
szűkítse körét kizárólag a polgári ha
gyományú műzene stíluskörében mozgó
kortársi zenékre. Korunk zenéje sokré
tiibb, sokkalta több eredetí zenei jelen
ség, többféle kifejezés és kifejeződés

gyűjtőfogalma. Miért ne fordulhatna
meg nálunk e koncertek keretében töb~
bek között az indiai zene (melyből oly
sokan, oly sokat merítettek) egy-egy
nagy művésze, vagy akár a Jazz Com
pozers Orchesira, a maí amerikai zene
egyik legérdekesebb együttese - hogy
találomra csak e kettőt idézzem?

Jf:KELY ZOLTAN KÖSZöNTÉSE*

Jékely Zoltán mindmáig nem kapta
meg az őt megillető helyet és rangot
sem a magyar lírában, sem az olvasói
emlékezetben. Ez az előadóest is tör
leszteni kíván adósságunkból. figyel
meztetni akar: tudjuk-e Jékely Zoltán
ról, amit tudni kell róla? Számbavet
tük-e közeli s távoli irodalmi rokonait,
hogy ha már mí magunk nem me
gyünk, legalább ők vezessenek el egy
szer hozzá? Ismerjük-e a költöt eléggé
ahhoz, hogy értsük és szeressük?

Egy előadóest - mint ez a mai is
- mindig egyfajta számvetés: a mű

vész (vagy rnúvószek) személyes szám
vetése a költőről, a tanításról. amit a
költészete hordoz, de ugyanakkor a je
lenlevő közőriség akart-akaratlan szám
vetése is arról a nyílt vagy titkos, tar
tózkodó vagy baráti vonzalomról. amely
a nézőteret a költő életéhez és mun
kasságához fűzi. Persze, hogy mínden
kor vizsga is: nem. a biflázás, a köte
lező lecke, vagy a sznob tudálékosság
szintjén, hanem az érték, az értékőrzés.

az értékhitelesség szintjén. Ilyenkor az
előadóművész alázatból. azonosulásból,
a megértés és mégértetés mesterségéből

vizsgázik, a gondolat és a szépség köz
vetítésének méltósága övezi, de nem
különben a közönség, amely ezalatt
rnűveltségből, a befogadóképesség mér
tékéből. érzelerngazdagságból és nyi
tottságból vizsgázik, s lelke rajta, ha
rosszul, vagy ha éppen csak megfelel.

Jékely Zoltán ma az ünnepi vizsga
tétel, De míelőtt mí magunk szeréz
nénk érdemjegyet belőle, lássuk csak,
hogyan vélekedtek róla a hivatásos íté-

Tágítsuk a kört, legyünk ebben is kez
deményező központ. (Bár lehet,hogy
pár éVet ezzel még várni kell?) Legyen
egyúttal igényesebb, megalapozottabb a
válogatás, mert sokkal inkább tapsol
nánk egy mai Török Erzsinek, mint egy
Magyarországra vetődő Camerata StTU
mentale csoportnak.

Az oly sokat emlegetett és féltett ze
nei világhatalom-pozíció ilyen befekte
tésekkel is megőrizhető.

SZABADOS GYÖRGY

szek: irodalomtörténészek és krítlkusok.
A nagy tekintélyű Schöpflin Aladár a
harmincas évek közepén azok közé a
fiatal tehetségek közé sorolja, akiknek
"arcvonásai még nem öltöttek végleges
formát, de máris meggyőztek .arról,
hogy igényük a költő névre nem ifjúi
habzás, hanem komolyan veendő ..."
Tíz évvel később Várkonyi Nándor már
úgy emlegeti, mint aki végképp beér
kezett. S nemcsak a "romantikus lé
lekalkatú költöt" méltatja, hanem a re
gényíró J ékelyt a Kincskeresők

(1937), a Medárdus (1938) és a Zugliget
(1940) szerzöjét - is: regényeiben "kü
Iönös, soha nem látott figurák visznek
végbe rejtett célú, szekatlan cselekede
teket egy kísérteties álomvilágban,
amely mísztikus gyermekkori emlékké
pekbőI és Krúdy-féle hangulatokból te
vődik össze". Szerb Antalt Jékely köl
tészetének sajátos veszendőségérzésa. a
mulandóságról való orfikus elmélkedé
sei, szigorú igazságkeresései hatják
meg; Thurzó Gábor műelemzéseiben a
költő mágikus, mísztíkus színeit és ma
kabrózus humorát emeli ki.' Baránszky
-Jób László szerínt a kései Jékelynél
"mintha egyre jobban eluralkodnék a
zenei racionalizmus és irracionalizmus
hangnemében a vox humana melegsé
ge". Ha most felvetjük a kérdést, mi
féle irracionalizmus, míféle mítosz szó
lal meg ezen a fájdalmas, gyötrődő,

lázaktól hevülit emberi hangon, azt
mondhatnánk, az idő Irracíonalizmusáé,
a múlás mítoszáé. Az időé, amely a
végtelenből árad, és a végtelenbe tor
kollik, magával sodorva életünket, em
lékeinket, álmainkat. A múlás mítoszáé.
amely mindegyre . arra figyelmeztet,

*Elhangzott a vers- és Prózamondók bemutatóján, Erdélyi György és Dévai Nagy Kamilla
"Néma tömeggyűlés" címmel rendezett Jékely Zoltán-estjének bevezetőjeként.
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hogy helyesen éljünk, jól szeressünk,
használjuk ki emberi léptékű jelenün
ket a jóra, a szépre, az igazra, mert
az elmúlás már semmire sem ad fel
mentést, nem hoz bocsánatot. "Lehe
tetlen meg nem érezni Jékely Iírájá
ban - hangsúlyozza Baránszky-Jób -,
hogy egyszersmind a tágas, szabad' lé
legzet, a nagy távlatok költészete ez,
ha örök rettegés is az emberért, egy
ben alázat is a végtelen előtt." Halász
Gábort éppen ez az önelszámolásra
késztető líra, a szembenézés kérlelhe
tetlen őszintesége indítja tiszteletre, azé

.az őszintesége, rnelyet át- meg átjár a
humanista izgalom. az emberért való
felelős érzékenység, századunk tüné
keny és romlékony embersége, rossz
példái láttán. Rónay György úgy ta
lálja, hogya Nyugat úgynevezett har
madik nemzedékének költői közül sen
ki sem maradt annyira, szí nte konokul
hű apályakezdéskor megütött hanghoz.
mint ő. "Tematikája alapjában véve
néhány örök közhelyből állt - írja. 
S éppen ez volt a fiatal Jékely Zoltán
Iírájának titka, zamata, különlegessé
ge: közhelyek. csupa közhely - halál,
mulandóság, temető, ismert nosztalgíák
ismert variációi -, egy sereg banalitás
és mégis megragadó eredetiség, a té
mák kezelésének különös és többé el
nem felejthető újdonsága; egy semmi
mással össze nem téveszthető, első hal
lásra fülbemászó Jékely-hang." SötéT
Istvánt költészetének Iátornásossága és
szíkrázó ábrándvilága bűvölí el, s még
ha ellentmondásosságot is vél felfedez
ni benne, szabatosan, hitelesen és mé
lyen zengő költészetnek ítéli meg. "Jé
kely versei a legtörékenyebb és legfáj
dalmasabb boldogsággal tölthetnek el
bennünket - vallja -: elérhetőnek bi
zonyul bennük az elérhetetlen - s bir
tokunknak mindaz, ami nem is volt a
miénk, soha."

De mit mond itt, most nekünk ez a
költészet? Jékely tud valamit a 'halál
ról, amit mí nem tudunk, tud valamit
az elmúlásról. de az is inkább az élet-

- re tereli figyelmünket. Nem valamiféle
"halál-költészet" az övé, hisz sokszor
a temetést is a halotti tor mellől lát
ja, a halált is megviccelí, ha nem az
életre válaszol, ha nem az életre össz
pontosít. A halál - ürügy, hogy az
életről beszéljen és élni tanítson: tel
jesebben élni, teljesebben szeretní és
tisztelni mindazt, amit az élet öröm
ben és fájdalomban teremt: szerelmet,
barátságot,alkotó emberi szellemet, él
ményt és emlékeket. Azon való búsul-

HO

tában, hogy minden kitett a halandó
ságnak : élet, szerelern. hatalom, dicső

ség, megérteti velünk: el kell, hogy
múljék a halál is, mert az is létte
vékenység, akárcsak a születés, A ha
lál sem befejezés, hanem - mint a
SchubeTt-invokációban kiáltja - ÖRÖK
ÉLET. "Örökélet", amely a földi tere
ken is élet és örök lehet, ha az em
beri alkotóerő és energia a boldog élet
és a végtelen teljesség szolgálatába áll.
Jékely Zoltán rnélységes hódolatot éb
reszt az alkotás, a felszabadult tevé
kenység iránt, arra int, hogy tanuljuk
meg jobban becsülni s idézni nagy
jainkat, hasznosítani nemzeti értékein
ket, gyarapítani a jelent a múlttal és
az eljövendőt a mai jelennel. Mindent
az elmúlás árnyékában végzünk: ezért
kell mindent tartósabbá. épületesebbé.
igazságosabbá tennünk, ne legyen pa
nasza ránk késői utódainknak. mert a
jelen is hovatovább múlttá válik, és a
holnap éppolyan kemény bíránk lesz,
mint amilyen a ma volt a régmúltnak.

Jékely Zoltán irodalmi ősei, közeli s
távoli rokonai közt emlegetik, transz
szilván levegőjéért, táj- és természet
szeretetének hasonlóságáért, Áprily La
jost, Remenyik Zsigmondet és Iegfőkep

pen Tompa Lászlót; a század eleji ma
gyar városromantika felelevenítéséért.
nosztalgikus szemleletéért. mellyel a
világot kutatja és a múltat vizsgálja,
Krúdy Gyulát; szürrcalízmusáért, a lé
tezéssíkok egymáson áthatoló, egymást
karoló képasszociációiért Babits Mihályt
és a filozófus Bergsont; mívességéért,
nyelvi gondosságáért. játékos elmetor
nálért Arany Jánost; de idézik vele
kapcsolatban Rilkét, sötét tónusatért.
révületeiért, költészetének "rilkei hatá
saiért": Leopardit, keserűségéért, pesz
szimisztikus felhangjaiért ; Kölcseyt, tisz
ta hazafiságáért, nemzetszeretetéért ;
Tassót, vágytól égő-szárnyaló, de a vég
zettől. a sorstól megriadt énekeiért,
még Villont is, morbid humoráért,
vérbő szerelmí akkordjaiért, sőt Dan
tét is... De meggyőződésem, hogy J é
kelynek semeívikükhöz sincs annyi kö
ze, mint önnönmagához. mert akinek
ilyen nagy az irodalmi rokonsága, az
valójában senkinek sem őse. sem ha
sonlósága, csak egyedül saját vérének,
szellemének. Abból táplálkozik ő, amit
a messzi múltból, génjein keresztül, és
a születésétől hozott, gyarapítatt és
megosztott mindazokkal, akik érdeme
sek voltak rá. akik mindig tudták, ki
ő és rni t jelentenek a szavai.



Ritkábban emlegetik Jékely szoros, va
lóságos és elsvakíthatatlan kötődését a
népköltészethez, különösen az erdélyi
népköltéshez. A népi siratók és Jékely si
ra tói egy tőről fakadnak, közös a hajtá
suk. Az úgynevezett énekes paraszti "nek
rológok" és Jékely halottsiratása, te
metői gyász-strófái egyaránt megrendí
tő recítatívók: nemcsak hangulatukban
és már-már monoton drámaiságukban.
hanem képeikben, szimbólumaikban,
kifejezéseikben is. Módunk lesz erről

az est folyamán többször is megbizo
nyosodni Dévai Nagy Kamilla élőadá

sában. Az ő szépséges, hol patak-csó
bogást, hol szél-korbácsolta vizeket idé
ző hangján megszólaló siratóénekek,
halottbúcsúztatók,· fohászok nem betétek
vagy járulékos elemek ebben a műsor

ban, hanem szerves részei, ha tetszik,
előzményei vagy folytatódásai a Jé
kely-verseknok. A versek és az énekek
átfolynak egymásba, egymást vonzzák,
egymást szólítják és felelnek egymás
nak. Nem is mindíg tudjuk, ki mít bir
tokol: Jékely költészete a siratókat,
vagy a siratók Jékely költészetét. Igy
lesz teljessé ez a mai este: a költészet
visszautal eredetére, származásának he
lyére. de ezzel csak megerősíti önálló
ságát, tekintélyét és hatalmát.

RÚNAY GYÖRGY: HIT es HUMANIZMUS
cimű, immár posztumusz kötetét (válogatta
es szerlcesztette : Hegyi Béla) jelentette meg
az Ecclesia Kiadó, hogya kiváló költőnek,

írónak, esztétának és műfordítónak, a Vi
gilia hajdani felelős szerkesztöjének - aki
művészí és emberi magatartásával egyaránt
a jelenkor keresztény példaképe és útbaiga
zftója lehet - méltó emléket állftson. A
kötetből világosan kitűnik Rónay helye és
szerepe a mai nagy keresztény gondolko
dók között, hiszen a szerzőnek a róluk szö
ló tanulmány-értékű vallomásait, s azokat
a szeriteket méltató-Ismertetö Irásait teszi
közzé, akik a legtöbbet mondhatnak ne
künk a mai világban. A válogatás mag-

..

J ékely Zoltán verseit Erdélyi György
előadóművész tolmácsolásában halljuk.
Erdélyi megszállottja a versmondásnak,
a költői életművek karakteres bemuta
tásának. Mindig jó érzékkel, tapintat
tal nyúl a Mű egészéhez. s emeli ki
belőle azt, amire szüksége van ahhoz,
hogy az Egészet megízleltesse közönsé
gével, Alaposan válogat, stílusosan
komponál, arányosan építkezik, volta
képpen egyfajta alkotómunkát végez ő

is a maga területén. a maga eszközei
vel. Ma estére a Jékely-líra legjellem
zőbb darabjait fűzte össze, hogy a köl
tőt a mí szeretetünkbe, rninket pedig
a költő szerétetébe ajánljon.

Említettem az elején, hogy ez az
előadóest egyszersmind számvetés is:
elsősorban a közreműködő művészek

számvetése a költőről. a tanításról,
amit szerintük a költészete hordoz, de
ugyanakkor a közönség számvetése is
arról a nyílt vagy titkos, tartózkodó
vagy baráti vonzalomról, amely a né
zőteret a költő életéhez és munkássá
gához fűzi. Most tehát először a mű

vészek számvetése következik; a mí
énk, közönségé, gondolom, majd az elő

adás után.

H. B.

ját Rónay évekkel ezelőtt megjelent, nagy
sikerű műve (Zakeus a fügefán) és a so
rozatnak eddig még nem publikált fejeze
tei adják, melyek a legjobb exegétáknak is
hasznos ötleteket sugallhatnak az evangé
lium értelmezését illetően. Az egész kiad
ványt keretbe foglalja Hegyi Béla riportja
(Egy nap Rónay Györgynél) a mű elején.
és a végén Sőtér István akadémikus te
metési búcsúbeszéde. "Rónay György em
lékezete" címmel. Ez utóbbi különösképpen
hozzájárulhat ahhoz, hogy - legalább ha
lála után - helyesen mérhessük fel Rónay
Györgynek a magyar- és a világirodalom
történetében betöltött szerepét és jelentő

ségét.

Helyesbítés. A januári számunkban megjelent Hetényi Varga Károly: Salkaházi Sára szo
clálís testvér címü tanulmányában sajnálatos módon két hiba fordul elő. A lap 23. ol
dalának 23. sorában a helyes dátum nem 1943/49, hanem 1848/49; a 26. oldal ll. sorában
pedig a helyes évszám nem 1939, hanem 1929.
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