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A Nyugat harmadik nemzedékének kiemelkedő egyé
ni sége, Jékely Zoltán születése centenáriumának évé
ben a költő, prózaíró, fordító és szerkesztő alak ját vala
mint gazdag életművét kívánta megidézni az OSZK 
Kézirattárának kiállítóterében, 2013. október 30án 
nyílt interaktív kamaratárlat, mely Jékely iro dal mi 
hagyatékának gondozói és a korszakkal, vala mint az 
életművel foglalkozó irodalomtörténészek kö zös kurá
tori munkájának eredményeképpen jött létre. A kiál lí
tás ötlete jelen sorok írójától származott, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy az OSZK méltó emlé ket állítson 
a centenáriumi évben a nemzeti könyv tár egykori 
munkatársának is, hiszen kevesen tud ják, hogy Jékely 
két szakaszban is, hosszú évekig (elő ször a har min cas 
években, majd 1946 után) az Országos Széchényi Könyv
tár hírlaptárosaként is dol go zott. A nemzeti könyv tár 
munkatársaként uta zott Kolozs vár ra, diákévei hely szí
né re is 1940ben, fel mér ni a visszacsatolt ÉszakErdély 

könyvtári állo má nyá nak állapotát. Az akkor már elis
mert, Baumgartendíjas köl tő és prózaíró életének zsú
folt, ter mé keny kolozs vá ri évei következtek ekkor, mind 
a magán életét, mind szakmai előmenetelét illetően. 
Mikor 1946 novem be ré ben (immáron feleségével és 
két gyer me ké vel) kényszerűen úgy dönt, visszaköltözik 
Buda pest re, ismét az OSZKban talál menedéket, hiszen 
ekko ri ban tíz éves szilenciumra ítélik, s az Író szö vet ség
ből is kizárják.

A Baumgarten-díj mellett kétszeres József Attila-
díjas, majd posztumusz Kossuth-díjas költő hagyatéka 
a család jóvoltából az OSZK Kézirattárában, tárgyi 
hagya téka pedig a Petőfi Irodalmi Múzeumban talál-
ha tó, evidens volt tehát, hogy e két intézmény össze-
fo gá sá val, e két forrásból táplálkozva alakul ki a tárlat 
gazdag anyaga, a kiállítás társkurátora, Péterfy Sarolt 
irodalomtörténész, a hagyaték gondozója révén pedig 
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olyan családi ereklyékkel is gazdagodik (például a 
Jékely-Áprily levelezéssel), melyek jószerével most 
elő  ször kerülnek a nagyközönség elé.

A kurátorok (Péterfy Sarolt és Boka László) az em-
be ri és művészi sokszínűséget, az egész pályát igye-
kez tek átfogóan megmutatni. Költészetének, írás-
mű  vé sze tének mélységeit egy ilyen tárlat amúgy sem 
érzé kel tetheti, azt inkább olvasva, kitartóan bele fe-
led kez ve lehet csak felfedezni, szavainak mámo rí tó 
rit mu sában valami ősi, titkos örömre, testi vágyra és 
só vár gásra, természetszeretetre, har mó niá ra s disz-
har mó niára, szükségszerű elmúlásra egyszerre rá-
cso dál kozni. A Psalmus kezdő sorából válasz tott kiál-
lí tás címmel is ezt a sejtelmes, álomteli, elmú lás tól 
átita tott, s abban is burjánzó erotikát sugal ló, el mél-
ke dés re hangolt tónusát, rezignált, mégis fel zak la tó 
jel le gét igyekeztünk megidézi, egy centenáriumi kiál-
lítás azonban a szerzői gazdagságra, a sokszínű egyé-
ni ség re, az irodalomtörténeti kuriózumokra enged 
in kább rácsodálkozni. A plakátra Jékely szemé lyes 
tár  gyai közül egy olyan veretes vasszeget, pon to sab-
ban e szeggel átszúrt kéziratot választottunk, amelyet 
„a ’60-as évek végén egy milánói kolostornak, a Santa 
Maria delle Grazie kolostornak kertjében sétál va, 
mint egy az égből aláhullva, talált meg. Az erek lye 
kézi ra tán Jékely meg is jegyzi: pár pillanattal azelőtt 
épp a híres Az utolsó vacsorát nézte meg, illetve és 
Mon tor fano: Croceffissione című művét látta, tehát 
„az asszo ciá ció elkerülhetetlen volt”. 

A költő és a prózaíró életstációi mellett a szerkesztő 
és a fordító is hangsúlyosan megjelent a tárlaton, hisz 

kevesen tudják, hogy Jékelytől származik az ős-Faust 
fordítása, vagy Széchenyi István eredetileg németül 
írott naplórészleteinek magyar változata is. Emellett a 
mániákus naplóíróval és a horgásszal, a lelkes termé-
szet járóval, a gyűjtögetővel is megismerkedhetett a 
nagyközönség, de persze a könyvtáros sem marad ha-
tott ki a teljes portréból. A tárlat több mint két száz 
eredeti tárgyi dokumentumot vonultatott fel: kézi-
ra tok, fotók, naplók, festmények, bútorok és egyéb 
műtár gyak szerepeltek a kiállított gyűjteményben, 
mely nek ünnepi megnyitóját október végén Kovács 
András Ferenc költő vállalta. Az eseményen más ne-
ves művészek (Szabó T. Anna költő, Jánossy Lajos 
író) is közreműködtek, s egy kerekasztal-beszélgetés 
keretében a kurátorokkal közösen mutatták be a Hol-
nap Kiadó által az idei Könyvhétre megjelentetett 
Jékely 100 című kötetet, mely 10 kortárs költő 10 vá-
lasz tott Jékely-versét és egy-egy miniesszét is tar tal-
maz. A tárlat idején a Petőfi Irodalmi Múzeum tu-
do má nyos konferenciát szervezett. A kiállítás zárá-
sa ként 2014. január 22-én, a magyar kultúra nap ján 
Jékely Erdélyben és Magyarországon betöltött iroda-
lom tör té neti szerepét, helyét és mai hatását mérlegelő 
pódium beszélgetésnek is otthont adott a Könyvtár, 
melyen neves irodalomtörténészek (Lator László, 
Várady Szabolcs, Vallasek Júlia, Péterfy Sarolt, 
Nemes kéri Erika) értékelték Jékely életművét s a tár-
lat eredményeit.
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