Isten éltesse a mi 72 esztendősen is — a kiadványok tanúbizonysága szerint —
70 évesnek maradt Tanítómesterünket, mondjuk örvendezve, hogy ezen alkalmat is
együtt ülhettük meg. Sok-sok szép születésnapot kíván korosodó pályatársai nevében is
egy vén diák
DIENES ISTVÁN

Jékely Zoltán fejfájára
Meddig zokogsz bennem, mély hegedű?
Sohase szűnsz meg, zsongó
fájdalom?
Ha elpusztít e sajgás egy napon,
tovább sírsz akkor is, mély hegedű?
(Jékely Zoltán: A láthatatlan hegedűhöz)

E láthatatlan hegedű birtokosát, melyen „egyéni léte titkos muzsikáját"
fél évszázadon át megszólaltatta, Jékely Zoltánt 1949 tavaszán ismerhettem
meg személyesen, amikor idegzetében ismét lobot vetett, s bizony megint nem
ok nélkül, a szorongás, hogy itt van az ideje újra az utolsó szó keresésének,
mert ismét „világszél sepri az ember nyomát, / düledék minden embertani
korszak". Meghívót kézbesítettünk neki, Lator Lászlóval ketten, mint ifjú
Eötvös-kollégisták a volt kollégistának, ei/y végóráit élő kollégium utolsó, hagyományos kabaré-előadására. A Széchenyi Könyvtár Hírlaptárának egyik
belső, levegőtlen helyiségében kellett felkeresnünk, ahol a padlón feltornyozott
és megsárgult régi újságok kazlából kiválogatni és rendbe rakni a másod-, harmadpéldányokat volt a hivatása Jékelynek. Hús-vér mivoltában ekkor, ebben a
környezetben pillantottam meg az „utolsó trubadúrt", a „nimfa-hajszoló pásztorfiút", akinek a műveit: az „álomban született versek édességét" s az „elfoszló agy-protuberanciákat" fiatalabb költőtársa, Kormos István elragadtatott
felolvasásaiból ismertem már. — Megőrülök! — kapott a fejéhez, köszönés
helyett, és mély sóhajjal mutatott maga köré. Kész kabaré volt ez is, ez a poros, dohszagú, köhögésre ingerlő környezet, középpontjában a rotációs közt
guberáló költővel, s egyáltalán nem idézte a „legszebb formáját a létezésnek",
az „álmodozás egy könyvtárról" világát, hol „nagy lelkekkel találkozik naponta" a földi ember. Ugyan miért őriz meg az emlékezet évtizedeken át egy
ilyen hétköznapi pillanatot, amelynek valódi dimenzióiról legfeljebb a Lét
„megfoghatatlan tragikumának a liláját" a groteszkben, a hétköznap porában
is kigyújtó Jékely-vers tudósíthatna igazi hitellel? Talán mert — in minimis
Deus est maximus — ebben az önmagában jelentéktelennek tetsző emlékben
ütött szíven azon nyomban — megismerkedésünk első pillanatában — Jékely
Zoltán napi sorsának és költői nagyságának példátlan, durva kontrasztja.
„Az életben csodást, nagyot akartam — vonta meg 1944 apokaliptikus
nyarán, személyes élete tragikus felezőjén, sorsának visszahatólagos, de voltaképpen a jövőre is érvényes egyenlegét —, tévelyegtem kéjben, kínban, viharban, fájdalmamban százszor ajkamba martam." A hétköznapi, polgári életlehetőségek és az ősemberkedvű vágyak, a civilizációs kényszerek és a bronzkori
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férfiösztönök ollója senkiben sem nyílt oly szenvedtetően szélesre, mint őbenne,
aki „éltével egy ős gyermekkort idézett"; a Szamos pisztrángbalettjeit, Házsongárd, Szentgyörgypuszta gyújtoványfüveit és klemátiszait, Enyed bükköseit; az
ember nosztalgiáinak mélyén ragyogó, valahavolt Paradicsom hitét, a Földet
„végeltérítéssel" fenyegető, „notórius vízszennyezők" között. Soha nem aludt
ki benne a kamaszkíváncsiság, „hová iramlik a világ", miközben „élek: halálsápadtan lebegek / az iszonyú időmélység felett", s „vad mindenségfélelemmel"
„elhóhérolt szívében" is vallani tudta: „ó, az élők mégiscsak boldogok", ö n feledten vágtatott a kolozsvári Farkas utcán és a Lukács-fürdő platánjai között
„a visszahozhatatlan, játszi élet" pillangója után, mégsem volt ösztönember,
a carpe diem hedonistája. „A foszló hús mögött mohón / csüggtem az örökkévalón", írta az ötvenes évek elején, kiebrudalt költővoltának mélypontján,
melynek a szégyene nem az övé. A mindig messzebbre: Európa egyetemeire
és szellemi kincseskamráira tekintő erdélyi magyarság Ady-álmodta, pompás
emberpéldánya volt; „eltűnt légiók sziklaútjának" zarándoka Itáliában, s Párizs
köveit koptató, „nyugatos" magyar, ahol „szomorúsága árbockosarából" visszatekintve még tisztábban hallatszik a zsoltár a marosszentimrei templom meglazult, szuvas gerendái alól. A magyarsághoz való tartozása, a történelem
XX. századi menete következtében személyes sorsának tudatosan is alkatrésze
lett. Nem viselte vasárnapi rendjelként, csak szenvedte a fajtájához való végzetes hűségének „egy nép kollektív végrendeletét" is magába foglaló, nagy
versek sorozatában kicsapódó kínját. Mostoha években is nyíltan megvallotta
„egy nép emlékes szerelmét", s gyaníthatóan azért foglalkoztatta annyira a
48-as márciusi ifjúság: Vasvári, Petőfi sorsa, mert dicsőséges bukásuk példájában ugyanazt a kötőanyagot érzékelte, amiért Petőfi is papírra vetette, hogy:
„Ha nem születtem volna is magyarnak, e néphez állanék ezennel én." Jékely
költőkoponyáját is „szinte szétveti a gond: szegény magyarokért", s volt bátorsága — és józansága —, hogy a hatvanas évek közepén versben kimondja az
előretörő dezillúzió évtizedében nem éppen „korszerű" gondolatot, hogy nekik,
a magyaroknak is köszönheti a „finom világ", többek között, a Stephansdom
muzsikáló csodáját — „nekik, akik rongyos zászlók alatt /' csontjaikból raktak
védőfalat, / vérük sarából vályog-sáncokat".
Költőként, a „benne zokogó, mély hegedűben" a posztromantika egyik
mesterhegedűjét kapta a költészet istennőjétől, amely a modern ember halálneuraszténiás idegzetével volt felhúrozva, s ő virtuóz módon képezte költészetének hangjait ezen a hangszeren, amely csak az övé, s nem örökíthető tovább,
mint ahogy művének varázslata, hangzásának titka is továbbelemezhetetlen,
megfejthetetlen és utánozhatatlan. Ezért csak jelzők nélkül, csak a saját képeivel lehet a hitelesség reményével írni róla; az ő festékeivel
kell emberi és
költői arcát megfestenünk.
„Az élet és halál keveredése / hol hitbe ringat, hol kétségbe dönt" — jegyezte a kéziratpapírra 1946 októberében, Kolozsváron, majd hozzátette: — „s
mint kettétört életű egyének, / továbbélésem célját kutatom". — Mi törte ketté
életét? Sorsát? — kérdezhetnénk. De hát: „Mi tépte ketté ezt az egy-világot?"
— kérdezhetnénk, ugyanilyen joggal, egyik verssorával, s ugyanilyen fölöslegesen, hiszen költészete csillagtornyából olvasói elé tárul gyermekkorának
elveszített Tündérkertje, a „vértől sötét erdélyi sár" emléke; a hit, hogy a hazáért kiömlött vér „nemcsak iszap-lucsok l e s z . . . hanem a szabadság szentelt
kovásza s édes kenyere", s a csalódás, ami miatt — a vershez is — hozzá kellett tenni: „De hát nem így lett"; végül a legátfogóbb tragédia, amiben Jékely
az ősbűnt látta, hogy a XX. századi ember „ősi szerződését a Természettel
megszegőn" él, s „bűnétől iszonyodva néz szét megrontott erdőn és mezőn".
De hát akadhat-e olvasó, aki e tragédiák egymásból fejlődő láncszemeit rangsorolni merné? Az egymást hatványozó, személyes, történelmi és kozmikus
tragédiák borzadálya eszmélkedése első pillanatától haláláig megszállva tar41

totta lelkét, amelyből verseinek fogvacogtató szépsége áradt, és sajtolta ki
belőle a pálya végén a Vesztőhely a világ végén című iszonyatos és egyben
alázatos látomást, amelyben az eljövendő, egyetemes végítélet prelúdiumaként
végrehaj tátik az ítélet egy — bűnös? ártatlan? — földlakón:
A világ végén állt a
Egy kéz rányomta a
Félhold bárd villant
Örökre csend lett és

tönk.
fejét.
odafönt —
sötét.

Találgassuk-e, hogy ki volt, vajon ki lehetett az áldozat, kinek kilétéről,
ahogy a vers ajánlása megjegyzi, az álom nem világosította föl a leglidércesebb
hatású magyar négysoros költőjét?
DOMOKOS MÁTYÁS
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