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Két új Áprily-kötet. Áprily Lajosnak 
neve a mai magyar lirikusok legcsen-
gőbb nevei közé tartozik. Egyike azok-
nak a keveseknek, akik a trianoni határ 
minden tüske-kerítése fölött győzelme-
sen szárnyalnak át. Ezt bizonyítja az is, 
hogy amikor az erdélyi szépmívescéh 
kiadványaként Vers vagy te is címen 
műfordításai néhány ú j verssel meg-
toldva megjelentek, a berlini Voggen-
reiter-Verlag is útnak indította Ras-
muszen hajóján című verseskötetét. Eb-
ben a két kötetben elsősorban bámula-
tos nyelv és formaművészete hódít. Le-
fordította G. Hauptmann legköltőibb 
mesejátékát, Az elmerült harangot; s ez 
a munka a nyelvnek olyan művészetét, 
árnyalatban és szépségben való gazdag-
ságát követelte meg, amilyenre nálunk 
a Csongor és Tünde s Arany Szentivánéji 
álom-fordítása adott példát. A nagy né-
met költő a természet szereptézisén 
építi fel drámáját , keresve benne az ős-
germán és a klasszikus természet-
mythosok csodavilágát. Germán elemei 
miat t lefordíthatatlannak éreztük ezt a 
művet, annál is inkább, mivel az író az 
ősgermánságot az öreg Wittichen meg-
szólalásának ősprovinciális jellegével is 
hangsúlyozta. Áprily Lajos az ősi 
mythos helyett a mese költőiségét és 
szimbolikus jellegét érezteti fordításá-
ban s így nála Heinrichnek, benne min-
den művészléleknek a tragédiája nyü-
gözi le az olvasót. Ez az általános 
emberi annyira uralkodik a játékon, 
hogy a természet-mythos egyszerűen a 
költőiség köntösévé vált nála. De a 
köntös azért olyan színes, ragyogó, sok-
csillogású, sokzenéjű, hogy elvarázsolja 
az olvasót. Csak egy jelenetére hivatko-
zom : a tündérek táncára. I t t igazán 

Fényhavas 
holdfénytől a kék havas. 
Hűs, ezüstös szürkület 
szirt felett és völgy felett . . . 

Az, ami e fordításhoz it t , a céhbeliek 
kötetében csatlakozik, el is törpül a for-
dítás művészetének e mellett a sikere 
mellett. Méltó kiegészítés azonban hozzá 
az a versfüzet, amelyet a berlini kiad-
vány ad. A lírának legnemesebb szub-

jektivitása csillog i t t előttünk. Áprily 
nem a lázongás, nem a szenvedély poé-
tá ja . Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
lelkén örök nyugalom honol. A legna-
gyobb lelki csendbe is belezúg a gond, a 
kétség, a nyugtalanság. Nem többől ered 
ez, csak az élet nyomasztó sejtelmes-
ségéből, de ettől a lidércnyomástól 
nincs menekülés. Mögötte fölmered a 
kétség, a mult megítélésének kétséges-
sége («Szép volt az élet? Nem tudom») 
és vele jár a vágy a kísértetes magá-
nyosság után. És ebből a nyugtalanság-
ból röppen fel Áprily költészetének ál-
landó modora, a holló állandó képzete, 
a halál állandó t i tka, a rejtelem. 
A hegyhasadékot örökké sajgó szikla-
sebnek lá t ja , melyet egy bősz t i tán dö-
fése t ö r t ; a föld mélyéből börtönbezárt 
alvilági máguszok dübörgését hallja ; az 
őszi fákon a nagy vadászat vérnyomai-
tól irtózik ; s mintha koromszem hul-
lot t volna szemébe, fölkiál t : 

Valami rossz tündér játszik 
velem . . . 

S hiába csillog, — bennem 
fá j a t á j , 

a mosolygása bennem fénytelen. 
Nosztalgiás versnek mondja l iráját . 

Ezt a nosztalgiát azért nem tud ja le-
küzdeni, mert lelkén az emlékek köde 
ül. Igazi köd ez emlék : elmosódottak 
alakjai és élményei, de tónusukat lel-
kének nosztalgiája adja meg. Minden 
verse az élmény vagy elképzelés emlék-
foszlánya. Erőben, hangulatkeltő ele-
venségben minden emléke egyenlő és 
mindnek azonos a hangulatiránya. Az 
élmény is csak az emléktávlatban válik 
költői naggyá nála : túlságos közelből 
nem hallja ennek tiszta ri tmusát (Vers 
vagy te is). És mivel így az élményt ren-
desen szimbolikus tartalommal telített 
jelenet vagy kép t á r j a elénk, a való és 
a képzelt az emlék félhomályában el-
választhatatlan. A befelé néző szem a 
hangulat tükrén veri vissza az élményt, 
de a tükör i t t színez is : nosztalgiás 
tónust teremt. Ez a tónus nem egész-
ségtelen, nem is különös: egyéni, de a 
léleknek természetes vonása. Azt ír ja 
egy helyen : 
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A seb, mit r a j t am vad kor 
ökle zúzott, 

sötét heggé simult minden 
dalon. 

De mint a monda tóba hullt 
harangja, 

a mélyben él az ember-fáj-
dalom. 

Az ököl sujtásait nem halljuk lirájá-
ban, de sebnek érezzük minden szavát 
és fájó harangcsengésnek minden vers-
szakát. Az ő szavának nincs helye «soha 
csacska csókahadban, rikácsoló vad 
csapatban» s van az énekének valami 
jóéjt kívánó lemondása (Rasmuszert 
hajóján). És azt hiszem, ép ebben van 
egyéniségét jellemző erdélyisége. Az 
olvasó szeme elé néha egy magányos fa 
képe rajzolódik, mely elvesztette erdő-
családbéli t á r sa i t : a szelet is könnyeb-
ben viharnak érzi most, s az álmaiban 
is nyugtalanság gyöt r i ; a feltornyosuló 
felhőből a halált vár ja s megpihenni 
ra j t a a holló sem mer. A magányos fá-
nak ez a vergődése Áprily költészete : 
de ezt a vergődést nemcsak a képzetek 
éreztetik ; ezt hozza magával szavának 
dallama is. És Áprily költészetében 
ép az a meglepő, hogy a tökéletes hang-
szerelés ellenére is mindig szívből köz-
vetlenül fakadó a dallam. A legszembe-
tűnőbb ez a közvetlen zenei kíséret ot t , 
ahol megcsattan a l a n t : a vasuti őr 
dalának utolsó sorában. Ilyenkor hosz-
szabb csendülésű a sor : nem bír ja el a 
kicsattanó szomorúságot. Másutt a 
rímek elhelyezésének valami sajátosan 
szándékos egyhangúsága erősíti a ko-
mor színt, noha az egyhangúság a rí-
melő művészetnek ma egyedülálló töké-
letességét fedi. És a mondatok terjedel-
mének a hangulat-hullámzáshoz való 
alkalmazása is dallamerősítő, bár az is 
önkéntelen . . . «Madaram a holló, mo-
numentális, büszke gyászmadár» — ez 
a holló Áprily költészetének szimbo-
luma. Alszeghy Zsolt. 

Ungarisehe Balladen. (Herausgegeben 
von Robert Gragger und Hedwig Lü-
deke. Walter de Gruyter Verlag, Ber-
lin 1926.) — Ennek a könyvnek szo-
morú jelentőséget ad, hogy Gragger 
Róbertnek utolsó műve, melynek meg-
jelenésén még örülhetett és melyet saját 
kezű dedikációval ellátva mintegy bú-
csúajándékul küldött szét pár nappal 
halála előtt barátainak. (Két másik 
műve, melyet még saját maga rendezett 
sajtó alá, a közeljövőben jelenik meg.) 
Ez a szépen kiállított, magyar népmű-

vészeti motivumokkal diszített ballada-
kötet elszakadt láncszeme annak a 
nagykoncepciójú munkának, melyet 
Gragger épen egy évtizeden át folyta-
to t t Berlinben, hogy a külföldet meg-
ismertesse a magyar művelődés nemzet-
közi értéket képviselő kincseivel. A ma-
gyar népköltészettel különös szeretet-
tel foglalkozott és Berlinben pár évvel 
ezelőtt nagy feltünést keltett a magyar 
népdalról t a r to t t előadása, melynek 
keretében a legjobb német és magyar 
művészek muta t t ák be a Kodály-
Bartók által gyüj töt t magyar népdalo-
kat . Bartók gyüjtését ki is adta az 
Ungarische Bibliothek című sorozatá-
ban a dalszövegnek német fordításá-
val, melyet az ő útmutatásai szerint 
ugyancsak Lüdeke Hedwig végzett, 
akinek a balladafordításokat is köszön-
het jük. 

Míg Graggernek korábbi kiadványai 
(így Petőfi-anthologiája az Insel-Ver-
lagnál) elsősorban népszerűsítő célzat-
túak voltak, balladakötetével a tudo-
mányos igényeket is ki kívánta elégí-
teni. Fájdalommal lát ta , hogy a ma-
gyar balladaköltészet remekeit nem-
csak hogy a művelt olvasóközönség, de 
még a tudományos világ sem ismeri, 
részben a nyelvi hozzáférhetetlenség, 
részben a rendszeres kiadások hiánya 
miatt . Pedig kétségtelen, hogy pl. szé-
kely népballadáink méltón megállják 
helyüket a skót és a skandináv nép-
balladák mellett. Mialatt művészi ér-
zékkel igyekezett a fordító számára, 
aki csak hiányosan tud magyarul, a 
balladák szépségeit hozzáférhetővé 
tenni, teljes tudományos felkészült-
séggel mélyedt el a balladák eredeté-
nek, fejlődésének, mibenlétének tanul-
mányozásába. Ezen tanulmányának 
eredménye az a terjedelmes előszó, 
mellyel a kötetet bevezeti. Behatóan 
foglalkozik, a magyar népköltési gyüj-
teményekkel, melyeknek szerinte a leg-
nagyobb hibájuk, hogy a gyüjtőket 
irodalmi és esztétikai és nem tudomá-
nyos, folklorisztikai szempontok irányí-
tot ták. Nem voltak tekintettel a meló-
diákra sem, hanem csak a szöveget 
közölték, pedig a kettő elválaszthatat-
lan. A legújabb gyűjtemények már 
mindezeket a szempontokat tekintetbe 
veszik, de a félévszázados mulasztás 
sok pótolhatlan kárt okozott. Tanul-
mányának második fejezetében a bal-
lada gyökereit kuta t ja . Egyik forrását 
a pogánykori hősi énekekben, másik 
forrását a históriás énekekben lát ja . 
A ballada irodalmi formájá t francia 
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