
Fülöp Lajos 
  

Az érzetkultusz Áprily LajosAz érzetkultusz Áprily LajosAz érzetkultusz Áprily LajosAz érzetkultusz Áprily Lajos    
korai költészetébenkorai költészetébenkorai költészetébenkorai költészetében    

  
„Vannak egyösztönű költők, akik mintha egy előző életből ben-

nük feledt hangot hajszolnának. Végtelen a líra, de ők csak egy dol-
got akarnak tőle. A biblia egygyöngyös igazai ők, tiszta költők, akik 
előtt csak meghatódni lehet (Erdélyi, Juhász, Áprily).” 

(Németh László: Nyugat, 1929. 1.) 
  
1. Az impresszionizmus, a századforduló irodalmának ez a jellegzetes újító stí-

lusa, amelyet — más irányzatokkal (a szecesszióval, a szimbolizmussal, később 
pedig az expresszionizmussal) keveredve — a Nyugat és köre (főként Babits, 
Kosztolányi, Krúdy, Kaffka Margit, Juhász Gyula és Tóth árpád) teljesít ki, az el-
ső világháború éveiben meggyengül, elszíntelenedik (vö. Szabó Zoltán: Kis magyar 
stílustörténet. Bp., 1982. 277-8.). 

A tízes évek végén, a húszas évek elején azonban az érzetkultusz ismét felerő-
södik, az impresszionista törekvések újólag hatni kezdenek, s a jellemző stílusje-
gyek is egyre felismerhetőbbek lesznek, például a pályakezdő Szabó Lőrinc, Jó-
zsef Attila, Radnóti, de különösen Áprily költészetében. (Más kérdés, hogy az 
irányzat jó néhány hasznosítható eszköze — mint stílusvívmány — ezután is 
fennmarad, és mind a mai napig gazdagítja a szépírói kifejezéskészletet). 

Vázlatunk főszereplője, Áprily (családi nevén: Jékely) Lajos a nyugatosok kor-
társa. Erdély szülötte, a kolozsvári egyetem neveltje, megjárja Párizst, „a szép 
ámulások szent városá”-t, tanár, szerkesztő, költő és műfordító. Már 1912-ben 
lefordítja Hauptmann „Elmerült harang”-ját, de első kötete majd csak tíz esz-
tendő múlva, harmincnégy éves korában jelenik meg. Itthon a Nyugat költői 
együtt egymást bátorítva — ellenőrizve alkotnak, míg ő — időben és térben is 
távol — csupán csak „visszhang”-ként felelhet nyelvi, stilisztikai vívmányaikra. 
1929-ben — sok vívódás után — Erdélyből Magyarországra költözik. 

Áprily poeta doctus, míves mester — ha nem is zajos, újító. Az ő törekvése 
elsősorban az, hogy a korábbi költői vívmányok összefoglalásával, az értékek 
megőrzésével, és sajátos felhasználásával a hagyományt a korszerűhöz közelítse. 
Monográfusa, Győri János szerint „hatott rá Csokonai verseinek zeneisége, Vaj-
da János »tömör mélabúja«, Reviczky »édes mérge«, Ady szimbolizmusa és 
Kosztolányi formaművészete, …Lenau és Turgenyev természetlátása, …tanult 
az impresszionizmus és a szimbolizmus nyugati és magyar képviselőitől, s …a 
görögöktől, de sem a formai, sem a tartalmi hatások nem némították el, nem vál-
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toztatták meg, hanem felszabadították azt a belső zenét, mely össze-
téveszthetetlenül az övé …” (Előszó. In: Áprily Lajos: Megnőtt a csend. Össze-
gyűjtött versek. Bp. 1972. 10.). 

Vizsgálódásunk Áprily első három kötetére (1. Falusi elégia, 1921, Esti párbeszéd, 
1923, Rasmussen hajóján, 1921), vagyis korai költészetére, az áttelepülés (1929) előtti 
szakaszra terjed ki. Ezen belül is — a terjedelem szabta keretek között — mindösz-
sze a költő irányadó élményeinek felsorolására, egy jellemző versének értelmezésére 
és főbb stíluseszközeinek adattárszerű bemutatására törekszünk. 

2. Áprily költői pályájának első szakaszában (1918–1929) megjelent verseit a 
három kötet alapján sajátos tematikai csoportokban lehet sorolni. A csoportosí-
tást megnehezíti, hogy a tartalmi elemek át meg átszövik egymást; a megfelelő 
mérlegeléssel kialakított tematikai csoportok és a hozzájuk kapcsolódó mennyi-
ségi mutatók azonban igen beszédesek. 

A kötetek arányosan 32-32 verset tartalmaznak, vagyis — a három kötet fi-
gyelembevételével — összesen 96 költeményt lehetett besorolni az alábbi cso-
portokba. 
 

Sorrend Tematikai csoport A versek száma 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Évszakok, napszakok 
Közösség a természettel 
Az emlékek világa 
Családi versek 
Mítosz és történelem 
Irodalmi, művészeti élmény 
Kirándulás, utazás 
Halál, elmúlás 
Emberség-eszmény 
Magány, kiszolgáltatottság 

17 
11 
11 
11 
10 
10 
7 
7 
6 
6 

  
A felsorolt tematikai csoportok számszerűen is igazolják azt az érdeklődési 

kört, belső világot, amelyet a költő életrajzi adatai és szemléletének egyéb doku-
mentumai (nyilatkozatai, prózai írásai stb.) mutatnak. 

Áprily impresszionista törekvéseinek bizonyítására meggyőzőnek látszik az 
évszakokat, napszakokat megjelenítő, a benyomásokat, mint tűnő-múló jelensé-
geket megragadó költemények magas száma. Különösen az ősznek és az al-
konynak, a „vörös varázs”-nak az ábrázolása a megkapó. Ezt mutatják a temati-
kailag szorosan kapcsolódó (és szinte egymásba folyó) természeti képek is, táji 
impresszionizmusukkal, az összképzetegységből fakadó részletek tarkaságával, 
környezethangulatot árasztó, már-már panteisztikus viszonyt sugalló erejükkel. 
Gyakoriság szempontjából folytathatjuk a sort az emlékező magatartással, a jelen 
és a múlt idősíkjainak egybejátszatásával, szeszélyes váltakoztatásával, melyekben 
a színek, hangulatok és dallamok a domináló motívumok. 
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3. A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy egy korai Áprily-versben, a Szep-
temberi fák című költeményben az érzetkultusz stílustechnikája hogyan szolgálja a 
költő életérzésének, szemléletének a kifejezését. 

A költemény 1926-ban a Rasmussen hajóján című kötetben jelent meg, Áprily 
ekkor már 29 éves; kiforrott egyéniség, kiforrott költő. A verset, amely rövidsége 
ellenére bővelkedik a sajátos kifejezőeszközökben, akár kulcsversnek is te-
kinthetjük. Íme a szöveg: 
 

„Bükkök smaragd színét erezve fent 
az első pár vörös folt megjelent. 
  

Állunk. Kezedben késő kékvirág. 
Azt mondod: Ősz. Az első őszi fák. 
  

Én azt mondom: Vér. Vérfoltos vadon. 
Elhullt a Nyár a nagy vadászaton. 
  

Amerre vitte buggyanó sebét, 
bíboros vére freccsent szerteszét. 
 

Ahol a nyom-vesztő bozóthoz ért, 
hogy tékozolta, nézd, a drága vért. 
  

S míg vérnyomán vad szép-kopó csahol, 
hörögve összeroskad valahol.” 
  

Szembetűnő már a témaválasztás, a címadás is. A költő az évszakváltást, a 
nyárból az őszbe hajló időt, „a hervadás tündér-világá”-t mutatja be. 

Akusztikai szinten a természetes magánhangzó-harmónia jellemző a költe-
ményre (bár az elégikus hangvételnek megfelelően valamivel nagyobb a mély 
magánhangzók aránya). Az elmúlás-hangulat érzékeltetését segítik az idő suhaná-
sát festő spiránsok (f, v, s, sz, z, h). Főként a lágy lebegő-szálló élményt sugalló 
l gyakorisága. Megtalálhatók az f, k, v, és b hangokkal alkotott alliterációk is (Ke-
zedben késő kék virág stb.) A zeneiséget az említett elemeken kívül fokozza még a 
jambikus lejtésű versszakok páros rímű kapcsolása. A rímek egyébként csaknem 
kizárólag tiszta rímek. 

A ritmusélményt jelentés szintű és szerkezeti ismétlődések mélyítik el. Már az 
első versszakban a piktúra műszavait használja a költő: a smaragd szín vörös folt-tal 
tarkítottan jelenik meg. Német László találóan írja, hogy Áprilynak ez az idő tájt 
írott versei „különös pirosas elégiák, nem szürkésfeketék, mint Juhász Gyula elé-
giái, pirosak, piros levél és piros bogyó erőkre emlékezők, melyek voltak és őszé 
lettek” (Áprily Lajos. Protestáns Szemle, 1927). 

Az indító tájrajz, de a további képek sorai is — a pointillista festői el-
járásmódhoz hasonlóan — egységben láttat. Az említett színbenyomáshoz kap-
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csolódnak a következő látási képzetek, jelzős szerkezetek is: kék virág, vérfoltos va-
don, bíboros vér stb. (a vörös mellett a kék is kedvelt színe a költőnek — éppen a ko-
ra őszi hangulatnak az érzékeltetésére.) A nagybetűs szavak (Ősz, Vér, Nyár) ere-
deti jelentésüknél többet tartalmaznak, bennük az azonosítandó és az azonosító 
ellen már-már eggyé olvad, szimbólummá válik, s ez egyben azt is mutatja, hogy 
az impresszionista ábrázolásmód szimbolizmussal keveredik. 

A már felsorolt stíluseszközökön kívül a nominális szerkesztésmód előfordulása 
(Az első őszi fák stb.), a rövid, itt-ott egyszavas töredékes mondatok (Állunk stb.) 
vagy a vér szó sorozatos ismétlése, amely itt a mondatok közötti jelentés szintű kap-
csolatteremtésnek, a szövegkohéziónak az eszköze, mind-mind a látványnak, a 
hangzásnak, a hangulatnak, vagyis az érzékelésnek/érzékeltetésnek a kifejezői. 

A vers egészére (és Áprily költészetére általában) valami szemérmes, visszafogott 
líraiasság jellemző: a leíró-elbeszélő hangvétel, az én (első személy) kitárulkozása he-
lyett a második személy bekapcsolása (Azt mondod; nézd) egy általánosabb jellegű 
párbeszédnek az imitálása, amely Benkő László megfigyelése szerint (ld. Juhász 
Gyula és az impresszionizmus, i. m. 56-7.) a szabad függő beszéd egyik változatára 
emlékeztet. Pedig Áprilynak ebben a versében is egyetlen „őszi monológ”-gal van 
dolgunk. A látvány asszociáció sort indít, tragikus élményt idéz: a megszemélyesített 
Nyár buggyanó seb-bel menekül a vad szép-kopó elől, és hörögve összeroskad valahol. Az ifjú 
kor még mindig vádló emléke, bűntudata, a galbinai kaland jelentkezik itt, melyről a 
Fecskék, őzek, farkasok című önéletrajzi írásában így számol be a költő: „Felhúzott 
ravasszal ott állok a testes fatörzs mögött, s hallom, hogy a kopók nyiffenő hangja 
felém közeledik… De most — a kutyák előtt jó kődobásnyira — megjelenik az ül-
dözött vad: az őz… A kopók kilógó hosszú nyelve, veszedelmesen közelednek. Az 
őz nem tétovázhat tovább, …s abban a pillanatban dörren a puskám. Mintha vissza-
szerezte volna futó lendületét, a fenyőn túl menekül már. Most eltűnik egy dombos 
emelkedés mögött… Utána sietek… Vér, sok vér… Fölébe hajlok: még piheg. Jaj, 
csak ne nézne rám… De rám néz… Ma is látom”. 

Az idézet tanúsága szerint a versben — egyfajta „emlékező techniká”-val — 
megtörtént esemény emelkedik a képalkotás magaslatában. 

4. Áprily összegyűjtött verseinek eddig legmegbízhatóbb foglalata — kritikai 
kiadás híján — a Győri János szerkesztette Megnőtt a csend című posztumusz kö-
tet (Bp., 1972). Példáinkat az érzetkultusz stílussajátosságainak a bemutatására 
ebből a gyűjteményes kötetből merítettük. 

A főbb kifejezőeszközök — csupán felsorolásszerűen — a következők: 
A) Évszakok, napszakok neve verscímként: Ősz, Kolozsvári éjjel, Szeptember, Őszi 

monológ, Naplemente, Éjjeli zene, Tavaszodik, Március, Októberi séta, Esti párbeszéd, Nyár, 
Tavaszi háború, Tavasz a házsongárdi temetőben, Szeptemberi fák, Téli reggel, Esti dal.  

B) Merengés, emlékező magatartás: 
 

„Most már a kályhatűz víg ritmusára 
merenghetsz szálló életed dalán, 
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míg bús ködökből búcsút int az erdő, 
mint egy vöröshajú tündérleány.” 

(Ősz) 
 

„Az életfüst ha fojtogat, 
a múltba költözik lakásom. 
Ma rom-gyermekvilágomat, 
E holt várost megint kiásom.” 

(Séta egy holt városban) 
 

C) Természetkultusz, tájábrázolás: 
 

„Megénekelt cinke ritka kedvét, 
a fák rügyét, amely hintázva ring, 
a hóvirágot és a nyárfa nedvét, 
mely mint a vére erjedőn kering.” 

(Halálmadár) 
 

„Zengő patakvölgy, szirtes, katlanos, 
szurdokja fentebb tisztásokra bomlik, 
a kecske rajtuk kis csapást tapos — 
Egy régi völgyhöz mily nagyon hasonlít.” 

(Apám emléke) 
 

D) Részletek tarkasága, „összképzetegység”: 
 

„Bükkcserje közt piros virágú mart, 
a mentén kékes esti köd lebeg. 
Hol barna bükkök némán ködlenek, 
Álmos holló a szálerdőbe tart.” 

(Szalonka-les) 
„Feje felett 
Azúr-kék szajkó-toll csillant a fán 
s hókristályos lett kalap és kabát: 
a rikoltozva rebbenő madár 
leverte rá a cifra bükk havát.” 

(Téli reggel) 
 

E) Nominális stílus, „vezérszók” használata: 
 

„…Világa: kis fahát, 
tüdőfeszítő, ősi fenyves-ájer; 

a társasága: vakmerő vadász, 
lompos fa-munkás és zordon baráber.” 

(Apám emléke) 
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„Kollégium. Langyos hullámú évek. 
Remete-sors csöndes tanár-soron. 
Aztán rom-élet, fullasztó korom.” 

(Utcák) 
 

F) Rövid, töredékes mondatok, kihagyás: 
 

„Láttad? — vetettek. 
Holnap újra vetnek. 
Temetnek. 
Vetnek. 
És megint temetnek.” 

(A hegyek) 
 

„Vár. — Csend. — Kiállt. — Csend. — Búgó, bús üvöltés” 
(Vihar után) 

 

„Ilyenkor, egyszer … szálltunk még a hóba, 
tündér karácsony volt, emlékezel?” 

(Menjünk a hóba) 
 

G) Laza kapcsolású mellérendelő mondatok, ismétlés, halmozás: 
 

„És itt is vannak konduló harangok 
s toronyra szálló hófehér galambok. 
 

És itt is vannak naplementi séták 
s a könyvesboltban kották és poéták…” 

(Vonatra várok) 
  

„Egyszer csak itt van s mint kis ér, 
csilingel és kísér, kísér. 
  

Nem ás, nem ont és nem kering — 
Csak ring s a lelkem benne ring.” 

(A rím) 
 

„Zeng a csatorna, 
zeng a hegy orma 
s zeng — ugye zeng, ugye zeng a szíved?” 

(Március) 
 

H) A második személy bekapcsolása, szerepeltetése: 
 

„Ne haragudj. A rét deres volt. 
a havasok nagyon lilák 
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s az erdő óriás vörös folt, 
ne haragudj: nem volt virág.” 

(Ajánlás) 
 

„Hallod? — Megint az ősi jaj: 
a páncélfényű őszi varjak…” 

(Őszi monológ) 
 

„Ez itt a hervadás tündér-világa. 
Akartál látni szép halált velem? 
 

Lomját a gally, nézd, mily kímélve ejti…” 
(Októberi séta) 

 

I) Az enjambement gyakori alkalmazása: 
 

„A fák felől hideg fuvalmat 
küldött egy hófoltos halom: 
a menekülő tél utolsó 
hídfőt rakott az oldalon.” 

(Tavaszi háború) 
 

„Hó esett. A tar hegy orma 
habfehéren integet. 
Erdőkből a hó leűzött 
őszapókat, pintyeket.” 

(Madarak) 
J) A szinesztéziák, álszinesztéziák kedvelése: fekete szerenád, hóillatú szél, piros ro-

ham, sugarak harsonáznak, tompán zeng, az induló piros parázsa, ezüst zene, hűvös illat, 
csiklandó sugár, hó harsan, szikrázó zene stb. 

K) „Jelzőstílus”, sajátos értelmezős szerkezetek, jelzős összetételek, festészeti 
ihletettség: vörös folt, piros levél, vörös varázs, barna róna, bús köd, csengő ég, méla dallam, 
ezüst víz, arany termés, szürke fény, gyöngyös levél, barna patak, bús elégia, barna koldus, 
csengő költemény stb. 
 

„Jött az este, barna koldus,…” 
(Esti dal) 

 

„…barlang-sötét szemébe 
Szélvész csapott, sikoltó, eszelő.” 

(Vihar után) 
Arany-kapu, gyémánt-batár, hó-tenger, felhő-torony, koldus-kéz, sikátor-csend, vándor-

köd, tréfa-kedv, hangulat-mag, remete-sors, őz-alak, sors-virág, rádió-szárny, jég-rohanás, em-
ber-fájdalom stb. 
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„Még fest az alkony. Már a nagy palettán 
más színe nincs, csak szürke és sötét…” 

(Láng a ködben) 
 

L) Alliteráció, rímjáték, zenei ihletettség: mulandóságról mond mesét, fehérlő foltok, 
vonatra várok, ballagtam búsan, futó fuvallat, kürtszót küld, záporok zenéje, fanyar füst, 
harmatos homálynak, december és dér, haladtam halkan, fogyott a fény, homályban ültem, 
hangulattalan stb. 
 

„Zeng a picinyke 
szénfejü cinke 
víg dithyrambusa: dactilusok.” 

(Március) 
 

„Hallod? Kolompok muzsikája, 
finom harangszóval rokon. 
Most az acélkék éjszakába 
Úgy kondul, mint a xylophon.” 

(Éjjeli zene) 
  

„De túl romon, ha perce jön csodáknak, 
a mély megkondul, mintha vallana, 
s a bolt alól harangtisztán kicsendül 
s magasra száll az ember dallama!” 

(Vallomás) 
  

5. A bemutatott adatok — részletesebb kommentár nélkül is — sokat monda-
nak. Főként az érzetkultusz sajátos eszköztárát mutatják — azzal a megszorítás-
sal, hogy az egyes kifejezőeszközök kereszteződő jellegűek, jellemzők lehetnek 
szinte valamennyi századeleji újító sílusra. 

Általánosabb tanulságként a következőket állapíthatjuk meg: Áprily pályakezdése 
(a húszas évek lírája) eléggé egynemű költészet. A költő életszemléletét, elégikus 
hangvételét, nyelvmuzsikáját mindhárom kötetében megőrzi, témakörei alig-alig vál-
toznak, zárkózottsága, harmóniaigénye is megmarad, legfeljebb költői világának szí-
nei lesznek árnyaltabbak, kifejezéskészlete gazdagabb. Erkölcsisége, műgondja Ba-
bitscsal, magányossága, elégikus hajlandósága Tóth Árpáddal (de Juhász Gyulával 
is), a gyermekkor világába-hangulatába való menekülése Kosztolányival, „egy-
ösztönűsége”, természet-ábrázolása pedig főként Juhász Gyulával rokonítja. (A fel-
sorolt rokon vonásokat persze nem tekinthetjük kizárólagosnak). 

A tíz éves évek második felének és a húszas éveknek a nagy kísérletezései, az 
úgynevezett „második nemzedék” fellépésének az idején Németh László így jel-
lemzi Áprily költészetét: „A magyar líra pillanatnyi bomlásából ő szigetre szállt, 
és szigetre mentett magvaiból gyönyörű flóra sarjadt” (i. h.). Költőnk valóban 
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egy korábbi korszak nyelvi, stilisztikai vívmányainak, követésre méltó hagyo-
mányainak az őrzője, ám nem a tradíciók rabja. „Modern annak ellenére, hogy 
kedveli az időmértékes sorokat, s annak, ellenére, hogy versei tiszták… témái 
egyszerűek és kompozíciói hibátlanul zártak. Modernsége nem tüntetésszerű kül-
sőségekben, nem sajátos élmények keresésében érezhető, hanem éppen a vers 
művészi megformálásának azokban a legfinomabb árnyalataiban, amelyek az iga-
zi költői egyéniségeket leginkább próbára teszi” (Kuncz Aladár: Áprily Lajos költé-
szete. Bevezető a Vers vagy te is című kötethez, 1926). 

Leginkább mégis a rímelése, a zenéje ragad meg bennünket — ez a dallamos, 
bensőséges, „egyensúlyteremtő” muzsika, amelynek szerepéről, harmóniáival el-
töltő varázsáról a költő így nyilatkozik: 

  
„Hazája álom és titok, 
szem-nem-legelte pázsitok. 
 

Egyszer csak itt van s mint kis ér, 
csilingel és kisér, kisér. 
 

S fürtös csengő lesz: hangpatak, 
amelybe új csengés szakad. 
 

Mentát locsol, szirmot sodor 
és illatos lesz, mint a bor. 
 

És mámoros lesz, partot ont, 
kurjongató, vidám bolond. 
 

A mély felé örvénnyel ás, 
hogy belenézni: kábulás. 
 

A fényen tündökölve fut 
és fényes tündérvölgybe jut. 
 

S tó lesz, virágot úsztató, 
habnyugtató és tiszta tó. 
 

Nem ás, nem ont és nem kering — 
Csak ring s a lelkem benne ring.” 

(A rím) 
 

Áprily ekkor is, később is gyakran menekül az emlékek, a természet, a művé-
szet (főként a festőiség és a zeneiség), a humánum világába. „Én gyűlöletre nem 
születtem / és itt szeretni nem lehet” — mondatja keserűen Antigonéval saját 
emberségeszményéről. Stílusa is ezért vált a disszonanciát átélő, de a konszonan-
ciát áhító költői magatartás kifejezőjévé. 


