
Tiszta dal
Vonások Jékely Zoltán arcképéhez

Jékely Zoltán, mint oly sokan a Nyugat harmadik nemzedékének elé-
gikus poétái közül, a múlandóság költője volt, egyszersmind az életé:
a teljesség vágyáé, a tiszta örömé. Nosztalgikus érzése arról árulko-
dott, hogy az elveszített derű és harmónia korántsem végleges, visz-
szavívhatatlan veszteség, az elégikus képekbe szüntelenül beleját-
szott az élet szeretete. Verseiben az élet és a halál fogalma együtt volt
jelen, egymásra kérdezett és egymásra felelt. A mulandóság miatt ér-
zett fájdalmat a természet vagy az ember által alkotott kultúra iránt
tanúsított érdeklődés enyhítette, az örömbe viszont az elkerülhetet-
len végzet ismerete vegyített tragikus érzületet. Költői világa így volt
teljes, így fogadta magába az emberi sors ellentmondásait.

Örömből és fájdalomból épült Jékely Zoltán költészete. Öröm és
fájdalom szabta meg ennek a költészetnek a poétikai karakterét.
Dalok és elégiák születtek a múló évtizedek során: dalok, amelye-
ket az élmény kegyelme hívott létre, és elégiák, amelyeken ott bo-
rongott az elmúlás árnyéka. A régiek természeti jelenségnek tartot-
ták a költészetet: a költő — mondták — nem lesz, hanem születik.
Más művészet — a festészet vagy a regényírás, a tánc vagy a zene
— szorgos és kitartó felkészülést kíván, tanulóéveket és beavatta-
tást. A költészet azonban, a régiek meggyőződése szerint, nem mes-
terség, hanem az égiek kegyelme, ösztön dolga, titkos kapcsolat az
ember és a természet, az ember és a végtelenség, az ember és Isten
között. A költészet mítosza Orfeuszt állítja elénk, amint legyőzi az
alvilág hatalmát, és Ariont, amint lantjával, énekével szerzi meg
szövetségesül a természetet. Ezt az ősi mítoszt élték át újból a ro-
mantikusok és a szimbolisták; mindazok, akik a költői személyiség
belső és titkos övezeteiben keresték a vers magyarázatát.

Jékely Zoltán is azok közül való volt, akiknek számára a költészet
természetes adottság, életforma és elrendelés. Akiknek nem kell
töprengeniök, vajon költők legyenek-e; akik természetes módon
adják át magukat az alkotás küzdelmének és örömének. Elégikus
költő volt: csupa emlék, reflexió és elvágyódás. Jellegzetes gesztusa
a búcsú, lelkiállapota a múltra révedő meditáció, az emberi sorsok
fölé hajló figyelmes részvét. Csokonai Vitéz Mihály vagy Kosztolá -
nyi Dezső rokona lehetett volna, vagy éppen Krúdy Gyuláé, akinek
sejtelmes és nosztalgikus világáról nem egy szép versét írta. Az idő
rétegeivel együtt fedezte fel saját lelkének rétegeit, személyiségé-
nek azt a belső világát, melyet a múlt épített egymás fölé, vagyis
inkább egymás alá. Az önelemzés tervszerű, a vallomás azonban
mindig önkénytelen volt: megnyilatkozásait a pillanat ihlete hívta
ki. Jékely olyan természetesen beszélt, mint Apollinaire vagy a ro-
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mantikusok: természetes gesztusokkal lépett olvasói elé, nem épí-
tett kísérleti műhelyt, hangpróbák nélkül énekelt.

Nemcsak természetessége avatta költővé — a szónak egy poéti-
kus-romantikus értelmében —, hanem a hangja is. A „bel canto”
szárnyalása, zengése, elkábító dallama. Mert Jékely Zoltán abban
is a romantikusok vagy a szimbolisták rokona volt, hogy legfőbb
eszközének a muzsikát, a zengést választotta. Verlaine híres poéti-
káját valósította meg: „De la musique avant toute chose!” Elmond-
hatók róla Babits egykori szavai: „birtokában van a nagy líra zenés
és elröpítő hatalmának”. Annak a lírai erőnek, evokatív, megrendí -
tő hatásnak, amelyet a zenén kívül talán csak a költészet birtokol.
Verseiben a múlt emlékei öltöttek alakot. Felrajzottak erdélyi gyer-
mekkorának varázslatos emlékei, az idő hamuja alól felparázslott a
régi szerelmek mámora; mint Proust könyvében, elevenné vált, tes-
tet öltött az eltűnt idő. Jékely maga is arról beszélt, hogy költői
mun kája nem más, mint az emlékek elrendezése a hangulat, a lel-
kiállapot kívánsága szerint. A lélekben nincs diachrónia: egymás
mel lett található a múlt és a jelen; és annak, ami már megtörtént,
gyakran súlyosabb valósága van, mint a mindenkori jelen élmé-
nyeinek, tapasztalatainak.

Az emlékezés mégsem pusztán egy önmaga múltjában barangoló
költő személyes ügye volt. Jékely emlékei történelmi és közösségi
jelentőséget kaptak. A költő az erdélyi magyarság szülötteként szó-
lalt meg, olyan közösség képviseletében, amelynek különösen gaz-
dag és éber a történelmi emlékezete: azért figyel a múltra, hogy el
tudjon igazodni a jelen általában drámai kihívásai között. Ennek a
közösségnek a számára az emlékezet a hagyomány őre, és a hagyo-
mány a megmaradás záloga. Az erdélyi magyarság emlékezete
éppen ezért mindig makacs elkötelezettséggel őrizte a múlt hagya-
tékát: azt az örökséget, amelyet a nemzetek, kultúrák, vallások és
életformák szabadságának évszázados eszméje jelentett; és őrzi a
fennmaradás történelmi erőfeszítéseit vagy éppen a nagy történelmi
erőfeszítések és küzdelmek kudarcait: Vasvári Pál tragikus vesztét,
Petőfi árva halálát és ismeretlen sírját valahol a fehéregyházi mezőn.

Igen, Jékely egy közösség történelmi emlékezetét szólaltatta meg.
A nagyenyedi Bethlen Kollégiumban, a marosszentimrei templom-
ban, Kalotaszeg falvaiban vagy a házsongárdi temetőben a meg-
tartó örökséget idézte fel és a megmaradás esélyeit latolgatta. Er -
dély hez több kötötte, mint a szülőföld iránt érzett nosztalgia: min dig
is vállalta a múlt és a közösségi szolidaritás kötelékeit. A gyermek-
kor emlékei hűségét növelték, morális erőforrásokká váltak, a sze-
mélyiség és az emberi közösség között építettek természetes kap-
csolatokat. Ez a közösségi szolidaritás nem maradt a nemzet keretei
között, a kor fenyegetései és erőszakos merényletei láttán Jékely
részvéttel tekintett más nemzetekre is. A második világháború elő-
készülete és rombolása idején sorra hangzottak fel tiltakozó, ítél-
kező versei: részvéttel s aggodalommal figyelte a letiport nemze-
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tek, így a német és szovjet seregek által eltiport lengyelek sorsát,
zaklatott lélekkel is mindig a humanizmus parancsait hirdette.

A dalok és elégiák mellett tragikus történelmi költemények szület-
tek, ezek a magyarság történelmi tapasztalataival, ahogy akkoriban
(Trianon után) sokan érezték: történelmi végzetével viaskodtak. A
költő, akit többnyire romantikus „ködlovagnak” szerettek bemutatni
kritikusai, a nemzeti múlt mélységeibe látott, s visszatekintve ebbe a
múltba férfias bátorsággal szólott arról, hogy a könyörtelen idő mi-
ként rombolja le a múlt nagy értékeit. Egyszersmind arról a hűségé-
ről is tanúbizonyságot tett, amely az erdélyi magyar múltnak, törté-
nelmi és szellemi elődeinek kötelezte el. Két versét idézem fel, az 1944
decemberében (tehát már Kolozsvár szovjet és román megszállása
után) írott Az én országomat és a következő esztendőben született Misz-
tériumot — mindkettő a személyes erkölcsi és történelmi hűség val-
lomása. Az első: „Az ismeri az én országomat, / aki állt már a szi-
várvány alatt, / mely sorsos égen tündököl naponta / és emberöltők
véres könnye fonta. / Ittsemvolt-ottsemvolt birodalom, / csupa álom,
és csupa furcsa lom, / amit csak egy nép emlékes szerelme / őrizhet
ott az idővel perelve. (…) S szeretném látni: ember, avagy állat / kö-
zülük bármit is elkonfiskálhat —?!” A második: „Az utcát verte a
hófergeteg, / s a Háromság-szobornál csak befordult / egy csengős-
szánú esküvő-menet, / fátyolában a halvány kis menyasszony /
mintha halálba vinnék, reszketett — / de vonulásuk oly valószínűt-
len, / oly víg-farsangi volt a ködben, / hogy hirtelen kihűlő szere-
lemként / homályosult el minden messzi emlék, / s bennem a szere-
tet harangja kondult / e földért, ahol élnem kell ezentúl.”

Jékely Zoltán, ahogy erdélyi költőtársai, az idősebb nemzedék
soraiból édesapja, Áprily Lajos, majd Reményik Sándor és Tompa
László, nemzedéktársai közül Dsida Jenő, Szabédi László, Szemlér
Ferenc és Kiss Jenő, nem egyszer viaskodott a szétszóródás és a fo-
gyatkozás megdöbbentő tapasztalataival és még ezeknél is félelme-
tesebb látomásaival. Mintha Ady Endre baljós jövendölését hallgatta
és mondta volna tovább. Mind kevesebb reménységgel, mégsem el-
lenállás nélkül vetett számot sötét sejtelmeivel. A maros szentimrei
templomban című költeményének zsoltáros soraiban az aggódás,
egyszersmind a helytállás konok akarata öltött alakot: „Tizen va-
gyunk: ez a gyülekezet, / a tizenegyedik maga a pap, / de éneke-
lünk mi százak helyett…” A költő szívét és képzeletét szorongató
félelem töltött be, és hiába mondotta: „énekelünk mi százak he-
lyett”, a vers hangját tragikus fájdalom járta át.

A marosszentimrei gótikus templomot még Hunyadi János épít-
tette annak idején. A történelmi eklézsiáról készült fényképet annak
idején ott láttam Jékely Zoltán íróasztalán, egy régi munkalámpa er-
nyőjére tűzve. Nem sokkal ezután Erdélyben járva felkerestem magát
a templomot. Már nem volt senki, aki kinyitotta volna a repedezett
kaput, az omladozó falak mögött az Isten végtelen csöndje honolt.
Visszatérve mit mondhattam volna Jékelynek. Azt ő is jól tudta, hogy
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a zsoltár elnémult Marosszentimrén. Akkoriban — a nyolcvanas évek
elején — megjelent Messziről, üresen ideért levelező-lapon című versében
olvasom: „nincsen igazság, nincs! Régóta nem értem az Istent: / tíz-
húsz év, s Tornyunk, jaj, csupa néma harang!” A marosszentimrei fo-
tográfia keserű jelképe volt valaminek, s a kép mögöttes terében a
történelem könyörtelen arca rejlett. Jékely Zoltán emlékeket idézve,
az idők múlásán merengve nézett szembe ezzel az arccal: el kellett
borzadnia. A Történelemhez című versében az öreg Vörösmartyra em-
lékeztető fájdalommal jelenítette meg az emberi nem sorsát: „Ó, em-
bernemzetség! Csillagszilánk / vetett ide a földre, bizonyisten! /
hogy nyughatatlanul, huncut és falánk / tested éljen, haljon, termé-
kenyítsen.” Költészetének gazdag forrása volt a történelmi meditáció,
szüntelen alakítója a nemzeti léttel történő számvetés.

A történelemmel — a magyarság és a szülőföld történelmével — vi-
 askodott, de e történelem mögött mindig az emberi sors egyeteme-
sebb törvényeit kereste. Következésképp a bölcselőkhöz, a bölcse-
lethez fordult feleletért; az embert a világegyetemhez mérte, így
vizsgálta helyzetét és lehetőségeit. Korunk gondolkodói a végtelen
kozmosz méretei között kutatják az ember helyét, Jékelyt is a vég-
telenség igézte meg: a végtelen tér és a végtelen idő. Csillagokat
fürkésző korunkban ő is az égbolt ábráit figyelte, ha lehetett, tele-
szkópok lencséivel. Költészetének egyik nagy élménye a „nagy ro-
tá ció”: a távoli világokat rejtő, mozgó csillagos ég, és az a döbbenet,
mait a kozmosz nem ember-méretű arányai előtt kellett átélnie.

Éppígy tekintette át képzeletben a végtelennek tetsző időt. Érdek-
lődését az időnek azok a félelmetes méretei igézték meg, amelyeket a
modern természettudomány és természetbölcselet mutatott fel az
ámuló ember előtt. Úgy érezte, esendő léte elvész abban a parttalan tá-
gasságban, amit a világ, a tér és az idő végtelensége jelent. Ezek között
a méretek között az emberi létezésnek szokatlan tartalma és térfogata
volt. Az ember elveszítette biztonságát, kiszolgáltatottnak és esetle-
gesnek érezte magát: a létezést és a semmit kellett összemérnie. Jékely
is ezzel a szorongató feladattal küzdött meg a csillagok előtt: „Fel-
csaptam a lét s nemlét mérnökének” — fogalmazott filozofikus ars
poétikát. Lét és nemlét mérnökeként kereste azt a területet, ahol a ha-
landó és kiszolgáltatott embernek is vannak lehetőségei. Jékely nem-
csak átélte a szorongásokat, hanem meg is küzdött velük. A gondol-
kodásban és az alkotásban találta meg azokat az erőket, melyeknek
révén az ember kitörhet létezésének szűkre szabott korlátai közül.
A gondolkodás és az alkotás: emberi lehetőség és (éppen ezért) em-
beri hivatás. Jékely — miként napjaink költői és tudósai, alkotó és
gondolkodó emberei — azt hirdette, hogy ennek a hivatásnak a be-
töltése lehet korunk sürgető s méltó feladata.
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