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Életmű

Kozma László

Októbervégi orgonák

Áprily Lajos költés z ete
(II.)

Történelem

Áprily Lajos költészetében a történelem többféleképpen tükröződik. Megjele
nik áttételesen, ilyen például Római őrvonalon című ciklusa, melyben visegrádi, 
Duna-menti élményeiről vall. Természetképeiben többször találkozunk törté
nelmi metaforákkal. De ezeken az áttételes ábrázolásokon kívül, közvetlenül is 
megjeleníti vejének tragédiáját, mely a történelmi háttér ismeretében jelképessé 
válik. Személyes életének egyéb epizódjait is többször foglalja versbe azok törté
nelmi hátterével együtt. Műveiben a történelem élővé lesz, mivel azt emberi 
sorsokon keresztül ábrázolja.

Isten én kőszálam — hangzik a 42. zsoltár. Menedék című versének gondo- 
latritmusos párhuzamában ez a kép jelenik meg: „egyetlenegy kőszikla megma
radt, / egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten. ”

A négysoros vers 3. sorában a kőszikla egyszerű metafora, csak a hasonló 
szerepel; a szóképet a zárósor teljes metaforája fejti ki, melynek első tagja rokon 
értelmű párhuzam. A hasonló megelőzi a hasonlítottat, ez a stilisztikai eszköz a 
fokozást szolgálja. A 3-4. sor variációs ismétlés. A jambikus 10/11-es periódus 
második sorának csattanója Isten neve, stilisztikai szempontból a metafora ma
gyarázata, retorikus fokozás.

Áprily Lajos 1943-ban kérte nyugdíjazását, ekkor a Visegrád melletti Szent- 
györgypusztán telepedett le. Számára Visegrád a római őrvonalat, a történelmi 
változások átélését jelentette, ezt Római őrvonalon című versciklusa is jelzi.

Marcus Aurelius című verse rokon sorsot villant fel, a római császárfilozó
fus a történelem mulandóságán mereng: „A parton állt, füves, fa-védte halmon, / 
a szélben őszi lomb rezgett a fán. / Tűnődött sorson, életen, hatalmon / s nézett 
az illanó hullám után.” Az 1. versszak 3. sorának halmozása és a 4. sor hullám
zásának párhuzama ember és történelem mulandóságát érzékelteti. A 2. vers
szakban felbukkan a sas, a légiók lobogóján található jelkép: hullása a jövőt sej
teti. A versben az Ister a Duna latin neve, archaizálás. A költemény többszörös 
áthallás, a magyar történelem változásainak költői megfogalmazása, a sorssal 
való küzdelem képe. A zárósor a jövő sejtelme, melynek a b alliterációja ad
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hangsúlyt. Mi már ismerjük a jövőt, a római birodalom összeomlását: a császár 
gondolataiban ez még csak sejtelemként suhan át — ez adja a vers drámai fe
szültségét: „S egyszerre túlról, sűrű, vén füzesből, / kvád nyíl suhant a lengő' sas 
felé,  // Billent s zuhant már. Elkísérte szemmel, / amíg a loccsanó habokba 
hullt. / Lelke megtelt szokatlan sejtelemmel / s a  bölcs és büszke homlok elbo
rult.”

A sas nem csupán metafora, a költő az ő sorsát is megjeleníti. „Halászsas: ta
vasztól őszig gyakran láttam a Kis-Duna felett. Csak olyan napokon indul vadá
szatra, mikor zápor duzzasztotta folyók és patakok nem zavarják meg a Duna 
vizét: látni kell a zsákmányt, melyre lecsap. Alacsonyan száll, kémlelő repülés
sel. Ha elunja, fűztetőre vagy magas jegenyékre telepedik Rászegzem a prizmás 
látócsövet: milyen uralkodó fejtartása, milyen kemény római profilja van. De ta
lán azért látom ilyennek, mert tudom, ő is, én is itt élünk a római limes vona
lán.” (Halászsas. In: Álom a vár alatt 31. l.)

S z ilencium  című verse, melyet egykori diáktársa, a háborúban elesett Joó 
József emlékének szentelt, drámaian fest egy apró jelenetet, melyből a háború 
döbbenete sugárzik. Emlékszem egy rádióriportra, melyben Áprily maga idézte 
kántáló hangon a régi kiáltást, mellyel a kollégiumban egymást szólították. Ez 
lett a verszene fő tétele, talán, ahogyan ő határozta volna meg, a vers magmon
data. A költemény latin címe a kolozsvári kollégiumi szilenciumra utal, mely 
most metaforikus jelentést kap. A költő éjszakai csendben emlékezik, majd a 
csend a vérestitkú harcterek némaságává tágul. Az utóbbi kép elhallgatás, Joó 
József elestét írja körül.

A költemény a harmadik személyű elbeszélés után párbeszédre vált, melynek 
azonban egyik szereplője néma, alakját, együttlétüket az emlékezés idézi. A bel
ső párbeszéd kiáltássá erősödik, a néma utca azonban nem felel, a vers csatta
nója egyetlen ige, mely egyszerűségében drámai fokozás: kerestelek. A költő 
egyetlen szóba sűríti a háború értelmetlenségét. Arany és Horatius említésével 
a kultúrát, a költészetet szegzi szembe a háború pusztításával.

A versszakokban a sorok száma eltér, az utolsó versszak kétsoros csattanó. A 
két zárósor a szótagszám és rímelés alapján kapcsolódik az előző versszak 
11/10-es, félrímes jambusi periódusaihoz, melyek négysoronként alkotnak rím
rendszert. Az előző versszak utolsó előtti 11 szótagos sora kettőbe törik, ki
emelve a hallgatott — hallgattak ismétlését: „a hold alatt, a nagy szilencium- 
ban, / Domine — hogyha elkiáltanám — / S mozdult a hangom / Hallgatott az 
utca, / Hallgattak véres titkú harcterek, / Öregdiákok báli éjszakáján, / do
mine Joó József, kerestelek.

Két város, Kolo z svár, Enyed című verse a második bécsi döntés (1940. au
gusztus 30.) utáni helyzetet írja le, melyet a harangszó és a harang némaságá
nak ellentéte fejez ki. A 2. versszakban arra utal, hogy édesapját Enyeden te
mették el.

A költemény négy négysoros, félrímes versszakból áll, melyeket 9/8-as jam
busi periódusok alkotnak. Az első két versszak 1-2. és 3-4 sorban a harangzú
gás, sugár — némaság párhuzamos ellentét és szinesztézia; az érzékterületek 
összekapcsolása fokozás. Az 1. strófa 2. sorában igehalmozás festi a lelkesedést.
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„Egyiknek eget vert a kedve, / harangozott, tombolt, dalolt. / A másik ült a nagy 
homályban, / és a harangja néma volt — / Egyiknek forró még a szíve, / ontja 
felém a sugarat. / A másik hangtalan mutatja: / az apád sírja itt maradt.” A 3. 
versszak 1. sorában az ellentét tömören, a sor két felének szembeállításával fe
jeződik ki: „Üzenetük öröm s panasz-szó”. A 3-4 sor újabb stilisztikai eszköz, a 
tartalmak, a grammatikai alakzat fordított sorrendű szembeállítása, kiazmus: 
„Megölelem a nevetőket / s a  sírókat megölelem. ” A 4. versszak elsó két sorában 
a különös égbolt a történelmet jelképezi. A 2. sorban két ellentétes jelentésű ösz- 
szetett szó áll szemben egymással: „Szivárványos, különös égbolt: / felhóTorús 
fénytámadás. / Elrendelés a zokogásuk / s elrendelés a kacagás. ”

A költó lányának, Mártának háború alatti tragédiáját Csiki Zoltán könyve, a 
Rapsóné öröksége írja le (410. l.) : „A bevonuló orosz hadvezetóséget Kolozsváron 
a román félrevezető erőknek sikerül meggyőzniük, hogy minél több magyart 
fogdossanak össze a városban, mert ők is mind »meggyózódéses fasiszták«. Az 
elszállított mintegy 5000 magyar férfi között ott van egyetlen lányának, Mártá
nak a férje is: Mikecs László (1917-1945) néprajzkutató tanár.” Mikecs László 
1944. december 4-én a taganrogi hadifogoly-táborban vérhasban halt meg, 
Áprily lánya házassága kezdó éveiben özvegyen maradt.

A civil magyar lakosság orosz munkatáborokba hurcolása több országra is ki
terjedt. Kárpátalján a bevonuló orosz hadsereg napiparancsa szerint minden 
magyar hadköteles férfit összeszedtek, az áldozatok számát 20-40 ezer közöttire 
becsülik. Sorsukat több helyen, Munkácson, Szolyván és másutt emlékművek 
jelzik.

A mai Románia területéről is szisztematikusan vittek magyarokat orosz 
munkatáborokba. Tempfli József egykori nagyváradi püspök emlékezése szerint: 
„A mi községünkből, a magyar határ melletti Csanálosról 586 embert deportál
tak Oroszországba, 72-en haltak meg ott, a többi hazajött, sokan betegen. Apá
mat a deportálásból két év után engedték haza. A nagy, csontos parasztember 
36 kiló volt, rá volt száradva a bőre a csontjaira, ki kellett emelni a vagonból, 
mert nem tudott leszállni. Két hét múlva meg is halt.”

A kolozsvári deportálásokról Farkas Rozália emlékezéséből idézek (Szerel
mem, Temesvár. Déva, Corvin Kiadó, 2014) : „Mikor aztán az oroszok bevonul
tak, egyik nap hiába vártuk apámat, elvitték az első szállítmánnyal. Elindult 
dolgozni, ugyanis kihirdették, hogy aki nem foglalja el a munkahelyét, azt in
ternálják vagy főbe lövik. Az utcáról fogták össze az embereket, elvitték őket a 
Szovjetunióba munkatáborba. Azt beszélték, hogy Kolozsvárnak négyezer em
bert kellett adnia, a pópa udvarán gyűjtötték össze őket. Édesapámat facipőben 
dolgoztatták, rengeteg halott volt. Az egyik apát két kamasz fiával vitték el. Az 
apa a kis kenyéradagját odaadta a gyerekeknek, éhen halt, mert keményen dol
goztatták őket. Akkor a nagyobb fiú sajnálta a kicsit, két kamasz kölyök, oda
adta a sajátját, az is meghalt, végül a legkisebb is elpusztult.”

Taganrog című versciklusa ezeknek a megrázó tragédiáknak állít méltó em
léket. Taganrog az Azovi-tenger partján fekvő kikötőváros, Csehov szülővárosa. 
A komor zengésű földrajzi név többször ismétlődő szerkezeti elem, melyet a 2. 
vers végén hármas alliteráció hangsúlyoz.
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A versciklus húsz, nagyrészt négysoros alkotásból áll. A strófákat jambikus 
lejtésű, tízszótagú, páros rímű sorok alkotják. A hosszabb strófák egy-egy rövi- 
debb sora a megrendülést érzékelteti. A 18. versben a 4. sort Ananké, a görög 
sorsistennő neve tölti ki. A négysoronként lezáródó gondolatok, a szaggatott 
versszerkezet tragikus hangulatot közvetít. A belső szerkezet ugyanakkor össze
függ, a költő a saját és a család érzelmeinek bemutatása után az emberiség tra
gédiáját írja le. A 9. versben a Taganrog— rangos költői szófejtés, szójáték.

Az első vers komor orgonahang: „ Taganrog,  ó, komor súlyt hordozó, / zord 
kondulásu, sűrű, furcsa szó. / Az árva megnő s megtanulja jól: / Taganrog. 
Benne balsorsunk dalol.” Lányának arcképe, négy sorba metszve: „Özvegy. Rég 
tudja, hogy nem jön haza. / Özvegységének nincsen páthosza, / fájdalmában 
nincs átok és vihar. / Csak sír, a sírók millióival.” Az unoka megrázó természe
tességgel várja az édesapát: „Az az országút itt van csak, közel. / Menjünk eléje 
—! És nem enged el. / Küldtél halált, Uram, most küldj szivet, / mely összetörje 
ezt a nagy hitet. ”

Buda, 1945. február című négysorosában bibliai párhuzamot alkalmaz. a 
magyar és a zsidó nép történetének összekapcsolása régi költői hagyományunk: 
„Kőpusztaság. A te sorsod süvölt / sorsa szelében, rom-Jeruzsalem. ” A kőpuszta
ság szóösszetétel egyszerre utal a háborús pusztításra és a pusztai vándorlásra; 
a rom-Jeruzsalem metafora.

Az én poétám: A háborús pusztítás, a rettenet, a tragédia csak az Ószövet
ségben leírt csapásokhoz mérhető. A költő szerepe is megváltozik: „De ma te 
vagy költőm, komor zsidó / dörgő igéjű, zord Ézsiás. ”

Féltél, anyám? A háborúban az anyák nem saját félelmükre gondolnak: 
„Féltél, anyám? és gondoltál-e rám? / Te nem féltél, csak féltettél, anyám.”

Hős című négysorosában visszautasítja a vas és vér érveit: „Az itt a hős, aki 
a kor dühével, / bús homlokát felszegve, szembeszáll.”

Hit

Áprily Lajos az istenhitet az ember lényegi vonásának tekinti. Találkozás 
című költeménye a Krisztussal való képzeletbeli találkozást festi, az első sor az 
enyedi környezetre utal. „Kökényvirágos Őrhegyen / úgy szállt le, mint az álom. 
/ Ballagtam búsan, csöndesen / homályos esti tájon., Az arcán nem volt alko
nyat, / csak hívó, szent nemesség, / és szólt: „Kövess. A holtakat / a holtak hadd 
temessék.” Az 1. versszak utolsó és a 2. első sora finom ellentét: a költő a homá
lyos esti tájon ballag, de Krisztus arcán nem volt alkonyat. A 2. versszak utolsó 
két sora Máté evangéliumát juttatja eszünkbe: „Egy másik tanítványa kérte: 
Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” Jézus azonban 
ezt felelte: „Kövess engem, hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat” (Mt 8, 
21-22). A versben a völgyből fejfák és keresztek intenek föl, a költő egész népe 
szomorúságát, gyászát magára veszi. Az első kötetében megjelent versben ösz-
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szekapcsolódnak a költő későbbi motívumai, a görög sorsfelfogás és a keresztény 
megváltás. A Labdakidák mondájából a görög tragédiaköltők is merítettek. 
Oedipus király, Antigoné Áprily Lajos több versének szereplője: „A hántoló 
Antigone / szomorú ősnővérem, / sa  Labdakida-átoké / a vérem, sűrű vérem. ”

Lassú s z árnyon című költeményének méltóságteljesen komoly hangvétele, 
szóképei, hangtani eszközei a Biblia nyelvét idézik. A költő a vers első sorában 
közvetlenül megszólítja Istent, a forma kérő imádság, melybe egész életét bele
sűríti. „Uram, a két szárnyam nehéz, / hozzád emelkedni ma nem mer. / Ne bi
lincselj meg és ne bánts / nagy súlyoddal, a félelemmel.” A metaforák a kirándu
lásokat, az ott szerzett élményeket, a hajnalmadár színét is fölidézik. A mere
deken vezető út már jelképes, maga az életút: „Viharszeles mélyed felett / mere
dekedet bízva járjam, / sziklafalon hajnalmadár, / örömpiros legyen a szár
nyam.” A gyermekkor is megjelenik, az Isten iránti bizalom ahhoz hasonlít, me
lyet a költő édesanyja iránt érzett: „Úgy kapaszkodjam, Kéz, beléd, / mint kicsi 
koromban anyámba.” A költemény öt négysoros, félrímes versszakból áll. A pár
huzamokat többször alliteráció hangsúlyozza: ne bilincselj meg és ne bánts; su
garadban vagy sűrű hóban. Azonos nyelvtani szerkezet párhuzama: énekre bé
na, hitre gyáva. A párhuzam az ének és a hit hasonlóságát is hangsúlyozza. Hí
vott eró'seid dalos / lakomáján a jelzős szerkezet éles áthajlása, a dinamikus stí
lus része. A kettőzés belső rímben is megvalósul: Viharszeles — mélyed felett — 
a magánhangzók összecsengése tompa asszonánc. A te nagy völgyedben névelő
kihagyása archaizáló. A zárószakaszban a látott — láthassam az ige eltérő tol- 
dalékolású reduplikációja; a jelzői szerepű melléknévi igenév a költő kedvelt sti
lisztikai eszköze: „sohasem látott arcodat / láthassam egyszer, zuhanóban.” A 
vers zárószava, csattanója, a zuhanóban erőteljes kifejezés, a sorsvállalást fejezi 
ki. A jellegzetes szóösszetételek Áprily esztétikájának is összefoglalói: viharsze
les, hajnalmadár, örömpiros. Hitének erejét is jellemzik ezek a kifejezések. A 
költeményben figyelemmel kísérhetjük Áprily metaforaalkotását. Az első vers
szak első sorában a szárnyam metafora jelenik meg, melyhez az emelkedés és a 
lehúzó súly képzete kapcsolódik. A következő két versszak egyéb metaforái, asz- 
szociációi után a szárny a negyedik versszakban lebben meg újra, ekkor 
örömpiros, mint a hajnalmadáré. A metaforalánc könnyed és természetes, a fo
galmak logikusan illeszkednek egymáshoz. A mondatokat 8/9-es jambusi perió
dusok alkotják. A költemény stílusa ünnepélyes, emelkedett, a mondatok egysé
gét áthajlások és mellérendelések valósítják meg.

A kertbe ment című verse az édesanya alakját idézi. A görög mitológia sze
rint a lélek a halál után aszfodéloszba (asphodelus) költözik. A zárószakasz fi
nom metaforája erre utal: „Mezőiden ne csak virágmagot vess, / virágaid közé 
vegyíts gyomot, / hogy anyám keze gyomlálhassa kerted: / asphodelosod és lili
omod.” A földi kert szinte észrevétlenül alakul égivé, mintha reneszánsz fest
ményt szemlélnénk.

Áprily költészetének, habár erről kevesebb szó esik, a vidámság, a humor is 
alkotórésze. Négysorosaiban humorral átszőve írja le a madarak viselkedését,



8

peckes tartását, öntudatos énekét. Az apró mozzanatok az élet lényegét fejezik 
ki.

Imádko z om, legyek vidám című költeménye hat négysoros, félrímű vers
szakból áll. A strófákat 8/9-es jambusi periódusok alkotják. Az 1., 3., 5. versszak 
élén ismétlés, visszatérő fohász áll, mely szerkezetileg is tagolja a verset: „Én Is
tenem, legyek vidám, / hogy házamat vidítni tudjam. / Mosolyogjak, ha bánta
nak / és senkire se haragudjam.” A vers további részében az első sor ismétlődik. 
Az ujjongás metaforája ismét egy régi élmény: a gyermek a falu fölött forrásvíz
re lelt — talán éppen ott, ahol most Áprily Lajos kútja fakad: „Én Istenem, le
gyek vidám, / ujjongjon újra puszta lelkem, / mint rég, mikor falum felett / az 
első forrásvízre leltem.” A zárószakaszban az állítmány hátravetése a 3. sor vé
gén hypozeugma, a hangsúlyozás eszköze: „Ködökbe csillanó sugár, / víg fecske
szó bolond viharban, / tudatlan gyermekhang legyek / a jajgató világzavarban. ” 
A gyermekhang — világzavarban ellentét, a metafora az előző versszak forrásra 
lelésének kiteljesítése. A világzavar újszerű kifejezés.

A bibliai párhuzamos grammatikai szerkezeteket idézi Bibliásan című ver
se. A vers négy négysoros, keresztrímes strófából áll: az első három versszakban 
az első és a harmadik sor ismétlődik. A harmadik versszakot idézzük: „A sólyom 
átnyilalt a kéken / és néha villant, mint a hal. / A sólyom átnyilalt a kéken/s 
mögötte nem maradt vonal. ”

A negyedik sorok részleges ismétlések, rokon értelmű szavak cserélődnek. A 
4. versszak gondolati összegzés, a rímképlet félrím. A versmondatok kétsoron- 
ként ponttal záródnak, a mondatszerkezet hasonló a Kálvin, 1535 és Lassú szár
nyon című versében. A jel — jelem az 1. és 4. versszakban keretező ismétlés, a 
rokon értelmű kifejezések után (nyom, vonal) finoman, de határozottan fogja 
össze a verset. Az elvont gondolatot kifejező költemény csupa éles megfigyelés, 
az erdőt járó kiránduló, a pisztráng-horgász leírásai: „A pisztráng megvillant a 
habban, / hullt lepke küzdött a habon. / A pisztráng megvillant a habban / és 
nem maradt utána nyom.” Az 1-2. sorban a habban / hullt az alliteráció redup- 
likációja. A zárósort cáfolnunk kell: „Én nem vagyok se hal, se sólyom / És nem 
marad jelem. ”

Kálvin, 1535 Aetatis suae 26 című költeményének bevezetője Kálvin fellé
pésének történelmi hátterét festi. Az első versszak svájci tájképet és a szellem 
magaslatait foglalja közös metaforába, melyben a viharsugár is fölcsillan, akár 
a villámfény az erdélyi hegyóriásokon: „Helvét magasság él a messzeségben / sa  
kor viharsugára homlokán. ” A református hittételek zenei motívumokká válva 
simulnak a költemény ritmusába. „S feleletül fölötte felmagaslik / a vérestestű 
embernek-fia: / fény hull sebébőő és a fény zenéje: / Egyedül Istené a glória. ” A 
kegyelem megváltó arcú, az eleve-elrendeltetés társa; a teológiai tétel meg
személyesítésbe oldódik, mely a történelmi körülmények hátterével bomlik ki: 
„S két szót kiált a bibliás magasság, / hogy megkondul belé a végtelen: / Eleve- 
elrendeltetés az egyik, / s megváltó arcú társa: kegyelem.” A harangkondulás 
Áprily verseinek visszatérő motívuma. A növekedve ír és írva nő' kiazmusa Kál
vin erőfeszítését, kitartását jellemzi: „S megered tolla lázas éjszakákon, / És nö
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vekedve ír és írva nő. / Amit leír, a századokba csendül, / sors lesz belőle, szel
lem és erő.” Az utóbbi mondat Aprily etikai-művészi elveinek összefoglalása. Az 
acélos új rend nem csupán a jövő látomása: verseinek szerkezetét is jellemzi. A 
vers zárószava Kálvin latin nyelvű összefoglaló művének címe (Institutio 
Christiane religion) . A mozaikrím összefoglal: ősi szó — Institutio, természete
sen illeszkedik a költemény rímrendszerébe, melynek képlete félrím: „Acélos új 
rend, győzelmes tanítás, / világformáló s mégis ősi szó. / S teremtve hull a szom
jazó szivekbe: / Igaz tudomány. Institutio. ”

Kérés az öregséghez című verse megszemélyesíti az életkort, a hangvétel, 
a megszólítás az egész költeményre jellemző. A tragikusan fájdalmas hangulatot 
sokszínű stílus oldja. A költemény nyolc, jambikus lejtésű, páros rímű strófából 
áll, melyeket tizenegy szótagos sorok alkotnak. A lágyabb trochaikus zárlatok 
oldják a feszültséget. Az 1. versszak 2. sorában a Csendemhez csendben szóis
métlés első tagja körülírás, a második konkrét jelentésű határozó: „Öregség, 
bölcs fegyelmezője vérnek / taníts meg, hogy Csendemhez csendben érjek. ” A cs 
folytatódó alliterációja a 3. versszakban a fecske, az 5-ben a patakocska hangja, 
szinte mesévé változtatja a szorongást. A 4. versszak keményen koppanó k alli- 
terációi a szerzetesi némaságot festik, a hallgatás — fecsegés ellentéte a zenei
ségben, a betűrímekben is kifejeződik: „A közlékenység kútját tömd be bennem, / 
karthauzi legyek a cella-csendben. ”

A hasonlatok, a szóösszetételek metaforái az erdőből valók: fecske, holló, kút, 
patak, zuhatag, gyökeres szó. A zárósor tömör párbeszéd, de hogy ki teszi fel az 
utolsó kérdést, nem szükséges magyarázni. A csattanó egyetlen szó, melyből el
tűnik a sokszínűség, a metaforák. A kiüresedés mögött azonban ott zsong az 
egész erdei világ háttere, fájdalmasan festve a búcsúzást. Aprily verseinek sok
féle csendje lezárul: „Csak gyökeres szót adj. S közel a véghez / egy pátosztalan, 
kurta szó elég lesz, ,  a túlsó partot látó révülésben / a „Készen vagy?”-ra azt fe
lelni: — Készen. ”

Önarckép

A költő lánya által készített szoborportré egyik példánya a visegrádi városi 
könyvtárban, a másik a szentendrei ferences gimnázium előtt található. Aprily 
négysorost írt róla, Sz obor címmel, amely így kettős önarckép: „Aportrém. Drá
ga kéz mintázta meg, / a melege a bronzban is remeg. ”

Költő című versében az unoka kérdez rá a nagyapa hivatására: „Költő' vagy” 
— szól s komolyan néz reám / hatéves szemmel — leányunokám.” Aprily költe
ményeinek visszatérő motívuma a csodálkozás, az ámulat, a felfedezés láza, 
mely most egy kérdő gyermekszempárban fejeződik ki. A 2. versszak 1. sorának 
poéta szavára a 3. versszak zárószava csendül vissza humorosan: poet. Ezzel 
vissza is utasítja a túl fellengzősnek érzett titulust. A zárósor emberi és eszté
tikai hitvallás, a költészet lényegéről vall: „Ember voltam, remegő, daloló.”

Rohan a kő című verse eszünkbe juttatja a Márciust: ott a diákot a csúcsra 
csalta a tavasz, itt a kő a csúcsról a mélybe zuhan. Am ez a zuhanás számbavé-
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tel, a régi csúcshódítások élményeinek ellenkező irányú mozgása. A filmfelvevő 
együtt halad a kővel, közelképeket kapunk: virág, kosbor, bábakalács, áfonyás 
vakondtúrás, aranytüzes gyík, hószín csiperkék, fogoly, megnyúlt testű nyúl, vi
rágesős galagonyás, ciher, sziklák, hegyi tó. Gyermekkori élmények, kirándulá
sok emléke villan fel, összesűrítve az időben.

A költemény három félrímes strófából áll, a középső hosszabb, a forma össz
hangban áll a kő vad rohanásával, ahogyan a mélybe zúdul. Egy-egy csatta- 
násra, magasban kerekezésre van csak idő, nincs megállás. A kezdő és 
zárószakasz a metaforasor általánosítása, részleges ismétlés. A középső vers
szakban a négysoros tagolás a rímképletben valósul meg, a rímrendszer négyso
ronként változik. A strófákat 8/9-es jambusi periódusok alkotják, a zuhanás a 
hosszabb második sorokban gördül tovább. A stilisztikai eszközök az ismétlés, 
párhuzam, alliteráció: földbe bú — meglapulnak; riad — rémületét — rokon ér
telmű kifejezések párhuzama. A búg tovább — zengeti búgását reduplikáció, a 
sziklafalak visszaverik a hangot. Az összetett szavak sűrítenek: iram-fogó, szik
lakő, kamaszkedvünk, vadlegelőkön, vakondtúrás, aranytüzes, virágesős. Több 
közülük a költő alkotása. A tört tükörben jelzős szerkezet egyszerre festi a tavat 
és a kő loccsanását. Megjelennek a jellegzetes expresszív kifejezések: súlyos lép
tű — akár a wagneri opera óriásai; társkóóje csattan, süvöltve bú, reccsen a gally, 
rohanása, kirobban, vad loccsanása, lihegtető, zuhanni. Nagyon meg kellene in
dokolnia az álláspontját annak, aki Áprilyt nosztalgiázó, bánatos, merengő, egy- 
húrú költőnek tartja: „Ki rémített meg, életem? / Ki lódított meg, hogy annyi / 
iram-fogó hágó után / ilyen szédülten tudsz rohanni?”

Erdély a szimbólumok, metaforák földje, a táj összekapcsolódik az emberi 
sorsokkal. A hegyek, a csúcsok jelképesek, a hit, az eszmék magaslatát jelentik.

Az én csodám című költemény kilenc kétsoros, páros rímű strófából áll, me
lyeket jambusi tízes sorok alkotnak. A hegy, a csúcs az Újszövetség hasonló 
helyszíneire is utal. Ez a vers is a megszólító típusúak közé tartozik: Áprily 
szüntelenül közösséget teremt, ez megmaradásunknak is feltétele. A forma te
gező, de a vers valamennyiünknek szól, hiszen az igazi költészet közel áll az 
igehirdetéshez: „Szeretnék Krisztus lenni egy napig. / Ha nem egy napig, csak 
egy pillanatig,  / Csak ennyit, míg a kezem ennyit int: / Kelj fel a mélyből, 
hegyre menj megint.” A költemény stilisztikai eszközei változatosak. Az 5. vers
szakban a felelő sűrít, az o magánhangzók halmozása hangulatfestő: „Takarod
nának gondok és romok, / menekülnének régi démonok.” A 6. versszakban a köl
tő az örvény és a lélek képét kapcsolja össze, a metafora valóságos, tárgyi él
ményből ered, mintha az erdélyi tájról mesélne. Ez a tragédiát is megszépíti, 
vállalhatóvá teszi: „Megölelném a kín-örvény felett / maga-mélyébe szédült lel
kedet. ” A 7. versszakban a sűrü delejét jelzős szerkezet az elvont fogalomhoz 
konkrét jelzőt kapcsol, érzékeltetve a krisztusi csoda erejét. A zárósor a csúcs — 
mélybe hullás ellentéte, az emberi sors nagy paradoxona. „Csodatevésem sűrü 
delejét / pazarló kézzel önteném feléd... / S ha kelnél s néznél álmélkodva rám, / 
fejed a Nap felé fordítanám,  / fényes szemeddel csúcs ragyogna szembe — / S 
én visszahullnék ember-életembe.” A csodatevést az /  finom alliterációi érzékelte
tik. A gondolat hasonló, mint A fák című versében: A kert másoknak marad, a
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költő magányos sorsot vállal: „Ragyogó őszökön nevetve / hívja új népét új szü
retre,  / Míg mi futunk és úgy tününk el / gyümölcse-vesztett életünkkel.”

Az aranymosó balladája című vers története jelképes. Az aranymosó a köl
tő, aki minden kincsét szétosztja. „Laktam hangos zúzók alatt, / aranykincses 
pataksoron, / és mindig volt aranyporom.” A zúzó a vízesést jelenti, melynek 
zúgását az a—o hangok váltakozása érzékelteti. Ez megcsendül az első, nem 
rímelő sorban is. A melléknévi igenév zúzdát is jelent, asszociálunk a sors csa
pásaira is, mely összezúzza a sziklát, de így csillan meg az aranypor.

A címben a ballada kifejezés az egyéb Áprily-verseknek is kulcsszava, hiszen 
jellemzőjük a sűrítés, a célzás, a sejtetés. Gyakori az is, hogy gondolatait egy- 
egy történetbe szőve, abból kibontva fogalmazza meg.

A költemény tizenegy strófából áll, az első tíz háromsoros, a záróstrófa egyso
ros. A strófák első sora rímtelen, a következő kettős páros rímű. A zárósor az 
előző versszak utolsó két sorával rímel össze: „És hárman szóltak: Nem felelsz? / 
Mondd meg, hová lett annyi kincs? / És szánva mondtam: Annyi sin cs , / És 
sírva mondtam: Semmi sincs. ”

A 3-5. és a 7-9. strófák hármas kérése párhuzamos, ez a vers szerkezetét is 
meghatározza. A költő az első három kérést teljesítette, a következő háromra el
fogyott a kincse. A költemény szereplői összefoglalnak életet és természetet: 
lány, őszi fák, téli nap-bogár, aranyhalacska, méh. Ez a gazdagság ellentétes a 
veszteséggel. Hiszen a veszteség is cseng-bong, az ezt kifejező versszak rímtelen 
első sorában alliteráló belső rímet találunk: „Lány elhagyott, lomb elfagyott, / a 
nap nem küldött sugarat, / Kincsemből semmi sem maradt. ”

Erre a versre is igaz, amit Tsai Yen kínai költónőről írt, akinek verseit fordí
totta: „Az idő ritmusa hullámzik és évszakok váltakoznak a sorokban, a tér érzé
sei belejátszanak a szűk formai kertekbe s mélységet és távlatokat adnak a köl
teményeknek.” A lüktetés jambusi nyolcas, melytől a hangsúlyos ütemezés sem 
idegen, az erős ízekre többször hangsúly esik. A 9. strófa 1. sorában az s, a má
sodikban a z alliterációja festi a méhek zümmögését, hogy a kérés a harmadik 
sorban az l-ek lágyságává csituljon: „Sírokról jött egy sárga méh / és szólt a 
zümmögő'zene: / A liliomnak kellene. ”

A hárman szóltak — szánva mondtam tompa asszonánc, belső rím és párhu
zam. A bogár, az aranyhalacska, a méh képe szinekdochénak tekinthető, egy áll 
a több helyett, az alakzat egyéníti, megszemélyesíti a méhrajt. A költő ezúttal a 
méhecske zümmögő'zenéjét fordítja az emberi kérés nyelvére. Az aranymosó da
lának ritmusai egymásban folytatódnak.

Mit takarhat az aranymosó metaforája? Egyrészt a költői hivatást, hiszen a 
valóság homokjából, salakjából mos aranyat, párolja a sokszor negatív élménye
ket tiszta költészetté. De aranymosó a tanár tevékenysége is, aki emberi lelkek 
szikráját ragyogtatja föl.

Párversek című ciklusa öt költeményből áll, mindegyikük ütemezése diszti
chon, ami hexamater és pentameter párkapcsolata. Áprily Lajos több időmérté
kes verse az emlékezés ritmusa, az oldottabb hangulat kötött formában fejező
dik ki. Az ötödik költeményből idézünk: „Elmúlsz — csendesedő' viharod bele- 
zsongat a télbe, / hatvanharmadik ősz, bíboros ősz, gyönyörű! / Régi s örök szép
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ség ragyogott remegő színeidben, / egyszer láttam ilyen klasszikus őszt Enyeden: 
/ hóhullásig igézte szemünk a hegyek lobogása, / lassan hamvadozó tűz-öv a 
völgye körül.” Az elmúlás fájdalmát a klasszikus zengés oldja, Enyed immár az 
idők távolából visszhangzik.

Ha már a z utat nem folytathatom ... — a verscím a költemény első sorá
ban ismétlődik. Egyszerű kijelentő mondat, melynek lüktetése hirtelen fájdal
mas jelentőséget nyer: körülírás, az elmúlásra utal. A forma jambusi tízes, a 
strófák első és harmadik sora rímel, a harmadik sorok csattanószerű összefogla
lások, a zárósor az r-ek alliterációjával dübörgő kilences. A horgászat leírása va
lóságos élmény, de a másik világot is jelenti, melyben eltávozott barátjával is ta
lálkozik. „Tudom, hogy ott is vannak patakok / és ösvényt rejtő' óriás lapuk, / 
horgászhatok és vándorolhatok.” A h sóhajszerű alliterációja a következő vers
szakban teljesedik ki: „A vízbe néz a felhők havasa, / Szivárvány ég a zuhogók 
felett / és szivárványos minden hal hasa”. A havasa — hal hasa mosolyt deren- 
gető mozaikrím.

A 6. versszakban a metaforák villanásnyi bősége: a hegyoldalt az örök hajnal 
színe festi meg, vagy a pirosság a hajnalmadáré, de az epilobium ünnepélyes el
nevezése is hordozza, tovább suhan a h alliterációja is: „A hegyoldal hajnalma- 
dár-piros, / az örök hajnal színe festi meg, / vagy epilobiumtól bíboros?”

A kiránduló hajnali ösvényre érkezett, mellette virágok hajlanak, megpil
lantja az elsuhanó madárkát, melynek nevét is tudja, a záróstrófa földrajzi ne
vei egy hasonlatban idézik az erdélyi tájakat: „Úgy jár az enciános réteken, / 
friss szívvel, mint a Nagykőhavason / s vízmorajos Radnaborbeken. ” Kiderül, 
hogy Radnaborbek beszélő név, hangjaiban a vízmoraj dördül. A zárósor csatta
nója alliterációkban megvalósuló fokozás, az r a szó belsejéből a következő szó 
élére kerül. Szinte megszemélyesítés, akárcsak azok a versei, melyekben egy- 
egy személy nevének ritmusa emelkedett költészetté. Ez a vers az élet visszahó- 
dítása: nincsen elmúlás, nincsen pusztulás, az a másik világ a mostaninak a 
tükre, a velünk történő eseményeknek jelképes jelentése van. Ezt érzékelteti a 
költemény metaforarendszere is: a 4. versszakban a kettős szivárvány-kép a bib
liai szivárvány szimbólumot is felidézi, mely az isteni kegyelem, szövetség kife
jezője. A hajnalmadár színe az örök hajnalt csillantja meg. Nem közvetlen azo
nosságok ezek, prózában nem is igen lehet megfogalmazni, a költemény sejtető 
szimbólumrendszere egészében sugározza a hangulatot. Megható, hogy édes
anyja abban a másik világban Isten kertjében gyomlálgat, ő a kedves tevékeny
séget, a halászatot folytatja.

Négysorosaiban szuggesztív erővel képes érzékeltetni sorsot, szenvedést, 
helytállást.

Ütés: „Egy kéz érintett — ó, nem szeliden: / ütését most is érzi még szivem. / 
A sors ütése volt tán? Meglehet. / De hogy lelt rajta sebtelen helyet?” A páros rím 
szerkezete szimmetrikus: a második sor ríme tömörít, a negyedik soré szétsu
gárzó mozaikrím, a fájdalom fegyelmezett keretbe foglalt lüktetése.

Altató: „Jól alszom. Nem kell barbiletta, bróm. / Finom esőzsongás az alta
tóm. / s a  halk zsongáson átütő', csodás / fülemüleszó-bugyborékolás.” A költő-
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nek valóban nincsen szüksége altatóra, hiszen a gyógyszerek neve már zsongító 
versritmus, alliteráció. A második sor végződése mozaikrím, az elalvás révületé
ben egyesíti a magánhangzókat. A zárósor szóösszetétele hangulatfestő, hang
utánzó madárhang és esőzaj egyszerre. Az összetétel az egész sort kitölti, két 
tagja azonos szótagszámú.

Kín és vágy: „Gorgó mered rám s Erynnis követ / Most tragikus görög lettem 
valóban. / Ó, hogyha megfürdetném lelkemet / egy feledtető Léthe-zuhogóban!”

Majd a z idő... „Majd az idő' — mondjátok résztvevőn, / mióta így maradtam 
itt magamra. / Csodálkozom: nem néztek ősz hajamra? / S nem gondoljátok, 
hogy nincs már időm?” A 2. sor belső rímében a fájdalom harmóniába olvad, a 
panasz akár a madárdal.

A váltó z ás: „A visegrádi hegységben lakom. / S ha itt halok meg, az mi válto
zást hoz? / Ó, nem sokat, csak ennyit: egy napon / szorosabban ölel a hegy ma
gához.” A zárósor mozaikríme valóban szorosabb ölelés.

Dísztelenül: „Nem versenyeztem s nem nyertem soha, / hagytam, hogy a 
díszt más futók keressék. / Síromnak is elég a föld moha. / Az én díszem a teljes 
dísztelenség.” Esztétikai hitvallás, melyet a költő egy paradoxonban fogalmaz 
meg. A tagadás dinamizmusa drámai erejű, kiállás a valódi értékek mellett.

Fényképemre: „Ide húzódott vissza életem / itt a tetők és a vágyak nem me
részek. / Szemem szelíd erdőn legeltetem, / de lehet, hogy az erdőn túlra nézek. ” 
A 2. sor felsorolása metafora. A 3. sor alliterációiban a pillantás szelíden időzik 
az erdőségen.

Ábel és a rengeteg: „Már jött a vég a szívben és erekben, / de a lélekben még 
egy vágy maradt: / otthon pihenni, vén fenyők alatt, / a visszahívó, régi renge
tegben.” A régi rengeteg varázslatos szójáték.

Az 1950-es évek első felének légkörét koncepciós perek, kitelepítések, köte
lező tapsviharok jellemezték. Magyarországon a kisebbségi magyarság sorsának 
akár említése is tabutéma volt. A fáklya éneke című, 1950. októberi évszám
mal jelölt versben viszont nyoma sincs rezignációnak vagy mélabúnak: a képek, 
metaforák dinamikusak, a hangvétel a görög drámákat idézi. „Meggyújtottak s 
azóta égek/tuzijátékul? Or-jelül? / Félelmetes feketeségek / tolongtak tuz-övem 
körül.” Az első versszak utolsó két sorának párhuzamos, kettőző alliterációja az 
éjszaka rémségeit festi, de már ezek is ritmussá váltak, a költő győz a káoszon. 
A vers töretlenül optimista: közeledik a nagyobb hajnal, melynek a költő fáklya
lángja csak hírnöke; a metafora szakrális tartalmú: „Indul a tuz-király, üzenve / 
testem hajnalszél rázza meg. / O sujtott így fogyó tüzembe, / hogy annyi mámor
ral libeg?” A stilisztikai eszközök, a dinamikus igék, a gondolatot hangsúlyozó, 
zenei hatást keltő alliterációk szintén a drámaiság kifejezői. A ropogja vesztem 
tárgyatlan ige szokatlan tárgyas használata, a hangsúlyozás eszköze. Az 1. vers
szak 3. sorában a félelmetes feketeségek kifejezést az /  alliterációja emeli ki. A lá
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tomásszerű kép a következő versszak farkasszemeiben az absztrakt felől halad 
a konkrét irányába. A költemény öt keresztrímes strófából áll, melyeket 9/8-as 
jambusi periódusok alkotnak. A 2. strófa 1-2. sorának végén a rém a fényem — 
remény érdekes hangkombináció kiegészíti a rímelést: „Farkasszemeknek rém a 
fényem, / bolyongóknak bíbor remény. ”

Másoknak világítani: költőnek és tanárnak egyaránt hivatása: „De míg a test 
üszőkre válna, / míg még lihegve éghetek, / a lassan foszló éj-homályba / sus- 
torgó lángokat vetek. ”

Tanári pálya

,,S mégis, ha egy varázsló visszahelyezne fiatalságomba, a pályaválasztás ke- 
resztútjára, ingadozás nélkül a lelket formáló tanári pályát választanám”. Nyu
gat-európai tapasztalatszerző kőrútjának feljegyzései az elhivatott, a módszer
tani kérdésekre figyelő pedagógust állítják elénk. 1935 szeptembere és 1936 feb
ruárja között pedagógiai tanulmányutat tett Nyugat-Európában; ötvennyolc 
tanintézetet látogatott meg.. Úti jegyzeteiből (Alom egy könyvtárról, 36. l.) kiraj
zolódik a mindenre figyelő, sokszínű pedagógus egyéniség arca: verseinek egyik 
forrásvidékén vagyunk. „Ezt a két időmozzanatot nemcsak a dátumrögzítő nap
lóösztön emelteti ki velem: fontosnak tartom a politikai és társadalmi légkör 
szempontjából is, amelyben jártam, s amelynek áramlásai a meglátogatott isko
lákban is érezhetők voltak.” „Engem elsősorban az iskolai berendezés mellett az 
órán tapasztalható megvalósulások érdekeltek. A helyzet, melyben tanítványok, 
tanár és tárgy összehatása következtében a továbbépítő eredmény megvalósul.” 
Megállapításait a mai oktatási rendszer fejlesztésekor is haszonnal lehet ta
nulmányozni. Van például mondanivalója a tanulók túlterheléséről is: „Egyik 
párizsi iskola előkelő vezetője szigorú bírálatot mondott nekem az angol okta
tásról. Igen sokat foglalkoznak a sporttal, a délutánt egészen annak szentelik. 
Lehet, de annyi bizonyos, hogy egyensúlyos világot érez az ember az iskolában, 
nagyon sok gyakorlati törekvéssel találkozik s magas szociális fejlettséget láthat 
az Old Girls Egyesületek segélyző munkájában. Egy kisértettel nem találkozik: 
az európai szellemi túlterheléssel.” Angliában arra kérik, mondjon valamit ma
gyarul. „A várakozás gyors döntést parancsol, s én pár pillanat múlva, helyzet
világító rövid bevezetés után, elmondom a Petőfi-verset: Szeptember végén. Pár 
perc adódott a magyar muzsika éreztetésére, s én a sok közül ezt az egy verset 
választottam.”

A tanárságát idéző Enyedi csend című költeményét Járai Istvánnak aján
lotta. Járai István a nagyenyedi Bethlen Gábor Gimnázium tanára, majd a fő
gimnázium igazgatója volt. A költemény az enyedi csend megszemélyesítése: ez 
a csend gyümölcsérés és az alkotás forrása. A rímelés változatos: páros, fél- és 
keresztrím, a zárószakasz előtt öt sort átfogó ölelkező. Zaklatott és mégis szi
gorú szabályosság, a nyugtalanságot kifejező stilisztikai eszköz. A csönd Áprily 
verseinek egyik központi motívuma. A rímet mi egyébhez is hasonlíthatná, mint 
a kristálykút-fenéken megcsillanó aranyhalhoz: e versének rímelése is nyugta
lan, rebbenő. A szóösszetételek versének tömörségét is jellemzik. A mondatszer
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kezet is hasonlóan sűrít, a hosszabb mondatok rövid összefoglalásra váltanak: 
Vidéki voltál. Zsibbadt. Egyzenéjű. A zenében daloló szín az impresszionizmus 
szinesztéziája — itt mennyire természetes. Puritánság, tömörség és áradó mesé- 
lés együtt — az Áprily-vers egyik legnagyobb titka.

„Én találkoztam életemben egy nagy könyvtári álommal, egy megvalósult 
könyvtári álommal. A nagyenyedi Bethlen Gábor-kollégium könyvtárának ma
gántermében két gyönyörű szép kidolgozású, azt hiszem, diófa szekrény áll, 
üveges szekrények, és azok gróf Mikó Imrének könyveit őrzik. Én könyvtáros 
voltam, a Bethlen kollégium könyvtárosa, éveken keresztül, s gyakran jártam 
meghatott lélekkel ezek között a gyűjtemények között.” (Alom, egy könyvtárról. 
In: Álom egy könyvtárról. 26. l.)

„Enyedi csend — ma megkívántalak,  / Hogy ültél kertek s százéves falak / 
áldott hűsében, dombok vállain — / Gyümölcseid sárgára benned értek / s ben
ned fakadtak friss virágaim. / Belőled jöttek a könyvtár-homályban / öreg köny
vekbe bűvölt szellemek. / Szent álmodásod a torony-harang is / csak bársony uj
jal érintette meg. / Ha sűrű volt, te hűtötted le vérem, / te őriztél a városvég fe
lett, / hol a kápolnadombi sétatéren / tanyát fogtunk a vesztett ház helyett. / Vi
déki voltál. Zsibbadt. Egyzenéjű. / De egy-zenédben hogy dalolt a szín, / ha — 
mint aranyhal kristálykút-fenéken — / mélyedben olykor megcsillant a rím.”

Az enyedi emlékek között tanítványai a főszereplőik közé tartoznak. Enyedi 
diákok című versének keltezése Szentgyörgypuszta, 1942-43. Az idő és térbeli 
távolság különös zengéssel tölti meg a verset. A költemény négysoros, félrímes, 
hangsúlyos ütemezésű szakaszokból áll. A sorok szótagszáma: 6,6,8,6. A sorok 
4/2 és 4/4 osztásúak. A képalkotás — párhuzamok, ellentétek, ismétlések — a 
népdalokra emlékeztetnek. Az indítás rögtön beleringat az emlékezés dalla
mába: „Aludtak a lányok, / ébredtek a kertek, / hajnali szél lengedezett, / mikor 
útrakeltek... Korán útrakeltek, / arany napot leltek, / fény zsongott a szivükben 
is,/attól énekeltek.” Ellentét, párhuzam, a megszaladó ritmus természetes köny- 
nyedsége, de fájdalmas szomorúság is, hogy mindez elmúlt. A költemény rímei 
között a tiszta rímek, ragrímek, asszonáncok egyaránt megtalálhatók. Az rit
mus az egykori kirándulók énekét idézi, a kanásztánc ütemére is emlékeztet.

A régi történet, egy kirándulás, jelképessé válik, szimbólummá emelkedik: 
Áprily jellegzetes versalkotó módszere ez. Az egykori zivatar a vers végére világ
zivatar lesz, ismét sűrítő szóösszetétel: „Kisértek a zúgó / világ-zivatarban, / lé
lektelen vad időkben / lélek van a dalban. ” A párhuzamokra, ellentétekre pár 
példa: aludtak — ébredtek; erdők elrejtették — völgyek befogadták: rokon ér
telmű igék párhuzama; lélektelen — lélek: ellentét. A régi tanítványok egyetlen 
csapatot alkotnak: „Halljátok-e hangom, / mikor elkiáltom: / daloljatok csak, 
sok ezer / enyedi diákom!”
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Család

A környezet, az emberi kapcsolatok, a család megtartó erő, menedék a világ 
bajai között. Biztató vers magányosságtól irtóz ó léleknek című költemé
nyében a költő elesettségében is társra lel, az erőtlenségből erő lesz, a világ köl
tészetté nemesedik. „Ködödben csillag ég, / gondodból fény terem: / vers-lelkek 
lengenek / nyomodban ezeren. / Zászlós és halk csapat, / elszánt és bús-szelíd / 
vers-lelkek, viharos / vad korban tetteid.” A gondolatot a v alliterációja hangsú
lyozza. A költemény öt versszakból áll, soraik száma szabályosan változik: 12-8
12-8-9. A rímképlet négysoronként változó félrím és keresztrím, az első és ne
gyedik versszak első négy sora keretesen ismétlődő bokorrím. A hull a nap — 
hullanak szójátékszerű mozaikrím, az ötödik sor is azonos. A zárószakasz utolsó 
négy sora a sorbetoldás miatt ölelkező rímű, a ne remegj — teveled mozaikrím és 
tompa asszonánc. A szállanak, mállanak hangulatfestő magánhangzóbetoldás, 
epentézis. A versmondatok nagyrészt négysorosak, a sorokat pont zárja. Az egy
ségeket többször kettőspont, gondolatjel és vessző tagolja. A zárószakasz 5-9. so
rában az első mondat kétsoros, ponttal záródik. A második mondat az egyetlen 
háromsoros, az első sor után kettőspont hangsúlyozza a csattanót. A sorokat 
több helyen áthajlások, másutt mellérendelések kapcsolják össze: viharos/vad 
korban jelzős szerkezet áthajlása; Zászlós és halk csapat, / elszánt és bús-szelíd 
— értelmezős szerkezet áthajlása, párhuzamos jelzőkettőzés; „Tudom, hogy két 
kezem / nem part és nem erő: / maholnap aszu ág, / szélvert és remegő.” A 3-4. 
sor értelmezős szerkezet áthajlása, az értelmezett előtt álló jelző párhuzamával. 
A mozaikrím a remegést is érzékelteti. „Egy-egy kéz, drága kéz, / mindegyre el
ereszt, / mindennap vereség, / mindennap új kereszt” — az idézet 1-2. sora 
predikatív szerkezet áthajlása. Az első sor jelzős ismétlés, a jelentés kiegészíté
sével, jellemző stilisztikai eszköz a párhuzam. Jellemzők a párhuzamok. A befe
jezésben a szem mögött, szó mögött — alliterációval hangsúlyozott párhuzam, a 
névutók is azonosak; A Ködödben csillag ég — gondodból fény terem metaforák 
párhuzama. A 3. versszak első három sora névutós szerkezetek párhuzama, 
megemlítjük a h alliterációját, melynek csöndessége áthúzódik a költeményen, 
hangulatfestő: „S szűkülő kör mögött, / halkuló ház körül, / mélyülő' bú felett / 
hűség áll őrödül.” A 2. versszak 4. sorában hangbetoldást találunk, mely a rit- 
mizálást szolgálja: ezeren.

A vers ütemezése magyar idomú, hatszótagos, gyors ütemű (3, 3) . Az Áprily- 
versek között egyedi ritmusú, a belső ütem, verszene teljesedett ki. Hasonló 
ütemezésű Kosztolányi Dezső Ilona című költeménye is. A vers zárásában sze
replő lélek a társ, az alkotóerő, a haza, s kifejezés tartalma egész költészetéből 
sugárzik: „Örömök szállanak, / kedves fők hullanak, / vén sírok mállanak, / es
tébe hull a nap. / Szem mögött, szó mögött / gondárnyék feketül. / És mégis — 
ne remegj: / lélek van teveled, / nem maradsz egyedül. ” Az utolsó öt sor az első 
versszak zárásának variációs, keretes ismétlése, a zárómondat az első versszak 
végén is szerepel, formai és gondolati párhuzam egyszerre.

A fák című verse negatív festés: az elvesztett gyümölcsfák gazdagságán ke
resztül ábrázolja az egyéni és a történelmi veszteséget. „Pusztán futunk. Néztél- 
e hátra, / messze-maradó kerti fákra?... / Sokat ültettünk és szerettünk, / gyü
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mölcséből egynek sem, ettünk.” Már az első mondatban tragédia fejeződik ki: 
Pusztán futunk, nem a hegyek között, nem a csúcsok felé igyekszünk. Elmaradt 
az erdélyi tündérkert, melynek metaforáját a költő egyéníti. A Maros az enyedi 
tájat idézi, Kolozsvárt a Hója marad el, a földrajzi nevek alliterációkkal, rímek
kel válnak verszenévé: Maros mellől, Hója — diója. A gyümölcsfajták sokasága 
szintén konkrét élményeket, ízeket, hangulatokat idéz: besztercei szilva, vaj
körte, pónyik-alma. Ez a sorsunk: elvesztek álmaink, nem magunknak ültet
tünk. De a búcsúvétel megbékélés: a fák új népének a költő boldog szüretet kí
ván. Veszteségünk azonban katarzis, a görög tragédiák fensége. „Álltunk virá
guk dísze mellett — / dobbantott a sors: menni kellett” — harcunkat nagyobb 
dimenziókban vívjuk. Ha megkérdeznéd,  című versében írja: Ha megkérdeznéd 
tőlem, jó hivem, / hogy mit adott e vigasságtalan lét / mindössze ezt felelném rö
viden: / ismertem Krisztust s ismertem Anankét. A görög Ananké jelentése: vég
zet, végzetszerűség. A felelő rímében — menni kellett — az m előbbre kerül, a 
rím szétsugárzó.

A költemény tizenkét páros rímű, kétsoros strófából áll, melyeket kilenc szó
tagú sorok alkotnak. A rímek többsége teljes rím vagy ahhoz közelálló össze- 
csengés, melyek nyugalma mintha enyhülést adna a kényszerű futásban, de a 
bevégzettséget, a sors akaratát is érzékelteti. A 3. strófa csodaszépet — csemeté
ket ríme a cs bevonásával négy szótagra bővül, az idegen magánhangzók megje
lenésével természetes, az élőbeszédhez közel álló csengés.

A táj, amelyet el kell hagynunk, a szülóTöldünk: ezt érzékelteti az anyám di
ója birtokos szerkezet és a h felsóhajtó párhuzamos alliterációja. Megjelennek a 
sűrítő szóösszetételek: vajkörte, pónyik-alma — szinte muzsikálnak az egyszerű 
gyümölcsnevek. Az összetételek ismét a költészetére jellemző szóalkotások: 
messze-maradó, gyümölcs-tilalma, cukor-íze, gyümölcse-vesztett. A 8. versszak
ban a másé — mienk szembeállítás a veszteséget érzékelteti: „másé vajkörte, 
pónyik-alma, / mienk a sors gyümölcs-tilalma. ”

De a veszteség is lehet érték, a bukás a tragédiák méltóságát és nagyszerű
ségét hordozza. A záróstrófa csattanója sűrítő mozaikrím: „Míg mi futunk és úgy 
tününk el / gyümölcse-vesztett életünkkel.” A futunk keretes ismétlés, az első 
versszak futottunk igéjével áll párhuzamban: az igeidó'k váltakozása mintha ar
ra is utalna: sorsunk állandósult, már szüntelenül tovább kell mennünk, el kell 
hagynunk értékeinket.

„Erdélyben kicsi kertünk volt. Édesanyai hagyomány volt, hogy mindig ültet
tünk kertünkben.” (Álom egy könyvtárról. 22. l.)

A parajdi buszmegállóban hirdetést látok: „Ültess fát!” Őshonos és minden 
fajtájú gyümölcsfacsemetéket hirdet, köztük pónyik-alma, besztercei szilva, kör
tefajták. Mintha a költő verséből hajtanának át a mai környezetbe, hirdetve a 
megmaradást.

Kalács, keddi kalács című versében a kalács jelzős ismétlése jelentésbővítő 
(distinkció) , kiemeli, hogy különleges dologról van szó, a ritmus az emlékezés 
üteme. A kenyér a református és katolikus egyház szertartásban is kiemelt sze
repet kap, Krisztus kenyérosztását, áldozatát idézve. Ismét az egyszerű, hétköz
napi jelenet válik sugaras jelképpé. „Már szombat este megsütötte/anyám. / És 
reggel már adott. / Az aranya besugarazta / a harangos vasárnapot. ” A versin
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dítás hangsúlyos: a megsütötte tárgyas ige tömören utal vissza a címre. A 2. sor 
élén a predikatív szerkezet alanyának áthajlása asz édesanya alakját hangsú
lyozza, a pillanatnyi szünet a fájdalmas távolságot érzékelteti. A harangos va
sárnapot kifejezés újszerű jelzős szerkezettel érzékelteti a vasárnap hangulatát. 
Az aranya — besugarazta szójáték, az ara hangkapcsolat mindkét szóban meg
jelenik, a gondolati tartalom csakugyan egymásba sugárzik. A költemény hét 
négysoros, félrímes versszakból áll, melyeket 9/8-as jambusi periódusok alkot
nak. Az összetett szavak a lényeget sűrítik: hétköznap-szentelő; úrvacsora- 
szimbolum, asztalkendő. A mondatszerkezetek változatosak, a 2. versszak hiá
nyos mondatait összetett mondatok és áthajlások váltják. A 4. versszak 3-4. sora 
predikatív szerkezet áthajlása és halmozása. A két zárószakaszban a t, sz, v ket
tőző alliterációi érzékeltetik a gyermekkor hangulatát. A vasárnapot — vasár
nap reduplikációként, két versszakot összefűzve hangsúlyozza az ünnepet. A 4. 
versszak 2-3. sora finom ellentét: a kalács sárga színe a fekete gondok absztrak
ciójával áll szemben: „Az asztalkendőből kibukkant / szép sárga fénnyel: Itt va
gyok. / Nagy árnyékok, fekete gondok, / még várjatok, maradjatok.” A zá
rószakasz utolsó sora keretes ismétlés, a sugárzó zenehang elhalkulása: „Lelki 
kenyér ínség-időkben, / veró'fényes vigasztalás... / Pedig tudom: a keze föld már. 
/É s nincsen több keddi kalács.”

Akars z-e fényt című verse talán a keddi kalács sugárzását oltja tavasz
ágba. „Homály. A bimbós sombokor / ködpermetegben ázik. / Hozok egy ágat, 
vízbe tedd, / vázádban kivirágzik. / Pár nap s kibontja szirmait, / mintha kén
lánggal égne. / S a verandán szétsugaraz / a tavasz szó'kesége.”

A két négysors strófából álló, félrímes költeményt jambikus, 8/7-es sorok al
kotják. A kezdőmondat egyetlen főnév, a mondat sorközépen végződik. A követ
kező másfél sor magyarázza a kezdőképet, akár egy logikai levezetés: a deren
gésből egy sombokor bontakozik ki. A ködpermetegben szóösszetétel a költő jel
legzetes tömörítő eszköze. A 3-4. sor folytatja a címben kifejezett megszólítást, a 
kérdés felszólító módú igévé alakul. A 2. versszak kénlánggal szóösszetétele me
tafora. A zárósor birtokos szerkezete már nem csupán a sombokor, hanem a ta
vasz szőkesége. Az elvonatkoztatás hasonló az 1. versszak kezdőszavához: ott az 
átfogóbb fogalomból, a homályból bontakozott elő a sombokor, a befejezésben 
ismét absztrakcióvá lesz, de ez már a tavasz színgazdagsága. A kezdő és 
zárókép fogalmi szintje hasonló, azonban már nem a homály szürkesége, hanem 
a tavasz színgazdagsága. A zárósor megszemélyesítés, hiszen a szó'keség első
sorban hajszín. A metaforák virágzását halk alliterációk színezik: az 1. vers
szakban a sorok élén a h és a v, a 2. versszak sorainak utolsó szavában az sz 
párhuzamos összecsengései egészítik ki a rímeket. Az 1. versszak v és k allite- 
rációja is folytatódik. A hangtani elemek zeneisége összhangban áll a metaforák 
kibontakozásával, megteremtve a miniatűr alkotás szilárd, logikus szerkezetét.

Apám emléke című költeménye az édesapa alakját rajzolja ki idő és tér 
messzeségéből. „Zengőpatakvölgy, szirtes, katlanos, / szurdukja fentebb tisztá
sokra bomlik, / a kecske rajtuk kis csapást tapos — / Egy régi völgyhöz mily na
gyon hasonlít,  / Ott élt apám. Világa: kis faház, / tüdőfeszítő, ősi fenyves-ájer; 
/ a társasága: vakmerő vadász, / lompos fa-munkás és zordon baráber. ” Az em
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lékezést a hasonló táj indítja el. Proustnak a múlt felidézéséhez teára és kocka
cukorra volt szüksége, Aprily emlékei a zengő patakvölgyhöz kötődnek. Saját 
sorsát az apa tekintetén keresztül mutatja be, az édesapa magánya is hasonlít a 
művészéhez. A baráber építkezésen, folyószabályozáson és egyebütt dolgozó ott
hontalan munkást jelent. A 2. versszak első négy sora, az apa társainak felsoro
lása szociografikusan tömör, nominális stílusú környezetfestés, a havasok va
lamennyi szereplője fölvonul, akár Tamási Aron Ábelénél. A költemény változó 
sorszámú szakaszokra bomlik, a rímképlet négysoronként változó keresztrím. A 
strófákat 10/11-es jambikus periódusok alkotják, a második sorok lágyabb tro- 
cheusi zárlattal bontják tovább a gondolatot. Az apa magányát egy-egy áthajlás 
megtorpanása, pillanatnyi szünete érzékelteti: „S volt egy karácsony: a havas 
barak / lakói messze, kis falukba szálltak, / s o  bent a tornyosuló hó alatt / ka
rácsonyfát gyújtott a vad magánynak.” A barak/lakói birtokos szerkezet éles át- 
hajlása, a következő két sorban az alany és az állítmány áll külön. A jelzőhal
mozásokat értelmezős szerkezet hangsúlyozza: zengő' patakvölgy, szirtes, katla- 
nos — a főnév előtt jelző is áll; sejtelem kínozta, bús, halálos; csend volt, zsib- 
basztó, siket. A harmatával ázott — harmonikázott rímben a felelő sűrít; a rímbe 
idegen magánhangzók keverednek, az élőbeszéd hangulatát sugallva. Az össze
tett szavak hangulatfestők: fenyves-ájer, este-tájt, hó-tengerben. A zárókép egy
szerűsége a nagy tragédiákat idézi: „Olyankor csend volt, zsibbasztó, siket, / s 
jeges magányban megfagyott a vére,” s „a hó-tengerben — szürke kis sziget —/ 
döbbenve gondolt furcsa életére. ”

„Délután fekete inges csobánok tüze mellé értem, s egy öreg román csobán 
vezetésével gerincre kapaszkodtam, ahonnan megláttam a boronaházat, apám 
új otthonát, egy havasi tisztáson. Soha nem ölelkeztem úgy apámmal, mint ami
kor leértem a tisztásra, s ő megpillantott. Soha apám nem volt olyan büszke a fi
ára, mint amikor havasi társainak bemutatott.” (Aprily Lajos: Apám emlékére. A 
kor falára. 15. l.)

Ha élne című költeménye feltételes módú igealakokkal írja le a költő talál
kozását édesapjával. Tulajdonképpen egy régi találkozás felidézése, a feltételes 
mód arra utal, hogy a találkozás ma már lehetetlen. Az eltávozott édesapa jelen 
időben szólal meg: „Zivatarfelhők nem jártak felétek? / A pisztrángoknak jó volt 
a csalétek; / A hátizsákod nem sértette vállad? / Ott fenn a fenyveserdők mit csi
nálnak?”

A jellegzetes szóösszetételek a hétköznapi találkozást festik: vacsora-váró; 
tréfa-kedvén. A tányérjára tenném alliterációja régi harmóniákat idéz. A jambi
kus tizenegyes, páros rímű sorok oldott elbeszélést és párbeszédet festenek. „én 
meg vidulva ritka tréfa-kedvén: / legszebb halam a tányérjára tenném.”

Ma milyen s z ép vagy — erről a feleségének szóló versről írja Józsa Miklós: 
„A Rasmussen hajóján című, harmadik Aprily-kötetben olvasható a fiatal hit
veshez intézett szép, vallomásos vers, melynek ihletője, a Sabal Maior nevű 
gyönyörűszép pálmakövület, mely ma is eredeti helyén, egy kis üvegesszek
rényben csodálható meg a kollégium volt természetrajzi múzeumában.”

A latin név a vers csattanója, talán ritmusa pattantotta ki a költeményt is, 
ahogy számos más Aprily-versnek is egy-egy név, különös kifejezés a megindí
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tója. A költemény kilenc kétsoros, páros rímű strófából áll. A két befejező strófát 
keresztrím fűzi össze, hangsúlyozva a csattanót. A latin elnevezés mellett az er
délyi Kolcpatak is muzsikába olvad, mintha a hullámok csöndes loccsanását 
hallanánk: „Kihűlt világok múmiája csak.” Megölte észak: „Erdély, Kolcpatak... 
I .H iá b a  óvlak, elrepül nyarad. I Világok térnek vissza nélküled. I Melegsé
gedből ennyi sem marad: I „Sabal maior. — Pálmakövület.”

Az Esti dal a költőt és két fiát jeleníti meg. A költemény a családért érzett 
aggódás, szeretet, a történelmi körülmények által bőséges okot szolgáltató 
nyugtalanság kifejeződése: „Ültem bent a két fiammal / Tűzvirágospamlagon. / 
Jött az este, barna koldus, / könnyesen jött és vakon. / Őszi zápor dobverése / 
peregett az ablakon.” Az egyszerű jelenet fokozatosan megtelik a görög tragédiák 
tragikumával. A tűzvirágos szóösszetétel több, mint hangulatfestés: az esti 
kályha lobogásán túl feszültséget érzékeltet. Az este értelmezőbe sűrített meta
forája a következő sor könnyesen és vakon határozójával mintha a bolyongó 
Odipus királyt idézné. A peregett magánhangzóbetoldás, a pereg és a pergett 
igealakok egyesítése.

A második versszakban a hármas árnyék mintegy követi a jelenet szereplőit 
— egyelőre játékosan, de a vers csattanójában kiderül, hogy Laokoon tragédiá
ját készíti elő: „Két fiacskám karcsu testét I Átölelte két karom. I (Hármas ár
nyék játszva lengett, I nőtt mögöttünk a falon.)

A harmadik versszakban az Ikarosz-mítoszra történik utalás: „Fogjak-é majd 
lelkesülni / új világok tavaszán / fény-imádó, büszke szemmel / fent az ember 
magasán? / Vagy kavargó ködbe hullva / minden álmuk úgy vesz el: / tolla
foszlott, csonka szárnnyal, / ember-csúcshoz oly közel?”

A negyedik, záróstrófában a vércsecsórű kín Prométheusz sorsát idézi, a 
verskezdet árnyékából pedig Laokoon alakja rajzolódik ki, mely mintha titokban 
kísérte volna a költő életét: „(Nótt az árnyék, óriásra / nótt mögöttünk a falon.) 
/ S vércsecsórű kín csapott rám, / régi kínnal vérrokon — / és a falra sors-söté
ten / felkomorlott Laokoon.)”

A vers stilisztikai eszközei változatosak. A költeményre jellemző az ismétlés 
stíluseszköze: jött az este — könnyesen jött és vakon; szél dorombja — bú-do
romb; újra vér — újra vér. A bővítményes, többször értelmezőszerű ismétlések a 
jelentéskiegészítést és hangsúlyozást szolgálják. Az ütem hangsúlyos, magyaros 
nyolcas, a rímelés változatos. Többnyire négysoronként félrímek jönnek létre, 
mely az első versszakon végigmegy. A 2. versszak utolsó két sorában belső rím 
valósul meg. A strófák sorainak száma változó, mintha ókori formákra utalna 
vissza. A szóösszetételek e versben is tömörek és jellemzőek: tűzvilágos — ere
deti, ismétlődő kifejezés, az esti béke mellett fenyegető is; fény-imádó; vadbo- 
zótú; óriás-kígyó; vércsecsórű; sors-sötéten. A zárósor a korábbi képsorok, a hár
mas árnyék megfejtése, a költői logika konklúziója, a hangulat katarzisszerű 
feloldása.

A Hypertonia hatrészes ciklusában az ókori mitológia istennője, Persephoné 
az elmúlás sejtelmét képviseli. A görög mondából ismeretes a virágszedés motí
vuma, a versben mákvirágot, az álom, a felejtés jelképét szed: „Hallgatva áll, a 
mák között kutat, / látom, hajában is nagy mákvirág van. / Felel: hogy elfeled



2

jék múltjukat / a lelkek lent a fénytelen világban. ” A versciklusban a négysoros 
strófák száma változik. A versciklus ötödik darabjában a költő az eltávozott 
kisunoka, Annácska alakját idézi: „Ily szótalan, míg élt, nem volt soha, / őt is 
bűvölte tán a furcsa éjjel? / Nem ismert rám: királyi asszonya / megitathatta 
sűrű máklevével.” A hatodik rész az élet térbeli és időbeli áttekintése: a költő 
emlékezetében felmerülnek a régi kirándulások. A hatvanhat év hasonló szikla
orma az időnek, melyről a görög mítoszok is földerengenek. „Hatvanhat év: egy 
élet — perc alatt — / megindult szemmel nézek rajta végig, / látom, honnan jött 
és meddig szaladt: / Rapsonné asszonytól Persephonéig.” Rapsonné asszony 
mondája a gyermekkorhoz, Parajdhoz kapcsolódik, Persephoné az alvilág úr
nője.

A zárószakaszban a cs alliterációja (csendet — cserébe) fejezi ki a harmóniát. 
„Sok erdőn túl, a gyermekkor fölött / ma is Rapsonné asszony napja lángol. / De 
Persephoné most kertembe jött / egy naptalan, felejtető világból. / ...Holnap ta
lán ő  dúdol dalt nekem / gonosz kínért jó csendet ad cserébe. / Az életem kezét 
elengedem / S fejem lehajtom hűvös nő-ölébe.” A sok erdőn túl metafora a termé
szetbe oldja az idő múlását. Túl ötven erdőn című versének zárószakaszát idéz
zük: Fekszem itt a szürkületben, / túl a rétnek nagy a csendje. / S zúg mögöttem 
ötven erdő, / ötven évem rengetegje. Az erdő és a csend az élet összefoglaló meta
forái. Rapsonnéhoz első kötetében is ellátogatott: Harangszó csendült, messze, 
mélyen, / sötét hullámú, vontatott, / a szellő kék selyem-kötélen / egy mély ha
rangot kongatott. / Kastéllyá tornyosult a várrom, / kápráztatott sok ablaka, / s 
arany-kapun, gyémánt-batáron / kiszállott Rapsonné maga! (Alom a vár alatt)

Annának hívták, 40 darabból álló versciklusát eltávozott kisunokájának 
szenteli. A költészet lélekritmus, Kisanna jelen van a rímek, alliterációk zengé
sében és harmóniájában: „Vagy el se ment. Itt él a kert felett, / a Szent- 
györgypuszta kistündére lett. / Ott jár a madárfészkes fák alatt, / ahol boldog 
volt, éber és szabad. / Jár hangtalan. Törvénye hallgatás, / parancsoló, tiltó tün
dérvarázs.”

Jancsó Adrienne (1921-2006) Áprily Lajos menye, Kossuth-díjas színésznő és 
szavalóművész volt. A neki ajánlott, Szélvihar című költemény egy képzelt je
lenetben festi a művésznő által előadott balladák világát, jellemezve a szavala
tok hangulatát, expresszivitását, drámaiságát is: „Hajrá, ez a vad fellegrohanás! 
/ Hallod: valami kurjant fenn a szélben. / Nézd: az eszelős garabonciás / Szá
guld egy fekete felhő-szegélyen.” A garabonciás alakot vált, képzelet és valóság 
egyszerre: köpenye felhő-szegély, varjúraj, ölyv, óriás levél. Mintha a művészet 
metamorfózisa is lenne, ahogyan a színész átalakul szerepeibe. A varju-raj felle- 
gek-sodorta, a tömör összetétel egyik tagja befejezett melléknévi igenév, a költő 
jellemző stilisztikai eszköze. A megszemélyesített szél kis jelenetben ujjong, a 
szélsüvöltés hahotává alakul.

Téli jelentés című versében a társ elvesztésével a természet is elkomorul. A 
némaságot az őszapó-sereg sírása töri át: az s alliterációja reduplikációszerűen 
folytatódik, lágyságot visz a komor képbe: „Jelentem a völgyemből, emberek / 
alusznak jég alatt a víz-erek. / Az árva ház ma Senki otthona, / elment a fák és



22

rózsák Asszonya, / sötét ünneplőjébe öltözött / s a  túlsó hegyoldalba költözött. / 
A nyírfán sír az őszapó-sereg. / Sírjon. Ne űzd el, téli fergeteg. ”

A s z envedő című verse önarckép: „Sebet hordott a testén, sok sebet, / félig- 
hegedtek voltak és sötétek. / Ti azt mondtátok róla: rejteget, / mert nem mu
tatta, emberek, felétek.” / S ha néma lesz, sajgástalan tetem, / gyógyító csen
dességben elpihenten, / a sötét sebek túl az életen / megragyognak, mint régi
régi szenten.” A tömör költemény két négysoros, keresztrímes versszakból áll, 
melyeket ünnepélyes ütemű, 10/11-es jambusi periódusok alkotnak. A két 
zárósor predikatív szerkezet éles áthajlása. Az 1. strófa első két sorában a sebe
ket az s alliterációja és tóismétlés hangsúlyozza. A megszólítás drámaiságot köl
csönöz a versnek: ez a költemény is többszereplős. A két zárósor sötétség és fény 
melléknévvel és igével kifejezett ellentéte.

„A világ fájdalmas vajúdásának ebben az apokaliptikus korszakában nem árt 
néha a fájdalom teremtőerejéről elmélkedni. Megkínzott százai és ezrei a világ- 
vonaglásnak: ma mindannyian gyöngykagylói vagyunk egy felkavart tengerfe
néknek, melyeket sebző homokszemekkel szórt tele az elementáris kavarodás. 
És talán a mi homok sebezte testünk sem szenvedhet haszontalanul, a mi fáj
dalmunknak is teremtenie kell valamit: az emberiség tömegfájdalmából az em
beriség jobb jövőjének igazgyöngye fog megszületni.” (Aprily Lajos: A produktív 
fájdalom. In: Alom egy könyvtárról, 168. l.)

Vallomás című, Kuncz Aladárnak ajánlott költeménye a költői magatartás 
kulcsverse. „Igaz —: én itt a sorssal nem csatáztam, / én döbbent szemmel lát
tam itt a vért, / és nem lengettem omló barikádon / fehér zászlót a véres embe
rért.” A béke hirdetése nem visszavonulás, hanem értékteremtés. Az első vers
szak tagadásai annyira erőteljesek, hogy ilyen képeket csak a barikádot megjárt 
ember alkothat. A vers negatív festéssel indul: a költő azt írja le, hogy nem csa
tázott a sorssal, neki csak álmai vannak. De az omló barrikádon, lobbanó vitám, 
nem harsogtam riadókat az r alliterációjával a küzdelem képeit festik. Aprily 
költészetének gyakori képei a villámlás, a vihar, Beethovent művészelő'djének 
tekinti. így hát a metafora azt jelenti, hogy Aprily küzdelme mélyebb és határo
zottabb: a záróstrófában az ember dallama a pusztítás után a mélyből csendül 
föl. A negatív festés folytatódik a második versszakban is: „Viharokból kibomló 
új világért / csak álmom volt, nem lobbanó vitám. / Rohamra nem harsogtam 
riadókat / jövő-ködökbe zúgó trombitán.” Az r trombitahangot érzékeltető allite- 
rációi, a lobbanó vitám érzékletes, költészetére jellemző jelzős szerkezete azt 
sugallja, hogy a költői verseinek trombitája igenis jövő-ködökbe zúg. A fájda
lomnak, a veszteségnek értelme van, a sorsvállalás nem passzivitás. „A seb, mit 
rajtam vad kor ökle zúzott, / sötét heggé simult minden dalon. / De mint a mon
da tóba hullt harangja, / a mélyben él az ember-fájdalom. ” A kor öklének zúzó 
csapása mégiscsak harcot sejtet; az alakzat metonímia, a vad kor az akkor élő 
embereket jelenti. Ez már a görög végzet világa: a költő a sorssal viaskodik, a 
hétköznapok őrlő valósága a tragédiák és katarzisok magasában fejeződik ki. 
Szembenézés önmagunkkal, Istenhez fordulás, bízva kegyelmében, mely egye
dül képes meghozni a nemzet felvirágzását — íme, a Himnusz alapgondolata, 
melyet Kölcsey Ferenc több évszázados szabadságharcaink, nagy gondolkodóink
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örökségéből szűrt le. Reményik Sándor Istenarc című versében hasonló gondola
tot fogalmaz meg: „Egy istenarc van eltemetve bennem, / A rárakódott világ
szenny alatt, / A rámrakódott világ-szenny alól, / Kihűlt csillagok hamuja alól 
/ Akarom kibányászni arcomat.” Környezetünkön, balvégzetünkön csak a belső 
megtisztulás útján tudunk úrrá lenni — ez etikai és politikai program egyszer
re. Ezt fejezi ki Áprily Lajos versének zárószakasza is: „De túl romon, ha perce 
jön csodáknak, / a mély megkondul, mintha vallana, / s a  bolt alól harang
tisztán kicsendül / s magasra száll az ember dallama!” A harangtisztán összeté
tel egyszerre erőteljes harangzúgás és a művészet tisztaságát, szakralitását sű
rítő jelző. A bolt szóismétlés, az 5. versszak 3-4 sora: „A hűlt sorok: megannyi 
érc-koporsó / s a  könyv, a könyvem gránit-kriptabolt.” Az idézett két sor párhu
zamos gondolat, rokon értelmű kifejezésekkel. A zárószakaszban a bolt alól az 
ember dallama csendül föl, a hangtani, metaforikus, gondolati elemek mégis a 
diadalt hirdetik.

A költemény hat négysoros, félrímű versszakból áll. A strófákat óda-zengésű 
11/10-es jambusi periódusok alkotják. A 4-5. versszak utolsó sora párhuzamos 
ismétlés, azonos grammatikai szerkezet. A vers a költő etikai hitvallása, az em
ber többször ismétlődik: véres emberért, ember-fájdalom, az ember dallama. A 
költészet fontosságát ismétlések és rokon értelmű kifejezések jelzik: dalon, ver
sem, a vers, a versem, a könyv, a könyvem, dallama.
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