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Jelentés a völgybó1
Egy költészet kilátója: Áprily Lajos Visegrád-szerelme

A huszadik századi magyar költészet egyik reprezentánsa Áprily
Lajos 0887-1967). Még ma is, halála után négy évtizeddel, alig
tudjuk, hogy ki is volt ez a tünemény. A természet, a fű és fa, a víz
mosásos domboldal és a bíborral beborított esti csend szerelmese,
aki csengő rímeiben - minő háborúkkal és más veszedelmekkel
sebzett, véghetlen törékenység - a halál iszonytató kapujára lá
tott? Lelkiismeretes, nemzedékeket fölnevelő tanár, aki mindenik
diákjában - sorsnövelő életpótlék - a jövő és az egyenes gerinc
majdani letéteményesét üdvözölte? Költő - és emberséges ember
-, aki nem kerülhette meg azt, ami ráméretett: a múlt századi,
sokszor modernnek mondott kor (ha az iszonyatot vesszük, ez is
igaz) borzalmainak a néven nevezését?

Személyiségébe ez is, az is belefért. Áprily végül is az ember
örömét és fájdalmát világgá kiáltó alkotó volt. Nem érhette akko
ra fájdalom, hogya muzsika ne dalolt volna a lelkében. Az iste
nek - mint Trianon utáni erdélyi menekültre - nem aggathat
tak rá akkora terhet, hogy baljós, a történelem által sokszor
megvert ember gyötrelmét kifejező verseiben is ne valaminő vi
gasz - a remény lámpása - világolnék.

Győri Jánostól, az Aprily Lajos-, Jékely Zoltán- és Kondor Bé
la-életmű apostolától tudjuk (aki Áprilyról a Szépirodalmi
Könyvkiadó Arcok és vallomások sorozatában életrajz-kismonográ
fiát is írt), hogy Kondor, a sajnos korán meghalt huszadik száza
di grafikus-festőművész zseni, a Megnőtt a csend borítójának a
tervezője, miként vélekedett a "magasra száll az ember dallama"
költőjéről. "Nem láttam emberben lefegyverzóbb tisztaságot. An
gyal-tiszta volt, és ebből az angyal-tisztaságból magas költészetet
csinált. Csak aztán el ne felejtődjön, hogy ilyen költő is létezett."

Látnoki szavak? A három és fél évtizede elhangzott "jóslat"
gazdájának csaknem igaza lett. Átrohant rajtunk, nem egyszer a
tankoszlopok hernyótalpainak a szigorával, egy posztmodern
kor, amelyben az ibolyaszínű vers - benne a lírikus valljon akár
mily megrendítően életről vagy halálról - szükségtelen kacattá
vált. Régiessége - szinte üldözendővé.

Csakhogy Áprily lírája a bedarálással riasztó gyomor számára
nehezebb falat. Akár tetszik, akár nem, modern vers, amelyben a
személyiség drámáján túl egy egész kor lüktet. Ugyan hangzás
beli tökélye - kedélyessége - el-elringathat, ám a zeneiség
(megannyi klasszikus fegyvere) senkit ne tévesszen meg: a fran
ciás és oroszos ízek (Verlaine, Jammes, Turgenyev) és a melankó-
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liával erezett meghittség, idilli hangulat mellett - épp azok ér
vényességi körét növelve - ott a természet katedrálisa előtt

térdeplő ember kiáltó, a zsolozsmát mindig átlépő jajszava is.
Néhány négysoros idézése - a völgyben lakozónak ez lesz soká

ig klasszikus formája - talán elég arra, hogy értsük is a történe
lem kataklizmáit megszenvedő költő kedélyállapotát. "Zúduljatok
meg, ősi záporok, / a világ tornyos lángokkal lobog. / Fullasszá
tok özönbe vad tüzét, / legyen békesség és legyen sötét." (Legyen
már vége!); "Korom, te véres-karmu szörnyeteg, / ne markold már
a torkomat tovább. / Ereszd ki hangom, hogy torz és beteg / hör
gésemet hallhassam legalább!" (Az elveszett hang); .Kíáltanék, de
nincs kinek. Az égnek? / Az eljövendő, kongó semmiségnek? /
Kínok rabszíján, pusztulásra érten, / ezerkilencszáznegyvenötben
ettem! (Ki hallja megi); "Most ős-idő van: átok, háború, / itt az ótes
tamentum szele fú. / De lelkünkben nem ég próféta-jel - /
Elpusztulunk. És Krisztus nem jön el" (Messiás nélkül).

A föntiek az Akarsz-e fényt? (1969) című posztumusz kötetéből

valók. A csilingelő vers elringató muzsikája? Inkább a Jeremiás
siralmaihoz hasonlító döbbenet átok-hangja! A személyiségen át
szűrt lírai kordokumentum. A költemények keserűségnél több,
perlő drámaiságát magyarázhatja az egyén kiúttalansága, a há
ború, az eddig biztonságot nyújtó lak - az erdélyi otthonok, a
brassói, a parajdi, a kolozsvári, a nagyenyedi után a szent
györgypusztai kis ház - lehetséges elvesztése. S az a - min
denkor depresszióhoz közeli, az ég kárpitjának megnyílásában is
vészt érzékelő - riadalom, amely szinte a kezdetektől fogva kí
séri útján. Ez a félénkség vagy önmagában kételkedő bizonyta
lanság az oka, hogy sokáig titkolta költő-voltát; hogy családi ne
vén, a Jékelyn - pár zsenge kivételével - alig publikált verset;
hogy fiatalkori párizsi kiruccanásakor nem mert Ady Endréhez
bekopogtatni (pedig szerette. tisztelte, s megvolt a címe is).

Kétségkívül, a pszichológiai súlyok nyomaszthatták - tudjuk,
a természet kozmikus csendjében lelt végsősoron nyugalomra,
találta meg lelki békéjét -, de minthogy önmaga elől el nem
futhatott. költészetének motorját is ez a filozófiai hajlamú, nyug
hatatlan búskomorság jelentette. A tető alatt, vagyis Áprily kopo
nyájában - alig kellett a lírikusnak-szerkesztőnek-nevelőnek ér
nie - Erdélyben már minden megvolt: a klasszikus műveltség, a
történelem és a nemzet (benne a kisebbség) iránti fokozott figyelem
és érzékenység, a tanári becsület, a közjó szolgálatának igénye.
Az erdélyi költő-triász - Áprily Lajos-Reményik Sándor-Tompa
László - megbecsült tagjaként már első kötete, a Falusi elégia
(1921) megjelenésével rangot vívott ki magának.

Itt volt olvasható korai remeke, Az irisórai szarvas is. Egy da
rab erdélyiség, egy, az összetettségében is izgalmas arány-mérték
játékban jelentkező szabadság-fuvalom. Nem véletlen a hazai lel
kes fogadtatás: "Gazdagok vagyunk, van Áprilynk. Néhány név
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csak, amitől nő a dölyfünk, ha itthon írásról beszélünk, és Pest
tel feleselünk decentralizáltan. Sietünk mondani, tisztelet törek
véseinknek, mi adtuk Áprilyt. Íme, dús a bányánk, kincseket kí
nál, lelketek üvegét karcoló ércet, amilyen Áprilyé. Csiszoltak
vagytok? Formásan álljátok a versenyt más népek diadémjaival?
Nézzetek ide, ez a mi ajándékunk, erdélyi anyag és százados öt
vözés munka-remeke" (Molter Károly).

Lelkünk üvegét karcoló érc - vajon lehetne szebben monda
ni, mint ahogyan Molter írta? Ebben a képben akarva-akaratlan
benne van az érc nemessége, és a gyémántot észrevenni nem
akaró központ közönye miatti fájdalom is. Erdély Trianonnal
végképp elszakadt Magyarországtól? Ha így látszódik is, kincse
- mert esztétikailag mérhető - odaállítható más népek (s ezen
belül az anyaország) "diadém"-jai mellé. Ami érték benne, az 
minden egyéb mellett - a couleur locale-tól, a helyi szín től is
való. Nemcsak az anyag, ám az őt ringató tál, vagyis a módi
ugyancsak századok ötvözésének remeke, hiszen Erdély nem
más, mint különféle értékeket összegyúró melence.

A nem akárkihez, például Babitshoz is mérhető poeta doctus
érzi ennek a sajátságos, a műveltség-élményt szinte vérré avató
helyzetnek (magatartásnak, költői beszédmódnak) a fenségét. Az
Antigoné-motívum - amelynek itteni jelentőségéről a szakkriti
ka (Vita Zsigmond) bőven szólt - Áprily számára is metafora:
"Az isteni törvényre hallgató, testvérét temető Antigoné tiltakozás
egy gyűlöletet szító világ embertelen törvényei és kötelességei el
len." A lemondó hangulatnak, amely a strófazáró ismétlésekben
csúcsosodik - "itt meg kell halni, Haimonom" (Antigone) -, te
hát nagyon is érthető a melankóliája. A költő magányának, bús
komorságának, levertségének a személyi (általánosan emberi)
okokon kívül társadalmi okai is vannak. Szintén Vita ír arról,
hogy Reményikkel szemben - "hivatásom az örök fájdalom" 
Áprily a "produktív fájdalmat" vallja magáénak. Nem a szimbo
listák világfájdalmára helyezi a hangsúlyt, hanem "a reális fáj
dalmakból feltörő, fényt kereső lírára" .

A szépségre? Erre is gondolhatunk, amikor Láng Gusztáv
egyik régebbi kritikáját olvassuk: "Áprily nemzedékének értékfo
galmai között mindig is vezető helyen volt a szépség. A költészet
hatalma, humanizáló és eszmehirdető szerepe hit volt számuk
ra ... " (Utunk, 1973. október 19.). Szintén ő fejti meg a termé
szet-imádat összetettségét is. "A századelő szimbolizmusához
Áprily tájversei köthetők legerősebben. A táj, a leírt természeti
jelenség mindig jelentés- és közérzethordozó jelkép az Áprily
versben; benne a költő nem a természethez férkőzik közelebb,
hanem olyan felismerésekhez, igazságokhoz, amelyeknek csak
intuíciót serkentő jelképeit kínálja a természet. A vers tartalma
rendszerint a megismerés tágabb szféráiból való, mint amekko
rát a leírás átfog ... (. .. ) Áprily természet-'ábrázolása' távol áll a
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mindenfajta alanyiságot elnémítani akaró tárgyiasságtól. Verse
szubjektív valóságérzékelés hordozója, a maga módján önkifeje
zés. Ám az önkifejezés az objektív törvény megismerésének és
felmutatásának álarcában jár e lírában; nem hangulatvilágot fe
jeznek ki versei, hanem világhangulatot. Ez a világhangulat
alapvetőert tragikumra hangolt" (uo.).

Miért is? - kérdezhetjük. Mert a költő látta a véget. A hábo
rút is, a szétszakított hazát is, a szülőföldet ott hagyó menekülé
sét is, unokájának halálát is - az Annának hívták 1-40 című

versciklusa a kiúttalan fájdalom remekműve -, saját öregedé
sét-tehetetlenségét is, s végül a "szinte már halálos" mély csendet
is. Íme a világhangulat, amelynek szerves része saját - a kifosz
tott tájban mint tükörben is önmagát látó - megvertsége. Vala
minő fokozhatatlan, egyetemes fájdalom.

Erdélyt, mert jobban fájt némasága, mint saját bedagadt torka,
ott kellett hagynia. Ott a tájat, a barátokat, a szerkesztőségeket, a
tanári - pedagógusi és írói - pódiumot. S ott az otthagyhatatlan
kisebbséget, amelynek mindent - erkölcsöt, kitartást, hírnevet
- köszönhet. Egy kis időszakaszt leszámítva - 1942-ben, a
visszacsatoláskor ideiglenesen visszaköltözött Parajdra - 1929
től valójában Magyarországon él. Budapesten, és 1944-es nyug
díjaztatását követően a Visegrád melletti Szentgyörgypusztán.

A szemébe villanó Nagyvillám és a völgy, amelyben juhnyájak
barangolása helyett a pásztori idill virágait (fáit, bokrait) látja, egy
kissé visszahozza korai fészkét. De nem annyira, hogy frissen
szállongó, minden tiszta áramlattal fölrepülni vágyó madárrá vál
jék. Viszont - miként Győri János fogalmaz - "magához köti a
táj, s megszereti a történelmi atmoszférát is, mely a római és a
magyar múltat egyszerre teszi átélhetően jelenvalóvá számára".

Az ötvenéves Kós Károlyt köszöntő versében (Tetőn) a titokza
tos szó, Erdély lentjének és fentjének magaslataira kalauzol 
1933-at írtak -, s alig telik el pár év, s máris a völgybó1 hangzik
folyamatos (vers)jelentése. Ám ez a völgy - nem csupán azért,
mert Visegrád közelében van - kilátó is. Bölcs mindentudással
foglalja el rajta - benne - helyét. Föloldást - föloldozást - is
tőle vár. Mintha a köd - paradox, ez a tej sűrű fehérség - át
látható volna. Kérdéseink áttetsző megválaszolója. Holott csupán
révületünket növelő - a halálon majdan átsegítő? - homály.

"Hol a homály-határ? A völgy-perem? I Az élen túl új köd
tenger terem. I S miről azt hitted: völgy-záró köröd, I világokat
sötétbe fojt a köd. I Mit rejt? Kórusban búg feléd a szó. I (Nem
egy ember vallatja: milliól) I A diadallal áttörő napot, I melyet
homállyal elzsibbaszthatott? I Egy tavaszodó, szebb világ hitét? I
Az 'emberüdvöt', Vörösmartyét? I Vagy kataklizmát, véres karne
vált? I Az ember poklát? Háborút? Halált?" (Mit rejt a köd?). De
ez a homály, mert a tiszta lélek úgy akarja, gyámola is egyben.
"A Nagyvillámról erdeinkre dől. I Jó köd: vadat rejt puskacső
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elől. / Itt omlik már a telkünk oldalán. / Elér - űzött szarvas
nak vél talán?" (Védő ködben).

Áprily Lajosnak 1939 és 1957 között - tizennyolc évig 
nem jelent meg verseskönyve. (Pedig valaha úgy gondolta, hogy
szabad hazába érkezett.) Majd az Ábel füstjét (1957) műfordításai

nak könyve, az Aranyszarvas (1964), egy próza-kötet, a Fecskék,
őzek, farkasok, és új verseinek gyűjteménye, a Jelentés a völgybó1
(mindkettő 1965) követte. A kor falára című válogatott versgyűjte

ménye 1967 könyvnapján látott napvilágot. A politika, vagyis a
cenzúra szigora ezt az életművet is végigkaszabolta, hiszen a va
lós magyarságképet s történelmi szemléletet tükröző versei
(Opitz Mártonhoz, A Fejedelemhez), valamint a sokáig kéziratban
szunnyadt Annának hívták csupán az 1985-ös kiadványban
(Áprily Lajos összegyűjtött versei és drámái) szerepelhettek.

Miként az ezt megelőző kötetek, a legteljesebb Áprily Lajos
verskollekció is Győri Jánosnak köszönhető. Az Aprily Lajos
összes költeményelben (2006) azon versek legutolsó darabja is he
lyet kapott - az 1990-es kötet, igaz, már jócskán törlesztett a hi
ányosságokból -, amelyeket a völgyi remete és költőfia, Jékely
Zoltán 1948-1949 táján Szentgyörgypusztán, otthonuk kertjében,
vízhatlan dobozba rejtve jó mélyre elásott. Áprily tiszta hangjá
tól már akkor is féltek a politika vámszedői. "Ki mondja meg,
Visegrád táján / A bágyadt alkony / Nem Zách Klárának meg
tört szelleme? / / Ki mondja meg, Visegrád táján / A vad, sötét
éj / Nem Zách Bódognak bosszús szelleme? / / Ki mondja meg
- tűnödöm Poétám / száz éve írt, borongó sorain - / meglelt
édenemben mért maradhat / örökhonos a bosszú és a kín. / /
Holnap véres hadszíntér lesz e táj, / öldöklés igázó tébolya dúl,
/ hadak tenger gép- és emberszörnye / kínt és halált hozva
ránk szabadul. / / Multunkból vagy jövőnkből özönlőn / pusztít
s gyaláz meg népet s szent romot, / s ki mondja meg, mért tűri

az Isten, / hogy itt a Rém is aljasodni fog" (Ki mondja meg.. .).
Kell-e ennél zseniálisabb Petőfi-megidézés - a Nemzeti dal

költőjétől minden kor zsarnokságának félnie kell, mert gyújtó
hangja mindig korszerű! -, szükségesebb-e a Rém aljasságait ily
világosan leleplező látlelet? Ez után valóban jött a feketeleves,
az évtizeden túli hányattatás. De a költő belső csöndjét - pedig
az ötvenes évek sivár valóságát az 1956-os forradalom leverését
követő megtorlás követte, s legkivált a felelős szó elhallgattatása
- semmi sem tudta megzavarni. Márványnál keményebb er
kölcs volt annak védőbástyája.

"Mindaz, amit a költő a természetben átél, az öröm, a mulan
dóság, a búcsúzás és az emberiség sorsáért való aggódás nagy
élményévé alakul" - írja Győri János már említett monográfiá
jában. És Áprily éli, tündéri elmével kottázza a rá mért, drámai
ságában is fölemelő sorsot. Szentgyörgypuszta a látható, élhető,

tapasztalható világ, de ösvényei - legalábbis képzeletben -
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mindig visszakanyarodnak Erdélybe ("A Maros a lelkemben
hömpölyög" - Gyurgyalagok). De a búcsút előrevetítő - "föld
rajzi" játékában torokszorító - vég, s a megnyugvás ilyesfajta
drámai csöndje alig leplezhető. Költészetében Erdély és Visegrád
sokadszorra kerül egymás mellé. .Erdó-koszorúből jött. Messze
vitt / a Házsongárd alól a hosszú út. / Erdélye helyett megtalálta
itt / a visegrádi erdő-koszorút. / / Hegyes hazája, hol világra jött,
/ így üdvözölte: Ave, újszülött. / Visegrád völgye így: Ave, ha
lott - / s megszenvedett testének sírt adott" (Epitáfium).

Fönti költeménye a Jelentés a völgybó1 című kötetében olvasha
tó. Most is, mint a korábbiakban, a zsong6 erdő tele van művelt

ségélménnyel. Ha naponta nem idézi is meg a völgy mában
ugyancsak élő hősét, Mátyás királyt <Visegrádi vadászat), a ma
gyar történelem jelesei ott sétálnak kertjében. Meg - tágítva a
kört - a pártosodás ellen harcoló Dante, a humánum szobra, Al
bert Schweitzer ("megérdemelted őt, emberiség?"), s Goethe 
"Én a halált is látni akarom!" (Faust és a Gond) - árnyalakja is.

És a r6mai őrvonal is kiegyenesedik (Aelia Sabina; Gaia Valeria
Nonia; Marcus Aurelius). Hogy ki volt az A gladiátor, nem tudhat
ni, de hogy az öregségnek, a halálnak, a kényszerűségnek ki
szolgáltatott költő - fák reccsennek meg így a viharban - mé
lyen átélte fájdalmát, ahhoz kétség nem fér. "A jel hív. Indulok,
de nem hevülten, / s igaz szót mondok végemhez közel: / én
légióidért nem Ielkesűltem, mégis más sors: csatában esni el. / /
Csak rab voltam, dicsőség száműzötte / s ma végzetem cirkusz
homokra vet. / S az oroszlán, forró hazám szülötte, / mohón le
nyalja csorgó véremet."

Áprily költészetében, ami a színvonalat illeti, nincs régi vers és
új vers, hiszen a lírikus már a kezdet kezdetén tökéletesen birto
kában volt a nyelvnek, a kifejezőerőnek. a formának S annak a 
természet orkeszterét a mindenség muzsikájára hangoló -, sza
vakban, szókapcsolatokban, s legkivált a formában megvalósuló
zeneiségnek, amely nem elfödi a vizuális elemeket, de épp kieme
lésük révén válik érzékelhetővé a hang különlegessége. Mindez 
korai és kései összetartozása - az Akarsz-e fényt? című, csak halála
után megjelent kötetéből is kitűnik. A régebbi verseket - Apám
nak; Kritika; Ismét viharban ("a szélnek is szabadság-szagja van");
Ómagyar Mária-siralom stb. - újabbak és újabbak követik, mintha
az elszaporodó négysorosok által megszelídíthető volna az embe
riség. A "leeresztett sisakrostéllyal győző lovagot" (Reményik
Sándor) nem bénítja sem az öregség, sem a magára maradottság,
sem a "nem mindig egy csapással sújtó" vég közeledése.

Mielőtt bekebelezné az ég homálya, kinyitja a bibliai jelképtá
rat, s ahogyan egész életében tette, elkezd tiszta hangon énekel
ni: "Szállj, Ábel füstje, terjedezve szállj, / mindenfelé, ahol
szivet találsz. / Szűnjék harag, gyűlölség és viszály, / a béke lel
két vidd, amerre szállsz" (Szállj, Ábel füstje).
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