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SOROK JÉKELY-LEVELEKRŐL 
 

Szabó Mihály szovátai történelem—magyar szakos tanárral 1962 őszén ismer-
kedtem meg. Akkor már magyartanár voltam a Maros megyei Kibéden. Közös 
módszertani körökön, pedagógiai felkészítőkön egyre gyakrabban találkoztunk, 
jövőbeni feladataink „körvonalazásában” rendszerint egyetértettünk. Az ismeret-
ség fokozatosan barátsággá nemesült, ezt sajátos „sportos” érdeklődésünk to-
vább erősítette: mindketten horgásztunk. 

1973 decemberében Misi barátom örömmel újságolta, hogy október második 
felében rendkívüli élményben volt része: Szovátán megismerkedett a költő és 
prózaíró Jékely Zoltánnal, Áprily Lajos fiával, akivel „örök” barátságot kötött. 
Már leveleznek. 

1982-ben elhunyt Jékely Zoltán, 1996-ban pedig Szabó Mihály barátom is 
„múlttá vált”. 

2007 júniusában összetalálkoztam Szabó Mihályné Kulcsár Ilonával, akire rá-
kérdeztem: 

— Ilu néni, jól emlékszem-e? Misi, a férje leveleződött Jékely Zsolival, aki 
már negyedszázada halott. Éppen Jékely-év van, írni kellene róla. Megvannak-e a 
Jékely-levelek? 

— Igen, megvannak — mondta Ilu (Ilike) néni —, kiválogatom őket a hagyaték-
ból, néhányat az unokának, Veress Árpád Péternek adtam, de hozzáférhetőek. 

2007. augusztus 2-án Jékely huszonegy levelét már fénymásoltatni tudtam. 
Időközben fényképek hátára írt Jékely-sorok és néhány dedikált kötet is előbuk-
kant, így megkezdhettem a „formás” anyag közlését: 

Jékely Zoltán hat levele. Múzsa (Népújság-melléklet), 800. szám. 2007. augusztus 18. 3-4. 
Jékely Zoltán két levele. Múzsa (Népújság-melléklet), 810 szám. 2007. október 27. 6. 
Jékely Zoltán hét levele Szovátára. Hazanéző, XVIII. évf. 2. szám. 2007. 20–22. 
Jékely Zoltán négy levele. Múzsa (Népújság-melléklet), 830. szám. 2008. április 5. 3. 
Munka közben világossá vált: érdemes volna a levelekből kis, forrásértékű 

könyvet is összeállítani. Erről a szándékomról interjúban adtam először hírt, a 
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kérdező Székely Ferenc néprajzkutató volt. Így fogalmaztam: a Jékely-anyagból 
„…könyv áll majd össze. Nagyjából meg is szerkesztettem a kéziratot, sőt, már a 
sajtóban is publikáltam a levelekből. Roppant izgalmas, mert kiadatlan, eddig is-
meretlen levelekről van szó. Megjelentetésüket aktuálissá az tette, hogy Jékely 
Zoltán post mortem megkapta a Magyar Művészetért díjat” (Hargita Népe, XIX. 
évf., 257. szám. 2007. november 2. 5.). 

A levelek tartalmi „megnyilatkozásairól” magunk most mindössze néhány 
vonatkozásra utalunk. 

Mit jelentett Jékely számára a szovátai „kiruccanás”? Mit jelentett Szabó Mi-
hály barátsága? Már a legelső levélben így összegezett: 

„Sóvidéki, általában Erdélyi élményeim még elevenen zsibonganak bennem, s 
minden éjszaka odaálmodom magam (…) Erdély zenéje az a nóta, melyet horgá-
szat közben Tőled tanultam, s egyre tisztábban cseng a fülemben, a hangodon: 

Szovátai zöld erdőben születtem — 
Ezt is, valamint a jóízű történeteket, általában: barátságunkat hálásan köszönöm!” 
Jékely, nyilván, Parajdot is fölkereste, édesapja, Áprily Lajos költő gyermek-

korának színhelyeit. Elbeszélgetett Bene László tiszteletes úrral, „…aki apámról 
olyan szépen beszélt nekem, mintha egy fejezetet olvasott volna a Bibliából!...” 
Bene halálakor ezeket a fájdalmas sorokat vetette papírra: „...Nyugodjék csen-
desen ott a parajdi dombon, s a lelke pásztorolja onnan is a népét, mint igazi őr-
lélek” (5. levél). 

Persze, a levelek zömében vissza-visszatérő téma a halászat. Tréfásan írja a lá-
tási zavarokkal küzdő Miska barátjának: 

„Hogy viselkedik a szemed? 
Látod-e még a pisztráng 17-ik pettyét a farka alatt, másfél méteres víz mélyén? 

Hm?? Ezt szívből kívánjuk neked, 100 esztendős korodig!” (6. levél). 
Jékely gyakran írt életviteléről: 
„Nekem is keserves téli hónapjaim voltak, családi gondokkal, nyersfákkal bőven 

megrakva; dolgozni alig tudtam, s azt is gyatrán, csikorogva” (19. levél). Aztán — 
ahogy közelednek az 1980-as évek — egyre sűrűbben szól egészségi állapotáról: 

„…Betegség és sok gond, elhanyagolt munka őrölt és őröl azóta is!” (20. levél). 
„— Én csak két gyomor, ill. nyombélfekéllyel vigasztallak: t. i. lebírtam őket 

— egyelőre. Egyéb bajaim viszont szaporodnak” (21. levél). 
Külön tanulmányt igényelne a levelek megírási módjának taglalása. Sáli Erika 

megállapítása kívánkozik ide, aki a Babits Mihály levelezése. 1911–1912 című kiad-
ványt (Bp., 2003) gondozta: „Szálkásak, izgatottak a betűk, sietősen futhatott a 
toll a papíron, mintha versenyezne a gondolatokkal.” A külalaki gondosság tehát 
— Jékely életének alkonyán — már periférikus szempont. 

A Jékely-szövegekben egy-két „kiolvashatatlan” szó, illetőleg „elírás” is akad, 
ezekre a levelek végi jegyzetekben utalunk. (…) 

 
Ráduly János 
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Jékely Zoltán — Szabó Mihálynak 
 

Levelek, 1-21. 

 
1 

Bp. 1973. nov. 5. 
Kedves Misi! 
Gyorsan írok, hogy megnyugtassalak: a szemüvegrecepteket jóhelyre vittem, 

már készülnek is „igazlátóid”, mind a három — ámbátor Veritas una Cca 800 fo-
rint lett az áruk összesen, persze nem valami luxus-keretekkel, hanem kb. olya-
nokkal, amilyent rajtad is láttam, s amilyen az enyém volt. Kb. 18-án készen 
lesznek, s talán Kabay Bélával, aki atájt utazik ide, s vissza, leküldhetem — azaz 
felküdhetem, utóvégre 600 méterrel magasabban feküsztök, mint én itt Bpesten. 

(Arra az esetre, ha Kabay nem találna meglátogatni, jó volna valakit alkalom-
adtán Neked küldened nov. 20. — után, a szemüvegekért…) 

Sóvidéki, általában Erdélyi élményeim még elevenen zsibonganak bennem, s 
minden éjszaka odaálmodom magam. Mindezeknek (?) Erdély zenéje az a nóta, 
melyet horgászat közben Tőled tanultam, s egyre tisztábban cseng a fülemben, a 
hangodon: „Szovátai zöld erdőben születtem —”. Ezt is, valamint a jóízű törté-
neteket, általában: barátságunkat hálásan köszönöm! 

Kérlek, mondd meg B. Gáboréknak, hogy szerencsésen megérkeztünk, s hogy 
rövidesen Nekik is írok. 

(Neked megígértem volt, hogy mihelyt intézkedem a szemüvegügyben, köz-
löm az eredményt — tehát sértődés ne essék részükről!!). 

 

Feleségednek kézcsók, s az egész végtelenül lelkes familiádnak sok-sok ölelés, 
csók, üdvözlet. 

 

Jékely Zoltán 
__________ 
Kézzel írt, két teljes oldalnyi levél. 
Címzés: D-lui Szabó Mihály profesor. Str. Principală 44. Sovata. Jud. Mureş (Romá-

nia). — Jékely Zoltán. 1023 Bp. II. Frankel u. 23. 
„igazlátóid”: szemüvegek. 
Kabay Béla: a népi műveltség emlékeinek gyűjtője (Kolozsvár). mindezeknek (?): a záró-

jeles kérdőjel tőlünk származik, a szó valószínűleg elírás, a mindenesetre szó kívánkozik ide. 
„Szovátai zöld erdőben születtem”: dallama, szövege megjelent: Szovátai zöld erdőben... 
Szovátai népdalok. Lejegyezték: Kusztos Piroska és Csortán Márton, a szovátai líceum taná-
rai. Népi Alkotások Maros Megyei Háza kiadása, Marosvásárhely 1971. (Hajtogatvány). 

B. Gáborék: Biró Gáborék, Jékely rokonai, náluk lakott Szovátán. 
familiádnak: családodnak. 
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2 
Kedves Misi! 
Kabay Béla, sajnos, már 16-án visszautazott Kvár-ra — így a szemüvegeket 

nem küldhettem vele, mert csak 18-án lettek készen! Tehát, ha lehet, küldjél u-
tasembert értük — vagy várnod kell Karácsonyig, amikor Péterfy L. hazaindul ... 

De viszont: a fényképek kitűnőek és mellékelhetők! Habent sua fata photog-
raphiae! Vagyis nem lehetetlen, hogy megérkeznek a címetekhez. Sch. Gáborné 
remekelt, amikor le-lekapott — és akkor is amikor kidolgozta, non propria, a 
filmeket. 

Hát ennyi maradt az emléken kívül, szép, de annál eredménytelenebb expe-
díciónkból… 

Szeretettel és barátsággal ölel 
Jékely Z. 

__________ 
Kézzel írt, másfél oldalnyi levél. Nincs keltezve, a borítékon levő postai bélyegző 

szerint 1973. november 26-án érkezett Szovátára. Tehát 1973. november 20-a körül író-
dott. 

Címzés: D-lui Szabó Mihály profesor. Sovata. Str. Principală 22. Jud. Mures. Romá-
nia. — Exp. Jékely Zoltán. 1023. Bp. II. Frankel — 23. 

Kvárra: Kolozsvárra. 
Péterfy L. (P. Laci junior): Péterfy László szobrászművész, Jékely veje. 
Sch. Gáborné: Schneider Gáborné fényképész (Bp.). 
 

 

3 
 

Kedves Misi! Leveledet köszönettel nyugtázom, kitüntető soraidat is! Most 
csak azért írok, hogy megnyugtassalak: a szemüvegeket Kvárig vitte egy László 
Margit nevű hölgy, aki ONT-val járt itt, s véletlenül aznap bízhattam rá valaki ál-
tal, amelyen feltettem címedre a fényképes levelet. 

Remélem, azóta kaptál hírt Kvárról, hogy a csomagok megérkeztek. Onnan 
már könnyebb lesz Szovátára hozatni őket. 

Mindnyájatokat szeretettel ölel 
J. Zsoli 

 (A lap szélére írva) A fényképeket kérlek alkalomadtán add át a „modellek-
nek”. Köszönöm. 

__________ 
Kézzel írt képeslap, a lapon: Csokonai Vitéz Mihály. Nincs keltezve, a szovátai bé-

lyegzőn viszont kivehető: 05 12 73. A levél tehát 1973. november 30. körül íródott. A 
levelek általában 5–7 nap alatt érkeztek meg Budapestről Szovátára. 

Címzés: D-lui Szabó Mihály tanár úrnak. Sovata. Str. Principală 44. Jud. Mureş. Románia. 
László Margit: valószínűleg kolozsvári lakos lehetett. ONT: romániai utazási iroda (vállalat). 
fényképes levelet: utalás fényképek postázására. 
„modelleknek”: a fényképeken megörökített személyek. 
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4 
 

A könyvet hálásan köszönöm! Remélem, az igazlátók beváltak. Péterfy Laciék 
karácsony után talán elmennek Biró Gáborékhoz, s találkozhattok… 

Boldog ünnepeket kedves mindnyájatoknak. 
J. Zoltán 

__________ 
Kézzel írt képeslap, a lapon Mészöly Géza (1844–1887): Patak partján. Nincs keltez-

ve, a szovátai bélyegző szerint 1973. december 22-én érkezett a helységbe. Tehát a levél 
1973. december 15. körül íródott. 

Címzés: D-lui Szabó Mihály prof. Sovata. Str. Principală 44. Jud. Mureş. Románia. 
 

 

5 
Kedves Miskám! 
Hosszú hallgatásomat úgy látom félreértetted. Nagyon szomorú oka van, éspedig 

szegény jó Bene László halála!! Hírét a vőmék hozták elseje körül — s annyira el-
szomorított, hogy mukkanni sem tudtam. Nehéz, majdnem lehetetlen beletörődni, hogy 
egyszer láttam az életben, s többé sohasem láthatom. Hát így volt megírva? És legyek jó 
keresztyénül hálás, hogy legalább egyszer láthattam?! Ó, jaj, szegény, áldott jó, drága ember, 
aki apámról olyan szépen beszélt nekem, mintha egy fejezetet olvasott volna a Bibliá-
ból!... Nyugodjék csendesen ott a parajdi dombon, s a lelke pásztorolja onnan is a népét, 
mint igazi őrlélek (Így nevezték a mentort a múlt század elején). 

Kérlek, szíveskedj alkalomadtán tolmácsolni Bene László családtagjainak 
mélységes részvétemet! — 

Ifj. Péterfy László vőmnek és leányomnak sokat meséltem Rólad, mondhatni 
felajzottam őket a sóvidéki nagy kombinátorral való ismeretségre — ezért (és 
semmi másért!) sajnálom és sajnálják ők is, hogy ez az ismerkedés ezúttal elma-
radt. „De viszont” — mondom szavadjárását utánozva — a tavasszal, ha élünk, 
alaposan kipótolják ezt a veszteséget! Addig is minden jót kívánunk, szemednek 
kíméletet, Tieidnek sok csókot és ölelést, neked baráti üdvözletemet küldöm! 

J. Zsoli 
__________ 
Kézzel írt levél, nincs keltezve. A borítékon levő bélyegző szerint a levél 1974. ja-

nuár 26-án érkezett Szovátára, tehát 1974. január 20-a körül íródott. 
Címzés: Szabó Mihály profesor. Sovata. Str. Principală 44. Jud. Mureş (Románia). — 

Jékely Zoltán 1023 Budapest. Frankel 23. 
Bene László (1908–1973 karácsonya): parajdi református lelkész, Áprily Lajos egy-

kori barátja. 
vőmék: ifj. Péterfy László szobrászművész. 
apámról: Áprily Lajos költő, aki Jékely édesapja volt. 
múlt század elején: a 19. századról van szó. 
kombinátor: kombinációt végző, „találgató, számítgató, hozzávetőleges”. Lásd: Ide-

gen szavak kéziszótára. Szerk. Bakos Ferenc. Bp. 1958. 
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Jékely Zoltán boríték-címzése 

 

 
 

Jékely levele (1974) 
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6 
Bp. 1974. ápr. 1. 

Kedves jó Misi! 
Csak betegségem miatt nem válaszoltam utolsó leveledre, melyhez fiacskád 

szombathelyi utazásairól írsz (most gipszben a jobbkezem, ezért firkálok így, 
mint az éhes cickányok a Küküllő havas jegén...). 

Ha sikerült a vállalkozás, ott van, és bárminek szükségét látja netán, azonnal érte-
síts, hogy intézkedjem! Neki mindenképp írd meg, kérlek, hogy számíthat ránk. 

Áprilisra tervezett utazásom Hozzátok sajnos álom marad. De Péterfy Laci 
(ifj) Irénkével (aki holnap érkezik) 15. körül leutazik — vagy fel — szemlélet 
dolga, ezt a földrajzi fekvés dönti el. 

Hogy viselkedik a szemed? 
Látod-e még a pisztráng 17-ik pettyét a farka alatt, másfél méteres víz mélyén? 

Hm?? 
Ezt szívből kívánjuk neked, 100 esztendős korodig! 
Ölel, a Tieidet is, baráti szeretettel 

Jékely Zsoli 
 

(Vajjon mit találtál ki s törtél e jeles napon a kis istenek orra alá?) 
__________ 
Kézzel írt, másfél oldalnyi levél. 
Címzés: Szabó Mihály profesor. Sovata. Str. Principală 44. (Jud. Mureş). (Románia). 
szombathelyi utazás: a két Szabó-fiú gyógykezeltetési kísérlete Szombathelyen. 
Irénkével: valószínűleg Péterfy László szobrászművész húga. 
kis istenek: Ilu néni (Szabó Mihályné) „feloldása” szerint: utalás a rendszer hivatal-

nokaira. 
 

7 
Bp. 1974. jún. 20. 

Kedves Misi! 
Nagyon szégyellem, hogy ápr.-végi leveledet ily sokáig válaszolatlanul hagy-

tam. Mentő körülményeim számosak, de untatnálak vagy szomorítanálak velük, 
így jobb, ha pusztán bölcs megértésedre és bocsánatodra apellálok… 

Nem hiszem, hogy a nyáron láthatjuk egymást nálatok — erőtlennek érzem 
magam, jelen körülmények közt, a hajdani tájakon való utazgatásra stb. stb. 

Rendkívül fájdalmas, hogy ide jutottam — (tunk)! 
Viszont: talán, ha igaz a hír, a Kisküküllő az idén nem vadult meg annyira, 

mint 1970-ban. Remélem, megúsztátok — szárazon. 
Borzasztó lehet, hogy a fiacskád gyógykezelése érdekében nem történtek meg 

a szükséges intézkedések! Nagyon fáj a szívem értetek! 
P. Laci (junior) most szombaton (holnapután) indul haza. Küldök vele néhány 

horgot — műlegyet azonban nem találtam. (Egyébként is jobb a házilag gyártott, 
kakastollból stb. való műlégy!) Ő biztosan meglátogatja Korondot (Páll Lajos), és 
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Szovátát (Biró Gáborék) — s akkor elviszi a horgocskákat. Jó fogást! Többszöri 
rámgondolással (egy szó olvashatatlan). 

(A kezem rendben van, csak marjulás volt). 
Barátsággal ölel, szeretteidet is 

Jékely Zsoli 
 

(Ui) Küldök Kály Ilikéről egy fekete-ruhás képet is. A bátyjának adhatnád, az-
zal a kéréssel, hogy nézze meg, nem maradtak-e levelek Ilona hagyatékában, me-
lyek közt esetleg ott bujkálnak az én kamaszkori levélkéim is, 1928/29-ből (Ko-
lozsvár) — ? 

__________ 
Kézzel írt, két teljes oldalnyi levél. 
Címzés: Szabó Mihály profesor. Sovata. Str. Principală 44. Jud. Mureş. Románia. — 

Exp. Jékely Zoltán 1023 Bpest. II. Frankel 23. 
a Kisküküllő nem vadult meg: utalás az 1970-es romániai árvízre. 
Páll Lajos: Korondon élő költő és festőművész. 
Kály Ilikéről: a nagykendi Kály-család tagja, Kály Ilona. Jékely egyik korai szerelme. 

Fiatalon hunyt el. 
 
 

8 
Budán, 1974. dec. 14-én. 

Kedves jó Miskám! 
Nagyon restellem hosszú és sötét némaságomat! 
Rendkívül nyomasztó őszünk-télelőnk is az oka, felhalmozódott munkámon 

kívül — amit nyári „semmitevésem” idézett elő (vagyis végighorgásztam a nyári 
hónapokat, szokatlanul gyatra eredménnyel…) 

Péterfy Laciék nemsokára indulnak N. Kendre. Irigylem is őket — nem is. 
Erős szív, ép idegek kellenek manapság ilyen expedíciókhoz szülötte földünkre. 

Jó barátunkat üdvözlöm, téged mélységes barátsággal ölellek! 
Jékely Zsoli 

__________ 
Kézzel írt levél, karácsonyi üdvözlet papírján. A nyomtatott szöveg: Kellemes ka-

rácsonyi ünnepeket és boldog új évet! 
Címzés: Szabó Mihály profesor. Sovata. Str. Principală 44. Jud. Mureş Románia. — 

Exp. Jékely Zoltán. 1023 Bp. Frankel 23. (Ungaria) 
N. Kendre: Nagykendre (Maros megye). 
 
 

9 
Bp. 75. márc. 25. 

Drága jó Miska Barátom! 
Nem vagyok háládatlan — csak végtelenül kimerült! Számtalan betegség ostro-

molja a családot, az orvosok oly sűrűn látogatnak, mint Ludányt a mennykő. Főleg 
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gyermekbetegségekről van szó — de engem talán jobban megviselnek, mintha 
magam volnék beteg — Majd írok és küldök én is fényképet! Ölel 

J. Zoltán. 
__________ 
Kézzel írt képeslap, a lapon Nagygyörgy Sándor: Legelésző szarvas. 
Címzés: Szabó Mihály profesor. Sovata. Str. Principală 44. Jud. Mureş. Románia. 
Ludányt: minden bizonnyal helységnév (Nógrád megye). 
 
 

10 
Bp. 1975. jún. 23. 

Drága Misi Barátom! 
Szomorúság és restellkedés íratja velem ezt a levelet. Az oka: hogy fiaiddal nem 

találkozhattam! „Sic Fata volunt” — hárítom a Végzetre, hogy vigasztaljam ma-
gam — ezzel azonban fiaidat és Téged, kedves Misi, nem tudlak még kiengesz-
telni. 

Amikor a leveledet megkaptam, már hetek óta visegrádi „nyaraló” voltam, s 
csak 10 naponként járogattam be a városba. Arra már nem volt idő, hogy sürgönyt 
kérjek Tőletek a fiúk érkezésének pontos idejéről, tehát a budai lakásban maradt 
családtagjaimnak hagytam írásbeli utasítást a fiúk fogadtatására stb. és 12-én ki-
mentem újra Visegrádra. (Egyszer még jártam bent, talán 15-én — de akkor még 
a cédulám a tükrön volt, tehát a fiúk akkor még nem jártak a lakásban.). Telefonhí-
vást reméltem, s ezt reméltek családtagjaim is a fiúktól, hogy ne hiába jöjjenek, 
vaktában, amikor esetleg senki sincs idehaza. 

Ami ez után történt, azt a fiúk már elmondták Neked —, ha még itt vannak 
szegények valahol M-országon — majd elmondják, ha haza érnek. — Adrienne 
elmondta kálváriájukat, a kedves ajándékokkal, a negyedik emeletre, 2-szer is hi-
ába! Egyetlen telefonálással megkímélhették volna magukat ettől a fáradságtól. 
— S azt is elmondta, hogy a szombathelyi vállalkozás nem sikerült. Ezen a ponton  
igazán nagy szüksége lehetett volna rám főként a nagyobbik fiadnak, mert erősen megviselhette 
a csalódás — és ezért gyötör a lelkiismeret — s teszek magamnak szemrehányásokat: 
miért nem voltam áldozatosabb és praktikusabb a fiaid fogadtatásának intézésében! 
(Úgy jártak szegények, mint Dénkóék a Rapsonné vigalmán — a végén 
hopponmaradás, keserűség...). 

Ehhezképest pirulva köszönöm meg Rapsonné pejkójának patkóját (patástul) 
és a lidérceket hessentő riasztólámpácskát — ma viszem ki Visegrádra. — Az 
előadásról készült fényképeket eltettem Apám ereklyéi közé — ott a helyük! — 
Szomorú szívvel és nagy sóhajtással búcsúzom! 

J. Zsoli 
 

(A levél szélére írva) u. i. Talán még lesz alkalom a jóvátételre és kárpótlásra 
— de akkor jobban és akkurátusabban kell összehangolni a dolgot. 
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U. i. Verskötetet küldök az első utassal! 
__________ 
Kézzel írt, két teljes oldalnyi levél. 
Címzés: Szabó Mihály profesor. Sovata. Str. Principală 44. Jud. Mureş (Románia). — 

Exp. Jékely Zoltán. 1023 Bp. Frankel 23. 
M-országon: Magyarországon 
Adrienne: Jancsó Adrienne színésznő, előadóművésznő. 
Dénkóék: utalás Áprily Lajos: Álom a vár alatt című elbeszélő költeményére. 
verseskötetet küldök: a dedikált kötet nem érkezett meg Szovátára. 
 
 

11 
Bp. 1976. ápr. 9. 

Kedves jó Miskám! 
Remélem, soraim családoddal egyetemben jó egészségben találnak! 
Mostanában Apám hagyatékában sokat olvastam Parajdról, s tele a szívem 

sajgó nosztalgiával, emlékek rajzásával. 
Gondolj öreg barátodra, ha a pisztrángos patak kövein bukdácsolsz, mint va-

lami vízirigó! 
Ölel J. Zoltán 

 

(a képeslap két szélén) Kellemes ünnepeket mindnyájatoknak! 
__________ 
Kézzel írt képeslap, a lapon Mészöly Géza (1844–1897): Balatoni halásztanya. 
Címzés: Szabó Mihály profesor. Sovata. Jud. Mureş. Románia. 
Parajd: nagyközség Hargita megyében (Románia). 1890–1899 között Áprily Lajos itt 

töltötte gyermekkorának egy részét. 
12 

76. máj. 20. 
 

Hálás köszönet az életjelért — mely ha nem is valami örvendetes, tekintve a csa-
ládban bujkáló s téged emésztő nyavalyákért... Remélem legközelebb gyógyulá-
sotokról adhatsz hírt! A leányaimék talán Parajdra mennek a nyáron, a fürdőre, egy-
két hétre. Még bizonytalan a dolog. Azért írd meg, milyen horgokra stb. kapnának a 
pisztrángok!... Az Ödön-dedikálta fényképért tolmácsold megillető köszönet(emet), 
hálámat neki! Barátsággal ölel 

J. Zsoli 
__________ 
Kézzel írt képeslap, a lapon Székely Bertalan (1835–1910): Zivatar. 
Címzés: Szabó Mihály profesor. Str. Principală 44. Sovata. Jud. Mureş. 
Ödön: talán Fekete Ödön tanár. 
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Jékely-levél (1973) — részlet 
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13 
Visegrád, 76. jul. 18. 

Kedves Miskám! 
Jöttötök híre örömmel töltött el! Most csak arra vigyázzunk, nehogy úgy járjak, 

mint fiaitokkal jártam volt — s ők velem — vagyis hogy hiába keressük egymást e 
Babilonban. Éppenezért két telefonszámot is felírok, azaz hármat, éspedig: 

1. 369–535 (a pesti lakásunké, ahol azonban aug-ban csak véletlenül tartóz-
kodhatik valaki). 

2. 461–806 (Péterfy Laciéké, Bartók B. út 64. III. em. Itt Jancsó Adrienne fel-
világosításokat adhat). 

3. Dunabogdány 712 (az öcséméké nyáron) (J. Endre). 
Mihelyt megérkeztek, szíveskedjetek e számokon próbálkozni. Ha nem sike-

rül, ide írom pontos visegrádi címünket is, hogy azonnal, expres értesítsetek: J. 
Z. (vagy Péterfy Lászlóék:) Visegrád, Áprily-völgy. 

Mihelyt megtudom, hogy itt vagytok Budán, beutazom, és megpróbállak címete-
ken megtalálni — s majd kihozni ide benneteket, ha a körülmények megengedik, 
egy-két napra. Addig is írd meg Sógornőd nevét-címét, hogy érdeklődhessek! 

33 fokos hőség tombol s gyújtja meg maholnap a száraz tehénpalacsintát. 
Tollamból a tinta, fejemből a velő kiapad. 

Szeretettel, örömmel várunk!! Adja Isten, hogy sikerüljön a találkozás! 
Ölel — családodnak sok-sok üdv. 

Jékely Zs. 
__________ 
Kézzel írt, két oldalnyi levél. 
Címzés: D-lui Szabó Mihály profesor. 3295 Sovata. Str. Principală 44. Jud. Mureş. 

Románia. — Exp. Jékely Zoltán. 1033 Bp. Frankel — 23. 
e Babilonban: utalás a zsúfolt Budapestre. 
J. Endre: Jékely Zoltán testvére. 
sógornőd: Tanászi Béláné Kulcsár Erzsébet. 
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Bp. 76. nov. 1. 
Kedves jó Miskám! 
Most csak röviden írok, mert sok gond, betegség stb. akadályoz a koncent-

rációban. 
1. Hálás köszönet a parajdi-szovátai Áprily-estért, s a küldött fényképekért. 
2. Még nem értünk rá megfelelő emléktárgyakat, kiállítani valókat összeszedni. 

De talán még ez évben...! 
3. Az imposztorokkal töltött rövid idő emléke, íme, 3 képecskében maradt 

fenn! Elküldöm, hálás viszonzásul a küldöttekért. A vén fő imposztor (alias J. Z.) 
ezúttal lemaradt a fényképekről... 
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Feleségednek kézcsók, téged s Tieidet szeretettel ölellek 
J. Zsoli 

 

Melléklet: 3 fénykép 
1 Rólatok 
2 a gyermekekről 
__________ 
Kézzel írt, mintegy másfél oldalas levél. 
Címzés: D-lui Szabó Mihály profesor. 3295 Sovata. Str. Principală 44. Jud. Mureş 

(Románia). — Jékely Zoltán 1023. Bp. Frankel, 23. (Ungaria). 
imposztorokkal: Ilu néni visszaemlékezése szerint Jékely leggyakrabban a gyermeke-

ket, unokákat nevezte imposztoroknak. Különben a szó jelentése: huncut, kópé. 
 
 

15 
Bp. 76. dec. 12. 

Kedves jó Miska! Sógorod telef. érdeklődött — Te nyugtasd meg alkalomadtán, 
hogy minden rendben van — és kérj bocsánatot a nevemben, amiért nem hálálkod-
tam neki: nagyon beteg, és nagyon hajszolt voltam abban az időben. 

Remélem, jól vagytok! Szívből kívánom, hogy jó egészségben érjétek a Kará-
csonyt s legalább olyan védettségben, melegben, mint a Kisded vala a jászolban, a 
békés jószágok között! Isten legyen Veletek — Velünk! 

Ölel J. Z. 
__________ 
Kézzel írt képeslap, a lapon Munkácsy Mihály (1844–1900): Kocsmában. 
Címzés: D. Szabó Mihály profesor. Str. Principală 44. 3295 Sovata. Jud. Mureş (Ro-

mánia). 
Sógorod: Tanászi Béla. 
telef.: telefonon. 
Kisded: Jézus Krisztus. 

 
 
16 

1977. jul. 3. 
Kedves Miska! Éppen javában virágzik a Szent-Jánoslapi (annak tövében a ta-

valy az imposztorok kuporogtak), s elhatároztam, hogy ezt közlöm Veletek — 
amikor megjött a leveled. Szintén „Blokházy” lettél, s lettetek blokháziak, amint 
írod. Bár élvezhetnétek előnyeit sokáig! És győzzétek egészséggel a betonokféle 
(?) nyavalyát s egyéb gyönyörűségeit. 

A Duna nemhogy pisztrángot, de még karbincsot se hozott az idén. Összesen 4 nyo-
morult sügeret fogtam s dobtam vissza, 3 hét horgászat után. Befellegzett a horgászatnak 
is. Elcivilizálták a folyókat. — Nem hiszem, hogy a közeljövőben útra vállalkoznék. 
Erősen beteges vagyok a tavaly nyár óta. — Egyre többet gondolok Rátok! 

Ölel Zsoli 
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__________ 
Kézzel írt képeslap, a lapon: Visegrád. Mátyás király palotája (XIV–XV. sz.). 
Címzés: Szabó Mihály profesor. Str. Eminescu. Bl. 13. I. 8. 3295 Sovata. Jud. Mureş. 

Románia. 
Szent-Jánoslapi (v. szentjánoslapi): sárga virágú gyógynövény Szovátán és a Bucsi-

non. 
„Blokházy” (így, nagybetűsen, y-al a végén): utalás a Blokházy siralmaiból című Jékely-

versre. (Lásd pl. Az idősárkányhoz. Régi és új versek c. kötetet. Bp. 1975). 
lettetek blokháziak: Szovátán a Szabó-család új, Eminescu utcai tömbházba költö-

zött. 
karbincsot (kirbincsot?): valamilyen halfajta, jelentéktelen minőségű. 
 

 
17 

Bp. 1977. okt. 26. 
Kedves Öreg Miskám! 
Végtelenül örülök, hogy a látogatás mindkét fél részére sikeres volt! Most ép-

pen Rátok emeljük poharainkat — „narancsital” benne, sajnos, nem ribizlibor! 
Kézcsók és ölelés néktek! 

J. Zsolitól 
 

(Más írással) Meleg szeretettel üdvözlöm mind a kettőjüket. 
Rózsa 

__________ 
Kézzel írt képeslap, a lapon: Budapest. Hősök tere. 
Címzés: D-lui Szabó Mihály profesor és családja. 3295 Sovata. Str. Eminescu. Bl. I. 3. et. I. ap. 8. 
ribizlibor: fekete ribizlibor. 
Rózsa: Donáth Leventéné. A Jékely-család baráti köréhez tartozott, tanárnő volt. 
 
 

18 
 

Kedves Jó Miskám! Nagyon sokszor gondolok Rátok, s közben a Rapsonné 
alatt állott boronaház képét nézegetem, az asztalomon! (apám, húgom, parajdi lá-
togatók rajta, idestova 40 esztendővel ezelőtt!). De sok víz futott le azóta a Ju-
hod patakán! Hát még a Dunán!... Az influenza mindnyájunkat levert a lábunkról 
sorra, a családban legjobban Adriennet. Most már tavaszodik, talán megérjük — 
azt is, hogy valahol találkozunk egyszer… 

 

Mindnyájatokat szeretettel ölel 
J. Zsoli 

__________ 
Kézzel írt képeslap, a lapon Kovács Margit: Kenyérszegő (1952). 
Nincs keltezve, a postai bélyegzőn: Budapest 78. III. 16. A levél tehát 1978. március 

15-én vagy 16-án íródott. 



Jékely Zoltán kiadatlan leveleiből 79 

Címzés: D-lui Szabó Mihály prof. Str. Eminescu Bl. 13 Et. 1/8. 3295 Sovata. Jud. 
Mureş. Románia. 

Rapsonné alatt: Rapsonné hegye alatt, középkori vár is volt itt. 
Juhod: Patak Szovátán, a Kis-Küküllőbe ömlik. 
 
 

19 
1979. febr. 13. 

Kedves jó Miskám! Remélem, azóta jobban vagy, s már kötögeted a kakas-
farokból tépett tollakat a pisztrángok megtévesztésére... Nekem is keserves téli 
hónapjaim voltak, családi gondokkal, nyersfákkal megrakva; dolgozni alig tud-
tam, s azt is gyatrán, csikorogva. — Olvasgatom, böngészgetem az Erd. Tájszó-
tár 2. kötetét — s a cs. címszó alatt sok hajdani pajzánságot találok; minden öreg 
és öregedő tudományos érdeklődésű férfiúnak kötelező olvasmányává tenném!... 
Remélem, az idén meglátogatlak. A szentjános lapi akkora volt a tavaly nyáron, 
mint egy bodzabokor! Ölel J. Z. 

__________ 
Kézzel írt képeslap, a lapon Csontváry Kosztka Tivadar (1853–1919): Selmecbánya 

látképe. 
Címzés: D-lui Szabó Mihály 3295 Sovata. Str. Mihály Eminescu. 13 8. Jud. Mureş. 

Románia. 
nyersfákkal bőven megrakva: Jékelyék fával is tüzeltek. 
Erd. Tájszótár 2. kötetét: minden valószínűség szerint Szabó T. Attila: Erdélyi magyar 

Szótörténeti Tár II. kötetéről van szó, amely 1978-ban jelent meg Bukarestben. 
 
 

20 
 

Kedves Miskám! Nagyon restellem, hogy csak most szólalok meg, s hogy nem si-
ettem egy-két vigasztaló szóval Hozzátok gyászotokban... Betegség és sok gond, el-
hanyagolt munka őrölt és őröl azóta is, ez a mentségem. Isten adjon nektek erőt a Ti 
gondjaitok és bajaitok elviseléséhez, s legyen vigasztaló Karácsonyotok az erdélyi 
télben — ahogy Tompa írta volt. Mindnyájatokat szeretettel üdv. 

Jékely Zsoli 
__________ 
Kézzel írt képeslap, a lapon Munkácsy Mihály (1844–1900): Krisztus töviskoszorú-

val. Nincs keltezve, a budapesti bélyegző szerint december 11-én tevődött postára. Az 
évszám a szovátai bélyegzőn jól kivehető: 1979. A levél tehát 1979. december 10-11-én 
íródott. 

Címzés: D-lui Szabó Mihály profesor. Str. Eminescu 13 8. 3295 Sovata. Jud. Mureş. 
Gyászotokban: Szabó Mihály testvére, Szabó Béla lelkész és esperes 1979 őszén hunyt el. 
Tompa: minden valószínűség szerint Tompa László költőről van szó (1883–1964). 
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Jékely-képeslapok (1976) 
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21 
Visegrád, 1980. aug. 24. 

Kedves Miska! 
Leveled, mint életjel, megörvendeztetett — mint egészségügyi bulletin el-

szomorított. De ládd, hat (6) tüdőgyulladás sem bírt el veled: — a hetedik már fu-
tamodik előled! (Benevezhetnél ennyi t.gy. legyőzése után a következő olimpiára) — 
Én csak két gyomor, ill. nyombélfekéllyel vigasztallak: T. i. lebírtam őket — egyelő-
re. Egyéb bajaim viszont szaporodnak, lévén hogy senectus est morbus ipse. De 
azért Gyöngyvér húgodat örömmel várom! Szept. 1-től állandóan Budán leszünk, 
csak írja meg, vagy telef. meg, hogy mikor jön hozzánk. (Ha nem vagyok éppen ott-
hon, Adrienne-vel beszéljen) — A Duna halai sem különbek halász… (egy fél szó 
kiolvashatatlan) a Küküllőnél. Már egy-egy küsznek is örül az ember. Pusztulunk, 
veszünk, mint oldott kéve… mondják a halak is a vizeinkben. 

(A levél szélére írva) A szentjános lapin még két virág sárgállik! 2 kerek hóna-
pig folyton nyíltak! 

Sokszor ölel szeretettel J. Z. Biróékat is. 
__________ 
Kézzel írt képeslap, a képen: A Közlekedési Múzeum. 
Címzés: D-lui Szabó Mihály profesor. 3295 Sovata. 
bulletin: hivatalos jelentés a beteg állapotáról. 
t.gy.: tüdőgyulladás. 
Gyöngyvér húgodat: Márton Gyöngyvér, Szabó Mihály testvére. 
telef.: telefonálja. 
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