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Az erdélyi irodalom jeles 
alakjaihoz kapcsolódó év-
fordulók határozzák meg 

évek óta, hogy kinek az életmű-
vét veszik górcső alá a minden 
év májusában megszervezett Ko-
lozsvári Ünnepi Könyvhét irodal-
mi rendezvényei. Míg tavaly az 
1966-ban elhunyt Tamási Áron, 
azelőtt pedig az 1950-ben elhunyt 
Bánffy Miklós életművére össz-
pontosított a programsorozat, a 
múlt héten a 130 éve született, 
ötven éve meghalt Áprily Lajos 
költészetét állította fókuszába a 
könyvhét. A költő és tanár szemé-
lyiségét, baráti kapcsolatait, élet-
művét, költészetének különféle 
vonatkozásait megközelítő kon-
ferenciát szerveztek, amelynek 
keretében Balázs Imre József, 
Berényi Károly, Hantz-Lám Irén 
és Liktor Katalin tartott előadást.

Személyes emlékek és találkozások

Az előadók közül Hantz-Lám 
Irén földrajzi szakíró, fordító volt 
az, aki személyesen több ízben 
találkozhatott a költővel, hiszen 
édesapjának, Lám Béla műszaki 
szakírónak, emlékírónak jó ba-
rátja volt Áprily, a két család pe-
dig évtizedeken keresztül köze-
li kapcsolatot ápolt egymással. 
Hantz-Lám Irén azt a címet ad-
ta előadásának, hogy Találkozá-
saim Áprilyval. Mint rámutatott: 
egyrészt valóságos találkozása-
it eleveníti fel, másrészt a szelle-
mi, lelki találkozásokat – itt arra 
utalt, hogy több kötetében is fel-
idézte Áprily és Reményik alak-
ját, barátságát, költészetét –, a 
kötetekből is idézett a konferen-
cián. Élményszerűen ecsetel-
te Áprilyval kapcsolatos emlé-
keit, a költő Magyarországra va-
ló kitelepedését követő mély hon-
vágyáról, természet iránti ra-
jongásáról, tanári pályájáról is 
beszélt. Elmesélte többek közt, 
hogy amikor a Visegrád mellet-
ti Szentgyörgypusztán meglá-
togatta, Áprily megmutatta ne-
ki észak-európai utazásáról ho-
zott nyírfácskáit, amelyeknek 
finn lányneveket adott. A költő 
meghatottan beszélt Hantz-Lám 
Irénnek arról, hogy kertje virá-
gai unokájára, a 4 éves korában 
elhunyt Annára emlékeztetik, 
így a kislányéi a virágok, akihez 
Annának hívták című versciklu-
sát írta.

Az előadó Áprily hozzá írott so-
raiból is felolvasott, mint mondta, 
rövid és tömör leveleiben minden 
alkalommal feltűnt egy-egy, a 
természet csodáira utaló, verse-
ire emlékeztető költői kép. Egyik 
levelében például ezt írta: „a 
völgyre most hullámokban om-
lik a köd”. Hantz-Lám Irén, aki-
nek édesanyja orosz volt (így ne-
ki az orosz is anyanyelve), lelke-
sen mesélt arról, milyen nagy él-
ményt jelentett számára, hogy 
Áprily – aki magyarra fordította 
Puskin Anyeginjét –, 1962-es ko-
lozsvári látogatása alkalmával az 
édesanyával felváltva, magyarul 
és oroszul olvasta fel a romanti-
kus verses regényt. Áprily fordí-
tását egyébként már megjelené-
sét követően nagyszerűnek tar-
tották a kritikusok: Fodor And-
rás például azt írta, ezt a fordítást 
„elsősorban azért kell nagyra be-
csülnünk, mert közelebb visz 
bennünket az eredeti műhöz, 

mert a közvetlen puskini hang, a 
korabeli orosz élet színesen ele-
ven rajza, költői gazdagsága min-
den eddiginél hívebb formát ka-
pott benne”.

„Minden megvolt benne,
ami az igazi tanársághoz kell”

Áprily, aki hosszú ideig a nagy -
enyedi Bethlen-kollégium tanára 
volt, 1926-ban történt Magyaror-
szágra költözését követően is pe-
dagógusként tevékenykedett, tíz 
évig a budapesti Baár–Madas Le-
ánynevelő Intézet igazgatójaként, 
oktatójaként. Diákjait Erdélybe 
is elhozta kirándulni, 1936-ban 
8 diáklánnyal érkezett az itte-
ni táj szépségeit megismertető 
körútra, amelyről egyik tanítvá-
nya, Ujfalusy Klára is beszámolt 
visszaemlékezéseiben. A diák-
lányok az út során naplót vezet-
tek, fényképeket készítettek, ké-
sőbb leveleztek Áprily Lajossal 
és Reményik Sándorral is. A ko-
lozsvári konferenciára Hantz-
Lám Irén meglepetésvendéget 
hozott magával, Ujfalusy Klára 
lányát, Csonkáné Rácz Katalint, 
aki édesanyja visszaemlékezé-
seiből idézett. Mint mondta, diák-

jai úgy emlegették Áprilyt, hogy 
„a szemérmetes költő”, hiszen a 
tanórákon nem volt szabad em-
líteniük azt, hogy tanáruk verse-
ket ír. „Gyakran nézett ki az ab-
lakon, a gesztenyefákra. Termé-
szet iránti rajongását persze pe-
dagógusként is továbbadta tanít-
ványainak, növényneveket so-
rolt, madárhangokat is utánozott 
az óráin. Minden megvolt benne, 
ami az igazi tanársághoz kell, 
a gyermeki személyiség tiszte-
lete, humánum és humorérzék 
minden mennyiségben” – idéz-
te fel Áprily, a pedagógus alakját 
Csonkáné Rácz Katalin.

A Trianon utáni trauma 
esztétizálása

Balázs Imre József irodalom-
történész Áprily Lajos versei és 
a költészeti modernség című 
tanulmányát ismertette a kon-
ferencián, kiemelve az Áprily, 
Reményik és Tompa László ne-
vével fémjelzett helikoni triász 
jelentőségét, a korszakot, mint 
az erdélyi költészet Trianon utá-
ni „hőskorát”. Áprily költészeté-
nek transzilvanista vonulatáról 
is értekezett, példaként említ-

ve a Tetőn, Az irisórai szarvas, a 
Pisztrángok kara című költemé-
nyeket. „Abban az időszakban ír-
ja allegorikus-helyzetértelmező 
verseit, amikor már előtérbe ke-
rül a transzilvanizmus kiegyen-
lítő, nyitó, felülemelkedés-igényt 
(is) hordozó perspektívája. 
A Reményik-féle Eredj, ha tudsz 

erkölcsi töltetű, rendíthetetlensé-
get, moccanatlanságot heroizáló 
attitűdje az 1920-as években ki-
egészül a táj változatlanságai-
ból, esztétikai vonatkozásaiból, 
illetve – helyenként – a kultúrák 
közötti kommunikációból ener-
giát merítő élménylehetőségek-
kel. Noha Áprily ritkábban for-
dul ehhez a beszédmódhoz, a 
transzilvanizmuscentrikus iro-
dalomtörténetekben többnyire 
e versek nyomán vált fontos-
sá életműve” – írta tanulmányá-
ban Balázs Imre József. A Tria-
non utáni kisebbségi helyzet tra-
umája és az identitásválság erő-
teljesen megjelenik a korabe-
li transzilvanista költészetben, 
amely jelképnek tekinti az igaz-
gyöngy szimbólumát, ami ebben 
a kontextusban arra utal, hogy 
miként lesz a fájdalomból érték, 
a költészet pedig átesztétizál-
ja a szenvedést, mintegy választ 
kínál a traumára. „Áprily A pro-
duktív fájdalom című előadásá-
ban azt írja: »Túlságosan ismerős 
talán, de olyan tolakodó erővel je-
lentkezik ennél a pontnál egy na-
gyon találó illusztráció, hogy fel-
használása elől lehetetlen elzár-
kózni. Az igazgyöngyről van szó, 
melynek keletkezéséről azt ta-
nítja a természettudomány, hogy 
sebzésből lesz, abból a fájdalmas 
izgalomból, mellyel idegen test, 
többnyire homokszem, sérti meg 
a kagylóállatot. A megsértett ál-
latka testének a fájdalom által ki-
váltott reakciója indítja meg azt 
a kiválasztást, melynek végső 
eredménye az igazgyöngy. Igaz-
gyöngy... ha pompás termek lám-
patüzében felcsillan irizáló fénye 
– a titokzatos tengerfenék meg-
szenvedett állatkájának tilta-
kozó szenvedésére ki gondol?«” 
– ídézte Balázs Imre József. Ki-
tért arra is, hogy Cs. Gyimesi Éva 
irodalomtörténész Gyöngy és ho-
mok című kötetében az 1980-as 
években az igazgyöngyhason-
latban a transzilvanizmus eti-
kai paradoxonát vélte felfedez-
ni, mint vélekedett, ez az érték-
alakzat veszélyes lehet, mert 
nem tudunk megszabadulni saját 
szenvedésünktől, Áprilyéknak 
viszont 1919-ben, 1920-ban ko-
moly, őszinte értelmiségi vála-
sza volt ez a kisebbségi helyzet 
traumájára.

Modernizmus és szépségeszmény

Az irodalomtörténész az Áprily-
életmű költészettörténeti beso-
rolásáról is beszélt, alátámasz-
totta, hogy számos vers miként 

illeszkedik szervesen a modern 
magyar költészet nyugatos vo-
nulatába, amelyet Ady, Babits, 
Kosztolányi, Dsida neve fémjelez. 
Áprily költészetének zeneisé-
ge, esztétizmusa, a szépségesz-
ményt középpontba helyező ver-
sei, a költeményekben bőven fel-
lelhető szecessziós, szimbolis-

ta elemek miatt is a modern köl-
tészet vonulatába illeszkedik az 
életmű. „Az Áprily-költészet ér-
tékelését végigkíséri az az alap-
hang, amelyet Kuncz Aladár fel-
vetése óta nehéz megkerülni: „Az 
életnek ez a lemondó, emlékek-
ből táplálkozó, őszi napsugárral 
beragyogott átélése Áprily Lajos-
nál szükségképpen a legközvet-
lenebb művészi formához: a ze-
neihez vezetett. Verseinek zene-
isége nála nemcsak formai sa-
játosság, hanem elsősorban köl-
tői szemléletének kiegyensúlyo-
zódása.” A „kiegyensúlyozás” fo-
galma alighanem azért kapcso-
lódik ezekben az értelmezések-
ben az Áprily-költészethez, mert 
a versek alaphangvétele elégi-
kus vagy legalábbis melankoli-
kus. A zeneiség gyakran mintegy 
illusztratív szólamként tűnik fel 
e hangulatiság mellett. Máskor – 
így a Március vagy a Tavaszodik 
szabályosan lüktető soraiban – 
dinamizáló erőként hat” – olvas-
ható a tanulmányban.

Weress Margit, a visszaemlékező

A hódmezővásárhelyi Berényi 
Károly, a költő egykori barát-
ja, levelezőtársa, tanártársa, az 
Áprilyval együtt a nagyenyedi 
kollégiumban tanító Weress Mar-
git alakját idézte fel a konferen-
cián. Berényi Károly felesége 
Weress Margit egyik leszárma-
zottja, Berényi ennek okán vég-
zett kutatómunkát az Áprilyval 
és Reményikkel is bensőséges 
kapcsolatot ápoló magyartanárt 
illetően. Az 1920-as évek erdé-
lyi magyar költészetének lelkes 
rajongójaként, kortárs versek 
szavalójaként is számon tartott 
Weress Margit terjedelmes visz-
szaemlékezést írt a költőkhöz fű-
ződő bensőséges baráti kapcso-
latáról, a velük folytatott rendsze-
res levelezéséről – ezt az emlék-
iratot ismertette Berényi. Liktor 
Katalin, a huszadik század el-
ső felének erdélyi irodalmát ku-
tató magyarországi szakember 
szintén az Áprily személyiségét, 
életútját, repatriálásának törté-
netét és levelezését megörökí-
tő Weress Margit alakját idézte 
fel, az emlékiratokból, levelekből 
vett idézetekkel bőven illusztrál-
va előadását. A 20-as évek erdé-
lyi kulturális légkörét is felidéző 
Liktor Katalin kitért arra is, hogy 
Áprily és Reményik barátsága az 
„erdélyi irodalom egyik legszebb 
költőbarátságának tekinthető”.

KISS JUDIT

A 130 éve született és 50 éve elhunyt költő tanári pályáját, személyiségét is felidézték Kolozsváron

Áprily még a leveleiben is poétikus volt

A költő meghatottan beszélt Hantz-Lám Irénnek 
arról, hogy kertje virágai unokájára, a 4 éves 
korában elhunyt Annára emlékeztetik, így 
a kislányéi a virágok, akihez Annának hívták 
című versciklusát írta.

Áprily, a transzilvanista és modern költő

Áprily Lajos, született Jékely Lajos (Brassó, 1887. november 14. – 
Budapest, 1967. augusztus 6.) József Attila-díjas (1954) költő, mű-
fordító. Elemi iskoláit Parajdon végezte, középiskoláit a székely-
udvarhelyi gimnáziumban kezdte, 1899-ben családjával Kolozsvár-
ra került. 1909-ben a kolozsvári egyetem bölcsészkarán szerez ma-
gyar–német szakos képesítést. Nagyenyeden lesz tanár: előbb a 
Bethlen-kollégium tanítóképzőjében, 1910-től a gimnáziumban. Ver-
seit Áprily Lajos néven először 1918 tavaszán Szentimrei Jenő kö-
zölte az Új Erdélyben. Első költői sikerei után 1923-ban Dijonba 
ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1924-
ben elfogadta Kuncz Aladár meghívását, s együtt szerkesztették a 
kolozsvári Ellenzék irodalmi mellékletét. 1926-ban családostul Ko-
lozsvárra költözött, s a református kollégiumban tanította a magyar 
és német irodalmat. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi ma-
gyar írók első marosvécsi találkozóján. 1929 őszén Budapestre tá-
vozott, ez a lépése megrendülést váltott ki tisztelői körében. Tíz évig 
a Baár–Madas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943 szeptem-
berében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidótörvények 
szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyug-
díjba vonult, s Visegrád mellett, Szentgyörgypusztán telepedett le. 
Versekkel az 1950-es évek közepétől jelentkezett újra. Nyolcvanadik 
születésnapja előtt halt meg a hárshegyi szanatóriumban.
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