
FRÁTER ZOLTÁN

"Akarsz-e fényt?"
A posztumusz Áprily

Áprily, a jó mesterek hagyománya szerint, gondosan megszerkesztette köteteit. Cik
lusokat, tematikai-hangulati egységeket komponált a felgyűlt versekból. Szigorúan
válogatott, nem törekedve arra, hogy minden sora kötetbe kerüljön. A könyv szer
kezetét, harmóniáját tartotta fontosnak, nem a termés maradéktalan megjelentetését.
Hátrahagyott költeményei éppen ezért nem okvetlenül halványabbak, mint az életé
ben kiadottak. A válogatás során a készülö könyv szempontjait vette figyelembe, s így
akadtak rnüvek, amelyek - bár egymás közelében születtek - mégsem illeszkedtek a
térvezett összeállítás egészébe. Megjelentetésükről azonban nem mondott le. Amit
hagyott, alkalmasnak ítélte, hogy világ elé bocsássa. Nem semmisítette meg, pedig
könyörtelen bírája volt önmagának. Csupán a kellő pillanatot várta, az életmű alaku
lásának kedvező körülményeit.

Bár betegen, de még megadatott neki, hogy a kórházi ágyon kézbe vehesse versei
nek válogatott gyűjteményét.A kor falára az 1967-es könyvnap egyik újdonsága volt.
Annyi haladékot azonban már nem kapott a költő, hogy kéziratait a teljesség igényé
vel sajtó alá rendezhesse. Hagyatéka így nemcsak örökséget, hanem feladatot is je
lentett. A munkát az életmű kiváló ismerője, Győri János végezte el. Az ő gondozásá
ban látott napvilágot Áprily halála után két évvel a posztumusz kötet. Az Akarsz-e
fényt? a kiadatlan versek mellett tartalmazza A bíboros címü drámát is, melyhez
Jékely Zoltán írt "néhány megjegyzést".

Győri János az egész költői hagyatékkal számot vetett a könyv összeállításakor.
Nemcsak a végső korszak ismeretlen alkotásait gyűjtötte egybe, hanem a korábbi
évek rejtőző verseit is. Öszi tükör címmel az 1929-töl 1964-ig keletkezett költemények
követik egymást, majd a Napfogyatkozás ciklus az utolsó három esztendő munkáit
adja közre. Ezek többsége Áprily kedves műformájábaníródott, négysoros alkotás.

Az Akarsz-e fényt? kritikai fogadtatása a költői életmű szép, ám "csendes" utóéleté
nek nyitánya. A kritikák nemcsak a könyvet, hanem szerzőjét is szeretettel említik.
Költészetét mindvégig elválaszthatatlannak érezték emberi alakjától, művészetét

emberségétől.Görömbei András szerint műveinek mintegy "záloga" volt a mögöttük
húzódó következetes, "tiszta emberi magatartás".' Gömöri György találó megfogal
mazásában: versének is, életének is volt iormáia.? Maga Áprily szintén fontosnak vélte
egyéniség és müalkotás harmóniáját. Önmagát sem "költőnek" vallotta, hanem így
jellemezte: "ember voltam, remegő, daloló". Az embert és az emberit kereste minden
rnüvészi megnyilvánulás mögött, ezért írhatta zászlajára a humanizmus jelszavát. Szá
monkérő nyugtalanság is jelentkezett vele kapcsolatban a könyvet méltató egyik re
cenzióban: "első gondolatunk, hogy kellőképpen tudtuk-e szeretni és kiváltképp meg
becsülni életében ezt a bámulatosan finom, szelíd ernberségü s hatalmas kultúrájú
költöt".'

Kritikusait többnyire az izgatta, hogy mi volt költészetének titka, miért szerették
ezt a lírát irodalmi "ínyencek" és olvasó "tömegek" egyaránt? Válaszul valóban az
"egyszerűség" szava kínálkozik, ha az egyszerűség Áprily esetében csalóka látszat is
csupán, ha könnyen befogadható, dallamos soraiban mélyebb borongások, sötétebb
tartalmak rejlenek is. Lírája "egyszerű",ám egyszeri, megismételhetetlen is, átszőve a
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személyiség bonyolult hálórendszerével. Beszédformája mindvégig természetes,
ahogy a legnagyobbak beszélnek a lét csodáiról és rettenetéröl, az emberi élet örö
méről, szomorúságáról. Az Áprily-titok kulcsa, hogy nincsen titka a költőnek, hacsak
a természetesség nem az. Taxner Ernő vette észre, hogy .versrítmusaí szinte észrevét
lenül lopják be magukat tudatunkba'v A természetes megszólalás varázsa jellemzi
ezt a költészetet, mélabús, halk hanghordozással, ahol a megformálás tökéletessége
már-már feledteti, feloldja a tragédiát, míg más alkalommal még inkább szívünkbe
vési azt. Kis Pintér Imre a líra "ős-funkcióját"fedezi fel ebben a poézisben, melynek
"lényege a míves szépség". Ő mutat rá, hogy ez a "rendhagyó mester" nagyon is kor
társunk volt, hogy anakronisztikusnak tünő igényessége századunknak szóló, "ránk
férő lecke, példa és tanulság"! Görömbei András, majd Gömöri György is tényként
rögzíti, hogy a posztumusz kötet nem tartogat meglepetést Áprily híveinek. Vita Zsig
mond szintén az életmü egységére, a szerves építkezésre hívja fel a figyelmet, de
nyomban hozzá is teszi: irodalomtörténeti tévedés, hogy Áprily már indulásakor tel
jes fegyverzetben jelent meg, és azután lényegesén nem is fejlődött. Éppen a hátra
hagyott versek bizonyítják, hogy "egy zaklatott élet minden jelentős állomását a kor
hullámzásával és az emberiség örök kérdéseinek nyugtalan kutatásával együtt szem
lélhetjük",« s a nyugtalanság és megnyugvás hangjaival együtt válik teljessé köl
tészete. Egységes a kötet, pedig egy egész ernberöltöt fog át. A halál előtti utolsó pil
lanatok megragadásával végképp kiegészül az életmü. Imre László hangsúlyozta,
hogy a frissen publikált versek az Áprily-líra "rejtett ellentmondásosságát, belső

drámaiságát"? mutatják fel.
E posztumusz müben a költő tudatosan búcsúzik, távolodik az élettől. Az idős rnü

vészt egyre behatóbban foglalkoztatja a halál problémája, noha az elmúlás gondolata
kezdettől jelen volt költészetében. A fájdalmas, fojtott hang azonban lassanként nyu
godtabb beszédformává csillapodik. Meghatározó életrajzi adalék - mint Taxner
Ernő feljegyezte -, hogya versek többségét már a szembetegségben szenvedö költő

írta. Az elhatalmasodó glaukoma fátylat borított szemére. A túlnyomórészt erős, sötét
színekkel festett képeket mindinkább felváltja a pasztell színvilág, a komor látás
módot az elégikus szemlélet. A fátum-eszme és az eleve elrendeltség érvényesülésén
a kései korszakban átszüremlik a bölcs deru, a sztoikus ataraxia. A költő kedves filo
zófusa Marcus Aurelius, akinek már az előző gyüjteményben emléket állított.

Nemcsak az egyes versek, hanem a szerkesztés irányzó eleme is a búcsúzás, vissza
tekintés mozdulata. Ujra felbukkannak azok a motívumok, amelyek az életmüben je
lentős szerepet játszottak. A kulcsmotívumok mintegy "összegződnek"az utolsó kö
tetben. A gyermeki emlékek, a gyermekség motívumai a Gyermekkori emlék I. és II.
darabjaiban tünnek fel, előbb egy mükedvelö színtársulatból választott ideál szemé
lyében, majd egy brassói nyári éjszaka hang-emlékeként: a padláson alvó kisfiúban
örökre megmarad a zsindelyfedélre eső vízcseppek suhogása. Az otthont felelevenítő

Almahéj a kedves, régi illatot idézi, a szülöi ház biztonságot nyújtó melegét, a Ritka
csókok pedig az apa férfias zárkózottságát. Megjelenik az életre szóló gyermekkori
kaland, Rapsonné legendás vára, s a Vágy titokzatos nőalakja mint a nosztalgikus
hangulat megtestesítöje, vagy az Azúros ég augusztusi kéksége, melytöl a kedv is
"azúr" lett a .Rapsonné-idöv-ben.

S a "felnőtt-témák" is rendre felsorakoznak a posztumusz könyvben. Antigoné tör
ténete, a görög sorstragédiák végzetszerűségealapvető élménye volt. A sors "halál
szagat" érezteti az Olvasó nő soraiban, máskor arra int, hogy a "belső rémektöl"
borzongva Antigoné kezét kell szorítanunk (Oedipustól kérdezem). A világ fakulásában
és elsötétülésében, az elveszített fényesség után az Atra cura fekete gondviselésével
azonban Antigoné is eltünik, "nem lesz kézenfogó". Ekkor válik gyakoribbá a koráb
ban is jelentkező köd-motívum. A zöldhályog terjedése a látótér beszükülésével, a
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környezet elhomályosodásaval jár. A világ ködszerü, fojtogató, bizonytalan lesz. Az
öregedő szervezet fogyatékosságainak kíméletlen feltárása, a természeti képekben
megjelenő köd, az ősz, a fagy, az-áthatolhatatlan süruség az élet végének közeledtét is
sejteti. A szem gyöngülésével együtt az emlékezet is "ködös" lesz, s a ki-kihagyó me
móriában az évtizedekkel előbb történtek élesebben jutnak felszínre, mint a jelen
vagy a félmúlt eseményei. A halál-tudat hangsúlyozottságát, a halálra készűlödés

motívumát újfajta "élettani hitelesség", a magasabb életkor és a fáradó test ténye
indokolja. A magánjellegü vonatkozásokon túl azonban az Áprily-líra egésze magya
rázza, hogy az utolsó kötet legtöbb versében a halállal beszélget a költő. A halálra
irányuló szemlélet a végzetszerűség gondolatával összefonódva jellemezte életmüvét.
Most fokozottan érzi, hogy "üzen az ősz", "tél integet", s valamely "hang hívogat" a
távolból. A halál himnuszából közöl sorokat, "szép elmúlásért" fohászkodik. Halál
képzete már nemcsak szorongással, vesztőhely-érzésselvegyül, de a józan számvetés,
a megméretés tudatával is. Útravaló címü versében az alkotó ember alázatával tekint
műveire, s az ítélet előtt keveset felmutató, "könnyü keze" miatt szégyenkezik. Egyet
len verset tart méltónak megőrzésre. A hazaszeretet és életszeretet költeményében
vallja meg, "hogyan szerettem drága földedet". Amennyire a "halál rokona", éppoly
mértékben az életszeretet költője is Áprily. Posztumusz verseiben élet lüktet, apró
szépségekröl, az életöröm pillanatokban mérhető csodáiról énekel. Szemléletét egyre
dúsabban áthatja egy bölcseleti alapokon nyugvó, megszenvedett életöröm. A görö
gös tragikum mellett pogány életvágy tör fel költészetében. Melankóliája is többnyire
életigenlésbőlszármazik: az igazi szomorúság szereti az életet, de látja beteljesületlen
lehetőségeit. A mindig újrakezdés hitével ünnepli a tavaszt. Idösen, betegségekből

újjászületve sétál a "rügy-rengetegben", fordítja arcát a fény felé, hallgatva a madarak
fáradhatatlan dalát, örök élet-bizalom énekét. "Élni akarok" - üzeni egyik négysoro
sában, s az óhajban nemcsak a személyes lét meghosszabbításának igénye munkál.
"Még nem szabad meghalni" - írja felelősséggelés vággyal, hiszen a humanista csak
akkor távozhatna, ha "békességes kort, emberit" tapasztaina meg. Így tünik fel újra a
nemzetek, nemzetiségek megbékélését, közös sorsát, együttélését érzékeltető kép, a
tető motívuma. Kós Károlynak ajánlott, 1923-as Tetőn címü verse óta központi szere
pet játszik ez a motívum Áprily költészetében. Hol nyíltan. hol kevésbé látványosan
vonul végig a tető-érzés az életmüben. Az utolsó kötetben megsokasodnak a hegyek,
csúcsok; az Adyt idéző "szüz magasban" békesség honol. hová nem ér el "harcok
füstje és pora". Ebben a felfogásban a magasság nem elsősorban a magány kiemel
kedő szirtfokával azonos, sokkal inkább nyugalom és ünnepélyesség társul hozzá.
.Derüs" volt az "ormok" jelzöje a Sárréti zongoraszóban, máshol "ormok fényesed
tek", majd "vulkán-csúcsok zenélnek". A motívum gyakoriságának egyik oka bizo
nyára a hazai hegyes táj, az erdélyi havasok vidéke, ahonnan Áprily lélekben elsza
kadni sohasem tudott. Ekkorra azonban a tető, a hegy motívuma már az öregkor, a
fájdalmasan hanyatló élet jelképe is, a múló idő felett őrködő mozdulatlanságé.
"Havas hegyek ködökben elmerülnek. / Az ég felé egyetlen csúcs se lát. / De köd
mögött idő-tündérekülnek / s nyújtják a téli nappal fonalát." (December végén)

Motívum-értékü költői megfogalmazással rajzolódik ki a kötet verseiben Ady port
réja. Áprily félszeg vonzalommal tekintett a bátrabb pályatársra. Ha önmagát nem
mérte is Adyhoz. de mindig ö volt számára a példa, benne látta a beteljesült költészet
képviselöjét. Alkatánál, szemléleténél fogva más jellegü líra Áprilyé, sem szembeállí
tani, sem párhuzamot vonni nem lehet kettejük közott. Mégis, Áprily egész költé
szete, ha nem perlekedik, vitázik is Adyval. de sajátos módon árnyalja az Ady által
megvalósított líratípust és szellemi-mentalitásbeli magatartást. Nem ellentéte, inkább
kiegészítője olyan mozzanatoknak, amelyek más hangsúllyal. másképpen rendezöd
tek Ady életmüvében. Áprily nem "küldetéses" költő, legalábbis Ady szerepvállalása

109



értelmében nem. Mégis tudta és érezte feladatát a világban, csak szúkebb körben
vonta meg illetékessége határát. A politikai kérdéseket a békevágy, a kölcsönös
megértés szellemében szemléli. Alkata idegenkedik a gyökeres változásoktól, alapve
tően melankolikus, lemondásra hajló lélek. Dac, indulat szinte alig érezhető benne,
fájdalom és sérülékenység annál inkább. A kor, melyben először nyilvánosság elé
lépett, a háború utáni vesztes forradalmak, a Monarchia felbomlásának időszaka volt.
Nem világformáló, hanem egyéniségőrző attitűdre épült költészete. A bibliai Ábel
alakjával emlékeztet az 1957-es Ábel füstje kötet címadó versére. Abel-lelkűnekvallja
magát azóta is: "Sosem lihegtem bosszúért" - s ez a magatartás, bár zordabb idők

ben kevésbé életképes, mégsem hozott soha pusztulást a földre, hiszen "Kain-lelkek
ontották itt a vért". Az évek múltával mind nyilvánvalóbb, hogy egy remény marad
csak. Bízni Ábel füstjében, "harag, gyűlölség és viszály" ellen, s aggódni a szívét őrző
emberért: "a béke lelkét vidd, amerre szállsz." (Szállj, Ábel füstje) A végső kiteljese
désben az Abel-rnotívum újabb, szomorú értelmezéssel bővül. Tamási Áron halálára
az író kedves hősét idézi az Ábel és a rengeteg címú négysorosban. Nemcsak búcsúz
tató beszéd, hanem ön vallomás is ez a pár szó. Áprily életének legsajgóbb, nem gyó
gyuló sebe a hazától való elszakadással keletkezett. "Már jött a vég a szívben és erek
ben, / de a lélekben még egy vágy maradt: / Otthon pihenni, vén fenyők alatt, /
a visszahívó, régi rengetegben." Ady az Értöl az Óceánig kívánt jutni, Áprily viszont 
Pisztrángok kara círnü versében - az Óceántól az Ér biztos menedékéig ért el. Önkor
látozó, befelé forduló líra ez? "Társadahni" értelemben talán igen, noha az igazán
mély, bonyolult ellentmondások magában az egyes emberben is benne rejlenek. Van,
aki innen nézi a világot - s ez a szemlélet éppúgy a valóság összetettségét tükrözi,
mint a fordított irányú társadalmi beállítódás. Áprily a két megközelítési lehetőség

dialektikáját, s nem merevellentétét érezte. Még "öregkori Iírájában" is utal Adyra. A
Sárréti zongoraszó-ban, ahol "pettyegetett pisztránggal csábít a vad patak árja", a
pisztrángok tartózkodási helye akart hely, védelmet nyújtó környék. Adyra kérdezve
is megmutatkozik ennek a szemléletnek a bensöségessége, meseszerű idillje A völ
gyünk csendje címú négysorosban: "Jó Csönd herceg? Nem herceg itt a csend, / nem
vízió, mely balsorsot jelent. / Patakparton ülö tündérleány, / ki némán, szemlesütve
vár reám." A halálközelséggel számoló magatartás szintén Ady költészetéhez köti. A
halálérzet azonban itt sem csupán dekadens ernyedtségből fakad, hiszen az idős

költő nap mint nap érzékeli a test lankadását. "Most nemsokára én következem. /
Jön a Nagyúr és gúnnyal rámköszön. / Az élet rongyait levetkezem / és a halál ingé
be öltözöm ... " (Akkord haláltáncbál), Már valóban a "halál rokona", de az Ady által
megfogalmazott életérzést történelmi tapasztalatok birtokában tágítja: .Közember és
borus költő-titán / halállal mind, mind testvér és rokon." (A halál rokona)

A látás elvesztésével az érzékelés más területen hatványozottan érvényesül. Egyet
len érzékszerv sem képes pótolni a másikat, de a kieső ingerek helyett az ép szervek
fokozott mértékben közvetíthetik adekvát ingereiket. Felerősödik a hallás, kialakul
hat a hangok kifinomult megkülönböztetése. Áprily minden verse muzsikál, ám az ő

verszenéje a magyar költők kivételes muzikalitásából is kiemelkedik szinte hipnoti
kus erejével. A gyermekkorában rögzült esöcsepegés, ami a brassói ház zsindelyfede
lére hullott, már korai ritmus- és dallamérzékenységről tanúskodik. Verseiben faleve
lek zúgnak-zörögnek, márciusi szél "h" és "t" hangzói suhognak. "Kis fehér felhők"

hasonlataként "fehér lótuszok" "cs"·vel csobbannak "csudakékségű,óriás tavon". Pa
naszos dalra fülelve "Ázott galyon síró madárka szól", máskor pedig érezni lehet a
Mélységes csend leheletét. A hangok életben tartanak, élni segítenek, mint a Halk su
hogás tavaszi eső idején, amikor csendes, langyos permeteg hinti be a tájat és az égre
tekintő arcot. A természet lélegzése, a szép tavasz ígérete új lehetőségek reményét
ébreszti. De még a tél hidegét is enyhíti a szép havazás, a lombtalan, fázó földet be-
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takaró fehérség. A hangok ráolvasásszerű,mágikus szervezödése átalakítja a képi be
nyomást, a mondogatás akusztikus síkjával megszépül a látvány: .Pílínkézz, porka
hó, szitálj, / ragyogtass, idealizálj." A "p"_k, a "gy"-k lágysága az erősödő hóesés gyor
saságától, a magasodó hólepel puhaságától jut el az utolsó sor vontatott, fáradt léptü
koppanásáig - "még lássalak. Még lássalak." - az idős férfi ragaszkodó, haladékot ké
rő kívánságáig.

"Csillagformájú kis pihe,
lebbenj pillám közé, ide!

Ma légy cseppentő gyágyszerem,
gyógyitgasd gyengülő szemem,

hogy zuzmarák, derek, havak,
még lássalak. Még lássalak."

(Pilinkérs; porka hó)

Az egyik legjellemzőbb Áprily-motivum, a fal képzete is visszatér az utolsó kötet
ben. Verseinek válogatott gyűjteményét A kor falára címmel adta ki még 1967-ben. A
fal-motívum eimmé emelésével minősítettea kort, melyben élnie adatott. A két világ
háború közötti európai irodalomnak kedvelt motívuma a fal, különösen az Áprilyéval
oly rokon olasz költészetben. Montale lírájának valóságos jelképe például a déli nap-'
fényben felforrósodott kerti fal ábrázolása. Motívumválasztásaival, a hanghatások
öntörvényü érvényesítésével kapcsolódott - akarva-akaratlanul, tudatosan vagy ösz
tönösen - kora világirodalmi jelenségeihez, főként az ermetismo áramlatához. A
Márciusi szél már csak a "rom-világba" zúg bele a világháború után, a Sárréti zon
goraszó-ban a természet által emelt fal búvóhelyként szolgál - "Sziklafalak köze in
barlang-üregek csalogatnak" -, míg a Gyermekkori emlék I.-ben játékkal és kedves
emlékekkel fonódik össze: "szép Vilma arra jött, / és megcsókolta arcom / a színfalak
mögött." A fal-motívum azonban nemcsak a bezártság, a börtön képzetét kelti, mint A
kor falára címü versben. Az idők múlásával szelídül és módosul jelentése. Az 1936-os
Kirándulás-ban a "szürke fal" még ellentétet alkotott a .Jiajnafmadár" csodájával, s
így negatív tartalmak füzödtek hozzá. Az Omlik a fal négysorosát már a kövek meg
tartó ereje szervezi egységes képpé. A köfaragó nagyapa szólítása, a lazuló kőfal lát
ványa a történelmi folytonosság szakadékonyságát, a régi, sokat tudó mesterek
hiányát érzékelteti. A hagyománynak természetes anyagokból épült szerkezete van. A
történelmi bizonyosságérzet és biztonságtudat megingását csak a múlt értékeinek
felhasználásával lehet helyreállítani.

Most bontakozik ki legteljesebben, s ragyog föl legszikrázóbban a fény motívuma.
Nemcsak önálló, külön jelentésben, hanem összegzön. mintegy egyesítve a motívu
mok rendszerét, egybekapcsolva az életmü szálait, sűrítetten tartalmazva az Áprily
líra jellegzetességeit. Természetes módon társul a fény képzete a rnagassághoz, a tető

motívumhoz. A szem csillogása és a nap sugarai a csoda pillanatában találkoznak:
"fényes szemeddel csúcs ragyogna szembe" (Az én csodám). Az Enyedi diákok-ban az
emlékekben élő "ezerhangú kórus" hangja zeng a "sugaras magasban". A zápor utáni
csendben a fellegeket áttöri a fény, s "páráll a csapzott völgy a sugarakban". Fény 
magasság - szeretet: a tetö-rnotívum kiteljesedése az életmű végén. A szelíd jóság
elemi vágya gyüjti egységes négysorossá a motívumokat: "Tegnap még csak mosoly
gott. Most nevet. / Ha felmennék, fény záporozna rám. / Tenyerembe kitenném szí
vemet / s a nap felé tartanám." (Fénylik a hegy) Ahogy az ember létezéséhez nélkü
lözhetetlen, úgy lesz éltető közege ennek a költészetnek a fény. Hiánya a megrabolt
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ember sorsát példázza, a kifosztottság állapotát. A fázó test, a didergő lélek a hófúvás
sal fenyegető télben "drága, súgaras napok" felé fordul, a "sajgó emberség" gyógyítá
sára. A melegség az egyszerű, fizikai érzetból lelki. érzelmi tényezővé válik, a szeretet
szava lesz (Verőfény). A fénytelenség elszíntelenedést jelent az élőnek, kedvetlen,
mélabús időt. A Sugártalan nap árvaságot, elhagyatottságot ébreszt a lélekben, a Nap
fogyatkozás megfoghatatlan, rossz közérzetet. "Mintha belül valami fájva fájna". A
szeretetnélküliség panasza szól ezekből a sorokból. A fényhiány a szeretethiány jele a
világban. Ahogy múlik, fogy a földön a szeretet, úgy fogy az élet, csökken a fény. "Az
életemből elszállt egy sugár, / léleksugár volt és dédelgető. / Rosszkor hagy el a fé
nye, hője: vár / a didergetö, zimankós idő." (Veszteség) Az egész kötet a fény küzdelme
a sötéttel, de ez a tusa még az élet határain belül folyik, s nem élet és halál között.
Nem az életért, hanem az élet minöségeiért, A jó csatája a rossz ellen, a szép harca a
rút ellenében, nemes célkitűzés a gonosz legyőzésére, .felhöborús fény támadás".
Vihar után a fény rést talál a fellegen, s a völgyben elömlő sugarak már egy rigó víz
től csillogó, fekete szárnyán ragyognak. "Ú, győzni fogsz! Fagy árthat, űzhet, ölhet: /
te fény vagy, és a fénynek győzni kell" - írja A növekedő fényhez című versében. Hit
vallás ez a reményről, a szellem és a szeretet távoli, de hittel várt gyözelméröl, oly
korban, s annak ellenére, amikor "időnk sötét napok felé siet".

A motívum azonban mást mond az ereje teljében lévőnek, mást a halálra készülö
nek. A fény - lét és szeretet, melegség és hit - a maga teljességében szemlélt élet,
melyhez a halál tudata is hozzátartozik. A Ragyogó nap lelkesült, örömteli dallama
szinte észrevétlenül tölti be ezt a teljességet. A felsorolásba természetes lejtéssel
illeszkedik be a "temetők" említése. "Az ég hajnaltól estig csudakék, / hegyek, szívek,
temetők ragyogók. / Mámorosuljatok. fülemilék, / részegüljetek. feketerigók!" A ha
lállal szembenéző, útrakész költő számára az Ismeretlen szimbóluma is a fény. A nagy
Átkelést éles fény kíséri, a halál ebben a felfogásban nem a szenvedés, a pusztulás
aktusa, hanem új létbe forduló, végső megnyugvás. A közelgő távozás nem rettenti,
mert felismert törvényszerűségnyilvánul meg általa. A nyugalom vágyából. a véges
ség tudomásulvételéből ered a higgadt versbeszéd, s ezért lehet az egyik négysoros
címe Szép elmúlás. Fényben történő, szinte idil\i pillanat, józan, könny nélküli bú
csúzás. A természet rendjének elfogadása, tudva, hogy az élet nem zárul le az egyes
ember halálával, s valamiképpen mindenki folytatódik a világban. Nyugalmát mara
déktalanul megleli a családban, hiszen gyermekeiben él tovább: "A pázsiton / fény
ben hancúroznak az unokák." A szenvedő testen viselt "sötét sebek" megfényesednek
a tisztító halállal, "túl az életen / megragyognak". (A szenvedii)

Akarsz-e fényt? - kérdi a költő, mert földi fénye egyre fogy. Tisztában van beteg
sége természetével, s ha fényt akar, máshol kell kutatnia. Ne feledjük: a halálra ké
szülődő költő kérdése ez. Számára a belső fények erősödnek föl, az emberség meleg,
áradó fényei. Ha fényt akarsz - inti olvasóját -, ne a kűlvilágban, magadban keresd.
Életed világítson, más életeket. "Akarsz-e fényt? Akarsz-e tisztaságot, rendet? A har
mónia, az emberszeretet költészete ez, de nem Ieegyszerüsítö, nem könnyen kiküz
dött" - értelmezi a címet Imre László.! A fény motívuma végigvonul az egész köteten,
s az életműnek szinte szimbóluma lesz. Búcsúzása is fegyelmezetten szép, mint egész
életműve - írja Demény Ottó. Költészet és élet, mű és egyéniség összeforrottságát ő is
a fény ragyogásával sejteti: "Mindig a fényt akarta, de tudta is a fényt, s mint a
prizmán izzította önmagán át még tüzesebbre. s úgy juttatta el hozzánk. És ennél
többet igazi költő nem tehet."?

Áprily egész munkásságára jellemző emberi-alkotói törekvés ölt testet a kötetnek
címet kölcsönző versben. Olyan egyszeru jóakarat és szépségigény, mint levágni egy
tavaszi ágat, hogy vázába téve, hamarabb kihajtson.
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Akarsz-e fényt?

Homály. A bimbós sombokor
ködpermetegben ázik.
Hozok egy ágat, vizbe tedd,
vázádban kivirágzik.

Pár nap s kibontja szirmait,
mintha kénlánggal égne.
S averandán szétsugaraz
a tavasz szó1cesége.

1959 márciusában született a vers, mely a posztumusz kötet eimét adja. A festői

csendéletre emlékeztető költemény soraiban is világol a fény. A háttér - az első sza
kasz - bár sötétebb, elmosódottabb, a középre helyezett rügyező ág látványa élén
kebb színek reményét kelti. A homályból tart a fény felé a vers. A bimbós sombokor
vázába tett ága úgy virágzik ki, mintha "kénlánggal égne". A szirmot bontó virágnyí
lás a tavasz üzenetét hozza, az örök megújulás "szőkeségét", amely áttöri a homályt
és "szétsugaraz" az élni akarás szép jelképeként. Levágva is, utoljára még kihajt, hogy
fényt és tavaszt varázsoljon a végső elmúlás előtt. A fény megszépíti a halált, de a
fény is a halállal válik értékessé. Nem fogyhat el a világból a ragyogás, a szeretet.

A jóságvágy lírája Áprily költészete, mely a törékeny jóság, s a jó törékenységének
panaszát és méltóságát énekli. Kérdései - az egy kérdésből származó végtelen körök
- sokáig megoldatlan kérdések maradnak, de már a kérdezés ténye is élni segít, s ál
landó feladatul jelöli ki, hogy törekedjünk a jóra.

Akarsz-e fényt? Akarsz-e halált? Akarsz-e életet, akarsz-e szeretetet? Ha minden
ízében érvényes, élhető válaszaink nincsenek, legalább kérdéseink legyenek ponto
sak, égetöek. Csak óhajunk és kérdésünk lehet, de ezek vihetnek valamelyest köze
lebb a teljességet soha el nem érő feleleteinkhez. Az Akarsz-e fényt? szelíd és mégis
súlyos kérdése a görögség pogány naphimnuszaitól a klasszicizmus és neoklassziciz
mus világosságáig ível. Belső, erkölcsi parancstól hajtva, nem szünö körforgásban,
folytonosan meg kell újítanunk a méltó élet igényét. Óhajok, kérdések adják a "re
megő, daloló" ember válaszát. Goethe utolsó szavai, a "Mehr Licht!" kívánsága: több
fényt! Több fényt a világnak, több fényt az embernek! Akarsz-e fényt, több fényt, több
szeretetet?

Jegyzetek: l. Görömbei András: Áprily Lajos: Akarsz-e fényt? Kritika 1970. l. sz. 54. - 2. Gömöri
György: Tavaszi olvasónapló. Híd. 1970. 7-8. sz. 847. - 3. F. R (Falus Róbert); Könyvszemle.
Népszabadság. 1969. okt. 3. 7. - 4. Taxner Ernő: Áprily verseit olvasva. Jelenkor. 1970. l. sz. 81.
5. Kis Pintér Imre: .Köszönöm a figyelmet, olvasók". Élet és Irodalom. 1970.3. sz. 11.- 6. Vita
Zsigmond: Áprily Lajos: Akarsz-e fényt? Igaz Szó. 1970. 3. sz. 459-460. - 7. Imre László: Áprily
Lajos: Akarsz-e fényt? Alföld. 1970.2. sz. 82. - 8. Imre László: Áprily Lajos: Akarsz-e fényt? Alföld.
1970.2. sz. 83. - 9. Demény Ottó: Áprily Lajos: Akarsz-e fényt? Magyar Hírlap. 1969.okt. 23. 6.

113


