
 

PÉTERFY SAROLT 

„…la plus grande amie et amitié…” 
Jékely Zoltán és Lisa Morpurgo barátsága 
 

Itália és az olasz kultúra hatása Jékely Zoltán életére és munkásságára igen sokrétű. 
Olaszország iránti szenvedélye első útjától kezdve egész életét végigkísérte. Rá is 
hatott a 20. század első évtizedeinek általános „italomániája”.1 Az Eötvös Collegi-
umban a magyar–francia–német szak mellett a híres Carlo Tagliavini professzor 
olasz nyelvóráit is látogatta, és első nyugat-európai útja is Olaszországba vezetett – 
1937 nyarán a Kincskeresők című regényéért kapott tiszteletdíjból egy hónapot töltött 
Olaszországban, majd öt hetet Párizsban. Első feleségével, Pasteiner Évával ugyan-
csak Itáliába utazott nászútra, majd két alkalommal – 1939-ben és 1948-ban – volt a 
Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa. Számos jelentős fordítás (többek között 
Dante Vita nuovája) és itáliai témájú, ihletettségű vers és novella jelzi egész életmű-
vén átívelő Itália-imádatát. Útinaplóinak és levelezésének köszönhetően mind olasz- 
országi utazásai, mind az olaszokkal ápolt baráti kapcsolatai nyomon követhetőek. 
Ezen barátságok közül kétségkívül a legfontosabb az a közel 20 éven keresztül, 
1964-től Jékely 1982-ben bekövetkezett haláláig tartó barátság, amely a neves milá-
nói asztrológus-írónőhöz, Lisa Morpurgóhoz fűzte. 

Lisa Morpurgo és Jékely Zoltán 1964 nyarán ismerkedtek meg Budapesten kö-
zös barátjuk, Lator László révén, majd 1965-ben, Jékely bolognai és milánói utazása 
alkalmából találkoztak ismét. Ettől kezdve Jékely haláláig folyamatos levelezésben 
álltak. Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található Jékely-hagyaték 
104 levelet őriz Lisa Morpurgótól. A hosszú (általában 1-2 gépelt oldal terjedelmű), 
részben olasz, részben francia nyelven írt levelek (a nyelvek az egyes leveleken, sőt, 
akár egy mondaton belül is váltakoznak) egy mély és őszinte barátság történetét 
vázolják fel. 

A kettejük barátságát és levelezését ismertető írás aktualitását az ezidáig meg-
semmisültnek hitt Jékely-levelek egy részének váratlan előkerülése adja. Jékely Zol-
tán Morpurgóhoz írt levelei a közelmúltig ismeretlenek voltak. 2002-ben, Jékely 
itáliai utazásaival kapcsolatos olaszországi kutatásaim során sikerült kapcsolatba 
lépnem Lisa Morpurgo lányával, aki azt mondta, édesanyja 1998-ban bekövetkezett 
halála után kegyeleti okokból megsemmisítette a hozzá írt leveleket. Akkoriban, Jékely 
olasz útjait és kapcsolatait feldolgozó olasz nyelvű szakdolgozatomban a levelek 
előkerülésének valós reménye nélkül idéztem Bulgakov híres sorait a Mester és Mar-
garitából: „kézirat sosem ég el”.2 Pusztán a véletlennek köszönhető, hogy kiderült, 
Jékely leveleinek egy része mégis fennmaradt. Lisa Morpurgóra vonatkozó életrajzi 
adatok keresése közben akadtam az interneten a lisamorpurgo.org weboldalra, ahová 

1 SÁRKÖZY Péter kifejezése, Ungheresi in Italia da Jenő Péterfy a László Cs. Szabó = Italia ed Ungheria dagli 
anni Trenta agli anni Ottanta, szerk. SÁRKÖZY Péter, Bp., Universitas, 1998, 145.  
2 Mihail BULGAKOV, A Mester és Margarita, Bp., Európa, 1970, 348. 

100 
 

                                                      



 

az oldalt működtető Gabriele Silvagni elsősorban Morpurgo asztrológiai tevékeny-
ségével összefüggő írásokat, dokumentumokat töltött fel. Az oldalon Morpurgo 
levelezése is megtalálható – elsősorban asztrológiai témájú, hozzá írt levelek (szá-
mos olasz, spanyol és francia asztrológussal állt kapcsolatban) –, és a feladók neve 
szerint rendszerezett levelek közt észrevettem a Zoltán keresztnevet. Jékely Zoltán 
6 levele (összesen 15 kéziratos oldal) van feltöltve az oldalra, amelyek természetesen 
nem asztrológiai vonatkozásúak, de Silvagni – mivel Morpurgo a hagyatéka kiemelt 
részeként ezeket is a kezelésére bízta – e leveleket is feltöltötte. Felvettem a kapcso-
latot az oldal szerkesztőjével, aki arról tájékoztatott, hogy Morpurgo a halála előtti 
időszakban bízta rá – családja tudta nélkül – írói és asztrológiai hagyatékának legfél-
tettebb részét, mivel nem bízott abban, hogy utódai megfelelően fogják kezelni azt 
halála után. Sajnos valószínű, hogy a feltételezhetően száznál is több Jékely-levélből 
csak ez a néhány maradt fenn, de ezek is hozzásegítenek ahhoz, hogy Jékely oldalá-
ról is betekinthessünk levelezésük, és ezáltal barátságuk jellegébe. 

Lisa Morpurgo 1923-ban született a lombardiai Soncinóban. 1944-ben szerzett 
bölcsészdiplomát a milánói egyetemen Maurice Barrés-ról szóló szakdolgozatával. 
Hosszú éveken keresztül dolgozott műfordítóként és a külföldi szerzői jogok felelő-
seként a Longanesi kiadóvállalatnál. 1964-ben, egy francia nyelvű asztrológiai szak-
könyv fordítása során kezdett érdeklődni az asztrológia iránt. Jó kapcsolatban volt 
korának számos neves olasz és külföldi írójával, költőjével (Eugenio Montaléval, 
Dino Buzzattival, Gabriel Garcia Marquezzel, Mario Vargas Llosával többek kö-
zött), és egyre elmélyülő asztrológiai ismereteit többek közt az ő horoszkópjuk elké-
szítésével tette próbára, majd a pozitív visszajelzéseknek köszönhetően kezdett ala- 
posabb kutatásokba, míg kialakította a mai napig „astrologia morpurghiana” néven 
számon tartott, az asztrológiát több szempontból forradalmasító rendszert. Első 
regénye Madame andata e ritorno címmel 1967-ben jelent meg, 1972-ben pedig kiadta 
első asztrológiai tárgyú könyvét Introduzione all'astrologia e decifrazione dello Zodiaco cím- 
mel. Ezeket kilenc további asztrológiai szakkönyv és még két regény követte. 1998-
ban hunyt el Milánóban. 

Jékely Zoltánnal 1964 tavaszán találkoztak először Morpurgo egy budapesti lá-
togatása alkalmával – Lator László mutatta be őket egymásnak. Első Jékelynek szó-
ló levelében, 1964. június 25-én Morpurgo így emlékszik vissza a találkozásra:  

La serata trascorsa in casa Sua è uno dei miei più cari ricordi di Budapest, che pure di 
ricordi me ne ha lasciati parecchi, e deliziosi. Il calore, l’affetto, la simpatia degli amici 
ungheresi ha davvero lasciato un’impronta nel mio cuore e penso con gioia alla possibilità 
di tornare tra voi con più calma e libertà, come spero accada presto.3 

3 „A magánál töltött este az egyik legkedvesebb budapesti emlékem, noha számos igen kedves emléket 
őrzök Budapestről. Magyar barátaim kedvessége, melegsége, rokonszenvessége mély nyomot hagyott a 
szívemben, és nagy örömmel gondolok arra, hogy reményeim szerint hamarosan visszatérhetek ma-
gukhoz, a mostaninál nyugodtabban és szabadabban.” (Lisa Morpurgo és Jékely Zoltán leveleit a 
tanulmányban eredeti nyelven idézem, a lábjegyzetekben saját fordításomban közlöm az idézett szö-
vegrészeket). 
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A következő nyárig nincs nyoma a levelezésüknek. 1965 májusában azonban Jé-
kelynek végre – 17 év után – ismét lehetősége nyílik Olaszországba utazni: régi jó 
barátja, a 44 óta Bolognában élő Várady Imre (Emerico Várady) közbenjárására a 
Bolognai Tudományos Akadémia meghívja, mint Dante legnagyobb élő magyar for- 
dítóját, hogy a Dante születésének 700. évfordulója alkalmából rendezett ünnep- 
ségsorozat keretén belül előadást tartson az Akadémia Szellemtudományi Osztá-
lyán. Várady Imre 44 és 67 között a Bolognai Egyetem tanára, a Bolognai Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagja és titkára volt. Jékelyvel a 30-as évek vége óta ismerték 
egymást, és a 40-es évek elején, Jékely kolozsvári éveiben Várady ugyancsak Kolozs-
váron dolgozott egyetemi tanárként. Jékely az 1948-as római tartózkodása után 
hazafelé meglátogatta barátját Bolognában, ettől kezdve 1971-ig leveleztek egy- 
mással. Jékely tehát Várady Imre közbenjárásának köszönhetően utazhatott ismét 
Olaszországba. 1965. május 28-án tartotta meg előadását a Le traduzioni ungheresi di 
Dante címmel,4 majd június 1-jén Milánóba utazott, ahol találkozott Morpurgóval, és 
az előző év során Morpurgo révén Budapesten megismert fiatal művészettörténész-
hallgatóval, Doretta Chioattóval. Útja során így ír édesapjának, Áprily Lajosnak 
arról, mit jelent 17 év után ismét Olaszországban járnia:  

Csodálatos hangulatok csapnak meg olykor-olykor, különösen esti kóborlásaim alatt – ami-
lyeneket 1937-ben éreztem Velencében, Veronában – az olasz élet mélysége, színes- 
sége, emberiessége, az épületek monumentális régisége, vagy célszerűen ősi regényessége, 
az üzletek árubősége, a fehérnépek szóbősége, a gyermekek utcai zsivajgása – minden-
minden olyan, mint 37-ben, és végtelenül otthonosan érzem köztük magam. Hogy is tud-
tam 17 évig meglenni életem legnagyobb gyönyörűsége: Itália nélkül??5 

Első milánói találkozásukat követően levelezésük nagyon élénkké válik, legalább 
havi egy levelet váltanak. Morpurgo első 6 levele kizárólag olaszul íródott, de a 7. 
levéltől olasz–francia kétnyelvűség jellemzi a leveleket. A két nyelv nem teljesen 
véletlenszerűen váltakozik: leveleiben gyakran megfigyelhető, hogy a konkrét ese- 
mények, körülmények leírásánál anyanyelvét preferálja, míg az elvontabb gondolat- 
menetek, érzelmileg is fontos témák esetében általában franciára vált. Egy mon- 
daton belül is gyakori a nyelvváltás, sokszor csak egy-egy francia kifejezés jelenik 
meg az alapvetően olasz mondatban, vagy épp fordítva, a francia mondatba ékelő-
dik néhány olasz kifejezés, ezzel az eljárással is növelve az adott mondat kifejezőere-
jét. Jékely fennmaradt levelei – néhány beékelt olasz kifejezéstől eltekintve – egytől 
egyig francia nyelvűek. Morpurgo kevés kivételtől eltekintve írógéppel írta leveleit, 
Jékely fennmaradt levelei mind kézzel írottak.  

Morpurgo július 31-én kelt második levelének (tehát a milánói találkozásukat 
követő elsőnek) a hangvétele jelentős változást mutat az első levél tartózkodóbb, 
udvarias tónusához képest.  

4 Előadása nyomtatott formában 1967-ben jelent a Bolognai Tudományos Akadémia különnyomata-
ként (JÉKELY Zoltán, Delle traduzioni di Dante in ungherese, Estratto dagli Atti della Accademia delle 
Scienze dell’Istituto di Bologna, Bologna, Tipografia Compositori, 1967.) 
5 JÉKELY Zoltán levele Áprily Lajosnak,1965. május 29. (Jékely Zoltán és Áprily Lajos egymással foly-
tatott levelezése végakaratuk szerint nem került közgyűjteménybe, családi tulajdonban van.) 
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Mio carissimo pipistrello incatenato, creatura dei crepuscoli, delle penombre e delle tenere 
incertezze, come sta? […] Vorrei mettermi in bocca l'anello di Gige, riapparire a Buda 
dopo un lungo volo invisibile, con una bottiglia i anisette e i miei tarocchi da maga, per 
interrogare il destino e chiacchierare a lungo con Lei. Forse potrei aiutarLa, forse Lei 
potrebbe aiutare me. Quella che ci lega è in apparenza una conoscenza breve, in realtà 
un'antica amicizia, fatta di ansie comuni per gli intricati giochi del destino. […] Mio 
carissimo Jékely, vorrei essere come Lei un audace Sultano6 pronto a gettarsi a capofitto in 
ogni mischia, sprezzante del rischio. Sono una povera maga convalescente e stanca, sempre 
dubitosa di sè.7 

Gyakori levélváltásaik hamar elmélyítik barátságukat. 1965 október 27-én kelt 
levelét így indítja Morpurgo: „Lei sta diventando uno dei miei amici più 
indispensabili, personnage secondaire peut-être, mais de ceux que l'on retrouve d'un 
bout a l'autre de la pièce, e che ci ispirano più tenerezza dei drammatici 
protagonisti.”8 Morpurgo gyakran vet kártyát Jékelynek (1967 júniusában elkészíti 
Jékely részletes, jellemvonásokat is elemző horoszkópját, amelyet Jékely nagyon 
találónak érez), imént idézett októberi levelében szintén hosszan beszámol az éppen 
befejezett, Jékelyre vonatkozó kártyajóslás eredményeiről. Jékely – sajnos nem is-
mert, de a jóslás eredményeit bizonyára megerősítő – válaszára reagálva ezt írja: „La 
sua lettera mi ha profondamente commosso, non credevo di possedere virtù ma- 
giche così intense ma sono felice di poterla, sia pure in modo vago e da lontano, aiu- 
tare e confortare […] fors'anche perché ho (e avrò…) bisogno di essere confortata.”9 

Következő, novemberi levelében így fogalmaz egyre elmélyülő barátságukról: „Il 
mio affetto per il caro pipistrello incatenato diventa sempre più profondo e intenso 
col tempo, Lei è ora non soltanto un amico ma anche un rifugio, un appoggio, un 
legame sicuro con un mondo caro e lontano.”10 December közepén pedig így ír: 
„La Sua amicizia è stato l'unico dono veramente e completamente positivo che mi 
ha portato quest'anno che sta per finire.”11 

6 Célzás a Zoltán keresztnévre – leveleiben több alkalommal szólítja Szultánnak barátját. 
7 „Kedves leláncolt denevérem, alkonyok, félhomály és gyengéd bizonytalanságok teremtménye, hogy 
van? […] Szeretném a számba tenni Gügész gyűrűjét, és hosszú, láthatatlan repülés után megjelenni 
Budán egy üveg ánizslikőrrel és tarokk-kártyáimmal, hogy kifaggathassam a sorsot, és hogy hosszan 
cseveghessek magával. Talán segíthetnék magának, talán segíthetne nekem. Látszólag csak egy rövid 
ismeretség az, ami összeköt bennünket, valójában azonban egy régi barátság, amelyet a sors kusza 
játékaitól való közös szorongásaink kötöttek. […] Drága Jékelym, olyan szeretnék lenni, mint maga, 
bátor Szultán, aki kész minden harcba belevetni magát, mit sem törődve a kockázattal. Én csak egy 
szegény, lábadozó, fáradt, önmagában mindig bizonytalan varázslónő vagyok.” 
8 „Kezd a legnélkülözhetetlenebb barátaim egyikévé válni, mellékszereplő talán, de egy azok közül, 
akik ez elejétől a végéig részt vesznek a darabban, és nagyobb gyengédséget keltenek bennünk a drá-
mai főszereplőknél.” 
9 „Levele mélyen megérintett, nem gondoltam, hogy ilyen intenzív mágikus képességekkel rendelke-
zem, de nagyon örülök, hogy segíthetem és biztathatom, ha ugyan messziről és bizonytalanul is – talán 
mert nekem is segítségre és biztatásra van (és lesz) szükségem.” 
10 „Kedves leláncolt denevérem iránti szeretetem az idő múlásával egyre mélyebb és erősebb, maga 
immár nem csak barát, hanem menedék, támasz, biztos kötelék egy távoli, kedves világhoz.” 
11 „A maga barátsága volt az egyetlen igazán és teljesen pozitív adomány, amit ez az épp befejeződő év 
nyújtott számomra.” 
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Morpurgo leveleiben visszatérő téma, hogy barátságuk szorossága, a köztük lévő 
összhang összefügg azzal, hogy mindketten a bika csillagjegyben születtek – gyakran 
hangsúlyozza közös jellemvonásaikat. Talán ennek köszönhető az a kitárulkozó 
őszinteség is, ahogy figyelemmel kísérik egymás szerelmi kalandjait. Morpurgo sze- 
relmi ügyekre vonatkozóan is gyakran jósol Jékelynek, és elégedetten nyugtázza, ha 
kiderül, helyesek a jóslatai. 1966. január 10-én kelt levelét így zárja, Jékely nehezen 
követhető, szövevényes szerelmi kalandjaira utalva, Don Giovannihoz hasonlítva 
barátját: „Aspetto ancora Sue notizie, mio carissimo, anche se mi accorgo che per 
seguire le Sue avventure dovrò ben presto compilare un elenco come quello di 
Leporello. 'In Ispagna son già mill'e tre…”12 

Leporello listája kapcsán ezen a ponton érdemes megemlíteni azt a későbbi, 
1974-es Jékely-levelet, amelynek a lap szélére írt utóiratában maga Jékely sorolja fel 
listaszerűen bonyolult szerelmi kalandjait:  

Je vous raconterais, tout se suite que nous rencontrerons – que j'espère – quelques trappes 
spéciales, préparés de moi-même, avec la collaboration zélée du destin, naturellement! 1. 
G., 2. J. V., 3. I. P.13 – (Les noms: pour aide-mémoire). Tout cela était dirigé par une étoile 
malveillante – que vous connaissez peut-être?14 

Maga Morpurgo is őszintén beszámol szerelmi kalandjairól és csalódásairól, ame- 
lyekben Jékely baráti tanácsai, észrevételei gyakran vannak segítségére. Ezt írja 66 
áprilisában:  

Ma in fondo, nonostante le malinconie, devo ammettere che tutto è andato benissimo. 
Anche grâce á vous, mon cher chevalier, mio carissimo amico, psicologo sottile, consigliere 
sagace, e conforto perenne. Vous avez ce don inconnu au jeunes générations: l'art des 
petits soins, du mot gentil dit au bon moment, du geste chevaleresque qui remplit de 
bonheur le coeur d'une femme. Ah, se fosse un arte che si può insegnare!15 

1966 szeptemberében, egy bizonytalan kimenetelű szerelmi történet kezdetén ezt 
írja, szintén a bika-jegyből eredeztethető hasonló tulajdonságaikra hivatkozva: 

Si ca durera? Je n'en sais rien. Je ne pense pas au future. L'amour est la seul chose qui 
puisse nous permettre de nous oublier... et d'oublier que la vie est un'histoire bien 
monotone, si on n'y ajoute pas un peu de fantasie. Mais ais-je besoin de expliquer ces á un 
Taureau comme moi?16 

12 „Várom a híreit, kedvesem, bár azt veszem észre, hogy kalandjainak követéséhez lassan egy Leporel-
lóéhoz hasonló listát kellene vezetnem.” 
13 A Jékely által leírt neveket csak kezőbetűkkel jelzem. 
14 „Amint találkozunk – amit nagyon remélek – mesélni fogok azokról a speciális csapdákról, amelyeket 
önmagamnak állítottam, természetesen a sors buzgó közreműködésével! 1. G., 2. J. V. 3. I. P. – (a nevek: 
emlékezet-könnyítőnek). Mindezt egy gonosz csillag irányította – amit lehet, hogy maga is ismer?” 
15 „Alapjában véve, a melankónia ellenére is el kell ismernem, hogy minden remekül ment. Magának 
köszönhetően is, kedves lovagom, drága barátom, finom pszichológus, bölcs tanácsadó és örök vigasz. 
Maga rendelkezik a fiatalabb generációk által ismeretlen adottsággal: az apró figyelmességek, a jókor 
kimondott kedves szavak művészetével, a lovagias gesztusokéval, amelyek örömmel töltik el a női 
szívet. Ó, bárcsak ez a művészet tanítható lenne!” 
16 „Hogy tartós lesz-e? Fogalmam sincs. Nem gondolok a jövőre. A szerelem az egyetlen dolog, amely 
lehetővé teszi, hogy elfeledkezzünk önmagunkról, és arról, hogy az élet egy igencsak monoton törté-
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Jékely 1965-ös milánói útja után, a levelezés tanulsága szerint, Morpurgo legalább 
11 alkalommal jár Budapesten 1981-es utolsó találkozásukig – szinte minden évben 
alkalmat keres arra, hogy felkereshesse magyar barátait és az általa annyira szeretett 
Budapestet („Budapest è la città dove mi diverto di più al mondo a amo molto 
l'Ungheria”17 – írja 1965. december 10-én kelt levelében). Leveleiben többször em-
legeti közös magyar író-költő barátaikat, mindkettejük közeli barátja, Lator Lász- 
ló mellett Kormos Istvánt, Nemes Nagy Ágnest, Lengyel Balázst, Benyhe Jánost. 
Budapesti útjainak köszönhetően tehát viszonylag gyakran találkoznak – ezekről a 
találkozásokról, sétáikról, beszélgetéseikről Morpurgo minden alkalommal megem- 
lékezik hazatérte után írt leveleiben. 1966 márciusi látogatásakor Jékely visegrádi 
nyaralójába is elviszi, a 80-as évek legelején pedig Lator Lászlóval tesznek közös 
kirándulást Visegrádra. Morpurgo megismeri Jékely édesapját, gyermekeit, sorra 
születő unokáit (többük horoszkópját is elkészíti), figyelemmel kíséri a Jékely-család 
eseményeit. „Ah, che bella famiglia cresce attorno a questo nonno Lancilotto, a 
questo cavaliere della canna da pesca, a questo archeologo del sentimento!”18 – írja 
1970 nyarán, Jékely harmadik unokájának születése után. A Jékely-levelek tanúsága 
szerint a figyelem természetesen kölcsönös, Jékely is rendszeresen érdeklődik Mor- 
purgo családtagjainak hogyléte felől – „Voilà, j'ai bavardé énormément beaucoup, 
sans même demander des nouvelles de la douce Anne, du romantique Giorgio - et 
de votre mère!”19 – írja egyik fennmaradt levelében. 

Budapesti látogatásai során Morpurgo gyakran száll meg a Jékely otthonához 
közeli Gül Baba szállodában, de az is előfordul, hogy maga Jékely látja vendégül. A 
60-as évek végétől Budapestet és Jékely Frankel Leó utcai lakását második ottho- 
naként, Jékely családját második családjaként emlegeti. Így ír 1968. június 2-án, ha-
zatérte után:  

Zsoli très chéri, je reprends le souffle seulement ce dimanche car, appena tornata da Buda-
pest, son dovuta ripartire per due giorni a Treviso (...) et pratiquement je suis ‘a la maison’ 
seulement depuis hier. Quand je dis ‘la maison’ j’ai maintenant l’impression que j’en ai 
deux: l’une ici, l’autre à Frankel Leo utca. Je ne pourrai jamais vous dire, jamais trouver les 
mots exacts pour exprimer la joie profonde, le repos, la détente que j’ai vécus chez vous. 
C’était comme si je retrouvais une autre existence sans souci, avec la gaieté perpétuelle et 
‘complice’ que votre présence me donne. Spero che questo ‘sodalizio taurino’ si ripeterà 
presto, qui in Italia.20 

net, hacsak az ember nem tesz hozzá egy kis fantáziát. De pont egy hozzám hasonló bikának kellene 
magyaráznom ezt?” 
17 „Budapest az a város, ahol a legjobban érzem magam a világon, és nagyon szeretem Magyarországot.” 
18 „Ó, micsoda szép család növekszik eme Lancelot-nagyapa, a horgászbotok lovagja, az érzelmek 
régésze körül!” 
19 „Íme, rengeteget fecsegtem, anélkül, hogy megkérdeztem volna a drága Annával, a romantikus 
Giorgióval és az édesanyjával kapcsolatos híreket.” 
20 „Zsoli drága, csak most, vasárnap jutok lélegzethez, mivel Budapestről visszatérve rögtön Trevisóba 
kellett utaznom két napra […], gyakorlatilag csak tegnap óta vagyok otthon. Amikor azt mondom, 
»otthon«, az az érzés tölt el, hogy kettő is van belőle: az egyik itt,a másik a Frankel Leó utcában. Sosem 
fogom tudni szavakba önteni azt a mély boldogságot, pihenést, kikapcsolódást, amelyet magánál 
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1967 júniusában készíti el Morpurgo Jékely Zoltán részletes horoszkópját. A egy 
teljes gépelt oldal terjedelmű elemzésből néhány jellegzetes sort idézek:  

Il SOLE in casa prima ne fa una personalità spiccata, che non passa assolutamente 
inosservata, e questa forza di personalità è confermata dalla presenza di GIOVE in 
Scorpione: potenza creativa, istinto creatore magnetismo e fascino di seduzione […]. 
VENERE in Pesci, cioè in esaltazione, indica una sensibilitá dilagante […] una sensibilità 
strana e misteriosa nelle sue espressioni, con manifestazioni romantiche e mistiche. […] Ma 
quest’uomo ricco d’amore non è un amatore fortunato. La Luna in casa otto e SATURNO 
in casa VII indicano matrimoni infelicizeparazioni, unioni complicate e tempestose.21 

1967 során írja Morpurgo első, Madame andata e ritorno című regényét. Leveleiben 
rendszeresen beszámol Jékelynek az írás folyamatáról, és a megjelenés előtt elküldi a 
kéziratot is, véleményt, kritikát kérve barátjától, majd hosszan reagál Jékely részletes 
(sajnos ismeretlen) észrevételeire. 1967 nyarán, amikor értesül Áprily Lajos haláláról, 
így ír barátjának:  

Mon cher Zsoli, mon pauvre Zsoli. J'ai reçu votre carte si triste, et j'ai eu de Laci [Lator 
László – P. S.] , au téléphone, la nouvelle que votre père est mort. Que vous dire? Tant de 
souffrances apaisées, d'un coté, et de l'autre, le vide immense d'une vie qui s'éteint, et 
quelle vie, quelle personnage incomparable pour son charme, sa douceur, son intelligence, 
sa poésie. Vous savez que j'aimais beaucoup votre père, il m'avait même séduite par son 
charme en coup de foudre, et je le regretterai toujours. Mais les beaux souvenirs sont notre 
éternelle consolation et la vie continue…22 

1969 júniusában végre alkalom nyílik rá, hogy Jékely – életében utoljára – ismét 
Olaszországba utazzék. Milánóban Morpurgo látja vendégül. Jékely útjáról – levelek 
és útinapló híján – nem sokat tudunk, de indulása előtt Morpurgo így ír az együtt 
töltött időre vonatkozó terveiről: „Tandis que je suis au bureau ou je travaille vous 
pourrez visiter la ville à fond, et vous aurez à votre disposition toute ma maison 
avec livres, disques etc. Dans mes jours libres nous pourrons visiter les environs. 

átélhettem. Olyan volt, mintha rátaláltam volna egy másfajta, aggodalmak nélküli létezésre, azzal a 
folyamatos és cinkos boldogsággal, amit a maga jelenléte adott. Remélem, hogy ez a »bika-szövetség« 
hamarosan itt, Olaszországban is megismétlődik.” 
21 „A NAP az első házban egyedülállóvá teszi a személyiségét, amely sosem marad észrevétlen, és a sze-
mélyiség ezen erejét a JUPITER a Skorpióban is alátámasztja: teremtőerő, alkotó ösztön, mágneses 
vonzerő a csábításhoz […]. A VÉNUSZ a Halakban, vagyis erőben van, ami túláradó érzékenységet 
mutat, különös és rejtélyes érzékenységet a kifejezőkészséghez, romantikus és misztikus megnyilvánulá-
sokkal. […] Ám ez a szerelemben gazdag ember mégsem szerencsés szerető. A HOLD a nyolcadik 
házban és SZATURNUSZ a hetedikben boldogtalan házasságokat, válásokat, bonyolult és viharos kap-
csolatokat jelöl.” 
22 „Drága Zsolim, szegény Zsolim. Megkaptam szomorú lapját, és Laci is beszámolt telefonon a hírről, 
hogy édesapja meghalt. Mit is mondhatnék? Egyik oldalról a véget ért szenvedések, másik oldalról a 
végtelen űr, amit a kihunyt élet hagyott, és micsoda élet, micsoda egyedülálló személyiség, a vonzereje, 
a kedvessége, az intelligenciája, a költészete. Tudja, hogy nagyon szerettem az édesapját, a egy pillanat 
alatt meghódított sármjával, és mindig sajnálni fogom. De a szép emlékek örök vigaszt jelentenek, és 
az élet megy tovább…” 

106 
 

                                                                                                                                   



 

J’espère aussi vous faire connaître quelques-uns de mes amis…”23 Hazafelé, mint 
szinte minden olaszországi útja alkalmával, néhány napra megáll Velencében. Ahogy 
két itt írt útiverse, a Búcsú Velencétől I és II is mutatja, pontosan érzi, hogy utoljára jár 
ott. („Hazaszáll a lankadt vándormadár – / valamit örökre befejeztem; / hazámon 
lógok mindörökre már, / vonagló test az égbenyúlt kereszten.” – Búcsú Velencétől II) 

1969 októberében Jékely rögtön értesíti Morpurgót második unokája, Borbála 
világra jöttéről és a születés pontos időpontjáról, hogy Morpurgo elkészíthesse az 
újszülött horoszkópját. „Mon cher Zsoli, voilà la grande nouvelle: […] j’ai rarement 
vue un thème astral d’aussi grand beauté et certainemant jamais parmi ceux de 
personnes vivantes.”24 – írja Morpurgo november elején. 

1970 májusában kelt levelében jelenti be Morpurgo, hogy házassága immár tart-
hatatlanná vált, így elválik férjétől. Így zárja levelét, ismét Lancelot-nak nevezve 
Jékelyt:  

Enfin mon cher, grâce a Dieu les amis me restent. Je vous pense en ce moment en face du 
Balaton, entouré de poètes. Que Dieu vous bénisse mon cher, mon incomparable 
Lancelot, mon refuge et ma consolation.25  

Néhány hónappal később, 70 decemberében így ír válásával kapcsolatban: 
Mon cher Zsoli, quel long silence, le mien, e che triste periodo della mia vita. Tutto si sta 
avviando a una conclusione, tra seccature e dolori. Mio marito ha lasciato via Cusani, e la 
nonostante malinconia provata nel vedere il fallimento di venticinque anni di fatiche e di 
tentativi per tenere unito il matrimonio, non riesco a provare rimpianti.26 

Jékely fennmaradt levelei közül a leghosszabb az a négyoldalas, keltezetlen levél, 
amely válasz Morpurgo 1971. március 21-én kelt levelére. Morpurgo gondokat érzé- 
kel barátja körül. Így ír:  

Mon cher Chevalier Bleu, mon cher Chevalier d'Azur, j'aperçois autour de votre armure un 
vague brouillard déchiré par ici par là par vos longs soupirs. Qu'est-ce qui se passe? 
Chagrins, maladies, soucis... et en plus? Quels mélancolies secrètes? Quelles invisibles 
angoisses?27  

 

23 „Amíg az irodában vagyok vagy dolgozom, alaposan bejárhatja a várost, és rendelkezésére áll majd 
minden könyvem, lemezem stb. A szabad napjaimon kirándulhatunk a környéken. Remélem azt is, 
hogy be tudom majd mutatni néhány barátomnak…” 
24 „Drága Zsolim, íme a nagy hír: […] ritkán láttam ilyen szép asztrológiai képletet, legalábbis biztosan 
nem az élő személyeké között.” 
25 „Végezetül, kedvesem, Istennek hála, a barátok megmaradnak nekem. Elképzelem magát ebben 
pillanatban a Balatonnál, költőkkel körüléve. Isten áldja, kedvesem, senkihez sem hasonlítható Lacelot-
m, menedékem és vigaszom.” 
26 „Drága Zsolim, milyen hosszan hallgattam, milyen szomorú időszakát éltem az életemnek. Sok 
bosszúság és fájdalom közepette a végkifejlethez közelednek a dolgok. A férjem elhagyta a via Cusanit, 
és a melankónia ellenére, amit a 25 évnyi fáradozás és a házasság egybentartására tett próbálkozás 
kudarca miatt érzek, nem érzek semmiféle megbánást.” 
27 „Drága Kék Lovagom, drága Azúr Lovagom, homályos árnyat érzékelek a páncélja körül, amelyet 
itt-ott szétszakítanak hosszú sóhajai. Mi történik? Bánatok, betegségek, gondok… és még? Milyen 
titkos melankóliák? Milyen láthatatlan szorongások?” 
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Jékely válaszlevelében ezt olvashatjuk:  
Votre lettre de 21 mars était arrivée seulement le 3 aprile. Pendant son itinéraire de presque 
2 semaines, j'était presque un homme perdu, ou au moins un qui se sente d'être homme 
perdu. Et vous, avec votre pouvoir, peut-être infinie, vous avez senti, même déjà sur le jour 
de commencement de cette période, que je suis entouré avec d'ombres noires, et vous avez 
demandé, d'abord de vous-même, plus tard de moi, de la nature de ces ombres… 
(»Chagrins, maladies, soucis… et en plus?« - aviez vous demandé, n'osant pas écrire le mot: 
mort!).28 

Jékely megírja Morpurgónak annak a pár napnak a történetét, amelyek során egy 
elhamarkodott orvosi vélemény miatt azt hitte, tüdőrákja van. Majd így folytatja 
levelét:  

Et ce qui était le plus curieux dans l'affaire, c'est que j'ai pensé irrégulièrement beaucoup 
sur vous! J'ai attendu un sorte de secours, ou consolation, ou seulement un signe de 
solidarité, de vous - avec qui je n'espérai pas rencontrer plus dans cette vie… (Et c'était très 
douloureux, ce sentiment, de ne pas pouvoir revoir plus vous, qui êtes la plus grande amie 
et amitié, que je connais…)29 

A fennmaradt Jékely-levelek kis száma miatti kevés összeállítható levélpár közül 
az egyik Morpurgo 1972. február 21-én kelt levele és Jékely arra írt, keltezés nélküli 
válasza. Így ír Morpurgo:  

Je pense à vous, à votre (mienne) chambre de Frankel Leo, je me demande si le pont sur le 
Danube est enfin achevé, si le bruit des camions ne vous dérange plus le matin. Je vous 
imagine silhouette svelte, oeil pétillant sous l'aile du chapeau, doigt malin sur la moustache, 
vous dirigeant vers le bain Lukacz(!). Je refoule la nostalgie m'occupant des mille choses, 
problème et soucis dont ma vie est pleine en ce moment.30 

A vrai dire, je voudrais voyager tout de suite chez Vous, et tenter tout pour dissiper les 
problèmes et soucis dont votre vie est pleine - comme vous écrivez. Et je ne suis pas loin 
de la vérité, si je suppose que en un mot, c'est la Famille…31 

– válaszolja Jékely. 

28 „Március 21-én kelt levele csak április 3-án érkezett meg. Közel kéthétnyi utazása alatt én majdnem 
elveszett ember voltam, vagy legalábbis olyan, aki elveszett embernek érzi magát. És maga, a talán 
végtelen hatalmával előre megérezte, talán már az ezt az időszakot megelőző napon, hogy fekete 
árnyak vesznek körül, és megkérdezte, előbb önmagától, majd tőlem is, miféle árnyak ezek. (Bánatok, 
betegségek, gondok… és még? - kérdezte, nem mervén leírni azt a szót: halál!)” 
29 „És az volt a dologban a legérdekesebb, hogy szokatlanul sokat gondoltam magára. Valamiféle 
segítséget, vigaszt, vagy csak az együttérzés jelét vártam öntől, akivel már nem reméltem többé talál-
kozni ebben az életben… (És nagyon fájdalmas volt ez az érzés, hogy nem láthatom viszont többé 
magát, aki legnagyobb barát és barátság, amit valaha ismertem.)” 
30 „Magára gondolok, a szobájára (a szobámra) a Frankel Leo utcában, azt kérdem magamtól, kész 
van-e vajon a híd a Dunán, zavarja-e még reggelente a kamionok zaja. Elképzelem karcsú alakját, 
szikrázó szemeit a kalap karimája alatt, ujját a bajuszán, ahogy a Lukács Fürdő felé igyekszik. Próbálom 
elfojtani magamban a nosztalgiát rengeteg tennivalómmal, a gondokkal és problémákkal, amelyekkel 
tele van az életem mostanság.” 
31 „Az igazat megvallva, legszívesebben most azonnal elindulnék magához, és mindent megpróbálnék, 
hogy eloszlassam a problémákat és gondokat, amelyekkel tele van az élete – ahogy írja. És talán nem 
vagyok messze a valóságtól, ha azt felételezem, hogy gondjainak oka egy szóval: a család.” 
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Morpurgo, mint általában, szerelmi kalandjairól is kérdezi Jékelyt. „Vos nouvelles 
me manquent beaucoup, je voudrais tout savoir de vous, de vos enfants et petits-
enfants, de vos rêves, de vos amours.”32 Jékely válaszában ezt olvashatjuk: 

Des mes amours? Pratiquement on ne peut plus parler de plusieurs. Hélas! C'est l’âge, sans 
doute. Une seul amie - avec un sentiment trop grand envers moi, et trop pure, depuis 10 
mois déjà, tandisque moi, vieux cynique, avec un remord perpétuel, et »senza troppo 
impegno« – comme vous l'avez déclaré de loin, consultant seulement les astres…”33  

– írja Jékely Morpurgo előző, január elején kelt levelére utalva, amelyben – mint 
rendszerint minden újév elején – röviden ír a 1972-re várható kilátásokról: „Ce 
1972 s'annonce pour vous plus confortant de point de vue santé, vous promets 
des joies de tendresse »senza troppo impegno« et un grand succès dans le travail 
poétique.”34 

1972 tavaszán jelenik meg Morpurgo első asztrológiai szakkönyve Introduzione 
all'astrologia e decifrazione dello Zodiaco címmel. A Jékely Zoltán könyvtárában megőr-
zött kötetben az alábbi dedikáció olvasható: „À Zsoli, à mon Zsoli, Taureau 
Vénisieu de toute beauté – Lisetta”.35 A könyvbe Jékely beragasztotta azt a rövid, 72 
áprilisában kelt levelet is, amely a számára küldött kötetet kísérte: „Zsoli chéri, voilà 
mon livre, compagnon de vos rêves, j’espère.”36 – írja benne Morpurgo.  

1973 júniusában Morpurgo ismét Budapestre látogat. Hazatérte után így ír Jéke-
lynek:  

[…] comment vous dire la joie de vous avoir revue? […] Malgré la foudroyante rapidité du 
séjour, tout le temps que vous m'avez dédié, et vos mots, et votre douceur, ont été un 
baume précieux. Je vous aime bien, cher ami, je vous aime toujours, comme je vous ai dit, 
et même toujours plus, car le temps aiguise la sensibilité, et la compréhension 
réciproque[…]”37 

Jékely kevés fennmaradt levele közül az egyik éppen ezekre a sorokra válaszol: 
Chère, très chère Lisetta! Votre lettre a touché mon coeur comme la voix d'une violoncelle 
(solo) éloignée et pourtant très-très proche (en mineur) – qui parle, cette-fois-ci, 
expressément pour moi! Nous n'avions pas á Budapest une seul minute pour un colloque, 
ou un dialogue – (les trios avec Laci [Lator László – P. S.] malgré que agréables et intimes, 
n'étaient pas vraiment assez approfondis, parce que nous étions tous les trois trop 

32 „Hiányoznak a hírei, szeretnék mindent tudni magáról, gyermekeiről, unokáiról, álmairól, szerelmeiről.” 
33 „Szerelmeimről? Valójában nem beszélhetünk róluk többes számban. Sajnos! A kor teszi, kétségkí-
vül. Egyetlen barátnő – túlságosan nagy és tiszta érzelmekkel irányomban, immár 10 hónapja, míg én, 
öreg cinikus, folyamatos lelkiismeretfurdalással és »túlzott elkötelezettség nélkül« – ahogy maga ezt 
messziről megállapította, pusztán a csillagok alapján.” 
34 „1972 biztatóbbnak ígérkezik az egészsége szempontjából, gyengéd örömöket ígér »túlzott elkötele-
zettség nélkül«, és nagy sikereket a költői munkában.” 
35 „Zsolinak, Zsolimnak, minden szépség vénuszi Bikájának – Lisetta” 
36 „Zsoli drága, íme a könyvem, álmai kísérője, ahogy remélem.” 
37 „Hogy mondjam el, micsoda öröm volt viszontlátni magát? A villámgyors látogatás ellenére minden 
nekem szentelt ideje, a szavai, a kedvessége értékes balzsam voltak számomra. Nagyon szeretem ma-
gát, kedves barátom, ahogy mondtam, mindig és egyre jobban szeretem, hiszen az idő múlásával 
kiélesedik az egymás iránti érzékenység és kölcsönös megértés.” 
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fatigués!) – c'est pourquoi votre lettre émane une espèce de revanche, pour les tête-à-tête 
manqués…”38 

Barátságuk az évek múlásával egyre szorosabbá válik. Bár levelezésük némiképp 
megritkul a 70-es évek második felében, Morpurgo gyakori budapesti látogatásai és 
ritkább, de őszinte és hosszú leveleik segítenek fenntartani a köztük lévő össz- 
hangot. 1974-es tavaszi látogatása után, március 28-án így fogalmaz Morpurgo: 
„Mon très cher Zsoli, vous revoir a été une joie profonde et une douce émotion. 
Chacune de nos rencontres renouvelle le miracle d’une union spirituelle et d’une 
entente parfait de nos coeurs.”39 Soraiból kiderül, hogy Jékely ismét fontolgat egy 
olaszországi utazást – a levélhez csatolva végén a vízum megszerzéséhez szükséges 
meghívólevelet küld Morpurgo. Ebben az időszakban íródik Jékely keltezetlen leve-
le, amelyben – Horatius sorait idézve – azt írja, jobb lemondani a tervekről.  

Vous demandez de mes projets de cet an. »Vitae summa brevis spem nos vetat incohare 
longam« – cioè: je n'ai pas aucun projet momentanément. J'ai renoncé même de ma rêve: 
visiter encore une fois l'Italie. Après le guerre tout est changé en Europe, tout est vague et 
chaotique pour faire des projets de voyage en étranger. […] Reste: »il piccolo ermitaggio« – 
á Visegrád, que vous connaissez, avec des excursions de pêcheur á la linge…40 

Levelében Jékely is megerősíti, amit Morpurgo írt legutóbbi találkozásukról: 
„C'est vrai, la dernière rencontre était très positive!!! Vous rapproche plus en plus - 
spirituellement - á moi, et peut-être moi aussi á vous - mais Milan devient plus en 
plus loin de Bp…”41 

1975 tavaszán jelenik meg Morpurgo második regénye, a tudományos-
fantasztikus Macbarath. Így dedikálja a Jékelynek küldött kötetet: „A Zsoli, con tutto 
l’affetto di un’amicizia dolcissima che ha confortato tanto spesso la prigioniera 
dell’isola.”42 

A regény megjelenésének évében kimarad Morpurgo szinte szokásosnak mond-
ható tavaszi budapesti látogatása. Jékely találkozást sürgető lapjára így reagál 76 
februárjában: „Deux ans de séparation, oui, c'est trop, je m’en suis rendue compte 

38 „Kedves, drága Lisetta! Levele úgy érintette meg a szívemet, mint egy távolról hallott, de mégis oly 
közelinek tűnő csellószóló hagja (mollban), amely ezalkalommal kizárólag hozzám beszél. Budapesten 
egyetlen percünk sem jutott négyszemközt beszélgetni (a triók Lacival kellemesek és meghittek voltak 
bár, mégsem voltak eléggé elmélyültek, hiszen mindhárman túl fáradtak voltunk!) – így levele valamifé-
le revansot jelent az elmaradt beszélgetésekért.” 
39 „Drága Zsolim, mély örömmel és gyengéd érzésekkel tölt el, hogy viszontláthattam. Minden egyes 
találkozásunk megújítja spirituális egységünk csodáját és szíveink tökéletes egyetértését.” 
40 „Kérdez erre az évre vonatkozó terveimről. »Az élet rövid, ne táplálj túlzott reményeket.« – azaz: 
pillanatnyilag nincs semmiféle tervem. Lemondtam arról az álmomról is, hogy még egyszer Olaszor-
szágba utazhassak. A háború után minden megváltozott Európában, minden túl bizonytalan és kaoti-
kus ahhoz, hogy külföldi utat tervezhessen az ember. Marad: »a kis remetelak« Visegrádon, amit maga 
is ismer, a horgászkirándulásokkal…” 
41 „Való igaz, a legutóbbi találkozásunk nagyon pozitív volt!!! Egyre közelebb kerül hozzám lelkileg, és 
talán én is magához – Milánó azonban egyre távolabb kerül Budapesttől…” 
42 „Zsolinak, egy édes barátság minden szeretetével, amely oly sokszor vigasztalta meg a sziget foglyát.” 
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en lisant votre carte, et tout á coup ma décision a été prise. Zsoli, j'arrive. Je viens a 
Budapest pour vous revoir.”43  

1979-es tavaszi találkozásukat az eddigi legszebbnek nevezi Morpurgo hazatérte 
után írt levelében:  

Zsoli chéri, j’ai l’impression que notre dernière rencontre a été encore plus belle, suggestive 
et harmonieuse que toutes les précédentes. […] La joie de vous revoir, de vous parler, n'a 
jamais été encombrée par des soucis, ni vôtres, ni miens, et an plus je vous ai trouvé en 
pleine forme, rajeuni d'au moins (au moins!) dix ans, plein de vivacité et de virilité. Je suis 
sure que mes prévision de magicienne seront confirmées par beaucoup de succès au cours 
de cet été qui s'annonce somptueux. 

Le cinq jours passés chez vous ont été aussi pour moi une vraie oasis de bonheur et 
souvent, au cours de la journée, je suis saisie par des nostalgies poignantes de l’hôtel Gül 
Baba, de nos petits déjeuners si amusants dans votre cuisine précaire et romantique, de nos 
conversations dans votre chambre de travail pleine de souvenirs et de poèmes. Comment 
vous remercier?44  

Ezután még két alkalommal találkoznak egymással, Morpurgo 80-ban és 81-ben 
is ellátogat Budapestre. Utolsó meglévő, nosztalgikus hangvételű levelét 1981. dec-
ember 15-én írja Jékelynek, kifejezve reményét, hogy az új esztendő örömet hoz 
majd számára. Jókívánsága ezúttal nem teljesül: Jékely 1982. március 19-én, rövid 
betegség után meghalt. Morpurgo közös barátjaik révén bizonyára rögtön értesült 
haláláról, és valószínűleg kondoleáló levelet is küldött Jancsó Adrienne-nek vagy 
Jékely gyermekeinek, amely azonban nem maradt fenn. Barátságuk története tehát 
ezekkel a sorokkal ér véget: 

Très cher Zsoli, nous voici encore á la fin d'une année et le temps va si vite maintenant 
(est'ce que notre âge en est la cause?) que les saisons se mélangent et les souvenirs aussi, on 
a parfois l'impression de plonger dans les neiges d'antan, de se retrouver adolescent, ou 
jeune homme, ou jeune femme, dans le tâtonnement incertain du réveil. Proust a très bien 
parlé de ca, comme vous savez, et comme toujours les expériences littéraires sont les plus 
valables. […] Heureux Noel, mon bien aimé Lancelot, et tous mes souhaits pour 1982, qu'il 
apporte du bonheur á vous et á votre famille.45 

43 „Két évnyi elválás, igen, ez túl sok, én is rájöttem, amint elolvastam a lapját, és egy csapásra meghoz-
tam a döntést. Zsoli, jövök. Budapestre utazom, hogy viszontlássam magát.” 
44 „Drága Zsoli, az az érzésem, hogy legutóbbi találkozásunk még szebb, még ösztönzőbb és még harmo-
nikusabb volt, mint az összes előző. A viszontlátás örömére és beszélgetéseinkre egyszer sem nehezedtek 
rá a gondok, sem a magáéi, sem az enyémek, és ráadásul kiváló formában találtam magát, legalább (leg-
alább!) 10 évvel megfiatalodva, tele élénkséggel és férfiassággal. Biztosra veszem, hogy varázslónői megér-
zéseimet számos siker igazolja majd a nyár folyamán, amely igen fényesnek ígérkezik. A magánál eltöltött öt 
nap számomra is a jókedv igazi oázisa volt, és a naponta többször önt el a szívbe markoló nosztalgia a Gül 
Baba Hotel iránt, romantikus konyhájában elfogyasztott, szórakoztató reggeliink iránt, emlékekkel és 
költeményekkel teli dolgozószobájában folytatott beszélgetéseink iránt. Hogy köszönjem meg?” 
45 „Drága Zsoli, ismét itt vagyunk egy év végén, és az idő most olyan gyorsan telik (vajon a korunk az 
oka?), hogy összemosódnak az évszakok és az emlékek is, az embernek néha az a benyomása, hogy 
régmúlt telek havába merül bele, és az ébredés bizonytalanságában újra kamaszként, fiatalemberként 
vagy fiatal nőként látja önmagát. Proust nagyon szépen beszélt erről, ahogy azt maga is jól tudja, és azt 
is, hogy mindig az irodalmi élmények a leginkább érvényesek. […] Boldog karácsonyt, szeretett 
Lancelot-m, és minden jót 1982-re, amely remélem, boldogságot hoz magának és családjának is.” 
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