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Áprily Lajos emlékezete
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alighanem kevesebb jut Áprily
Lajosnak, ami nem is csoda, hi-
szen egész életében csendes, sze-
rény, visszahúzódó ember volt,
szívesebben járta és figyelte a ter-
mészetet, húzódott meg családja
körében, mint ott, ahol sok ember
volt. A történelem fordulatai még-
is úgy hozták, hogy e békességet
és nyugalmat kedvelő ember, a
szelíd érzések költője, küldetés
vállalt és teljesített: az első vilá';-
háború után szétszórt, válságb.i
került erdélyi magyar irodalom-
nak lett egyik vezéregyénisége, s
átérezve e feladatának súlyát, je-
lentőségét, elkötelezett komoly-
sággal, küldetéstudattal teljesí-
tette.

Száz esztendeje született Brassó-
ban. Ifjúságát Paraj don töltötte.
Itt, a „titokzatos temetőkert" mel-
lett alakult ki benne a természet-
tel való szoros kapcsolata, s a hét-
köznapi, egyszerű mesteremberek
iránt érzett rokonszenve. Hamar
megmutatkozott költői tehetsége:
édesanyja gyakran mondott mesé-
ket, énekelt népdalokat, s kezébe : =

került egy Petőfi-kötet is, mely
életre szóló indítását adta. Már
felsős gimnazista volt Kolozsvárt, amikor családját súlyos anyagi megrázkódta-
tás érte, s a fiatalembernek ki kellett vennie részét a kenyérkeresés munkájá-
ból is. A bölcsészkaron idegennek érezte magát, annál szívesebben olvasta a
vele rokonlelkű Turgenyevet, és mohón szívta be Reviczky Gyula költészetének
„édes mérgét", az újabbak közül pedig Adyért lelkesedett. Elete úgy alakult,
hogy követhette Ady útját: 1909-ben Párizsba ment, de hamarosan rádöbbent,
hogy igazán jól csak otthon érzi magát, Erdélyben. A nagyenyedi kollégium
tanári állását pályázta meg, s tizenhét esztendeig „a dúshagyományú... kis-
város" volt az otthona, itt nősült, s itt szervezte tanítványaiból azt a kis kört,
melynek tagjai a Nyugat és a Huszadik Század modern szellemiségén nevelked-
tek. Az első világháború alapjában dúlta fel életének idilli kereteit, szomorú



reménytelenség kerítette hatalmába, úgy érezte, összeomlottak tervei. Ekkor
kezdett — előbb Áprily Lajos álnéven; családi neve ugyanis Jékely volt —
verseket írni az Űj Erdély című lapban. Későn érő lírikus volt, költészetének ki-
bomlásában része volt az erdélyi magyar irodalom új szereptudatának is. Hang-
jának elmélyültségére, verseinek finom szövésére hamar felfigyeltek, első köte-
tét lelkesen köszöntötték, s ő is érezte, szükség van lírájára. Részben ezért
fogadta el a nagy szervező, Kuncz Aladár meghívását, és a kolozsvári Ellenzék
tárcarovatának szerkesztője lett. Nagyenyeden tanított továbbra is, de heten-
ként egyszer Kolozsvárra utazott szerkesztői feladatát ellátni. Rengeteg mun-
kája volt, alig maradt ideje versírásra, „Dalaim zsendülő csíráit — Magamba
fojtva hordozom" — írta némi fájdalommal. Tudta azonban, hogy a megújuló
erdélyi magyar szellemnek szüksége van ízlésére, tapasztalatára. Amikor 1928-
ban megindult az Erdélyi Helikon, elvállalta szerkesztését. Ám alkatához aligha
illet az ilyen jellegű munka, menekülni akart, szerényen visszahúzódni. Ezért
1929-ben elhagyta Erdélyt. 1034-ig Budapesten, a Lónyai utcában tanított, ám
1930-tól már újra szerkesztenie kellett, ezúttal a két világháború közötti korszak
tekintélyes, színvonalas folyóiratát, a Protestáns Szemlét. „.. .a végzet les rám"
— írta némi öniróniával, s mintha e végzet újabb próbának akarta volna alá-
vetni: 1943-ban a nagytekintélyű Baár-Madas Leánynevelő Intézet igazgatói
teendőivel bízták meg. Versek írására megint alig maradt ideje, az intézményt
viszont felvirágoztatta. Vezetésében hasznosította azokat a tapasztalatait is,
melyeket féléves észak- és nyugat-európai tanulmányútja során gyűjtött.

Az ihlet leginkább a Visegrád-környéki erdőkben köszöntött rá, egyre több
idejét töltötte itt, végül telket vásárolt Szentgyörgypusztán, és házat épített rá,
hogy távol a világ zajától végre nyugalomra, harmonikus, az alkotást elősegítő
körülményekre leljen. 1942-ben visszalátogatott Erdélybe, majd hazatérte után
nem volt hajlandó a tanügyi hatóságok megkülönböztető intézkedéseit végre-
hajtani, inkább megvált igazgatói állásától. Most egyetlen vigasza maradt:

Jön új világ, hatalmasabb a kornál,
mely börtönében elvéreztetett.
Rengéssel és viharral újraformál
patakot, kertet, rétet, völgyeket.

Ez az új kor azonban nem becsülte meg a költőt: 1948 után hallgatnia kel-
lett, s műfordítóként térhetett csak vissza az irodalomba. 1952-ben megbízták
az Anyegin újrafordításával. Tolmácsolása igazi esemény volt, a magyar műfor-
dítástörténet jelentős állomása; sikerének jóvoltából saját kötetét is összeállít-
hatta Ábel füstje címmel. A kötet hetvenedik születésnapjára jelent meg, és
kedvező fogadtatásán felbuzdulva újult energiával folytatta irodalmi tevékeny-
ségét. Ekkor születtek remek Turgenyev-fordításai, Lermontov-tolmácsolása,
ekkor adta ki műfordításainak válogatott gyűjteményét Aranyszarvas címmel,
s Jelentés a völgyből címmel verseskönyvét. Szívósan őrizte azokat a hagyomá-
nyokat, melyeket az erdélyi magyar líra teremtett: erkölcsi igényessége, csen-
des, szelíd természetszeretete és humánuma melegítette át öregkori költészetét.

1967. augusztus 6-án hunyt el. Egész életét az alázat és a szolgálat jellemez-
te, példája is, költészete is maradandó.
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