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Életmű

Kozma László

Októbervégi orgonák

Áprily L ajos költészete 
(IV.)

Nevek csengése

Áprily Lajos több versében egy-egy név ritmusa zenei motívummá válik, 
melyből viselőjének személyisége, sorsa is kibontakozik, akár egy szimfónia dú- 
suló dallamai.

T avasz a házsongárdi temetőben — Apáczai Csere Jánosné Aletta van dér 
Maet emlékének: Apáczai Csere János (1625-1659) a Magyar Encyclopedia szer
zője, a magyar tudományosság, művelődés eszméinek hirdetője és gyakorlati 
megvalósítója. Holland felesége nem sokkal élte túl férje korai halálát.

Ez a költemény is a név zenéjére, dallamára épül, melyből kibomlik történe
lem és emberi sors. Apáczai Csere Jánosné neve ismétlődve adja a vers szerke
zetét; a név dallama keretezi is a költeményt. A vers a tudóst, a magyar kultúra 
történetét közvetetten, a szeretet gyöngéd érzésén keresztül mutatja be. A csat
tanóban a kétsoros strófaszerkezet háromsorosra vált. „A tavasz jött a parttalan 
időben / s megállt a házsongárdi temetőben. / Én tört kövön és porladó kereszten 
/ Aletta van der Maet nevét kerestem. / Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom, / 
s tudtam, elmúlt nevét már nem találom. / De a vasárnap délutáni csendben / 
nagyon dalolt a név zenéje bennem.”

Búcsú a h avastól: A természeti képek finom párhuzamai a professzor bú
csúzásának. Az erdőhomály, a völgyre érkező viola hullám, a tenger felé tartó 
patak csörgése, a bukó nap és a szív az elmúlás képei, melyek a sarjúról pengő 
halk kasza hangjával szinesztéziává egyesülnek. A fiáker induló lova már a 
Szent Mihályé, a pendülő kaszahang is figyelmeztető: az alakzat elhallgatás. A 
professzor neve, megszólítása zenei motívumként ismétlődik, a zárósorban gon
dolati összegzéssé erősödve. A név zenéje a sors zenéje, az ember életének rit
musa. „A szürkületben fájva pengett / a sarjúról egy halk kasza, / a fák felett sí
rás kerengett: / „A gyurgyalag ... Indul haza.” / Bukó korongon máglyaszín 
gyúlt, / nagy szív, amelyre vér tolul — / s indult a ló és halni indult / Herepei 
professzor ú r . ”

A régi házban — Rózsikának: Áprily parajdi visszatérésekor régi játszótár
sát, Rózsikát szólítja meg. A vers harmadik személyű elbeszéléssel indul, a 3.
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versszak első sorában derül ki, hogy Rózsikénak idézi az élményeket, közös em
lékeiket. Az 5. sorban a minket így már kettejüket is magában foglalja. A 6. 
versszak élén az ülünk ige a beszélgetés idejére és helyszínére utal, az emléke
zés jelen idejűre vált. A vers motívumrendszere ebben a strófában teljesedik ki. 
Az első két versszak a régi kovácsműhely leírása. A harmadik-negyedik egy 
gyermekkori tűzvész képeit festi. Az ötödikben a költő az elnémult műhelyt írja 
le, a múlt történetéről csak néhány régi szerszám beszél. A hatodik versszak a 
jelen, a háborús világégés. A költemény logikai rendje Áprily Lajos képalkotá
sába is bevezet: kovácsműhely — tűzvész — világháború: a zárószakaszban a 
realista leírás jelképes erejű látomássá növekszik, az élet mozaikkockái logikus 
rendbe állnak. A képsor fokozás, a műhely apró tüze óriás tűz-karika lesz. A ze
nei kompozíció elemei: különböző kalapácsok zenéje — a tűzvészben félrevert 
harang — világ-zúgás. A zengést a némaság, a csönd ellenpontozza: a tűzvész
ben a kovácsműhely hallgat — a költő visszatérésekor nem szól a nagy üllő. Ró- 
zsika neve háromszor csendül föl: az ajánlásban és a negyedik és hatodik vers
szak zárószavaként.

A költemény hat nyolcsoros strófából áll; a stanzára csak a versszakok sorai
nak száma emlékeztet; a hatodik versszak egy sorral hosszabb. A strófákat 9/8- 
as jambusi periódusok alkotják, a rímképlet négysoronként változó rendszerű 
félrím. A 4. versszak utolsó sora rövidebb, nyolcas helyett hatos, egy régen el
hangzott mondatot idéz és hangsúlyoz, illeszt a vers zenei szerkezetébe. A 
zárószakasz utolsó négy sorának rímelése sorbetoldással ölelkezőre vált, ez a 
hangsúlyozás, az összefoglalás eszköze.

A vers hangvétele közvetlen, tömör. A műhely leírása egy néprajzi tanul
mány pontosságát idézi. Megismerkedünk a kalapácsok különböző fajtájával — 
természetesen az elnevezésük is azonnal versritmussá válik. Egészen költőiet- 
lennek gondolható kifejezések is verssé válnak: a perzselt lóköröm hogyan is il
leszthető versbe? Áprily stilisztikájának lényeges elemét figyelhetjük meg itt: a 
különlegesebb latin és egyéb kifejezések mellett szívesen illeszt verseibe hét
köznapi környezetünket felidéző kifejezéseket. Számára minden szó költészet és 
zene.

A költemény stilisztikai eszközei is változatosak. A kalapácstól harangozott 
kifejezésben a metaforát az igei jelentés hordozza. A 2. versszakban a szólt — 
kondult — zúgott rokon értelmű igék a kalapácszene fokozódását fejezik ki. Az 
alliterációk hangulatfestők. A 4. versszakban a kormot hullató szita a látomás 
irányába bővíti a képet, előkészíti a befejezést. Az 5. versszak a némaság leírá
sa. A 4-5. sor párhuzamában a nem szól — rég hallgat állítással és tagadással, a 
jelentések variációjával fejezi ki az elhallgatást. A múlt azonban éppen a régi 
szerszámok elbeszélésében az emlékezés némaságában válik zengővé, költészet
té. Vers vagy te is című versének zárómotívuma is hasonló. A 6. versszak első 
négy sora a korábbi képek villanásszerű összefoglalása. A 6. sor visszarímel a 4. 
versszak 6. sorára, összekapcsolva a kétféle tűzvészt. A két zárósorban a vers 
muzsikája a költő biztatásában cseng. Az első két versszakot idézzük. „Akkor 
többtitkú volt az erdő, / több csillagot vetett az ég. / Üllőre sújtó kalapácstól / 
harangozott a faluvég. / Az édesapja műhelyéből / csengett ki az a mély zene. / 
Én most is hallom. Mintha messze, / a végtelenből csengene. / Előbb csak a kis- 
kalapács szólt, / a mester indított vele, / kondult a középső s utána / a nagy verő
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zúgott bele. / Künn nyugtalan lovak nyihogtak / a patkoló-fedél alatt, / a perzselt 
lóköröm szagával / a szél a szomszédig szaladt.”

Törött pohár: A széttörő pohár csengése az emlékek ritmusává lesz. A bor
fajták halmozása az emlékek kiáradása, költői realizmus. „Metszett üveg volt, 
karcsú és finom. / Meglöktem: csillámló kis romhalom. / A páros útkezdés emlé
ke volt, / csendülésében múlt idő dalolt.” A csattanóban az eltávozott barát neve 
válik rímmé, zenévé. „S ivott belőle jó Kuncz Aladár... / Meghatva nézlek, tört 
borospohár.”

A következő vers csattanója is tulajdonnév: E rdély.

Tetőn — Kós Károlynak: A költemény a kisebbségi lét, magatartás, 
transzilvanizmus összefoglalója, programadó verse. A csúcs, a tető Áprily verse
inek központi szimbóluma. „Ősz nem sodort még annyi árva lombot, / annyi ri
adt szót: [Minden összeomlott...« / Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem, / va
sárnap reggel a hegyekre mentem. / Ott lenn: sötét ködöt kavart a katlan. / Itt 
fenn: a vén hegy állott mozdulatlan. / Időkbe látó, meztelen tetőjén / tisztást ve
tett a bujdosó verőfény. / Ott lenn: zsibongott még a völgy a láztól. / Itt fenn: fe
hér sajttal kinált a pásztor. / És békességes szót ejtett a szája, / és békességgel 
várt az esztenája. / Tekintetem szárnyat repesve bontott, / átöleltem a hullám
horizontot. / S tetőit, többet száznál és ezernél — / s titokzatos szót mondtam 
akkor: E rd é ly .”

Aprily Lajos költészetének esztétikája, formavilága

Áprily Lajost formaművészként szokták jellemezni, tudós költőként, aki tisz
tában van a költői alkotás szabályaival, a verstan törvényeivel. Helyes ez a 
megállapítás, azonban sokszor elfedi költészetének másik jellemzőjét, a spontán 
alkotást, a rácsodálkozást, az ihlet pillanatában létrejövő asszociációt. Versei 
nem íróasztal mellett születtek, vallomása szerint többször erdei sétáiból hozta 
őket. Ahogyan írja, a versek alapja egy vagy több „magsor” (A versírásról. In: 
Alom egy könyvtárról. 279. l.) Versei sokszor egy-egy szó zenéjéből születnek, ez 
lehet tulajdonnévnév, latin kifejezés, elnevezés, melynek archaizáló, ünnepélyes 
hangulata a verszenének is kiegészítője. Szóösszetételei egyszavas, sűrített köl
temények, ezekre verseinek elemzésekor adunk példát.

Áprily számára az alkotás világteremtés. Nem elégikus borongás, hanem köl
tői tett, az elveszett emberi és történelmi harmónia helyreállítása. (Habár az 
elégia műfaját szerette és művelte.) Az igazi költő nem készíti a verset, hanem, 
miközben ő átéli és megfigyeli a világot, a vers elkészül benne, őt magát is ala
kítja. „íróasztal mellett verset sohasem írtam. Romantikus két sorral ezt így fe
jeztem ki valamikor: Erdők üzenték a dalom, sosem volt íróasztalom. [...] Mozgó 
ember vagyok, idegen szóval: motorikus típus, a verset legtöbbször erdei sétá
imból hozom magammal, félig készen, vagy majdnem készen. A gépelés aztán 
csak arra való, hogy kiteljesítse és távol tartsa tőlem, tehát objektiválja a ver
set.” (Alom egy könyvtárról. 9. l.) Áprily egyetlen verseket ír, ez azt jelenti, hogy
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élményei egyedi formákban válnak verssé. A költemény akkor születik meg, 
amikor a világ jelenségei ritmussá válnak, elrendeződnek, keresztülmennek 
örömök és fájdalmak katarzisán. Sokféle formát alkalmaz, hangsúlyost és ido
mértékest egyaránt, versei azonban sohasem rutinszernek. Nem a formát húzza 
rá az élményre, hanem az élménynek kell belső formává válnia, megtalálnia azt 
a sziklautat, melyen át a forrás felszínre törhet. Klasszikus strófaformában, szo
nett-formában kevés verset írt, ezek azonban hibátlanok: a ritmusok öntőfor
maként éltek a lelkében, az elsődleges azonban mindig az élmény, a felfedezés 
forrósága, mely a klasszikus formát is egyedivé teszi. Jambikus formáinak, sorai 
változatosak, azokban többször szimultán ritmus valósul meg, keverednek a 
hangsúlyos ütemezéssel. Persze, ez csak külső, elméleti megközelítés, ami azt 
jelzi, hogy az igazi költő ritmusa maga a vers, a megvalósulás.

Költeményeiben többször rövid és hosszú sorok szótagszám-bővülése hangsú
lyozza a gondolatot: ilyen például A láthatatlan írás és Március című költemé
nye, Taganrog című ciklusának egyes darabjai. Jambikus soraira, periódusaira 
is igaz, amit Anyegin-fordításáról ír: „Azt mondják, a jambikus sor sok darabos
ságot és zökkenőt kibír (sőt megesik, hogy darabosan kifejezőbb, mint sima és 
egyhangú pergéssel); egyre mégis kényes: megköveteli a ritmusát legerősebben 
hordozó jambust páros szótagszámú sorban az utolsó, páratlan szótagszámúban 
az utolsó előtti helyen. Sokszor érezzük, hogy megsértésre csábítana az alakuló 
sor, mert a spondeizáló sorvég talán kényelmesebb kifejezési lehetőséget biztosí
tana. Tisztelem a jambikus sornak ezt az érzékenységét. (Alom, egy könyvtárról. 
357. l.)

Kevés időmértékes verse hibátlan zengésű. Költeményeiben a klasszikus 
időmértékes sorokra és strófákra egyaránt találunk példát: a hexameter, pen- 
tameter, s szapphói és aszklepiadeszi strófa. A jambikus forma kétsoros és 
négysoros verseinek gyakran alkalmazott formája, a sorok hosszúságát, az üte
mek számát a tartalomnak megfelelően alakítja. Versei között szonett és stanza 
is szerepel. A Puskin-strófát Anyegin-fordításában egészen a sajátjává hasonít-
ja. Ének a Küküllőhöz című versében a drága Küküllő„magsor” hozta magával a 
szapphói versszakot. De — teszi hozzá — ez az egyetlen ilyen formájú versem. 
Halk suhogás című költeményének aszklepiadészi sorai is természetesek, erőlte
tés nélküliek, de ez a forma sem szegődött visszatérő társául. Tavaszodik és 
Március című költeményei daktilusi formában írott, a sorok szótagszámát sza
bályosan variáló költemények. Háromsoros strófában írt verseinek formája is 
változatos. Marathon című szonettje szintén tökéletes, habár szonettet sem írt 
rendszeresen. Dante című költeményének tercináit nem választja el sorköz, a 
rímrendszer sem változik, a tömbszerű szerkezet, a 10/11-es jambusi sorok Dan- 
tét jellemzik. Az aranymosó balladája háromsoros strófáinak második-harmadik 
sora rímel, az utolsó strófa egysoros csattanó, hasonlóan a Dantéhoz. Az üteme
zés nyolcszótagú jambus, több helyen hangsúlyosként is értelmezhető. Ha már 
az utam nem folytathatom című költeménye jambusi tízes sorokból áll, a strófák 
első és harmadik sora rímel, valamennyi versszak háromsoros. Stanzaformában 
írt alkotása töredékben maradt (Merész dolog ma stanzában dalolni).

A hangsúlyos verstípus sem idegen tőle: a rövid, hatszótagú sorok különösen 
illenek tömör stílusához. Egy pohár bor című verse 4/2 tagolású sorokból áll, a
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zárósor külön strófa, az előző sor hangsúlyos ismétlése. Biztató vers magányos
ságtól irtózó léleknek című költeménye gyors típusú, 3/3-as osztású, a keresztrím 
a csattanóban sorbetoldással ölelkezőre bővül. Kosztolányi Ilona című verse ha
sonló ritmusú: Áprily sorai kettejük költészetének különbségére is rávilágíta
nak. „Én A szegény kisgyermek panaszai-tól kezdve együtt éreztem és együtt re
zegtem a Kosztolányi-verssel. Az Ilona-vers játékosságáig (Ilona anagrammája 
benne: lanolin) nem tudtam követni őt, hiába játszotta meg bennem a magán
hangzókat: csupa i, csupa o, csupa a...” Vadlúd voltam című verse páros rímű 
felező nyolcas. Az Enyedi diákok négysoros strófája változó szótagszámú sorok
ból áll, melyek a kanásztánc ütemét is felidézik: 6, 6, 8, 6. Hóhullásban és Regö
sök húrján című, kétsoros strófákból álló költeményeit tizennégyes, 4/4/492 ta
golású, hangsúlyos ütemezésű sorok alkotják.

Verseinek zeneiségét a hangtani összecsengéseken kívül a gondolatritmus, 
párhuzamos és ellentétes képek összhangja adja. Gyakori eszköze az áthajlás és 
a párhuzamos mondatszerkezet. Verseinek hangvétele erőteljes, képes a tragé
diák katarzisának kifejezésére. Nem hiányzik az örömteli, sokszor humoros 
hangvétel sem, például a természeti környezet bemutatásában.

Négysorosai tömör, ugyanakkor oldott hangvételükkel szinte új műfajt te
remtenek, az erdélyi sors kifejezői. Horváth Imre nagyváradi költő négysorosai 
is eszünkbe jutnak, melyek történelmet, életérzést képesek ábrázolni. Áprily 
négysorosai formai tekintetben is változatosak, hit és kultúra megőrzése, vé
delme. Rímelésük többnyire kereszt- vagy páros rím, a sorok hosszúsága is vari- 
álódik, az azonos hosszúságú sorokon kívül hosszabb-rövidebb sorokból álló pe
riódusokkal is találkozunk.

Sorai dallamát, rímei csengését nem a rutin vagy keresgélés hozza össze. Az 
élmény, a név, az emberarc, a madárfütty belső harmóniává válik, szinte magá
tól tör elő, a formai fegyelem sohasem keresett vagy mesterkélt. Ez forrasztja 
tömörré verseit, képalkotásának logikája következetes és hibátlan. Mivel a világ 
ritmussá válik alkotásaiban, tragikus hangvételében is van valami mesélő, el
ringató, vigasztaló: az összhangot, a harmóniát semmi sem törheti meg. Ilyen 
vigaszt csak a művészet megszenvedett katarzisa adhat, az egyént és a népet ez 
emelheti sorsa fölé.

Versei drámaisága többször epikus, balladai cselekménybe oldódik, a népköl
tészet ritmusait is felfedezhetjük. Verseiben közösséget teremt: gyakori a meg
szólító verstípus. Ez nem csupán formai elem, a dinamikus, drámai szerkesztés 
eszköze, a metaforarendszer párbeszédek, történetek menetében alakul ki. A 
Vers vagy te is egy pályaudvari búcsúzás története. A Ma milyen szép vagy egy 
múzeumi látogatásé, nem csak megszólítja partnerét, a vers végig mozgalmas 
párbeszéd, a másik félnek a hallgatása beszél. Az Esti párbeszéd címében is utal 
a bensőséges kapcsolatra. Az Októberi séta második sora megszólítás: „Ez itt a 
hervadás tündér világa. / Akartál látni szép halált velem?” A Menjünk a hóba 
egyenesen felszólít, úgy érezzük, ez nekünk, olvasóknak is szól: „Milyen fehér az 
út. Menjünk a hóba, / hagyd itt ezt a sápadt koronát / amit a villanylámpa- 
gloriola / munkára hajló homlokodnak ád.” A  vers csattanója: az igazi koronát 
a pelyhek csillagzuhogója adja. A Március lendülete egy kirándulás leírása, a 
daktilusok a lépek ütemét adják vissza, a klasszikus forma eleven valósággá 
lesz. A megszólítás dinamizmusa az apró történet négysorosainak is alkotóele
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me: „Madárszó a ködben — Köd dűl, hogy a vidéket elmerítse. 9 Pipiskét rejt a 
hömpölygő' özön. / Füttyent. Dalom, légy bátor kis pipiske: / szólj, füttyents át a 
bús világködön.” Csupa megszemélyesítés, a ködnek célja van, el akarja meríte
ni a tájat, a dal a megszólítás metaforájában madárrá alakul. A görög sorsfelfo
gás drámai tömörsége és az elbeszélőkedv oldottsága együtt: Áprily versei akkor 
születnek, mikor a valóság, az élmények ritmussá váltak: ez már a feloldódást, a 
katarzis megoldását is magában foglalja.

Az éjszakai autóbusszal közeledek Parajd felé, ahol Áprily Lajos a gyermek
korát töltötte. A reflektor kiszakít egy-egy fenyőt, mezőfoltot, fehér falú temp
lomot az éjszakából, mintha emlékképek villannának föl és állnának össze pergő 
filmkockákká. 1967 augusztusában a közeli Szovátán nyaraltunk, ekkor hallot
tuk a hírt: meghalt Áprily Lajos. Rapsonné vára, visszajöttem — idézem ma
gamban a költő sorait most, 2017 tavaszán. Eszembe jut Szőcs Lajos tanár úr, 
akinek Kiskunfélegyházán hallottam előadását a tapló kikészítéséről. Az egyko
ri énlakai tanító később Korondra került. A második világháború után az etédi 
általános iskolába járt, ekkor azt kellett átélnie, hogy a pusztítástól megóvott 
iskolai könyvtárat parancsszóra elégették. Neki azonban sikerült megmentenie 
Benedek Elek Testamentumát, melyet a cserepek alá dugott, és melyből később, 
mikor ő is tanár lett, gyakran idézett tanítványainak. A tanítói, tanári pálya 
mellett a gyümölcsfák szeretete is összekapcsolja Áprily Lajossal: a tanítás mel
lett gyümölcsfaoltással is foglalkozott. Azt is elmondta, hogy az itteni tanárok 
mindig megtalálták a lehetőséget a magyar költészet teljességének átadására, 
kulturális örökségünk ápolására. A tanító úr, akárcsak Tamási Áron Himnusz 
egy szamárral című novellájának hőse, újfajta kísérlettel is megpróbálkozott: 
citromfákat oltott — ki tudja, hátha kivirágzanak, akárcsak a reménység.

Áprily Lajos életének parajdi színhelyei között Csiki Zoltán tanár, az Áprily 
Lajos Művelődési Egyesület elnöke, több helytörténeti írás és könyv szerzője, 
szerkesztője kalauzol. Először a faluban álló Áprily-emlékházhoz látogatunk el, 
melyet 1991. október 19-én avatott az Áprily Lajos Közművelődési Egyesület. Az 
udvaron Áprily-emlékmű; a kapu mellett a szépen lombosodó tiszafa az MTA 
Ökölógiai és Botanikai Kutatóintézetének adománya. Az emlékházban Áprily 
Lajos életének dokumentumai, kötetei. A falon az itteni iskola diákjainak rajzai 
egy-egy Áprily-versről, egyik éppen Rapsonnét ábrázolja.

Áprily Lajos első maradandó tájélményei 3-5 éves korából valók, ekkor a csa
lád az egykori Flepsz-féle telken lakott, ezután költöztek a Rácz Rózsikáék ko
vácsműhelyével szemben álló házba. Áthaladunk a Gyár hídján, alatta a Parajd 
patak csörgedezik. A falu történetének minden mozzanatát ismerő vezetőm az 
egykori ház körvonalait is megmutatja, a mostani úttest közepéig terjedt. Áprily 
Lajos gyermekkorára emléktábla utal. Itt működött a Gyufagyár, ahol édesapja 
könyvelőként dolgozott.

Természetközpontú lírájának megalapozója az a kis faház, melyet édesapja a 
Mánya-telek felső végében bérel a költő 5 és fél éves korától egészen 12 éves ko
ráig. E korszak élményközpontjai: a Rózsikáék kovácsműhelye, a lakatos műhe
lyek, valamint a Rácz Albert asztalosműhelye. A Katolikus Temető fái, bokrai, 
fölötte a Kápolna-domb kimeríthetetlen játéklehetőséget kínáltak. Itt ismerke
dik meg a kis pásztorfiúkkal, akik, mint Pele-ütő Dénkó, később versei hősévé 
válnak. Itt avatja be édesapja a bucsini pisztrágászatba, a pisztráng későbbi
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verseiben a hűség, a helytállás szimbóluma. A földrajzi nevekhez sok Áprily- 
vers kapcsolódik, melyekben gyermekkorának helyszínei zenei motívummá vál
tak. Fönn, a Kis-Küküllo két ágának összefolyásánál, a Kétág orránál, ahogy itt 
nevezik, 1941-ben boronaházat épített. A régi házukkal szemben álló kovács
műhely kalapácsainak csengése is versdallammá változott. Parajddal kapcsola
tos verseit külön összegyűjtöttem. A hegyoldalon húzódó gyümölcsösök több ver
sében kivirágzanak. Az itteni iskola, annak tanárai ápolják, órzik Áprily költé
szetének hagyományait.

A faluban csobogó patakocskákról kérdezve megtudom, hogy valamikor több 
volt belólük, a Kis-Küküllo vizét osztották malomárkokba. A tartósnak szánt 
emberi építmények eltűntek, másoknak adták át helyüket, de a pillanatnyi, a 
látszólag tünékeny megmaradt: a patakok csengése az Áprily-versek örök rit
musait idézi.
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