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Aprily Lajos és Jékely Zoltán hagyatékáról 

í . 

írásom célja, hogy Aprily Lajos és Jékely Zoltán egyik jogutódjaként áttekintést 
adjak az Aprily- ésjékely-hagyaték helyzetéről, állapotáról, feldolgozottságáról, 
és ezzel megpróbáljam felhívni a figyelmet a huszadik századi magyar költészet 
e két jelentős, ám sajnálatos módon egyre kevésbé ismert és olvasott költőjének 
életművére. 

Az utóbbi években mind Aprily, mind Jékely verseit egyre szűkebb réteg ol-
vassa és értékeli, és elsősorbanjékely költészete irodalmi nagyságához mérve alul-
reprezentáltán jelenik meg mind az irodalomtudományi diskurzust, mind a ma-
gyarországi kiadók köteteit tekintve. Az Erdélyből származó és Erdélyhez mindvé-
gig erősen kötődő, de pályájuk nagyobb részében Magyarországon alkotó szerzők 
műveit az utóbbi években hazai kiadók alig jelentették meg. 

A széles közönség körében ismertebb és népszerűbb Aprily a mai napig elő-
nyösebb helyzetben van mind műveinek kiadásait, mind a róla született írásokat 
tekintve. Igaz, hogy az Osiris Kiadó Osiris Klasszikusok sorozatában frissen meg-
jelent Összes költeményei több mint egy évtized után az első teljes Aprily-kötet, és 
az elmúlt években csak válogatott versei jelentek meg,1 de költészetéről halála óta 
több kismonográfia, életét, pályáját áttekintő kötet született.2 A Nap Kiadó 2002-
ben az Emlékezet-sorozatban megjelent A kor falára című válogatással hívta fel a 

1 APRILY Lajos összes költeményei, szerk. GYŐRI János, Osiris, Budapest, 2006. A legutóbbi teljes 
Apri ly-kötet , ugyancsak Győri János gondozásában: APRILY Lajos összes versei. Szépirodalmi, 
Budapest, 1994. Az utóbbi években megje len t versválogatások: A magyar költészet kincsestára 
sorozat kötete (APRILY Lajos válogatott versei, Unikornis , Budapest , 1996.), A magya r irodalom 
gyöngyszemei sorozat kötete (APRILY Lajos legszebb versei, Móra , Budapest, 1999.). Aprily és Jékely 
erdélyi témájú versei Pomogáts Béla válogatásában: Apa és fiú, Közdok, Budapest, 2002 . 

2 GYŐRI János, Aprily Lajos alkotásai és vallomásai tükrében, Szépirodalmi, Budapest, 1967. VITA Zsig-
mond, Aprily Lajos. Az ember és a költő, Kriterion, Bukarest, 1972. CSÉP Ibolya, Aprily Lajos, Ráday, 
Budapest, 1987. FRÁTER Zoltán, Aprily Lajos, Balassi, Budapest, 1992. 
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figyelmet Áprily Lajos költészetére,3 Yoo Jin-Il pedig Aprily halálmotívumait 
elemezte 2005-ben megjelent kötetében.4 Erdélyben a kolozsvári Kriterion Ki-
adó 1997-ben jelentette meg Halálpatak című Aprily-kötetét Kovács András Fe-
renc válogatásában, 2003-ban pedig Antal Attila írt könyvet Világalkotó elemek 
Aprily Lajos költészetében címmel,5 melyben Áprily lírai világképének elemzése 
mellett recepciótörténeti áttekintést is nyújt / ' 

Édesapjához képest a szélesebb közönség által kevésbé ismert és értett, ám az 
irodalomtörténészek által általában nagyobb költőnek tartott Jékely Zoltán mind 
köteteinek megjelenéseit, mind a róla szóló írásokat tekintve rosszabb helyzetben 
van. Összegyűjtött versei 1988 óta, összegyűjtött novellái 1986 óta nem jelentek 
meg, válogatott versei legutóbb 1997-ben, A magyar költészet kincsestára sorozat-
ban.7 Pályájáról, életművéről mindössze egy kismonográfia született, Pomogáts 
Béla tollából.8 A utóbbi években Magyarországon mindössze két Jékelyvel fog-
lalkozó könyv jelent meg: 2002-ben Lator László válogatásában az In memóriám 
sorozat Az én országom című összeállítása, 2004-ben pedig Kalotaszegi elégia cím-
mel egy Jékely kalotaszegi tárgyú írásait tartalmazó, Győri János által szerkesz-
tett kötet.4 Jékely Zoltán születésének kilencvenedik évfordulóján, 2003-ban a 
Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítást rendezett emlékére Aki Szent György napján 
született címmel, kötete azonban ezen évforduló alkalmából sem jelent meg, ahogy 
egy évvel korábban, halálának huszadik évfordulóján sem. Szülőföldjén, Erdély-
ben nagyobb figyelem irányul Jékely életművére. Kovács András Ferenc váloga-
tásában 1998-ban Rigótemetés, majd 2003-ban, a 90. évfordulóra Az utolsó szó ke-
resése címmel jelentek meg válogatott versei.1" Az utóbbi, Kovács András Ferenc 

Jékely-szimfónia című utószavával megjelent kötetet az évforduló alkalmából Jé-
kely születésnapján, április 24-én mutatták be Kolozsváron. A marosvásárhelyi 
Mentor Kiadó 2002-ben Boszorkányok a Szőlő utcában címmel Vallasek Júlia válo-
gatásában Jékely Zoltán novelláit adta ki.11 

3 Aprily Lajos emlékezete. A kor falára, szerk. POMOGÁTS Béla, Nap, Budapest, 2002. 
4 Yoo Jin II — Yi JIN-MIN, Aprily Lajos költészete: a halál motívumai, Littera Nova, Budapest , 2005. 
5 ANTAL Attila, Világalkotó elemek Aprily Lajos költészetéhen. Kolozsvár, Kriterion, 2003. 
6 í rásomnak nem célja a teljes Áprily-Jékely szakirodalom áttekintése, pusztán a közismertségük 

szempontjából fontosabb, könyvter jede lmű műveket emelem ki. 
7 JÉKELY Zoltán összegyűjtött versei, kiad. GYŐRI János, Szépirodalmi, Budapest, 1988. JÉKELY Zoltán 

összegyűjtött novellái, kiad. GYŐRI János, Magvető , Budapest, 1986. JÉKELY Zoltán válogatott versei, 
szerk. LATOR László, Unikorn i s , Budapest, 1997. 

8 POMOGÁTS Béla, Jékely Zoltán, Akadémiai , Budapest, 1986. 
Az én országom. In memóriám Jékely Zoltán, vál., szerk. LATOR László, Nap, Budapest , 2002. 
JÉKELY Zoltán, Kalotaszegi elégia, szerk. GYŐRI János, Kortárs, Budapest, 2004. 

10 JÉKELY Zoltán, Rigótemetés, vál. KOVÁCS András Ferenc, Kriterion, Bukarest, 1998. JÉKELY Zoltán, 
Az utolsó szó keresése, vál., utószó KOVÁCS András Ferenc, Kolozsvár, Polis, 2003. 

11 JÉKELY Zoltán, Boszorkányok a Szőlő utcában, vál., bev. VALLASEK Júlia, Mentor, Marosvásárhely, 2002. 
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Az utóbbi években megjelent Áprilyval és Jékelyvel kapcsolatos könyvek rö-
vid áttekintése is mutatja, hogy elsősorban az anyaországban nem irányul meg-
felelő figyelem a két költő életművére. Az alábbiakban hagyatékuk helyzetének 
és főbb jellegzetességeinek ismertetésével az Áprily- és Jékely-kutatásban rejlő 
jövőbeli lehetőségekre szeretném felhívni a figyelmet. 

2. 

Áprily Lajos 1967-ben bekövetkezett halála után hagyatékát fia, Jékely Zoltán és 
unokája, Péterfy Lászlónéjékely Adrienne gondozták. 1972-ben a hagyaték rész-
leges feldolgozása (a levelezés rendszerezése, kéziratok csoportosítása) után annak 
jelentős részét Jékely Adrienne a Petőfi Irodalmi Múzeumban helyezte el. A be-
adott hagyaték tartalmazza többek között Áprily Lajos irodalmi levelezését, kü-
lönböző - részben kiadatlan - tanulmányok, előadások kéziratait, vázlatait, nap-
lóit, verseinek, fordításainak kéziratait. A Dr. Illés László főigazgató által aláírt 
szerződés szerint az írói hagyaték csak a teljes feldolgozást követően válhatott 
hozzáférhetővé a tudományos kutatás számára. A szerződés egyedül Győri János 
irodalomtörténész, a Szépirodalmi Könyvkiadó munkatársa, Áprily ésjékely kö-
teteinek sajtó alá rendezője számára tette lehetővé, hogy a hagyaték egészébe be-
tekinthessen, és a zárt anyagok kivételével abból bármit kiadhasson. Azóta a mú-
zeum munkatársai elvégezték az anyagok teljes feldolgozását, így Áprily Lajos 
hagyatéka a zárt részek kivételével kutatható. A szerződés szerint a beadott ha-
gyaték zárt részét képezik Áprily Lajos naplófeljegyzései és életrajzi jellegű írásai, 
Erdéllyel és az erdélyi irodalommal kapcsolatos tanulmányai, írói vallomásai, 
valamint Szentimrei Jenő, Olosz Lajos, Reményik Sándor és Kós Károly levelei. 
Ezen anyagok zárt jellegét a jogszabályban rögzített idő előtt Jékely Adrienne old-
hatja fel, közlésükhöz ő adhat engedélyt.12 

A Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött Áprily-levelezésnek igen fontos részét 
alkotják az erdélyi irodalmi élet képviselőinek levelei (többek között Molter Ká-
roly, Vita Zsigmond, Makkai Sándor, Lám Béla, Tessitori Nóra),13 vagy a Pásztor-
tűz című kolozsvári folyóirat történetére vonatkozó levelezés. Az 1929-1938 kö-

12 A zárolás feloldásával je lentek meg például Kós Károly Áprily Lajoshoz írt levelei a Marosi Ildikó 
által szerkesztett A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája 1924-1944 c ímű kötetben 
1980-ban, majd a Sas Péter szerkesztésében megjelent Kós Károly levelezésében 2003-ban . 

13 A Marosi Ildikó szerkesztésében 1995-ben megjelent Mol ter Károly levelezése c ímű kötet több 
Apri lyhoz írt levelet közöl . Ugyancsak tar ta lmaz hozzá írt leveleket a Hantz Lám Irén által 
szerkesztett Lám Béla levelezése Aprily Lajossal, Mannsberg Arvéddal, Olosz Lajossal és Reményik 
Sándorral c ímű, 2 0 0 5 - b e n Kolozsváron meg je l en t kötet. 
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zött Áprily által is szerkesztett Protestáns Szemle szerkesztésével kapcsolatos le-
velezésnek szintén kiemelt irodalomtörténeti értéke van. 

A szépirodalmi művek és műfordítások kéziratai mellett tanulmányainak, 
előadásainak, vallomásainak kéziratait is őrzi az Irodalmi Múzeum. Ezen írások 
egy része még Áprily életében jelent meg különböző lapokban, halála után pedig 
Ugrin Aranka közölt több, korábban kiadatlan művet is az Alom egy könyvtárról 
című, Áprily esszéit, előadásait tartalmazó kötetben.14 A hagyaték egyik legfon-
tosabb részét azonban alighanem a máig kiadatlan tanulmányok, előadások, illet-
ve tanulmányvázlatok alkotják, amelyek közül az erdélyi irodalommal kapcso-
latos írások (így számos tanulmány, feljegyzés Reményik Sándor költészetéről, 
DsidaJenőről, Kuncz Aladárról) kutatása egyelőre még engedélyhez kötött. Külö-
nösen fontosak a szintén a hagyaték zárolt részébe tartozó önéletrajzi jellegű írá-
sai, vallomásai (így 1944-1945-ben keletkezett naplója, útinaplói, olvasmányairól 
készített feljegyzései). 

Áprily Lajos, majd Jékely Zoltán hagyatkozását tiszteletben tartva a hagya-
ték egy része — elsősorban a családi vonatkozású kéziratok — továbbra is Jékely 
Adrienne őrizetében maradtak. Ő őrzi többek között Áprily Lajos és felesége, 
Schéfer Ida levelezését (e levelek egy részét később Schéfer Ida lemásolta egy f ü -
zetbe), Áprily ésjékely Zoltán teljes levelezését (külföldi útjaikról, Jékely kolozs-
vári éveiből), Áprily Lajos által összegyűjtött családtörténeti iratokat, valamint 
egy kéziratos füzetet, melybe 1893 és 1917 között tett kirándulásait jegyezte le a 
költő. Különösen fontos Áprily 1918 elejéről származó, családtörténettel is fog-
lalkozó önéletírása, melyhez 1976-ban Jékely Zoltán készített jegyzeteket. Itt kell 
megjegyeznem, hogy kettejük hagyatéka szorosan összefügg, teljes elkülönítésük 
nem mindig lehetséges, mivel Jékely Zoltán Áprily több kéziratát, levelét látta 
el utólag jegyzetekkel, magyarázatokkal. Az o t thon őrzött hagyaték az említet-
teken kívül különböző, még rendezendő dokumentumokat, kéziratokat, feljegy-
zéseket tartalmaz. 

3. 

Jékely Zoltán 1982-ben hunyt el, irodalmi hagyatéka szintén leányához, Jékely 
Adrienne-hez került, aki éveken keresztül végezte annak rendszerezését, feldol-
gozását. Ezen munkájához 1983-ban egy év fizetés nélküli szabadságot is igénybe 
vett. Legépeltette a naplók legnagyobb részét, az általában nagyon nehezen olvas-
ható szövegeket egy gépírónőnek diktálva, valamint rendszerezte a levelezést, a 

14 ÁPRILY Lajos, Alom egy könyvtárról, szerk. U G R I N Aranka, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1981. 
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kéziratokat. Az otthoni rendszerezés után a család úgy döntöt t , hogy közgyűjte-
ményben, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában helyezi el Jékely Zol -
tán hagyatékát, amely könyvtárnak 1935—1941, illetve 1946—1954 között Jékely 
maga is a munkatársa volt. 

A hagyaték legnagyobb része 1995-től kezdve három részletben került be az 
OSZK-ba: 1995-ben levelezése, 1996-ban elsősorban prózai műveinek kéziratai, 
1997-ben pedig verskéziratai, műfordításai és naplói. 

A több ezer darabot számláló gyűjtemény kézirattári jelzete: Fond 480. Ér té -
kelését, előrendezését dr. Nemeskéri Erika, a Kézirattár főmunkatársa végezte. 
A hagyatékról előzetes jegyzék készült, megtörtént a teljes levelezés abc-sorrend-
be állítása, a művek csoportosítása, sok mű esetében a szövegváltozatok identifi-
kálása is. Elsősorban a verskéziratok várnak még további rendezésre, és az egész 
hagyaték tekintetében hátra vannak még bizonyos technikai munkák (tételszá-
mozás, pecsételés). 

A Széchényi Könyvtárba elsőként bekerült Jékely-levelezés összesen közel 
ötezer darabot számlál. Jékely Zoltán hosszú, naplószerű autográf levelei barát-
jához, B. Kovács Gyulához (amelyeket ő Jékely halála után adott át a családnak) 
a levelezés egyik legfontosabb rétegét alkotják, hiszen B. Kovács Gyula levelei-
vel teljes levelezésükbe betekintést nyerhetünk. Kiemelkedő fontosságúak a har -
mincas évek irodalmi életét dokumentáló, szerzőtársaival váltott levelek (28 levél 
Weöres Sándortól,'5 valamint többek között Határ Győző, Illyés Gyula, Kálnoky 
László, Képes Géza, Szerb Antal, Takáts Gyula, Várkonyi Nándor, Vas István le-
velei). Az erdélyi irodalmi élet képviselőinek levelei is forrásértékúek (többek kö-
zött Benkő Samu, Dávid Gyula, Kemény János, Molter Károly, Szabédi László, 
Vita Zsigmond). Ezen kategórián belül is kiemelkedően fontosak a negyvenes 
évek elején, Jékely Kolozsvárra való visszatelepülésének időszakában írótársaival 
együtt indított Termés című folyóirat (1942—1944) alapításával, működésével 
kapcsolatos levelek. Szintén jelentős forrásértéket képvisel a hazai irodalmi fó-
rumokkal, folyóiratokkal folytatott levelezés. 

Jékely külföldi kapcsolatai utazásai során és műfordítói munkája következ-
ményeként épültek ki. A hagyaték számos nemzetközi vonatkozású dokumen-
tuma nemcsak a magyar szakirodalom számára fontos, hanem egyben az európai 
kapcsolatok folyamatos jelenlétét is mutatja. Igen kiterjedt külföldi levelezésének 
talán legjelentősebb részét alkotja a neves francia költőtől, André Frénaud-tól 
(1907—1993) származó több mint negyven levél, valamint Pierre Emanuel (1916— 
1984), Paul Chaulot (1914-1969), Petre Pascu (1909-1994) levelei. A milánói aszt-

15 Weöres Sándor Jékelyhez írt levelei megjelentek: WEÖRES Sándor, Egybegyűjtött levelek, szerk. 
ВАТА Imre - NEMESKÉR] Erika , Pesti Szalon, Budapest , 1998. 
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rológus és írónő, Lisa Morpurgo (1923-1998) olasz és francia nyelven vegyesen 
írt levelei (több mint száz darab) alkotják a levelezés egyik legszebb csoportját.16 

Jékely Zoltán naplói mind biográfiai, mind keletkezéstörténeti és irodalom-
történeti szempontból páratlan jelentőségűek. A költő több-kevesebb rendszeres-
séggel kora ifjúságától haláláig vezetett naplót. Egyetlen kivétel az ötvenes évek, 
amikor tartva attól, hogy feljegyzéseivel esetleg bajba sodorhatja családját, barátait, 
felhagyott a naplóírással. A naplók feldolgozását nehezíti, hogy Jékely a folyama-
tos szövegű naplók mellett naptárakba, noteszekbe is írt naplószerű feljegyzéseket. 
Noteszei ezen kívül verstöredékeket, ötleteket, álmokat, úti élményeket, fordításo-
kat is tartalmaznak. Külföldi útjai alatt vezetett noteszei tele vannak műalkotások-
ról, épületekről írt reflexiókkal, múzeumokban, templomokban olvasott, majd szó 
szerint bemásolt mondatokkal, útjai során olvasott művekből származó idézetekkel. 

Természetesen a verskéziratok alkotják a költő hagyatékának egyik legfon-
tosabb részét, melyekben az ötlettől a végső formáig követhetjük a vers megszü-
letését. Ezen kéziratok szorosan összetartoznak Jékely naplóival: gyakran a nap-
lókban/naptárakban találjuk a mű első csíráját, majd variánsok sokasága enged 
bepillantani az alkotás folyamatába. A hagyaték feldolgozása során megtörtént a 
kéziratok időrend szerinti csoportosítása, valamint megkezdődött az első versfo-
galmazványok, változatok és javított gépiratok egyes versek szerinti csoportosí-
tása, a munka nagyobb része azonban még hátravan. 

A hagyaték kéziratai között a legnagyobb részt a műfordítások variánsai, va-
lamint a fordított művekkel kapcsolatban összegyűjtött háttéranyagok teszik ki. 
Ezek között talán legnagyobb jelentőségű a Széchenyi István több nyelven írt 
naplójának fordítása közben összegyűjtött történeti, nyelvészeti háttéranyag. 

A Kézirattár által őrzött anyagok között több kiadatlan (és részben befejezetlen) 
tanulmány, esszé található, többek között egy Római jegyzetek a soha el nem készült 
Tasso-tamúmányhoz címet viselő, harminc oldalas tanulmány-terv, amelynek előtör-
ténetét mutatja be Jékely Zoltán a tanulmány végén közölt, Rómából írt levele. 

Az OS Z K Kézirattárában őrzött Jékely-hagyaték teljes egésze zárt anyag, ku -
tatása csak a jogutódok engedélyével lehetséges. 

Az irodalmi hagyaték közgyűjteményben való elhelyezése után a család úgy 
döntött, hogy Jékely Zoltán könyvtárát, valamint dolgozószobájának bútorait, 
tárgyait is méltó helyen kell őrizni. Jékely könyvtárának anyagát a jogutódok 

16 2002-ben a M O B ösztöndíja segítségével lehetőségem nyílt arra, hogy Olaszországban kutassam 
Jékely Zol tán olasz kapcsolatait. Lisa Morpurgóhoz írt leveleit sajnos n e m sikerült megta lá lnom, 
azokat az í rónő halála után örököse saját bevallása szerint a hagyaték t ö b b más részével e g y ü t t 
megsemmisítette. Kutatásaim eredményei alapján készült az ELTE В Т К olasz szakán 2 0 0 4 - b e n 
megvédet t Jékely Zoltán Itáliája c ímű szakdolgozatom, melyben az olaszokkal folytatott levezése 
mellett olaszországi utazásait és az utak alatt családjával váltott leveleit is feldolgoztam. 
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2000-ben ajándékozták a Petőfi Irodalmi Múzeumnak. Bútorai, legjellegzetesebb 
tárgyai, relikviái, a dolgozószobája falát díszítő képek egy évvel később, 2001-
ben szintén a család ajándékaként kerültek az Irodalmi M ú z e u m gyűjteményé-
be, ahol így megtalálható többek között Jékely Zoltán íróasztala, írógépe, rézko-
lomp-gyűjteménye, valamint Arany János bekeretezett gyászjelentése és Barabás 
Miklós acélmetszete Kossuth Lajosról. Ugyancsak 2001-ben került be a múzeum 
gyűjteményébe több Áprily val és Jékely vei kapcsolatos fénykép. A még a család 
birtokában lévő Áprily Lajosról ésjékely Zoltánról készült fotográfiák a közeljö-
vőben szintén a közgyűjteménybe fognak kerülni . 

Az Aprily-hagyaték egy részéhez hasonlóan Jékely Zoltán hagyatéka sem tel-
jes egészében került az OSZK-ba, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumba. A családnál 
lévő anyagok egy része csak a hagyaték beadása után került elő, ezek között napó-
részletek, naplószerű feljegyzések, álom-leírások, verstöredékek, amelyeket utólag 
kell majd átadni a Kézirattárnak. Ugyancsak Jékely Adrienne őrzi az OSZK-ba be-
adott naplókéziratok gépelt másolatait. Jékely Zoltán naplóival kapcsolatban min-
dig felmerül a sorrendiség és kronológia problémája, hiszen rendszerint párhuzamo-
san több noteszbe jegyzetfüzetbe írt feljegyzéseket, álomleírásokat, úti élményeket 
stb. így a később előkerült, vagy a már az OSZK-ba beadott, de még le nem gépelt 
noteszek tartalmát esetleg a már legépelt naplók közé kell beilleszteni. Ezen kívül 
még számos különböző jellegű kézirat, feljegyzés, dokumentum, igazolvány stb. 
van a jogutódok birtokában. Szintén a család őrzi Jékely Zoltán teljes családi leve-
lezését, szüleivel, valamint feleségével, Jancsó Adrienne-nel váltott leveleit. Jancsó 
Adrienne hagyatékából egy korábbi költözése, majd 2006. januárjában bekövet-
kezett halála után szintén kerültek elő ajékely-hagyatékba tartozó anyagok, hozzá 
címzett levelek. Ezeket, valamint a Jékely Zoltán halála után Jancsó Adriennenek 
küldött kondoleáló leveleket ugyancsak Jékely Adrienne őrzi. 

4. 

Áprily Lajos ésjékely Zoltán hagyatékának vázlatos áttekintése után az egyelőre 
a jogutódok által őrzött, eddig sehol nem publikált családi levelezésből teszek 
közzé két levelet: Jékely Zoltán Rómából édesapjának írt, 1948. szeptember 5-én 
kelt levelét, és Áprily Lajos szeptember 10-i válaszát. 

1948 őszét Jékely Zoltán a Római Magyar Akadémián töltötte Tasso egy ko-
rábban magyarra le nem fordított műve, a Le settegiornate del Mondo Create" lefor-

17 Jékely Zoltán a m ű fordítását n e m fejezte be. Tasso 1594-ben született vallásos eposzát teljes egé-
szében azóta sem fordították le magyar ra . 
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dításához kapott 800 forintos ösztöndíjjal. Jékely augusztus 19-én indult el Olasz-
országba, ahol tíz hetet töltött. Ebben az időszakban Kardos Tibor volt a R ó m a i 
Magyar Akadémia igazgatója,18 aki számos magyar író, költő számára tette lehe-
tővé, hogy néhány hónapot Rómában töltsenek. így a Magyarország számára k ü -
lönösen nehéz 1948-as esztendőben a magyar irodalmi élet számos kiemelkedő 
alakja volt Rómában: többek között Weöres Sándor, Lengyel Balázs, Nemes Nagy 
Ágnes, Ottlik Géza, Pilinszky János, Hubay Miklós.19 

Jékely rövid velencei tartózkodás után augusztus 24-én érkezett meg R ó m á -
ba. Az itt közölt levelekben csupán két régi barátjáról van szó: az előző, 1939-es 
római ösztöndíja alatt megismert festőt, Rákosi Zoltánt Jékely említi, a vele 
szomszédos szobában lakó Weöres Sándor ottlétére pedig Áprily utal válaszleve-
lében. Rómába érkezve rögtön hozzálátott a munkához, a Mondo Creato fordítá-
sához, majd a Tassóval kapcsolatos könyveket olvasva megszületett benne az ö t -
let, egy egész Tassóval foglalkozó könyvet állít össze, amely a fordítások mellett 
életrajzot és elemzéseket is tartalmaz majd. Elsősorban nem a Gerusalemme liberata 
Tassója, a tökéletes udvari ember nyűgözte le, hanem a Szent Anna kórház foglya, 
a beteg és megtört ember. Szeptember 23-án kelt, Jancsó Adrienne-nek küldött 
(szintén a család birtokában levő) levelében így ír a Tasso és saját maga közt felfe-
dezni vélt hasonlóságról: „Minél mélyebben hatolok bele Tasso világába, annál 
több azonosságot fedezek fel az ő és az én bolondériám között, s most már az azo-
nosulás igézetével készítem a jegyzeteket: soha jobb alkalom, hogy róla könyvet 
írnám, a magam egyéniségét, ellentmondásaimat és lelki zűrzavaraimat kianali-
záljam." 

A hazatérte után, december elsején kelt tanulmányi jelentésében20 szintén ír 
a készülő könyvről, amelynek megjelenését a következő tavaszra tervezi. A politi-
kai helyzet változásai következtében azonban Jékelyt kizárták az írószövetségből, 
betiltották és bezúzták frissen megjelent Alom című verseskötetét. Jékely ettől 
kezdve 1957-ig nem publikálhatott,21 s így tervezett Tasso-kötete sohasem készült 
el. A készülő könyvről az idézett leveleken kívül az OSZK Kézirattárában őrzött 
30 oldalas, Jékely által a Római jegyzetek a soha el nem készült Tasso-tanulmányhoz 
felirattal ellátott jegyzetköteg tanúskodik. 

18 Kardos Tibor i rodalomtörténész (1909-1973) 1946 és 1949 között volt a R ó m a i Magyar A k a d é -
mia igazgatója. 

19 A témáról bővebben: CSORDA László, Storia dell'Accademia d'Ungheria a Roma dopo il 1945 = Cento 
anni al servizio dette relazioni ungaro-italiane. Gli istituti scientifici, culturali ed ecdesiastici di Roma, 
szerk. CSORBA László, H G & CO. , Budapest, 1998, 4 5 - 6 8 . SÁRKÖZY Péter, Kései sirató a Római 
Magyar Akadémiáért, Hitel 1991/19., 60 -63 . 

20 Az említet t tanulmányi jelentést az O S Z K Kézirattára őrzi. 
21 Az 1957-ben a Magvető Kiadónál megjelent Tilalmas kert című verseskötete előtt egyetlen k i -

vétel az 1955-ben kiadott Felséges barátom c ímű regénye. 
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Jékely levele — naplóihoz hasonlóan — részletes, ám csapongó, írását többször 
megszakítja, majd később folytatja, így mondatai időnként hiányosak, befeje-
zetlenek. A levél tintával í ródott halványzöld, Tenax Extra vízjeles levélpapírra. 
Aprily Lajos tömör, rövid mondatokból álló válaszlevelét írólapra írta, ceruzával. 
Jékely édesapja halála után, a hagyaték rendezése során több Áprily-kézirathoz 
fűzött jegyzeteket, magyarázatokat. Az itt közölt levélben is találunk négy utóla-
gos pontosítást: az Aprily által csak röviden megnevezett személyek teljes nevét 
adja meg, a hagyaték majdani feldolgozóit akarva így segíteni a személyek pontos 
beazonosításában. A levél szövegében Jékely kiegészítéseit zárójelbe téve és dőlt 
betűvel közlöm. 

Függelék 

Jékely Zoltán levele Aprily Lajoshoz: 

Róma, 1948. IX. 5. 

Vasárnap dél van, 12-őt ütötte a toronyóránk. Mai Tasso-pensumomat be-
fejeztem. Csodálatos élet, rettentő, magakereste szenvedések! Úgy tudom, 
Arany Zrínyi- és Tassóján22 kívül semmit sem írtak Tassóról magyarul - el-
határoztam, hogy összeütök egy magyar Tasso-könyvet, életrajzzal, elemzés-
sel, műfordítással. Már tizenkét napja olvasgatok és jegyezgetek hozzá, s ha lesz 
elég időm — ha pénzem futja, legalábbis kész jegyzetekkel s néhány fordítással 
megyek haza. Mindenesetre megkérem apukát, ha bent jár Pesten, nézze meg 
a Nemzeti Múzeum katalógusában vagy nézéssé meg alaposan Kékivei,23 mit 
írtak (könyvszerű dologra gondolok, nem apró-cseprő tanulmányokra) Tassó-
ról magyarul: nehogy kiderüljön, hogy hiábavaló munkát végzek. 

Ha nem tartana állandó szorongásban a rövidesen bekövetkező pénzte-
lenség réme, s hajói aludnék éjszakánként, semmi panaszom nem volna. Talán 
a hőség miatt — vagy a levegőért? - eddig sohasem tudtam 2 előtt elaludni, 
hiába fekszem le 12-11 körül mindennap. Reggel 8-kor viszont a szomszédom 
mosdásának bugyborékolása a kanálisban mindig felébreszt. Álmos mind-

22 ARANY János, Zrínyi és Tasso = ARANY János összes művei, X . , szerk. KERESZTURY Dezső, Akadé -
miai, Budapest, 1962, 330-439 . 

23 Kéki Béla (1907—1993), könyvtáros, bibliográfus, írástörténész; a kolozsvári Egyetemi Könyvtár 
hírlaptárának vezetője, majd az Országos Széchényi Könyvtá r főigazgató-helyettese; a kolozs-
vári Pásztortűz, a Hitel és az Erdélyi M ú z e u m egyik szerkesztője 
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azonáltal nem-igen vagyok, csak nyugtalan és sovány a sok virrasztástól. Saj-
nos, nagyon rászorultam az altatókra - nem tudom ilyen körülmények kö-
zött mikor s hogyan hagyhatom el... Táplálkozásom kielégítő és változatos. 
Az árak kb. a pestieknek felelnek meg, még gyümölcsben is. Citrom, narancs, 
nyers-füge olcsó. Bár küldhetnék egy zsákkal haza! 

A régi rómaiak közül Rákosi24 van itt: mintha 1940 óta, amikor itthagy-
tam, állandóan itt volna. Ismeri a város minden zegzugát, istenien beszél ola-
szul, mint egy csavargó. De búskomor és ifjúságát vesztett lélek. Igen nagy 
áldás rám nézve hozzám menekülő barátsága. 

II 5. IX. 1948. alle ore 19. 
Az Otthonról semmi közvetlen hír: rossz érzés, hogy állandóan gyanús sejtel-
mek vesznek körül kiterjedt és távoli családunk ügyeiről, rájuk vonatkozó 
fortélyokról. — Az itteniek nem gondolnak háborúra, remélik, hogy többé 
sem három év, de száz év múlva sem kerül sor. Nyomorúságukat enyhíti az 
égbolt szabadsága, van mindenkinek valami kis ennivalója, s reménye, hogy 
szebb lesz jövőjük. Az újságok minden szempontból tájékoztatnak, a kommu-
nista Unitában23 hazai hírek, s szocialista barátaim a nagyvilágról... 

Este későn, 11 felé 
Levelemet meg kellett szakítanom, mert értem jött R. Zoltán s elvitt a Colos-
seumhoz. Ma esős nap van, végre valahára. Rómába beszökött az ősz. A kert-
re gondolok s azokra, akik ma együtt voltak Szentgyörgypusztán. Apuka le-
vele, melyben a gyermekekről ír,26 bár megnyugtatott, apai szívemet erősen 
megsajdította. Ó, ha itt volnának a drága porontyok! 

A múltkor a Campo di Fiorin, a kofák közt láttam egy szedret áruló em-
bert: eszembe jutott a két bocs, amint küzd egy-egy szemért a tövisekkel. Ha 
gyógyultan mehetek haza, táskámban a Tasso-jegyzetekkel és fordításokkal, 
talán meg fogom bocsátani magamnak, hogy 2-3 hónapra otthagytam sze-
génykéket. Hívásuk erős és legyőzhetetlen. A legerősebb és legmagnetikusabb 
vonzás, amit valaha emberi lény iránt éreztem. Apuka, aki annyiszorjárt a vi-
lágban, bizonyosan ismeri ezt a hívást, ezt a parancsot. 

24 Rákosy Zoltán (1910—1971) festőművész, akivel Jékely e lőző római ösztöndíja alatt (1939 de-
cember-1940 április) ismerkedett meg . Róla bővebben: Z . GÁcs György, In memóriám Rákosy 
Zoltán, Művészet, 1971/8. 

23 Máig megjelenő olasz baloldali napilap. 1924-ben Antonio Gramsci, az Olasz Kommunis t a Párt 
egyik alapítója indí tot ta , 1991-ig a pár t hivatalos lapja. 1991-től „Giornale f o n d a t o da Antonio 
Gramsci" a lc ímmel je lenik meg. 

2,1 Jékely Zol tán gyermekei : Jékely Adr ienne , szül. 1943., Jékely Zsolt, szül. 1945. 
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Bigyi27 dolgában írtam Sárköziéknek,28 hogy ajánlja be Pátzaynál.29 Egy 
pesti barátom pedig Domanovszkynak3" ír, aki professzor szintén a Főisko-
lán. Nyugodtan vágjon neki a dolognak, nem csak a támogatásban, hanem 
önmagában is bízva. 

Patyira31 naponta százszor gondolok: valahányszor elzubog mellettem az 
utcán egy-egy Vespa-szerű kocsi, zömök, gyermekkocsi-szerű motorbicikli, 
amilyeneket szériában gyártanak az olasz gyárak. Végtelenül emberies, gyer-
mekjátékszerű s mégis komoly jószág. Halászzsineg után még nem érdeklőd-
tem, anyagi viszonyaimtól függ, hogy vásárolhatok-e valamit. Fogott-e azóta 
nagyobb halat? 

Anyuka hogy van? Megfogadta-e tanácsomat s ígéretét, hogy legfeljebb 
piszmogó munkával konzerválja magát a télre? Az orvosságot, amely meggyó-
gyította, s mely novemberben elavul, addig be kellene adni valami kórházba 
(Lórántffy), hogy szükség esetén újat adjanak helyette! 

Köszönöm, hogy a gyermekekre ügyelnek s apjuk helyett apjuk, anyjuk he-
lyett anyjuk. Adrienne első Madách-beli szereplésére32 igen-igen kíváncsi va-
gyok. Megkapta-e az első fizetést? Még nem kaptam tőle levelet, talán holnap... 

Mindenkit csókolok 
Zsoli 

Aprily Lajos levele Jékely Zoltánnak: 

10. IX. 1948. (Maugli33 születésnapja) 

Tegnap voltam két kicsivel a Lapos34 alján. Ülük35 üldöztek egy szajkót. 

27 Jékely Márta (1920-2006), Jékely Zoltán húga, aki a levél születésének évében felvételizett sikere-
sen a Képzőművészeti Főiskola szobrász szakára. 

28 Sárközi Márta (1907-1966) író, szerkesztő, műfordító. Sárközi György özvegye, 1946 és 1949 között 
a Válasz c. folyóirat kiadója és egyik szerkesztője. A Sárközi és a jéke ly család jó barátságban voltak. 

24 Pátzay Pál szobrászművész (1896-1979). Róla bővebben: KONTHA Sándor, Pátzay Pál, C o r v i n a , 
Budapest , 1985. 

311 Domanovszky Endre (1907—1974), festőművész. Róla bővebben: ÚJVÁRI Béla, Domanovszky, C o r -
vina, Budapest, 1976. 

31 Jékely Endre (1914-1999), Jékely Zoltán öccse 
12 Jancsó Adrienne (1921—2006) előadóművész, Jékely Zoltán felesége. 1948-tól rövid időre szerződött 

a Madách Színházhoz, á m saját visszaemlékezése szerint csak jelentéktelen másodszerepeket kapott. 
Bővebben lásd életpályáját bemutató könyvét: JANCSÓ Adrienne, Újra és újra. Nap, Budapest, 1996, 45. 

33 Jékely Zsolt, Jékely Zol tán fia 
34 A visegrádi Mogyoróhegy egyik részének a neve 
35 Az ölyv tájnyelvi változata (Lásd: Új magyar tájszótár, IV., Akadémia i , Budapest, 2002, 237.) 
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Az elmúlt héten a Salamon-toronyig vittem el őket a kisszekérrel. Felmen-
tünk a torony tetejére. Erős élményük volt. Ma ragyogó őszies ég a Maugli 
születésnapja felett. Boldog. Megjöttek ajándékaid, hatottak. Az „ünnepelt" 
most a díványomon játszik félpucéran a velencei lánccal a purdé-nyakában. 
Az üdvözlés már megtörtént 3 virágcsokorral. Az építő fakockák (Adrienne36 

hozta) különösen lekötik konstruktív energiáit. Madaraskönyvem most leg-
vonzóbb látnivalója. Adika37 szép sudár kislány, értelmes, jóravaló, libeg-lo-
bog a telken a szépség alatt, amelynél szebb Róma ege sem lehet. 

Leveled. A Tasso-témának örvendek. Irodalmunknak tudomásom sze-
rint nincs méltó Tasso-könyve. írd meg. Pénztelenséged minket is nyugtala-
nít. Hol számítottad el magad? Weöres, Rákosi (Zoltán) stb. miből élnek? Jó, 
hogy a táplálkozásra nem panaszkodsz. Az álmatlanság „rettenetes lidércé"-t 
azonban meg kell szelídíteni s lehetőleg nem altatószerrel. Nem szabad to-
vább soványodnod! A gyermekek ne aggasszanak, mert az is álom-kevesbítő 
lehet. Annál a nosztalgiánál erősebb aligha van a világon. Megszenvedtem, 
megjósoltam. 

Erik a szőlő. Naponta felmegyek a kicsikkel, naranccsal és fügével felérő 
édességet élveznek. Páczaynak (Grandpierre) Baby38 is szólt. Csak sok ne legyen 
a pártolás. 300 jelentkező, 60 hely, bizonytalan esélyek. Sem (Nagy) Lacit, sem 
(Nagy) Attilát39 nem láttuk mostanában. A „tehenes gazda"-ság talán jobb pá-
lya lett volna. Adrienne és Bandi kint vannak. A bogdányi forgó40 ma nem 
adott halat. Orosz Kalevala és Dante a két fő olvasmányom. Mellettük: Pel-
lico.41 Tasso-könyvekre is sort kerítek. - Fontos, hogy meglásd: meddig bírod 
nagyobb lelki (és testi?) megpróbáltatás nélkül. Most neked kell legjobban 
vigyáznod magadra! 

Sokszor csókolnak: Apád 

Anyuka: változatlan. Sokat munkálkodik. A gépet Pestre vittem. Ezért: ceru-
zával. 

36 Jancsó Adrienne 
37 Jékely Adr íenne 
38 Grandpierre Edit (1910—1987), Kolozsvári Grandpierre Emi l testvére, a család j ó barátja 
39 N a g y László és Nagy Attila, Jékely Zol tán unokatestvérei 
411 Dunabogdány i örvény 
41 Silvio Pellico (1789—1854), olasz író, költő. Legismertebb műve az 1832-ben született Le miepri-

gioni (Börtöneim), amelyben a spielbergi várbör tönben töl töt t tíz évéről számol be. Áprily valószí-
nűleg e művére utal. A mű magyaru l először 1861-ben jelent meg Drax le r János fordításában, 
Rabságom órái c ímmel . 
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