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Irodalomtörténet

P. Buzogány Árpád
a

Aprily Lajos —
Az öregség árnyékában

A jól csengő rímek költőjeként ismert Áprilyt olvasgatok számára ismert az a 
csüggeteg, mélabús lemondásról árulkodó halk hang, amelyet ugyan néha áthe
vít egy-egy mély gondolat, ám mégis meghatározza költészetének alaphangula
tát. A természet, a madarak, vadak, füvek és fák dalnoka fájdalmasan szép so
rait olyan általánosan megtapasztalható élmények pattintják ki a gondolatiság
ból és merevítik papírra, mint a természet örök változása, a friss tavasz élmé
nye vagy a rozsdásodó ősz közelsége. A beletörődés, vagy a valamiről való le
mondás fájdalomba oltott érzése olyan finom és törékenynek tűnő sorokat ered
ményezett, melyekben a költői mívesség, alkotói lelemény tompított fényű drá
gakövekként csillannak meg a közvetlen érzéstől árnyékolva. Amikor saját sor
sáról ír a költő, és abba olvasóként ki-ki a magáét is beleérezheti, nem az elmú
lás jelképeként ismert ősz dús pompáját, színkavalkádját, még csak nem is az 
élet hordozta értékeket sorjázza, részletezi, hanem szikárabb hangon (mert a 
test is már keményebbre szikkadt) fogalmaz. Talán túlbeszélt a cím (Az öregség 
árnyékában), ugyanis mi, az ember vagyunk azok, akik az öregség közelébe és 
ezáltal árnyékba kerülünk, bár Áprily szerint ennek az öregségnek árnyéka 
van... Ezek szerint napos oldala, derűje már kevesebb. Általában nem jellemző 
a költőre, hogy versei témája, babitsi értelemben vett alfája és ómegája legyen, 
ebben a versben azonban mégsem így van. Oka lehet ennek a személyes élmény, 
amiből ez a vers is született, illetve az a tény, hogy a lírai alkotások indítéka, 
alapgondolata belülről fakadó — tehát nem lehetett volna élményszerűen ezeket 
a gondolatokat megfogalmazni oly módon, hogy hidegen, kívülről nézve úgy
mond dokumentálja a helyzetet az alkotó, vagy szerephelyzetként mutassa be. 
Önmagát mégis hidegen, szinte mint leltári tárgyat írja le, döbbenetes megfo
galmazással (szürkül, apad a test és fogynak az érzelmek is) , a következő sorok
kal (,Deresedem s apad a testem, / fogy a szó, szerelem, harag. Egy titkos véső 
egy szilánknyit / belőlem mindennap farag.”) arra célozva, amit köznapi nyelven 
úgy fogalmazunk meg: fogy ki a világból, fogy el. Akkor még az arcvonások is 
megváltoznak a szikáruló testen. („Vonásaim, mint régi rézkarc / szigorú rajza, 
élesek.”) A tizenkét sort három négysoros szakaszra osztaná a legtöbb, a költe
ményeket, verseket szakaszokban olvasó ember, itt azért nem úgy van, mert ép
pen a felénél az addigi száraz számbavételt felváltja a lírai én gondolata. Kevés 
öregedő vagy kór miatt testében is fogyó ember véli úgy: olyan könnyű, karcsú, 
hogy szinte szállni tudna („Sokszor úgy érzem, szállni tudnék, / olyan karcsú s 
könnyü leszek.”). Áprily Ikaroszra, az emberiség egyik legnagyobb vágyát meg
fogalmazó legendára utal: uralni a levegőt is, repülni szeretett volna az ember 
már régóta. Hát éppen egy világból kiszáradó állapotban jut eszünkbe ilyen? Va-
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laki (és sejthető, hogy transzcendens hatalomról, erőről van szó) íjnak szánta 
testét (,Valaki nyílnak szánt. Kivárja, / míg még könnyebbre szikkadok. / Mesz- 
sze repít a nagy, komor kéz, / ha majd sötét íjába fog.”) , csak még arra vár, szá
razabb és emiatt könnyebb legyen — eddig a pontig a repülés még a legpozití
vabb értelemben is felfogható. Az utolsó két sor bizonyossá teszi, amit az olvasó 
korábbról is sejthetett: hogy a halál (itt: nagy, komor kéz, amely lehet istené is) 
röpít így ki sötét íjából. E két, párhuzamosan és tudatosan is bennünk lévő is
meretkör (a repülni vágyó ember, illetve a komorsággal, sötétséggel jelzett el
múlás) úgy olvad össze egyetlen mondatban, hogy nem egyértelmű: a halálról 
van-e szó (mert nem csupán sejtjük, hanem tudni is véljük) vagy arról, hogy va
lamilyen csoda folytán, megderesedve kiszabadul a test nyűgéből, és valami 
messzire röpíti: valami kellemesebb állapotba. A vers nem ad egyértelmű felol
dást arra a kérdésre, hogy halálba röpítik, vagy egy más létformába. Ez az am
bivalens verszárás egyrészt szabadon hagyja azt az utat, amit gondolatainkkal 
leggyakrabban bejárunk, miszerint az öregség az elmúlás, a halál előszobája (az 
erre való készülésről, az ebbe való beletörődésről Kérés az öregséghez c. versé
ben is olvashatunk). Másrészt pedig — hiszen költői lelemény is létezik — eddi
gi ismereteinkhez képest új lehetőséget sejtet: a messzeségbe való kiröpítést, a 
test fogyó erejének leküzdhetőségét, valami más létállapotba való átlépés lehe
tőségét.

A tizenkét sor nagy életbölcsességet sejtet: valósan látni és láttatni magun
kat akkor is, amikor nem előnyös az a mi számunkra, illetve számolni azzal, 
ami bármikor bekövetkezhet, a betegséggel meg az elmúlással, a test esendősé- 
gével, mert az a porhüvely lesz lelkünk koporsója, amire eladdig annyira büsz
kék is lehettünk. Számot vetni kell ugyan időnként, de mennyivel másabb, ami
kor tervek megvalósulását, nem pedig az életből való lassú visszahúzódást vizs
gáljuk! Mégsem a végső állapot, a semmibe való átlépésünk tesz pontot a gondo
latsorra. Talán az elmúlás eufemizálása, ám lehet, hogy valami új dolog megne
vezése a messze röpítés gondolata. Ezt korábbi mondat erősíti fel: „Sokszor úgy 
érzem, szállni tudnék” — olvashatjuk, és ebben az összefüggésben új lehetőséget 
rejt a messze röpítés, még akkor is, ha távlata az általában sötétnek ábrázolt űr, 
a sötét semmi.

Külön kis világ?
Mit tehet egy alkotó, a szavak embere (nevezzük most különlegesen így a köl

tőt, ugyanis a történész, a szociográfus Bözödi éppen a tények embere volt — 
élete végéig érezte ennek hátrányait a hatalom részéről) népéért, amikor fegy
vert fogni, az igazat bátran kimondani már nem lehet, nem engedik? A minden 
embereken felüli hatalomhoz, a Teremtó'höz apellál székelyeiért. Kezdetben a 
„külön kis világ” megfogalmazás nem sejteti, pontosan miért is hívja fel erre a 
figyelmet — azét, aki úgymond mindent tud. De már a harmadik mondata (Tu
dod-e, vagy csak megfeledkeztél róla...) megteremti azt az alapot, amelyről ha 
nem is kérni, de kérdezni (és azzal számon kérni) lehet, mert éppen Őt dicsérik 
a m adarak. Balassi istenes verseiből ismert alapállás köszön vissza: érvel iga
za mellett.
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Bözödi verse nem úgy vallásos vers, mint általában e műfajt ismerjük. Sót, 
talán nehéz is lenne a klasszikus értelemben vett vallásos versek műfajába be
skatulyázni. A cím azt sejteti, a szerző valahányszor falujában járt, mindannyi
szor Istenhez fordult, közbenjáróként a bözödiekért, mindannyiukért, akik e vi
déken éltek. Volt is valamely oka erre: két évig a kolozsvári teológián tanult, az 
imádság, esedezés nem lehetett lelkétől távoli.

Ám ha az ekkorra (a Székely bánja szociográfiai írást 1938-ban adták ki Ko
lozsváron) társadalomkutatóként, történészként nevet szerző Bözödinek csak az 
maradt, hogy a teremtődöz forduljon, nagyon borúsnak láthatta a jövőt. Mai na
pig neki van igaza — és talán a Teremtónek, aki bár mindent tud, mégsem en
gedi nekünk is tudnunk előre. Vállalnák-e a mai nemzedékek vajon azt a sok 
kínt és a hazugság által kisebbségi létbe szorítottság megaláztatásait, amit 
nagyszüleink sem láthattak előre? Erről ezt olvashatjuk a versben: „annyit dol
goznak, hogy a lelkűk szakad meg belé, életük örökös kínlódás, s fájdalmak sor- 
tüze oltja ki mécsük”. Kegyetlen igazság, mindehhez napjainkra az elmúlt két 
évtized politizálásából való kiábrándulás, a minket képviselőd összességében 
vett érdektelensége és a kilátástalanság, elszegényedés társul. Akkor még lehe
tett verset írni a helyzetről — ma már nem érdemes.

A költő Bözödi nem magának kér a Teremtől»!, ó nem, ő annál jobban sze
rette ezt a bajlátott székelységet, minthogy megfeledkezhetett volna az égbe ki
áltó, mindennapjaikat felőrlő, örömeiket megrágó igazságtalanságokról, a sze
mükbe hazudott ígéretekről, az arcukba üvöltött szidalmakról. Különben éppen 
azért tartották (még fiatalabb kora irodalomkritikusai is; Kicsi hajó című novel
lája tankönyvekben is helyet kapott) nagynak, mert meg tudta a közember 
szintjén is fogalmazni, mivel kísérti meg egy idegen hatalom által ezt a fogyat
kozó székelységet a fennvaló. Ha gondol ránk.

Történész és prózaíró sosem fogalmazhat ilyen lírai finomsággal — és mégis 
milyen egyszerű Bözödi szófűzése! Bizonyára a mondatritmus miatt választotta 
a különben több kortársa által (pl. Olosz Lajos, Bartalis János) művelt versfor
mát ez alkalommal, hiszen imaszerű szöveg rímben, mértékben túlságosan 
megmódoltnak tűnhet. Mennyi egyszerű szépsége van annak a helynek, amelyet 
a címben otthonnak nevez, és a szerző nevét ismerőd persze tudják: Jakab 
Györgyként látta meg a napvilágot 1913. március 9-én, szülőTaluja nevét vette 
fel később. (1989. november 25-én hunyt el Budapesten, szülőTaluja temetőjében 
nyugszik.)

Bözödi esetében (agglegényéletet élt) semmi esetre sem marosvásárhelyi ott
honára, inkább szülőTalujára gondolok a verscím kapcsán. Amint annyi más ver
sében (Fény és árnyék címmel a Kriterion Könyvkiadó Bukarestben, 1979-ben 
jelentette meg verskötetét) , ebben is tollhegyre kerülnek azok a (a szerző szá
mára egyedi) jellemződ, amelyekből a szülőTalut mint apró(bb) mozaikkockákból 
össze lehetne rakni: hegyek karimája, fák, virágok, bogarak, madarak, patakok, 
ám ez esetben csak a rájuk való utalás szintjén, nem bő részletezéssel.

Olyan sorai vannak ennek a versnek, amelyek bármely bözödi, vagy éppen 
szomszéd falusi, a szülőfalumban, Gagyban élő idősebb ember szájából elhan
gozhat akár most is. Most még inkább, mint eddig... Vagy bármely erdélyi ma
gyar ember szájából. Olyan emberéből, aki ismeri a múlt és jelen valóságát, aki
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békére vágyik, mert az örökös kínlódást megelégelte, és már csak a teremtésé
ben hisz, hogy elhozza számára az emberhez méltó életet is.

Az utolsó sorban a naivnak ható kérdés („Jó Teremtóm, tudsz-e valamit ró
luk?”) tulajdonképpen enyhe hangú számonkérés, talán jó szándékú figyelmez
tetésnek is lehet nevezni akár: figyelj már rájuk, ránk, te Isten, és tedd jóvá, 
hogy olyan sanyarú életet rendeltél sorsul!

Ha a szöveg elolvasása után nézzük a vers címét, akár halkan magunkban 
mondott monológként is felfogható Bözödi alkotása. Amit régóta mondanak, 
mondunk, abban reménykedve, hogy egyszer majd az is meghallja, aki mintha 
semmit sem tudna rólunk, mert „itt is emberek élnek”, és „az özönvíz óta” nem 
volt itt még béke...

Lecsupaszított, ezért erós érzelmi töltetet hordozó mondatai bizonyára helyet 
kapnának azon a nagy falon, amelyre a magyarul írt legszebb gondolatokat, leg- 
igazabb mondatokat írnák — ha lenne már ilyen hely.

Bözödi György

Otthon így s z oktam sz ólni
Jó Teremtóm, tudod-e, hogy itt vannak a kövek, 
itt vannak a füvek, erdó'k, egy külön kis világ 
egészen itt van a hegyek karimája között?
Tudod-e, hogy itt még nem volt az özönvíz óta 
új olajág, mely a békét hirdette volna, tudod-e, 
hogy emberi láva ég, tüzel mindenütt körülötte? 
Tudod-e, vagy csak megfeledkeztél róla, hogy itt is 
úgy énekelnek egész nap a madarak, mint a földnek 
többi sok részén, s téged dicsérnek?
Tudod-e, hogy a rigó tele-szájjal kiáltja a reggelt, 
s a csalogány a hold útját kíséri zenével?
Tudod-e, hogy a patakok is oly szépek itt, hogy 
párjukat keresni kellene akárhol, s hangjuk 
milyen erdei vad szimfóniát játszik?
Tudod-e, hogy itt a virágok tarkábbak, mint 
máshol a lélek, a földnek, fának, bogárnak is 
szava van és beszél és sír és kacag, ám de hogyan 
hallanák hangját, ha innen a segélykiáltás sem 
hallatszik messze?
Tudod-e, hogy itt is emberek élnek,
kik annyit dolgoznak, hogy a lelkük szakad meg belé,
életük örökös kínlódás, s fájdalmak sortüze
oltja ki mécsük? Tudod-e, hogy tehozzád fordulnak,
tóled várják sorsuk jobbra fordulását?
Jó Teremtóm, tudsz-e valamit róluk?


