
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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1

Komputerizált, gépesített bürokrácia.
Ha egy akció elindult, annak célhoz kell érnie.
Ha egy autó elindult, annak hullát kell hoznia, mégha él is.
Esetleges pályamódosítás lehetetlen,
mert akkor a komputerek megzavarodnak, s előáll a káosz.
És a honpolgár jól idomított,
mert hogy is lehetne másképp;
mert a fejlődés előírja a gépesítést
és most már a gép nemcsak az ember karja,
hanem az agya is.

2

Csak azt tudnám, csak azt tudnám feledni,
mikor elvitték. Arca még oly szép volt,
mintha csak békén szunnyadozna. Kék folt
sehol. Szebbítve vonásait, belengi

arcát most is a csönd, a tiszta égbolt.
Mikor már a bezárt ládával ment ki
a két pléh-ember, magát megjelenti
gémberült lelkemben tintasötét gond:

hátha még bent a ládában megéled,
hiszen sohasem láttam ilyen szépnek.
Megbékélt volna evvel is vajon?

Kinn a vén fenyők hótól roskadoztak;
zilált lelkemben árnyuk egyre hosszabb,
s ő már talán egy messze csillagon.

3

Csontváz fekszik a deszkapadkán.
Igen én feküdtem ott
világon túli éjben
végső véglegességben,
csak fehérségern foszforeszkált.

És hozzám lépett a fehérköpenyes orvos,
kék jácint szemű, kétág-szakállú:
"Mivel ő minden esendőségébenis
igen tisztelte Anyámat:
ti csontok, éledjetek!
Íme bocsátok belétek lelket,
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adok tirátok inakat, hús-t,
bőrrel boritlak ...
Nem nékem-
szolgáljatok Anyámnak, mert ő áll hozzám a: legközelebb
fehérben, kékben. szúzesség színében.
E részegen tántorgó világban,

.hol minden csak átmenet;
hol az oroszlánok már megszelídülnek,
csak az emberek váltak farkasokká;
hol a progresszió egyben regresszió:
míg a technikában űrsebességgelrohannak előre,

erkölcsben vissza akannibálig ... s még azon is túl ...
mígnem egyszer elpattan a túlfeszített íj ...
Szolgálj a nemölő Szelídségnek, Anyámnak,
mert akkor lészen nemkövetkezese
a bekövetkezendő Végzetnek."

4

Mint Tamino és Pamina át a tűzön,

megyünk most már kettesben kedvesemmel
egy tinta-éj alagúton keresztül
melyegyre szűkebb ... Jég-nyirok-szakállak
söprik homlokunkat és varangyok
kő padkákról szemünkbe ugranak.
Aztán mérgeskígyó suttyan felénk;
lándzsával én farkát földhöz szegeztem,
de a feje szabadon lengedez
kedvesem fele főleg -

Mentünk tovább.
Végül egy egyszemű, disznófejű,

békalábú. poloskapotrohú
őslény állta utamat: ne tovább!
Lándzsám hajítom átbökni potrohát,
de peng a lándzsa, esik a földre le. .
Kinyújtja már imádkozó-saska-karját ...

De ha! Furulyaszó
csöndül, s a rém szoborrá dermedez.

Szivárvány-fény-világította barlang
dereng előttem, s benn egy fiatal lány
fújja a furulyát - a szél haját
arcába fújja - bölcsőbe kisdede, .
.s lábbal ringatja a kicsi bölcsejét
és énekel neki: "Aludj, te árva!
Szeretetből jöttél a világra."
S a szél ki tudja, honnan fúj hova.
Megmentett minket e törékeny csoda.


