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„Ámulni még, ameddig lehet, 

amíg a szíved jó ütemre dobban, 

megőrizni a táguló szemet, 

mellyel csodálkoztál gyermekkorodban.” 



Áprily Lajos élete 
1887. november 14-én szüle-

tett Brassóban szász polgári 

családban, az apja nevével 

megegyező Jékely János Lajos 

néven, apja második házassá-

gából (a János keresztnevet 

soha nem használta, költői 

nevét, az Áprilyt 1918-ban 

vette fel.) 

Édesapja magyarul, németül 

és románul egyaránt folyéko-

nyan beszélt. 

Egy évvel később Parajdra 

költözött a család. Parajdi 

gyermekkorának természetél-

ményei egész életére és köl-

tészetére jelentős hatást 

gyakoroltak. Szülei, Jékely 

János Lajos és Ziegler Berta 

egymás közt a német nyelvet 

használták, kisgyermekkorá-

ban még ő maga is németes 

akcentussal beszélt magya-

rul. 

A székely faluban felnövő 

Áprily a nyarakat továbbra 

is Brassóban töltötte. 

1899-ben Kolozsvárra költö-

zött a család, ahol Áprily a 

református kollégium diákja 

lett. 1904-ben apjának egy 

sikertelen vállalkozás min-

den félretett pénzét elvit-

te, a fiatal Áprily német 

nyelvórákat tartva igyeke-

zett támogatni nehéz hely-

zetbe került szüleit. A kol-

légiumban kitűnt jó szavaló-

készségével, vonzotta a szí-

nészi pálya is, de végül ma-

gyar-német szakra iratkozott 

be 1905-ben. 

Egyetemi tanulmányait 1909-

ben fejezte be. Ebben az év-

ben kezdett tanítani Nagy-

enyeden, a nagymúltú Bethlen 

Kollégiumban, s ettől kezdve 

1926-ig Nagyenyedhez kötő-

dött a család élete. 1911 

karácsonyán kötött házassá-

got Schéfer Idával, akit még 

kolozsvári diákévei alatt 

ismert meg. Gyermekei, Zol-

tán, Endre és Márta is itt 

születtek. A magyar és német 

mellett franciát is taní-

tott, irodalomtörténeti elő-

adásokat tartott, diákjainak 

és tanártársainak rendszere-

sen kirándulásokat szerve-

zett. Az első világháborút 

is Enyeden vészelte át a 

család. 

Áprily az Új Erdély című 

lapban jelentette meg három 

versét, de családneve he-

lyett felvett költői nevén. 

„Az Áprily név valóságos 

családnév [...]. E család 

egyik sarja iskolatársam 

volt Székelyudvarhelyt, s 

egy verseny alkalmával ifjú-

sági bajnok lett. Úgy néztem 

rá, mint hajdan a görögök az 

olimpiai győztesekre. Fel is 

vettem a nevét.” 

1919-ben a kolozsvá-

ri Erdélyi Szemléhez küldte 

be verseit, ugyancsak álné-

ven. Ekkor kezdődött barát-

sága Reményik Sándorral. 

1923-ban a Bethlen Kollégium 

támogatásával francianyelv-

tanári diplomát szerzett. 

 



Áprily 1926-ban családjával 

Kolozsvárra költözött. A ko-

lozsvári református kollégium-

ban vállalt tanári munkát, 

mellette pedig 

az Ellenzék című napilap iro-

dalmi mellékletét szerkesztet-

te. 1926-ban részt vett a he-

likoni íróközösség megalakítá-

sában, 1928-tól pedig 

az Erdélyi Helikonnak a szer-

kesztője lett. 

A kolozsvári évek alatt a csa-

lád a Szamos partján építte-

tett kis nyaralót, ahol gyako-

ri vendégeik voltak a korszak 

irodalmának legfontosabb sze-

replői (Reményik Sándor, Kuncz 

Aladár, Dsida Jenő, Bánffy 

Miklós). 

1929-ben Áprily gyermekei jö-

vője érdekében úgy döntött, 

Budapestre költözik. Kivándor-

lása megdöbbentette pályatár-

sait: „Elmégy... [...] Erdély-

ben körbefut a döbbenet” – ír-

ta Reményik. Először egy re-

formátus gimnáziumban kapott 

tanári állást, majd nyugdíja-

zásáig a Baár-Madas Református 

Leánynevelő Intézet igazgatója 

lett. Szerkesztői munkáját is 

folytatta: 1930-tól Ravasz 

Lászlóval együtt szerkesztette 

a Protestáns Szemlét. 1935-ben 

fél éves észak- és nyugat-

európai pedagógiai tanulmány-

utat tett, melynek tapasztala-

tait Úti jegyzetek – Egy pe-

dagógiai vándorlás megfigyelé-

sei címmel adta közre. 

A ’30-as évek végén egy kirán-

dulás alkalmával találta meg 

azt a Visegrád melletti hegy-

oldalt, melynek természeti 

környezete annyira emlékezteti 

Erdélyre, hogy úgy döntött, 

telket vásárol és házat épít-

tet ott. 

A második bécsi döntés követő-

en fia, Jékely Zoltán vissza-

költözött Kolozsvárra. Hamaro-

san a lánya, Márta is követte, 

és maga Áprily is komolyan 

fontolgatta a visszaköltözést. 

1943 nyarára vált valóra régi 

álma, telket vásárolt és boro-

naházat építtet a Parajd mel-

letti hegyoldalban. A vissza-

költözés terve végül nem való-

sulhatott meg. Az 1944 utáni 

történelmi események hatására 

a család visszatelepült és Ma-

gyarországon maradt fele hosz-

szú időre elszigetelődött egy-

mástól. 

Nem akart eleget tenni a kor-

szak zsidótörvényeienk, ezért 

1943-ban nyugdíjba vonult a 

Baár–Madasból, és Visegrád- 

Szentgyörgypusztára, a ma róla 

elnevezett völgybe költözött. 

Itt vészelte át a háború utol-

só éveit feleségével, lányával 

és unokájával. Élete legna-

gyobb megrázkódtatása 1946-ban 

érte: 3 éves unokája, Mikecs 

Anna meghalt. Ettől kezdve 

egyre nagyobb visszavonultság-

ban élt Szentgyörgypusztán, a 

harmincas években megjelent 

két verseskötete után közel 

húsz évig nem jelent meg köte-

te. A második világháború éve-

iben költészete elsősorban a 

személyes fájdalmak, Mikecs 

Anna halála miatti megrázkód-

tatásból született versében 

teljesedik ki. 

Nyolcvanadik születésnapja 

előtt három hónappal halt meg 

a hárshegyi szanatóriumban. 



Családja 
 
Felesége Schéfer Ida volt, házasságukból három gyermek szüle-

tett: Zoltán, Endre és Márta. A legidősebb gyermek, Jékely 

Zoltán (1913–1982) író, költő Jancsó Adrienne (1921–2006) 

színésznővel kötött házasságot; lányuk, Jékely Adrien-

ne Péterfy László (1936) szobrász felesége, gyermeke-

ik Péterfy Gergely (1966) író és Péterfy Bori (1969) énekes-

nő. A második gyermek, dr. Jékely Endre (1914-1999) jogász, 

műfordító volt. A legkisebb gyermek, Jékely Márta 

előbb Mikecs László (1917–1944) tanár, néprajzkutató, majd 

Mészáros Dezső (1923–2003) szobrász felesége volt; utóbbi há-

zasságból született Mészáros Zsófia, akinek fia Gerlóczy Már-

ton (1981) író, publicista. 

 

 
 
 

Áprily Lajos verse Mikecs Anna halálára 
 

Kicsi virágnak hívtalak, 
s most csak árnyék vagy, kicsi árnyék. 

Hívogatók a sugarak 
s állok, mintha kezedre várnék. 

 
Talán úgy volna jobb nekem, 
ha én is halványabbra válnék, 

s együtt járnánk a réteken: 
te is árnyék s én is csak árnyék. 

 
(Áprily Lajos: Annának hívták) 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9kely_Zolt%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9terfy_L%C3%A1szl%C3%B3_(szobr%C3%A1sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9terfy_Gergely


Áprily Lajos és felesége, Schéfer Ida 

Jékely Márta és Mikecs László; 

Jékely Márta és Mikecs Anna 

Jékely Márta képei a családi albumból 

https://www.maszol.ro/uploads/files/userfiles/images/belfold/2017/szeptember/23/bent.jpg
https://www.maszol.ro/uploads/files/userfiles/images/belfold/2017/szeptember/23/bent.jpg


 

Jékely Márta 

Áprily Lajos unokájával, Mészáros Zsófival   

Balról jobbra fentről: Jékely Zoltán, 

Jékely Márta, Jékely Endre. Alsó sor-

ban: Schéfer Ida, Ziegler Berta és 

Áprily Lajos. 



Munkássága 

Verskötetei 

1. Falusi elégia (1921) 

2. Esti párbeszéd (1923) 

3. Versek (1925-budapesti válogatás) 

4. Rausmussen hajóján (1926) 

5. Vers vagy te is  (1926) 

6. Ida-hegyi pásztorok (dráma-1929) 

7. Az aranymosó balladája (1934) 

8. A láthatatlan írás (1939) 

9. Az aranyszarvas (műfordítások-1964) 

10. Jelentés a völgyből (1965) 

11. Fecskék, őzek, farkasok (állatörténetek-1965) 

12. Fegyvertelen vadász (1966) 

13. A kor falára (1967) 

Poszt mortem: 

1. Akarsz-e fényt? (1969) 

2. A bíboros  

3. Álom a vár alatt (gyerekkori élmények) 

4. Meddig él a csend   

 

Fontosabb fordításai 

A klasszikus orosz és a modern szovjet költészet egyik leg-

fontosabb és legszínvonalasabb tolmácsa. 

 

Puskin: Anyegin 

Schiller: Wallenstein 

Eminescu: Estcsillag (Luceafarul) 

Ibsen: Peer Gynt 

Thrgenyev lírai hangulatú prózái 



 

Falusi elégia: 

-alaphangja a szomorúság, verseiben a háborúban odaveszett 

barátait, iskolatársait siratja  

 

 

„Egykor mosolygó, messzi föld 

 és rózsaszín köd fölötte, 

 de ifjúság-vulkán kitört 

 s forró láva eltemette” 

 

(Áprily Lajos: Séta egy holt városban) 

 

 
-Nemes Nagy Ágnes írónő a tanítványa volt, és az ő hatására 

lépett az írói pályára. 

-Áprily Lajos 1954-ben megkapta a József Attila-díjat. 

 

Áprily aláírása 



Költészete 
„…egy inkább csak vágyott – vagy vágyaiban átélt – világ: a 

„morajos szikla-ország”, mellyel „egy test”-nek érzi magát. 

A „parttalan” időből, elmúlt századokból hallja vissza a 

szív zenéjét. Költő, aki a sorssal nem csatázott ugyan, de 

versei „gránitboltjába” egy hosszú élet önemésztő vajúdásait 

zárta be. Hangulatok énekese, „néma lázadó”, alapélménye a 

természet, az erdélyi táj, lírai jelképeit jórészt belőle 

meríti: transzilvanizmusának is ez a szülőföldszeretet a 

tartalma. Elégikus hangulatú költészete múltat és jelent 

eggyé olvasztó szelíd számvetés. Rezignáció és meg-megújuló 

életvágy, a visszahúzódó lélek tehetetlensége és a bizakodó 

emberség egyszerre van benne megbonthatatlan hangulatú, 

szerkezetileg pontosan tagolt költeményeiben. Szigorú, a ha-

gyományos formákat tisztelő, azokat finomító megkomponált-

ság, lelki és formai egyensúlyt teremtő zeneiség jellemzi 

művészetét, e zenei fogantatású érzékelés sajátos harmóniát 

kölcsönöz verseinek. „Hazája álom és titok, / szem-nem-

legelte pázsitok”…” 

 

 

A Nyugat első nemzedékének 

kortársa. Olyan tehetséggel 

rendelkezett és formai vív-

mányokat birtokolt, amely 

Babits-Tóth-Kosztolányi 

költői kör legnagyobbjaira 

volt jellemző. 

Folyóiratokban megjelenő 

versei esztétikai értékben 

egyenrangúak a nagyváradi 

Holnap, majd a budapesti 

Nyugat költészetének javá-

val. A természet, a családi 

élet, a kultúra mintegy me-

nedék a külvilág ellen. Lí-

rájában az a színvonalas, 

kulturált benső összhangot 

fogalmazza meg, amelyre 

minden emberséges ember vá-

gyakozik 

Áprily formailag és zenei-

leg tökéletes kompozíciói-

val, természetlírájának 

erőteljes képeivel, mély 

humanizmusával máig meg 

tudja szólítani olvasóit. 

Melankolikus hangulatú, 

csendes rezignációt, ugyan-

akkor életörömöt és derűt 

sugárzó költeményeinek imp-

resszionista képeit klasz-

szikus formafegyelemmel al-

kotta meg, látszólagos egy-

szerűségük mögött az örök 

nagy emberi kérdések szó-

laltak meg  



 

A rím 

Hazája álom és titok, 

szem-nem-legelte pázsitok. 

Egyszer csak itt van s mint kis ér, 

csilingel és kisér, kisér. 

S fürtös csengő lesz: hangpatak, 

amelybe új csengés szakad. 

Mentát locsol, szirmot sodor 

és illatos lesz, mint a bor. 

És mámoros lesz, partot ont, 

kurjongató, vidám bolond. 

A mély felé örvénnyel ás, 

hogy belenézni: kábulás. 

A fényen tündökölve fut 

és fényes tündérvölgybe jut. 

S tó lesz, virágot úsztató, 

habnyugtató és tiszta tó. 

Nem ás, nem ont és nem kering – 

csak ring s a lelkem benne ring. 



 

Áprily első kötete 

Erdélyi Helikon találkozó Marosvécsén 



 

Március vers kézirata 

Áprily Lajos, Reményik Sándor, Makkai Sándor 

(balról jobbra haladva) 



Öröksége 

Brassó 

Áprily Lajos Főgimnázium 

Alapítva: 1837, Alpár Ignác tervei alapján 

Cím: Aleea Dupa Ziduri 3 

Kezdetek: Római Katolikus Főgimnázium 

1948. augusztus: az iskolát államosították -> 4-es számú  

     Magyar Vegyes Líceum lett a hivatalos neve 

1960-ban: megszüntették-> a magyar tagozat az Unirea Líceum-

        ba került át 

1990: az Unirea Líceum magyar tagozata visszaköltözött a Ró-

mai Katolikus Főgimnázium épületébe 

1992: hivatalosan: Áprily Lajos Elméleti Líceum (Áprily La-

jos költő emléke előtt tisztelegve) 

 

Áprily szülőháza  

Hosszú utca, 109 szám 

 

Más területek 

Parajd: Áprily Lajos emlékház 

     Áprily Lajos Általános Iskola 

Visegrád: Áprily-szobor 

      Áprily-völgy  

      Áprily Lajos Általános Iskola  

      Áprily Lajos emléktúra 

 



 

Áprily Lajos emlékház (múzeum) 

Emléktábla Áprily Lajos szülőházának falán 

Áprily Lajos Főgimnázium 



Versek Brassóról 
Régi város integet 

 
Tél zúg felettem. Torlasz minden út 

 
s a gond portyái üznek itt a síkon. 

 
Se vár, se domb. Se fegyver. S egy napon 

 
a szükülö kört mégis átszakítom. 

 
 

Talán tavasz lesz, útra-lázító. 
 

S mint a vándor, ki hívó dallamot hall, 
 

a hátizsákot vállra szíjazom 
 

s megindulok magamban hosszu bottal. 
 
 

A pusztákon túl város int nekem, 
 

felette fenyves-csúcsokból sötét sor. 
 

Fekete tornyok, bástya, vont hidak, 
 

pártázatos fal, ágyúrés. Középkor. 
 
 

Csörren a hídlánc. Pántos kapu döng, 
 

hogy bebocsát az ordas alabárdos. 
 

Benn zsong a nép, a tornyon zene szól: 
 

fényben tavaszt köszönt az ócska város. 
 
 

A templomból az ös dísszel kilép: 
 

a városbíró. Centumvir-kiséret. 
 

Túl zeng a Cenk s a fényben átölel 
 

a háromszázesztendös mélyü élet. 
 

 
 
 
 



 
 
 

Riasztott lelkem vassal vértezem, 
 

többet nem játszom majd a csacska rímmel. 
 

Mint aurifaber, mint argentifex 
 

ércet formálok ötvös-öseimmel. 
 

Éjjel sötét bástyából kémlelem 
 

piros villámát messzi préda-tüznek. 
 

Ott a halál jár. Perzselt földeken, 
 

tatárhadakkal hajdúk kergetöznek. 
 
 

S míg hallom: túl az óriás falon 
 

a század zúg és zúg a Barca-róna, 
 

belül kohótüz és erö dalol 
 

s ölel a vár, a városom. Corona. 
 
 
 
 
 

Gyermekkori emlék, II 
 

Eső suhog az ampelopsziszon. 
Gyermekkori emlék játszik velem: 
Brassói nyár. Padláson aluszom, 

eső suhog a zsindelyfedelen. 
1966. augusztus 17. 



Áprily Lajos: Egy pohár bor 

 

Forma van a versem 

egyszerü sorában: 

ötvös volt az ősöm 

Brassó városában. 

Kalapácsolt, vésett 

kohó-szikra mellett, 

ezüst ampolnákat, 

úrvacsora-kelyhet. 

Kupák aranyércét 

képpel kifaragta, 

drágakövet plántált 

finom foglalatba. 

Boglárokba gyöngyöt, 

türkizt, csudakéket, 

kösöntyüket költött, 

asszonyékességet. 

Címert domborított 

vén terem falára, 

fejedelmi kannát 

Bethlen asztalára. 

Fújtatója dongott, 

kalapácsa csengett, 

varjak fellegezték 

odafent a Cenket. 

 

 

Öreg századába 

ha most visszamennék, 

míves mesteremnek 

inasa ha lennék. 

Mégis csal az üllő, 

mindig csalt a forma, 

tiszteltem a strófát, 

mintha érce volna. 

Míves műhelyemben 

kohótüzet raktam, 

salaktól az ércét 

tűzzel tisztogattam. 

Piros parazsamból 

üllőlapra tettem, 

ötvös-kalapáccsal 

kelyhet készítettem. 

Szabad kék időkben 

hegy-vándora voltam. 

Erdélyi nagy erdőt 

végigbarangoltam. 

Tájak jószagával 

tele lett a lelkem, 

napos Maros-mentén 

sokszor szüreteltem. 

 



 

Mustját derítettem, 

színborát kivártam, 

nemesebbet szűrni 

századokba jártam. 

 

Elsodort a sorsom, 

addig kalandoztam. 

Poharat is, bort is, 

magammal elhoztam. 

Állok poharammal 

fájó magyar földön, 

s hegyeim borával 

telistele töltöm. 

Telistele töltöm.  



 

brassói  látkép 

kilátás 

Takácsok bástyája 



 

Cenk 

A régi várfal 

Fekete templom 



Játék 

Keresztrejtvény 

 
1. 

1. Áprily barátja, akit az Erdélyi Szemle folyó-

iratnál ismert meg  

2. Ebben a hónapban született Áprily Lajos  

3. Első megjelent kötetének címe  

4. Legidősebb gyermeke keresztneve  

5. Édesanyja vezetékneve  

6. Ide vonult nyugdíjba  

7. 1926-ban megjelent fontos kötete  

8. A versíráson kívül ezzel is foglalkozott  

9. Ezt a nyelvet is tanította  

 

Megoldás: a város, melyben kiadta első versesköte-

tét 



 

Szókereső 

Találd meg a következő szavakat! 

Parajd  

Jékely  

Főgimnázium 

Anna  

Visegrád  

Anyegin  

Fordítás  

Tanár  

Szerkesztő  

Helikon  

Enyed  

Ida  

Költészet  

Reményik  

Gyász  

 



„Nekem az egész erdélyi poézisben ma is Te vagy az, akihez legközelebb álló-

nak érzem magamat. Az én verseim testvéreinek érzem a tieidet, 

de ideális testvéreknek. Mert bennük kiegészítve, megteljesítve, salaktalanít-

va látom a magam álmait. Amit én Erdélyről és Erdélynek, Erdély magyarsá-

gáért valaha írtam, az mind benne van egyetlen versedben, tömören, mindent-

sejtetőn és minden fájdalmat kiegyensúlyozó szépséges hatalommal. Ott re-

meg benne ennek az egész nagy érzésnek absolutuma, kihámozva min-

den esetleges héjából, s belevésve egy el nem múló, tökéletes formába. (…) 

Órákig foglalkoztatni tud egyik-másik. Nem tehetek róla: olyan elemeket 

kombinálsz, hogy az én számomra nem egy költői arcképet, hanem a költésze-

tet jelented, ahogyan én azt magamban öntudatlanul megfogalmaztam. Ne-

kem ez kell. Se több, se kevesebb..” 

(írta levelében Reményik Sándor  1920. március 6-án Áprily Lajosnak) 

 

Főszerkesztők: Soporean Ana és Fejér Zsuzsanna 


