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Lengyel Ferenc 
  

Széljegyzetek egy Áprily-vershez 
 

Első kötete akkor jelenik meg, mikor már az érett férfikorba lép, 
harmincnégy éves korában. Irodalmunk már túl van az Ady megje-
lenése okozta értékválságon és csatározásokon, a korszakváltó „be-
teg” költőt már el is temette 1919-ben. Túllépett az erdélyi irodalmi 
élet is a hatalomváltás okozta első bénultság kábulatán, kezdett ma-
gára találni. Aki írt, kiadta; többnyire saját költségén. Áprily is ezen 
az úton járt. 1912-ben már érett költő volt, amikor lefordította 
Gerhard Hauptmann Elmerült harang-ját. Alapos német tudása segí-
tette lírai átéléssel lefordítania.  Ez lett első önálló kötete is, de csak 
esztendők múlva jelent majd meg – mint abban az időben annyi 
könyv Erdélyben – a saját kiadásában.  (Másodszorra  majd 1926-ban 
adják ki a Vers vagy te is részeként.) 

Egyelőre 1921-et írnak, mikor nevét a Falusi elégia közismertté te-
szi. Az irodalmi világ nem is sejti-tudja, hogy az Áprily csupán fölvett 
név, amely mögött meghúzódik az igazi családnév: Jékely, amelyet 
évtizedek múlva majd a fia, Jékely Zoltán tesz megint közismertté.  

A frissen megjelent kötet saját válogatás, összesen harmincnyolc 
verssel. Számra kevés, hangulatában viszont megrázó vers mindenik. 
A beköszöntés az Ajánlással szinte előrevetíti ennek az átlagostól 
eltérő költői életút meghatározó hangulati, érzelmi skáláját. (Nem 
véletlenül került be minden politikai rendszertől függetlenül az iro-
dalomoktatás folyamatosan tanított művei közé, legtöbbnyire a gim-
náziumi tananyagba.) Zengése, zenéje legalább olyan alapos elemzést 
érdemel, mint a „tartalmi elemzése”, és mint a szövegéből kibomló 
emberi, lelki üzenet.  

Az Ajánlás kiindulópontja egyszerre valós és valóságon túli. Az 
elmúlás határvidékén járó költői lélek visszatér az élet, a csak sejthető 
„kedves” közelébe, de mert ajándék nélkül méltatlannak érezné visz-
szatérni, azzal kedveskedik, amit a kopár, az őszbe hajló időt sejtető 
valós vagy lelki táj kínál: virágtalan, őszvégi, leveles, bogyós ágakkal. 

Az invokációra emlékeztető négysoros indítás bocsánatkérő je-
lentkezés egyben, s a kezdősor kezdőszavainak bocsánatkérése (Ne 
haragudj…) megismétlődik a negyedik sorban: a hajnali tájról megtérő 
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férfi belépése a képbe erő és erőtlenség együttesét sejteti. Hiába a 
szándék, (az ajándékvitel szándéka), ha a természet nem nyílik meg, 
ha nem ad virágot. A „nem volt virág” olyan komoran kopog, mintha 
elrendelésszerűen történne így: 

 

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

Az erőt és az akaratot, az emberi kedveskedni akarást hozza 
magával a második versszak. A tiszta szívvel hozható legkisebb ked-
veskedés olyasmit nemesít ajándékká, ami a társadalmi szabályok 
szerint aligha lehetne az.  A kincseit elhullajtott, kopár, ajándékot 
adni képtelen és zord világból mégis kiválaszt valamit a költői szem, 
fölemel valamit a költői kéz. Pár fölszedett ág változik át mindenné, 
ami a kinti világból hazahozható és átadható, ritkás bogyóban, levél-
ben testesül meg a szeretet. 

 

De puszta kézzel mégse jöttem: 
hol a halál nagyon zenél, 
sziromtalan csokrot kötöttem, 
piros bogyó, piros levél. 
 

Hogyne érezné meg az olvasó a színek erejében és egymásnak 
feszülésében az emberi lélek mélységeiben zúgó indulatokat, és azok 
elfojtottságát is egyben. Az első négy sorban még csak a természeti 
képet bontották két-három nagy síkra a színek: a fehér, a lila és a vö-
rös három hatalmas, egész tájat betöltő foltja. A hazaútról megérkező 
vándor már kimondja, hogy halálzengésű tájból tért meg, s a halálve-
szély lemeztelenítő kíméletlenségét mi sem jelzi jobban, mint a szi-
romtalanság.  

A konkrét, a vers mögé fölvázolható mozgássort követve: a 
megállásra utaló megszólalás meglepő erejű – két szakaszt, három 
mondatot ölel át, a vers kétharmadát.  A megérkezés második moz-
zanata az ajándékozás maga és az utána következő pillanat. Meglepő 
a fordulat, nyelvileg is, valóságtartalmában is: a négysoros kérés, a 
halknak tűnő, de a határozott követelésig ívelő kérés, melyben ter-
mészeti és lelki elemek úgy oldódnak egymásba, hogy képtelenség 
eldönteni, kinek szól, kihez szól a kérés: 

 



  3

S most add a lelked: karcsú váza, 
mely őrzi még a nyár borát - 
s a hervadás vörös varázsa 
most ráborítja bíborát. 

 

Nyitott helyzet előtt áll az olvasó: hajlamos egy női alakot kép-
zelni a vers hátterébe, valakit, akinek kedves meglepetést vitt a vers 
írója. De lehet a versolvasó is a megajándékozott. Neki hozza a korán 
érő gyermekből korán költővé lett Áprily: ezt adta szülővidéke, ezzel 
lepi meg versszerető olvasóját. 

Dekadens, századvégi elmúlás-hangulat éppúgy belefonódik 
soraiba, mint a szerelmi élmény légiessége, vagy mint a szavakban 
lelkivé szelídülő testi vágy. Átvitt értelmű magyarázatra is nyitott a 
költemény. Ugyanakkor szelídül kezdeti kemény hangulata. A her-
vadás bíborába burkolózó váza látványa erősen földönkívüli, a hihe-
tő, a valós világ határain túli hangulatot áraszt, akár a vers többi 
eleme. Egészében viszont mégis visszafogottan feszült a vers hangu-
lata. Korábbi, 19. századi vers esetén helyzetképnek is lehetne nevez-
ni, ha nem nőne a helyzetkép, mint műfaj fölé. De fölkínál egy máso-
dik tartalmi szintet és megfoghatóságot is az olvasónak. Az erős 
képiség, a történést sejtető állókép visszafogottságának titkát keresve, 
három olyan elemre érdemes odafigyelni, amelyek maguk is félig-
meddig rejtettek.  

Jellegzetes, kopár mondatokból épül föl a szöveg. Szinte mind tő-
mondatok, vagy alig bővítettek. Leginkább színek neve tarkítja a mon-
datot, jelzőknek érezzük őket, azok, de névszói-igei állítmányok jelzői. 
A mondatok tömörek, olyannyira lekerekítettek, hogy egyenletes sű-
rűséggel fölbukkanó ritka díszeik, a bővítmények egyenlő súlyúak 
lesznek az alannyal, állítmánnyal. A kopár mondat mintha a kopár 
természet tükre lenne a költő lelkében és megfogalmazásában. Külön 
nyelvi csoda hogy a csúnya kifejezés: a „minimális szerkezet” hogyan 
válik kellemesen rímelő, egyenletes hangsúlyeloszlású zenévé. A 
hangsúlyok száma nagyon sok, szavalatban szinte mindent hangsú-
lyozni kellene, ennek ellenére mégsem lesz kopogós, száraz a szöveg. 

A nyelvi tömörség mellett a sorok vége (a mondatvég és beszéd-
szakaszok közti lélegzetvevő szünet is,) olyan rendben kapcsolódnak 
egymáshoz, hogy a rövid mondatok végén fölcsengő erős, és tisztán 
csengő rímek közel kerülnek egymáshoz, hallani lehet, ahogyan ösz-
szecsengenek. Az első sorvég föllebeg, lezáratlan dallamú rímét a 
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második sor lejtő ríme szinte feledteti, a harmadik sor kapja majd föl 
újra az első dallamát, és a negyedik zárja a másodikét. A rímeknek 
ezt a mintázatát szokták a b a b-vel jelölni.  

Ebben a keresztben rímelő sorozatban kezd igazából lüktetni a 
dallam, amely mint búvópatak sodra, felszínén lebegteti a súlyos 
szavakat. A minden második szótagra hulló tompa súly lejtése jam-
bikus, de annyira visszahúzódó, a mondat tartalma mögé rejtőző, 
hogy csak az elemzés során ébred rá a vers olvasója, milyen becéző, 
simogató hatást ér el az az ötödfeles jambus (kilenc szótagú) nyitott 
sora a négy jambusból álló (nyolc szótagos) zárt sorokkal váltakozva. 
Patakcsobogássá szelídül a zord tájkép a zene hatására.  

Ezzel a mesterművel köszönti Áprily minden kisebbségi olvasó-
ját (ekkor 1923-mat írnak), és a Dicsőszentmártonban megjelent kötet 
mindössze tizenkét bevezető sorral adja tudtul a magyar irodalom-
nak, hogy érett költő, eredeti hang ajánlja magát, fogadják el, ilyen-
nek amilyen: megszelídített szélvésznek, halk hárfának, ajándékokat 
hozó új versbéli hangnak. 

Szerb Antal lábanyomát keresgélve szeretném, ha Áprily Lajos 
kötet- és életműnyitó verse, az Ajánlás – ha valóban szabad volna 
száz verset összeválogatnom – bekerülne irodalmunk száz legszebb 
verse közé.          


