
ÁPRILY LAJOS ÉS BENE'DEK MARCELL
LEVÉLVÁLTÁSA

Áprily Lajos 1929-ben települt át családjával Magyarországra Erdélyből, ahol tanításon kívül
1924-től az Ellenzék vasárnapi mellékletének, majd 1928-tól az Erdélyi Helikon című folyóirat
nak is szerkesztője volt. "A szerkesztéstől akartam szabadulni, s Budapesten is hasonló munkát
kellett vállalnom tanári pályám mellett, a Protestáns Szemle szerkesztését" - idézi a költő vallo
mását Győri János (Áprily Lajos alkotásai és vallomásai tükrében, 1970. 84. o.). Zsinka Ferenc
halála után I930-ban veszi át és nyolc éven át végzi a nagy múltra visszatekintő, I889·ben alapí
tott folyóirat szerkesztését. Működése nyomán fölfrissült a lap irodalmi, kulturális rovata; a né
pi írók csoportjának tagjai, a Nyugat harmadik nemzedékének képviselői, a kor élvonalába tar
tozó kritikusok, esszéisták publikáltak a folyóiratban. Áprily Lajos Benedek MarcelIt is meg
nyerte a lap munkatársának, aki 1931 és 1935 között kilenc kritikát közölt a Protestáns
Szemlében.

Eddig kiadatlan, irodalomtörténeti szempontból értékes levelezésük egyaránt tükrözi érdeklő

désüket és elmélyülő barátságukat. Kilenc levél a Protestáns Szemle szerkesztésébe nyújt bete
kintést, az 1941-ből való két levél Áprily Ibsen-fordításával kapcsolatban nyeJvhelyességi kérdé
seket vitat meg, Benedek Marcell I958-ban irt levele pedig arról ad hírt a költőnek. hogy kritikát
írt Ábelfűst]« (1957) címü kötetéről. A leveleket részben a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattára.
részben Péterfyné Jékely Adrienne őrzi.

(Ugrin Aranka)

Budapest. 19:11. március 9.
Kedves f1l1rlÍlomI

Csak most jutonam hozza, hogy u tervezett antológia!
összegyűlt anyagát átnézzem. s igy bukkantam a szép ver
sek lllellett - arniket hálásan köszönök kedves kíséröso
ruidra. Ami a Benedek Elek-emlékbizottságet illeti. a ké
sőbbi összejöveteleken szarnit unk megjelenésedre s arra is.
hogya református gimnáziumbun-' propagandát csinálsz
az ernlékünnepnek. amely április l l-én, szembaron fél
hatkor lesz u Zeneakadémia nagytermében.

Meglepett és őszintén szólva kissé zavarba is hozott sze
rctctrcméltó felszólitúsod, hogy u Protestáns Szemlébe
dolgozzam. Erről majd beszélnünk kell még négyszem
közt. Nekem is szokatlan gondolat felekezeti jellegű 1'0
lyóiratba írni. de azt sem tudom. neked nem fogják-e
rossz néven venni, hogy magamfajta destruktív elemhez'
fordulsz. Semmi esetre sem akarnám. hogy kelíerneüensé
geid legyenek miattam. Nekem idáig kálvinista hitsorso
saimnál csak püspökök közt volt szerenesém _. Makkai-l
és Ruvasz> lejjebb, azt hiszem, igen rossz véleménnyel
vannak rólam, mint ahogy különben édesapám': sem di
csekedhetett valami sok baráttal a kálvinista papok kö
zött.

De hát minderröl ráérünk majd beszélni.
Szeretettel üdvözöl a viszontlá tásig

Benedek Marcell
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Kedves Marcell.
a kílt\tásb<t helyezen négyszcmközt-tulúlk ozásnak na

gyon örvendenék. Amit írtam. addig is. azután is fenntur
tom. mert nem költői könnyelműségből tettem az ujánla
tot. hanem szerkesztöi meggondoltságból. Ha nem utasí
tusz cl. olykor-olykor világirodalmi újdonságok ismerteté
sét is kérném Tőled u Kritik ai Szemle rovatba. Ezen a te
rületen. úgy gondolom. találkozhatnátok : Protestáns
Szernle és Benedek Marcell. Édesapad ünnepélye 7 isko
lai szempontból nem jó időre esik. akkor még "-ig

benne leszünk a húsvéti szünidőben, s magam sem tu
dom előre, Pesten leslek-e a vakációban.
Budapest. 19:11. március 12.

Szeretettel köszönt:
Áprily Lajos

Kedves Barátom.
a Széprnives Céh 8 rnegk üldte ismertetesre Kuncz Ala

dÚ9 kétkötetes munkáját, a Fekete kolostort. Nagyon
kérlek. ne utasíts el első kérésemmel: vállald az ismerte
tést. A munkát, mihelyt kedvező válaszodat kapom, eljut
tatern Hozzád. Aladárról különben valószínűleg tudod,
hogy súlyos betegen fekszik a Herzog-kliníkán. A Ko
szorút lO pár nappal ezelőtt megkaptam. köszönörn.
Budapest, 1931. május 15.

Szerétettel köszönt:
Áprily Lajos



Kedves Marcell,
köszönönt az irást. Ma élénkebb volt Aladár!", beszél

hettem is pár szót vele. Az ismertetésedet is szóba hoztam,
s megígértem, hogy következő látogatásom alkalmával
magammal viszem. Kéziratban legalább elolvassa, nyom
tutúsban már aligha.

A Babits-könyvekrőll-', kérlek, írj. Ha Július folyamán
Kolozsvárt (Donát út 190.) megkaphatom, meglehet,
hogy már a szeptemberi számban hozom. Te Erdélyben
leszel-e a nyáron?
Bpcst, 1931. június 17.

Szeretettel köszönt:
Áprily Lajos

A Romain Rolland-cikket szeptemberben kivántud k ö

zölni : idejében meglesz, ha élek.
A Szernle decemberi számát megküldték. Az előfizetési

ár levonásába készséggel beleegyezem: de ha nem terhel
lek túlságosan: légy oly jó még azt a kérésemet is közveti
teni. hogy az előző két számot, amelyben cikkeim megje
lentek, szintén küldjék el.

Mcst fogtam belelegy jelentékeny francia regényciklus
-- Roger Martin Du Gard: Les Thibauit, 7 kötet!" olva
sásába. Erről is írnék idővel. A Nyugat-v már foglalkozott
vele.

Jó karácsonyt' Szeretettel üdvözöl
Budapest. 1931 dec. 19 Benedek Marcell

Kedves Barátom.
már hosszabb idő óta nálarn van Mákkai Sándornak a

Széprnives Céhnél Erdélyi szemmel eimen megjelent köte
te21. Erdélyi látású embernek szerétném adni. illetőleg

olyannak, aki mindkét látilssal rendelkezik, s ezért Reád
gondoltam. Kérlek. jelezd egyetlen sorban. vállalnád-e az
ismertetést. Kedvező felelet esclén a könyvet e!juttatom
eimedre.

Kedves Marcell,
egyik juniusi levelezőlapodon azt ígérted, hogy két Ba

bits-könyvet fogsz a Prot. Szemlében ismertetni. Engedd
meg, hogy erre az igéretedre emlékeztesselek s az ismerte
tést az októberi számba (persze szeptember 15-i beküldesi
határidővel) kérjem. Külföldi irodalom ismertetésében
gyenge a folyóirat, ezen a ponton nem volnál szíves közre
müködéseddel a színvonalemeléshez hozzájárulni? Azt
scm tudom, voltál-e Erdélyben a nyáron. Mi az egész nya
rat ott töltöttük.
Budapest. 193/. szeprember 4.

Szeretettel köszönt:
Áprily Lajos

Bpest. 19.13. Icbruar 13.
Szeretcuc' köszönt:

Áprily Lajos

Kedves Barátom,
qui tacet, consentire videtur!": minthogy levelezőlapo

don elfelejtettél arra a kérdésemre válaszolni, hogy Sárk ö

zi regényét nem foglalta-e le másvalaki!", itt küldöm a
cikket, bevallván. hogy szivügyem a megjelenése, lévén a
szerzö legkedvesebb és legtehetségesebb tanítványom IK,

akinek szerétnek a nyilvánosság előtt egyest adni.

Kedves Barátom. betegségem miatt szlves soraid csak
most kerültek kezembe. A R. R.14 cikk írását készséggel
vállalom. Szerétnék azonban addig is írni Sárk özi György
új történeti regényétől l ', ha más nem foglalta le. Lehet-e?
Aztán: szeretném már látni egyszer a Szemlét. Azt sem tu
dom: becsülettel kifizetett Babits-cikkem megjelent-e már.
Légy oly jó, protegálj az illetékeseknél. hogy küldjék ne
kem a folyóiratot szeptembertől fogva. Igy nagyon vaktá
ba írok.

Kedves Barátom. u Babits-cikket nyilron nem írhattam
meg, rnert " könyveketnem mertem magammal vinni Er
délybe. 13-ÚnI (lkvetlcnül meglesz. Öt hetet töltöttem odu
Jenn tcljes clvonultsúgbun, ki sc szállottum sehol, se jövet,
sc mcnet. A külföldi irodalommal pillumunyilag buj
van, mert hivutalom l.1 anulfubétusúgra kényszerit. de az
ösz folyamán talán olvasásra is kerül sor, Légy oly jó el
küldetni a Szenilenek azt u szárnát, amelyben a Fekete ko
lostorról szóló cikkem megjelent.

Melcg üdvözleltel igaz hived
Bp.931. szcpt. 7 Benedek Marcell

Bp. 1931 xr. 18
Szeretettel üdvözöl

Benedek Marcell

Kedves Marcell,
nem al irc-téle ember szólul meg ezekben a sorokban.

hanem a tanár. Makerült a kezembe szinhúzi hírálatod~2,

K. M.21 (Nem l. Újság) és Kárpáti Aurél24 (clőszóvul)

múr kifcgúsolta ezt it barbársúgnak bélyegzct! szót. Pont
itt. pont ekkora. Be kell vallunom. hogy gyermekkorom
óta hordom magamban ezt a szóhusználutot. Kérkedő ka
musztársaim. hajúszgilló e~ vudúszgut» erdélyi fickók,
nundig hasznúl ták, h" pontosan meg akarták határozni az
eredményt. a helyet vagy a módot, s belillem semmiféle
filológí"j foglaikozásom ne. tudt" <Jl emlékét kiirtani.
Tagadnom kell, hogy az én nyelvernben pesti zsargon-szó
volna el a szó, s igen hálás volnék. h" válaszolnál a követ
kező kérdésemre:

A Tújszótárban a pont szónál ell olvasom:
Pont az ötvenedik csapásnal szellat mög clősző. (Halus,

Nyelvőr, Vlll. g3" népi elbeszéléshen.) Ditután három
órak kor punt, (Mátyusfölde, Nyelvor. XX. 266.) A nép
nyelvében is a pesti zsargonból szivárgott volna úl a szó?

Ma még nem hiszem, hogy eredete szerint barbarizmus
volna. A pesti zsidóság felkapta, kellemetlenné tette. s
Pesten élil magyurok fülét sűrűn bántotta könnyelmű és
hetyke használatával. Innen a túlságos érzékenység vele
szemhen.

Nem is prozódiai kényszerüségből vagy valamilyen
megalkuvásból bukkant fel a szó : a tömörítésre legjobban
kötelező rövid trochaikus sorokban is nyugodtan használ
hattarn volna helyette az épp-et. Bevállom. a .,zs"rgon"
szót kifejezöbbnek és jellemzöbb erejűnek éreztem a kér
kedő. hanyiveti hanghordozásban. Teljes tudatosságról
van tehát szó, s ha vétettem. annál súlyosabb a bűnöm.

Megvilágosító válaszodat előre is köszöni és szerétettel
köszönt:

Budapest. 1941. május 27. Jékely Lajos25
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Budapes\. 1941. május 29.
Kedves Barátom.
Valóságos üdülés nekem a mai időkben. egyéb bajokat

felejtve, nyctvhclycsségi kérdéseken vitázni. Kritikáimban
újabbari rendesen megpiszkalom a N. Sz26 szinészeit,
akik a szerző vagy a fordító rovására. pongyolaságból
helytelenül mondanak valamit. A "pont" eIJen kirohanva,
kénytelen voltam a Te igazán ragyogó forditásod érdem
szerint való dicséretét megkeserítem - de hát ma már a
nyelv az egyetlen terület, ahol védekezhetünk.

A Tájszótárból vett idézeteid nem győztek meg. Mind
kettő "pontosan" értelemben. időbelileg használja a szót,
A zsargont azért emlegettern. mert a pesti nyelvhasználat,
amikor szélesebb területre alkalmazza. megfelel az "aus
getüpfelt"-bőllett"ausgetippelt"-nek (Tűpfel : pont, pon
tocsk a) tehát nem a "pontosan"-nak. "pontban"-nak,

ezt cikkem megjelencse óta zsidó ismerőseim meg is erő

sitették előttem. A hozzáfűződő hetyke és rendszerint ma
gyartalan hanghordozás valóban erősen bántotta a füle-

met, s ezért nem olvastam és hallottam szivesen költői for
ditásodban. ahol az "épp" metrik ailug is hclycucsithcttc
volna.

Szercteuc) üdvözöl iga~ hived

Benedek Marcell

Bp. 195~. apr. 7.
Kedves LaJOS,
Feleségem és menyem esténként mindnyájunk nagv

gyönyörűségére olvastak fel nekem az Abel füstjéből.

Megírtam róla az Irodalomtörténet számáru a kért cik
ket-? A szerkesztőség sürgette ugyan, de most még két
előbbi cikkem28 vár megjelenésre, ez szarnitásom szerun
háromnegyed év múlva lát napvilágot. Addig is elküldöm
neked a másolatát.

Sle re tettel ,ilel
Marcell

Jegyzetek: IKoszorú. (Erdélyi, felvidéki, vajdasági írások) Kiadja a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Orszá
gos Egyesülete; Bp., 1931. A kötetben Áprily LaJOSAz aranymosó balladáju című verse jelent meg. 'Áprily Lajos Bu
dapestre való költözésc után a Lónyay utcai református gimnázium tanára volt 1934-ig. mikor a Baár-Mudas Leányneve
ló Intézet igazgatójává nevezték ki. .1Benedek Marcell 1919-ben a Tanárképző Intézet tanára és egyetemi előadó volt.
részt ven a k ózcpisk olai tanársúg radikális mozgalrnaiban. A Tanácsköztársaság megszűnte után megfosztották állasa
tól. 4Makkai Sándor(1890 1951l erdélyi református püspök, író, egyetemi tanár. 'Ravasz László (1882 1975) duna
mellék i református püspök, egyházi író, a Protestáns Szemle főszerkesztője. 6Benedek Elek 7lJtalás az 1931. április
II-én a Zeneakadémián tartott Benedek Elek-ernlék ünnepségre. - SAz Erdélyi Szépmives Céh a romániai magyar irók
1924-hen Kolozsvárt alapitott könyvkiadó vállalata..- 9Kuncz Aladár (1886 1931 j író, szcrkesziö, kruikus, műlorditó.

193 I-bcn megjelent Fekete kolostor cirnű regényében az első világháború idején Franciaországban töltött ötéves fogsag:l
nak történetét írta meg. I(JUl sd : I. sz. jegyzet II Kunez Aladár t 931.júriius 24-én halt meg. Benedek Marcell kritik ,íja
a Protestans Szemle 1931. augusztus szcptcrnberi számában (565--567. o.) jelent meg. 12Babits Mihály Ori/ip'" kU',ill
és cgn;h müfárdításdk és A torony árnyeku. Benedek Marcell Két Babits-könyv cirnű írása a Protcstúns ,\';:emle 193' oldó,
ber i xzárnaban (6:13- 63'; o) Jelent meg t.1Benedek Marcell 1930-ban Czebe Gyula halála után átvette a Magvar
Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületének főtitkári tisztjét, mely nagy hivatali elfoglallsúgot, vok ad
minisztratív munkát jelentett. 14Romain Rolland (1866---1944) francia regény- és drámaíró. zenetör tenesz. Benedek
Marcell több könyvét lefordította magyarra, Romain Ral/and címü monográfiája '961-nen jelent meg. A Prntcstúns
Szemh'ben nem jelent meg Rolland-ról szóló írása. "Sárközi György: Mint oldott kéve (1931) i6Aki hallgat. az bele
egyezik. I7Súrkozi regi:'''' ről Kerecsényi Dezső közölt kritikát a Protestáns S:,ni/iben (19.12. I. 62 64. o. t. I KSúkii/i
György a Markó utc.u Iőgimnáziumban volt Benedek Marcell tanítványa. I~Roger Murtin Du Gard (IKKI 1958\
1922 40-ben folyamatosan adta ki Les Thibuult című családregényét. mely 1939 40-hen Jelent meg magyarul i Thibault
rsa/úd) Benedek Marcel! Iorditasában. 20SauvageoL Aurélien : Les Thíbonlt, Roger Marun Du (jard regenl'C Nvuvat,
1930. 11.873874. o. "IMakkai Sándor Erdétvi szemmct eimű tanulmánvkötete 1932-ben jelent meg. Benedek Marcell
krit ikáját [93.'-ban közölte a Protestáns Szrmie (225-228. o.), 221bsen 'Peer Gynt cimű drámáját Áprily lorditásában
\<)4\ máJUS 10-én mutatta he a Nemzeti Színház. A drárnaforditás kötetben is megjelent. Benedek Marcell Pecr
Gvnt. Ibsen drámai k oltemcnvénc]: fclújitása a Nemzeti Szinházban című kritikája az Ú/ Idökben jelent meg (1'l-1l [
618619. o.), A következőket írja a fordításról: "Ritmusai változatosak ; pattognak vagy muzsikálnak a so rok , a darah
hangulata S/.e..int. nehézkességnek vagyerőszakosságnak nyoma sincs. A költő egyült szárnyal a másik koltővel. Szinte
ünneprontásnak hal. dc cl kell mondanom egyetlen kifogásomat megdöbbenten a pesti zsargonbol ismeretc ... 'pont
S7Ó sűrü alkalmazása 'éppen' helyett. Hogy irtsuk ki ezt a barbárságót. ha Áprily Lajos és a Nemzeti Szinház
támogatjuk tekintélyükkel'!" "'Kállay Miklós: Nemzet! Szinhá: Pcer Cml. Nemzet 1 [Í/SúR. 1941. május II l_'. o.
Áprily .,gazdag árnyalású. szép fordításával" kapcsolatban felveti, hogy "egy-két magyartala nsúgot azonban ki kellene
irtam bel öle. A 'pont most ', 'pont igy' kifejezések egészen visszásan hatnak. ., 24Kúpúti Aurél (1884 1%3) i ró.
kritikus. 25Jékelv Lajos - Áprily Lajos - 26Nemzeti Szinház - 27Áprily Lajos Áb«! [iist]«. troduíomtörtcnrt . 19';9.
l. sz. 136-138. o. - 2HCsathó Kálmán: tlveneknek láttarn őket. Irodalomtörténet. 19';8. 2. sz. 277 279. o és {(",slÍÁ
Lll/os' ERY ember életr. lrodalomtőrténet, 1958. 3-4. sz. 488·-490. o.
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