
K E R E S Z T Ú R Y DEZSŐ 

TÓTH ÁRPÁD - DEBRECEN - MAGYAR 
SZECESSZIÓ* 

Tisztelt ülésszak, tisztelt hallgatóim, kedves barátaim ! 

Mint az Irodalomtörténeti Társaság elnöke, de mint az 
egész gyülekezetnek — sajnos — korelnöke is, megnyitom a 
tudományos ülésszak munkáját. Az a tisztem, hogy néhány 
magyarázó szóval összefoglaló képet adjak, mintegy nyitá-
nyul, az ülésszak tárgyairól. 

Természetes, hogy a fó' tárgy Tóth Árpád, akinek jeles 
évfordulóját méltán ünnepli az egész ország. Először róla 
kell néhány szót szólnom, nem csak mint irodalomtörténész-
nek, mint irodalombírálónak, hanem úgy is mint kortárs-
nak, tehát az élőeleven emlék hitelével szóló embernek. Mert 
Önöknek Tóth Árpád már nagyrészt csak irodalomtörténeti 
emlék ; nekem még ma is élő valóság. 

Hiszen fiatalemberként, kezdő egyetemi hallgató, majd 
fiatal író koromban nekem óriási szenzáció volt egy-egy ver-
sének megjelenése ; előttem folyt le műfordítói munkásságá-
nak kibontakozása; s életem legmélyebb élményei közé tar-
tozik, hogy megérhettem utolsó köteteinek nagy művészi 
fölemelkedését, azt a mély humánus költői megnyilatkozást, 
amely az ő alakját nemzedékének költői között is a vezető 
helyek egyikére emelte. Nagy hatást tett rám. Elmondom, 
hogy akkor, mikor ifjú költészetem zsengéit mind elégettem, 

* Keresztury Dezső megnyitója, valamint a következő három ta-
nulmány elhangzott a debreceni Tóth Árpád-ülésszakon, 1986. ápri-
lis 18-án. 
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mondván, hogy tűzre valók, akkor, hosszú évek némasága 
múltán Tóth Árpád versei voltak azok, amelyek újra oly 
mértékben hatottak rám, hogy megint verset írtam: — egy 
őszi lombcsokorra, amelyet egy kirándulás alkalmával a 
budai hegyekben gyűjtöttem. Elviselhetetlenül Tóth Árpád-
utánzat volt, de nekem épp ezért még ma is kedves. 

Mi — pardon, nem mi: a mi tanítványaink, a mi tanít-
ványunokáink — ma már egyben látjuk Tóth Árpád költé-
szetét, mint egy nagy életművet. Már pályájának fordulóit, 
szakaszait is megszerkesztik: első, második, harmadik kor-
szakáról beszélünk — mintha ez a sajnos sorszerűen lezárult 
életmű valóban belsőleg is lezárult volna. Holott Tóth Árpád 
is elmondhatta volna, amit Bartók Amerikában: „Sajnos, 
tele kofferrel kell elmennem." Tóth Árpádnak még igen sok 
mondanivalója volt a magyar költészet számára. 

De ahogy elnézem az ő egész nemzedékét, így van ez az 
egész nagy nemzedékkel: túl korán égtek el, túl korán vált 
zárt életművekké az az óriási vállalkozás, amelyet mindegyik 
a maga világában, s a maga természete szerint elkezdett, és 
amelyik igazában töredék maradt; bár a mi számunkra már 
egy-egy lezárult életmű. Ennek a nagy nemzedéknek, ame-
lyik megújította az egész magyar irodalmat, amely nélkül 
elképzelhetetlen mai szellemi életünk, ennek a nagy nemze-
déknek a legnagyobbjai, ötvenéves koruk körül — vagy 
jóval ötvenéves koruk előtt — már meghaltak, Tóth Árpád 
is meghalt, igen fiatalon. Tehát csak az irodalomtörténész, 
vagy inkább a történelem, az idő távlata zárja egésszé művü-
ket. Ilyen, életművé záruló óriási töredék Tóth Árpád műve 
is, az ülésszaknak legfontosabb témája. 

Elképzelhetetlen azonban a mögötte álló, ennek az ülés-
szaknak otthont nyújtó város, Debrecen nélkül. Ezen is el 
kell egy pillanatra tűnődnöm. Ez az a város, amely legjobb 
fiait űzte el, ölte meg, vagy áldozta fel gödölyékként, hogy 
aztán az ő szellemükből éljen, erősödjék, növekedjék. A 
„fekete vármegye", a Kollégium kizárta falai közül Csoko-
nait, hogy aztán Ferenczyvel szobrot készíttessen róla, s 
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hogy aztán reá hivatkozva a magyar költészet történetében 
igen jelentős szerepet kérjen magának. Ezt a szerepet vala-
milyen módon el is játszotta, hiszen Arany János nevelői 
közé is tartozott; igaz, hogy őt is elüldözte falai közül. S 
elüldözött még annyi mást. 

Éppen ezért kellett ezt az ülésszakot itt megrendezni. Hí-
zott a szívem, s boldog voltam, hogy abban a diákkollé-
giumban kaptam ebédet, kaptunk szállást, amely Gulyás 
Pálról van elnevezve. Gulyás Pál nekem jó barátom volt, s 
tudom, hogy majdnem megfulladt Debrecenben; de mégis 
ő írta meg Debrecenről a legszebb magyar verseket. „Deb-
recen, ó kikötő, tájakat egybekötő . . ." Azt hiszem, Tóth 
Árpáddal is így van valahogy Debrecen. Nem itt született 
ugyan, de mégis debreceni sarjnak, itt növekedő léleknek 
érezte magát; mindig megőrizte hűségét ehhez a városhoz. 
S nekem nagy elégtétel, hogy ez a város ad otthont ez orszá-
gos jelentőségű tudományos ülésszaknak, emlékülésnek. 
Tóth Árpád méltó is arra, hogy itt illendő módon ünnepeljék 
meg az emlékezetét. Szabó Magda majd azt is meg fogja 
magyarázni, hogy miért, milyen nagy ügynek áldozták fel 
ezt a gödölyét is. Sajnos, ő nem lesz itt, nem tud eljönni az 
emlékülésre, de egy szép verselemzéssel ő is leteszi azért 
az emlékezés virágait ezen az ülésszakon. 

Remélem, Czine tanár úr, aki azért nagyrészt debreceni-
nek számít, kellő eréllyel és határozottsággal fogja a helyére 
állítani ennek a városnak a szerepét a XX. század irodalmá-
ban. Én megelégszem annak hangsúlyozásával, hogy itt egy 
avas, meghamisított Arany János kultuszát ápoló közvéle-
ménnyel szemben Ady-társaság alakult. Ez az Ady-társaság 
akkor, az én ifjúságom idején az egész magyar irodalmi élet-
nek egyik igen fontos, lényeges, erőteljes központja lett, 
amelyhez országos jelentőségű emberek is tartoztak, s 
amely újra ismertté és becsültté tette Debrecen nevét. Egyik 
igen jeles fiát, ennek a társaságnak is építőjét, szervezőjét 
még körünkben üdvözölhetnénk, ha nem volna már oly ko-
ros, hogy nem tudott eljönni közénk: Kardos Lászlót, aki 
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annyit használt Tóth Árpád hagyományának. Ő még él 
utolsóként ennek a társaságnak a veteránjai közül.1 Enged-
ják meg, hogy legalább egy tisztelgő fejbólintással, meghaj-
lással tisztelegjek előtte távollétében is. 

S végül : ennek az ülésszaknak harmadik témája a szecesz-
szió kérdése. Sokat vitatott fogalom. Tóth Árpád s volta-
képpen ez az egész nagy nemzedék, amelyik a századfordu-
lótól kezdve, a Horthy-korszakon át is, a magyar haladás, 
a magyar reform eszméit képviselte, s legnagyobb műveit 
létrehozta, ez a nagy nemzedék valami hatalmas cél felé 
tört. Lényeges kérdésekben, ízlésében, szándékában, alko-
tásmódjában, alkotásainak nagyságrendjében is igen erős 
rokonságot mutat, aminek igazi nevét még mindig nem tud-
tuk megtalálni. Nevezhetnénk új reformkornak; de nem 
sokra megyünk vele, mert voltaképpen minden nagy kor-
szak reformkor, hiszen valami mást akar, jobbat a meglevő-
nél. 

Azt javasolom, fogadjuk el a „magyar szecesszió" nevet. 
Egy évtizeddel ezelőtt még igen rossz értelmű, lekicsinylő 
jelző volt, ha valamire azt mondtuk: szecessziós; ez általá-
ban ízlésbeli megtévelyedést, vagy rosszat, vagy hamisat je-
lentett; azért, mert a szecesszió is kitermelte a maga epigon-
jait. Mint ahogy Arany János nemzeti klasszicizmusa is 
létrehozta a magáéit. De mégis ajánlanám ezt a nevet; sok 
történelmi példa van rá, hogy a gúnynévből jól minősítő, 
meghatározó, értékelő jelző vált. A barokkot hosszú időn 
keresztül, mint megbélyegző jelzőt használták, a gótikát 
ugyanígy. Nyugodt lélekkel használhatjuk tehát a szecesz-
sziót; használhatjuk azért is, mert bár idegen szó: jellemző. 
Ez a kor is, mint minden nagy magyar reformkor, voltakép-
pen az Európával való együttérző „kivonulás", együttmű-
ködés jegyében született meg, s az európai művészet ak-
kori felvirágzását, forradalmait sok helyen kezdik most már 
szecessziónak nevezni. — Ezt a jelzőt ezért sem tartom rossz-

1 1987 elején Kardos László is eltávozott közülünk. (A szerk.) 
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nak. Nem foglalkozhatunk természetesen a szecesszió egész 
problematikájával, de annak a fő fészeknek, amelyik a ma-
gyar fejlődés egyik fontos ágát is befolyásolta : a bécsi sze-
cessziónak a kérdésével komolyan fog foglalkozni Halász 
Előd tanár úr előadása. 

így, hogy együttlássuk, megpróbáltam röviden ennek az 
ülésszaknak legfőbb témáit összekötni. Arra kérem Önöket, 
fogadják ezeket az előadásokat — még akkor is, ha helyen-
ként túlságosan szakszerűek — nyílt szívvel, nagy figyelem-
mel, a nagy alkalomhoz : Tóth Árpád jubileuma alkalmához 
illő szeretettel és megbecsüléssel. 


