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Áprily Lajos vallomásai és tanulmányai

1 I"Tiszta ember és tiszta költő - így jell.emezném Áprily Lajos egyéniségét és költészetét, ha
~egyetlen szóval kellene beérnem ... Önmagáról keveset beszél, költői szemérem dolgában
Arannyal rokon" - írta Benedek Marcell 1959-ben, a költő verseinek Ábelfüstje című kötetét
méltató tanulmányában. Az önmagáról ritkán szóló költő prózai vallomásaiból. nyilatkozatai
ból, műhelytanulmányaiból, kritikáiból a közelmúltban Álom egy könyvtárról címmel értékes
gyűjteményi jelent meg, amelyet irodalmi hagyatékának feldolgozója, Ugrin Aranka állított
össze.

Áprily költői egyéniséget elemezve Benedek Marcell azt is megjegyzi, hogy "amit életéről meg
tudunk, azt is a szülőföld, Enyed, az édesanya, a feleség, a gyermekek, az unoka képében látjuk
tükröződni". így vagyunk irodalmi vallomásaival is. Személyes vonatkozások közlésével azok
ban az írásaiban bánt a legfukarabbul, amelyek műfajukat illetően önvallomások. zárkózottsága
viszont akkor oldódott fel, ha más költő műhelyébe nyert bepillantást, ha arról számolt be, mi
lyen kövétkeztetésekre jutott A vén cigány eredeti fogalmazványának kéziratát tanulmányozva.
hogy Ady első kötete szerkezeti, ritmikai. képalkotó sajátosságainak elemzése során miként vált
számára világossá a költő jelképrendszerének kialakulása. hogy az Anyegin fordítása közben mi
ként tárultak fel előtte Puskin versalkotó módszerének titkai. Szellemi alkatáról. életszemléleté
ről. ízléséről. irodalmi élményeiről, esztétikai elveiről többet árul nak el a maga dolgait érintő

szűkszavú önvallomásainál Szenci Molnár Alberttel. Bajzával, Petőfivel. Jókaival. továbbá erdé
Iyi írótársaival. Kós Károllyal, Kuncz Aladárral. Remenyik Sándorral, Tamási Áronnal. Dsida
Jenővel. valamint Gogollal. Turgenyevvel foglalkozó írásai.

Nem tartozott kora bravúros esszéistá! közé, akik a müvészi próza rangjára emelték az érteke
zést, akiknek érvelése vagy szernélyiségük varázsa akkor is magával ragad. ha nem értünk velük
mindenben egyet. Pedig az esszéiben fölvetett problémák legszemélyesebb ügyei voltak. Erre
nemcsak a saját életével, pályajával. belső dolgaival összefüggő személyes vonatkozások utai
nak. amelyek. ha rejtetten is. átszövik értekezéseit. hanem a szivós makacsság, ahogya képzele
tét foglalkoztató problémákhoz újra és újra visszatér.

Ezek közül számára a legfontosabb kérdés a költészet és ti heteg.l'ég kölcsönhatásának tisztázá
sa volt. A századforduló esszéistái is sokat foglalkoztak ezzel a problémával. Ady, Cholnoky
Viktor, Csáth Géza, Kosztolányi Dezső hajlott arra a felfogásra, hogy a kivételes alkotói tehet
ség csak betegséggel vagy pusztító szenvedéllyel megvert egyénekben fejlődhet ki. Áprily termé
szetétől, gondolkodásmódjától. erkölcsi felfogásától távol állt minden ilyenfajta elképzelés, ö sa
ját válságainak tapasztalatai alapján inkább arra keresett feleletet, hogy a költői alkotó munka
miként válhat a lelki gyógyulás eszközévé. \

Verseiből tudjuk, milyen nagy szüksége volt arra. hogy "kiírja" magából a rosszat, leküzdje
rontó démonait. A lelki gyötrelmek állomásait előbb ismerte meg, mint a versírás mesterfogása
it. Életrajzirója, Győri János is utal arra, hogy Áprily világát már fiatalon beárnyékolták korá
nak megrendítő eseményei, az első világháború nyomasztó éveinek szorongásai. "S ez a neurasz
téniás alkatú fiatalember - írja Győri? - olyan felfokozott érzékenységgel éli át a 'megrázkódta
tást, a pusztulás és az értelmetlen halál felmérhetetlen arányú drámáját, hogy egész életére eljegy
zi magát a szomorúsággal és a tragikus életérzéssel."

Áprily Lajos halálának 15. évfordulója alkalmából - 1967. augusztus 6-án - közöljük a nagy költő

tanulmányirój tevékenységet elemző esszét, és adjuk ki Benedek MarcelJei folyó irodalmi vonatkozású
leve!ezésének néhány értékes darabját. (A szerk.)
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Az 192I-ből származó, A produktív fájdalom cimű esszéjében Byron, Leopardi, Arany, Ma
dách, Vajda, Reviczky, Ady lírájával kapcsolatban azt vizsgálja, hogy a fájdalom miként válik
teremtő erővé, a leküzdhetetlennek látszó szenvedés miként terelődik a művészi tárgyiasodás út
jára. Arra az eredményre jut, hogy az alkotó természetének megfelelően a fájdalom szorító kínjá
ból éppúgy válhat könnyes szentimentalizmus, mint elégikus panasz, cinikus gúnyolódás vagy
rajongó természetszeretet.

Ha egész más alapról indul is ki, mint a századforduló esszéistái, akik a betegséget a tehetség
legfontosabb előfeltételének tartották, ő is eljut ahhoz a következtetéshez, hogy ha a költőt alko
tó munkája kigyógyíthatja lelki bajaiból, akkor a szenvedés és a fájdalom úgy is felfogható, mint
a művészi teremtő erő kifogyhatatlan forrása.

Azt, hogy művészetszemléletének milyen fontos elemévé vált a fájdalom produktív hatásáról
vallott felfogása, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy húsz évvel később még mindig foglalkoz
tatja a probléma, és Reményik Sándorról rajzolt portréjában a fájdalom szerepét elemző esszéjé
nek alapgondolatát fejleszti tovább: Mintha most talált volna elméletéhez megfelelő modellt, il
Ietve kísérleti alany t. Azt fejtegeti A megváltó vers cimű tanulmányában, hogy "a meghasonlással
küzdő" költő, az "egyensúlykereső etikus ember", aki az Arany Jánosénál is mélyebb ifjúkori
válságok szenvedésein ment át, attól kezdve, hogy életét a versírással kötötte össze, miként sza
badult meg fokozatosan alkata, természete, idegrendszere passzivitásra késztető hajlamaitól és
nyomasztó szorongásaitól.

Reményik Sándor istenes költészetének forrását is a költő "szenvedő létében" véli megtalálni.
Meggyőződése szerint a szorongó alkatú ember számára csak az őszinte önvallomással megsze
rezhető feloldódás adhat teljes nyugalmat. Márpedig Reményik Sándor esetében ennek legmeg
felelőbb módja az Istennel való "beszélgetés", a költő istenes verseiben realizálódó lírai kommu
nikáció, amely a szenvedő lelket kiszabadíthatj a a "szégyenkezés gátlásaiból". Babitstól kölcsö
nözve a kifejezést, azt mondhatjuk, hogy Áprily egy bizonyos psychoanalizis christiana gyakorlá
sában látta a költő lelki gyógyulásának legbiztosabb előfeltételét. "Nem a hinni akarásból szüle
tő 'hitetlen-hívés' ihleti ezeket a verseket - írja Reményik istenes költeményeiről-, hanem a ma
gányosan szenvedő lélek örök honvágya a vallomástevés békessége után."

A korai halál nagyon is reális előérzetében alkotó Dsida Jenő sorsával kapcsolatban más ösz
szefüggésben vi'lágítja meg betegség és költészet, fájdalom és teremtő erő kölcsönhatását. Azt
vizsgálja, hogyaversírás miként jelentett a költi? számára önvédelmet "az életébe betört nyo
masztó és ijesztő" valósággal szemben. Szenci Molnár Albert hányatott életsorsát vázolva a bel
ső hontalanság tüneteire figyel fel, arra, hogy a költő Erdélyből nyugati polgárvárosokba, híres
egyetemek humánus környezetébe vágyott, majd messze földre jutva, Erdély után sóvárgott.
A kérdés - Áprily visszatérő problémája - Szenci Molnárról szóló tanulmányában olyan válto
zatban nyermegfogalmazást, hogy miként tudta a zsoltárfordító a kettős honvágy állandósult
rossz közérzetét műfordítói munkájának áldozatos aszkézisében feloldani.

A teremtő erővé váló fájdalom átváltozásának misztériumát szeretné megérteni és átélni Vö
rösmarty egyik utolsó lírai megnyilatkozásával kapcsolatban is. A vén cigány eredeti fogalmaz
ványát vizsgálva arra keres választ, hogya "mámoros nagy emberi fájdalom" miként tudta még
egyszer működésbe hozni "a meglazult idegrendszerű, látomásokban élő" költő, "a leglázasabb
szenvedésű", "összeomló életű" Vörösmarty versalkotó tevékenységét. Meg szeretné ismerni a
folyamatot, hogy a .Jázfoltokban" égő víziókból, "ritmikai körvonalakban jelentkező" kaotikus
képzetekből miként született meg a páratlan remekmű, "a legforróbb magyar lírai alkotás".

A probléma magja, amely a legjobban izgatta, a fájdalom teremtő erővé alakulásának folya
mata persze továbbra is titok marad számára (fiziológiai és lélektani folyamatok kölcsönhatásá
ról ma sem tudunk sokkal többet), az eredeti verskézirat szövegváltozatainak alapos elemzése ré
vén viszont nagyon fontos alkotáslélektani következtetésekre jut, amelyek közvetve a vers értel
mezésének, értékelésének a kérdését is érintik.

De hát mi lehetett még egyáltalán vitás vagy magyarázatra szoruló az egyik leghíresebb tizen
kilencedik századi költeményünkkel kapcsolatban, amely hosszú évtizedek óta az iskolai iroda-
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Iomoktatásnak éppúgy tárgya, mint ahogy előadóművészek is gyakran tűzték és tűzik műso

rukra?
Bármennyire is meglepő, mint azt már Komlós Aladár három évtizeddel ezelőtt megjelent,

Afélreértett Vén cigány' cimű tanulmánya is meggyőzően dokumentálja, a magyar kritika és iro
dalomtörténetírás sem a költemény értékelésében, sem értelmezésében nem volt egységes. "Én
Vörösmarty e költeményét nem tartom valami kitűnőnek s legkevésbé oly remeknek, mint ön"
- írja Gyula Pál 4

, válaszolva Egressy Gábor egyik nyilatkozatára. Szerinte a "költemény első

versszaka kitűnő szép, a másodikban már kiesik a költő az alaphangulatból, több helyt dagályba
csap". Ha Gyulai csak az első versszakra volt fogékony, az epikus-reális-filozofikus hangütésre,
a második strófától viszont törést lát, az csak azzal magyarázható, hogy nem tudott mit kezdeni
a költeményben kifejeződő lázas önkivülettel, romantikus lángolással, a kétségbeesés pátoszá
val, a fájdalom rapszodikus kitörésével. De hát akkor mit fogott fel egyáltalán A vén cigány-ból?

Fordulat csak a huszadik század elején következik be, a Nyugat munkatársainak esszéiben.
Ők tudatosítják először, hogy A vén cigány a magyar líra egyik remekműve, de ők elsősorban sa
ját koruk ellentétektől szaggatott, diszharmóniák közt vergődő lelkiállapotának előképét látják
benne, és az irracionalizmussal rokonszenvező elveiknek megfelelően a vers legnagyobb értéké
nek állítólagos érthetetlenségét, illogikus voltát tartják. Schöpflin Aladár 19Ü5-ban megjelent
A két Vörösmarty cimű tanulmányában azt írja", hogy A vén cigány költője .Jázban ég, izgatot
tan, tétovázva beszél, a gondolat és a szó nem simul össze olyan pontosan, mint valaha ... A sza
vak minduntalan el akarnak szakadni a gondolattól, eltávolodnak tőle, meg visszaesnek bele, a
szimbólumok idegesen torlódnak egymásra, kisiklatják egymást helyükből ... A költő nem áll
rajta kívül, fölötte, nem vezeti higgadt, tudatos művészettel vonalait. .. hanem csak úgy nyer
sen, ahogy lelkéből kifakadt, veti elénk, s vele elénk veti egész lelkét." B~bits 191l-es, emlékeze
tes Vörösmarty-esszéjében még szélsőségesebb következtetéseket von le. "Egy őrült verse - irja''
A vén cigány-ról. - A logika kapcsolata elszakadt. A képzetek rendetlen és rengeteg káoszban
űzik egymást. A költő agyában megrendült a velő ... Ez egy őrült képzetkapcsolása. Ez a vers,
egy őrült verse. De ez szent őrültség. Az őrült látománya szent látomány." Szerb Antal ~34-ben
megjelent irodalomtörténetében? azt fejtegeti az utolsó versek Vörösmartyjával kapcsolatban,
hogy "a lelki betegség, amely elemészti, ugyanakkor felszabadítja a ráció minden korlátja alól, és
mint az elborult elméjű Hölderlin, neki is sikerülnek sarok, sőt költemények, amelyek már értel
men túli dolgokról beszélnek, amelyeket nem is értünk talán egészen, de érezzük bennük' a meg
közelíthetetlen távol ok borzongását ... "

Áprily tanulmánya, amelyet A vén cigány műhelyében címmel, 1939 decemberében a székesfe
hérvári Vörösmarty-ünnepélyen olvasott fel, bevezető soraiban elismeréssel szól Babits beleérző

tehetségétől,de amit a továbbiakban kifejt, szöges ellentétben áll mindazzal, amit anyugatosok
a költeménnyel kapcsolatban lélektani, alkotáslélektani vonatkozásban valaha is leírtak. Nem
beszél a ráció korlátjai alól való felszabadulásról. értelmen túli dolgokról, szent őrületről. Esszé
jének kulcsszavai egészen más fogalmak, ő a művészi ellenőrző erő és a dramaturgiaifokozás sze
repét látja a legfontosabbnak Vörösmarty költeményének keletkezésével kapcsolatban. A zse
niális téboly révült ösztönösségével szemben az önkontrollt és a tudatos stilizálást hangsúlyozza.

A Vörösmarty-filológia történetében Áprily vállalkozott elsőkérit A vén cigány eredeti kézira
tán található javítások, rnódositások, változtatások alapos elemzésére és a költemény keletkezé
sének rekonstruálására.

Miben összegezhetők legfontosabb észrevételei?
Nagy jelentőséget tulajdonít a költőben ösztönösen meglévő zenei-ritmikai indítékok verste

remtő szerepének és ezek elsőségét hangsúlyozza a költő tartalmi-logikai jellegű közlésigényével .
szemben. Szerinte Vörösmarty addig javít, addig cserél ki sorokat, félsorokat, kifejezéseket,
amíg a legtökéletesebben meg nem valósul a benne élő, benne lüktető zenei-ritmikai alapélmény,
a születő vers ritmikai programja. A zenei ideál megvalósulása során számos tartalmi, gondolati,
logikai elem is kicserélődik, a lazább, erőtlenebb, kevésbé célba találó kifejezések helyére ponto
sabb, érzékletesebb, plasztikusabb változatok kerülnek. Minél jobban közeledik egy-egy sor a
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vers zenei-ritmikai eszményének tökéletes megvalósulásához, a szavak kifejező értéke - Áprily
megfogalmazását használva - dramaturgiai ereje is egyre magasabb fokot ér el.

Áprily textológiai rétegfelvéteieibőlvilágosan kiderül, hogy A vén cigány legjellegzetesebb, leg
erősebb motívumai, merész képei, megdöbbentő képzettársitásai, a költő nagyon is tudatos, fo
kozó, sűrítő, tömörítő törekvésének remek találatai többnyire a versalkotás folyamatának ké
sőbbi, fejlettebb szakaszában öltöttek formát és nyerték el végleges helyüket a vers struktúrájá
ban. A költemény elvont elemei, az abszurd határát súroló metaforái, lázfoltszerű látomásai,
amelyeket Vörösmarty nyugatos méltatói szívesen tekintettek a .szent őrület" termékeinek, nem
azért maradtak bent a szövegben, mert a beteg idegzetű, megfáradt költőnek nem volt már ereje
feldolgozni, megszeliditeni, racionalizálni őket, hanem azért kerültek tudatosan a versbe, mert a
költő reménytelenséggel, kétségbeeséssel küszködő, meghasonlással viaskodó lelkiállapotát, a
megőrülés rémével folytatott harcát, valamint kora közhangulatát, nemzeti közérzetét általuk
tudta teljes intenzitással kifejezni és érzékeltetni. Míg - Áprily megfigyelése szerint - Vörösmarty
más verseiben inkább visszafogja a pátoszt, mérsékeii a képek torlódó áradatát, addig A vén ci
gány-ban "csak emelés van és tömörülés; növekedés erőben, hangban, színben, látomásban,
lázban".

Az l 939-ben elhangzott előadás fordulatot hozhatott volna A vén cigány értelmezésében, de
Áprily nem gondolt tanulmánya közreadására, talán föl sem mérte, hogy megfigyelései, alkotás
lélektani elemzései mennyiben adnak új szempontokat Vörösmarty egyik utolsó remekének meg
világításához és értékeléséhez.

2 IA nagyenyedi Bethlen Kollégium által rendezett Szabad Líceum keretében 1917-ben Ady
-=.J ról elhangzott előadásának szövege szintén csak kéziratos hagyatékában maradt fenn.

Vonzóan őszinte vallomás ez az írása arról, hogy Ady verseivel kapcsolatos idegenkedéseinek
és elragadtatásainak izgalmas egyensúlyjátékai után, megszabadulva Farkas Imre könnyű és Re
viczky világfájdalmas szentimentalizmusának és mindkét költő ..csengő-bongó jambus-sorai
nak" varázsától. miként vált 1908-tól kezdve fogékonnyá Ady lirájáru,

"Ady táborában. a nyugatosok körében~· írja Ugrin Aranka" nem volt ritka jelenség, hogya
költő hivei önvallomás formájában nyilatkoztak arról, hogy az Ady lírájával való találkozás mi
lyen élményt jelent számukra. hogy milyen megrendülést váltott ki belőlük az Ady-költészet ...
Áprily Lajos vallomásában azonban nem erről van szó! Megnyilatkozása az utókor számára ép
pen azért paratlan értékű dokumentum, mert pontosan rekonstruálja al egész szemléleti és ízlés
beli átalakulást, amely benne az első Ady-élmények után lassú fejlődési folyamatként végbe
ment. .. "

Más szóval: Áprily vallomásában az a legérdekesebb, hogy továbbra is a Nyugat bástyám kí
vül maradva, a nyugatosok szövetségét nem keresve válik pusztán meggyőződésére és ízlésére
hallgatva Ady lírajának védőjévé és értő magyarázójává olyan időben, amikor u konzervatív tá
bor még a legvaskosabb és legképtelenebb vádakkal illeti Ady t és anyugatosok költészetét. Ady
mellettiállásfoglalása az önmagával is vitázó, régebbi önmagát sem kímélő megközelítési rnódjá
val válik meggyőzővé, és segíti az életmű teljesebb megértését és befogadását azok számára is,
akiket egyszerre vonzott is, taszított is a modern költészet. Tisztánlátásának, fogékonyságának.
szellemi függetlenségének jele, hogy az Ady körüli viták legfontosabb kérdéseit ragadja meg, tö
mör, szellemes okfejtésekkel érvénytelenítve a konzervatív kritikusok vádjait és elmarasztalásait.

Érthetetlen volna Ady költészete, ahogya konzervatív bírálók áll ítják? "Minden ilyen érthe
tetlenség relatív, s elsősorban a mű és az olvasó viszonyától függ" ~ vallja Áprily, általános ér
vénnyel, minden hasonló vitás kérdésre alkalmazható módon, Hazafiatlanságot, kozmopolitiz
must árasztanának a költő sorai? Ady magyarsága - fejtegeti a vádaskodókkal szemben ~ "az a
magyarság, amely ellen minden időkben leginkább tiltakoztunk : a faját nem becéző, a nem hízel
gő, hanem a kritikai magyarság. Az ilyen persze negatív irányúnak látszik, de annál inkább szük
ség van rá, minél inkább hiányzik a fajban az önismeret és az önbirálat.képessége, amely általá-
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ban nek ünk nem szokott erényünk lenni." Azzal a váddal is foglalkozik, amely szerint Ady fran
cia dekadenseket utánzó költő. Annak alapján, hogy Ady sokat tanult Verlaine-től,Baudelaire
től, nem volna helyes elfinomodottnak, passzívnak, betegesnek, .xíekadensnek'' minősíteni - ma
gyarázza Áprily -, mert "stílusában inkább az erő tradícióit keresi: a Bibliát vagy Pázmányt és a
kuruc költészetet". Ami pedig a nyugatosság kérdését illeti, azzal kapcsolatban arra emlékeztet,
"hogy az egész magyar irodalom nyugatos irodalom, hiszen a keresztyénség felvétele óta minden
szellemi áramlatot nyugatról kaptunk, és úgy töltöttük meg a magunk szellemi tartalmával. Ha
nem lett volna nyugatos az irodalmunk, bátran elmondhatjuk, hogy nem is lenne magyar."

Ady-élménye, amelyet A Halál lovai borzongató misztikumának átérzése tudatosított benne,
állandóan fejlődött, gazdagodott, eleven alakító erőként hatott egyéniségére. Ennek legvilágo
sabb jele, hogyelőadásában már az Ady-líra legújabb változataival, "a magyar vért sirató jere
miádokkal" is behatóan foglalkozik, érzeimíleg és morálisan azonosulva a háborúval szembefor
duló, a pusztulás látványától eliszonyodó költő tragikus intelmeive! és próféciáival. "Nem tudott
lelkesedni a háborúért, mert a kultúráért tudott lelkesedni - írja Adyról. - S ha a mai általános
hangulatot megfigyeljük, azt hiszem, nem ő közeledett a mi háború eleji álláspontunkhoz, ha
nem akaratlanul mi az övéhez."

Egyértelmű állásfoglalása azért is érdekes, mert bár nagyon fiatalon (huszonegy éves korá
ban!) életének nagy eseménye volt az Ady lirájával való találkozás, költészetét nem határozta
meg ez az élmény. Képalkotó módszerében nem nehéz felfedezni Ady szimbolizmusának hatá
sát, de életérzésben, szemléletben, formanyelvben végig megmaradt különállása a század első év
tizedeinek lírai forradalmától. Mindaz, amit l963-ban egyik nyilatkozatában azokról az inspirá
ciókról mondott, amelyek fiatal korában érték, teljesen reális önismeretre valló megnyilatkozás,
mert minden megállapítását költészete igazolja. "A mohón felszívott Petőfi-hatások után Re
viczky édes mélabúja ejtett rabul. Első nyomdafestéket látott versem ... erről a hatásról árulko
dik ... De jött a kor lírai forradalma: Ady és a holnaposok két nagyváradi kötete. Utánzó nem
lettem. de nem kerülhettem el hatásukat. Tanárom kedvetlenül fogadta újabb verseimet (konzer
vatív irodalmi felfogású volt), s rövid bírálata egy időre elhallgattatott. Pedig nem is Ady-hatáso
kat éreztettek ezek a versek, inkább Dutka Ákos és Juhász Gyula hatott akkor rám."

Négy évvel nagyenyedi előadása után újra Adyval foglalkozik. 192I-benjelenik meg a maros
vásárhelyi Zord időbenAdy Endre első verseskötete című tanulmánya. Mi kelthette fel érdeklődé
sét az I899-ben kiadott Versek iránt, amelyben még inkább csak sorok, fordulatok, versrészletek
jelzik a későbbi érett líra ígéretét?

Jelek szerint a költészet korszakváltásának kérdése foglalkoztatta elsősorban, nevezetesen az,
hogy Vajda János, Reviczky Gyula, Endrődi Sándor, Ábrányi Emil és Kiss József lirájához vi
szonyítva miben és mennyiben jelentett fordulatot a fiatal Ady jelentkezése. Ö az első, aki a leg
korábbi Ady-kötet verseit a teljes életmű egészével szembesíti. Azt elemzi, hogy a századvégi köl
tészet hangulati közhelyeit ismételgető fiatal Ady verseinek szövetén miként ütköznek ki az Új
versek-ben, a Vér és arany-ban, Az Illés szekerén-ben beteljesülő költői forradalom csalhatatlan
stigmái, hogy szakítva a Reviczky-féle költészet jambikus "szirénmuzsikájával", miként szaba
dítja fel magában "a trocheusok és a szabad ütemek disszonanciája" révén .forradalmas lelke
bátor és zordon" zeneiségét, hogy képeinek, kifejezéseinek sűrítésével, tömörítésével miként ala
kítja ki szimbolista formanyelvét.

Az Ady költészetére jellemző szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok, tartalmi e!emek korai elő

fordulásánakjelentőségétnem értékeli túl, tisztában van azzal, hogy ugyanannak a szónak stilá
ris súlyát és értékét mindig a funkció határozza meg, amelyet a kifejezés az adott szövegkörnye
zetben betölt. "Vérbeli Ady-témák, helyzetek, ős-akcentusok elődei, ha egyszerű köntösben és
fiatalos tapogatódzással is, elég sűrűn felötlenek - fejtegeti Áprily. - A fő különbség az első és a
későbbi megjelenés között a tragikus alapszln, amely az Ady-versek nagy részének már az Új ver
sek-től kezdve fő jellemvonásává lett, mióta a Halál megszűnt számára általános melankolikus
hangulat lenni, mióta a halál finom remegésű idegei számára végzetes mélységű, élmény-erejű,

mindennapos előérzetté súlyosodott."

613



Tanulmánya bevezetőjébenarról ír Áprily, hogya sok izgató Ady-kérdés kőzött talán nagyon
is szerény feladat az első kötet szókészletének, kifejezéseinek , szókapcsolatainak, fordulatainak
elemzésével foglalkozni, de - vitába szállva megjegyzésével - inkább azt kérdezhetjük, van-e ér
dekesebb, nyugtalanítóbb feladat a filológus számára annak tisztázásánál. hogy miként szület
tek, miként nyerték formájukat az első igazi Ady-versek, hogyan jött létre költészetünk egyik
legjelentősebb újkori "képződménye",Ady Endre lirája.

Áprily tanulmányának értékes eredményei, a fiatal Ady lirájának zeneiségét, szimbolista tö
rekvéseit, versépítő módszerét, azon belül a gondolatritmus szervező és rendező szerepét megvi
lágító észrevételei mind ez ideig nem váltak az Ady-filológia szerves részévé. Irodalomtörténé
szek soha nem hivatkoztak rá, az Ady-bibliográfiából éppúgy kimaradt, ahogy a költő verseit
közreadó és magyarázatokkal ellátó kritikai kiadás I969-ben megjelent első kötetének" szerkesz
tője is megfeledkezett róla, pedig az Ady-zsengék filológiai-stilisztikai elemzésében úttörő mun
kát végzett Áprily.

3 [Az Áprilyrajellemző zárkózottság, a Vőrösmartyval, illetve Adyval foglalkozó elemzésein
~kívülleginkább azokban a tanulmányaiban oldódik fel, amelyekben műfordítói gondjairól
és tapasztalatairól számol be (A műfordito műhelyéhöl. Cai Jen kínai költönő tizennyolc verse,
Gogol: Tarasz Bulba, Turgenyev: Költemények prozábun, Anyegin-forditásom margójára, Az
Anyegin első versszakának műforditoiproblémája),

Vissza-visszatérve fordításainak, rnindenekclőttremek Anyegin-átköltésének olvasásához, ked
vünk támad a klasszikus mondást, amely szerint poe ta nonfit, sed nascitur, Áprilyra vonatkoztat
va úgy módosítani, illetve kiegészíteni, hogya műfordítóihivatásra is éppúgy születní kell mint a
költőire. Sőt anélkül hogy kisebbíteni akarnánk nemes poézisének értékét, talán azt a megjegy
zést is megkockáztathatjuk. hogy ő mindenekelőtt műfordítónak született: objektivizálásra hajló
líraisága, áhítatos szépségkultusza, nagy müveltségen alapuló stílusérzéke, élete legnagyobb esz
tétikai élményeihez való hűséges és alázatos ragaszkodása mind-mind a fordítói munkára
predesztinálta.

Fordítói elhivatottságáról (az általa magyarra fordított művek mellett) elsősorban Anyegin
átköltésének tapasztalatait és gondjait elemző esszei tanúskodnak. A fordítói munka nyelvi, sti
lisztikai, verstani, ritmikai, versszerkezeti kérdéseit elemezve Puskin alkotói műhelyébe is beve
zeti az olvasót, bizonyságot téve arról, hogy a lelkiismeretes fordító legbeavatottabb "társává",
legmeghittebb magyarázójává válhat a költőnek. akinek művével fordítás közben sorról sorra,
kifejezésről kifejezésre haladva meg kellett küzdenie.

Mindezen felül Puskin-tanulmányaiból rnesszemenő alkotáslélektani következtetések is adód
nak, mert ha nem is foglalkozik a műfordítás elméleti kérdcseivel. azzal, hogy fordítói munkájá
nak minden törekvését, eredményét, gondját, kétségét-és kudarcát feltárja, mérlegeli és elemzi,
egy általános érvényű fordítói ars poetica körvonalait is fölvázolja.

Megnyilatkozásai nagyon fontosak, rnert tévedés volna azt hinni, hogy mindaz, ami a költői

művek létrejöttével kapcsolatban elmondható, a műforditásra vonatkozóan is érvényes. A végső

cél persze költőnél és műfordítónál egyaránt a minél tökéletesebb művészi alkotás, de a versírás
és a műforditás egészen más alkotáslélektani feltételek és körülmények között megy végbe.
A költő teremt, legfontosabb célja önmaga minél teljesebb kifejezése, művében való megvalósítá
sa, kiteljesítése, a műfordító viszont újrateremt. legfőbb törekvése a maga egyéniségének egy
másféle alkat szolgálatába való állítása, minden érzékének, képességének, tapasztalatának egy
másféle struktúra törvényei szerint történő alkalmazása, a kétféle nyelvi közeg közötti távolság
áthidalása. "A mérkőzés tulajdonképpen Puskin orosz és az én tolmácsoló magyar nyelvem kö
zött folyik - írja Áprily -, azért kell küzdenern, hogy mcgközelitsem a nagy vers eredeti nyelvé
nek rendkívüli terrnészetességét, a magas művészettel megalkotott Anyegin-strófa tartalomren
dező erejét, a sorok eufóniáját, a szláv tisztaságú rímek teljességét, ... hogy megőrizzem, ameny
nyire küzdő erőmtől telik, lírai realizmusának puskini jeltegzetességű vonásait."
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Remek műhely tanulmányai azt is tudatositják bennünk, ha nem is hívja fel erre külön a figyel
met, hogya műforditómunkájában milyen nagy súlya van amorális tényezőknek. Jó verset bi
zonyára egy moral insanity-ben szenvedő ember is írhat, olyan művészí teljesítményhez viszont,
mint amilyen Babits Dante-forditása vagy Áprily magyar Anyegin-je, a nyelvtudáson. tehetsé
gen, műveltségen, rnűvészi érzéken, ritmíkai készségen kívül még nagy önfegyelemre. önmegta
gadásra, a tolmácsolásra választott mű és annak alkotója íránt megnyilvánuló szeretetre, meg
értésre. alázatra is szükség van. De ugyanakkor kritikai szellemre is, önállóságra, bátorságra
akár az eredetit szolgai rnódon követő "átültetés" kisértésével. akár a korábbi tolmácsolók ered
ményeinek kényelmes átvételére csábitó megoldásokkal szemben.

Olyan alkat esetében, mint Áprily, csak további gondokhoz, tépelődésekhez. lelkiismereti
problémákhoz, belső konfliktusokhoz vezetett az is, hogy előtte már többen leforditották Puskin
verses regényét. hogya múlt század hatvanas éveitől kezdve már egy korábbi forditás, a Bérczy
Károlyé határozta meg a magyar olvasó Anyegin-élményét. Munkája során nemcsak Puskin re
mekművével kollett megküzdenie, hanem Bérczyvel, Mészöly Gedeonnal, Vas Istvánnal, a cseh
Borával, a német Bodenstedttel, Seuberttel és Chornmichau-val, valamint az orosz Vlagyimir
Mihailovval, aki a francia nyelvű forditást készítette -, vagyis mindazokkal, akik részben vagy
egészében tolmácselói voltak már az Anyegin-nak.

A korábbi, illetve a kortárs-forditókkal szemben kialakult rivalitás-érzése, belső feszültsége
olyan esetekben volt kevésbé kiélezett, amikor a másik forditó tévedett valamiben, vagy megol
dása alatta maradt a kínálkozó lehetőségeknek.Hallatlan erőfeszítést igényelt viszont tőle min
den olyan részlet, amelyet szó szerint átvehetett volna, de lelkiismerete, fordítói morálja még tö
kéletesebb változat keresésére szorította. Célja és mértéke: "tartalmi ésformai hűséggel, meg nem
alkuvo mai nye/ven tolmácso/ni az eredeti művet, nemcsak részleteiben. hanem az egész szövegen
átüt(i hangnem jellegzetességében'',

Azt, hogy puritán egyszerűséggelmegfogalmazott fordítói alapelvei mit jelentettek a gyakorla
ti megvalósításban. elsősorban Anyegin-fordításának példáján mérhetjük le. Látszólag önmagá
tól scm kívánt többet, mint filológiai pontosságot és a mű tónusához való igazodást, olyan nor
m/tk tiszteletben tartását, amelyek minden fordítóra kötelező érvényűek. A maga elé tűzött kö
vetelményeket viszont olyan következetességgel valósította meg, hogy Puskin verses regénye az ő

fordításában il magyar olvasó számára valósággal újjászületett. Bérczy Károly múlt századi óle
vendula illatú átköltése után (amely színeivel, hangulataival Krúdy prózájában él tovább) egy
reálisabb. életszcrübb Anyeginnel gazdagította irodalmunkat. Elődjével szemben, aki túlontúl
tisztelte korának finomkodó érzékenységet és idegenkedett Puskin erősebb szavaitól, merészebb
kifejezéscitől.ö átmentette a költőnek a jelzők megválasztásában megmutatkozó bátorságát, tár
gyak. alakok, helyzetek élményszerűen pontos ábrázolását, a leírások hiteles életszerűségét, a
cselekmény vonzó mozgalrnasságát, nem tompitotta a költő személyiségének közvetlenebb meg
nyilatkozásait. Paradox módon éppen a forditói morál és a filológiai pontosság aszketikus szigo
rúságának eredményeként hozott létre olyan fordítást, amely Puskin művének színeit és fényeit
az eredetihez méltó tiszta ragyogásban villantja fel.
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