
Á P R I L Y L A J O S ; Á B E L F Ü S T J E 

Válogatott versek. Drámák. Szépirodalmi könyvkiadó Bp. 1S57. 

Tiszta ember és tiszta költő — így jelle-
mezném Áprily Lajos egyéniségét és költé-
szetét, ha egyetlen szóval kellene beérnem. 
Ezt az egyetlen, szót textusnak választva 
és egész tar ta lmát kibontva, elmondhatnám 
mindazt, amit emberről és költőről tudni 
és kimondani lehet. 

A jelzőnek megvan az a veszedelmes tu-
lajdonsága,- hogy amikor, jellemez, egyben 
korlátoz is. Kizár, vagy legalábbis feledtet 
minden olyan tulajdonságot, amely benne 
nem foglaltatik. Homeros az ismétlés erejé-
vel kalapálta emlékezetünkbe a rhododak-
tylos Éost, s az ő hajnalát mindig rózsa-
uj júnak fogjuk látni. Ady helyesen, ösztö-
nösen érezte, hogy hármasával-négyesével 
kell a jelzőket tornyoznia, ha látomását kor-
látok közé nem akar ja szorítani. A „t iszta" 
jelzőnek az a vesiedelme, hogy nemcsak el-
lentétét, a piszkosat, szennyeset rekeszti ki, 
hárem az árnyalatokat is a két véglet közt. 
Legkényelmesebb meghatározása a tiszta-
ságnak egy negatívum : a szenny hiánya. 
Aki a tisztaságról prédikál, rendszerint azok-
nak a szennyes bűnöknek leírásában édeleg, 
amelyek a tiszta emberből hiányzanak — 
s eléri azt, hogy üresnek, színtelennek, unal-
masnak érezzük a tisztaságot. A desztillált víz 
nem oltja a szomjat, sőt az egészségnek is árt. 

Ha a csupa negatívumot jelentő tisztaság 
művészi érték lenne, akkor a nagyanyáink 
számára írt épületes történetek jelentenék 
az irodalom csúcsait, Ady pedig, aki azt írta 
magáról, hogy lelke mélyén mocsár van : 
a förtelem — egyáltalán nem lenne költő. 

Kétségtelenül körülhatárolhatjuk Áprily 
költészetét negatívumokkal is. Nincsenek 
szenvedélyei. Nem szólal meg olyan vágya, 
amelynek teljesüléséről rezignáltán le ne tud-
na mondani. Öröme nem ujjongás, legmé-
lyebb fájdalma sem a sebzett vad üvöltése. 
Emberszeretete nem megy a forradalmársá-
gig, sem politikai, sem szociális tekintetben. 
Könnyű munka lenne ilyen negatívumokkal 
tönkreszabdalni egy rosszul elképzelt költő-
ideált. 

De én pozitívumra gondoloK, amikor tisz-
taságról beszélek. Nem arra, ami nincs meg 
az emberben és a költőben, hanem arra, ami 
árad belőle. Ha a ránk törő szenny bemocs-
kolhat bennünket, a felénk sugárzó tisztaság 
ne tudna beragyogni és belénk hatolni ? Va-
lóban íztelen, színtelen, súlytalan lenne az, 
ami az emberben legértékesebb, aminek hor-
dozói kiválasztott emberek, s amit tovább-
adni, szétsugároztatni a legszebb emberi és 
költői kötelesség, a legszociálisabb cseleke-
det ? 

Erről a sugárzó, á tható, nemesítő és vég-
eredményben teremtő tisztaságról beszélek, 
Áprilyról szólván. 

A hetvenéves költő új könyve ismét válo-
gatott versekből áll. Jellemző rá, hogy bár 
egész életében ritkán szólalt meg s tökéletes-
re csiszolt versei gondos válogatást árulnak 
el, többször is adott ki válogatott költemé-
nyeket. Most, majdnem félszázados út jára 
visszatekintve, egy nem is vaskos kötet első 
felében foglalja össze az első harminc eszten-
dő sokszorosan átszűrt termését (nem egy 
emlékezetes versét fájdalommal nélkülöz-
zük is) — és a kötet másik fele ad részlete-
sebb képet az utolsó másfél évtized termé-
séről. 

Áprily annak a csodálatosan termékeny 
lustrumnak szülötte, amely — más műfa-
jokról és művészetekről nem beszélve — 
olyan lírikusok születési évét foglalja magá-
ban, mint Babits, Juhász, Kosztolányi, Tóth 
Árpád, Füst M i l á n . . . j ' en passe. Különös-
képpen csupa poéta doctus, a távol Erdély-
ből később ideszakadt Áprilyval együtt . 
Megszólalásuk olyan időre esik, amikor va-
lamennyiüknek megfeszített erővel kell küz-
denie, hogy a közvetlenül előttük járó láng-
észtől, Adytól, minél határozottabban elkü-
lönítsék a" maguk egyéniségét. Előttük áll 
a Petőfit követő epigon-korszak elrettentő 
példája. A szabadulás nem volt könnyű — 
gondoljunk Tóth Árpád Ady-rajongására. 
Érthető, hogy a kortársak közt éppen ezek 
a poéta doctusok szabadultak meg legköny-
nyebben. Nemcsak tehetségük, doctus vol-
tuk is segítette őket :.az intellektus, a mélyen 
magukba szívott és tudatosan feldolgozott 
kultúra, Ady zseniális ösztönösségével szem-
ben. 

Áprilynak Adyhoz való viszonyában ne 
azt firtassuk : hány szenvedélynek, hány té-
makörnek hiánya különbözteti meg költé-
szete fehér színét Ady szivárványától. Hi-
szen a fehérben benne van a szivárvány min-
den színe. Az ő függetlenségi nyilatkozata : 
a pisztrángról szóló vers. A pisztráng annak 
a földnek vizeiben él, ahonnan Áprilyt elsza-
kítot ta a sors s ahová örökös honvágy vonzza. 
A pisztráng csak tiszta vízben tud megélni. 
A pisztráng mindig fölfelé, ár ellen úszik. És 
végül — hogy a függetlenségi nyilatkozat 
egésze világos legyen — a pisztráng az 
Óceántól indul el és visszajut az Érig. 

Az Óceán a tudós poéta számára kettős 
szimbólum. Egyik értelme a nagyvilág, amit 
Ady fizikailag megtapintott Párizsban, ő pe-
dig rezignáltán lemond róla első fiának szüle-
tésekor. Hogyán telnék párizsi útra a család-
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apává lett fiatal vidéki tanárnak ? Olyan 
vágyálom ez, amelyet említeni is alig hallunk 
többé. — Másik értelme a szónak az a mély 
kultúra, amelyet szegényen is meg lehetett 
szerezni. A pisztráng magával hozta az Óceán-
ból és az Ér javára használja fel. Gondol-
junk a műfordító Áprilyra, aki versben 
Shakespeare, Hauptmann, Ibsen, Puskin és 
Nyekraszov, prózában Gogol és Turgenyev 
műveit szólaltatta meg tökéletes formában 
és a legtisztább magyarsággal. 

Áprily irodalmi kul túrája Babitséval ro-
kon. Alapja a nyelvnek és a formának szinte 
vallásos tisztelete. A forma tisztaságának 
gondját talán a többször emlegetett ötvös-
őstől örökölte. Legerősebb nyomot a görög 
klasszikusok hagynak költészetén — erre 
vall két drámai költeménye, a Proserpina-
látomás, a hexameterek, distichonok, sa-
phoi strófák. -— De még gyakrabban s ugyan-
olyan mesteri tisztasággal használja a nyu-
gati formákat is. Hangjának emelkedettsé-
gére, tempójára jellemző, hogy e formák közt 
legkedvesebb neki a keresztrímes ötös-hatod-
feles jambus. 

Tartalmilag Nyugat hatása kevéssé nyilat-
kozik meg. A mitológiát, amely az erdélyi 
vagy szentgyörgypusztai t á jaka t benépesíti, 
a görögöktől kapja. Ér thető ez : amikor e-
gész magát kivetíti a természetbe, ebben az 
egészben nemcsak érzés, vágyakozás, hangu-
lat, hanem kultúra is foglaltatik. 

Áprily egész életében a szerelmes figyelő 
szemével jár ta a természetet. Ez nemcsak 
azt jelenti, hogy hű és jellegzetes jelzőkkel 
ruház fel százféle állatot, fát , virágot. Jelen-
ti azt is, hogy fű, fa, virág, madár, felhő, szik-
la ú j meg ú j világítást kap a költő hangulata 
szerint. Az erdő lombja közt átnyilazó, föl-
dön játszó napsugár fényes foltja nem egy 
versben fordul elő, de érdemes lenne sorra-
szedni : hányféleképpen. 

Aprilynak nincs egyetlen ilyenfajta felki-
áltása sem : „Ó természet, ó dicső természet!" 
(Általában azt hiszem kevés felkiáltójelet le-
hetne összeszámolni verseiben.) Nem ma-
gasztalhatja a természetet, annyira egy vele. 
Önmagáról keveset beszél, költői szemérem 
dolgában Arannyal rokon. Amit életéről meg-
tudunk, azt is a szülőföld, Enyed, az édes-
anya, a feleség, a gyermekek, az unoka ké-
pén látjuk tükröződni. Az unoka. . . ennek 
a drága kis teremtésnek elvesztése sajtolja 
ki a költő lelkéből azt a versciklust, amely-
hez esztétikus nem mer hozzányúlni, mert 
leggyöngédebb szavaival is sebeket bolygat-
na, dicsérete sértés-számba menne. Nem hír-
ért, dicsőségért íródtak ezek a versek, hanem 
a költő szíve véréből áldoztak fel valamit , 
hogy az életnek, a maradandóságnak egy da-
rabkáját megmentsék az örökre elveszett 
kedves gyermek számára. 

Mit mond a költő az emberek világáról ? 
Keveset. Az embernek csúcsát keresi, a leg-
magasabb pontot, améddig az ember el jut-
hat — és két világháborút él á t , meg a fa j -
gyűlöletnek a háborúnál is borzalmasabb em-
bertelenségeit. Az ő hangszere nein alkalmas 
arra, hogy iszonyodását teljes válóságában 
kifejezze. Ahol ezt a tárgyat érinti, nem jut 
tovább a keserű rezignációnál. Inkább hall-
gatása- beszél, menekülése a természetbe, s 
az a sok tartalmilag gyakran 'egymásba folyó 
négysoros vers, amely a legmélyebb rezig-
náltság formai kifejezője. Hosszú időn á t nein 
próbál nagyobb verset fölépíteni : minek ? 
„Lírai sóhajokba tördeli szét fá jó lelkét." 

Szociális forradalom ? Áprily lelki alkatá-
val nem lehet forradalmár az ember. Csak 
átveheti a rőzsegyűjtő anyóka terhét, mert 
kezét hasonlónak lát ja az édesanyja agyon-
dolgozott kezéhez. Ennyi elég, hogy lássuk : 
melyik oldalon áll az emberért folyó küzde-
lemben. 

Horátiusi öntudat nincs benne. Mint Arany-
nál, úgy hiszem, nála is szerénység a sze-
mérmesség alapja. Szentgyörgypusztai kis 
háza előtt befog egy forrást : ezt érzi legma-
radandóbb művének. 

Ábel füs t je . . . A rövid vers, amelynek cí-
mét Áprily a gyűj temény élére tet te , nem . 
a legjelentősebbek közül való. De a cím tö-
kéletesen jellemzi a költő művét. Áldozat 
füstje, amely tiszta fehéren, töretlenül, egye-
nesen emelkedik fölfelé. 

• 

Néhány szót még a kötetet lezáró drámai 
költeményekről. Áprily görög kul túrájának 
szép termékei ezek. Az Oedipus Korinthos-
batí 1954-ből való és nyomtatásban most je-
lent meg először. Jambikus trimeterben írt 
előjáték Sophokles Oedipus királyához. Köl-
tői dramatizálása egy ősi anekdotának, amely 
szerint már Polybos udvaránál fölmerült a . 
gyanú Oedipus származását illetően. Egy el-
foj tot t testvér-szerelem előre veti az incestus 
árnyékát. 

Régebbi mű amellyel örömest találkozunk 
újra, az Idahegyi pásztorok. Homerosi epika 
és sophoklesi tragikum keveréke, klasszikus 
stílusban, de Áprily kedves nyugati versfor-
májában, amely sokat elvesz a mű drámaisá-
gából. A trójai háború kimeríthetetlen any-
gából Páris tragédiáját formálja meg. A ki-
rályfit , éppen mint Oedipust, kitétették szü-
lei, mert a jóslat azt mondta róla, hogy Trója 
pusztulásának okozója lesz. Végzetét — a-
mely egyben városának végzete is — épp oly 
kevéssé kerülheti el, mint Oedipus. Az iste-
nek őt is bűnössé teszik akaratán kívül. Az 
Erinnysek üldözése elől máglya-halálba me-
nekül." 
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Ebben a tragédiában szólal meg a legerő-
sebb hang, amelyre Áprily hangszere képes 
volt. Idézem Páris szavait, a háború elátko-
zását. Ez a néhány sor sokat elárul abból,.ami 
a rezignált, halkszavú költő lelke mélyén 
rejtőzött. 

. . . J a j átkozott az átok, 
melynek tüzes bilincsét hordozom — 
Az ember-irtó, farkas-torkú rémet : 
a háborút jajjal megátkozom ! 

A vakmerőt , ki vészthozó kezével 
kinyit ja döghalálos ketrecét, 
kígyó riassza, barlangszáj kilökje, 
hazátlanul bujdosson szerteszét ! 
Holló feleljen jajgató szavára, 
itassák vérré változó vizek — 
s borzongató dalt zúgjanak fülébe 
az embervérre-bősz Erinnysek — ! 

Benedek Marcell 

M A G Y A R O K B E S Z É L J E K 

Szemelvények emlékiratokból. A kötet anyagát válogatta Ha tvany Lajos és Belia 
György. A bevezetőt és utószót H a t v á n y Lajos, a jegyzeteket Belia Gyögy írta. — 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1957. 

Negyven íves könyv, közel félévezred ha-
zai memoárirodalmából. Mátyás király korá-
tól Ferenc József koráig követik egymást a 
fel-fellobbanó fényecskék, amelyek egy pil-
lanatra megvilágítanak egy-egy jólismert 
vagy félig-elfelejtett .arcot, s talán némikép-
pen módosítják is az olvasóban a benne élő 
képeket a magyar múlt hőseiről. Annyi bi-
zonyos, és ezt eleve le kell szögezni : nagyon 
érdekes, sőt, nagyon szórakoztató olvas-
mány. Olyan könyv ez, amelyet az ember elő-
elővehet, találomra bárhol felüthet, kicsit be-
leolvasgathat, s mindújra úgy érzi magát, 
mintha nem túlzottan fontos, de mosolyra, 
fejcsóválásra, vagy esetleg elgondolkozásra 
késztető pletykákat hallott volna régi is-
merősökről. 

Hogy mi a könyv célja ? Az előszó igyek-
szik rá egyértelmű magyarázatot adni, mond-
ván : „ E könyv célja, h'ogy a magyar törté-
nelem folytonosságának, a két háború vágta 
szakadékon keresztül, olyan szavakban ver-
jen hidat, melyekben egy-egy nemzedék ne-
vezetes vagy névtelen szereplői, a maguk ko-
rának vezéreszméit, tudatosan vagy öntudat-
lanul kimondták." 

Kétségtelen, hogy aki igényt ta r t arra, 
hogy többé-kevésbé tisztában legyen nemze-
ti múltunk hozzánk vezető méltóságos folya-
matával , az nem csak kuriózumok kedvelé-
sének okából kap egy ilyen könyv után. Egy 
ilyen könyvre tulajdonképpen nagyon nagy 
szükségünk lenne. Ez a nagyon érdekes kötet 
nem az. Ha volna már egy ilyen könyvünk, 
akkor a Magyarok beszélnek lebilincselően 
egészítené ki ama könyvet, hiszen megvan 
benne minden, ami abból a még össze nem 
állított könyvből kimaradt . Ha tvany Lajos 
és Belia György gyűjteményének ugyanis 
a legfeltűnőbb tulajdonsága, hogy nem azok 
a magyarok beszélnek benne, akik a maguk 
korának vezéreszméit legjellegzetesebben 
hordozták, hanem azok a magyarok, akik 
ezekre a nagy egyéniségekre visszaemlékez-

nek. Nem -Mátyás király, Zrínyi Miklós' 
Széchenyi István, Kossuth Lajos fejti ki ko-
rának vezéreszméit, nem Deák Ferenc igyek-
szik indokolni a Kiegyezést, hanem mások 
— esetleg igen kitűnő írók, máskor jószemű, 
okos írástudó kortársak — szólnak felőlük, 
nem egyszer érdekes részletújdonságokat elá-
rulva, tehát ismereteinket okvetlenül bővítve. 

Persze, a recenziónak semmiképpen sem 
volna joga ezt a hiányt számonkérni a sze-
melvény-gyűjteménytől, ha az előszó nem 
ezt a sokkal súlyosabb célt tűzte volna ki. 
Lehetséges, hogy nem is volna ilyen kelleme-
sen olvasmányos a könyv, ha a hazai rene-
szánsz vezéreszméit Mátyás király szavaiból 
vennők tudomásul, ha a parasztháborúk 
célkitűzését Dózsa György megfogalmazá-
sában olvasnók újra, ha az úri reakció igéit 
Werbőczy hangoztatná, s utánuk maga 
Zrínyi Miklós jelentené be, hogy immáron 
megszületett a magyar nemzeti állam tuda-
ta s igénye, majd Rákóczi közölné a kuruc-
kor uralkodó eszméit, Martinovics a felvilá-
gosodás jegyében született polgári forradal-
miságát, Széchenyi a reformkorét, Kossuth 
a negyvennyolcas forradalom szabadság-
eszméjét, Deák Ferenc a kiegyezés meggon-
dolásait és Táncsics Mihálytól olvasnók, hogy 
a szocializmus első reményei is e l jutot tak a 
magyarok földjére. Ezek "a férfiak valóban 
hordozói valának egy-egy kor vezéreszméi-
nek. A kötet szerzői pedig javarészben csu-
pán ezeknek a megihletettjei voltak. Ezért 
kockáztat tuk meg már mondanivalónk leg-
elején, hogy a könyv olvastán egyben-más-
ban ugyan módosul bennünk a hazai múltra 
vonatkozó kép, de maga az összkép vagy 
már eleve megvan bennünk, vagy ha hiány-
zik, ezekből az érdekes történetekből ugyan 
ki nem alakul. 

Tehát ne tekintsük a Magyarok beszélnek 
című gyűjteményt annak, aminek ígéri 
magát , hanem annak, aminek valójában si-
került : egyrészt történelmileg általában hi-
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