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ÁPRILY ÉS A NYUGATOSOK 

1. Annak, hogy egy költő az évek során alakított-e ki egyáltalán személyes 
kapcsolatokat a kortársakkal vagy sem, kik voltak a közeli barátai, ismerősei, 
mikor és hányszor találkozott velük - életműve szempontjából legfeljebb csak 
akkor van/lehet igazán jelentősége, ha ezek a magánéleti-életrajzi mozzanatok, 
mint kísérőtényezők és külső körülmények, valamelyest befolyásolták egyénisé
gét, szemléletmódját, érdeklődését, bizonyítható nyomokat hagytak élmény- és 
ízlésvilágában, írásművészetében. Áprily Lajos és a nyugatosok között nem jöttek 
létre ilyen közvetlen kapcsolatok, hagyatékában vagy másutt legalábbis nem 
maradtak fenn erre vonatkozóan érdemleges adatok, s amit eleddig tudhatunk, a 
költő kései visszaemlékező vallomásai, alkalmi nyilatkozatai alapján már számba 
vették méltatói.1 Am túl ezeken a szórványos és utalásszerű adatokon, jóval 
figyelemreméltóbbak azok a szemlélet- és magatartásbeli jegyek, poétikai és 
formanyelvi sajátosságok, amelyek mint valóban „nyugatos" hatáselemek vagy 
analogikus egyezések, hasonlóságok műveiben kimutathatók. Áprily tudvalevő
en már érett, kiforrott lírikusként szólalt meg és lépett a nagyobb nyilvánosság 
elé az első világháborút követő években, a romániai magyar irodalom meg
születése és kibontakozása idején, s az a klasszicista tökéllyel kimunkált forma-

r kultúra, mely a régit az újjal, a hagyományosat a korszerűvel oly eredetien 
harmonikus egységbe olvasztotta, költészetének később is fő jellegzetessége ma
radt. Költői önmagára találását és sikeres beérkezését azonban - miként egyéb
ként erdélyi nemzedéktársai esetében is (Tompa, Reményik, Olosz, Bartalis) -

| szükségszerűen egy érlelőszakasz előzte meg, melyben az alkotói-írástudói hiva
tás- és felelősségtudat felismerésének s az addigi műveltség- és olvasmányélmé
nyek, szellemi impulzusok hatásának egyaránt meghatározó szerepe volt. Hely
zetét nem csekély mértékben befolyásolta az a körülmény, hogy a nyugatosok 
(Ady, Babits, Kosztolányi, Juhász, Tóth Árpád) által elindított és kiteljesített 
folyamathoz ő annak lényegében már egy lezárult szakaszában csatlakozott, 
amikor a korszerűt és eredetit keresve, a magyar lírában egyre inkább az 
avantgárd irányzatok vették át a kezdeményező szerepet,3 s a „nyugatos"-nak 
nevezett lírán belül is már a „második nemzedék" szegődött az elődök nyomába. 
Ezért írhatta róla Németh László 1927-ben - tömören jellemezve és sommázva 
helyzetét: „A magyar líra pillanatnyi bomlásából ő szigetre szállt, és szigetre 
mentett magvaiból gyönyörű flóra sarjadt. A kifejezés áhítatát, a természet tiszta 
sugallatát s ahogy ő mondja: az ember dallamát őrizte meg nekünk. Egyike 
azoknak a művészeknek, akik nem utat törve, de tiszta és komoly szívüket 
felmutatva válnak új idők követévé."4 

1 GYŐRI János, Áprily Lajos. Bp., Szépirodalmi, 1970.; VITA Zsigmond, Áprily Lajos az ember és a költő. 
Bukarest, Kriterion, 1972.; CSÉP Ibolya, Áprily Lajos. Bp., 1987. 

2 Ilyen olvasmányélményekről tanúskodnak kéziratos feljegyzései, naplói (Petőfi Irodalmi Múzeum 
- Áprily-hagyaték; a továbbiakban: PIM), előadásai. Ez utóbbiak között: A zseni természetrajza - a zseni 
és az iskola viszonya. Székfoglaló beszéd. A nagyenyedi Bethlen Kollégium 1913/14. évi értesítője, 1914. 

3 A nyugatos és az avantgárd törekvésekhez egyaránt kapcsolódó új nemzedék tagjai sorában: 
Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, József Attila, Sárközi György. 

4 NÉMETH László, Áprily Lajos. Protestáns Szemle, 1927. 8.; uő., Két nemzedék. Bp., 1970.191. 
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2. (Ady vonzásában) A század elején kibontakozó modern magyar lírával Áprily 
(akkor még Jékely)5 Lajos kolozsvári diákéveiben, egyetemi hallgatóként (1905-
1909) került először kapcsolatba. Addig főleg Reviczky Gyula modorában versel-
getett, akinek világfájdalmas-szentimentális hangulatisága és muzikalitása külön
ben még számos későbbi versében éreztette inspiráló hatását.6 De versírói gyakor
latában ez a hatás ettől kezdve kétségtelenül mindinkább veszített intenzitásából, 
alárendelődött Ady és a holnaposok, a nyugatos költészet vonzásának, amely az 
önkifejezés lehetőségeit kereső fiatal poéta tájékozódását - egyéb hatásté
nyezőkkel együtt - fokozatosan új irányba terelte. 

Legerőteljesebben Ady költészete (Új versek, Vér és arany című kötetek) keltette 
fel akkoriban a magyar-német szakos bölcsészhallgató érdeklődését. Miként 
azonban sok év múltán egyik előadásában ezt felidézte/ eleinte ő maga is osztotta 
számos filozopter társa véleményét: Ady líráját még sokakhoz hasonlóan „érthe-
tetlen"-nek, „frivol"-nak, „dekadens"-nek, „művészietlen"-nek stb. ítélte, mert 
kizárólag a konvencionális ízlés alapjairól közeledett hozzá. Aztán fokozatosan 
megbarátkozott vele, sikerült megértenie többek között a Góg és Magógfia vagyok 
én... különös szimbolikáját éppúgy, mint A Halál lovai „csodás fenségét és minden 
misztériumát". „A zárak egymás után lepattantak, mint egy elátkozott kastély 
lakatai - folytatta visszaemlékező vallomását. - Megtaláltam a föld alatti indákat, 
amelyek az egész költészetet szépségével és rútságával, finom vonásaival és 
ragyáival egy összefüggő nagy egységgé teszik. Tanúja lettem annak a ritka iro
dalmi látványosságnak, hogyan tud igazi alkotó tehetség stílusban és költői 
nyelvben újszerűt teremteni." Ami pedig egyebek mellett a „dekadens" jelző' 
illeti - fejtegette hallgatóságának: - „Tagadhatatlan, hogy Ady Endrének - külö 
nősen az első korszakból - ilyen költeményei is vannak. Elsősorban A Hala 
rokoná-nak vagy a Parisban járt az ősz c. versnek fáradt hangulatára gondolok. D l 
ezeknél nagyobb számban találhatók nála olyan alkotások, amelyek az erőnek 
önérzetnek, haragnak és fájdalomnak a fenséget érintő kitörései."8 

Közel egy évtized telt el e gondolatok és felismerések megfogalmazásáig, s 
ezalatt sok minden történt a nagyvilágban és - az időközben (1900-től) Nagye-
nyeden tanárkodó - Jékely-Áprily Lajos életében, környezetében is (háborús 
események, családalapítás, idős szülők, betegség, barátok elvesztése stb.); de az 
Ady nevével fémjelzett új költészet iránti vonzalma nem lanyhult, sőt - a háborús 
katasztrófa és az azt követő történelmi sorsfordulat hatására még inkább felerősö
dött. Nem véletlen, hogy idézett előadásában az Adyról szóló gondolatmenetét 
így sommázta: „Tépett idegeit a háború még jobban megtépdeste, s ha háborús 
termését nézzük, abban lelkesítő dalt nem találunk. Nem tudott lelkesedni a 
háborúért, mert a kultúráért tudott lelkesedni."9 

Amikor az előadás elhangzott, Ady Csúcsán (,,Csinszká"-val) utolsó nyarát 
töltötte. Immár halálos betegen. S ha korábban nem tudta, ezúttal már értesülhe-

5 Az Áprily nevet csak 1918-tól használta; Szentimrei Jenő Új Erdély c. lapja közölte először ezzel 
a vezetéknévvel verseit. 

6 Az érzelmes hangulatiság és a jambikus verselés sok versében Reviczky utóhatását (is) jelzi. 
7 Adyról az előadást 1918-ban a nagyenyedi Szabad Líceum keretében tartotta; kézirata: PIM, 

Áprily-hagyaték. Részletek első közlése: MÁTHÉ József, Igaz Szó, 1977. 10.; teljes szövege: Álom egy 
könyvtárról. Bp., 1981. 

*Uo. 
9 U o . 

236 



tett (Vincze Géza közvetítésével) arról,10 hogy az enyedi Bethlen Kollégium tanári 
kara és fiatalsága „kitől tanulta meg őt érteni"." Fennmaradt hiteles dokumentu
ma ennek az a képes levelezőlap, amelyet Ady (Vincze Géza aláírásával együtt) 
1918. július 26-i keltezéssel Csúcsáról Nagyenyedre - a címzés szerint - „Nagysá
gos Jékely Lajos főgimn. tanár"-nak küldött, ennyit írva rá: „Üdvözli Ady 
Endre".12 Azt persze aligha sejtette, hogy a nagyenyedi irodalomtanárban egyúttal 
művészt, értő költőtársat is üdvözölt, akinek asztalfiókjából rövidesen „versek 
búvópatakja"13 indult el a nyilvánosság felé. Akkor ő már halott volt. 

Nemsokára, amikor megkezdődtek a csatározások Ady szellemi öröksége kö
rül, Áprily - már a születő erdélyi magyar irodalom egyik reprezentánsaként - a 
Patroklos alszik című versével hódolt „a halott Ady emlékének".14 Mitologikus 
jelképbe sűrítve, de félreérthetetlen célzattal fejezte ki Adyhoz és az általa 
képviselt eszményekhez való ragaszkodását. Az ógörög mitológia hon^éroszi 
eseménymozzanatának képsorával Patroklos-Ady sorsának végzetszerű követ
kezményét, tragikumát ragadta meg: „Ó, Patroklos nem volt még ilyen árva, / 
bár birtokáért bőszült torna foly - / homoksebezte, halott ajkára / azért fagyott 
a furcsa, torz mosoly..."15 Tanulmányt is közölt ebben az időben Adyról,16 

amelyben a Versek című legelső kötet (1899) főbb motívumait, stílusjegyeit, 
versformáit vizsgálva, azt bizonyította, hogy ez a kötet már „magában rejtegeti 
néhány év múlva a kibomló költészetének lehetőségeit, mint halvány könnyű 
bimbó a súlyos termést"; majd a későbbi Ady-versek formatechnikai sajátságainak 

ielső jelentkezését, előzményeit követte nyomon (szimbolista elemek, gondolatrit-
Jmus, a jambus szabad kezelése, szóhasználat stb.). Tartalmi vonatkozásban meg 
~a kötet legérdekesebb jellemzőjének azt tartotta, hogy versenyanyagában a 
\;„vérbeli Ady-témák, helyzetek, ős akcentusok elődei" már „elég sűrűn felötle-
íiek". „A fő különbség az első és a későbbi megjelenés között - vonta le 
.összehasonlító következtetését - az a tragikus alapszín, amely az Ady-versek 
nagy részének már az Új versektől kezdve főjellemvonása lett, mióta a Halál finom 
remegésű idegei számára végzetes előérzette súlyosodott." Elemző fejtegetésével 
- akárcsak idézett előadásában - végső soron azt hangsúlyozta, hogy Ady 
öröksége egységes egész, alkotóelemei fejlődéstörténetileg (is) szervesen össze
függenek egymással, s csakis e belső összefüggések tüzetes ismeretében értelmez
hető és értékelhető reálisan. Reviczky, Vajda, Endrődi, Kiss József hatásának 
nyomait fürkészve, akarva-akaratlanul, egyszersmind önmagáról is vallott, hi
szen az évek során ő maga is hasonló életérzéssel, belső dilemmákkal viaskodott,17 

neki is előbb a századvégi líra vonzásából kellett szabadulnia, hogy kialakíthassa 
költői világát, egyéni hangon szólalhasson meg. És ebben épp Ady példája 
ösztönözte, aki felkeltette benne az eredetiség igényét, kitágította ízlésvilágának 
és érdeklődésének határait. 

10 Vincze Géza Áprily osztálytársa volt a kolozsvári ref. kollégiumban; a második világháború után 
elsőként méltatta költészetét (Áprily Lajos, Új Hang, 1956. 9.) 

11 BOZÓKY Éva, Beszélgetés Áprily Lajossal, Könyvtáros, 1966. 1. 
12 PIM, Áprily-hagyaték. 
13 BOZÓKY Éva, i. h. 
14 A vers alcíme. 
15 ÁPRILY Lajos, Összes versei és drámái. Bp., Szépirodalmi, 1990. 34. 
16 ÁPRILY Lajos, Ady Endre első verskötete. Zord Idő, 1921.11-12. sz. 
17 Vö. BOZÓKY Éva, i. h.; GYŐRI János, i. m. 

237 



Költői eszmélkedése mindazonáltal különbözött is az Adyétól; mások voltak -
majdnem két évtizeddel későbbi - indulásának objektív és szubjektív feltételei. 
Mindenekelőtt: irodalmi készülődésének színhelyei, a századeleji Kolozsvár és 
Nagyenyed, ha mégoly gazdag hagyományos műveltséget kínáltak is számára, 
korántsem bizonyultak olyan fogékonyaknak az új iránt, mint például Nagy
várad, amely Adyt és a holnaposok mozgalmát felkarolta. Nagyenyed az erdélyi 
„hagyománysűrűség városa" volt ugyan - ahogy Áprily később nevezte,18 de 
„zsibbadt, egyzenéjű" vidékisége19 akkoriban még éppúgy nem sokkal jelentett 
többet, mint annak idején Adynak a szintén bőséges hagyományokkal rendelkező 
Debrecen, a „maradandóság városa".20 Alkati beállítottsága, temperamentuma is 
más volt, mint az Adyé; tartózkodó, zárkózott, befeléfordulásra hajlamos, a külső 
hatásokra nehezebben reagáló. Az Ady-versekkel való találkozás-megismerkedés 
mindenesetre előbb tanácstalanságot, kételyt, válságot idézhetett elő benne, 
rádöbbenthette arra, hogy Reviczkyék nyomdokain már nem haladhat tovább, az 
új költői törekvésekhez pedig csak úgy érdemes szegődnie, ha nem válik Ady-
epigonná. S hogy végül is el tudta kerülni ennek veszélyét,21 eredeti tehetségének 
köszönhette, amely az új ösztönzésekből és példákból csupán azt fogadta be és 
érvényesítette, ami természetének és ízlésvilágának leginkább megfelelt. 

Az Ady-élmény azonban nemcsak mint tehetségfelszabadító és eszméitető 
vonzerő hatott Áprilyra, nyomokat hagyott költői világában, írásművészetében 
is. Eddigi méltatói már jó néhány olyan tárgyi-tartalmi vonatkozásra, gondolat-
és életérzésbeli egyezésre, párhuzamra felhívták a figyelmet, amelyek a két költő 
szellemi rokonságáról, illetve (esetleg) vélhetően közelebbi Ady-ihletésről tanús
kodnak.22 E rokonító egyeztetések, analógiák egy része indokolt, hiszen némelyik
re maga Áprily utal verseiben és prózai írásaiban. Kevésbé meggyőzőek, sőt -
túlzóak viszont az olyan feltételezések, amelyek bizonyos világnézeti, szemléleti, 
tematikai indításokat föltétlenül Ady-hatásnak tulajdonítanak. Ilyen többek kö
zött az „erdélyiség" és a nemzeti hagyományokhoz való fordulás (Apáczai, Szenei 
Molnár, Csokonai, Katona, Körösi Csorna stb. idézése), amely valójában már 
eleve, minden külső ösztönzéstől függetlenül is, szervesen beletartozott élmény
világába, semmiképp sem tekinthet tehát „Ady-örökség"-nek.23 Azok a mitológiai 
és bibliai példák, antik vonatkozások sem (Ikarosz, Oidipos, Antigoné, Ahasvér, 
Ézsaiás, Jozafát, Hagen, Gieseler, Spartacus stb.), amelyek verseiben akár parabo
likusán, akár utalásszerűén előfordulnak. Ezek forrásai minden bizonnyal Áprily 
olvasmányélményeiben keresendők; mint ahogyan Schopenhauer, Nietzsche, 
Lombroso, Strindberg, Bergson stb. hatásáé is (az oroszokról most nem szólva),24 

de különben valamennyi nyugatos (Juhász, Babits, Kosztolányi, Tóth) és az 
erdélyi pályatársak (Tompa, Reményik, Berde, Olosz) esetében is.25 Az újkor 

18 ÁPRILY Lajos, Nagyenyed. Protestáns Szemle, 1939. 7. 
19 ÁPRILY Lajos, Összes versei és drámái, Enyedi csend, 141. 
20 ADY Endre, A Maradandóság városában. Versek. Kriterion, 1979.1. 210. 
21 BENEDEK Marcell, Á. L.: Ábel füstje. It 1959. 1. 
22 L. GYŐRI János, VITA Zsigmond, CSÉP Ibolya, i. m. 
23 PAPP István Géza, Ady öröksége Áprily Lajos költészetében. Életünk, 1988. 2. sz. 
24 Ifjúkori kéziratos feljegyzéseiben hivatkozások találhatók Puskin, Lermontov, Turgenyev műveire 

is, amiket akkor még németül olvashatott, de könyvtárában egy magyar nyelvű Turgenyev-kötet is 
található: TURGENYEV SZ. Iván, Csöndes vidékiek. Elbeszélés. Ford. SZABÓ Endre. Bp., 1902. 

25 Erre utalnak műveik, egymás közötti levelezésük, a kor irodalmi-kulturális sajtójában megjelent 
közlemények (Figyelő, Nyugat, Renaissance, Genius, Erdélyi Helikon stb.) és egyéb írásos dokumentumok. 
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szellemi-művészeti törekvései mellett az antikvitás és a középkor értékei vala
mennyiük érdeklődési körébe beletartoztak, és mindezek tanulságai - alkotón
ként nyilván más-másféleképpen - beépültek műveikbe. 

Ady költészetének művészi-formanyelvi hatáselemei az egyes Áprily-versek 
globális arculatát, sajátos minőségét nem érintették, többnyire csak szórványosan, 
mint adys reminiszcenciák vagy asszociációk, nyelvi-stiláris részmozzanatok 
szövődtek bele az adott szövegegészbe.26 Nem tekinthető Ady-hatásnak - esetleg 
csak analogikus párhuzamnak - például az á/om-motívum viszonylag gyakori 
előfordulása mindkettőjüknél; néhol mint az egész mű részképeit egybefogó, 
strukturáló alaptényező (Ady: Álmodik a nyomor, Almom: az Isten, Alom a Méhesről; 
Áprily: Álmodozva, Álom a vár alatt),27 másutt csupán villanásszerűen, egy-egy kép
vagy hasonlatsor alkotóelemeként (Ady: Álmok után, A múltak álmán; Áprily: 
Emberek, Zúg a patak, Örökség, Valamikor, Fegyverszünet, Holló a kereszten stb.). Az 
álom (álomszerűség) különben a múlt század utolsó harmadától általánosan 
elterjedt motívuma volt a modern - főképp az impresszionista és szimbolista -
európai lírának; a magyar költészetben előbb többek között Vajda, Reviczky, 
Komjáthy, majd Babits, Juhász, Kosztolányi verseinek is. Inkább tekinthető 
viszont Ady-ihletésnek Áprilynál az álomhoz közel álló látomás, a vízió: Adynál 
szecessziós-szimbolista, Áprilynál romantikus-impresszionista jellegű szövegkö
zegben (Ady: Vízió a lápon, Találkozás Gina költőjével, Emlékezés egy nyár-éjszakára 
stb.; Áprily: Hómezőkön is túl, Nevek, Esti dal, így akarja a sors, Rönk a Tiszán stb.).28 

Külön összehasonlítás-egybevetés tárgya lehet a halál motívumának helye és 
szerepe a két költő verseiben: Adynál legtöbbször mint az emberi létezés egyik 
kulcsszimbóluma, az Élet drámai ellenpólusa,29 Áprilynál rendszerint a versegész
ben megszólaló elmúlás, mulandóság melankolikus-elégikus alaptémájaként, amely 
mint életérzés úgyszólván egész természetlíráját (különösen őszi és téli hangulat
képeit) behálózza.30 Jó néhány versében tragikus jelentésfunkcióval, az Adyéval 
részben rokon fátumérzet, sorsszerű kiszolgáltatottság és tehetetlenség nyugtala
nító érzésállapotaként jelenik meg (Antigoné, Nevek-ciklus, Patroklos alszik, Halál
madár, Ikaros, Holló-ének, Magányos aktor Kecskeméten, Annának hívták-ciklus), má
sokban - főleg az öregkori rövid lírai meditációkban és négysorosokban - a 
lélekmardosó önvád és hiányérzet, a mulandóságba való kényszerű belenyugvás 
és sztoikus számvetés motivikus dilemma-változataiként.31 Ugyanígy egybevetés
re kínálkozik verseikben a távozás és menekülés motívumpárja, amely Adynál 
többnyire az adott létállapottal, sorshelyzettel szembeni harag, dacos-lázadó 
elégedetlenség költői magatartásának és drámai indulatainak kifejezője, Áprilynál 
pedig leggyakrabban mint az illúzióvesztés, csalódottság, magány, bezártság 

26 Ez nemcsak a korai versekre, hanem a későbbi, a kiforrott (húszas években írott) művekre is 
érvényes. Részben ellentmond ez Illyés Gyula egykori megállapításának {Ady öröksége, 1934): „Se 
nyelvezetének, se költői magatartásának, se kifejező fordulatainak nincs nyoma az utána következő 
nemzedékben, ezt ma már biztosan megállapíthatjuk." ILLYÉS Gyula, Iránytűvel. Bp., 1975.1. 411. 

27 ADY, Vér és arany, Illés szekerén c. kötetei; vö. KIRÁLY István, Ady Endre. Bp., Magvető, 1970.; ÁPRILY, 
Összes versei és drámái. Bp., Szépirodalmi, 1990. 

28 L. KIRÁLY István, i. m.; VARGA József, Ady és kora. Bp., Kossuth, 1977. 
29 L. KIRÁLY István, i. m. H. 239-242. stb. 
30 Vö. GYŐRI János, VITA Zsigmond, i. m.; KUNCZ Aladár, Áprily Lajos. Tanulmányok, kritikák. 

Bukarest, Kriterion, 1973.; újabban: FRÁTER Zoltán: Áprily Lajos. Bp., Balassi, 1992.; KARÁDY Zsolt, 
Természet és halál Áprily Lajos költészetében. Holnap, 1993. 2. 

31 L. főleg a jelentés a völgyből és az Akarsz-e fényt? c. kötetek versciklusait és lírai miniatűrjeit! 
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okozta elvágyódás, álom- vagy látomásszerű menekülés vissza a gyermekkorba, 
a tér- és időbeli messzeségbe vagy a természet világába (Hómezőkön is túl, Hallali, 
Tündérhatáron, Tetőn, A márványunk meséje, Karmester-ős, Opitz Mártonhoz, Álom a 
vár alatt, Séta egy holt városban, Nostalgia, Rasmussen hajója stb.). Mindezek nyilván 
nemcsak bizonyos életérzésbeli hasonlóságokra, hanem alkati-magatartásbeli 
különbségekre is rávilágítanak. 

Kifejezettebben az Ady-hatás nyomaira utalnak viszont azok a nyelvi-kifejezésbeli 
fordulatok, szavak és szókapcsolatok, mondattani, szórendi és hangzásbeli (intoná
ciós) sajátságok, amelyek Áprily néhány - főleg első alkotói korszakában (1918-1929) 
írt, kötetekbe foglalt - versében felbukkannak, egyik-másik sor vagy sorkapcsolat, 
strófa összetevőiként. Ilyenek például32 az adys szóösszetételek: Élet-szálloda, rom
gyermekvilág, ifjúság-vulkán, láva-óceán, patak-herold, múlt-örvény, sors-sötéten, 
bölény-felhők, rom-élet, világ-traverzek, felleg-bíbor, villám-karmester, felleg-zongo
rák; felsorolások, halmozások „Holdas tetők, virághavas tér, / dalok, tüzek, csodák: / 
nem az enyém többé!..." (Kolozsvári éjjel), „S amint egymás keblére ráborulunk / 
remegve, fázva, lázba, csókosan, / úgy érzem: gyúlt ajkaink tüzének / valami csodás 
glóriája van." (Láng a ködben); birtokos jelző hátravetése (inverzió): „S mégis: ölén a fényes, 
enyhe nyárnak / sötét csoportok vérről deklamálnak." (Vonatra várok), „De túl romon, 
ha perce jön csodáknak, / a mély megkondul, mintha vallana" (Vallomás), „Köszö
nöm a szél jóízét, / aromáját a barka-szagnak.", „Habos felhők fejem felett / vitorlá
sán feszülve szállnak. / Üzekedő játékait / köszönöm életnek, halálnak." (Köszönet a 
napsugárnak). Ez utóbbi idézet példa egyúttal az Adynál gyakori névelőelhagyásra is; 
Áprilynál: „Tavaszodik. Holt tavaszok / fáradt szívembe visszajárnak"; továbbá - a 
Rasmussen hajójában: „Páncél szügyét a fergetegnek / halálra-szánt daccal szegi.", 
„Ahol kiköt, fehér öbölben / virág és asszony nem terem."; Téli reggel: „Ködben 
ember haladt. / Páncélos hó harsant a súly alatt." Az alany értelmezőjének kiemelé
sére: „Ha néha jelzésül kigyújtom, / köd ostromolja lángomat." (A vasúti őr dalol). 
A nyomatékosító-tago/ó ritmus érdekében hol az egyik, hol a másik mondatrész kerül 
a sor elejére a Ho//ó-énefcben: „Lomb aranylik / lenge ágon, / pók ezüsthöz / holt 
mezőket. / Holló-hangok / hamvas égen - / holló-párom, / hallod őket?", „Sírdomb
járól / Kurta nyárnak / egyszer ők is / útra szállnak. / Észak útján, / soha délnek / -
zeng fölöttünk / sorsos ének -, / soha hadban, / csak magukban, / szél előttük, / hó 
nyomukban"; vagy: „Ritkábban jössz, nemes madár, / madara szépséges titoknak,", „s 
én áldottam varázslatát / fiatalos jövetelednek." (Ének a halkuló madárról); „A sorsom, 
vén ellenfelem, / fehér zászlót békülve lenget." (Fegyverszünet.) 

A példák sorát nyilván még folytathatnók más (és későbbi) versekből is, 
amelyek olykor csak nagyon áttételesen, árnyalati jegyeikben emlékeztetnek Ady 
költészetének utóhatására, de mindezek és a hozzájuk hasonló hatáselemek azt 
igazolják, hogy Ady formaújító eredetisége, ami a költői nyelvhasználat szinte 
valamennyi szférájára kiterjedt, Áprily költészetében is észlelhető nyomokat 
hagyott. És elsősorban épp a korábbi szokványostól való eltérése, új szóhasználat, 
költői grammatika, szövegintonáció meghonosítása, a szórend, kihagyás, inverzió 
stb. sajátos alkalmazása révén - a művészi kifejezésmód sűrítő-tömörítő eljárása
ival. Sugárzó ereje - paradox módon - még Áprily különbözésében, ellentétes 
művészi eszménykövetésében is észrevehető. Amíg Ady például, mint köztudott, 
a prozódiai konvenciókat elutasította, a jambikus verselés föllazítását kiteljesítette 

32 LACZKÓ Géza, Ady költői nyelve, Öröklés és hódítás. Bp., Szépirodalmi, 1981.; ZOLNAI Béla, Nyelv és 
stílus. Bp., Gondolat, 1957.; GRÉTSY László: Ady versmondatai. It 1954. 3. sz. 
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és szimultán ritmust alkalmazott,33 Áprily megmaradt az egyénisége szerint 
megfelelőbbnek érzett, hagyományos és szabályszerűbb (főleg jambikus) versfor
máknál, s ezeket mintegy áthangszerelve, a modern érzéstartalmakkal szinkronba 
hozva, a legnagyobb tökéllyel alkalmazta. Különbözését, másságát - az említett 
alkati vonások mellett - emberi-költői sorshelyzetének és szerepvállalásának 
sajátos jellege is nagy mértékben indokolta, de talán nem véletlen, hogy mintha 
éppen ezt hangsúlyozandó, Adyval „perelve" - „Az Értől az Óceánig" dacos 
ambíciója helyett inkább annak fordítottját (az óceántól az érig), a szerény 
elvonulást, a nagyvilágtól a szülőföldhöz, a forrásokhoz visszatérést választotta: 
„Futunk, futunk a látomással, / súlyos habot hasít a szánk. / Riadozunk az 
óceántól, / az ér, az ér a mi hazánk." (Pisztrángok kara).34 

3. (A többi nyugatos vonzásában) Adyval egy időben más nyugatos költők is 
„lázba" hozhatták a megszólalásra készülődő fiatal poétát, majd rokon hangokra 
ösztönözhették a már kiforrott költőt. Példájuk feltehetően valamelyest mintegy 
mérsékelte, letompította az Ady-versek sokkoló erejét, „átszűrte" hatásukat; a 
poézis járhatóbb úrjait-lenetőségeit (is) kínálták számára. Meggyőzték arról, hogy 
Adyval az élen egy egész nemzedék tört be „új időknek új dalaival" a magyar 
költészetbe, s ez a szellemi-művészi „stafétaváltás" szükségszerű folyamat követ
kezménye. Később így emlékezett vissza erre a fordulatra: „De jött a kor lírai 
forradalma: Ady és a holnaposok két nagyváradi kötete. Utánzó nem lettem, de 
nem kerülhettem el a hatásukat. Tanárom kedvetlenül fogadta újabb verseimet 
(konzervatív irodalmi felfogása volt),35 s rövid bírálata egy időre elhallgattatott. 
Pedig nem is Ady-hatásokat éreztettek azok a versek, inkább Dutka Ákos 
és Juhász Gyula hatott akkor reám."36 „Akkor" - azaz: 1918 előtt, amikor Áprily-
nak - Jékely Lajos néven - még mindössze csak két verse jelent meg nyomtatás
ban, a többi (elég sok: 1906-1908 közötti „zsenge") - mint megannyi kísérlet, 
előgyakorlat sokáig (évtizedekig) nem került a nyilvánosság elé.37 Nem kizárt, 
hogy az Ady-hatás bizonyos - a fentiekben érintett - elemei akkoriban épp az ő 
közvetítésükkel, műveik áttételein „szivárogtak" verseibe.38 Erre enged következ
tetni például egyik (1906-os) kéziratos töredéke, majd ennek (1908-as) kiegészítő 
folytatása:39 

Tegnap még a kacér jelent öleltem, 
Ma már lesem a jövő fátyolát; 
Holnap ábrándosan csókolja lelkem 
A haldokló múlt hűlő ajakát. 

(Ezután a füzetben másfajta kézírással:) 

33 Vö. KIRÁLY István, i. m.; GÁLDI László, Ismerjük meg a versformákat. Bp., Gondolat, 1961. 107.; 
SZILÁGYI Péter, Forma és világkép. Bp., Szépirodalmi, 1981. 

34 Erre utal BENEDEK Marcell is: vö. Áprily Lajos: Ábel füstje. It 1959.1. sz. 
35 Kovács Dezső (1866-1935) 1910-ig a kolozsvári ref. kollégium tanára, majd igazgatója; kiváló 

novellaíró is volt. 
36 ÁPRILY Lajos, így kezdődött, Álom egy könyvtárról. Bp., 1981. 
37 ÁPRILY Lajos, Megnőtt a csend. Összegyűjtött versek. Bp., Szépirodalmi, 1972.; Összes versei és drámái. 

Bp., Szépirodalmi, 1990. 
38 Ti. adys nyelvi-stiláris hatáselemek Dutka, Juhász, Ernőd Tamás és mások akkori műveiben is 

szép számban találhatók. 
3' Kiadatlan; PIM, Áprily-hagyaték. 
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Mutatur: törvény. Megváltoztam én is 
(Kezem vonása is megváltozott) 
S a változás új elveket hozott, 
Rajongó szívem lecsillapult mégis. 
Sok színes álmom semmiségbe ment, 
Nem izgat már jövőmnek tündérfátyla. 
Kihalt a múlt. Csak egy a szívem vágya 
Ölelni forrón a kacér jelent.™ 

(Hadd jegyezzük meg: nem lehet véletlen, sőt - jelzésértékű, hogy e verstöredék
kel egyazon füzetben - Reviczky-, Vajda-, Komjáthy-, Balázs Béla-, Ernőd Tamás-idé
zetek tőszomszédságában - két sor olvasható Ady Léda a kertben című verséből: 
„Lankadt virágok könnyes kelyhekkel / siratják a csókjainkat", amivel - érdekes 
módon - rokon képzetet idéz föl a Jékely-Aprily-töredék két sora: „Holnap ábrándosan 
csókolja lelkem / A haldokló múlt hűlő ajakát"; ezután meg Ady Parisban járt az ősz, 
illetve a következő füzetlapok egyikén A Halál lovai teljes szövege található.)41 

Dutka Ákos verseiben (amelyeket a többi új költőével együtt már akkortájt 
ismerhetett42 valószínűleg az Adyénál mérsékeltebb, visszafogottabb - de azért 
mégis adys - nyugtalanságot, szecessziós pátoszt s a modern életérzésnek még 
egy konvencionálisabb, elfogadhatóbb kifejezésváltozatát érezhette magához 
közelinek, amely a dekorativitást impresszionista zeneiséggel egyesítette.43 A Dut-
ka-versek olyan gyakori motívumai, szókapcsolatai, mint a titokzatos homály, 
titkos messzeség, sejtelmes naplemente, félelmetes csönd, fátylas kábultság, 
szomorú, könnyes, szent, csókos álom (vagy éjszaka), méla, babonás szemek stb. -
Áprily akkori verseiben is valamilyen rokonváltozatban, hasonló asszociációkkal 
megtalálhatók. íme néhány párhuzamos példa: 

Dutka: Sötét vizek fáradt hajósa 
» Örökké vágyó szomjas ember; 

Voltam bús titkok kutatója, 
Sorsom síró sopánkodója, 
Ki menni készül s menni nem mer. 

Szállj! Szállj vihar! Zászlónk lobogjon! 
Sorsom, utam a szélre bízva, 
Én asszonyom e szent szerelmet, 
Mint drága borral teli kelyhet 
Igyuk! - s ne nézzünk vissza. 

(Öreg hajós vidám zsoltára) 

40 CSÉP Ibolya közvetlen Ady-ihletést feltételez (1. i. h. 30.), de talán a Dutka-közvetítés valószínűbb. 
(Kiemelés tőlem - M. J.) 

41 PIM, Áprily-hagyaték. 
42 Dutka A Holnap-antológia egyik társszerzője volt, de verseit a Nyugat is közölte. Első három 

kötetéről (A föld meg a város, 1908; Dutka Ákos új verseskönyve, 1912; Ismerlek Caesar, 1917) - kissé talán 
igaztalanul - elmarasztalóan vélekedtek a kortársak; Ady-utánzónak, üresnek, pongyolának ítélték (ADY 
Endre, A föld meg a város. Dutka Ákos verseskönyve. Nyugat, 1908. 12-13. sz.; TÓTH Árpád, Dutka Ákos: 
Ismerlek Caesar. Nyugat, 1917. 9. sz.) 

43 Vö. KOMLÓS Aladár, Dutka Ákos. In A magyar irodalom története, 1905-től napjainkig. Bp., Gondolat, 
1971. 229-230. 
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Mi is megyünk már... vár a fészkünk: 
Az álmok hónapos szobája, 
S lelkünkben halkan, zokogva sír 
A szépség, az élet melódiája. 

(Az utca dalol) 

Hallom, hogy a mi csókjaink 
Mindig, örökre élni fognak 
S oltára hány lélekben lesz 
Az én csókos fekete asszonyomnak. 

(Az én asszonyom ünnepei) 

Jékely (Áprily): Átszellemülve, néma kéjjel 
Szívod be a menny sugarát: 
Sejtelmes, túlvilági éjjel -
Ó, Lyrák, Cassiopeiák!.. 

(Ad astra!) 

Szerelmesem naiv világát, 
eszményeim poézisét, 
az élet fátyolos varázsát 
lelkem kacagva tépi szét. 

(Lemondás) 

Bús ciprusok fekete árnya 
hintáz a csobbanó habon. 
Bús ciprusok fekete árnyát 
halkan hasítja csolnakom. 

(A túlsó part felé) 

.. .Virágos, zongorás szobámon 
Egy borongó árnyék fut át, 
s valahol gúnyosan csaholnak 
az őszi éjben a kutyák. 

(Az éj kutyái)** 

Ezek a hatásjegyek - Dutkánál jórészt még Ady Még egyszer és az Új versek című 
köteteinek rekvizitumaiként - Aprilynál is majd csak évek múlva, a kiforrottabb 
művekben cserélődtek fel összetéveszthetetlenül egyéni stílusjegyekkel, motívu
mokkal.45 

Alkat, életérzés, szemléletmód, formaeszmény tekintetében egyaránt a fiatal 
Áprily valamennyi nyugatos közül valóban Juhász Gyulát érezhette legközelebbi 
rokonának. Juhász tudvalevően (néhány évi vidéki tanárkodás után) Váradon 

44 A Dutka-idézetek a Kallódó dallamok c. kötetből; Bp., Magvető, 1970.; Áprily 1918-1929 között 
megjelent kötetei: Falusi elégia, 1921; Esti párbeszéd, 1923; Rasmussen hajóján, 1926; Vers vagy te is, 1926. 

Vö. Összes versei és drámái. 
46 Juhász 1906-1913 között Máramarosszigeten, Léván, rövid ideig Nagyváradon, majd Szakolcán, 

Makón tanárkodott. 
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A Holnap Társaság (és antológia) kezdeményezője és szervezője volt. Ady egyik 
legodaadóbb híve és barátja, de költészete még ebben az erős vonzáskörben is 
mindvégig megőrizte sajátos karakterét, egyéni jellegét.47 Az a melankolikus 
kedélyállapot, érzékenység, mely bensőséges hangú, elégikus verseiben megnyi
latkozott, Jékely-Áprily Lajosnak is jellemzője volt. Áprilyból persze hiányzott az 
a lobogó küldetéstudat, szociális hevület, amely a vidéki (később: szegedi) 
magányban és elszigeteltségben, érzelmi válságokkal viaskodó költőnél olykor a 
visszafojtott nyugtalanságnak és belső feszültségnek vulkanikus kitöréseit, áradó 
szenvedélyességét eredményezte verseiben. Érdemes egybevetnünk például Ju
hász (1905-ös) Himnusz az emberhez és Áprily az Emberek (1908-ban írt és 1909-ben 
publikált) korai versét. Alaptémájuk lényegében azonos: az ember dicsérete, aki 
magasztos célokat igyekszik valóra váltani, illetve ilyenekről álmodik.48 

Az emberhez száll himnuszom ma, 
Hittel hadd harsogom dalom, 
Nagy ismeretlenek helyébe, 
Dacos fejem meghajtva mélyen, 
Szelíden és örök reményben 
Ez ismerőst magasztalom. 

Ember! Hittel hiszek tebenned, 
Ember! Forrón szeretlek én. 
Te végzetes, te forradalmas, 
Te halálban is diadalmas, 
Utód az Isten örökén. 

(Himnusz az emberhez) 

Közöttünk járnak - jól ismerheted -
büszkén, fennkölten, mint az istenek, 
kikkel különben gyakran értekeznek; 
téged, Köszönd meg, hogyha észrevesznek. 
De ezt nekik meg kell bocsátanod, 
mást szomjaznak, a fényontó napot; 
szemük kibírja nem káprázva, bátran -
és lenn csúszkálnak itt a föld porában. 

S közöttünk járnak - hátha ismered? -
szelíd, csöndben merengő emberek. 
Lehajtott fejjel, búsan, szenvedőn 
a porba néznek önfeledt-merőn. 
A hangjuk halk, a léptük ingatag, 
megannyi félszeg, álmodó alak, 
szemük csak rejtve, néha-néha lobban -
s ott jár a lelkük fenn a csillagokban. 

(Emberek) 

47 Juhász Ady iránti tiszteletéről több verse tanúskodik (Ady, a jós, Ady emlékének, Ady Endre 
köszöntése, Ady Endrének stb.) 

4S JuMsz Gyiűa összes versei. Bp., Szépirodalmi, 1959. 53.; ÁPRILY Lajos, Összes..., 466. 
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Juhásznál a téma - a műfajnak megfelelően - emelkedett, ünnepélyes hangú 
himnuszként, szenvedélyes vallomásként bomlik ki, Áprilynál jóval „hűvösebb" 
és tárgyilagosabb (kissé ironikus árnyalatú) meditációként. Juhász versében az 
alkotó, teremtő ember dicsérete egyenesvonalúan emelkedik az első szakasz 
kijelentéseitől az utolsó (ötödik) himnikus magaslatáig. Egy patetikus kérdés után 
újabb és újabb felkiáltások, nyomatékosító ismétlések, megszólítások fokozzák, 
teszik egyre intenzívebbé és teljesebbé a vallomást. Áprily (Jékely) versének 
mindössze két strófájában két „embertípus" kontrasztja körvonalazódik - a lírai 
én „önmegszólító" alaphelyzetéből, belső monológjaként: egyik a büszke fennhé-
jázóké, akik úgy járnak-keínek, „mint az istenek", „és lenn csúszkálnak itt a föld 
porában", másik a „szelíd, csöndben merengő"-ké, akik „Lehajtott fejjel, búsan 
szenvedőn / a porba néznek önfeledt-merőn", de „ott jár a lelkük fenn a 
csillagokban". Itt a Juhászénál egy tárgyilagosabb, vívódóbb, szkeptikusabb 
tudat- és érzésállapot szólal meg. 

Közelebbi hasonlóságot, illetve párhuzamos megfelelést mutat két másik -
évekkel későbbi - vers: Juhász Magyar falu csöndje (1915) és Áprily A malom című 
költeménye (1918). Idillikus falusi életképnek ígérkezik mindkettő, ám az indítás 
utáni képsorokba - Juhásznál burkoltabban és sejtetőbben, Áprilynál nyíltabban 
és közvetlenebbül - a háború hangulata szövődik bele. 

Öreg apók hosszú pipával 
Bólintanak a ház előtt, 
Az orgonák lila virága 
Esőzi be a temetőt. 

A sírok kertje mellett szántás, 
fekete föld, felhőt akar, 
A tavaszégen varjú szánt át, 
Vén, szürke varjú, gyászmagyar. 

A lányok violája fonnyad 
A kék Máriakép előtt, 
Öreg anyók új hírt dohognak 
S járják az ájult temetőt. 

A söntés csöndjén, barna árnyban 
Iszik két, három nyomorult 
S a bakter a vak éjszakában 
Kutyákkal kezd nagy háborút... 

Áprily verse is békés, nyugalmas hangulatú képpel indul („Egyhangúságban 
csacska izgalom: / hullámos árban ócska kis malom. / / Láncokra verve sok-sok 
éve már / ezüst vizén arany termésre vár."); hogy aztán e harmóniát a keserű, 
fájdalmas emlékezés zavarja meg: a malom a tengerivel együtt gondokat „őröl", 
átsugárzik rá az emberi szenvedés, monoton zakatolásába falusi asszonyok, 
leányok fájó panasza, zokogása vegyül: 

Most künn a szél is búsabban dúdol, 
míg elbeszélnek a holt fiúról. 
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A vén kaszál, a gyönge kéz arat, • 
s a fiú lent a Montellon maradt... 

És újra hallasz minden régi neszt 
s egy régi asszony új mesébe kezd. 

És közben hull a liszt: örök homok -
s a nagy kerék künn sóhajt és zokog. 

Itt a „malom"-nak - a háború borzalma mellett - nyilvánvalóan általánosabb 
jelentése is van: az emberi lét csüggesztő végessége, a mulandóság, a halál 
kérlelhetetlensége. Ez utóbbi jelentéstartalmat érvényesíti egyébként Juhász 1919-
es Vízimalom című verse is, amelyben a bú, gond, gyász - a felidézett személyes 
emlékek kapcsán - ugyancsak malomként „őrli" fel az embert, s ahol a malom
kerék forgását-zaját imitáló könnyed, játékosan dalszerű hangvétel és ritmus 
mintegy visszafelesel a súlyos gondolati-érzelmi tartalomnak, ezáltal még inten
zívebben sugallva a hangulati feszültséget, a lélek belső drámáját.49 

Tápé alatt halkan 
Forog a malom, 
Körülötte csönd van, 
Csönd és nyugalom. 
Unalom, nyugalom, 
Álmodik a víz, 
Mely messze hegyekből 
Tengerekbe visz. 

Forogj malom, őrölj, 
Ringass, Tisza-víz, 
Minden utunk vége 
A semmibe visz. 
megőröl a gond, gyász, 
A bú, unalom. 
De a dal tovább száll 
És jár a malom. 

Miként Juhásznak Szeged és környéke, az alföldi és a Tisza menti táj jelentette 
az egyik fő élmény- és ihletforrást, Áprily számára a Küküllő, Maros és Szamos 
mente, az erdélyi hegyek-völgyek világa, melynek emlékei, jellegzetes témái, 
motívumai egész költészetén végigvonulnak, de a tízes-húszas évek során írott 
verseiben ezek még a közvetlen tapasztalat és megfigyelés frissességével kaptak 
(egyéb inspirációs elemekkel együtt) meghatározó szerepet.50 A szegedi költőhöz 
hasonlóan ő is főképp az impresszionizmus jellegzetes eljárásait alkalmazta költői 
gyakorlatában. Mindketten kedvelték a vidéki, a kisvárosi és falusi élet nyárvégi-

49 A ma/oítt-motívum már Vörösmartynál szerepel: „Mi zokog, mint malom az pokolban?" (A vén 
cigány); Babitsnál: „sodrában a szörnyű malomnak", „az önkény pokoli malma" (Húsvét előtt); itt 
ugyancsak a háborús rettenet, illetve erőszak szimbóluma. 

*" Áprily 1929 őszén telepedett át családjával együtt Magyarországra. 
» 
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őszi délutánjait és estéit idéző hangulatképet, amelynek jellemzői - többek kö
zött - a festői színárnyalatok gazdagsága, a könnyed (rendszerint jambikus) 
ritmus és a szavak, jelzők, rímek kellemes akusztikája, a finom dallamosság, lágy 
zeneiség.51 Ennek nyelvhasználati-stilisztikai velejárója mindkettőjüknél a névszó
iság (nominalitás) túlsúlya, mely a mondatokon belül csökkenti az igei állítmány 
szerepét, helyette a kisebb mozgalmasságot (vagy a mozdulatlanságot) sugalló 
névszói vagy névszói-igei állítmányt juttatja előtérbe, s ezzel egyidejűleg megnö
veli a különféle jelzők és határozók részarányát, szerepét; eluralkodnak a rövid, 
töredékes mondatok, a kihagyásos szerkezetek.52 A metaforikus képhálózatban 
gyakoriakká válnak az érzetkeverésen alapuló szinesztéziák, szinesztéziás szer
kezetek, amelyek révén - Babitscsal szólva - „hang, szín, zamat, illat, simogatás 
verte / muzsika! Öt érzék ezer muzsikája!" valósul meg.53 Ilyen Juhásztól például 
a Falusi állomás, Magyar táj, magyar ecsettel, Falusi alkony, Tájkép; Áprilytól: az Ősz, 
Szüret, A malom, A tanya, Tutajok, Szeptemberi fák, A liegyek, Októberi séta, Kerget az 
ősz stb. Közülük rövid összehasonlításra íme Juhász Falusi alkony és Áprily A tanya 
című versének egy-egy részlete: 

A házak és a lelkek csendje jön, 
a béke száll nagy, szürke lepedőn. 

Bús táj fölött, bárányfelhők alatt 
Ezüstöt önt az estbe a harang. 

Ballag a nyáj, elbődül boldogan, 
Már minden lélek s kapu tárva van. 

A mezőkről az illat lopva jár, 
Most legbujább, mert elmúló a nyár. 

(Falusi alkony) 

Búcsúzva már a dombra száll a nap, 
a házak esti fényben állanak. 

Kapu kitárul, hangos pásztorok 
piros arcáról izzadság csorog. 

Itatnak. Fejnek... Majd kiköt, pihen 
ember meg állat álom öbliben. 

51 KISPÉTER András, Juhász Gyula. Bp., 1956.; Kiss Ferenc, A modern tájvers születése. JUHÁSZ Gyula, 
Magyar táj, magyar ecsettel. Interferenciák. Bp., Szépirodalmi, 1984. 22-41.; BORBÉLY Sándor, Juhász Gyula. 
Bp., Gondolat, 1983. - PÉTERFFY László, Áprily mint formaművész. Debreceni Szemle, 1927. 7. sz.; TÚRÓS 
Endre, A hanghalmozás Áprily Lajos verseiben. Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról. Buka
rest, Kriterion, 1976. 

52 P. DOMBI Erzsébet, Öí érzék ezer muzsikája. Bukarest, Kriterion, 1974. 
53 FÜLÖP Lajos, Az érzetkultusz Áprily korai költészetében. Magyar Nyelvőr, 1988.1. sz.; FRÁTER Zoltán, 

Áprily Lajos. Bp., Balassi Kiadó, 1992. 
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A színfedélen varjú szundikál, 
a hold reá arany ködöt szitál... 

(A tanya) 

Hasonló bennük a napszak, az estébe (szürkületbe) hajló táj leírása és hangu
lata; az érzetek egybemosódnak, a színek és hangok együtt sugallják a vidékre 
leszálló csendet és nyugalmat: Juhásznál a szürkét ezüst árnyalja, Áprilynál a 
naplemente bágyadt fényét emberarcok pirossága élénkíti, s a felderengő hold 
„arany ködöt szitál" az álomba szenderülő tanyai világra. Ehhez a letompított, 
áttűnéses szín- és fényhatáshoz, állapotrajzhoz alkalmazkodik mindkét versben a 
páros rímelésű kétsoros szakaszok (ötös) jambikus ritmusa is,54 ami a látvány és 
hangzás, festőiség és zeneiség harmonikus egységét még teljesebbé teszi. És 
mindehhez társul - itt kevésbé, más versekben gyakrabban - a hanghalmozás és 
hangutánzás-hangulatfestés művészi hatáslehetőségeinek érvényesítése mind
kettőjüknél.55 

Olykor az impresszionista leírást és hangulati elemeket szimbolikus képpé 
vagy képhálózattá fejlesztik, amely a hasonlatok, metaforák láncolatán át látomász-
szerűen bontakoztatja ki az adott gondolati-érzelmi tartalmat (Juhász: Pán, Ősz, 
Gioconda, Stanzák, Falusi hold, A repülő dalol stb.; Áprily: Utolsó tutaj, A tűz az ormon, 
Szeptemberi fák, Kék őszi nap, Esti dal stb.); némelykor meg egy-egy élmény- vagy 
emlékmozzanat kapcsán valamilyen sorshelyzet, erkölcsi-magatartásbeli esz
mény, tanulság lírai példázatát teremtik meg (Juhász: Pán, Stanzák, Ködök várában, 
Vízimalom, Várad, A gondolkodó; Áprily: A tűz az ormon, Szeptemberi fák, Nevek, Esti 
dal, Tavasz a házsongárdi temetőben, Az irisórai szarvas stb.). Gyakori versformájuk a 
szonett, ez a szabályszerűen kötött, zárt szerkezet, amely tudvalevően különös 
művészi gondot és fegyelmet követel, s amelynek Áprily ugyancsak megannyi 
mintapéldáját alkotta meg (Marathon, Szüret, Árpád, Ödön, Bessenyei, Jozafát, 
Szalonka-les, Nyár). 

Noha Babits hatásáról sem Áprily nyilatkozatai, sem az eddigi méltatások nem 
szólnak, bizonyos rokonvonások, párhuzamos egyezések mégis kétségtelenül 
kimutathatók közöttük. Emberi sorshelyzetük némiképp hasonló volt: mindket
ten (akárcsak Juhász Gyula) tanárkodtak; Babits - korábban, néhány évig (Foga-
rason majd Újpesten), Áprily később évtizedekig (Enyeden, Kolozsváron, Buda
pesten); megtapasztalhatták a vidéki magány, elszigeteltség szorongató távlatta-
lanságát éppúgy, mint a nagyvárosi élet előnyeit és hátrányait.56 A korai - 1918 
előtti - Áprily-versekben babitsos vonásokat még aligha találhatunk, legfeljebb 
csak olyanokat, amelyek (azonos gyökerűek lévén) kisebb-nagyobb mértékben a 
többi nyugatosnál is előfordulnak - a későbbiekben viszont már inkább. Rokon 
mindenekelőtt poéta doctus-voltuk, az a széles körű műveltség és szellemi 
tájékozottság, amelyre költői világuk épül. Hasonló módon viszonyultak a 
hagyományokhoz; nem utasították el mereven a művészi kifejezésmód, ízlés 
konvencionális formáit, eljárásait, hanem közülük sokat megőrizve-megtartva -
felfrissítve alkalmazták. Ez a belső korszerűsödés Babitsnál átfogóbb és mélyebb 
volt, mint Áprilynál, aki inkább csak a meglevő kifejezési formák (versszerkeze
tek, szavak, ritmus- és rímtechnika stb.) további tökéletesítésére, csiszolására 

54 Mindkettejüknek sok ilyen kétsoros strófájú verse van. 
55 Y5 TÚRÓS Endre, i. m. 
56 ÉDER Zoltán, Babits a katedrán. Bp., Szépirodalmi, 1966. 
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törekedett. (Ennek a fokozott - már-már aggályosan túlzó és precíz - műgondnak, 
tökéletesség-igénynek alighanem jókora szerepe lehetett viszonylag kései beérke
zésében és későbbi ritka megszólalásaiban is.) Babits újító-kísérletező hajlama és 
szerepe - a hagyománytisztelet tágabb keretei között - nemcsak a költői forma
nyelv szóhasználati (lexikális és szemantikai) területeit, hanem általában a vers
beszédet (költői dikciót), a művészi kifejezés „grammatikáját" is érintette. Még
pedig elsősorban a versmondatok (költői „mondattan") strukturális - részben 
Adyt folytató és kiteljesítő - megújítása és eredeti alkalmazása révén.57 Nyilván
való persze, hogy ez az intenzitásbeli különbség korántsem teszi kétségessé Áp-
rily írásművészetének valós esztétikai értékét és irodalomtörténeti jelentőségét. 

Költői magatartásuk rokonvonása az adott lírai tárgyhoz való hasonló viszo
nyulásmódjuk, amelyen belül az alaptéma, mint kiindulópont, vershelyzet -
rendszerint valamilyen emlékhez, élménymozzanathoz, kedélyállapothoz kap
csolódik, s a mű gondolati-érzelmi „záradéka" az indító helyzethez visszatérve, 
azt megismételve, motivikusan nyomatékosítva - szintetizálja, keretbe foglalja az 
egészet (Babits: Bolyai, Egy szomorú vers, Egy dal, Recitattv, Pro domo, Fortissimo, 
Ideges esztendők, Nyár, Utca, estefelé, Önéletrajz; Áprily: Séta egy holt városban, Most 
már a holt fürdőt is ismered, Órák, Az irisórai szarvas, Marathon, Vallomás, Esti dal, 
Vadludak, Karmester-ős, Tavasz a házsongrádi temetőben stb.). A vers indítása - tér- és 
időbeli alapszituációja - és befejezése között bomlik ki valójában a gondolati-ér
zelmi-hangulati jelentéstartalom (részletező vagy sommás) „indoklása" - alkotá
sonként természetesen más-más variációban. Ezzel a kompozíciós eljárással a lírai 
én közvetlen „jelenléte" többé-kevésbé mintegy elmosódik, háttérbe szorul, s a 
szubjektivitás szférájából az objektivitás irányába mozdul el, ami bizonyos fokú 
távolságtartás, szenvtelenség benyomását kelti a versbeszédben és a költői magatar
tásban egyaránt. Részben talán ez a magyarázata annak, hogy a kritika Babitsot és 
Áprilyt is a parnasszista költőkkel (Leconte de Lisle, Heredia, Sully-Prudhomme) 
rokonította, akiknek egyik kedvelt versformája, mint köztudott, épp az áttétele
sen személyes és a „hűvösen" szép fennköltségbe emelt szonett volt. Kétségtelen: 
az a tömbszerű lekerekítettség, patinásán szilárd belső rend, kompozicionális 
szimmetria és arányosság, melyen belül a formafegyelem és tudatosság úgy 
érvényesül, hogy a teremtő ösztönösségnek, nyelv- és képalkotó fantáziának is 
teret ad - Babits és Áprily sok versére egyaránt jellemző. 

A nyugatosok ösztönző hatásáról szólva - nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
Áprily lírájának azokat a vonásait sem, amelyek Kosztolányira emlékeztetnek. 
Alkati-magatartásbeli egyezésekről kettejüknél aligha beszélhetünk, sőt - inkább 
a különbözésük szembetűnő: Kosztolányi talán alanyibb, Áprily tárgyiasabb 
költő. Ami életérzésüket illeti - a Kosztolányi-versekben oly gyakran megszólaló 
szorongás, magányérzet, kétely, vívódó lelkiállapot Áprily egyéniségéhez is 
hozzátartozik, már kezdettől hangot kaptak verseiben. Tehetségük sajátos termé
szetéből adódóan nyilván más-másképpen, de esztétikai eszményeik, íráskultú
rájuk bizonyos mozzanataiban hasonló módon. A Kosztolányi-lírában minden 
bizonnyal főképp a kifejezésmód, stílus könnyed eleganciája, franciás és mégis 
magyaros hajlékonysága, az egyénien változatos és dallamos ritmus, a játékosan 
zenei hatású rímelés ragadhatták meg Áprily figyelmét - mintegy annak 
meggyőző igazolásaként, hogy a művészi kifejezés ihletett tökéletessége, a foko-

57 J. SOLTÉSZ Katalin, Babits Mihály költői nyelve. Bp., Akadémiai, 1965. 
58 GÖBL-GÁLDI László, Áprily és a parnasszisták. Vasárnap, 1934. 9.183. 
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zott műgond az igazi költészetben korántsem öncélú erőmutatvány és játék, 
hanem a szépség és harmónia, az emberi teljesség igénye nyilvánul meg benne.59 

Az olyan Kosztolányi-versekkel, mint A magyar paraszt, Budai idill, Üllői úti fák, 
Kedves, Számadás, Ilona, A vad kovács, Száz sor a testi szenvedésről stb. - mind az 
impresszionista és szimbolista képteremtő technika, mind a különféle versformák 
virtuóz kezelése tekintetében Áprily sok verse párhuzamba állítható (A rím, Ősz, 
Kisváros, Éjjeli zene, Találkozás, Kis fenyőfa, Hóban, A hegylakók, Holló-ének, Hídon, 
A tengeren rab énekel, Mogyorók, Az út, egy pohár bor stb.). 

Bizonyára nem kerülte el a fiatal Áprily figyelmét Tóth Árpád lírája sem, amely 
épp akkortájt ért zenitjére, amikor hosszú készülődés után a nagyobb nyilvános
ság előtt ő megszólalt.60 Az Ady nyomába szegődött „beteg trubadúr" - ahogyan 
egyik korai versében Tóth önmagát nevezte - mindenekelőtt mélabús, fáradt 
lemondásba, dekadenciába hajló érzésvilágával és ehhez társuló szépségkultuszá
val kelthette föl érdeklődését. Ez a melankolikus érzésállapot, amely - miként a 
többi nyugatossal kapcsolatban a fentiekből már kiderült - neki is egyik alkat- és 
szemléletbeli alaptulajdonsága volt, jellegzetesen elégikus hangú műveket inspi
rált mindkettőjüknél. Mindaz a formanyelvi sajátosság, ami Ady, Juhász, Babits, 
Kosztolányi, Dutka verseiben - mint egyéniségének megfelelő ösztönös, követ
hető eszmény és példa - külön-külön kínálkozott számára, Tóth Árpád lírájában 
szinte sűrítve, összegezően, és mégis eredetien volt jelen. A szecessziós pátosz és 
dekorativitás, az impresszionista festőiség és muzikalitás, a szimbolista homály 
és sejtelmesség sajátos magyar jegyei itt együtt érvényesültek.61 Tóth Árpád 
jellegzetesen szinesztetikus kifejezéseivel és szókapcsolataival (vak hajnal, édes 
csend, fülledt árny, párás sóhaj, fájó szerenád, sötét vagy lila dal, fehér csönd, 
selymes sötét, aranyfüst, könnyes ezüst, bíbor dobogás, smaragd fény stb.) azonos 
vagy rokon - főleg a látás- és hallásérzetet egymással asszociáló - szavakat és 
szószerkezeteket, szinesztéziákat használt ő is verseiben (piros levél, lila havasok, 
halk reszketés, bükkök smaragd színe, vérfoltos vadon, vad szélkopó, acélkék 
éjszaka, bíboros vér, bús ködök, álmos holló, páncélfényű varjak, fekete szerenád, 
piros roham{ ezüst zene, harsonázó sugarak, hűvös illat stb.). Érdekes Tóth Jó 
éjszakát! és Áprily Órák című versének motivikus rokonsága: az óra járásához 
mindkettőben az elmúlás, a szorongató halál- és hiányérzet hangulata társul 
(Tóth: „Majd egyszer... Persze... Máskor... Szebb időkben... / Tik-tak... Ketyegj, 
vén, jó költő-vigasz..."; Áprily: „S ha majd - nem is sokára - / a szív nem 
muzsikál, / az óra konstatálja: A szív rugója áll."). Ugyanígy az ősz (az őszi táj) 
képzetköre, amelynek rendkívül változatos, színpompás látványához - mint a 
pazar szépség, az esztétikum hordozóközegéhez - mindkettejüknél a haláig az 
elmúlás, a mélabú érzésállapota társul (pl. Tóth: „Szeptember szép szultánja, Ősz, 
pompás, buja zsarnok, / .. .Sárga selyemben várnak a szép, hervatag ormok," -
Szeptemberi szonett; Áprily: „S a Bükkös-erdő bús elégiája / szép, mint a halál és 
a szerelem." - Októberi séta). A versformák, a ritmus- és rímtechnika tekintetében 
pedig Tóth Árpád lírája a többi nyugatoséhoz ugyancsak hasonló eszményt, 
esztétikai igényességet igazolta és mélyítette el benne. 

4. (Összegzésül). A költők egymásra hatása egy adott korban természetes folya
mat. Gyakori, különösen egy-egy irányzaton, áramlaton belül, hogy bizonyos 

59 L. Egy pohár bor c. vers. 
611 TÓTH Árpád, Lomha gályán (1917) és Az öröm illan (1922) c. kötetei. 
61 KARDOS László, Tóth Árpád. Bp., Akadémiai, 1955. 
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motívumok, formai elemek átkerülnek egyiktől a másikhoz, azonos vagy hasonló 
jelentésfunkciót töltenek be a különböző alkotásokban, rokon életérzést, szemlé
let- és látásmódot, eljárást érvényesítenek a kifejezésben - magukon viselve 
ezáltal egyszersmind az illető irányzat általános és jellegzetes vonásait, ismer
tetőjegyeit is. Olyan ez a kölcsönösség, mint amikor valamely zongora egyik 
billentyűjét leütik, s a közelben levő többi zongora megfelelő húrja a hangra 
érzékenyen rezonál. Áprily és a nyugatosok közötti egyezések, hasonlóságok, 
párhuzamok sem véletlenszerűek tehát; és vizsgálatukban épp az lehet érdekes 
és tanulságos, hogy a költő a különféle hatáselemeket miképp építette bele 
művészetébe, milyen rokon és mégis egyéni hangok szólakak meg saját „húrjain". 
Amit Benedek Marcell annak idején Aprily irodalomtörténeti helyéről találóan 
megfogalmazott, az összehasonlító vizsgálódás ugyancsak meggyőzően igazolja: 
„Áprily annak a csodálatos és termékeny lustrumnak szülötte, amely [...] oly 
lírikusok születési évét foglalja magában, mint Babits Mihály, Juhász, Kosztolányi, 
Tóth Árpád, Füst Milán... j 'en passe. Különösképpen csupa poéta doctus, a távol 
Erdélyből ideszakadt Áprilyval együtt. Megszólalásuk olyan időre esik, amikor 
valamennyiüknek megfeszített erővel kell küzdenie, hogy a közvetlen előttük járó 
lángésztől, Adytól minél határozottabban elkülönítsék a maguk egyéniségét. 
Előttük áll a Petőfit követő epigonkorszak elrettentő példája. A szabadulás nem 
volt könnyű - gondoljunk Tóth Árpád Ady-rajongására. Érthető, hogy a kortársak 
között éppen ezek a poéta doctusok szabadultak meg legkönnyebben. Nemcsak 
tehetségük, doctus voltuk is segítette őket: az intellektus, a mélyen magukba 
szívott és feldolgozott kultúra Ady zseniális ösztönösségével szemben."62 

62 BENEDEK Marcell, i. m. 
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