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KORSZAKÁNAK VERSFORMÁLÁSÁRÖL 

(A KEZDETEK, 1934 VÉGÉIG) 

„Délben langyos gyepágyon heverésztem, / fürdőruhában, 
perzselő napon." 1934-ben íródott a vers, mely (A szépség 
pusztulása) ezzel a magától értetődő kijelentéssel kezdődik, s a 
továbbiakban is ugyanefféle érvénnyel s tüneményes teljesség-
gel ötvöz természetes és - láthatóan csak a költészet iránti 
gáláns udvariasság okán — választékos (megrendült, elrévedő, 
tragikus, melankolikus) hangot. Bátran sorolhatnám ide a 
„drámai" jelzőt is, hiszen a harmadik és a negyedik sor nyom-
ban így alakul: „Ő jégteremben, talpig hófehérben / pihent a 
fekete ravatalon." Csakhogy ez nem drámai mégsem, csal a lát-
szat. Jékely a költői eszközök nagyon is költőinek tetsző keze-
lésével valami egészen hökkentőt tudott elérni: a fölös drámai-
ságot védte ki, visszaadván ekképp a dolgoknak mintegy önma-
guk tragikumát, kiemelte az emberileg (poétailag) szervezett 
közegből „az érzést", és a szépséggel egyszerűbbé, egyszers-
mind megfejthetetlenebbé tette. Ez magyarázza, hogy végelát-
hatatlan sorjázó halálverseit szinte szétveti az élet, és épp a 
gyönyörűségtől érezzük, hogy — jelképesen vagy sem — meg-
hatódunk, már-már könnyek szöknek szemünkbe. Nem a stili-
zált fordulatok, az önsajnálat, a kimondott bánat bűvöli olyan 
elbírhatatlanul szomorúvá a Jékely-anyagot ezekben az évek-
ben (a 30-asokban!), hanem pontosan az, amit gyönyörűség-
ként vonultat fel, s amit azonnal az elmúlás-összefüggésbe állít 
s ágyaz; az sújt le s emel föl bennünket katarzisával, amiről be-
bizonyosodik: mivel soha ilyen szépségesnek nem láttuk, soha 
ily szervesen életünkbe tartozónak, ezért érezhetjük elvesző-
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nek, elveszítendőnek máris, és vele elveszettnek magunkat is 
így mindjárt. Alapvető érzéseinkhez (minden emberéhez!) 
talált közvetlen utat Jékely ezzel a nem keresett leleménnyel; s 
mert való igaz természetességgel élte a verset, abban a korsza-
kában a nagy költészet végső határait közelíteni, tudta (ha van 
ilyen!) „elérni". Nagyon könnyű összefoglalni e „nagy" kor-
szakának lényegét; mindössze rá kell hangolódnunk arra az 
életérzékelési módra, amely a legtermészetesebb folyamatokat 
a stilizáció tökéletes (és teljes érvényű) eszközeivel, s ezeknek 
azonnali megkérdőjelezésével ábrázolhatta. S nem is volt ez 
külön „ábrázolás", de mintha regényébe vont volna bele 
minket, máig ható érvénnyel, mit sem halványulva. A legtömé-
nyebben a 30-as évek Jékelyjének költészetében leljük ezeket 
az értékeket, így fordítjuk vizsgálódásunkat is a legtöbb 
haszonnal e korszakára. 

A szépség pusztulása a több apró részből, mozaikosan alakí-
tott költemények sorába tartozik. A második egység (két vers-
szak) részben a téma ismert egészéből kapja hibátlan értelmét, 
részben az elemek belső formálásából eredeztethető sugárzás 
által. A versbeszéd, a hang sajátos szerephez jut itt. Látszólag 
hétköznapi közlések érik egymást: „Alkonyodik. Az idő hét 
felé jár. I Másfél órája már, hogy eltemették . . ." Jékely mint-
ha nem akarna különösképpen tömöríteni. Még a harmadik sor 
is erre utal: „A földben éri már meg ezt az estét." Ám akkor 
hirtelen váltás következik. Jóllehet ez is csak közlés, egyszerű 
ténymegállapítás: „A Nap a Hárshegy oldalán lesétál . . ." De 
ahogy a már-már bensőségessé váló, szinte elérzékenyülést ki-
kényszerítő kijelentést féke se söpri, fontosnak meg se hagyja 
ez a természeties megfigyelés és leszögezése, teljesen más hang-
nembe fordítja át a verset, s ettől fogva a költői öntörvényűség 
olyanféle nagy terében mozgunk, ahol bebizonyították 
nekünk: itt minden megtörténhet, de semmi baj nem lesz, mert 
a legnagyobb baj ugyanabban rejlik, amiben a legnagyobb jó, s 
mert erről filozofálni csupa közhelyet eredményezne, tegyük 
inkább azt, hogy: 1. sosem feledjük, mennyire szomorúságos 
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a helyzetünk, 2. ezt mégis a leggyönyörűségesebben formáljuk 
meg, 3. ezek után sem az esztétikai élvezet a végszavunk, ha-
nem a létezés megrendülése. A Kosztolányi-féle etikum (eszté-
tikumba rejtve). Az objektív kép (a lesétáló Nap) máris meg-
ítélésünk tárgya, váratlan megszemélyesítés révén: maga a fény 
a hűtlenség, és hajnalig „bizton elfelejti" a kedves halottat . . . 
s ez eddig rendben is volna, átlagosnál jobb, ám még nem ki-
emelkedő; és akkor jön a furcsa telitalálat, s nem képszerű, ha-
nem állapotmeghatározó, felmérő: „mint ahogy elfeledte annyi 
szépét". Ez a világhidegség — egészen másféle hanglejtéssel és 
eszközökkel kifejezve — előremutat Pilinszky rokon felisme-
réseiig; és jelentőségében nem marad el azoké mögött. Ha a 
vers további három mozaikrészét tekintjük, ez a bűvhatás el-
oszlik, és romantikus hangvétel az uralkodó, lebonyolítódik a 
téma. Jékelynek azonban a nem maradéktalanul megoldott 
vers-egészek ellenére is ugyanolyan hibátlan nagy költészet 
erejével szólnak s hatnak a kiemelkedő helyei itt, mint ha a 
művek teljessége volna így megkomponálva. Maga a vers is 
romlásállag maradhat, legjava túléli, s a kompozíció ezt máris 
példázza: íme, a harmincas évek Jékely-verseinek egyik típusa. 

A kakukkhoz három versszakából is a középső az, amely 
kivételes magasba emelkedik, a másik kettő ezt szolgálja. A be-
vezetés hangja roppantul természetes: „Nem kérdem Tőled, 
meddig élek . . . " A folytatás meglepő, és eredetiségével elő-
készíti a borzongató csúcspontot: „félek, keveset mondanál". 
Költőnk ért hozzá, hogyan kell fölébreszteni s el se engedni a 
figyelmet. Teszi ezt nagyon mellékesnek látszó eszközökkel, 
mint aki figyelni csak a maga céljára figyel. „Babonás bölcs 
óra-madár, / esztendőosztó berki lélek . . . " Itt már kezd 
gyönyörűségesen zengeni a vers, majd a kérés összesíti a 
személyesség addigi (megkapó) elemeit: 

Csak arra kérlek, te madár, 
minden percem tedd édesebbé, 
s oly fuvolásan kiabálj, 
mintha nem szólnál soha többé. 
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A lehetetlen megkísértése ez, mert a lehetetlent kéri holmi 
madártól, s úgy, hogy nem titkolja: stilizáció az egész; épp 
azért viszont, mert ezt nyíltan bevallja, mégsem stilizáló, ha-
nem elhitető erejű, végső érvényű lírai közlés; meggyőző-
désünk általa (aligha futó pillanatra csupán), hogy „ezt" (amit 
mond) magunk is így érezzük, s „valahogy így" is mondanánk. 
A költészettől várható ad hominem hatás maximumát éri el 
mindezzel Jékely Zoltán. Közel hoz egymáshoz létezőket. 

Az Ösz a Városmajorban igazi szürrealista kompozíció. Még-
hozzá nemcsak érzelmi-valóságfeletti, hanem: 1. valóságba 
ágyazottan az, és 2. logikailag kifogástalan építésű, így 3. már-
már abszurd. A bevezető versszak a hangulatot teremti meg, 
ám az ilyesmiről Jékely nagy verseiben hamar kiderül, hogy 
csak közegteremtés, a hiánytalanság biztosítása (hogy a főbb 
„cselekvény" környezete is jól meg legyen adva; netán felveze-
tés a témához): 

Tarsolyából a puszta földre szórta 
egy üldözött király -
a sok tallér most itt hever a porba' 
a fák lábainál. 

Ez eddig: mint holmi mese. A fák és a tallérok képe nem is 
igazán újszerű. A következő versszak még becsapósabb, mert 
mintha komolyan vinne minket a szentimentalizmus tájaira: 

Kékeslila homályban, ázva-fázva 
ődöng a vén fasor; 
szerelmesek fojtott sírása 
szól a bokrok a l ó l . . . 

De itt, persze, megdöbbenünk. Ez a bokrok alól szóló foj-
tott sírás akkora túlzás már, hogy épp az elrajzoltsággal mutat 
rá a fájó lényegre; hajlandók vagyunk valóban azt átélni, amit a 
leginkább kell, vagyis a dolgok szomorú sorsát; így ez a Jékely-
-jelleg, az eltúlzott érzelmesség tulajdonképpen az érzésvilág 
jogait állítja helyre: képtelenségeivel. A harmadik versszak lát-
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szólag a galantéria felé közelít: „Mint szép leány után, ámulva 
nézek I pazar nyarunk után —" S ekkor, az utolsó hat sorra 
következik be az a szigorú „logikai" csoda (a vers-megvaló-
sulás), hogy minden (aminek pedig nem is sejlett igazi mintá-
zata eddig) pontosan összeáll, a vers messze az addigiak fölé 
nő: „Fölöttem lóg még egy-két árva fészek / a tar fák ág-
bogán . . . " — ez csak az átvezetés, a fakóbb, valósabb láto-
mány színterének vázlata; és: „Úgy érzem, hirtelen kinő a szár-
nyam . . . " Itt a fantasztikum egyetlen mozdulata mindent át-
változtat. Ezt tudta Jékely: a nyíltszíni átváltozást, a költészet 
egyik legnagyobb meglepetését, ahogy látszólag semmi-elemek-
ből, színleg mire-se-való modulációkkal egyszerre a leglénye-
gibb dolgok közé ragad bennünket; hiszen gondoljuk meg, mit 
jelent ez a hirtelen vélt szárnynövés? A fészkek „árvasága" és 
az elmúlás ténye épp az ellenkező hatást éri el, így mintegy 
ellenjátékul a költő mégis a kezdethez térne vissza, s ezt meg is 
testesíti? Nem hinném, hogy csak ezt, tanmese volna akkor a 
vers. Hanem, hogy milyen reménytelen vállalkozás még ez is, a 
fantasztikum kalandja is, mennyire alatta marad a valóságnak 
(amely indukálta), mennyire nem lehet semmit se tenni a való-
ság (a természet) ellen, ám: hogy ez a semmit-sem-tehetés is 
milyen szép lehet, mi több, e szépségben milyen nevetséges, és 
ebben a nevetségességében mennyire megindítóan emberi. Mert 
még ez is van: „s fütyülök is nekik". Mint aki a fákat akarja 
kárpótolni az elmúlt élet-kezdetekért; fütyül is nekik; bár erre 
senki se kérte, hinnők, bár a fák ettől nem lesznek „boldogab-
bak". S mint aki maginak fütyül (Ady!), félelmében, mint aki 
önmagát kárpótolja a vesztett kezdetekért (mert „fiatal" költő 
volt Jékely, nem gyakorlatilag! hanem annál mélyebben: az át-
élt világ-lehetőség okozataként, együtt-szenvedve; ám egy kicsit 
szentül-nevetségesen mutatva az ilyen emberi gesztust; mégis 
belefeledkezve — és így tovább, az emberi érzésvilág kilengései 
nyomonkövethetetlenek, állandóan ellentétükbe csapnak); de 
akkor az utolsó két sor megmutatja a „naiv", a valósan létező, 
a nem bonyolult, a csak-egyfélét tudó lények világát is, a fákét, 
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akik korántsem a fölény jegyében válaszolnak, s ezzel szinte 
megszégyenítik a kéretlenül beavatkozó embert: „Bolond fák! 
azt hiszik, hogy újra nyár van, / és karjuk rezgetik." 

Hasonló groteszk elemek állványozzák a nagy-romantikus 
felszállást (s ezzel a legparányibb, legigazabb emberi érzések 
megközelítését) a Mint kőkoporsón kezdetű versben. Az első 
két sor a méltóság ellenpontjaként használja a tárgyilagos 
állapothatározót: „Mint kőkoporsón ifjú kőkirály) leesettállú, 
hosszúlábú szobra . . . " (De a leesettállú mellett a kétszeres kő 
is ilyen hatású.) S a folytatás végképp efféle: „fekszem az 
ágyon mozdulatlanul, / hideg kezem kegyesen összefogva." (Itt 
a kegyesen, épp fennkölteskedő jellegével — s a környezettel 
ellentmondásban - groteszkül hat, s ez többletdimenziót ad a 
versnek.) A folytatás csak fokozza ezt: „Valami rejtett forrás-
ból a fény . . . " (Már ez is! Mintha díszravatal vagy mauzóleum 
lenne a szoba az ággyal.) „ . . . fölém, a »Holtak szigetére« hull" 
(meseelemek!); és innen válik lényegessé a történés: „Látom a 
lelket. . . " Ez még a mese világának elfogadása, de mindjárt 
személyessé válik az esemény: „ . . . lelkemet, szegény . . . " 
Vagyis a mese állapot maradéktalanul úrrá lesz az élőn? Épp 
ez a lebegtetés a legfőbb eszköz, hogy: vajon . . .? A lélek 
(„szegény") „most köt ki gyámoltalanul". Ez a megkettőződés 
látszólag a beszélő személy fölényét mutatja, ám az utolsó 
versszak váratlanul így kanyarul: „Még visszafordul, rám néz s 
így beszél: / kis, gyenge test, te ott maradsz alul . . . " Vagyis a 
játékból komoly valóság lesz; igaz, nem fizikailag, de Jékely-
nek ezek a versei a fizikai valóságot a körülményein való 
romantika-játszó (s -élő) túllendüléssel ábrázolják. A lélek vég-
képp győz a passzív fekvőn: „ . . . én most az örök partra, lásd, 
kiszállok . . . " S most azt hinnők, tréfásan elnéző a hangnem, 
az elhitető gesztus. De akkor mindkét szélsőség fölé emelkedik 
az a ki-tudja-melyik „fél", maga a költő, és testen-lelken (bár a 
lélek szavával, forma szerint), eszközökön és ellenpontozá-
sokon túl így szól: „Te földbe jutsz, hol*hiadarak, királyok / s 
kutyák porladnak, mint a f a l evé l . . . " Jó példája ez, miként 
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haladja meg a vers legsajátabb tartalma a vers látszólagosan 
elérhető szándékait; hogy egy „rájátszás" mennyire átalakítja, 
mondhatjuk, miként teszi nagy költészetté azt, ami játéknak, 
helyzetdalnak indult. 

Szándékkal vizsgáljuk - újdonságot remélve - a harmincas 
évek Jékely-versei közül itt többnyire az „antológiákon kívül 
eső" darabokat; a főművek gondolatvilága elterelne a formai-
megvalósítási részletekről, az átúszásokról vagy belső „varra-
tokról" a versben. A Bátortalan tavaszodás látszólag bagatell; 
indítása is feladatmegoldónak tűnik: „Száguld a koldus-szagu 
tél." A második sor („szirmok esőjét záporozza") derekas len-
dületével hat főként. S akkor megtörténik a bűvölet: a harma-
dik és a negyedik sor „elvarázsolja" a világot, vagyis mintha 
valósnak tudna feltüntetni ilyen világokat: „Emlékeim felé, el-
álmodozva, I egy mag-vitorlás ringva útrakél." Vajon mi teszi a 
különös, „csudás" hatást? Feltétlenül efféle csekély elemek is 
közrejátszanak, mint: a rímképlet (hogy a-b-b-a, és hogy olyan 
tartalomhű az egyik szava, az „elálmodozva", annyira lassító, 
annyira mozgáskifejező), valamint az alliteráció. De a lényeg 
inkább ez: itt valaki nagyon egyszerűen tud megszólalni arról, 
hogy (mint egy egyszerű ember ezen a világon) ő - emlékezik. 
Ez a folyamat csupa szelíd mozgás (kifejezik ezt a fogalmak -
vitorlás, ráadásul mag-vitorlás, ami gyönyörű kép — és a hang-
alakok, mint például ringva és útrakél). A második versszak 
tökéletes miniatúra: 

Utána megremegve bámul a 
kis pipehúr - érzelmes pici kék szem -
és búcsút int a rom-kőkerítésen 
a primula. 

(A túlzások sorozata teszi épp önnön jellegében tökéletessé 
ezt a képet! Az „érzelmes pici kék szem" - maga a játék tekin-
tete is lehetne.) Ekkor a harmadik, az utolsó versszak valami 
más hangra vált. A dallam, az első soré: teljes, kizengetett („S 
csak száll a mag, mint égi készülék . . . " - 1934-es vers! Milyen 
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különös, hogy akkoriban repülőgépre, talán vitorlázóra gondol-
hatott Jékely, és az „égi készülék" ma egészen mást asszociál-
tat, esetleg űrhajót), és a következő sor is a képet zárja, tökéle-
tesíti: „mely ismeretlen csillagokba indul . . . " De olyan 
feszültséget érzünk már, amely újabb fordulatot sejtet. Jékely 
versépítkezését jellemzi ez a belső előkészítés; gazdaságos köl-
tészet az övé itt, mert az egyik elem rejtett tartalékaival struk-
túrát épít. így tudjuk meg azután, már aligha váratlanul, a vers-
szak utolsó, a verset záró soraiból, hogy baj történik a készü-
lékkel; s ezzel visszacsatolódunk oda, hogy magával az emléke-
zéssel sincs minden rendben, reménytelensége több, mint a 
szépsége, s nem éleszt újjá semmit: „de nem jut a felhők hatá-
rain túl: / körülveszi s lehúzza majd a jég". Ez a készülék, a kis 
szárnyas mag, íme, mintha valóban földöntúli üzenet (tehát az 
űrbe kilépő, a mennyeket ostromló „hajó") akarna lenni, s 
mintha a mi emlékeink (a költőé, „az" emberé) volnának az 
egek, ahová nem hatolhat el más világok küldötte. Eszembe jut 
erről is Rilke szökőkutas verse, ahol a képlet igen hasonló. 
Azonban Jékelynél a hétköznapi helyzetvers teherbíróképes-
sége tétetik próbára, és - ez is jellemzi ezt a korszakát - a 
kísérletek csaknem rendre sikerülnek. 

(A korszak nagy Jékely-verseiben, melyek között ott a 
helye a Napfürdő a temetőben címűnek vagy a Szép nyári 
zenekarnak, már a kezdet azonnal a téma közepébe vág: 
„Kinek szívéből nőtt e satnya fű . . . " - és az ellentét, a 
másodelemekből való építkezés itt is jellegzetes: a ,.satnya" 
látszólag lekicsinylés felé visz, holott a meglepetés az, hogy 
még egy satnya füvet sem szabad letépni a halottak sírjáról, 
értsd, emléküknek minden kis mozzanata becses; ám ezt nem 
tantételszerűen mondja el Jékely, hanem töredékeiben is teljes, 
igen természeties képet ad valamiről, aminek aztán a sugárzása 
ez. Vagy egyszerűen a vers két-két sorpárja tesz meg mindent 
ahhoz, hogy kimagasló jelentőségű legyen a mű; s köröttük 
— szó szerint kertként — ott a kiegészítő bőség. A Szép nyári 
zenekarban így a kicsit túlismételt 
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Most kellene megállnia a nyárnak, 
mielőtt még az álom eltakar. 
Most kellene megállnia a nyárnak, 
s torpanna bár meg az egész világ! 

sornégyesre hirtelen bensőségesen, a legnagyobb költői hit 
ellen és érzékletes eredetiséggel csap a két szelíd nagy sor: 
„Kertünkre illat-mézet trombitálnak / kórusban a pilledt petú-
niák." A versnek még hat sora körítődik a témához, azonban a 
zárás hozza ismét a meghaladó szintet: „Akkor úgysem fújhat-
játok reánk,/ amikor majd sírunkon trombitáltok." A Le-
zuhant a Nap (még mindig 1934-ben vagyunk, tulajdonképpen 
a „nagy korszak" kezdetén Jékelynél) az igen gondosan körül-
írt, gyönyörű, de kevésbé jelentős kép után (melyben hétmér-
földes csizmával sem érnénk utol a Napot, s „a hegy hatalmas 
lila kalamáris / s a felhőrost felette hosszú toll") (érdekes a rost 
és a toll — megérző? — egybegondolása!) következik a jékelys-
csendes, hétköznapi-lényeges, megborzongató közlés: „A 
völgyben szárazlevél-égetés..." Joggal teszi hozzá még ez a 
versszak, hogy „mintha az egész / tizenötéves emlék volna 
máris!" A jelennek mint tökéletes emléknek az átélése, vagyis 
a jelen emlékállagának felfedése, ily-lényegűségének átvilágí-
tása: Jékely korai korszakának nagy vívmánya, ha úgy akarjuk, 
gondolatilag is. A gondolatiság értékét csak fokozhatja a min-
denkori érzékletes megjelenítés. Ezt a hatást természetesen (ha 
úgy akarjuk) „gyengíti" az élőbeszédes ráérősség; s a legna-
gyobb Jékely-versek azok, amelyekben a lényegi elemek 
rohanva egymást érik, s a költői „telitalálatok" válnak a beszél-
getés elemévé is (mert, mint mondtuk, Jékely ad hominem 
szól, elsősorban önmagához, mivel azonban önmagát igen 
„általános emberré" tudja tenni, „hozzánk"). 

Jellegzetessége, hogy verseinek egy-egy mozzanata marad 
emlékezetes — ám ez mindenekfelett. A Késő tarlózás első 
sora még nem ígér rendkívülit: „A dombon túl eltűnt a sárga 
nap". De ami következik, már fennakad akármi szigorú rostán: 
„. . . rétek felett repül a pókselyem". Megférnek ilyen sorok 
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mellett sokkal gyengébbek is :„Nézem az égbolt végtelen tavát; / 
milyen színű? - színének nincs neve." Ezt azért említhetjük 
főként, hogy példázza: a költészeti „nagyság" nem okvetlenül 
a hézagtalan tökéllyel azonos, a hibátlan egyenszínvonallal. Az 
Öszi füst-varázs varázslata például főként ennyi: természetes 
élőbeszéd, igen pontos, közvetlen; bevezető bizonnyal valami 
többhöz, s ezt sejtvén, türelmes élvezettel olvassuk: „Köd-
-fényben áll a budai vidék; / legyen enyém az ősz, akár a lel-
kem . . ." Még Kosztolányi is felrémlik. ,.Pipámban száz levél 
hullája ég . . ." (A „száz" ma kicsit gyenge pontnak tetszik 
már.) „ . . . miket finom dohánnyá szeleteltem." Érdekes, 
hogyan bizonyítja ez az elbeszélő költészet a Kártya, a Mák 
költőjének igazát! A szecesszióból annak legjellegzetesebb 
elemeit kihagyja, ám megtartja az ívek lendületét, és mindmáig 
érvényes hangot talál. Ennek a hangnak azonban legfőbb s nél-
külözhetetlen összetevője a jékelyi — mondjuk ki — zsenia-
litás, amely könnyen mond le a hibátlanságról, a mindenkori 
nagyság igényéről. „Egyharmada diófa levele", olvassuk tovább 
a pipáról, „kétharmada édeskés hárslevélke, / a többit naspolya 
hullatta le, / vagy a szomszédunk szelíd gesztenyéje." Az 
1934-es év — úgy tűnik — záróverse ezt a szintet végig tartja. 
A szinte tetszés szerinti mozaikolás elvezet a „csattanóhoz". 
Elébb arról olvashatunk, hogy „a vadszőlő leveleit a szélvész / 
elvitte, de száz karja itt maradt" (a száz olyasmi, mint Tóth 
Árpádnál a bús), és igen szép, láttató kép ez: „a tűzfalon most 
óriási térkép, / erek, folyók, ösvények és utak". Régi témája 
Jékelynek a madárvilág: „Nézik-nézik az árva madarak", írja, 
és meglehetősen találó, hamar kínálkozó jelzőt alkalmaz a 
pintyekre: „drótlábú", s a cinkékre: „kurtaröptű". A termé-
szet jelenségei hasonlatanyagul szolgálnak: 

Utamra sok-sok levelet rakott a 
Szél - ez e megtért vandál építész, 
ki rombolás után alkotni kész -
s most lábam alatt tündér terrakotta, 
mely az első új szélre szerteszéled . . . 
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A verset önmaga lendülete hajtja. A szerkesztés elve is érvé-
nyesül: „ . . . akár a füst, ha a pipám kiég". A befejezés szerves: 
„ . . . akár a hajnali, bátor remények . . . " S erre a roppant 
hiteles sorra méltán csap le a csattanó: „S egy hajnalon én is 
némán kiégek." 

Ez a képzetkör már az 193l-es Poverelló-versben hangot 
kap; akkor még szabadvers-formán. Alkalmasint „megérte" 
Jékelynek, hogy a kötött formát választotta, hiszen oly 
feszültségforrássá vált ez számára, amelyet a sorok kötetlen 
áradása nem biztosíthatott volna érzékenységének. A Jékely-
versek benső szabadsága akkor érvényesül, ha jelzett, mintegy 
megegyezés szerint betartott forma béklyózza. De hát ismert-e, 
ismerhetett-e ilyen különbségeket ez az annyira tiszta alkat? 
Kötése is oldás volt megannyiszor, s ez magyarázza az élő-
beszéd gyakori előfordulását, a látszólagos egyenetlenséget. A 
Vadász-zsákmány halott állatának „koporsója egy véres háti-
zsák volt" (1931), „s csak összetörve fért belé a teste". Ne 
keressük a szakszerűtlen metaforát egy egész életműre, mégis: 
a vers a gyűjteményes kiadásban a Poverello-szabadvers után az 
első, amely kötött formát vállal. Újabb költészetünkben nem 
volt ritka a formafegyelem. Ám egészen egyszeri jelenség az, 
hogy a már-már lovagiasságból betartott forma mögött, alatt, 
azon keresztül és túl oly teljes szabadság lüktessen, amely a 
színleges vagy színlelt rangokra (akár a poétái görcsökkel 
szerezhetőekre) sem ad. Jékely divatoktól függetlenül, csak 
legbensőbb kötöttségeire hallgatva, önnön tulajdonain erősza-
kot nem téve alkotta meg azt az életművet, melynek az indu-
lása mintha jellegzetes metszetét adná máris. Későbbi éveiről 
gyakran volt alkalmam írni; így választottam most, bizonyos 
fontolások után, ezt a „próbavételt". S hogy ez is teljesebb 
legyen, befejezésül, tallózzunk még olyan versek között, mint 
a Szürke ég alatt (1932), Városvégi gesztenyefasor (1932), 
Körtefák csodája (1932), Elhagyott kutyánk elégiája (1933), 
Éjfél Budán (1933) - bár a dolgozatíró az önismétlés vélet-
leneitől tartva, itt valóban csak kiemelésekre vállalkozhat. A 
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Szürke égalait elegánsan és természetes könnyedséggel kapcsol 
össze (akkor még romantikusnak látszó) technikai világot és 
köznapokat: „A háztetőkön pár antennadrót / kacérkodik 
a Mindenség neszével . . ." De már (talán ennek veszélyeként) 
ilyesmit említ: 

A szürkeség szobákba is bejő, 
mint nagy csuha, ráhull az emberekre, 
rajtuk ragad, sosem kerül a szegre . . . 

Költőnk tartását a későbbi években, az utolsó évtizedben is 
jellemzi ez az egyediség-hit, s olykor ki is élez ellentéteket. 
Látjuk, mennyire nem „generációs probléma" volt ez aztán 
Jékelynél; mindenfajta egyen-szürkítő elv s gyakorlat ellenfele 
ő már a korai versekben. A Városvégi gesztenyefasor eszközei 
közül — melyek a villódzás, a száguldás, a mesélő kedv foga-
lomköreibe egyképp illenek - hadd említsük most a hirtelen 
megjelenítést: „Sohase látott gesztenyefasor!" (a kezdő sor); a 
borongós hangulatú, néha keresetten-adódóan idegen szavak 
mestermívű-magyaros használatát („monumentális és komor, / 
sötétbe fut , nincs vége-hossza"); a technika és a természeti 
létezés enyhe ellentétét-összebékülését 

Autó robog a gesztenyesoron, 
száraz levél hull záporozva. 
A szél szaga gyermekkorom 
csodáit vissza-visszahozza. 

A Körtefák csodája megejt a tüneményes szóválasztással-
illesztéssel: 

Palánktalan kihalt gyümölcsösök 
alkonyi csendje csalt a tarka gyepre, 
melyen bucskázva, szökve, hemperegve 
hancúrozott az odaüldözött 
levélsereg. 

A mozgások „ízes" sokfélesége, színe és illata gazdagon árad 
a versben : 
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A körtefák között 
szél vinnyogott, s mint csonkaszárnyú lepke, 
egy-egy veres levél indult lebegve, 
és elkalimpált a fejem fölött. 

Az Elhagyott kutyánk elégiája alighanem a legkorábbi évek 
(1934-ig) egyik kiemelkedő költeménye. Mint az Éjfél Budán 
első két sora mondja: „Most voltaképpen sírni kellene: / tétova 
mánk végkép holnapba lendül" — itt is végérvényessé válik 
valami. Az árva villa beton küszöbe, ahol a kutya magára 
marad, „ősz s éjszaka küszöbén", maga a ridegség (az anyag-
jelző szó miatt). A visszatekintés reménytelensége vibrál az 
egyszerűségében is „monumentális" Jékely-kijelentés szavai 
közt: „Azóta már nyakatokon az ősz!" A hirtelen váltás távo-
labbra sodorja a tekintetet, hogy ezzel is a központi képet raj-
zolja ki híven: 

a kukoricát tördeli a vadkan, 
a vadlibák vonulnak V-csapatban 
s éjjel az ég ezüst ködöt esőz 
bodor bundádra, melyet simogattam . . . 

Jékely köztudottan nagy elválás- és búcsú-versek költője. Ez 
a tartás itt már nagy pontossággal és gyönyörű megfogalmazás-
ban érvényesül: „Jön még azért egy-két vidám napod", biztatja 
gondolatban a kutyát (vagy inkább magát; enyhíti saját bána-
tát; tépi fel a sebet — megannyi tényező együtt van nála ilyen-
kor általában). A vigasz képei szívszorítóbbak bármi szomorú-
ságnál — mivel mintha mégegyszer a hiú remény színeivel 
villanna fel az, ami menthetetlenül elvész: 

. . . avar között rigópár kergetőz 
s mégegyszer felszáradnak a padok! 
Utolszor jól kihancúrozhatod 
magad a csörömpölő levelekben . . . 

A valóság mégis ez: „ . . . az éjszakák mind lidércesebben / 
törnek reád. Fogy, fogy már a vigasz . . . " A legnagyobb költé-
szeti helyek borzongatása következik: „Hideg vackodban fel-

3 Irodalomtörténet 1982/4 
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felvonítasz,/ ha álmodod, hogy nyugszol az ölemben." A 
teremtmények, a lények végső, egymás által is okozott kiszol-
gáltatottsága, a csak vélt vigasz, az önáltatás és meddő tünemé-
nyének szertefoszlása: mind ott van e két sorban, s megannyi 
későbbi nagy Jékely-versben. A bizonyosság elől soha ki nem 
térő költő volt ő, ezt tanúsítja önmagához híven, kezdeteitől 
fogva. Ahogy az elhagyott kutya elégiájában is a végsőkig 
hatol; elhagyóként beismeri a viszonylatok könyörtelenségét: 

Egy reggel majd a szél havat keverget 
s pelyhek nyomán szomorú varjuhad 
lepi el a tarlókat s az utat 
s vad károgást visszhangoznak a kertek. 

A pálya legjelentősebb korszakának kezdetén is nagy pon-
tossággal, klasszikussá érő teljesség jegyében alakította Jékely 
ezeket a vershelyzeteket; a keverget szó hangzóválasztása, a 
szomorú varjuhad lágysága épp a legridegebb pillanatok egyiké-
ben, s a központi alaktól — a kutyától — ismét eltávolodó 
képek, képzetek . . . a visszahozhatatlant járja körül a vers. így 
teremtődik meg költőnk egyik korai, nagyszerű halál-képe: 

Vonítanak az ijedt komondorok, 
az almafák fehér csontváza csattog: 
a zúzmarás Halál kullog alattok 
s hószínű fogsorod rávicsorog. 

Magyarázat nélkül is kitetszik, miféle költőiség utolsó kép-
viselője távozott irodalmunkból a közelmúltban. 

TANDORI DEZSŐ 


