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A láthatatlan írás
1921·ben, alig három esztendővel az erdélyi magyarság történelmi sorsának minden addiginál
vészterhesebb fordulata után, egy vékony versesfüzet jelent meg Kolozsvárott. Címe Falusi elégia,
költője Áprily Lajos,akinek verseit akkor már sokan ismerték és számon tartották, s az erdélyi magyar
irodalmi folyóiratok olvasói közül sokan azt is tudták, hogy a tavaszi sejtelmeket sugalló költői név
rnögött egy fiatal enyedi tanár: Jékely Lajos rejtőzködik. Mit hozott ez a kis verseskötet? Kisvárosi
hangulatokat, képeket a havasok örök nyugalmáról és a zúgó vadvízekről. amelyek nem törődnek

azzal, hogy a városházán ki az úr, és milyen nyelven osztogatja parancsait. De mindenekelőtt fájdalmas
melankóliát, amely minden közvetlen kijelentésnél jobban tanúsította, hogy a költő körül minden
megvá1tozott, hogy a lélek kétségbeesésbe és gyászba merült. Hogy valami egész széttörött, egy
ország elveszett, egy történelmi korszak véget ért.

Áprily Lajosaz erdélyi magyarság fájdalmáról, csalódottságáról és kezdődő megpróbáltatásairól tett
vallomást. Egynagy múltú emberi közösség nevében beszélt, noha többnyire csak arról adott számot,
hogy őneki milyen személyes veszteségeket kellett elszenvednie, s milyen szorongató félelmekkel
kell megküzdenie. Szavaiban mégis az egész erdélyi mágyar kisebbség ismert a saját tapasztalataira és
fájdalmaira. Áprily így vált - Reményík Sándor és Tompa László mellett - az erdélyi magyarság
legnépszerűbb költőjévé és hivatott szellemi követévé.

Az erdélyi magyarság elveszítette azt az országot, amely korábban életének és munkájának
természetes kerete volt, de nem akarta elveszíteni szülőföldjét,kultúráját és történelmi hagyománya
it. Az Erdélyi Helikon nevezetes szerkesztójét, Kuncz Aladárt szeretném idézni, aki egyik írásában a
következőket állapította meg: "Az erdélyi magyarság előtt gyászos lánggal gyuI1adt ki a szörnyű mi
lesz? és választ senki sem tudott rá adni. És ekkor sajátságos titokzatossággal mély és ösztönszerű

érzés támadt fel az erdélyi lélekben: ha minden el is veszett, megmaradt az ősi föld. ( ... ) Misztikus
erő sugárzik a szülőföldről, amelyet nyilvánvalóan csak nagyválságainkban érzünk. Ilyenkor jövünk rá,
hogy milyen bensőséges közösségben élünk a földdel, ahol születtünk, s ahová a sorsunk köt." A
szülöföld ugyanis nemcsak havasokat és vadvizeket jelent, hanem ennek a földnek a történetét is
jelenti, s a szülőföld iránt tanúsított ragaszkodás egyszersmind hűség a múlthoz és hűség ahhoz a
néphez, amelyet magát is szülőhazájához köti munkája, sorsa, történelmi emlékezete. Áprily verse, a
Marosszentimrén írottNyár maga is a táj és a történelem szerves egységérőlbeszél: "Mi már a tengert
nem látjuk soha. ( ... ) De ez a nagy folyó, látod, tied, ( ... ) s ez a hömpölygő dallam, lásd, enyém - És
este kinyitom az ablakom - és a históriát hallgatom: egyetlen transsylvan hősköltemény."

Ezt a "transsylvan hőskölteményt" írták mindig tovább Áprily Lajos versei. Akkor is, miután
kényszerűségeknekengedve Budapesten telepedett le, s mint költő, mint nemzedékeket felnevelő
nagyszerű tanár és mint a Protestáns Szemle szerkesztője már ebben a hazában közvetítette Erdély
üzenetet és panaszát, A "transsylvan" hűség adta meg az Áprily által is képviselt "erdélyi gondolat"
igazi értelmét. Ez keltette reményét annak, hogy az erdélyi magyarság az idegen hatalom súlya alatt is
meg tudja őrizni anyanyelvét és kultúráját, azt a közös arculatot és lelkiséget, amelyet kiformált a
történelem. És reményt adott arra is, hogy a magyar kisebbség egyetértésre tud majd jutni a másik két
erdélyi néppel, s így Erdély nem marad az egymás ellen hadakozó nemzetek és kultúrák küzdötere,
ellenkezőleg,a közép-európai megbékélés történelmi műhelye lesz.

Szép és merész hitek lobbantak lángra a transszilván gondolat és költészet érintésére, ezért is
fájda1mas igazán, hogy a történelem azóta is mindig csak megcáfolni képes e régi hiteket. Áprily Lajos
fájdalma és félelme szornorűan időszerűvévált megint, egykori szavaiból így lett mara mementó, a
jelenhez szóló ÜZenet. Nem tudom, Erdélyben megünnepelték-e születésének centenáriumát, avagy
róla is hallgatni kell, miként Kós Károlyról néhány esztendővel ezelőtt. Azt a "transsylvan
hőskölteményt", amely tolla nyomán létrejött, mégsem lehet elnémítani. A hűségnek és a
megmaradásnak ez a "hőskölteménye" és "láthatatlan írása" mindig új életre támad. (Bevezetés egy
Áprily-est elé. Elhangzott az Egyetemi Szinpadon 1987.november 28-án.j
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