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Úgy tud írni elmúlásról, halálfé-
lelemről, hogy közben minden 
sorából árad az életigenlés és 
az érzékiség – fogalmazott a 38 
éve, március 19-én elhunyt Jé-
kely Zoltánról Vallasek Júlia iro-
dalomtörténész a Krónikának. 
Mint mondta, Jékely elsősorban 
költőként ismert, holott pró-
zaíróként, sőt műfordítóként is 
jelentős, ugyanakkor életművé-
nek mindvégig jellemző vonása 
egyfajta erdélyiség, ami többnyi-
re Erdély-nosztalgia formájában 
jelenik meg.
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– Bár nem kerek évforduló, hiszen 38 
éve, március 19-én hunyt el Jékely Zol-
tán író, költő, műfordító, nem árt, ha 
időnként felhívjuk a munkásságára az 
olvasóközönség fi gyelmét. Sokat fog-
lalkozott Jékely életművével, mesteri 
dolgozata témája volt, válogatta no-
velláskötetét. Ha röviden össze tudná 
foglalni: mik lennének a legfontosabb 
vonatkozások, amik miatt érdemes fel-
lapozni verseit, regényeit, elbeszélése-
it, illetve hol helyezné el az életművet 
az irodalomtörténet kontextusában?
– Jékely ma elsősorban költőként is-
mert, holott prózaíróként, sőt műfor-
dítóként is jelentős. A Nyugat harma-
dik nemzedékével indult, tehát olyan 
nagy költőkkel egy időben, mint Rad-
nóti Miklós, Rónay György, Vas István 
vagy Zelk Zoltán.

Azok közé a ritka költők közé tar-
tozik, akik már első kötetükben sem 
„zsengéket” közölnek, hanem „teljes 
költői fegyverzetben”, vagyis profi -
ként, nagymesterként állnak az ol-
vasó elé. 23 évesen, 1936-ban kiadott 
Éjszakák című debütkötete az egyik 
legerősebb indulás a magyar líra 
történetében, amelyben Jékely már 
ugyanazokkal a témákkal jelentkezik, 
amelyek aztán teljes munkásságát vé-
gigkísérik: az elmúlás és az érzékiség 
témájával. Jékelynek és nemzedék-
társainak verseit olvasva feltűnő, 
hogy milyen nagy szerepet szánnak 
a kultúra megjelenítésének, legyen 
szó antik irodalomról, reneszánsz 
festészetről vagy zenéről, tele vannak 
a verseik kulturális utalásokkal. Hit-
tek abban, hogy a közelgő háborút, 
a „kultúra alkonyát” valamiképpen 
meg lehet állítani a magyar nemzeti 
művelődés és az európai kultúra, a 
humanizmus értékeinek összegyűjté-
sével. A kulturális örökség számukra 
nem az elzárkózás életképtelenségü-
ket palástoló „elefántcsonttornya”, 
ahogy azt 1945 után a marxista kritika 
oly sokszor a fejükre olvasta, hanem 
a szellem védelmi rendszere. Ennek 
jegyében a szépség, a művészet és az 
emberi szellem fölényét hirdették ab-
ban a hitben, hogy mindez nem ön-
célú, hanem a kor emberét szolgálja, 
hiszen ez a katasztrófa elhárításának 
egyedüli lehetséges módja.

–  Jékely Zoltánról köztudott, hogy Áp-
rily Lajos fi a. Hogyan látja életműve 

fogadtatásának alakulását: mennyire 
van munkássága édesapja életművé-
nek „árnyékában”?
–  Szerintem ez elsősorban nézőpont 
kérdése. Talán csak egy sajátos, erdé-
lyi olvasat felől tűnik úgy, hogy Jékely 
munkásságára, ismertségére rávetül 
apja, Áprily Lajos kötészetének ár-
nyéka. Jékely indulásának pillanatá-
tól kezdve sokkal jobban be volt ágya-
zódva saját nemzedékének magyar 
irodalmi életébe, köteteinek kortárs 
vagy utóbbi recepciójában egyaránt 
kisebb szerepet játszott a regionali-
tás, amelynek jegyében Áprilyt azért 
erőteljesen „erdélyi költőként” olvas-
ták, és talán olvassuk ma is.
 
– Jékely Nagyenyeden született, ahol 
édesapja a Bethlen-kollégiumban ta-
nított. Erdélyben kezdte tanulmányait, 
majd a család Magyarországra való 
telepedése után Budapesten fejezte 
be. Itt szerzett doktori fokozatot ma-
gyar irodalomtörténetből, művészet-
történetből és művészetfi lozófi ából, 
itt dolgozott az Országos Széchényi 
Könyvtár könyvtárosaként, majd sza-
badfoglalkozású íróként és műfor-
dítóként. Mennyiben határozta meg 
életművét erdélyisége, illetve mennyire 
tartotta „magáénak” a magyarországi 
irodalmi szakma?
– Jékely Zoltán jelentkezésének pil-
lanatától kezdve mindvégig teljes 
mértékben és hiánytalanul illesz-
kedett a magyar irodalmi kánon-
ba, ugyanakkor mind Áprily, mind 
Jékely költészetének (illetve Jékely 
prózájának is) mindvégig jellem-
ző vonása egyfajta erdélyiség, ami 
többnyire Erdély-nosztalgia for-
májában jelenik meg. 1941 és 1946 
között Jékely egyébként ezen a 
nosztalgián túllépve, Kolozsvárra 
költözött, az egyetemi könyvtár-
ban majd a Világosság című napi-
lap szerkesztőségében dolgozott. 
Sokatmondó ebben az értelemben 
az a játékos aláírás, amit Kolozs-
várra költözése után apjának írott 
levele végére fi rkantott: „Mindenkit 
csókol: Zsoli Kolozsvariensis”. De 
nemcsak Kolozsvár, hanem Nagye-
nyed, az oda kötődő gyerekkori 

emlékek, illetve Kalotaszeg (első-
sorban Magyarvalkó) is gyakran tér 
vissza költészetében és prózájában 
egyaránt. Többnyire nem realista 
leírásokkal, hanem álomszerű, le-
begtetett képekkel, motívumokkal 
találkozunk, hiszen Jékely az egyik 
legnagyobb „álomírónk”. Az álom 
logika szerinti építkezés, az álom 
mint téma egyébként éppen a má-
sodik világháború alatti kolozsvári 
időszakában erősödött meg Jékely 
munkáiban, vagyis, ahogy ő maga 
írta, „körülbelül akkor, amikor a 
külvilág borzalmai kezdtek kife-
jezhetetlenné válni, vagy nem volt 
meg hozzájuk a feldolgozóképes-
ség, látószög. Az álombeli élmény 
azonban, csodálatosképpen általá-
ban valami távlattal s feljegyzésre 
kényszerítő többlettel jelentkezik.” 
Később ez lett kötészetének, prózá-
jának egyik „védjegye”.
 
– Jékely műfordítói munkássága je-
lentős: több nyelvből fordított, töb-
bek közt Shakespeare-et, Goethét, 
Boccacciót, Balzacot, Thomas Mannt 
és számos más szerzőt a világiroda-
lomból, de a román irodalom nagy-
jai, Eminescu vagy Coșbuc művei is 
olvashatóak magyarul az ő fordításá-
ban. Ha lenne személyes kedvence a 
műfordításai közül, mit emelne ki és 
miért?
– Közhelyes megállapítás, hogy a 
magyar olvasó roppant szerencsés, 
mert kiváló fordítóktól olvashatja 
magyarul a világirodalmat. Persze 
nem szabad elfelejteni, hogy sokan 
(így Jékely is) inkább megélhetésért 
vagy az ötvenes évek alatti kénysze-
rű elhallgattatás idején fordítottak, 
ám ez mit sem von le a munkáik ér-
tékéből. Bár angol szakosként Mark 
Twain Koldus és királyfi ja, Shakes-
peare, Kipling vagy John Donne for-
dításai izgalmasabbak számomra, 
mégis az 1944-ben megjelent Dante 
Vita nuováját emelném ki. Van vala-
mi egyszerre szívszorító és felemelő 
abban, ahogy az egyre súlyosbodó 
háborús körülmények közt a min-
dennapi élet részévé vált haláltól 
rettegve a fi atal férj és apa Jékely, 
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Egyik legnagyobb „álom írónk” Jékely Zoltán

Vallasek Júlia: Jékely teljes munkásságát végigkíséri az elmúlás és az érzékiség témája

Jékely Zoltán Áprily Lajos fi a volt
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Itália és az olasz kultúra szerelme-
se, kitartóan fordítja a klasszikus 
sorokat. Számomra fordítóként is 
inspiráló példa.

– A jelenlegi járványügyi intézke-
dések miatt úgy tűnik, egyre többen 
fordulnak – ha nem egyéb, kény-
szerből – a könyv, az olvasás felé. 
Aktuális a kérdés: mit javasol Jékely 
művei közül elolvasásra vagy újra-
olvasásra? Esetleg ha a fi atalabb 
korosztálynak, a középiskolásoknak 
is javasolna egy-egy Jékely-művet.
– Ha csak egyetlen verset és egyet-
len elbeszélést kellene kiemelnem, 
akkor az Új évezred felé című versét 
és a Magaslati siralomház című el-
beszélését emelném ki. De mivel Jé-
kely művei megtalálhatók a Digitá-
lis Irodalmi Akadémián, talán jobb 
lenne, ha ki-ki belelapozna a verse-
ibe, elbeszéléseibe, és kiválaszta-
ná azok közül a maga kedvenceit. 
Rövid böngészés után is világosan 
kirajzolódna Jékely legjellemzőbb 
vonása, hogy úgy tud írni elmúl-
ásról, halálfélelemről, hogy köz-
ben minden sorából árad az élet-
igenlés és az érzékiség, és úgy tud 
írni a szerelemről, a nyers testi vágy-
ról, hogy abban mindig benne van 
a szerelem (és az élet) végétől való 
rettegés. Mindehhez bónuszként 
kiváló formaművész, és sokszor 
remek humora is van. A legfi ata-
labbaknak a Mátyás király juhásza 
című verses mesejáték vagy a Há-
rom pillangó szól, a középiskolások 
pedig nyugodtan belelapozhatnak 
akár az összegyűjtött verseibe, akár 
a novellákba, hiszen nem egynek 
éppen kamasz vagy nagyon fi atal 
hőse van. Talán ez is egyike a Jé-
kely-csodáknak: mivel írásai eleve 
egy korfüggetlen, klasszikus kultú-
rából, álomból, saját mitológiából 
összeálló ihletkörben születtek, 
nem tudnak elavulni.
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