
JÉKELY ZOLTÁN

ILZE

Egy kora délután, alighogy lekászálódott a díványról, Tenger Iván ideges siet
séggel ült asztalához. Istentelenül kusza fiókjából levélpapírt kotort elő, s írni
kezdett.

Így szólt a levél:
"Édes Ilze! Voltaképpen Párizsból kellene írnom ezt a levelet. Ott, a rue de

Lanneau-i kis szállodában tört rám először ilyen nagy erővel ez a kényszer, mint
mostan, a pesti lakásban. Mint legtöbbször párizsi tartózkodásom alatt, éjfél
után kerültem ágyba azon az éjjelen is. Egyszer csak felébredtem. Hol vagyok?
Ki vagyok? kérdeztem a homálytól, kábán, mint ama Gauguin-képek révedező

alakjai. Az elcsendesült utca lámpájának beszűrődő fénye másvilágivá, sírbolt
szertivé tette a kicsi szobát. Egy-két megmérhetetlen kis pillanattal azelőtt még
magával sétáltam álmomban a Szamos-parton, ott, a körül az őskori gyökérzetű

görcsös fűzfa körül, amelyhez csuszamos, árnyékos ösvényke vezetett, s töpörö
dött öregasszonyok jártak rajta mosni s vizet meríteni. Lassan az egész álmot
visszaidéztem. Csak Magáról, a Maga emlékéről tudtam meg, kicsoda is vagyok
voltaképpen ...

Honnan, micsoda távolságok fénnyel vetekedő, gyors beszáguldása után vető

dött vissza elkódorgott tudatom önmagamhoz? Kolozsvártól, a városvégi görcsös
fűzfától a rue de Lanneau-i szállodáig vagy kétezer kilométer az út, S rettentő

vizeken, hegyeken, síkságokon vezet át ...
Azelőtt is álmodtam Magáról, évente tízszer, húszszor is meg-megjelent s min

dig valami sötétbe vesző, a hajnali fényekkel újraéledő szomorúságot hagyott
bennem. Jaj, miért csak álom az a sok gyönyörűség, melyet Maga mellett élve
zek, s miért nem plántálhatom át soha a valóságba álmaim? - töprengtem ilyen
kor, s volt úgy, hogy levetett ruháim őrködése mellett sírni kezdtem, wertheri
töredelmességgel.

Akkor már hetedik hete csatangoltam kint a világban, s még egyetlen régi sze
relmemet sem vetették vissza álmaim. Minden éjjel szüleimről s testvéreimről

álmodtam, régi kutyánkkal hancúroztam elhagyott lakások kapualjaiban, de soha
egyetlen ismerős leányarc sem rémlett elő a szállodai szobácskák éjszakáin. Bíz
vást hihettem, hogy új életet kezdhetek, ha hazaérek, hogy nem mindig jó em
lékű szerelmeimnek még írmagját is kiirtották belőlem a nagy utak, a nagy, új
bámészkodások. S boldogan állapítottam meg, hogy minden szerelmem csak ka
land volt, hogy nyilvánvalóan nem is a nők személy szerint, hanem - mint nyug
talankodó ifjút - a szerelem maga érdekelt s láncolt le ideig-óráig engem. Igen
bizony, boldog voltam s diadalmas férfi, felelőtlen idegen fiú az aranyos mont
parnasse-i balettlányok táborában, s valami állandósult transzban ütődtem

egyiktől a másikig, ide-oda, mint akit hűségre semmiféle otthoni lányarc könny
belábadt, holdra panaszoló szeme nem kötelez.

785



Így jelent meg akkor Maga: Holl -Ilze, párizsi éjszakámban. Fürdőruhás dere
kát átöleltem, úgy lépkedtünk Aftonunk partján, őszies, ködös fűzberekben,
úgy, ahogy pár nappal azelőtt járkáltam a Marne sétás, ezüstfüzes partmenti
bokrai közt, Noisy határában, egy francia lánnyal ...

Lába egy ütemre lendült ki az enyémmel, s hosszú fonatú, bronzszőke haja
(igaz volna-e a hir, hogy három éve levágta?) jobbra-balra lebbent a mell ein,
lopakodó lépéseinkre. Beteljesülő szerelem előtti, remegős pillanatok voltak;
ősemberi titokzatossággal vonultunk a bozót felé. A két vízparti nyaraló, nyara
lóink, füstölgő kéményeikkel, nagy körtefáikkal, hátukban drága öreg gyü
mölcsöshegyünkkel, beieegyezően sandítottak utánunk, mint áldást osztogató
szülők.

De felébredtem. S nem tudtam, hol vagyok, ki vagyok. Hová illant, micsoda
agyvelő-kavernákba furakodott vissza a paradicsomi álomjelenet? Derekát még
ott éreztem a jobb tenyeremben, talparnban volt még bizsergetően a Szamos
parti ösvény kitaposott gyepe, s máris tolakodott elő a valóság: homályos párizsi
szobában fekszem, rettentő egyedül vagyok, haza talán sohase kerülök innen,
vagy ha igen, akkor is már csak sírokat találok. Egyetlen igazi szerelmemet (így
van! megfellebbezhetetlen ítélettel tudtam akkor s tudom azóta is ezt!) nem lát
hatom meg az életben többé soha; majd lent, lent, azon a ciprusokkal szegélye
zett lépcsőn jön újra felém, az alvilágban ...

Úgy sírtam, mint akkor, amíkormeghalt anagyanyám.
Ilze drága, higgye szentül, hogy mindezt nemcsak a levélírás majdnem kötele

ző és banális lelkendezése mondatja velem; hiszem, eljön egy nap, arnikor sze
mébe is elismételhetek minden mondatot. A vallomás, mely idestova tíz eszten
deje halmozódik, torlódik bennem, kitörést keres, s eltömhetetlenül fog most
előáramolni belőlem.

Hogyne volna ez az egyetlen és igaz szerelmem - lehet, ellentmondóan hang
zik, ami most következik -, amikor maga az, aki először fejlesztette ki bennem a
szerelmet! Addigi, diáktársaim receptje szerint kialakított érzelgéseim után más,
akkor először s azóta se érzett ízét kóstoltatra meg velem az egyoldalú, testetlen,
legfeljebb csak szemre, hajtincsre, járásra vonatkozó vallásos rajongásnak!
Pedig még á kisujját sem csókolhattam meg soha (kezét is egyetlenegyszer fog
hattam meg, amikor beinutattak szüleink, emlékszik, szilvaszedéskor, a sörgyár
óriásnőjénekárnyékában).Csak bámultam Magát, csak lestem csudálatos libbe
néseit, suhanásait, tündéri fürdéseit, csak lábnyomát kutattam hímszarvasi
szimatolással a homokban! S mit nem csináltam még mitologikus, áradozó
kamasz-szerelmemben: ittam a Szamos vizéből, amikor Maga felettem úszkált, s
ízleltem, szimatoltam a vizet. Hogy képzelődés, illúzió? - már nem tudnám meg
állapítani. De tény, hogy megéreztem belőle teste jelenlétét. Ilzém testének ízét
desztilláltam ki Aftonunk hullámaiból régi nyári délutánokon.

S esténként, amikor a fürdőzők karavánjai már hazabandukoltak a hosszú
Dónát úton, s az üveges verandára, ahol feküdtem, besütött a hold, úgy imádkoz
tam Magához, mint szent életű férfi a Szűz Máriához, s kértem az Istent, hogy
adasson nekem egy találkozást Magával, ott, ott, a nagy fűzfa alatt, a gyökerek
feleti növő pázsiton s erőt is hozzá, hogy elmondhassam boldog-boldogtalan,
minden reménytelensége ellenére is gyönyörű, csodálatos szerelmemet.
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Néha alkonyatkor, amikor Maga ott ült testvéreivel a hegyoldali padon, fello
póztam a nagy almafák alá, s bicskommal több helyre bevéstem a nevét. Akkor
még úgy hittem, a fák örökké élni fognak.

S azt a fürdés utáni pár esti percet sem felejtem el soha, amikor ott álldogál
tunk, alig öt méterre egymástól. Maga a maguk kapujában, én a miénkben, a
kapufélfának támaszkodva s néztük egymást, mozdulat előtti mozdulatlanságban,
szólás előtti szótlanságban, rnint gótikus templomok kapuvédő szobrai. Vagy
csak én néztem volna Magát, s a többi szépítés, emlékfejlesztés - hazugság? Jaj,
meglehet, csak álmodtam az egészet.

S hogy a hegyen mi történt egy éjszaka, azt is meg kell írjam mostan, ebben a
"nagy" levélben, melyet talán el sem merek majd' holnap küldeni, a túlságosan
valló ember másnap feltámadó szemérméből.

Akkor derült ki, hogy nemcsak én élek-halok ezért a tündér-szerelemért,
hanem másik sápadt lovagja is volt azokon a hosszú délutánú nyarakon Magá
nak, Belle Dame sans merci ...

A Sallakék kertjében roppant flekken-tűz égett. Hosszú kecskeasztalok körül
ült a társaság. Apáink, anyáink éneke s hangulata ránk ragadt, mi is társasá
giaknak, felnőtteknek érezhettük magunkat, tizenhat éves kamaszok, s tényleg,
mintha meg is nőttünk volna a tűz suhogó világosságában. A gramofont is fel
felhúzták, legtöbbször a Walkürök kerültek sorra, s én láttam, hogy jönnek
mennek, libegnek-lobognak máglyánk lángfelhői között a kibontott hajú, szét
vetett lábú, kardosan éneklő, vijjogó tündérek, vörös táltoslovakon. S egyszer
csak Maga is megjelent a tűzben. Idősebbnek, megtermettebbnek tűnt koránál,
szintén vörös lovon ült, és édes, sokszor meglesett ujjbillegetéssel befont haja
most tüzesen lobogott és csapkodott a suhanástól. Nem tudom, Indár látta-e. Én
így láttam szó szerint; 's aztán rohanni kezdtem arrafelé, amerre vörös ménjén
elvágtatott. A hegy felé vette útját. Keresztülcsörtetett a lugas borostyán
csemetéin, balra szöktetett az öreg lőrinckovacs-körtefaelőtt, átvágott az Antal
bácsi csenevész kukoricásán - még hallhattam, hogy csörömpölnek a kórók a
tündér suhanása nyomán - s egyszer csak ott találtam magamat a mi hegyünk
egyik halmocskáján, ott a Maguk filagóriája előtti téren.

Megszeppentem. Eszembe jutott, hogy ma éjjel Maguk anyjostól ott alusznak.
(Akkor még nem állott az alsó hosszú nyaraló.)

Akkorra már Indár is felérkezett. Lentről kacagás, éneklés hallatszott, s him
báltatta a fák lombját az óriási tűz szele. Azután valaki megint feltette a Wagner
lemezt. Mögöttünk lilállott az éjszakában meghatalmasodott hegyoldal, alattunk
csillogott a holdas Szamos, túl pedig, a gyalui csatasíkon autóreflektor üstökös
fénye hasított keresztül. .

.' Te - szóltam Indárhoz -, ezt az éjszakát nem akarom soha elfelejteni! Hogy
jegyezhessük fel a föld kérgére ezt az éjszakát?

- Talán véssük be a fákba a mai nap dátumát - vélekedett Indár.
- Inkább a földbe üssünk valami jelt, vagy ültessünk el valami roppant fává

serdülendő magot. - Nem gondolod?
- Avagy ássunk más medret aSzamosnak?
Én akkor már egy friss egeresi cseréptéglát tartottam a kezemben, melyet on

nan emeltem fel a Holl-filagória oldalától. A hold lebukóban még utoljára szét-
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öntötte fényét a lent villogó Szamoson. Mintha Ilze már tíz-húsz alakban táncolt
volna a berek sötétlila füzei és égerfái .között! Mintha át-átlebbent volna a fo
lyón, mintha haltesttel bele-belemerült volna itt-ott egy-egy holddal krómozott,
göbés szakaszon. A Monostoron, túl a vízen, ugattak a románok házőrző kutyái;
a Kálvária karcsú torony-nyílának egy új bádoglemeze csillogott, mintha valami
fehér szárnyú lény ékeskedett volna rajta, a tömegsír felől, melyben II. Rákóczi
György fejedelem elhullt vitézei pihentek, tisztán hallatszott valami menekülő

lódobogás. Éjfél körül járhatott az idő.

Fogtam a cserepet, elővettem bicskomat, s vésni kezdtem.
- Ahá - mondta Indár -, nem rossz ötlet!
- Véss te is valamit - válaszoltam. - Hogy mit, az a te dolgod. Aztán elássuk

ide, ez alá a két szilvafa alá örökkévalóságnak szóló emlékiratainkat. Véssed,
vicillime!

Indár is felemelt egy cserepet, s munkába mélyedtünk mind a ketten. Aztán,
amikor egy nevet s a dátumot alaposan belekarcoltam a megkövesedett vörös
agyagba, ásóért szaladtam le a színbe, majd visszarohantam a meredek, palás
úton, s dolgozni kezdtem a kijelölt helyen. Amikor kész volt a galamb sírnak való
gödröcske, belefektettem emléktáblámat, két rózsát fektettem rá keresztbe, aztán
elföldeltem, mint sok-sok galambomat, s adoroncsokat elegyengettem, hogy sen
kinek se legyen ez a szent hely gyanús. Az ásót ezután Indár vette a kezébe.

Csak tavalyelőtt mertük bevallani egymásnak, hogy mit is véstünk bele abba a
vörös cserépbe.

Úgy van, ahogy gondolta: a Maga nevét. Ha kételkedik, lopóddzék át egyszer a
mi volt kertünkbe (lehet ugyan, hogy maguk is eladták azóta), s a ponk szilvafái
alatt keresse meg a két kicsí sírt, melyekben igazi szerelmünk legszebb s leg
mitologikusabb éjszakájának tanúságtevő emléktáblái nyugosznak.

*
Álmomra következő nap délelőttjén, amint a rue Valette-ből igyekeztem a

Pantheon tér felé, abban a pillanatban, amelyben a térre kiértem, hatalmas né
met rendszámú autocar indult el nagy morajjal a rue Soufflot felé. Egy arc éle
villant szemembe; tarkóra font hajkoszorú, grétagarbós álltartás, tollas kalap
ka . .. Házakat, szobrokat néző idegen félprofil. Még nem is tudatosítottam.
szemem kalandját, máris rohantam ösztönösen, hebehurgyán a kocsi után. Nem
volt szerencsém. Mind gyorsabban hömpölygött, s taxi nem volt sehol, lemarad
tam. A német rendszámú autocar Magával - vagy hasonmásával együtt, eltűnt a
Boul'Mich forgatagában.

Írja meg egy sovány igennel vagy nemmel, hogy maga volt-e. Szeretném, ha
megnyugtatna, hogy nem; hogy is tudnám különben kiheverni ezt a kalandot?
Képzelje el a helyzetet: tíz esztendő után Párizsban találkozhattunk volna újra,
mi, akik a tőszomszédság ellenére is idegenek és szótlanok voltunk egymáshoz, s
most szerelmen túli lokálpatrióta érzelmességgel hordozhattuk volna meg túlon
túl európai kelet-európaiságunkat a parkok, tornyok, rácsos kutak Európát táp
láló városában. Hja! "C'est plus fort que moi!"

Most Maga huszonkét éves lehet. Talán menyasszony - asszony? Bukarestben
tanul. Román katonatisztek? Német gyáros? Úristen, sohasem csókoihatom meg.
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Olyan elszigetelten, teljes tündéri frisseségében őrzöm akkori, tizenöt éves lé
nyének emlékét magamban, mint ahogy anyám őrzi gyermekkori arany hajtin
csemet egy zizegós, áttetszős selyempapír-borítékban. Jöhetnek szerelmek, ka
landok; átmeneti boldogságaimon is átsüt ez az emlék-szerelem, s tudom, hogy
boldog e földön legfeljebb a Maga oldalán lehetnék. Az a Szamos-víz, melyben
megízleltem a Maga bronzra sült, kék trikós tündértestének ízét, varázsital volt.
Nem menekülhetek.

S ma is úgy ébredtem itt a pesti lakásban, mint akkor, másfél hónappal ez
előtt, a párizsi hotelszobában.

Hol tart vajon a szerelemben? Csalódott-e már elégszer ahhoz, hogy megért
hesse, mit jelent egy ilyen szűziesen, hamvasan megőrzött kamaszrajongás, mely
az embert legocsmányabb, legkorhelyebb éjszakái után is szőkés, napbarnított
testű, apacsinges, halászbotos, áhítatos kisfiúvá nemesíti, aki áll egy szomorú
füzes kapufélfa előtt, s vár, vár, néz, néz a szerelem birodalma felé, s boldog,
mámoros a biztosan beköszöntő boldogság lélegzetállító előérzetében ...

Istenem, megírtam-e mindent, amit akartam? Arra az 1933 nyarán tőrtént ku
darcos újraismerkedési kísérletre emlékszik talán. Akkor láttam utoljára. S hát'
a kolozsvári temető vaskapuja előtti találkozásra, egy régi mindszent-nap alko
nyatán, emlékszik-e?

Ugy-e találkozunk az életben mi ketten?
Két fényképet kérek most Magától - egy akkorit s egy mostanit - s egy kicsi

tincset a hajából. Legyenek meg az én fétiseim! Én Magához tartozom. Tenger
Iván."

Ennyit írt a szomorú ifjú, ebéd utáni álmából felriadván. Ilyen álmok kormá
nyoztak csélcsap életét. A levelet még egyszer átfutotta - a délutáni ~lálkáról

úgyis lekésett -, borítékba tette, egy szalmavirágszirmot szakított hozzá asztalá
ról, lezárta, aztán vette kalapját, s megindult lefelé az alkonyati hegyoldalon. A
főpostára igyekezett, ahol még aznap este feladhatja a levelet; ha holnapig kelle
ne várni, úgyse merné postára tenni: bekerülne egy asztalfiókba a többi hasonló,
különböző évszakok virágaival bélelt "immissilia" közé.

1937

JEGYZET. Az álmok sorsszerű történései, hihető kalandjai, lényegi kérdésekre döbbentő jelképei és
jelentései, a "kollektiv tudatalatti" ősemlék-mélységeiből érkező intelmei-üzenetei nem kevésbé iz
gatták és inspirálták Jékely Zoltánt, mint a valóság, mely a létezés drámáinak tényeivel és kérdései!
vel, gyakran irreális jelenségeivel, érzéki ragyogásával, feloldóan birtokba vehető vagy lázítóan elér
hetetlen szépségeinek hatalmával, anyagtalan káprázatként a semmibe tűnő képeivel félévszázadon
át késztette-kényszeritette remekművek irására.

Költőként az álmok anyagát egyenrangúnak látta és érezte a valósággal, olyannyira, hogy az álom
beli helyzetéket írás közben teljes realitásként tudta újraélni. S ahogy eleven - sőt, ellenállhatatlanul
magukkal sodró - történeteket: úgy álmodott végérvényes vershelyzeteket és napvilágnál sem javi
tandó, formailag tökéletes sorokat és versszakokat. A harmincas évek közepétől írt, megfejtendő

naplója és álomnaplója bőven őrizhet még meglepő tudnivalókat és alkotáslélektani érdekességű is
meretlen adatokat.

A versek és novellák jórészéről, persze, a forrásokig visszavezető naplók ismerete nélkül is tudjuk,
hogy anyaguk "színálom"-e, valóságos élmény-e vagy egymásba oldott álom és valóság.

Azok közé tartozom, akiket a szerencse is segitett és segít az eligazodásban. Közvetlenül a költő

kórházba kerülése és végleges távozása előtt, utolsó hosszabb beszélgetésünk "halálfeledtető" három
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órájában, amikor Az utolsó szál liliomhoz címú ~ általa rám bízott - versválogatás szentesítését vár
tam tőle, egy-egy versenél igen marasztaló közlékeriységgel időzött el, s a legszívesebben minden fon
tosabb verse történetét végígmondta volna, a fogantatástól egészen a fogadtatásig. S az 1960-as ével<
terméséhez érve, látható elérzékenyedéssel beszélt egy szemrehányó és kétségbeesett fájdalmú, ha
lál-árnyékos versről, az Ilze emléké-ről. "Nekem nagyon fontos vers ~ mondta. - Megírására döb
benetes álomlátás kényszerített, s dőlt betűvel szedett szavai az álomból valók." .

Hogy az I/ze emléke álomban fogant vers, korábban sem volt kétséges, és nem volt ködös titok az
sem, hogy az elérhetetlen lány, akit a hajdani kolozsvári kamasz olthatatlan szomjúsággal, ro
mantikus-tiszta es romantikus-sóvár szerelemmel szeretett, a soha nem múló vágy éltetője maradt túl
"a férfikor delén" is (Ilze fényképe 1979-ben az Új Írás "Pályám emlékezete"-rovatának Jékely
montázsába is belekerült), de arról a rajongó, az imádattal rokon, szűzi és érzéki kamasz
szerelemről, mely éppen édesen fájó viszonzatlanságában vált életre szóló alapélménnyé, csak apró,
zai írások adnak részleteiben is kidolgozott s az álombeli zokogást költői érzékletességgel motiváló
képet. Mindenekelőtt az Ilze, melyet a költő huszonnégy éves korában' írt, nem sokkal első párizsi
útja után.

Vers és próza a költő életművében történetileg és lélektanilag szervesen összetartozik. S a Jékely
novella éppenúgy, mint a Jékely-vers, szándéknál és akaratnál hatalmasabb erő: a teremtő-ihlet

műve. Költészet. Erre egyébként maga Jékely is felhívta a figyelmet egy vele készített interjúban. "A
vers- és prózaélményeknek - vallotta -, hogy úgy mondjam: az ihletküszöbe majdnem azonos vagy
hasonló, úgyannyira, hogy egy-egy novellát akár versbetétekkel fűszerezhetnék, vagy megforditva:
egy-egy novellarészletet csak versbe kellene szednem."

Minden bizonnyal így látja ezt az I/ze olvasója is.

Győri János

JÁNOSY ISTVÁN

ÁLOMVERS

Vándorúton' a család. Apám hirtelen rosszul lesz és meghal. Anyám bejelenti
a halált a temetkezési vállalatnál- majd másnap délben viszik égetni.

De reggelre apám megéledett. Megrémültem: most mit tegyek! Néhány óra
múlva jönnek érte és élve fogják elégetni. Érdekes, hogy ő egész közömbösen
megbékélt evvel a gondolattal. Derüsen anekdotázott.

Rohanok a vállalathoz, hogy odaérjek, mielőtt intézkednének, mert akkor bi
zony irgalmatlanul elviszik.

Megyek a paphoz is. Meglepetéssel látom, hogy katolikus püspök, a templom
ban éppen misézik. Utána behív magához, azt mondja: igen örül, hogy szemtől

szembe láthat, mert ismeri esetemet: én vagyok az, akit egyedülálló csodával
hoztak vissza a halálból. És kihúz egy könyvet, felnyitja, benne egy fényképet
mutat: egy csontváz fekszik hasmánt egy korhadt deszkapadlón. Azt állítja: ez én
vagyok, de egy orvos visszahozott a másvilágról és akkor csontjaimon újra ki
sarjadt a hús.

(Álmodtam: 1969. február 22-én)
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