemei maradnak felül e zárásnak, e sornak, e végle-
gesítődésnek. 

Olykor lényegtelennek látszó sorok, s megint — bár más-
képp — mosolyogtatóan, szintén e tárházunkban marad-
hatnak : „Anyuska, vájjon hol maradt a macskánk . . . " , 
kezdi a Gyermekek esti imája. Vagy, már-már érthetetlen, 
mert nem használható „gyakorlatilag", csak erős hangulatá-
val és tökéletes fogalmazásával kísértget egy-egy ilyen sor: 
„A tegnap itt meghalt egy özvegyasszony." Sőt, az „a tegnap" 
még valami bizarr elemet is lop a hatásba, s mégis. Vagy: 
„Hogy huhognak a temetői fák !" 
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Ismert típusunkba tartozik az ily zárósor: „mint aki 
meghalt már iszonyú régen". A következő két sor nem hatna 
így, ha nem oly Alapvető Valaki mondaná, s ezért a versben 
is idézőjel fogja közre: »Fiam, vigyázz! Mint szappanbúbo-
rék, / megsemmisül egész való világod!«" A hatásnak sok 
rejtek eleme van még, például, itt. Az a hosszú „ú". . . ! 
Az aprólékoskodó „egész való világod" kifejezés... ! A Ba-
rátkozás a Nappal című versben a bizarr elem örök élete 
igazolódik : „s velem jön ez a rossz fapad". Vagy az esetleges-
ségé; így repülne képzelete túlságában a vers költője ugyanis. 
Szép Ernőt juttatja eszembe, bár lágyabb hangsúllyal, az 
ilyesmi : „Ma mindennek szívemből örülök, / mert azt hiszem, 
hogy egyszer nekem adják". A hang, mindazonáltal, merőben 
egyéni, Jékelyé. 

A Telihold viszont egyetlen ilyképp hatásos elemet sem 
mutat nekem. Hiába nagy-általános a „Végre ismét együtt 
nézzük a Holdat", vagy hogy „Holdé leszünk úgyis előbb-
utóbb: / szemünk egy éjjel elvakul". Mennyivel inkább telve 
van eredendő-helyekkel Az Ő hangja című hold-vers, később-
ről : „Most az ő hangját hallom én / — úgy hangzik, mint egy 
régi ének — ; / s mintha fejemen sejteném / ismert súlyát 
finom kezének: // »Mily nyugtalan / az éjszakád, szegényem! 
/ aludj, fiam, / aludj a csillagvesztő messzeségben . . . " S így 
idézhető az egész vers, kivétel nélkül emlékbe-véshető teli-
találatból áll. Csak épp ez a telitalálatosság : a kivédettséget 
is jól hordozza, nem tör külön érdemre szinte egyetlen elem 
sem. Jóllehet a vers végén az egész Jékely-költészet egyik 
legnagyobb helye, legalapvetőbb „képe" áll: „Aludj, fiam; 
/ itthon mindenki jól van. / Ma biztosan / találkozunk éjfélkor 
fent a holdban.«" S ami a többlet-feszültséget adja (alkalma-
sint): hogy a teljesen lapidáris „itthon . . ."-sor ennyire meg-
fér a látomásos, révült, suttogós „Ma biztosan . . ."-sorpárral. 
A vers elérkezett céljához. 

Korántsem „a legnagyobb Jékely-helyek kigyűjtése" a 
dolgozat célja itt! Merőben meglepő, miért kezd beilleszkedni 
e „gyűjteményembe" viszont az alábbi sorpár, s főleg az első 
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fele: „Juharfalombok kéklő lugasában / cicázva táncolnak a 
muslicák . . . " Talán mert a szavak is plasztikusak, körbe-
járhatok; mert teret-erőt érzékeltetnek színek mellett; mert 
a szavak hangalakja is színfestő. S ugyan ki a megmondható-
ja, miért veszne el ez a hatás, ha az elsőt nem érő, kiegészítő-
legesebb második sor igéje múlt időbe kerülne át? Vége lenne 
az egésznek, ha ez csak elbeszélő modor volna itt. 

A Suhamlik az idő harmadik szakasza kiemelkedő sorjázás. 
Ekképpen: „A domboldalakon végigterül / a hullt gyümöl-
csök sűrű sokasága, / s a szellő erjedés-szaggal repül / 
egyenesen a másvilágra". Ez arra példa, hogy még egy 
(bővebb) örökhely-egészből is kiemelhetők elemek, mint 
itt, például, gondolatként vagy „jel-igeként" az utolsó sor 
maga. 

Az Új évezred felé és a Csontjaimhoz szintén a csaknem 
maradéktalan élhető-hely-tömörségű versek közé tartozik. 
A „Mi kétezerben nem élünk, szegénykém": egyszerű tartal-
mi közlés; s mint ilyen, elemi eredése révén, nem marad 
„lentebb", mint a gyönyörű kép ugyanitt: „Tovább lóbálja 
felettünk az égen / az idő a napot, e lassú i n g á t . . . " A Galam-
bok, e viszonylag kevésbé ismert vers, a nagy Jékely-lendület 
bensőségével csap fel a végén: „hálásan simogatják égi szár-
nyak / szegény, boldogtalan fejem". A földről és az égiről — 
ez az ellentétpár Jékelynél merőben kiegyenlítődik belül. 
Ilyképp tagolja tovább az értékelendőket, szinte boncoló 
pontossággal, komolysággal: „Akkor voltam én is a leg-
szegényebb", mondja gyerekkoráról, „mikor galambot 
tartottam, s o k a t . . . " S fölvezeti a negyedik sort, melyet — 
miért vajon?! — örökéitűn jegyzünk meg: „s akkor voltam 
mégis legboldogabb, / amilyen nem leszek, bármeddig élek". 
Alkalmasint a harmadik sor nagy „szárnycsapása" teszi 
(alapozza meg) e hatást. Jékelynek, talán még nem bontottuk 
ki elegendőképp, ez — a nem alkuvása! 

Miben áll ez? S a hatás, miben? Földi jelenés, kedvelt 
kifejezése ez Jékelynek. Hogy a földi dolgok valóságosan, 
körbefoghatóan, ilyként: mint jelenések állnak lelkünk szín-
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padán? Valami effélét ér el. A Nizsinszkihez írott ódájában 
kimondja: hol a művészet, hová lett a „lepke tánc"? Másutt 
muslica-táncot képes balerinák csoda-jelenetének érzékeltet-
ni. Tehát „realizmusa" nem újromantika-jelenség. Hosszú 
rózsalánc, ez a tűnt művészet hasonlata, a táncé s vilá-
gáé. De hova hullt? Realizmus: „a lyukba, melybe fej-
jel hullt be ő". S a már idézett Galambok-vers, az iméntiek 
tőszomszédjában, ugyanezt másképp így mondja: „hogy 
megszenteljék nagy nyomorúságát, / finom galambokat tart 
a szegény". Semmiféle „szegénységnek" nem költészete 
Jékelyé; csak — „csak" - a szegény földi lété, s azé az áb-
ránd-realizmusé, melynek jegyében talán magunk is eredendő 
erővel érezzük élhetőnek a lírát, s keressük ily elemeit. 
Amiről bevezetőben már szóltunk. 

Gyerekkori jelenet-kép, ahol „mint félelmetes hajók, / úsz-
tak az elhangzott messzi nevek", a bélyegek jelölte országo-
kéi? X és Y ismeretlenségek . . . s mik nem ilyenek, ha átélé-
sünk igazi? Ez az egyik összetevője a Jékely-féle nem alku-
vásnak. A többi közül meg okvetlenül az egyik legfontosabb: 
hogy végletes-forma kifejezést ad ez érzetének. S a kifejezés: 
„azonnaliság". Nem bízza építkezésre, szikárságra végképp 
nem; a teljes kizengetést akarja, melyből azután, az igazi nagy 
helyeken, pontos, aszkéta-arányosságú lépték szerint „vesz 
vissza", hogy való világa formálódjék. Evidenciája sehol sem 
a túlzásé tehát, nem olyasmi jegyben áll, hogy nekünk kellene 
szélsőségként, kuriózumként elfogadnunk bármit is. Jékely, 
ez alakul költészeti tudatunkban, talán, egyre inkább, az 
érzésközpontú líra alapvonulatába tartozik; sőt, meghatáro-
zója annak, hogy ez a vonulat, újabb évtizedeinkben, milyen. 
Sokszor önmagát is meghaladva az. Sokszor a korábbi 
Jékely a későbbi Jékely egyetlen, elérhetetlen, legfőbb meste-
re. S amire így „elmaradásra" célozni látszunk, mégsem vesz-
teség; az életmű egésze a nagy helyeket is tovább hitelesítette. 
A nélkülözhetetlen másod- és harmadrend pontokkal. Ame-
lyek a mű egészén belül nem bizonyulnak az élhetőség felül-
múlhatatlanjának. S persze, magunk is csak az azonnaliság 
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élhető helyeinek szenteltünk elsödleg figyelmet; s tesszük ezt 
még, tallózva mintegy, befejezésül, az elébbiek erősítésére. 

A Tücsök, bár az ismert darabok között leljük, megérdemli, 
hogy újra foglalkozzunk vele. Alapvető Jékely-kezdés : „Csak 
hallanád, be szomorún, be szépen / szól a tücsök . . . " Mihez 
kapcsolódik ez a közvetlenség? Talán a Jékely-hang eviden-
ciájának egyik megalapozója, hogy evidensnek veszi a létre-
hozható kapcsolatot. S ez nem stílus-, ez etikai elem. Sok 
részletszépséget ad az első szakasz, de ezek játékosak, köztu-
dottságokra utalóak is, túlzottan kizengetettek-kimondottak, 
hogy példatárunkat gyarapíthassák. S akkor, hir telen. . . ! 
Megint szakaszkezdéskor. És ismét csak annyira köz-
tudottság-gyanús kifejezéssel: s mégis! íme: „Az életből 
odaadnék egy évet, / ha így sírhatnám egy-két éjszakán át / 
csontvázam s vérem bő szomorúságát". Pedig e harmadik sor 
már óhatatlanul esetlegességeket is görget. Ennek ellenére! 
Sosem-hallottan szól, amit nem tudunk felejteni aztán. 

És a háromsoros szakaszra következő versszak : nem tarto-
zik a teljességében „élhető" fogalomba; s mégis . . . ! Be nem 
telhetett Jékely a líra lehetőségével, ezt sugallja sötét-sűrűjével 
e szakasz. Ez is meg-nem-alkuvása volt. Hadd idézzük, s hadd 
jelezzük, nem lehetünk egészen pontosan tisztában az ará-
nyokkal, mennyi a stilizáció, s netán másutt, más költőnél, 
mindez: mennyire csapna „őrjöngésbe". Itt csak „lelkünk" 
meg-nem-alkuvás igényét jelzi, ha szélsőségesen is: „Tudom, 
úgy fájna neked ez az ének, / mintha tücskök százai zengené-
nek . . . " A visszacsatolás nagyon egyszerűen alkalmazott 
eszköze hozza itt a hatást. Aztán : „ . . . melyekre már leszáll-
tak őszi párák, / s tudom, soha el nem felejtenél.. ." Erre a 
motívumra sok tucat gyönyörűségesebb példa hozható, s má-
sutt, egyéb alkalmakkor, próbáltuk is felvonultatásukat. 
Mégis, itt, sok túl-kimondással együtt is, olyan alapvető 
összetételhez jut a vers, amely Jékely sok egyéb lehetőségére 
is utal; s feltétlenül: evidencia-erejére. Fejezzük be a verset: 
„emlékemet felszívnád, mint a pók, / s lehetnék gyilkos, 
őrült vagy halott, / élnék benned, mint újuló remény . . . " 
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Még közhely-kifejezést is megengedhet magának ! „ . . . s amíg 
el nem szenderedik a véred, / szíved mélyén ragadnék feketén, 
/ mint pincefalban, hol nem jár a fény, / kapaszkodó, nagy-
körmű denevérek". Alap-esetünknek látszólag visszája ez; 
ennyi elem, ily szekvencia, bármily logikus, nem „felhaszná-
lásra" van, nem „alkalmazható" — de ha kottából tanulmá-
nyozzuk, annak netovábbja van benne, ami Jékely költésze-
tének foglalatában másutt oly rejtező, még „élénk", kifejtett 
alakokban is. Valami végletesbe, megváltoztathatatlanba 
zuhantunk bele, végzetesen ennek foglyai vagyunk. Minden 
gyönyörűség ellenére, amit „líránk" élhető helyei szereznek 
nekünk. Az evidencia-fogalom nem esztétikai, hanem lét-
jellegű. Ám a legrövidebb út a létjelleg s az esztétikum közt, 
ezt mondja a Jékely-poézis. 

Ez játékot is enged; végletes következetesség-alapja tesz 
lehetővé ilyet. S így visszajutunk a szépség díjához: „Míg a 
hegyek egy-két centit lekopnak, / addig mi ötször-hatszor 
meghalunk." Vagy: „Rigóbúcsút visszhangzik a medence / 
vén park szívében, hol nem jár a fény; / mintha egyszer fü-
rödtünk volna benne, / ilyen lilás homályban, te meg én, / 
mikor a hold kerek volt, mint a lencse". Vagy, egy levezetés-
példánkhoz ikerpárul társíthatóan : „Amint kószálok a budai 
kertek / között az alkonyatban egyedül.. ." Emlékezzünk 
arra a félméteres hóra! „ . . .bizonygatom: a régi nagy 
keservek / szíveiszorító íze édesül, / s most élvezem igazán a 
szerelmet." Ha úgy akarjuk: köriilményeskedés. Ha nem: a 
legközvetlenebb megközelítése annak, hogy mit is mondhat-
nánk? (S miről is, tulajdonképpen!) Nem alkuvása ennek az 
evidencia-érzésvilágnak az is, hogy dalszerű eszközöket ele-
gyíteni mer látszólagos levezetésekkel, merészen túl-azonnali 
találat-keresést párosít távlatos révületekkel — melyekből a 
váratlan semmiből-szólalások adódnak aztán, s így tovább; 
szerves „Rotáció", hogy őt idézzük. 

így vezethet minket többfelé-messzi akár e vizsgálatunk is, 
mely egyáltalán nem merítette ki a Jékely-éveket, hiszen csak 
1935-nél tartunk, s alig tettünk pár kitekintést. Szólhatnánk 
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sokkal többet azokról az „élhetőségekről", melyek aligha 
válnak — esetleg — emlékezetünk kincsévé, de tudjuk, hol 
kell rájuk-lapoznunk, hol lelhetők efféle szépség-helyek: 
„Hová tűntek a gyötrött levelek? / A tarka szárnyacskák ho-
vá repültek?/Sa tücskök! Tán Japánban zengenek; / a kerti 
béka Koreában üget." Evidencia-tartalma felől: s ha játéka 
felől is, ugyanakkor: e szépség-helyek, groteszkjükkel,mintha 
azt (is) mondanák : nem igaz, hogy annyira csak és csak rette-
netes volna az elmúlás. Rettenetes, mert úgy igaz. És mert a 
szépség csak fájó ál-kibúvó, hiszen magában is a leginkább 
tárgya annak, amitől menekíteni látszik. De — ismételjük 
— Jékelytől kapjuk ezt is, hogy: „mégis . . . " Ama bizonyos 
muszáj-motívumnak, vagy motivációnak, meglepő példája ez 
a legnagyobbak közé is vonulatot vonultató költészet. Élhe-
tősége, s ez a legszebb tulajdona, azt hihetem, kimeríthetetlen. 
Hiszen csak érjünk „a végére", szám szerint (s elvégzett 
vitákkal! hogyan lenne hihető ilyesmi) a tárgyunkhoz tartozó 
helyek felsorolásának; kezdhetjük már rendszerezésüket, 
eszközkapcsolatukat (levezetés, hajlítás, ön-cáfolat, elegyí-
tés; vers-egész-hatás stb.), és mire végezzük, folyamatként, e 
munkánk? Az élhetőség példázására. Ezzel (is; élni érdeme-
sebben) élünk. 

A létköltészetnek különös, életjelenség-költészet látszatú 
(olykor valójú) példája Jékely Zoltáné. Nem illik ide, mégis: 
az értékfeltárás mindegyre a kezdeteknél tart. Vagy, mint már 
mondtuk, az életmű ekképp él. Ha úgy tetszik: 2000 közelén. 


