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Szerkesztette Fenyő D. György. 
A kötet anyagát összegyűjtötte és a grafikákat készítette Imre Lajos 

 
Már a borítólapon Áprily Lajos portréja, Szalatnai József festménye, 

majd a cím utáni lapon Áprily arcképe, ifj. Tildy Zoltán fényképe nyomán 
készült ceruzarajz. A kötet szövegében pedig a brassói szülőház, a 
nagyenyedi Református Kolléigum, a kolozsvári Ó-Kollégium, a budapesti 
Baár–Madas Gimnázium, Szentgyörgypuszta, Marosvécs, és a parajdi 
otthon fametszeteken 

„Költő és tanár, tanár és költő” – kezdi a bevezetőjét Fenyő D. 
György. „A költő alkot, a tanár átad, a költő eredeti, a tanár közvetítő, 
mindkettejük legfőbb munkaeszköze a nyelv: a költő általa formálja 
mondandóját, a tanár általa formálja diákjai személyiségét és tudását. 

Áprily Lajos több mint húsz éven át tanárként dolgozott, s aközben 
jelentek meg versei, verseskötetei. Hogyan sikerült olyan harmonikusan 
egyeztetnie két hivatását, ha egyiket sem érezzük csonkának, hanem 
mindkettőről azt érzi az utókor: a maga területén jelentőset alkotott. Hogy 
lehetett egyszerre kiváló költő és kiváló tanár? Kötetünk erre a kérdésekre 
keresi a választ, elsősorban a tanári pályát, magatartást, munkásságot 
vizsgálva – olvashatjuk a bevezetőben. 

Vita Zsigmond Áprily városairól, Brassóról, melynek emlékét az Egy 
pohár bor c. verse is megidézi. Kolozsvárról, az „ifjúság lázadásainak, 
forrongásainak színhelyéről, amikor még az új idők emberéről álmodozott 
az ifjú, továbbragadja új idők zenéje, beléveti magát a forgatagba…” Majd 
az egyetem, utána pedig Enyed, a Bethlen Kollégium, a „langyos hullámú 
évek”, s az első boldog évek is, a családi gondok, aggodalmak, a háború 
vihara. Mégis Enyed jelentette az otthon melegét és a biztonságot, a munka, 
a kötelesség, az emberi és természeti élet szoros egységét.  

Dávid Gyula írásában a kolozsvári éveket veszi számba, amikor a 
szerkesztői asztal és a tanári katedra újabb, kettős feladatát vállalta fel a 
fiatal szerkesztő-tanár. Az eddigi, a természetbe menekülő költő versei 
mellé sorakozik a Rasmussen hajóján – „egy élet szimbóluma” –, de a 
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Versek a házikóról is, amely a Donát úti, „testi-lelki felfrissülést” adó 
nyaralót örökíti meg. Majd az Így akarja a sors és a Reményik-válaszvers 
(Elmégy) és az a levélváltás, amelyben a Szülőföld és a Haza kettéválásának 
tragikus léthelyzete bontakozik ki. 

Borzsák István volt tanítványként emlékszik vissza hajdani tanárára, 
akinek a Lónyaiban tartott „órái üdítő oázisként élnek” még ma is 
emlékeiben. „Költői alkotás-lélektani vallomásokat hallottunk mi ottan, 
semmint szenvtelen tudóskodást. Tanárunk nem a tapintás stb. fiziológiai 
folyamatára volt kíváncsi, inkább a szinesztézia mibenlétére próbált rávenni 
költői példákkal.” 

A Baár–Madas Gimnázium történetével ismerkedhetünk meg Tálasi 
Istvánné Varga Anna tanulmányából, majd a „tündérpalotát”. Az 
iskolaudvart, az árnyas fasort bemutatva arra az időszakra emlékszik vissza, 
amikor 1934 szeptemberétől „intézmény és vezető, feladat és lelki alkat 
nagyszerű találkozásaként az igazgatótanács Áprily Lajost, a széles látókörű 
lírikust, a nagy műveltségű pedagógust választotta meg igazgatónak.” A 
szerző szép emlékként tartja számon, hogy a tanár úr azzal kezdte meg az 
első óráját, hogy felolvasta Reményik Sándor: Az ige című versét, ők nagy 
áhítattal hallgatták, és azután nagy lelkesedéssel tanulták a magyar nyelvtant 
és irodalmat. Örömmel fedezték fel, hogy az Áprily név egy daktilusi 
versláb. Majd a tanári diploma megszerzése után az igazgató úr 
próbatanításra hívta, és a „lelket formáló pályán” pedagógustársa lett 
hajdani tanárának, igazgatójának. Lajos bácsi – a nagyapa és a műfordító 
alcímmel szomorú dolgokról olvashatunk: a diákok felvételire vonatkozó 
hivatalos, a zsidótörvények nyomán született utasításokat nem volt hajlandó 
végrehajtani, inkább nyugdíjazását kérte, mert élete mottója is volt: „A költő 
úgy egész, ha ember.” 

Ezt a szállóigét igazolják a kötet további írásai is. 
Újfalusy Klára: Emlékezés Jékely Lajosra, tanárunkra, Nemes Nagy 

Ágnes: Emlékezés Áprily Lajosra előadásszövege és Áprily és a természet 
című cikke, H. Kiss Judit: Pillanatképek a pedagógus Áprilyról, Tusa 
Erzsébet: „Szigetre mentett magvak”, Domokos Józsefné Ozoray Márta: 
Gaudeamus igitur című írása, melyekben egy-egy személyes élmény, 
verselemzés, kirándulás stb. felemlegetésével idézik meg szeretett tanárunk, 
igazgatójuk emlékét. 

Lőrincze Lajos nyelvész az Áprily-versek zenei élményeit, hangzását, 
dinamikus lüktetését idézi írásában, úgy érzi, hogy „a versek dallama, 
ritmusa és rájuk az emberi lélek visszhangja – egymást erősítő harmóniában 
olvad össze”: Március, Fűzfa-zsongás, Tavaszodik, Vadlúd voltam. Verseit 
újraolvasva felidézi, hogy a költő írt is néhány mondatot, gondolatot a 
Nyelvőrben, mit jelentett, mit jelent neki a régi haza nyelve. A „harangszó-
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hangú falvak” emléke végigkíséri egész életén, a „fűszeres illatú” szavak 
visszavarázsolják a gyermekkor, az ifjúság tündérvilágába: Múlt-ízű. 
Dallamos szavak – / Öröm szívemnek újra hallani.” (Tájszólás). 

A sok-sok személyes vallomás, visszaemlékezés, csilingelő verssorok 
mellé tökéletesen beleillik György Ágnes, az egykori tanítvány, egy erdélyi 
körutat megörökítő Naplója, mert az igazgató úr többször vitte kirándulni is 
tanítványait, most pedig a költészetét is megihlető szülőföldjére vitt el egy 
csapat végzős lányt. Ezt a naplót azért is érdemes elolvasni, mert Áprily- és 
Reményik-idézetekkel teletűzdelve hagyta ránk az akkor fiatal lány: 
„Hunyadon kocsi vár reánk, Szaladunk át Kalotaszegen, Ünnephangulatú 
falunépek, megcsodálni való „cifra ruhák”, A Kalota, Ady-emlékű hídja, 
Felbukkan Valkó, „Kicsi fehér templomotokba / Most minden erők 
tömörülnek”, Bethlen utca 9, „Langyos hullámú évek, / remete-sors csöndes 
tanársoron.” „Enyedi csend”, Vonat, ének, Hegyek, fenyvesek, patak, 
melyik „a lomha Marosba csengve siet”. Keletre vetődött nyugati kultúra, 
„Túl zeng a Cenk, a fényben átölel / a háromszáz esztendős mélyű élet.” És 
megint utazunk, Szamos-völgy. – Kolozsvár – „Túl a gyalui havas hegyeken 
/ Hiszen – kékek a budai hegyek, / Kékek, s lilák is tán, ha jő az alkony, / 
De nincsen mégsem olyan alkonyat / Sehol a földön, mint a Szamos-
parton.” 

A kötetet néhány tanítvány egy-egy rövid, villanásnyi vallomása után 
Áprily életének és műveinek kronológiája, valamint az írások lelőhelye. A 
könyvet azzal a jóérzéssel teszem vissza a polcra az Áprily-kötetek mellé, 
hogy még sokszor elő-előveszem, bele-beleolvasok. Hiszen a költőt 
szeretjük, tiszteljük csodálatos költeményeiért, most a lelkes tanítványok, 
pályatársak vallomásaiból a tanárt, a pedagógust is megismerhettük, 
becsülhetjük, tisztelhetjük, szerethetjük –, aki becsülettel helytállt a „lelket 
formáló tanári pályán is. 

 


