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Hangok és színek Áprily költészetében

Kulcsszavak: Áprily Lajos; Sóvidek 

A somfavirágos oldal
“ Elment a gond a hóval, / felhőn is fény nevet.

A somvirágos oldal / Arannyal integet. “
Szemébe ragyogott a szajkó azúrkék tolltükre, a kövirigó rubin piros köntöse. 

- Huszonöt éve élek Parajd szomszédságában, de már negyven événél is több, 
hogy közvetlen kapcsolatba léptem az erdők, mezők virágaival, madaraival, illa-
tos gyógynövényeivel, tavaknak sérülő és megújuló fénytükrével. Évtizedek óta 
legfontosabb pihenőm a természetjárás, a madarak kecses alakjának a figyelése; 
könnyed, íves röptének a követése. Lenyűgöz a kékcinke tengerkék feje búbja, a 
vörösbegy mélybarna köténye, süvöltő meggypiros köntöse, a vízirigó szmoking-
ja és naponta vízben fehérített inge. Ilyen szemlélet lehet az oka, hogy már több 
mint 2 évtizede kivételes gyönyörűséggel olvasom Áprily természeti témájú ver-
seit. A verseiben szereplő vadvirágok színe elevenebben, élőbben sugárzik, mint a 
réteken, hegyoldalakon, a sárgarigó ragyogó, aranysárga tolla sokszor megsimo-
gatta idegeimet, a cserefának, bükkfának zöld lombsátra védett a sors zivataraitól 
és jégesőitől. Csendesen alakult ki, de száz meg ezer szállal kapcsolódott az én 
ragaszkodásom a XX. század egyik legnagyobb művészéhez. Születésének száza-
dik évfordulójára úgy készültem, hogy több száz versét újraolvastam, felmértem 
madárismeretét, mi szerint 60-nál több madár szép formája, lenyűgöző röpte és 
aranylatokban játszó tollazata gazdagítja költészetét. Megítélésem szerint abból 
ered ezeknek a verseknek a varázsa, hogy egyszerre többféle hatást gyakorol a szel-
lemünkre, s mindegyik hatás kedvező, pozitív.

Áprily nyelvi leleményei
Ő volt irodalmunkban a madárvilág legjelesebb ismerője, ezt frappánsan igazolja 

az Európa madarai szakkönyv élére helyezett Koncert című verse :
Még nem vonult fel magas erdejébe,

itt fuvolázgat még a halk pirók,
szól az ökörszem cserregő zenéje,

rajban cincognak még az őszapók.
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De szaggatott emelkedésre készen
pacsirta szól; küllők rikoltanak,

a rigó-torokból frissen és merészen
kibuggyan már, s nő-nő a dal-patak.

A forrásnál pár fürge cinke perget
becéző szót : Kicsi ér! Kicsi ér!

Nagy tarkaharkály járja fenn a kertet,
és néha kasztanyettával kísér.

A Jynx torquilla / Nyaktekercs / című komplex hatású, szinesztéziával is dúsított, 
jellemző erejű költeménye:

Megjött. Dalol már diadalmasan
szinte színnel rejtő lappangó helyén
A hangnak olyan sugárzó színe van,
hogy kertünkben körül megnő a fény.

A Zöld harkály címében két metafora is fokozza a sűrítettséget, az igék és igenevek 
gyakorisága nagyszerűen érzékelteti a madarak eleven mozgását, röptét, a tavasz 
sokszínűségét :

Sikoltó hangod csendem áthasítja
s lüktet tovább a friss hegyoldalon.

Hím fejeden a fringiai sipka
tavaszt lobbantó láz : forradalom.

Áprily igen kedvelte a költői szépségű azúr, azúrkék szavakat, amelyekkel a derült, 
nyári égboltot, az embrei lélek boldogságát és néhány színpompás madár tollszínét 
egyaránt szóképbe ötvözte:

Szajkók
Leszállnak lelkem vén fájára ringva

így szálltak régi erdőszéleken.
Belesuhogtak gyermekálmaimba

s Azúr-országgá tették életem.
A szívet pezsdítő tavasz a madarak lelkiállapotát is felhangolja. Ezt fogalmazta 
meg a Három madár egyik strófájában:

Istenem milyen gyönyörű trió :
a fülemile mámoros - figyelve
alttal kísér egy halkuló rigó -
és néha bele-belebúg a gerle.

Az “ alttal kísér egy halkuló rigó “ a tiszta zenei csengés, majd a fokozatosan gyen-
gülő, kellemes fuvola-szerű hang legérzékletesebb kifejezője.
Nézzünk két sort a fekete rigóról :

Hangok és színek Áprily költészetében
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 Hogy megmelegszik minden alkonyat

és mennyi vágy kel, s mennyi vízió. 
E két sor annyira telített lírai tartalommal, oly sok irányban indítja el a képzettár-
sításunkat, hogy a mi lelkünk is felhevül tőle, vágy ébred bennünk is, hogy oda 
siessünk a madárdaltól hangos, virágoktól illatos tavaszi erdőbe. 
És íme egy másik színpompás madár : Gyurgyalagok

Ékes tollú szivárvány -madarak,
fuvolafüttyel ringva szállanak

Házam körül köröz. Varázs-körök?
A Maros lelkemben hömpölyög.

A szivárvány-madarak érzékletes szókapcsolat, mely a hangulatfokozás és a faj-
tajellemzés kiváló eszközévé lett Áprily tollán. E színpompás madarak “varázs-
köröket írnak a légben“ - kitűnően érzékelteti, hogy a költő számára nagyon sokat 
jelentett a madárvilág; gyönyörködik röptükben, elbűvöli tollazatuk színe, vidám 
hangjuk, felélénkíti a költő lelkiállapotát, hangulatát.
Motacilla alba

Latin nevén emlegeti a kecses sziluettű barázdabillegetőt. Íme, a finom mozgá-
sú madárnak és a korabeli társadalmi helyzetnek, az emberek lelkiállapotának 
tömörített jellemzése: 

Lengésed könnyű, mint a lehellet,
A mi lelkünk a súlyt nem bírja már.

Lebegj, lebegj a véres föld felett,
pehely madárka, leánykamadár!

Nagyon fejlett költői érzékkel fogalmazta meg az ölyvnek, ennek a közismert 
ragadozónak a jellegzetes röptét, bravúros légbeli mozdulatait, illetőleg fenséges 
királyi körözését :
Ölyv

Lengett, ringott, nyilallva felcsapott
szitált, s két szárnyát zárva visszahullt.

Az Annának hívták című versciklusa a Szentgyörgypusztán elhunyt kedves kis 
családtagnak allít sok képből alkotott költői emléket. Számos részben felidézi, kép-
zelete a boldog jelenbe hívja a meleg lelkű, bájos kislányt. Érzékletesen fogalmazza 
meg, hogy mily boldog napokat töltenek együtt, ha az élők között maradt volna. 
Íme, a 32. részben milyen fontos szerepet juttat a madárnak, a sirálynak, a termé-
szeti mozgóképnek a hangulatok ecsetelésében: 32. rész

Kristályos ég, hűl a sugara.
Most itt állnánk a híd-romnál vele,

nyárbarnított, kemény orcáira
rózsát hímezne október szele.
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Néznők, hogy ring a fényes hab felett
a szélben hintázó sirály-balett.
Állok, s a pillanat szépsége fáj

Jaj, elszállt, mint egy kis fehér sirály.
A sirálybalett találó, érzékletes, újszerű szókép, mely könnyedséget, kecses légi 

mozdulatokat sugall.
A kakukk című nemcsak az ismerős madár hangját idézi fel, hanem az eredeti 

élet gazdagságát, a bizsergő, pezsdülő kibontakozást, a bizakodást és reményke-
dést is :

Szól, elhallgat s figyel. Megszólal újra.
A lombot édes láz borzolja meg.

Mintha Pán-fuvolából szabadulna,
hangpárja hívó, buggyanó, meleg.

Nemcsak a madarak tollának színgazdagságát ecseteli, hanem éppoly szeretettel, 
hozzáértéssel, költői látással varázsolja elénk a virágok, erdők, tájak színeit, árnya-
latait is. Ezt bizonyítja a Hívogató című vers is :

Ha ritkul fenn a Csóványos hava
és kertekben a mandulafa

felvette rózsaszínű köntösét,
forszthiátok csupa sérga láng,

langyos széllel köszönt a nap reánk
és jószag száll a völgyben szerteszét,
lenn gurguláz a megduzzadt patak

s rigóink szívfájdítva szólanak :
várlak Jenő. Induljunk, szólanék,

a hegy kökörcsinektől lilakék,
a bükkökön már zsenge rügy fakadt,

jöjj, lássunk régi ízű tájakat !
Vajon lehet-e árnyaltabban ecsetelni a természet sokszínűségét, polifóniáját, 

hangulat-finomságait, mint Áprily tette?
Nyelvi leleményei között kell megemlítenünk friss tartalommal telített szókap-

csolatait, összetett szavait, amelyek egyebek mellett jól érzékeltetik a madárvilág 
elevenségét, gazdagságát. Íme néhány példa:
keselyű-csőr : 

Az ősi kín, mint vad keselyű-csőr,
estétől hajnalig szaggatta testem.

lile-nyom: (a lile finom kis vízi, tavi madár)
csak egy jelecske, könnyű és finom,
mint homokos parton a lile-nyom.

Hangok és színek Áprily költészetében
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( Nulla dies sine linea )

csicsörke-sereg :
Sír a csicsörke-sereg, menekül a jeges romokban

S lenn a harasztlevelen fázva, zilálva megül. 
( Párversek )

szajkói-raj : Egy nap című versében nemcsak az őszi és téli rajba tömörülésüket, 
hanem ennek a madárnak a legjellemzőbb tulajdonságát, az Éberséget is kidom-
borítja :

Nem hallod többé mit jelez
a szajkó raj, sok éber őrszem.

Nem élvezed a drága dalt,
melyet fütyül a csepp ökörszem.

fülemile-szó :
Egyszerre szólaltak meg, egy napon

ó április csodája, nagy duett -
A fülemüle-szó az ágakon

s a mennydörgés virágzó fák felett.
( Áprilisi hangulat )

szirom-rengeteg :
A szomszéd fán a pinty strófája szól,
tavaszi hangja  hogy csattog, remeg !

Kutatnám az ágat, melyen dalol,
de virág rejti : szirom rengeteg.

( Áprilisi strófa )
Egy másik értéke és sajátossága Áprily költészetének, hogy a madarak hangjával, 

viselkedésével kitűnően tudja érzékeltetni a Tavasz, Nyár, Ősz és Tél jellegzetessé-
geit, hangulatát. A természet megújulásának első szívpezsdítő jeleit ötvözi a Tava-
szodik című vers jól ismert, lüktető soraiba:

Titkon a Bükkben
moccan a rügyben

- mint csiba héjban-kandin a lomb,
s mintha róna
kedve dalolna,

úgy muzsikál, muszikál a kolomp.
Zenei ritmusával, az ujjongó örömérzet pazar szépségű soraival vált méltán hí-

ressé a Március című költeménye:
A nap tüze látod,

a fürge diákot
a hegyre kicsalta : a keresúcsra kiállt.
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Csengve, nevetve
kibuggyan a kedve

s egy ős evoét a fénybe kiált.
Rövid soraiban a daktilust trocheus követi, ezek a verslábak pedig tele vannak a 

tavasz lüktetésével, örömével és mámorával :
Zeng a picinyke
szénfejű cinke

víg dithyrambusa : daktilusok
selymit a barka
már kitakarta,

sárga virágját bontja a som.
fut fut az áram
a déli sugárban

s hökken a hó a hideg havason.
Az Áprilisi hangulat című versben a keresztrímű strófák telítve vannak áhítattal, 

bizakodással:
Egyszerre szólaltak meg, egy napon

ó április csodája nagy duett -
A fülemüleszó az ágakon

s a mennydörgés, virágzó fák felett.
Minket is bűvkörükbe emelnek a Rügyrengeteg pezsdülést sugalló verslábai, so-

rai, amelyek megszemélyesítésekkel még elevenebbé teszik a képet:
A zsenge erdőn túl rügy-rengeteg,

azzá bűvölte március varázsa.
Minden rügyecske boldogan remeg-
Hogy is gondolna most hervadásra?

Ámbár volna rá több tucat példa, a tavaszról szólók sorát azzal zárom, amelyben 
május minden szépsége, illata sugároz:

Májusi reggel
Cseresznyevirág bomlik a hegyen,
tenger szirom, ideleng jószaguk.
Az egyik ág ring, rajta részegen

s rekedten szól egy bókoló kakukk.
A Nyárnak is megvan a maga varázsa, szín-, hang- és hangulat gazdagsága, 

amelyeket Áprily finom érzékkel beleötvöz verseibe. Egyik aranyló, napsugarak-
tól pompázó, lelkünket melengető négysorosa a nyár legszebb nappalait juttatja 
eszünkbe. A bűvös madárdal csak fokozza a költemény hangulati hatását.

Hangok és színek Áprily költészetében
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Ragyogó nap

Az ég hajnaltól estig csudakék,
hegyek, szivek, temetők ragyogók.

Mámorosuljatok fülemülék,
részegüljetek fekete-rigók!

A Pisztrángok kara 7. szakaszában a nyár ízes, illatos gyümölcseivel találóan jel-
lemzi a hegyi patak arculatát:

A foltos ritka napsütésben
zölden ragyog a fák moha,

s ha szél mozdul, kövünkre perdül
a málna és az áfonya.

Az Ősz hangulata számos árnyalatával lelhető fel verseiben:
Őszi muzsika

Galonya felett most a szél
az erdő lelkét rázza-rázza.

Suhogásában megremeg
a vadászház borona-váza.

Aranypénzét a megrohant,
riadó bükk jajgatva szórja.
A csapkodott habos patak

piros levelek úsztatója.
A madarak viselkedése, hangjának elcsitulása is a hangulatfestés eszközévé válik: 

Őszi rigódal
Ilyenkor cinke cserreg és ökörszem,
rég hallgat búbosbanka s gerleszó.

Ha páratlan s nem várja fészeköl sem,
miért szól még a megtévedt rigó?

November ködét, szürkeségét, fagyos szeleit juttatja eszünkbe az 
Őszvégi kicsi dal

 Kengyelfutó lett a nyár,
 mint a fecske, messze jár.

 Hűlő erdőn sír az ősz,
 búskomorrá nő az ősz,
 fénye, színe ködbe hal...

Miért kisérgetsz kicsi dal? 
Nagyszámúak a telet jellemző versei. Nemcsak a hideget, havat és jeget veszi ész-

re, hanem a fehér fényben ragyogó hegyoldalakat, az azúrkék égboltot, a pirók, a 
süvöltő és a szajkó tollának szépségét is.
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Téli reggel
Nap villogtatta bükkcserjén a dért.
Gallyak hóbarlangjába cinke szállt,

fény szédítette s egy napos titok,
s dermedt rügy-csipkerózsikák között dalolt :

- Nyitni fog, -nyitni fog, -nyitni fog! ...
Feje felett

azúrkék szajkó-toll csillant a fán
s hókristályos lett kalap és kabát :

a rikoltozva rebbenő madár
leverte rá a cifra bükk havát.

A télnek is megvannak a látványbeli, hangulati szépségei. Ezek vigasztalást, sőt 
örömet jelentenek az itt telelő madarknak, a költőnek és más természetjáró embe-
reknek:

Napsugár
Ma jó napom lesz, békesség-napom.
A hegyoldal fenn friss hóval vakít.

Kisétálok, füttyel csalogatom
a havas erdők halk pirókjait.

Befejezésként megállapíthatjuk, hogy a madarak ragyogó színekkel gazdagítják 
költészetét, fokozzák a versek zeneiségét, a humánum és a szelídség hordozóivá 
válnak.

Hangok és színek Áprily költészetében

Piknik
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Ikrek


