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1975

Az idősárkányhoz

Édes-szomorú, telt hegedűhang: ez Jékely költészete. Első hallásra talán túl édes is (hogy mondja egyik
legértőbb költőtársa és barátja, Lator László? „Jékely nagyságát, hadd tegyem hozzá: vitathatatlan,
hosszú távon is érvényes nagyságát mégsem olyan könnyű felismerni”) – de nem telik bele sok idő,
máris visszavonhatatlanul megszereti az ember. Ő vállalta a könnyet és a vért, de vállalta az álmokat és
a mohó nemiséget is, a testetlen és testies sejtelmeket – az élők nagy összetartozását gyönyörben és
halálban: „És akkor hallom majd a jajgatásod, / a rémület kéjből szakadt szavát: / ó, édes-véres, vad
összecsapások! / bokrok, mohák, hajnalok, éjszakák” (Intő szavak süldő macskánkhoz) Jékely költészete
(prózájával ellentétben) bizonnyal nehezen fordítható: költő legyen a talpán, aki ezt az
összetéveszthetetlen hangot úgy adja vissza, ahogyan kell: keményen és romantikusan egyszerre. „A
nagy énekesek aranyhangja az övé, egyszerre áttetsző és testes, fátyolos és édes, mintha északi dallam
szólna déli bariton hangon. Rögtön megismerni legkisebb torokköszörülését.” (Nemes Nagy Ágnes)

1978

Angyalfia

A válogatott novellákat (összesen tizennégyet) tartalmazó kötet négy évtized termését foglalja magába
– és bízvást állíthatjuk, hogy a magyar elbeszélés-irodalom egyik csúcsteljesítménye. Csupa
álomszerűen intenzív, hátborzongatóan sugallatos leírás, az álom csapongó fegyelmezetlensége nélkül
(Jékely híres volt a saját maga számára vezetett, de verseiben-prózájában is gyakran felhasznált
álom-naplóiról). Egyik elemzője, Albert Gábor, összeírta Jékely novelláinak kulcsszavait: álom, kaland,
borzalom, iszonyodás, szerelem, halál. Tudatalatti félelmeinket és vágyainkat tárja elénk az író, a század
elei mesterek erejével, de egészen egyéni, nyelvileg-stilisztikailag letisztult módon. Prózájának egyéni
ízét, különleges mondatszerkesztését ő maga a Krúdy- és Alain-Fournier-hatás mellett anyanyelve
legmélyebb gyökereinek tulajdonítja egy interjújában: „Ha van nekem ilyen, vagyis saját prózanyelvem,
akkor természetesen Erdélynek köszönhetem. Apám enyhén székelyes mondatlejtése (a szókincs
erőltetése nélkül), nagyanyám, anyám kolozsvári, mondókákkal sűrűn fűszerezett cívisnyelve, a
vasárnapi istentiszteletek Károli-bibliás nyelvkincse, székelyföldi vagy kalotaszegi osztálytársaim jóízű,
csavaros-népies tájnyelve, Alsó-Fehér megyei szolgálólányok történetei, Benedek Elek ’Itt-sem-volt,
ott-sem-volt’ mesevilágának nyelve, körülbelül ez lehetett a már eklektikus alap.” Maguk a történetek is
ezeken a vidékeken játszódnak, a magas hegyektől és hegyi városoktól kezdve Kolozsváron át
Budapestig. A felejthetetlen halász- és kísértethistóriák mellett (Jékely tollából származik a magyar
irodalom talán legjobb, legborzongatóbb vámpírnovellája!) a legtöbb elbeszélés egy bizonyos
Gyöngyházy Kálmán kalandjairól és nőügyeiről szól (a hős Krúdy kalandokban megőszült alteregóira
emlékeztet), aki az önátadó szerelemnél talán csak a haláltól fél jobban. Őrjítően érdekes vagy
érdekesen őrült nők lépnek elénk szinte minden lapon, Emíliák, Melániák és Carmenek, Cecíliák,
Lukréciák és Suzyk, ártatlanul romlott gyereklányok és boszorkányosan mohó öregasszonyok, akik
vámpíros izgalommal vágyakoznak valamire (talán az örök életre), amit csakis a fiatalságtól és a vágytól
elködösült férfiaktól kaphatnak meg. Márai és Krúdy népszerűségének korában Jékely Zoltán novelláinak
is bizonyosan ott lenne a helyük a külföldi olvasók könyvespolcán. Írásai egyszerre nosztalgikusan
aktuálisak és kortalanok.
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