
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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