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"Riadozunk az óceántól, az ér, az ér a mi hazánk" .. énekli a
pisztrángole kara, Sokszor ez a két sor zsong az ember fü.lében, ha Aprily
Lajosra gondol, amikor robogó daktilusait pergeti ajkai között (mert
pergetni, hangosan mondaní, énekelni kell ezeket a verseket) az ifjú
költőre, akinek az egész história "egy~tlen transsylván hősköltemény",

az erdélyi hegyek szerelmcsére, akinek száján imádsággá lesz a szó, ha
szűkebb hazájára emlékezik: "Én a neved mindig halkabban ejtem mo
rajos szikla-ország... ösvényeid a két talpamban égnek." A kevésbé
vájt fülűek hajlandók itt meg is állni, s akik a beskatulyázásókat sze
retik, 'itt temetik el magányos "szigetére vonultan" a fonnák szerel
mesét, aki mint hajdani ötvös-őse, érccé kalapálja a zengő sorokat, a
csengő rímeket. Kohótüzet rak "műhelyében", - s e műhelynek láng
jait nem kell szégye1nieaz Ady-hatás alól nem egyszer a "poeta doctus"
mívességébe menekült nagy kortársak srakon formaművészek: egy
Babits Mihály, Tóth Árpád, Kosztolányi s Juhász Gyula előtt sem.
"Forma van a versem egyszerű sorában: ötvös volt az ősöm Brassó vá
rosában ... mindig csalt a forma, tiszteltem a strófát, mintha érce volna."
De - mondhatják egyes, szkeptikusabb olvasói - a hegyek és erdők

szerelmese, amadárdalos, behízelgő hangú énekes fölött lassan elszáll
az idő; s ha remek műfordításai (Anyégin, Peer Gynt, Wallenstein, Tur
genyev regényei stb.) még őrzik is nevét, emlékezetét majd egyre job
ban belepi a feledés.

Ezeknek a szkeptlkusoknak azonban aligha van igazuk. Hiszen Áp
rily sajátos zengésű belső zenéje kitörölhetetlenül visszajár annak fü
lébe, aki egyszer ízlelgette sorait.

IBB7.:ben született Brassóban (eredeti nevén Jékely Lajos). Az er
délyi táj, a gyermekkorában fölsorjázó falusi élmények ráütik bélyegü
ket költészetére; soha el nem múló gyönyörüségek forrásává válik a
parajdi erdő, a brassói hegykoszorú, a kolozsvári utcák ódon hangulata,
a házsongárdi temető bólongató öreg fái. A kolozsvári egyetemen végzett
bölcsészeti tanulmányai, a párizsi tartózkodás, a nagyenyedi, majd ko ...
lozsvári kollégiumban töltött tanári évek mélyen belevésödnek. - hiába
költözik később (1929-ben) Budapestre, ahol tanár, a Protestáns Szemle
szerkesztője, majd Ieánygímnázíumí igazgató, s élete. végén hasztalan
menekül a visegrádi hegyek ölelő karjába, azért mindvégig megmarad
erdélyinek, szülőföldj'e szerelmesének, A Nagyvillám-dűlő völgye, az
erdélyi hegyek helyett megtalált "visegrádi erdő-koszorú" is hazájára
emlékezteti, és a pesti tél zajló Dunája nem tudja feledtetni vele gyer
mekkora tündérvilágát és tájait. A Tiszán úszó rönknek "karja támad,
társa nő", s a törpe síkon a költő szemében égig lebeg föl a "bozon
tos Ienyvesrengeteg". Aki a természetet úgy szereti és ismeri, mínt ő,

az otthonra lelhet a visegrádi hegyek között, hisz ott is ismerősként bó
logatnak az öreg tölgyek és bükkök, a drága nyárfák, s "megszenvedett
testének" is ez a táj adhatja majd a sírt, - de azért, amikor "esőmag

talan .az ég", fehér felhőket szeretne látni a kék magasságban, olyanokat,
mint otthon a havas, a még mindig örökké otthonnak tekintett fogarasi
oromsor : "Érezzem: sík felett nagy messze, túl a fogarasi oromsor vo
nul,"

$81



Az erdélyi erdőkoszorúból elindult hosszú út immáron céljához ér
kezett, megpihent Visegrád völgyében, melyről "őszikéinek" egyik
gyöngyszemében így ír:

S ha itt halok meg, az mi változást hoz?
Ö, nem sokat, csak ennyit: egy napon
szorosabban öLel a hegy magához.
A kezdő Áprily alakjában a szigetre rnenekűlt költöt látja meg

Németh László, ",akinek szígetre mentett magvaíból igyönyörű flóra sar
jadt. A kifejezés áhitatát, a természet tiszta sugallatát, s ahogy ő mondja,
az ember dallamát őrizte meg nekünk." Kissé kései, első kötetének (Fa
lusi elégia, 1921) verseit valóban ez a nienekülés jellemzi. Szígetre vo
nulásában, sok görögös elemet tükröző képeiben, hasonlataíban, a vég
zet tovasuhanását sejtető cizellált 'képeiben kitűnő érzékkel látja meg
Rónay György a hellenizmus (némileg tán németes színezetű) alap
hangját. Ezt a megállapítást következő kötetei, az Esti párbeszéd (1923),
a Rasmussen hajóján (1926), továbbá egyfőlvonásosai: az Idahegyi pász
torok és az Oedipos Korinthosban is igazolni látszanak. Sőt a költőtárs

finom ihletettséggel rátapint a "parttalan idő" örök suhanasát figye-
t lő Áprily mélyebb, komorabb zúgásokat is meghaladó poétaságára, mely

az idővel egyre mélyül, Az örökkévalóságot bűvölő Iírájának alighanem
ezek a legmélyebb alaphangjai. S míg Rasmussen hajójának zivataros
fedélzetén végtelen jégzengésben úszik a fekete lobogót lengető pólus
felé, szíve fölött egy "déli emlék tévedt sugara átoson",

A gyász és halál e görögös, sorsszerű, néha irodalmi ízű halálképei
közé azonban egyre követelőbben törnek be a valóság borzalmai. Ba
rátai a csatatereken, innen is, onnan is a háború rettenete les rá; nosz
talgikus-elégikus halál-sejtelmein egyre jobban úrrá lesz a valóság véres
és lángoló döbbenete. Szinte meghökkentő egyszerűséggel festi az elsza
badult pokol halált osztó kegyetlenséget, .,A vén kaszál, a gyönge kéz
arat, ls a fiú lent a Montellón maradt." A mindenütt jelenvaló halál
megtanítja a nagy igazságra, amit most már nemcsak elvonulásával. II
haláltól való borzadásával (még a vadászatot is abbahagyja), hanem
szavával is hirdet: "Csak egy öröm van a világon, s ez az öröm fegyver
telen." S ha hivatkozni akarunk a világból való menekűlésre, akkor a
vtlágháborúk viiharaira kell gondolnunk; a költő valóban szeretne el
merülni gyermekkora csöndes szépségeiben: "Én Istenem, legyek vidám,
hogy házamat vidítani tudjam... Ködökbe csillanó sugár,! víg. fecske
szó bolond víharban./ tudatlan gyermekhang legyek/ a [ajgató világza
varban." Szeretne kitörni önmagából. de nem lehet, zord "idő-cellába"

bőrtönözve csak azzal vigasztalhatja magát, hogy száz év múlva az el
jövendő fiatalok szeme "szánalommal néz majd vissza rám kortal ki
fosztott, koldus dédapára", Az antik felhangokon is egyre jobban át
hallik a jelentől való rettegés és félelem. A borzalmak áradása elmossá a
görög révületet, az "ég öldöklő, fényes pusztasággá" válik, a fellegeket már
csak kérdezni tudja a költő: "Fodor-gyapjas, szép, szőke fellegek,! görög
varázslat, merre tünteték?"

Talán ez is egyik oka, hogy olyan szívrepesve menekül a termé
szetbe, ahol mindig otthonosan érezte magát, hiszen a természetben min
den, még a halál is olyan magától értetődő, a nagy tőrvény parányi
része, állomás csupán a meg-megújuló körforgásban.

Kevés magyar költő nőtt őssze annyira a természettel, mint ő; szinte
alig akad verse, melynek zengő soraiból ne áradna a természet rajongó
szeretete, erdővel-heggyel együtt lélegző szenvedélyessége, Ahol mások



a testetlen szavak világában keresik a gondolatok egyenértékű kifejezését,
neki még ott is akad egy~egy képe, hasonlata az erdőkről, a hegyekről,

a lehulló alkonyatról, a táj megigéző, derengő fényeiről. Pályájának kez
detét az erdélyi hegyek impresszionista színei aranyozzák meg, élete al
konyára a visegrádi erdők árnyéka hull, s a költő a kitáruló természetben
ráismer szíve legtitkosabb zugaira is (Jelentés a völgyből, 1965). Külön
élvezet volna összeszedni azt a sok-sok színes jelzőt, élénk állítmányt,
amellyel közelebb hozza hozzánk a természetet. ízelítőül elég talán e
pár sor a madárvllág hangjait megörökítő remekléseiből.

Istenem, milyen gyönyörű trió, a fülemüle mámoros, - figyelve,
alttal kísér egy halkuló rigó. Az éneklő madársereg hangversenyébe
néha-néha bele búg a gerle, a gyurgyalagok, ékestollú s,zivárvány-ma
darak: fuvola-füttyel, ringva szállanak. A bókoló kakukk részegen s re
kedten szól, a cinke pengetni kezd a nyárfán, a vadkacsa szárnya-füttye
messze hangzik el, míg a társtalan bagoly egy vén fa odújából kiált:
okarinahang, mély és szomorú. Az eső-suhogáson átbúg a vadgerlék
szavaló-kórusa, az ökörszem cserrep, a cinke, ez a kicsi-csűr madár
pici gitárját pengeti, s zeng a picinyke szénfejű cinke, víg dithymm
busa: daktilusok. Egy pityókás szajkó gyalogol, vércse si/colt, fuvoláz
gat a halk pirók, rajban cincognak az őszapók, küllők rikoltanak, s rigó
torokból frissen és merészen kibuggyan, nő-nő már a dal-patak; a for
rásnál pár fürge cinke perget becéző szót: Kicsi ér! Kicsi ér! Nagy
tarkaharkály járja fenn a kertet és néha kasztanyettával kisér. Az
erdőn pintyszó cseng és cinkeszó csetteg, víg szajkó rikolt, a kakukk
szó zengve száll, ritkuló szavú bagoly kiált, a zőld harkály kW-kWt
sikolt s veri a torhafát ...

A robogó daktilusok ésa lágyan szökő jambusok telve ókori képekkel;
s ez a líra nemcsak színeinek Iágyságával, egének tiszta kékségével, ha
nem a sors-érzés változatlanságba vetett hitével is a görög világra emlé
keztet. A hegyek komor "trachytba dermedett titokként őrzik magukban
az időt, mely kérlelhetetlenül tovasuhan a költő fölött. Néha viaskodik
vele, másszor úgy néz vissza gyors lebbenésére, mint a végzet hangtalan
suhanására. amit megállítni senkinek sincs hatalmában. Csak döngő rit
mus éled, amikor "az ösvényen ballagó halál" fülünkbe dobalja az örök
törvényt: "Temetnek. Vetnek. Es megint temetnek."

A természet szerétetében találkozik Assisi nagy szeritjével. Amikor
fegyvertelenül rója az erdőket, kéri, hogy állatokat-vadakat szelídítő ere
jével maradjon mellette a csapákon, sőt ebben a versében is (mint legtöbb
versének kicsengő, sajátosan áprilys, tovaringató záróképében) mélyebbre
szánt, mint ahogy azt az előzmények után várnók: "Assisi, mel1ettem ha
ladj,! lelkemnek békességet adj!"

Minél jobban közeledik a halál, annál jobban érzi, hogya természet
örök titok, s ennek csak egy része ő maga is; "oldásodra már megértem,'!
Hol a halál? Jöhet értem." A halál azonban előbb a kis unokát viszi el,
a "nyírfán pendülő daktilus" már nem a nyár örömét szíkrázza szét, hanem
a völgy halott Ieánykáját hívogatja. S bár úgy érzi, hogy fölszívódik föld
ben és időben, hogy költészetébőlmi sem marad, de "él az ösvény, s csor
góm ontja bőven a völgy felé a kristály-sugarat". Az Úszi rigó dalban so
káig vissza-visszajáró halk hangok, álom-őszök álom-fuvolája talán akkor
is búg még, amikor a többi vers fölött lassankint elszáll az idő. S' mig
korábbi versei ősi évoét kiáltó diákot idéznek, akinek kedve mámorosan
csap a Maros fölé (Zeng a csatorna,! zeng a hegy orma,! s zeng, ugye
zeng a szíved?) - addig a Francis Jammes-ra emlékeztető-négysorosok
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ocZiik meg talán a legtovább Áprily nevét. Míntha már négy sor is ele
gendő volna arra, hogy mindent elmondjon; szavai egyre gyökösebbé
válnak, még szíve aritmiájába is négysorosaival viszi a ritmust, néha
olyan döbbenettel, mintha két kihagyás között szülné világra a strófát.
Vagy talán fáradt, s "köd ül a hangok megfáradt során"? Néha úgy érzi,
hogy "nagy líra nincs", mégis énekelni szeretne tovább ...

Költőnk elsősorban ember volt, remegő, daloló ember, ahogy magát
találóan jellemezte, s ember tudott maradni a második világégés borzal
mai között is. Szörnyű látomásokkal viaskodik, a gyermekei holttestét
kereső édesapa kétségbeesett kiáltása sir át a sorokon, s csak akkor nyug
szik meg, amikor Jehova megmenti három gyermekét; nem is marad más
szava, csak a háláé: Halleluja! Sokszor érte vád, hogy szigetre menekült
korra problémái elől; pedig az őrület tombolásában ércessé váló hangon
énekelt: "A jövő elé tisztán állhatok: én láttam, mikor ti vakultatok."
Hirdeti, hogy az itt a hős, aki a "kor dühével bús homlokát felszegve.
szembeszáll", s bár a hősies lázadás nem kenyere, mégis, amikor megérzi
a borzalmakat. a föld fölött járó "őrült forgószelet" riadót énekel: "Ra
gadj szerszámot s ásd az árkot, olts,! - és ha kezed nem bírja már: si
kolts!" A világon végiglángoló "tüzek hörgésén" is átfénylik az egyetlen
menedék, akihez odafuthat tépett vágyaival, bizonytalan sejtelmeivel :

S mikor völgyünkre tört az áradat,
s már. hegy se volt, mely mentő csúccsal intsen,
egyetlen egy kőszikla megmaradt,
egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten.
Az illanó habokra elmélázva tekintő Marcus Aurelius késő unokája

az Ister, a "sO'rsfolyam" partján álmodó költő, aki a visegrádi hegyek
között Aelia Sabina daloló nevének mormolgatása közben készül a hosz
szú-hosszú útra, melynek elején a házsongárdi temetőben Aletta VIan der
Meet "meleg nevének" zengése jelezte az indulást. Búcsúzása ragyogó her
vadás volt, mint az őszé, lombhullató tündöklés, melyet halkan "szürke
gyászba rejt a köd".

LÁNY A LIGETBEN

Szomorúfűzhaja arcába hull,
~ötét szemében komolyság, magánlJ.
VI a lombak alatt társtalanul,
ül mélán a fiatal, barna lány.

Kezében zsongó táskarádió.
Hallgatja tűnődőn a halk zenét.
Előtte fodrosan fénylik a tó,
de szemében hallgatag messzeséa.

E zengő doboz társa, vigasza.
Talán egy szűk albérlet négy fala
várja. Majd portyára hívják a fák;

ne ily magányos, de boldog legyen.
Vagy talán így is boldog. ol tovább
s hallgatja a halk zenét csende.~en.
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