
S E B E S T Y É N Á R P Á D 

A VERSNYELV NÉHÁNY JELLEMZŐJE TÓTH 
Á R P Á D LÍRÁJÁBAN 

1. Tóth Árpád verseinek nyelvi sajátságairól szólni nehéz, 
s talán egy kicsit kockázatos dolog is. Sokan eleve idegen-
kednek a versek filológiai boncolgatásától: úgy érzik, egy-
egy ékszer-műremekhez nem szabad nagykalapáccsal, feszí-
tővassal közeledni; könnyű lepkét durva marokra fogva 
hímporát letörölni, szárnyait összetörni. Engedni kell, hogy 
a mű teljes egészként egyszerre hasson tudatunkra és tudat 
alatti énünkre, érzelmeinkre, ösztöneinkre. Különösen igaz 
lehet ez Tóth Árpádra nézve. Bóka László az Esti sugárko-
szorú elemzését így kezdi : 

„Nem^könnyű megszólalni boncolgatva-magyarázó szóval az elzen-
gett vers után, mely teljes, megbonthatatlan szépségével néma áhí-
tatra int."1 

Barta János — tágabb összefüggésben — ezt írja költőnkről 
szólva : 

, ,Úgy látszik, fogalmi úton vagy az interpretáció felöl éppen azok az 
alkotók a legnehezebben megközelíthetők, akik vagy amelyek a leg-
könnyebbnek, a legproblémátlanabbnak érződnek. A benyomások 
lassan differenciálódnak, a tiszta versélményt nehéz a tudatosság 
szintjére átemelni, s az árnyalatokhoz nehéz a kellő, egyenértékű 
szót vagy kifejezést megtalálni."2 

' B ó k a László: Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú. — Miért szép? 
Századunk magyar lírája verselemzésekben. 3. kiadás. Bp. 1968. 221. 

2 Barta János: Évfordulók. Tanulmányok és megemlékezések. Bp. 
1981. 212. 
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De a másik oldalról nézve: nehéz, sőt lehetetlen Tóth 
Árpád lírájáról akár csak egy mondatot is szólni anélkül, 
hogy varázslatos nyelvéről, hangzásának zeneiségéről, rit-
musának lejtéséről, rímeinek tökéletességéről, szavainak 
hangulatáról, jelzőinek szépségéről, képalkotásának káprá-
zatos voltáról ne essék szó. Ha versélményünk tudatosítá-
sára, a hatás legalább részleges megmagyarázására törek-
szünk, vállalnunk kell a nyelvi — fogalmi szétszerelés és újra 
összerakás kockázatát, abban bízva, hogy a művek egyéni 
„olvasatát" mások számára nem sértjük meg.3 

Itteni feladatomat értelmezve szeretném előre bocsátani, 
hogy csak néhány szorosabban vett nyelvi sajátság megvil-
lantására szorítkozom. Semmit sem szólok a költő rímelé-
séről, verseinek ritmikájáról, költői képeinek gazdag rend-
szeréről: hiszen ezek külön-külön is kötetnyi szót érdemel-
nének. Nem tekintem feladatomnak a versek mögötti való-
ság-háttér és indító élményanyag nyomon követését, illetőleg 
a stilisztikai vonatkozások interpretálását sem. 

2. Szólnom kell viszont néhány szót Tóth Árpád költői 
alkotásmódjáról. Nem elsősorban arra a szinte már tudat-
hasadásos kettősségre gondolok, amely a nappali, családi, 
baráti, szerkesztőségi, kávéházi kedélyesség és az éjszakai, 
elvonult, verstermő szomorúság között feszül. Erre jól utal-
nak Tóth Eszter visszaemlékezései4 meg a versek is. Már 
legelső írásainak egyikében olvashatjuk: „Mi tagadás, én 
víg vagyok, ha látják, / Nem győz raj tam nevetni kis öcsém, / 
De fátylába von elbusongó lágyság / Félre szobámnak csön-
des hűvösén." — (Mi tagadás...) illetőleg: „S én lent 

3 Egy vers szorosabban nyelvi szempontú elemzésére 1. R. Molnár 
Emma: Hálódiagram a verselemzéshez (Tóth Árpád „Hajnali szere-
nád'" című verse alapján.) Magyar Nyelv, 1982. 146—153. 

4 Tóth Eszter: Családi emlékek Tóth Árpádról. Bp. 1985. 26, 30 stb. 
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vergődöm, és nem tudja más, / Hogy csöndem éjén milyen 
jajok égnek." (Álarcoson) ,5 

Beszédesek a költő önminősítései, mert hasonlósági ala-
pon versíró módszerére utalnak. A Mi tagadásban ügyetlen 
s z a b óként látja magát: „Kimondanám, mi ki nem mond-
ható, / Mint rossz szabó, ki túlírnom ruhát kezd, / Mely keze 
alatt már csak rontható". A Kisvendéglő ben ö t v ö s : „fur-
csa szavakat ötvözök: ékszereknek, / Hogy e bús kösön-
tyűkkel halk, ifjú dalaim / Menjenek, sírjanak és haljanak 
meg . . . " A Rímes, furcsa játékban a bánat-prímású füstös 
képű banda keveri a vers százhangú zengését stb. — Leg-
kedvesebb és legigazabb hasonlata a s z o b r á s z i . A Sza-
vak szobrásza, én .. . című versben az ércöntés képét idézi : 
„Ó, légy hát engedelmes, szavak szeszélyes érce, / A szív, 
a hű kohó, olvasszon hő folyammá, / S nemes formákba 
öntve, szelíden hűlj olyanná, / Minőt a gyarló mester édes 
ihlete-érze." 

A szoborfaragás és versalkotás párhuzama több helyen 
is előbukkan műveiben. Az előbbi vers így kezdődik: „Sza-
vak szobrásza, én, ki sokszor álmodoztam / Faragva finom 
igén . . . " De már jóval korábban, a Meddő órán soraiban 
felbukkan: „Faricskálok lomhán egy dalon" (farag-csál 
ejtsd: farakcsál > farikcsál > faricskál). Később az Arany 
János ünnepére című versben : „Szent rímeket faragtál, drága 
mankót, / Bénult lelkeknek meghitt gyámolát". 

A talán apjával kapcsolatos érzéseket is felébresztő szob-
rász hasonlatot azért érzem különösen fontosnak, mert jól 
utal a költő versalkotó módszerére: a műnek aprólékos, 
finom kialakítására; szavak, szóalakok, képek cserélgető, 
javító, formához, tartalomhoz idomítására. A szakiroda-
lom jól ismeri ezt: Kardos László már 1955-ben megírta: 
„rövidebb költeményei is hetekig készültek, egy-egy jelző-

5 Itt és a továbbiakban a versszövegeket Kardos László kritikai 
kiadásából idézem: Tóth Árpád összes művei. I. Bp. 1964. Helykímélés 
véljából a sorokat folyamatosan közlöm; a sorvégeket a behúzott 
conalak jelzik. 
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jét —rímjét napokig latolgatta, csereberélte."6 A kritikai kia-
dás jegyzetanyaga hemzseg a szövegváltozatoktól. A kézira-
tok némelyikében szinte a kuszáitságig megy a lehúzások, 
cserélések, javítások sora. Olykor még a nyomda számára 
készült tisztázatok is több javítást mutatnak, esetleg a kor-
rektúralapon is módosítás tűnik fel. Más kérdés, hogy a hi-
bás kinyomtatás miatt gyakran a kiadások közt is tetemes 
— főleg ékezetbeli — eltérések mutatkoznak. Gáldi László 
tette szóvá 1961-ben, hogy az eredeti kéziratok ékezetei és 
központozása nem a szerző hanyagságát, hanem éppen a 
metrikához, ritmushoz való tudatos igazodást mutatják.7 

Megállapításait a kritikai kiadás igazolja. 
Tanulmányok sorának tárgya lehetne Tóth Árpád szö-

vegváltoztatásainak feldolgozása, költői, tartalmi, nyelvi 
motivációs hátterük megrajzolása. Minderre itt nem térhe-
tünk ki. Egy dologra azonban talán érdemes — és nemcsak a 
Tóth Árpád költészete és alkotó módszere kapcsán — 
utalni. Ez pedig nyelvünknek a változtatásokban is szerepet 
nyerő alakszerkezeti gazdagsága, verselést megkönnyítő 
sajátsága: hangtani, alaktani, szerkezeti a l a k v á l t o z a -
t a i n a k , variánsainak nagy száma. 

Az a jelenség, hogy a magyar nyelvben a szavaknak gyak-
ran több tőváltozatuk van; hogy a tövön belül a hangok, 
főleg a magánhangzók gyakran mutatnak időtartam-válta-
kozást; hogy a toldalékok változatos előhangzóval kapcso-
lódnak a tőhöz; hogy bizonyos határozószók ma henyének 
látszó morfématöbbletet mutatnak stb., nekünk, magyar 
anyanyelvűeknek fel sem igen tűnik. Annál nehezebb meg-
próbáltatást jelent az idegen anyanyelvűeknek, ha magyarul 
tanulnak. A magyar költőnek viszont óriási nyereség, hogy a 

'Kardos László: Tóth Árpád. Bp. 1955. — A kitűnő monográfia 
a nyelvi vonatkozásokat is nagy hozzáértéssel elemzi. — Gáldi László : 
„Egy kiállítás képei" — Jegyzetek a Tóth Árpád Emlékkiállításról 
című cikke számos tanulságos kéziratmódosítást mutat be. Magyar 
Nyelvőr, 1961. 3 1 9 - 3 2 6 . 

' Vö. Gáldi L.: I. m. 321. 
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jelentéstartalom lényeges módosulása nélkül a ritmushoz, 
időmértékhez, szövegkörnyezethez illeszkedő alakváltoza-
tokat alkalmazhatja versében. 

Már Sylvester János óta megfigyelhetjük az efféle párhu-
zamokat: „Mestered ez most e s . . . " - illetőleg: „Itt ez 
Írásban szól mostam e s . . . " ; „Azki teremt tíged s meg-
vált . . .": „Tígedet ez hozzá viszen . . . " (Az magyar nípnek, 
ki ezt olvassa. 1541). Ugyanezen versben további számos 
olyan szóalak is van, amelynek más szövegben lelhetnénk fel 
alternánsát: szólt (: szóllott), néked (: neked), ímé (: ím), 
elveszt (: elveszejt, elveszít) stb. 

Egész nemzeti költészetünkön végigvonul az alakváltoza-
tok kihasználásának folyamata. Különösen időmértékes 
verslábak kialakításakor tesz nagy szolgálatot a szótagszer-
kezet variálásának lehetősége, megkönnyítve minden forma 
követését. Nyelvtudományunk figyelme csak nemrég fordult 
nagyobb mértékben e jelenség felé, s akkor sem a folklór és 
szépirodalmi kritikai kiadások filológiai szövegváltozataira 
építve, hanem a beszélt nyelvi normától való eltérések típu-
sait vizsgálva. A jelenség viszonylag teljes körének számba-
vételét csak a Nyelvművelő Kézikönyv különböző szócikkei-
ben követhetjük nyomon. Az alakváltozat-párok olykor 
semmilyen jelentéstani vagy stilisztikai különbséget sem hor-
doznak, máskor a köznyelvi — nyelvjárási, rétegnyelvi vagy 
modern — régies, archaikus, illetőleg hétköznapi — választé-
kos ízeket sejtetnek, így stíluselemként is viselkednek.8 

íme néhány példa Tóth Árpád verseiből a rendszeresség 
igénye nélkül : 

itt —itten, közt —között, most —mostan, rajt—rajta, tán — 
talán, hátha — hát hogy ha, nekem—nékem, mint — valamint stb. 

8 Vö. Grétsy László: A szóhasadás. Bp. 1962.; G. Varga Györgyi: 
Alakváltozatok a budapesti köznyelvben. Bp. 1968.; Nyelvművelő kézi-
könyv I. A— K. Szerk. Grétsy László és Kovalovszky Miklós. Bp. 
1980.; Kovács Éva: Alakváltozatok és szerepük Petőfi nyelvében. 
Debrecen, 1982. Bölcsészdoktori értekezés. Kézirat. 
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érezem —érzem, kérdez—kérd, csüggeni—csüggni, zenge-
ni—zengni, szállani—szállni, bolygani—bolyongni, könyök-
lőit—könyökölt, vetkőzöl—vetkeződöl, omolni—omlani stb. 

át/oly — átfolyik, szétfoszol—szétfoszlik; készítsz — készí-
tesz, feszítnem —feszítenem, áldalak —áldlak, szóltam —szó-
lottam, köszöntelek —köszöntlek stb. 

ajka —ajaka, vonala —vonalja, illata —illatja stb. 
virágit— virágait, sikátorid— sikátoraid, bánataim —báná-

tim, társad—társadat, szemük — szemüket, zsebtükört — zseb-
tükröt, mást —másat, tanyánk— tanyánkat, fűszált—fűszálat, 
szókat — szavakat stb. 

ezeren — ezren, ebül—ebként, mezítlen —mezítelen —mezte-
len, szótlan —szótalan, mondhat lan — mondhatatlan, rossz-
kedvűn—rosszkedvűen, szemfájdítón — szemfájdítóan stb. 

A példákat akármeddig sorolhatnánk. Itt csak a fonéma 
vagy morféma szinten jelentkező hiány és többlet eseteiből 
idéztünk, az egyszerű időtartamváltás eseteire később még 
utalunk. Látni való: az ilyen változatok közül egy adott szö-
vegkörnyezetben az egyik szokott megjelenni, így alig figye-
lünk fel rájuk, legfeljebb ha olyan bukkan elénk, amely már 
kikopott a nyelvhasználatból. Ritmikai és közvetett stilisz-
tikai hatásuk azonban tudatosulás nélkül is érvényesül a 
versszövegekben. Az alakváltozatok gyakoriságát és jelentő-
ségét az mutatná meg, ha egy-egy időmértékes versben kie-
melnénk az összes alternációs lehetőséget. Erre itt nincs 
módunk. 

3. Szabó Lőrinc szerint Tóth Árpádból — Adyval ellentét-
ben — hiányzott a vonzó titokzatosság, 
„inkább a természettudományokhoz húzott és a misztikum vég-
telenébe is valahogy a tudás partjáról nézett ( . . . ) A nyelvvel se kí-
sérletezett, s ha fejlesztette, úgy fejlesztette, ahogy a franciák, észre-
vétlen hajlítással és csiszolgatással."9 

9 Tóth Árpád összes versei. Bevezette s a hátrahagyott költemé-
nyekkel és töredékekkel együtt sajtó alá rendezte Szabó Lőrinc. 
Ötödik kiadás. H. n.^é. n. 5., 7. 
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Verseinek zeneiségét mégis kiemeli, „a látás zenévé oldódott 
gyönyörűségének" nevezi, megtoldva azzal, hogy a kor ezt a 
muzsikát fogadta el a költőtől annak rovására, amit képvi-
selt. 

Azt, hogy a modern versnek tiszta zenének kell lennie, 
alighanem Verlaine-től tanulta meg Tóth Árpád, talán már 
gimnazista korában, intenzív francia nyelvi tanulmányai 
során. 

„Ahogy Verlaine feminin lelkének legigazibb rokonai, a nagy francia 
impresszionisták, Manet, Monet, Renoir és társaik feloldják a színt 
a konvencionális festészeti látásmód kötöttségei alól, úgy szabadul 
fel az értelem, a logika egyeduralma alól önálló életre a szó zenéje, a 
hangszín a Fêtes galantes, a Bonne Chanson és különösen a Romances 
sans paroles tiszta muzsikával szűrt verseiben" — írja Szegzárdy-
Csengery József.10 És tovább: „Az impresszionista Verlaine mindent 
a zenének rendelt alá, a gondolatritmusok, vissza-visszatérő sorok 
vagy félsorok egyaránt a melódiát szolgálták és vitték diadalra."11 

Hasonlóan nyilatkozik Tóth Árpádról Tüskés Tibor: 

„Nála a ritmus és a rím valósággal zenévé párolja a nyelvet, s a 
szavak muzsikája dallamot kölcsönöz a puszta szövegnek."12 

Miben áll nyelvészetileg a nyelv zeneisége? Közfelfogás sze-
rint a zönge természetű magánhangzók és a zörejalapú más-
salhangzók arányában, eloszlásában. Ezek statisztikai ará-
nyait egy nyelven belül aránylag kis mértékben változtat-
hatják a beszélők. Miben áll akkor Tóth Árpád verseinek 
muzsikája? Érzésünk szerint elsősorban a magánhangzók 
változatosságában, színességében, tudatos vagy önkéntelen 
váltogatásában. A jó hangzásra, eufóniára törekvés klasz-
szikus költészetünk erénye: Petőfi bizonyára sokszor szán-
dékosan válogat például a fel és föl igekötők között asze-
rint, hogy milyen az ige tőbeli magánhangzója : fölmegyek, 

10 Verlaine válogatott versei. Szerkesztette, az utószót és a jegyzete-
ker írta Szegzárdy-Csengery József. Bp. 1960. 286. 

11 Uo . 290. 
12 Tüskés Tibor: Versről versre. Bp. 1976. 35. kk. 
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de feljövök stb.13 Tóth Árpád olvasása közben egyáltalán 
nem érezzük, hogy nyelvünkben minden 100 magánhangzó 
közül 26 e és 24 a. A Rímes, furcsa játékot már Horváth 
János „leplezetlen hanggimnasztikának" minó'sítette, teljes 
joggal. Az Április bármely szakasza szinte a teljes magán-
hangzó-készletünket tartalmazza, mint egy színes virágcsok-
rot. A Rímes, furcsa játék magánhangzó színképe még érde-
kesebb. A versszakonként 28 magánhangzót tartalmazó vers-
ben 4 olyan versszak van, amelyben a lehetséges 14 magán-
hangzó közül 10 előfordul, további 4, amelyben 9 külön-
böző hang, és csak egy versszak akad, amelyben csak hatféle 
magánhangzó található. 

Ezzel persze nem akarunk ellene mondani annak, hogy a 
hanghalmozás — azonos vagy rokon hangokat tartalmazó 
szók tudatos összecsoportosítása — alkalmas eszköze lehet 
a szubjektív hangszimbolikának, másodlagos, asszociatív 
jelentéshangulat sugalmazásának. Gombocz Zoltán, Nagy 
János, Fónagy Iván és Jakobson ide vonatkozó elméleti 
kutatásai és példái után újabban H. Molnár István mutatott 
rá széles körű gyűjtés számítógépes feldolgozásával, hogy 
nyelvünkben is érvényesülhetnek szubjektív hangszimbolikai 
tendenciák.14 A hanghalmozás, hangulatfestés, hangszim-
bolika Szabó Zoltán szerint éppen a nyugatosok költészeté-
ben jött divatba.15 Figyelmeztetnünk kell azonban a foko-
zott óvatosságra. Ahogy Gombocz fogalmaz: „a költőknél 
is elsősorban a gondolat irányítja a formát s nem a forma a 

13 Vö. Kovács Éva: Adalékok Petőfi ö-zéséhez. Magyar Nyelvőr, 
1981. 5 4 - 5 9 . 

14 Gombocz Zoltán: Jelentéstan. Pécs, 1926. 17—26; Fónagy Iván: 
A költői nyelv hangtanából. Bp., 1959. 21—33; Nagy János: A hang-
szín, a szóhangulat szerepe költészetünkben. Magyar Nyelv, 1955. 
189—200; Roman Jakobson: Hang — jel — vers. Bp. 1972. 266— 
267; T. Molnár István: A magyar beszédhangok szubjektív elemi 
szimbolikája. Debrecen, 1984. Kand. értekezés. Kézirat. 

16 Szabó Zoltán: Kis magyar stílustörténet. 2. kiad. Bp. 1982. 247; 
vö. még: J. Soltész Katalin: Babits Mihály költői nyelve. Bp. 1965. 
2 5 - 34. 
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gondolatot".16 Rövid szövegek statisztikázása csalóka: a 
szóválasztás véletlenszerűsége befolyásolhatja a hangok 
arányait. Nagy terjedelmű szövegek esetében viszont a han-
gok terhelési arányai kiegyenlítődnek, és kockázatos vállal-
kozás tizedszázalékos eltérésekre merész következtetéseket 
építeni. Verses szövegek esetében egy-egy több szótagos rím-
hívó szó teljesen felboríthatja a magánhangzók terhelési ará-
nyait: Petőfi Orbán című versének 50 szavából 44 mély 
magánhangzójú, a séma szerint tehát letargikusnak kellene 
lennie. Nem az.17 Egy iskolai magnetofonos tanszalag a ma-
gas magánhangzók derűs hangulatát Tóth Árpád két sorával 
érzékeltette: „Április, ó április, / Minden csínyre friss!" Két-
ségtelen, itt a magas hangok túlnyomó többségben vannak. 
Csak remélhettük, hogy a tanulók közül senki sem tudja 
folytatni a verset: „Faunbokájú vad suhanc, / Újra itt su-
hansz!", mert akkor csak tudathasadással magyarázhatjuk 
meg a „hangulatváltást". Valójában vagy véletlen a sorok 
hangzókészletének alakulása, vagy ha nem, akkor a szeszé-
lyes, tarka, bolondos hónap hangulattükre. Jakobson utal 
rá, hogy a hangzás és jelentés közötti kapcsolat lappangóból 
nyílttá, nyomatékossá válhatik alkalomszerűen.18 Fónagy 
szerint is csak akkor vesszük észre a hangok szimboliká-
ját, ha azt a tartalom is segíti, felszínre hozza, felerősíti; 
egyébként fedésben marad a lehetőség síkján. Babits és Rad-
nóti kapcsán hasonló eredményre jutott Soltész Katalin, 
illetőleg Nemes István is.19 Nagy János is arra mutat rá : 

„a kö l tő mégsem vegyész módjára, tudatosan kevergeti verse min-
den hangját. A költő a lkotó munkájában sok az öntudatlan, ösztö-
nös mozzanat."2 0 

16 G o m b o c z Zoltán: Jelentéstan. 25. 
17 Vö . Nagy János: I. m. 194, 197. 
1 8 / . m. 267. 
19 J. Soltész Katalin: 1. m. 32; N e m e s István: Radnóti Miklós 

költői nyelve. Bp. 1972. 67. 
2 0 / . т . 196. 
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Anélkül, hogy magam ilyen szempontú anyagot gyűjtöt-
tem volna, megjegyzem, hogy Tóth Árpád verseiben a követ-
kező hangszimbolikai vonatkozásokról esett szó elsősorban. 

A magas —mély magánhangzók derűs — szomorú hangu-
latkeltő vagy megerősítő ellentétéről;21 az á hang nagyságot, 
távolságot sugalmazó hatásáról (Ki országlépő tágra tárja 
lábát);22 az e : ö szembenállása a csendes : csöndes szóban 
a fakó és színes ellentéte.23 

Bóka László szerint az Esti sugárkoszorú alliteráló / hang-
jai a suttogást szimbolizálják (finom, font, fények, földi 
félig)24 Az alliteráló h Nagy János szerint csendet, némasá-
got, sóhajt idéz (Hegyi beszédek felé: hangját, haloványan, 
halkan).25 Az sz, v,/hangok fúvást, zizegést sugallnak (Fény-
lő búzaföldek között: Viszkető kis szelek sziszegnek; Rozs-
kenyér: Mit vén idők véseje vájt).26 Az / Platón óta a lágyság 
szimbólumaként, az r a recsegés, mozgás kifejezőjeként szere-
pel, Tóth Árpádnál is ez érződik : Elégia egy rekettyebokor-
hoz (létentúli lét; szelíd deleje); Ó minden milyen szép (S 
lemondás fátyla, ködből lenge gyolcs); — Lomha gályán 
(Míg sors sodor, mint gyorsrohamú vad ár...) ; Hajnali 
szerenád (Virrad. Szürkül a város renyhe piszka).27 Az m a 
gyengédség, könnyedség, szomorúság, illetőleg a cselekvés 
érzékeltetője: Lélektől lélekig: Magamba zárom, véremmé 
iszom . . ,28 Stb. 

A hanggal festés legismertebb remeke a Verlaine Őszi 
chansonjának fordítása. Itt az első versszakban kamatozik 
igazán Tóth Árpád francia nyelvtudása. Mesteri, ahogyan a 
franciás nazalizált magánhangzók érzékeltetésére megtalálta 

21 Nagy János: / . m. 197. 
22 U ő : uo. 
23 Bóka László: / . m. 225. • 
24 U ő : I. m. 223. 
25 1. m. 194. 
261. m. 1 9 4 - 195. 
27 Nagy János: /. m. 195; vö. még: Seres József—Szappanos Ba-

lázs: Verselemzések. Bp. 1972. 148. 
28 Nagy János: I. m. 195. 
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azt a magyar nyelvi sajátságot, hogy az -nk, -ng hangkap-
csolatok előtt és két nazális mássalhangzó között a mi ma-
gánhangzóink is nazalizálódnak : zsong, jajong, búsong a 
tájon, s ont monoton bút konokon és fájón. Ezt a nyelvi saját-
ságot mélyebben csak Csfíry Bálint szamosháti nyelvjárási 
kutatásai derítették fel, már költőnk halála után.29 

A versek hangzásvilágának a hangszimbolikánál konkré-
tabban megragadható oldala a hangutánzás. Tóth Esztertől 
is tudjuk, hogy Tóth Árpád kedvelte és kitűnően ismerte a 
természetet, erdők, mezők növényeit, virágait, madarait.30 

A nap, a hold, a csillagok, az évszakok állandó tárgyai; 
egészségi okokból is rengeteget mozgott a szabad levegőn. 
Érthető, hogy zenére hangolt hallása versben is tükrözteti 
a természet hangjait. Az Áprilisi capriccio első néhány sora 
remekbe szabott madárdal: „Az útszél: csupa pitypang, 
/ A bokrok: csupa füttyhang. // Rigó fuvoláz; rája tíz 
/ Zugból is felcsivog a csíz." Kardos László az alliterációk 
kapcsán említi meg: 
„ N e m esnek távol ezektől a hangjelenségektől a hangutánzó sorok-
például a szélfútta hársról: »Zizzent meg csendesen, ősziesen, seté. 
ten«".31 

Hasonlókat könnyű találnunk. „Rozsdáivá csügged / Vas 
lánca, s zizzen, / Ha a szél szisszen" — írja A kútban. Ter-
mészetes, hogy a hangszimbolikai hanghalmozások is gyak-
ran hangutánzó szavak révén érvényesülnek. 

4. Az egyes hangsajátságok közül különösen a magán-
hangzók időtartam-eltérései feltűnőek. Már Kardos László 
is említi, hogy 
„ A méret-azonosság kedvéért a költő egyszer-egyszer apróbb, ha-
gyomány-szentelte igazításokat is végez a rímszókon: békiben — rég 
pihen, mostan — pirossan."32 

29 E fordítást és előképeit elemzi Gáldi László: I. m. 325. 
30 Tóth Eszter: / . m. 2 4 - 2 5 . 
311. m. 140. 
3 2 / . m. 137. 
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Gáldi László az időmértékhez igazodó változatokra figyelt 
fel a kéziratok vizsgálatakor. Megfigyelhetjük, hogy ez 
utóbbi típusban legtöbbször a felső nyelvállású hosszú 
magánhangzók rövidülnek meg: az ií-ból u, az м'-ből ü, az 
/-bői / lesz. Ez a váltás azért sem okoz gondot az olvasóknak, 
mert részben ismert tájnyelvi sajátság, részben meg a beszélt 
köznyelvben sem ritka. Néhány példa : vízen, szivemre, siró, 
díszét, hízott, színek, rimek; — gyürü, gyűrű, gyűrű, szörnyű, 
űrén, fésű, fényűző; — ifjúság, mulík, szomorúság, szomo-
rúan; stb. Ide tartozik, hogy az -ú, -ű melléknévképző is 
gyakran rövid: rőtrűgyü, bússzavu, ezüstszínű, mély reme-
gésü, tűzszemü, tiszta tekintetű, hószín szárnyú stb. 

Nézzünk néhány példát egyetlen versből : Óda az ifjú Cae-
sarhoz: „Caesar! üdv neked, ó, ifjú vezér kinek // Vérszín 
orrliku mént ősi kocsink előtt // Véled, hajh, bus uton indul 
a szent fogat // És a lombokon át tűzszinü láthatár // S immár 
oldja le bús vérdiszü mellvasát" stb.33 

Ugyanennek a jelenségnek a fordítottja sem ritka : a rövid 
u, ü, i helyén is találunk hosszú megfelelőket. Ezek egy 
része a hajdúsági nyelvjárásból is ismerős lehetett a költőnek, 
de aligha ennek tudatos átvétele, inkább a versláb szabta 
mértékhez igazodás: ige, igén, eúkorozzák, kútat, duruzsoló, 
úgye, lagúnán stb. Az ide tartozó példák egy részében az -ul 
-ül igeképző magánhangzója nyúlik meg — talán a nyelvjá-
rási zártszótagi -/ nyújtó hatására, amely mai köznyelvünkbe 
is be-behatol: gazdagúló, fakul stb. Példák szövegben: „Ha-
mar fakúl a drága lomb", „Melytől nő a kalász, s vidul az 
árva szív!"; „A tűz durúzsol-e ..."', „Szánk fanyar ízét 
eúkorozzák''' ; „Áldozatúl a setét viharban", „Ó, hogy nem 
úntat I A régi kútat / Elnézni csendbe . . . " ; „Esti kertben 
ülünk I Hallgatag, / Csend csobog körülünk, / Halk patak". 
Stb. 

33 A kettős elválasztó vonalak a sorvég-jelzésen túl itt a nem köz-
vetlen egymásmellettiséget is jelzik. 

2 it 86/4 
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Arra, hogy az o, ö hangokat rímhelyzetben hosszú párjuk-
kal is társítja a költő, Kardos László is utal : mélyibői — szegi 
föl, barna nők — fejők; h ivón — sz ívom, rajzol — aranyból 
stb.34 

Hasonlóan főleg metrikai okai vannak a mássalhangzók 
időtartam-eltéréseinek, s a változatok itt is léteznek a táj-
nyelvben: vörössen, ezerszeressen (hívó rím: szeressen). A 
hosszú mássalhangzó legtöbbször birtokos személyjeles szó-
alakban jelenik meg, mint egy potenciális j hasonult formá-
ja : pirossá, gonosszá, sőt: vonalja, aranyja („A vénülő bor 
sárga aranyja ma) stb. Mindezek nem teszik Tóth Árpád 
verseit tájnyelvi ízűvé: a Nyugat költőihez képest nem is 
használ sok ilyen elemet. 

Érdemes egy pillantást vetnünk a költő ajakkerekítéses 
és ajakréses szóalak-változataira: fel:föl, setét:sötét, veres: 
vörös, felett-.fölött stb. Feltehető, hogy e változatok közül 
gyermekként az <?-zőket tanulta meg, hiszen Debrecen nyelv-
járása erősen illabiális. A setét a költő gyakori szava, eleinte 
mintha ebben a formában élne. Érdekes azonban, hogy jelző-
ként legtöbbször mély hangú szóhoz járul: setét ruhámon, 
setét dolog, setét rózsákként, setét kocsik, setét mohákon, 
setét színpadra, setét sorod, setét ujjú, setét kohójú, setét ká-
romkodás, setét villáma, setét lovas, setét emlődre, bronzszo-
bor, setét, erős bort stb. Magas hangú ajakkerekítéses kap-
csolatban: setét csöbrök-, a füvön, a setéten stb. — A sötét 
változat sem ritka, és ez is főleg mély hangú szók jelzője : 
sötét, kopott ágy, sötét állomáson, sötét udvar. Feltehető, 
hogy a költő tudatosan törekedett a hangszín változatossá-
gára, ha nem is görcsösen (vö. setét rímek).35 

Tóth Árpád verseinek hangzásvilágáról összefoglalóan el-
mondhatjuk : a költő mindent tud a nyelv hangjainak termé-
szetéről, a bennük adott zenei lehetőségekről Fő törekvése 
az igényességre és változatosságra irányul, de alkalmilag 

311. m. 137. 
35 Vö. Kovács Éva: I. m. Magyar Nyelvőr, 1981. 55. 



Tóth Árpád-ülésszak 8 0 9 

hangzási bravúrokra is vállalkozik. Elméleti hangtani isme-
reteit nemcsak verseinek hosszas csiszolásai közben mélyíti 
el, hanem műfordításai révén még tovább tudatosítja. A 
Nyugatban Goethe A vándor éji daláról írva „a hangok ché-
miájá"-ról beszél: „a Hauch és auch sóhajtásutánzó, elhal-
kuló fuvallata, lassú elenyészése teszi tökéletessé a csupa el-
némulást, elhalkulást,elpihenéstpengető' v e r s z e n e i h a -
t á s á t."36 

5. Tóth Árpád szókincséről Kardos László nagyszerű mo-
nográfiája szinte minden lényegeset elmond.37 Tudjuk, hogy 
az impresszionista stílusban az érzékszervi benyomásokat 
közvetítő szó a főszereplő. Azt is megfigyelhetjük, hogy ösz-
tönösen kitágítják a szó jelentéskörét: az értelmi vonatko-
zásokon túl nagy szerepet kapnak a hangulati jelentésárnya-
latok, közeli és távolabbi asszociációk. Ez a „mezőhatás", 
a háttér-jelentések felébredése sűríti a szó hangulati értékét: 
a hó a fehérség és hidegség, a tűz a pirosság és forróság értel-
mét is felidézi.38 Az is köztudomású, hogy az érzékszervi 
benyomások közvetítésére legalkalmasabb szófajta a mellék-
név, nem csoda tehát, ha az impresszionista stílusnak ez a 
kedvenc szófaja. 

A Nyugat írói a közismert természeti, vidéki fogalmi körök 
szókincsrétegei mellett tömegesen alkalmazták a városi élet 
szavait, képeit, gyakran argotikus elemeit, illetőleg a polgári 
életforma hétköznapi prózai, familiáris elemeit is. így tá-
gult ki, frissült fel szókincsük. Ebben a környezetben az 
erősebben tájnyelvies vagy régies szavak, kifejezések az egzo-
tizálás, cizellálás érzetét keltik.39 

Tóth Árpád szókincs-rétegeiről szólva az i d e g e n s z a -
v a k a t Kardos László „a kor kozmopolita műveltségé-

36 Nyugat 1920: 334—335. — én emeltem ki. 
37 / . m. 1 1 3 - 1 2 0 , 2 1 9 - 2 2 2 , 2 8 5 - 2 9 0 stb. 
38 Vö. Szabó Zoltán: I. m. 274 stb. 
39 Uő: I. m. 247. 

2« 
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nek" jegyeiként értékeli.40 Hozzátehetjük : elsősorban a váro-
si értelmiségre jellemző nyelvhasználat ez, amelyben latinos, 
németes, franciás műveltségszók keverednek. Feltűnő egy-
egy téma halmozott műveltségszó-vonzata : az Interieurben : 
aktot, bizarrul, filigrán, fantasztikusabb. A Téli verőfény szin-
tén műtermi hangulatot idéz:pingál, restaurál, Mester, lazúr, 
bíbor, erotikával, skárlát. Az Invokáció Csokonai Vitéz 
Mihályhoz a nagy versek egyike: gondolatban, térben, idő-
ben tág körű : kucséber, prerí, dsungel, boa constrictor, pál-
mái, Debrecen mag&ny-prerijén bús farmer, rezignáltán, fa-
mulus, Mikrokoszmoszunk, virtus, vakolatul, szimbólummá, 
balladás, invokáció, monoplán, Gyakran a mitologikus mű-
veltség bukkan elő az idegen szavak révén : „az álmos vicék, 
I Mint lassú dsinnek, rosszkedvű koboldok" (Körúti hajnal), 
„bájjal tűzi fel / Ametiszt-{ktyo\éA Nyugatnak / Vénusz, az 
éteri hetéra" (A Palace-ban ...). 

Nem riad vissza kora technikai kifejezéseitől sem: nap-
fénybe konzerválva; autó, garázs, Traverz-vasakká stb. A 
tank szó 1918-ban jelent meg nyelvünkben — és már ez év 
őszén megjelenik egy Tóth Árpád-versben is: „Mily ádáz 
végzet zord zajú tankja jár / A szittya földön?" (Szent nyo-
morék, riadj!). A költő szavak iránti naprakész fogékonysá-
gát jelzi, hogy újságcikkeiben - gyakran a humoros hatás 
kedvéért — megjelennek olyan szavak is, mint a bicikli, 
cucilista, fiakkert, tribünön, srófot srófol a nap, totalizatőr, 
a mungók népe beprotegálja, spriccer, vurstli, virzsiniája, 
éceszt, drukkolva, kireperálni. Gyakran a társalgási stílus 
kigúnyolását érezzük ezekben : „Mert ez a nyár, / Ah, direkt 
rettenetes ő " ; „S míg kubánk lassan el lesz szíva" ; „Elhagy, 
mint Szent Pál / Anno dazumal/ Az oláh népet"; „Ajaj, sagt 
er, most segíts Pavlik" „Itt gróf Tisza kabaréz, / Viszont 
Fiume koler ás, / Sőt az árvíz se toleráns" ; stb. — Kétségte-
len: az idegen szavak használatában a klasszikus művelt-

40 / . m. 115. 
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ségű, városon élő, közéleti érdeklődésű költő — újságíró 
stílusművész mutatkozik meg.41 

Szókészletének t á j n y e l v i r é t e g é b e n kevés a 
valódi tájszó : balkörmű, befen, fen (beken), gabalyít (össze-
rak, kerekít), lágymeleg (langyos), bakar (szőlőfajta), mart 
(part), zsarát (parázs, eleven szén) stb. Gyakoribbak a köz-
nyelvi szótól csak hangzásban elütő alaki tájszók : kérd (kér-
dez), csuda, fereszt, cúkoroz, faricskál, dana, hancúzik, 
előmbe, véled, mívelsz, setét, setétlő stb. Jelentés szerinti táj-
szó az, amikor egy köznyelvivel azonos szóalakhoz tájnyelvi 
jelentés társul: „Akkor voltam fiatal, / Hogy elmentem in-
nen" (értsd : amikor elmentem). Stb. 

Jelentős szókincsrétege Tóth Árpád verseinek a v á l a s z -
t é к о s, irodalmias, és az ide kapcsolható a r c h a i k u s 
szavak halmaza. Az effélék halmozott alkalmazása túlcizel-
lálttá, olykor kissé sterillé is teszi a verset, amikor például 
a szántó parasztról ezt olvassuk : „már a városvégi lankán / 
Bolyongtam, künn egy agg szántotta földjét, / A bölcsek 
szelíd nyugalma ömölt szét / Szépmivü arca évötvözte lapján, / 
Köszöntött, és én elmerengve néztem. // Ökrei a barázdát 
lomhán vonták, / Mint egykedvű évek az arcredőt. . . / S 
szívemben akkor halkan arcra dőlt / A méla bánat, s kék 
kösöntyűs kontyát / Megbontva, sírt a sűrüdő setétben . . . " 
(Séta az alkonyatban). Hasonló túlfinomítottságot érzünk 
ebben is: „Ma langy a lég opálja", „Az orcánk színes lárva" 
(Bús délelőtti vers) ; vagy: „Zord énekes, borongva ünnepel-
lek, / Alélt idők felém rémlő kolossza, / Az ős magyar síksá-
gon antik Ossa, / Setét orom, kin szittya bú a felleg!" (Ber-
zsenyi). Olykor nem is annyira a szavak, mint a túl finom 
fogalmazás kelti ezt az érzést bennünk: „Sok este halk szi-
varnál sárga bábút / Kockás mezőn kedvvel léptettem én, / A 
Malomárok kinn már jég alá bútt, / S a kandallón vén tölgy 

41 A költőnek a Debreceni Nagy Újságnál eltöltött korszakát érté-
keli Kardos Pál: Tóth Árpád, a debreceni hírlapíró című tanulmányá-
ban. = К. P.: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1979. 1 0 1 - 1 3 6 . 
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dalolt kemény / Erdei dalt, s izzott moszatszakálla — / Távol 
harmonikák hittak rivón, / S a fenyvesek fölé ragyogva szállá / 
Aranyszárnyán a roppant Orion' (Az árnyból szőtt lélek). 

Az ínyenc olvasót is lenyűgözik ezek a sorok, melyekben 
a választékos, régies szók olykor tájnyelvi formákkal keve-
rednek. íme még néhány ide tartozó szó : árny, csiklándoz, 
avitt, elegy, halkai, képzelmem, juházva, kondor, kalit, húny, 
körüle, mára kelve, sírok bévül, ó, ódon, redő, tarlott ágak, 
üdvözlegyetek, viheder stb. Formális archaizmusnak vagy 
betűnépiességnek is felfogható a lány szó gyakori lyány írás-
változata : lyánynak, lyánykéz, kislyány stb. 

Tóth Árpád s a j á t s z ó a l k o t á s a i n a k száma nem 
nagy, de akad néhány szép sűrítő jelentésű összetétele, a 
költői beleérzés bizonyítéka: övükoldott (oldott övű), lebá-
gyad (elbágyad + leesik), körül-kormos éj, hejehuja-hely, szi-
rom-leány, acélfőniksz, májusittas, örökegy (végtelen 4- egy-
forma), rozsdakék, lányszemszínű kék, felbozsog, világör-
vény-forgás, visszabúsul (búsan visszanéz), olajvirág, felme-
reng (harang: tompán megkondul), villamos jajdult ki a térre 
(csikorogva kigördül), sok setét sorod érte szíven (érint + 
szíven üt), zenévé fátylasult (a zsivaj : eltávolodik, letompul). 
Stb. 

Nem kívánunk foglalkozni Tóth Árpád k u l c s s z a -
v a i v a l : egyrészt, mert erről Kardos László sok mindent 
elmondott — bár a szövegtani oldalról közelítésnek itt még 
lenne feladata —, másrészt pedig mivel a kulcsszók és a 
költő világképének összefüggései terjedelmesebb elemzést 
kívánnának. Mindenesetre igen beszédes az, amit Kardos 
László mond: 

„ A Hajnali szerenád darabjaiban — mindössze 43 versről van szó! — 
a »bús« több mint hatvanszor fordul elő, a »halk« ötvenszer, a »setét«, 
»szelíd«, »fáradt« és »furcsa« egyenként körülbelül harmincszor! Ezek 
a jelzők sajátosan ernyedt és ernyesztő légkört teremtenek, dekadens 
kellemük elzsongít."42 

421. m. 115. 
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Nyilván nem véletlen, hogy mind melléknév. De hasonló 
hangulatot fejeznek ki a leggyakoribb, legjellemzőbb igék: 
átballag, hervad, elborong, sír, vágyik, remeg, ötvöz, meghal 
stb. 

A kulcsszók közül leggyakoribb a bús, mely — mint Gáldi 
mondja43 — „bársonyos csellóhangra emlékeztető" zengésű, 
így kiválóan közvetíti a költő életérzését vagy hangulatát. 
A mellékneveken és szinonim hangulatú igéken kívül akad 
néhány gyakoribb főnév is a versekben, amelyek az intim 
esti szoba belsőt vagy a kozmikus messzeséget idézik fel : ágy, 
óra, lámpa; gálya, távol, csillag stb. A szófajok közül külön 
figyelmet érdemelnek Tóth Árpád indulatszavai. Mivel 
azonban ezek a szövegben mondat értékben élnek, később 
ejtünk róluk szót. 

6. Utalni szeretnénk röviden Tóth Árpád versnyelvének 
s z ó a l a k t a n á r a , toldalékolásának egy-két vonására. 
Ez részben hangtani sajátság - ha a toldalékok alakválto-
zatait tekintjük —, részben tőtani kapcsolódás kérdése, rész-
ben szerkesztéstani, ha olyan jelenségekre tekintünk, mint a 
kihalt igeidők előbukkanása stb. 

A névszóragozásban — akárcsak a többi nyugatos költő 
— ő is megengedi a -banIben rag lazább, beszédben gyakori 
-ba\be változatát: hajdanába, félek magamba, lobog a . . . 
homályba stb. A -bóljből rag is megjelenik nyelvjárási -buljbűl 
formában : homálybul, lombbul stb. A fosztóképzős mellék-
névi határozószók gyakoriak: nesztelen (nesztelenül), mez-
telen, tehetetlen. Hasonlóan kettős szerepű az élveteg, téveteg 
stb. Kardos László is kiemeli, hogy már-már „a modoros-
ságig kedveli a jelenidejű melléknévi igenevekből képzett 
határozókat: megértőn, ámulón, tettetőn, kincsrejtőn, dider-
gőn, szánnivalón, dörgőn, bízón, vérzőn, pompázón, szédülőn, 
lendülőn, tűnődőn, remegőn, kedveskedőn, lemondón, altatón,"44 

131. m. 321. 
44/. m. 119. 
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— Hozzátehetjük: a ma gyakoribb kötőhangzós változat e 
típusban ritka : szomorúan. 

A birtokos személyragos alakok gyakran szerepelnek 
tárgyként: társad (társadat), magad, szemük, tanyánk stb. 
alakja hasonult hosszú mássalhangzóként is eló'fordul, így 
jobban idomítható a versmértékhez: pirossá, gonosszá, 
kulaccsát, ezeket olykor a rím hívja elő: „Hogy mámor 
kincsét ossza, . . . Amelynek nincs gonosszá" (Pajtás, 
igyunk . . . ). Ide tartoznak az aranyja, illatja, vonalja alakok 
is, csak itt a hosszú mássalhangzó leírt formája eltérő. Elő-
hívójuk vagy a rím, vagy a versmérték, vagy a kettő együtt : 
„A lanka dombok telt, kerek vonalja... / Hűs paplana 
alatt a dús föld, mélyen alva" (Téli verőfény). — Régies ízű, 
archaikus hatású a több birtokra utaló -ai/ei személyrag rö-
vidített alakban való használata : „S bánátim . . . megültek", 
„Vén sikátorid során", „Szívem virágit nyújtom át i t t" 
stb., a két utóbbi példában látható az időmérték kiváltó 
hatása. 

Hasonló okokból fűzi a -t tárgyragot olykor — a közszo-
kástól eltérően — a mássalhangzós csonka tőhöz, illetőleg 
a magánhangzós teljes tőhöz : fűszált, zseb tükör t: „S pad-
lásablakot, kitört I Sarkon fordulót, / Villogtatsz, mint zseb-
tükört", illetőleg : másat stb. Nyelvjárásokban ezek a formák 
közhasználatúak, így nem okoznak nehézséget az átlagolva-
sónak sem.45 

Az igeragozásban is többnyire a mérték vagy a rím kívá-
nalma szerint alkalmazza azokat az alakváltozatokat, ame-
lyek a nyelvjárásokból, nyelvrétegekből vagy régiségből is-
merősek, így közérthetők: „nem kell már harcra szállnod"; 
„véle lengni fönn" ; „új örömöt zengni szorítana"; „Csüggni 
akasztja reménytelenül"; „készítsz / Setét, erős bor t" ; „En-
gedd feléd feszítnem"; „Kis jégcsapok csüngnek kuszán"; 

45 A címeket — tömeges jelenségről lévén szó — helykímélés cél-
jából elhagyom. 
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„Áldlak, mert szent magyar vagy" ; „keskeny öklére könyök-
lőn"; „Köszöntlek, tavaszi erdő"; stb. Ezekben többnyire a 
rövidebb alak felelt meg a mértéknek. Nem ritka azonban az 
ellenkezője sem: „Ó, tudsz-e szállani"; „Ó, hányszor állot-
tam az ég alatt"; „Csak ringasz renyhe tükrén"; „Nézd, 
szólottam magamhoz"; „Nem tudom. Csak érezem"; „Sze-
líd lejtőjén átfolyt" ; „Homlokunkon szétfoszoV' ; „feléd ivei 
sovárgva" stb., ez utóbbi példák már távolabb esnek a mai 
beszédgyakorlattól, — nem ritkák viszont a közbeszédben 
gyakori kéne, vón, vóna stb. igealakok. 

Meglehetősen sok régies igeragozási sajátság is elénk tű-
nik. Már Kardos László46 említette az elbeszélő múlt példáit : 
kelle, aláeresztém, hajtók, elmulasztód, tetszék, tetszenek. 
További példák: „Ki elveszítéd sorsod tartományát"; „S 
hogy gyenge szálát zord párkák fonák, / Bár színe alján ott 
a torz fonák"; „Kiről karod szent övét rég leoldád"; „Hány-
szor terítém csöndes fátyolát / Magam köré, és véle szépité-
lek" (Az árnyból szőtt lélek); „hordád / Lelked szelíd fürt-
jét" stb. — egy régmúlt igealak is előbukkan: „kezétől a 
templomi kufár-had / Üvölt vala . ..", ezt azonban a bibliai 
miliő eléggé indokolja. 

Ma már régiesnek érezzük a feltételes mód tárgyas rago-
zású igealakjait is : „Kinyitnák a klub ablakát" ; „Most tud-
nók a szót" stb. Érdekes, ritka szenvedő alakú igék: „a 
lét fájó titka megoldik" ( = megoldódik); „meghalt az 
Isten / És ravatalra tétetett". Régies igealakok még: „hátha 
jő. .. a szebb, ú j világ"; „ ím sírván esdekellek" stb. Van 
egy-két szokatlan igeneve: „Csönd. Ajkaim lezárvák" : szinte 
a kódexek korát idézi. Gyakoribb a főnévi igenevek sűrítő 
szerkezete. Kardos László szerint „megjelenik, éspedig tö-
megesen, a főnévi igenév idegenes használata, amire Arany 
és Babits adott példát":17 látni kenték szemük; pillám zo-

4 0 / . m. 119, 220. — Ezt a jelenséget Barta János mint a modern-
kedéstől való elfordulást értékeli: I. m. 213. 

471. m. 221. 
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kogni nehezült; szívem szakadni feszült. A főnévi igenévtől 
nem idegen a célhatározói jelentés és más sűrítés sem : „Élni 
látszanak a festett gulyák", „Vak hullámokkal zúzni fenye-
get"; „Hervadni-fájó nőkkel tégy csodát"; „Cirógass és 
keríts meg: élni, élni!" stb. Lényegében a határozói igenevek 
is gyakran sűrítenek magukba például időhatározót: „mint 
lomha szultán, / Kinek, szép háremhölgye lágy derekához 
nyúlván, I Remegnek . . . ujjai" ( = amikor derekához nyúl). 
Jó lenne hinni, hogy Tóth Árpád filológiai tanulmányai során 
ismerkedett meg régi nyelvünk igenévhasználatának árnya-
lataival, s tudatosan használta fel választékos sűrítésekre. 

Összefoglalva azt mondhatjuk: a nyelvi alakváltozatok 
közötti válogatás lehetősége talán legnagyobb mértékben a 
morfológia területén érvényesül. Tóth Árpád kitűnően ki-
használja ezeket a lehetőségeket. Szüksége is van rá, mert 
verseinek túlnyomó része rímes és időmértékes formájú, így 
a kettős megkötöttség megkívánja a nyelv rugalmas idomu-
lását. Kétségtelen, hogy az azonos lényeget kifejező eltérő 
nyelvi formák eltérő nyelvréteghez tartozás tudatát is ma-
gukkal hozzák: a nyelvjárásiasság, irodalmiasság, idegen 
származás, régiesség, biblikusság stb. hangulatát. Tóth Ár-
pád nyelvében a domináns ízek a választékosság és az ar-
chaikusság. Ezek azonban jól összeférnek az enyhe nyelv-
járásiassággal is, hiszen ezek egy része beszivárog a köznyelv-
be is — mint például a rövid hangzók —, részben biblikus, 
mint az illabialitás. 

7. Tóth Árpád szintaxisának, mondatszerkesztésének leg-
többször emlegetett, legközismertebb jelensége a j e l z ő k 
művészi alkalmazása. Nyelvészeti szempontból célszerűbb 
lenne a jelzős szerkezetekről beszélni, hiszen könnyű belátni, 
hogy ugyanazon jelző értéke merőben más lesz, ha más jel-
zett szóhoz járul. A jelző általában korlátozza, megköti a 
jelzett szó jelentését. A szokványos jelző rendszerint a hét-
köznapi valóság gyakorlatias szempontjait érvényesíti: 
szemantikailag kompatibilis, jelentése „illik" a jelzett szó-
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éhoz, idomul az emberi megszokásokhoz, tapasztalatokhoz. 
Ugyanakkor — a valóság „emberléptékű" ismerete alapján 
— olykor rendkívül rugalmas is lehet: a kis kutya, a kis 
ember és a kis erdő, kis ország szerkezetek jelzője igen eltérő 
méretet jelölhet. 

A költői jelző értéke gyakran éppen szemantikai inkom-
patibilitásában van: a jelző jelentése nem „illik" a jelzett 
szóéhoz, váratlan, meglepő. Ezzel új dimenziót ad a tükrö-
zött valóságnak, távoli fogalmak összekapcsolására késztet. 
Hatványozza a jelzők hatását, ha nem egy, hanem több is 
sorjázik belőlük egy jelzett szó mellett. Ilyenkor szinte egy-
idejűleg távoli képzetek komplikált egymásra vonatkoztatá-
sát kell elvégeznünk, s olyan érzésünk van, mintha más-más 
színű sugarak reflektoroznának ugyanarra a tárgyra.48 

Nézzünk előbb néhány egyedi, de szokatlan költői jelzőt 
Tóth Árpád gazdag készletéből — anélkül, hogy stilisztikai 
minősítésükre kitérnénk: szirmasíró virág, koravén alkony, 
fűszeres fasor, hűs szomorúság, vén vizek, izzadt fák, övük-
oldott titkok, lányszemszínű kék parázs, lila dal, zöld konty, 
sovány akác stb. Ez a sorozat természetesen nem esik egybe 
sem a leggyakoribb, sem a kulcsszónak tekinthető jelzőké-
vel, mint a bús, setét, szelíd, furcsa, halk, fáradt, lomha, fél-
szeg, arany stb.49 

Vizsgálni lehetne — kellene is — a költő jelzőit aszerint 
is, hogy ugyanaz a jelző hányféle főnévi fogalomhoz járul. 
A leggyakoribb bús nem teljes példatárából például meg-
állapíthatjuk a következőket. Első, szokásos alkalmazása 
élőlények, főleg személyek minősítése : bús anyóka, bús(...) 
király, bús bajtársak, bús lovas, bús eb stb., illetőleg a rész — 
egész viszonya alapján: bús fejők, búsabb szem, bús férfi-
arcéi stb. Alkalmazza továbbá élőlényként felfogott, meg-

48 A nyugatosok jelzőhasználatához 1. Benedek Marcell : Elősza-
vát a fenti Miért szép? kötetben: 8—9. 

49 Vö. Kardos László: I. m. 1 1 4 - 1 1 5 , 220, stb. - A Hajnali szere-
nád jelzőire: Seres—Szappanos: I. m. 152; Tüskés Tibor. I. m. 35— 
37. a Rímes, furcsa játék jelzőiről ír. 
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személyesített tárgyak, dolgok neve mellett: bús virág, bús 
rajok ( = felhők), bús rózsafák, bús lángrózsa, bús kösöntyű, 
bús asztal, bús dolgok stb., ezek úgy jelennek meg, mint a 
költő érzésének átvitelei, kivetítései. Megjelenik a jelző vala-
milyen elvont érzet, érzés, fogalom neve mellett is, még tá-
volibb extrapolációval: bús titok, bús lámpafény, bús ária, 
bús emlék, bús csoda, bús ütem, bús dolgok, bússzavú fák 
stb. Érezhető, hogy minél távolabb jutunk a szokásos, sze-
mélyt jelentő jelzett szótól, annál merészebbnek, szokatla-
nabbnak, költőibbnek érezzük ugyanazt a jelzőt. 

Nincs terünk a halmozott jelzők tüzetes elemzésére, bár 
Tóth Árpád lírája a legbővebb lehetőséget adná erre talán az 
egész magyar költészetben. Jelentéstartalmukat tekintve a 
halmozott jelzők lehetnek szinonimak, rokon jelentésűek, 
antonimak, ellentétes jelentésűek, heteronimak, egymástól 
független jelentésűek. Megválasztásukba beleszólhat hang-
alakjuk is: paronimak a rokon hangzású jelzők, és termé-
szetesen ide tartoznak az azonos vagy rokon hanggal kez-
dődő, alliteráló jelzők is. Mindezeket legfeljebb érzékeltetni 
tudjuk itt néhány példával. 

S z i n o n i m j e l z ő k b o k r a az ilyen : „S halk, sur-
ranó, selyembevont bokákkal" (A parkban): a jelzők egy-
mást erősítve oksági viszonyt is kifejeznek. „Erős, édes, illa-
tos élet" (ősz): többletjelentésként valami mámorító ital 
képe is feléled bennünk. „S a remény reszkető, vékony s 
könnyes ezüstjét, / Nézd" (Hímzés) : a remény az élet „hím-
zésének" sérülékeny ezüstfonala. „A levegő hideg, kék és 
merev" (Október) : az acél tulajdonságait sugallják a jelzők. 
„Még hull a nyári fények zafír, rubin, agát / Esője" ( Őszi 
szántás) ; „Tétova, ferde, nagy karjuk" (Pompázó, lusta, édes 
alkonyat...) ; „A véres,fájó, vak verejték" (Szent nyomorék, 
riadj!)"; „Igyunk az idegen, jövendő, messzi lányra" (Aquin-
cumi korcsmában) ; „A nagy, / Örök, hatalmas, vén kristály-
harang" (Miért?); „Víg, hajnali, pacsirtás / Lelkem" (Ó, 
napsugár!) ; „Öldöklő, gyarló, / Rossz emberek" ( Őszi beszél-
getés) ; „méla, hosszú, vont litániák", „Sáros, bűnös, ócska 
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bolygónk" (Az új isten); „Megbékélt, bölcs, halk mártír" 
(Sóhaj) ; „Én voltam lusta, gyáva és ügyetlen" (Csak ennyi) ; 
„Legényes, víg, pántlikás kalapom" (Karthágó kövein) ; stb. 

An t o n i m j e l z ó ' b o k r o k is előfordulnak, bár 
jóval ritkábban: „Milyen vonító, furcsa hangtömeg! / Züllött 
és édes, fájdító és kába" (Rádió) : a két utójelző-pár szándé-
kosan ellentétes jelentésű. „E hányódó, törött vagy undok, 
kapzsi bárkák" (Elégia egy rekettyebokorhoz) : a két jelzőpár 
a szánandó és a gonosz emberekre céloz. Arra, hogy az ilyen 
ellentétes kifejezések társulhatnak egymáshoz, bizonyíték 
irodalmi nyelvünk édes-bús, keserédes szava : mindkettő meg-
található értelmező szótárainkban. 

H e t e r o n i m , tartalmilag egymástól teljesen független 
melléknevek együttes alkalmazása jelzőbokrokban szintén 
igen gyakori - már a fenti szinonim jelzők csoportjában is 
előfordulhat, hogy kettőnél több jelző esetén nem egyértelmű 
a szinonimitás. A heteronim jelzőkre áll leginkább az, amit 
fentebb a jelzőbokrok stilisztikai hatásáról mondtunk. Csak 
néhány példát! — „S kacag a szél a beteg, a puszta, / Feke-
télő, vén hegyek felől. . . " (Este) : ez a vers 1907-ből való, 
talán még nem eléggé kiforrt — a költő első megjelent köl-
teménye.50 „könnyű, kényes, úri I Lyánykéz" (Sóhaj) : a sor-
sot körülíró kifejezés jelzői valójában a jelzett szó jelentése 
révén válnak egységes tartalmúvá, az ötvözi őket össze. „A 
lélek drága, furcsa, kényes / Tallérja ritkán marad fényes" 
(Karthágó kövein) : a jelzett szóval csak az első jelző illenék 
össze, de akkor meg konvencionális lenne — lehet, hogy a 
kényes a rím kedvéért került be a sorba. „A messzi, drága 
tűzi v é s z t . . . Ne nézd . . . " (Bús sóhajtás) : csak a további 
szövegből derül ki, hogy az esti horizontról, a távolba csaló 
naplementéről van szó. Néhány további példa megjegyzés 
nélkül: „A csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye" (Elégia 
egy rekettyebokorhoz)( „Jönnek új, igaz, jó emberek" (Egy 
régi ház előtt) ; „a szív is, mint egy kényes / Ritka, piros cserép 

50 Vö. a kritikai kiadás jegyzeteivel: 450—451. 
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virág" (Egynémely emlék, régi kincs); „Pompázó, lusta, édes 
alkonyat" (cím is !) ; „nyúlánk / Hegyes sipkájú sárga láng" 
(Láng); „Minden homályos, vén bút elfelejt" (Az ősök rit-
musa); „Alszik a sűrű, jó magyar föld", „Ó, te furcsa 
drága, / Vad búval és bő vérrel ázott, / Komor magyar föld" 
(Fénylő búzaföldek között); „mikorra elsóhajtana / A resz-
kető és forró földi száj" (A hídon) ; „most teríti szét / Nagy 
puha, piros szőnyegeit" (Józanul és fantáziátlanul) stb. A fen-
tiekben csak a három vagy több jelzőből álló bokrokat sze-
melgettük. Természetesen a heteronimitás is lényegében min-
den két jelző viszonyára külön is vizsgálható lenne. Még in-
kább a versszövegekben kombinált, sokféleképpen beépülő 
jelzős szerkezetek hatványozódása. Ilyen például a Sóhaj 
első néhány sora : „Mint túlédes, setét, únt kávéházi lőrét / 
Úgy szürcsölöm már sokszor a halkuló harangszós / Fülledt, 
fáradt estéken lankadt illatú, langyos / Italát bánatomnak." 
— A lőre főnév négy jelzője heterogenitásában is pontosan 
megjeleníti a kávéházban kedvetlenül időző költőt: a jelzők 
közt antonim jellegű a túlédes, mert nem illik az általában 
savanyú lőréhez. Az esték jelzősora rokon jelentésűnek tűnik, 
hatásukat fokozza az alliteráció, akárcsak az ital ismét he-
teronim jelzőiét is. Alig három sorban kilenc hangulatos 
jelző : szinte ellenállhatatlanul árasztja ránk a költő bágyadt 
szomorúságát.51 — Vagy a hegy tetejéről a homorú völgyet 
néző ember tiszta jóságát idéző sorok jelzői : „Falusi, kerek 
kis sorsok / Jóízét érezem, / A sok apró, messzi tornyot / Si-
mogatni nyúlna kezem" (Rozskenyér). Itt a madártávlati 
kép lekicsinyíti, tenyérbe foghatóvá teszi nemcsak a konkrét, 
hanem az elvont főnév eltérő jelentésű jelzőit is. 

A h a n g a l a k i h a s o n l ó s á g o k a t m u t a t ó 
jelzőkre elég csak utalnunk. Természetes, hogy ilyeneket a 
jelzős szerkezetek minden tartalmi típusából idézhetünk. 
Tóth Árpád alliterációi talán legszebbek a világirodalomban, 
s nagy részük a jelzős szerkezetekben fordul elő. Bőven tár-

51 Vö. még: Kardos: I. m. 120. 
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gyalja és idézi őket Kardos László is : halk hang, halk hajó, 
lenge lánc stb.52 Elég itt ha a hasonló hangzású jelzőkre az 
imént idézett két versdarab néhány vonását említjük. Allite-
ráló összehangzás : halkuló harangszós; Fülledt, fáradt; lan-
kadt illatú, langyos; kerek kis. Magánhangzóiban cseng össze 
a túlédes, setét, únt jelzősor, amely ráadásul művészi hang-
tükröztetés is: ú-é-e; e-é-ú. A rím emeli ki az összehangzását 
a harangszós és langyos szavak végződésének, de a soron belül 
is rokonság ébred a hasonló végződésű jelzők közt: setét, 
únt; fülledt, fáradt. Látni való: a paronimia, a hasonló 
hangzás többféle hanghatást csendít össze a hangsor szavai-
ban, olykor fel sem figyelünk rá, de munkál a versek zenéjé-
nek alakításában. 

Még egy megjegyzés a jelzőkről. A halmozott jelzők fajtái 
közt nem szóltunk a h o m o n i m b o k r o k r ó l . Termé-
szetesen ilyen is létezik, de inkább csak ismétlés formájában. 
Ennek is megvan a stilisztikai hatása, fokozó, intenzitás-
növelő ereje. A köznyelv is használja a sok-sok, nagy-nagy és 
hasonló kifejezéseket. Tóth Árpád nagy érzelmi töltetű köl-
tészetében is van példa ilyenre: „Fejem lehajlik pár vonal-
nyit II A föld felé, a rög felé, / A biztos, biztos sír elé" 
(Erdőszél) ; „S most zúzott kéjjel ébredek a rejtett / Vak, vak 
rögön" (Szomorúság Anteusa) stb. 

8. Tóth Árpád költői nyelvének talán még a jelzők hasz-
nálatánál is feltűnőbb és hatásosabb sajátsága az é r t e 1 m e-
z ő к hihetetlenül gazdag burjánzása. Nagy érdeme Kardos 
László monográfiájának, hogy ezt a jelenséget is bőven tár-
gyalja.53 Az értelmező grammatikai mivoltán napjainkig vita 
folyik. Talán legvilágosabb meghatározása az, amit a Nyelv-
művelő kézikönyv ad : 

„Az értelmező (amelynek gyakori fajtája az értelmező jelző) az előtte 
álló szónak — az értelmezettnek — a jelentését teszi pontosabbá, 

5 2 / . m. 139. 
531. m. 120. 
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ill. világosabbá, mégpedig: a) értelmező jelzőként — mintegy utó-
lagos jelzőként — közli valamely jegyét, vagy b) megnevezi a mivol-
tát (fogalmi kategóriáját), esetleg azonosítja valakivel vagy valami-
vel. Az értelmező fogalma tehát tágabb, mint az értelmező jelzőé, 
hiszen az utóbbi — b) típusú — értelmező többnyire nem jelzői 
jellegű."54 

Kár, hogy ez a meghatározás nem különíti el még pontosab-
ban az értelmező' jelző vagy utójelző és a valódi értelmező 
fogalmát. Ha ez utóbbit valóban logikai —szemantikai ala-
pon próbálnánk elkülöníteni, akkor kimondhatnánk: az 
é r t e l m e z e t t a kapcsolatnak az a tagja, amely globáli-
sabban, átfogóbban, bővítmények nélkül tartalmazza a két 
szembesített fogalom egyikét, az é r t e l m e z ő pedig az, 
amely kifej tettebben, részletezőbben jellemez vagy azono-
sít. Ebben az esetben azonban el kell fogadnunk azt is, hogy 
a két rész sorrendje nem mereven megkötött, az értelmező 
meg is előzheti az értelmezettet: vézna, szánalmas figura *-
én.55 — Az értelmező — főleg ebben a tágabb felfogásban — 
átfedésben lehet a grammatikai értelemben vett azonosító 
típusú nominális mondatokkal, illetőleg — stilisztikai szem-

54 I. т. 1,552. Akérdés újabb irodalmából: Károly Sándor: Az értel-
mező és az értelmezői mondat a magyarban. Bp. 1958.; Benkő László: 
Stilisztikai szemlélet, nyelvtani kategorizálás. Magyar Nyelv, 1958. 
305—311; Antal László: A magyar jelző három különböző nyelvtani 
koncepció fényében. Uo. 1964. 61—68; Tompa József: „Egyik leg-
nagyobb tévedése?" Uo. 428—432; Imre Samu: Megjegyzések a jel-
zőről. Uo. 433—440; Jakab István: Az értelmező és az értelmezett 
szószerkezeti viszonya. Magyar Nyelvőr, 1977. 9—19; Károly Sán-
dor: Valóban mellérendelés az értelmező? Uo . 1978. 46—50; Jakab 
István: Igen, az értelmező mellérendelés. U o . 293—298; Sebestyén 
Anna: Az értelmező Krúdy prózájában. Debrecen, 1986. Tanári szak-
dolgozat. KLTE Magyar Nytud. Tsz. 

55 Erre az értelmező típusra már rég felfigyelt Herczeg Gyula: A 
nominális mondat a magyarban. Magyar Nyelvőr, 1956. 25—57. Ha-
sonlóan, „fordított sorrendű értelmező"-nek nevezi az ilyen szer-
kezeteket R. Molnár Emma is: Magyar Nyelv, 1982. 152. — A továb-
biakban a zárójeles nyíl az értelmezett felől az értelmező felé mutat. 
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pontból — a metafora bizonyos típusaival. Ezekre a vonat-
kozásokra azonban itt nem áll módunkban kitérni. 

Az értelmező jelzős kapcsolatokat - nevezhetjük őket 
hátravetett jelzőnek, utójelzőnek is — az jellemzi, hogy az 
értelmezett főnevet nem ismétlik meg más főnévvel. Rend-
szerint határozott névelővel következnek az értelmezett után 
és felveszik annak toldalékait, aminek következtében jelen-
tésük alkalmilag főnevesülhet: tudatunkban kiegészül az 
értelmezett jelentésével. Csak néhány példát erre Tóth Árpád 
gazdag készletéből: „Mint éji tó, (-») az árnyruhás, borús ... 
Kigyúl a nap, (->•) a szent, tűzkoszorús ..." ( Régi dallamok) ; 
„Tanár úr voltam, (-*) lelkes és sovány" (Szigeti emlék); 
„Káosz volt, s káosz lesz, (->) bús kósza, vad" (Egy pisztoly 
csattant el); „Kaszáscsillag, (-») az öreg" (Kaszáscsillag); 
„Roppant árnyak, (-») feketék és némák / Cammognak" 
(Pompázó, lusta, édes alkonyat); „Elet, (-») te sok jajjal 
kemény" (Örök tavaszban járnék); „Szelíd gyermek, (->) 
lásd, lomha, furcsa, bágyadt" (Krisztus-képre) ; „Szomorú 
társak, (->) halvány ajkúak, / Bús bajtársak (->) horpadt 
szívűek" (Ave morituri...); „Állt egy alak, (->) vénhedt és 
fáradt" (ősz); „Ó, mennyi pompa van e vén világon, (->) 
/ Túlérett és pazar és érthetetlen" ( O, mennyi pompa . ..) ; 
„Mikor még mint gyerek (-•) szelíd, zömök . . . / Ültem" 
(Október); „És part is vagyok, (->) magányos és 
árva"; „Vak volt a hajnal, (->) szennyes, szürke" (Körúti 
hajnal). 

Az egyeztetett értelmező jelzős alakokra az jellemző, hogy 
a toldalékok elhagyásával nominatívusi formára redukál-
hatok: „és ajkamnak, (-») a búsnak, / Árkába becsókolja 
békítő kacagását" (Obulus); „Fekszem az esti réten, / A 
füvön, (-<•) a setéten" (Arany felhő) ; „S padlásablakot, (->) 
kitört / Sarkon fordulót / Villogtatsz" (Április); „Most áhíta-
tot áhitok / Szárnyat (->) röpítőt és puhát" (Gesztenyefa-
pagoda) ; „És árnyam, (->) az éji útra kentet I Elnézem majd" 
(Légyott); „hűs békét mímel, (-») fanyarat" (Aranylöveg 
a messzi égen) ; „Kitakarom . . . Zászlós tüdőm, (—•) a bús 

3 It 86/4 
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lyukast" (Elkoptam...); újat gabalyít | (->) Zöldebbet, 
nyersebbet, vadat" ( Ó, rímek fáradt mestere) ; stb. 

A tulajdonképpeni értelmezők újra megnevezik az értel-
mezettet, rendszerint újabb jelzős főnévvel. Ez a visszanyúló, 
újra említő, részletesebb megjelölés a lassítás érzetét kelti 
bennünk: meditativ, szemlélődő látásmódot. így érthető, 
hogy Tóth Árpádnál igen kedvelt nyelvi forma. Az esetek 
többségében egyszavas értelmezettet követ jelzős értelmező : 
„Fantáziám, (->) a magános cigány" (Hajnali szerenád) ; „Az 
erdő, (—>) az örök, buja csuda" (uo.); „a sötétség, (->) az éji 
rút csuha" (uo.); „a hold, (->) nagy rajzszög, aranyból" (uo.); 
„A hajnal, (-+) a nagy impresszionista" (uo.); „ő, (—•) a szent 
haza!" (Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz) ; „a félhold, 
(—•) / Szelíd, ezüst kar" (Augusztusi ég alatt); „a láz, (—•) 
a hű, bizarr dobos" (Csillag, ó, messzi szerelem); „a vágy 
(->) a lélek bús virága" (Október); „az éj, (->) a roppant 
néger" (Lámpafény) ; „Ó, Isten, Isten, (-+) lelkek ősz taká-
csa" (Az árnyból szőtt lélek); „Lelkem,( ->) csöndes cigány" 
(Hegyi beszédek felé) ; „Átkom, (-+) az ember / Kiirtja egy-
mást" (őszi beszélgetés) ; „Örülj te is. (-») Sütkérezz árva 
rög" (Hová röpülsz?); „Csillagapám (-») fénysubás / Öreg 
égi pásztor" (Kaszáscsillag) ; „A szél, (-») az ittas denevér" 
(Május éjén a régi bor) ; „a bölcsesség, (—•) az / Agg tanító-
mester" (Széthullt légiókkal) stb. 

A fentiek az értelmezők legegyszerűbb típusát képviselik. 
Látható az alapképlet: ragtalan főnév — többnyire alany-
ként — és annak jelzős főnévvel való újramegnevezése (a 
ritka kivételt az „Átkom, az ember" képviseli), amely mindig 
követi az értelmezettet. Vannak azonban komplikáltabb 
szerkezetek is. Ezek egyik fajtája, amikor kettős értelmező 
következik az értelmezettre: „Lámpám! (—•) öreg butor, 
(->) szelíd és furcsa törpe" (Lámpafény) ; „S bölcsőmnél te 
(->•) fény fia, I Álltál, (->) víg rokon!" (Április); 95 ő, 
az öreg Orion, / (->) A vén Égi Ember" (Kaszáscsillag) stb. 
Ez a jelzőhalmozáshoz hasonló szerkezethalmozás, hasonló 
költői hatások kiváltásának lehetőségével. 
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Érdekes értelmezőtípus az is, amikor egy jelzős szerkeze-
tet egy másik jelzős szerkezet értelmez : ilyenkor nehezebb 
logikai alapon eldönteni, hogy melyik szerkezet az értelme-
zett, illetőleg értelmező: „Nagy, sárga szirmát elhullatta már 
/ A lenge gázláng, (-») az éj bús virága" (Hajnali szerenád) ; 
„gyapjas hó (->) a vállát — enyhe kendő - / Szelíden védi" 
(Katonasír) : itt a költő gondolatjel közé vett értelmezője jól 
mutatja a gondolat eredeti tagolódását; „Vén, kéjes égi állat, 
(<->) éjek őre" (Esti ének) ; „A fáradt, bús, öt érzék, (<->) / Öt 
halk rabszolgám, ernyedten pihent" (Szédület); „a testvér-
emberek, (-+) / E hányódó, törött vagy undok, kapzsi bárkák" 
(Elégia egy rekettyebokorhoz) ; „Sok, sok ringó virág, (->) 
száz apró légi sajka" (uo.); „ az emberi Reménység, (—>) / E 
nagy, makacs paraszt" (Őszi szántás) ; „Bús, fáradt ritmusok, 
(<->) a holt apák" ( Az ősök ritmusa) ; „Bús életed (->) a fáradt 
kis regény / Hadd folyjon" (Hová röpülsz?) stb. 

Sajátos és hatásos értelmezős szerkezet az, amelyben egy 
szerkezetes, rendszerint jelzős tagot halmozott főnevek sorá-
val állít párba a költő: „Feleség, pénz, Páris <-, sok drága 
gyolcsa / A létnek" (Vágyak temetése); „ritkul drága er-
dőnk: (-») ember, hit és remény" (Örök tavaszban járnék); 
„Elhagytak Isten jó angyalai: / (-») A Hit, a Kedv, Egészség 
s Fiatalság" (Eredj, szerelem, szép sehonnai!); „paraszti 
csokor, (->) / Bazsalikom, viola, szarkaláb" (Bazsalikom); 
„új lakók nőnek körötte, (-») / Közöny, harag és gyűlölet" 
( Józanul és fantáziátlanul) ; E típus nyelvi elemzésekor haj-
lunk arra, hogy az egy főnevet tartalmazó jelzős szerkezetet 
érezzük értelmezettnek, és a vele szembeállított főnévi sort 
értelmezőnek. Ezt támogatja az is, hogy a jelzős szerkezetek-
ben a jelzett szó, a főnévi tag a fölébe rendelt elem, és ennek 
részletezése, magyarázója, kifejtője a főnévsor. 

Csak utalunk arra az alaki sajátságra, hogy az értelmezős 
szerkezetek is lehetnek ragozott szóalakok, akárcsak az 
utójelzős, értelmező jelzős kapcsolatoknál láttuk: „hozzád 
hárfázik halk kara / Szelíden gyűrt ruhájú vágyaimnak, / (->) 
E bús papnőknek" (Esdeklés) ; „kitakarom a mellkasom, / 
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(-») E borda-rácsos bús lugast, / Zászlós tüdőm, (-+) a bús 
lyukast" (Elkoptam . . . ; látni való, hogy a birtokos sze-
mélyragos értelmezettek — mellkasom, tüdőm — tárgy gya-
nánt állnak, ezért kerülnek az értelmezők is tárgyragos for-
mába; a lyukast természetesen alkalmilag főnevesült mel-
léknév); „Lásd, engem, (-*) kócos, bús jobbágyok / Sarját, 
rég megtett gyermekének / A finom, csábító Nyugat" (Fénylő 
búzaföldek között) ; stb. 

Kardos László egy érdekes értelmezőfajtára figyelt fel 
Tóth Árpád verseiben: 

„Kedveli a kihagyásos értelmezőt: »köszöntelek e szirtről, leghívebb 
dervised« (én, a te leghívebb dervised !)".56 

Tulajdonképpen nem beszélhetünk igazi kihagyásos szer-
kezetről, hiszen az ige személyragja elárulja, hogy ki az alany. 
Magam inkább lappangó, latens értelmezettről beszélnék 
ilyen esetekben. Előképe lehet az ilyen szerkezeteknek az, 
amikor az értelmezett és az értelmező olyan távol esik egy-
mástól, hogy már aÜg tudjuk őket egymásra vonatkoztatni : 
„Bordám közül a nehéz / Szív is elgurul, / Imbolyog még, 
menni fél, / Majd gyáván, sután, / Bíbor labda, útra kél / Tűnő 
nap után" (Április). Valódi latens értelmezettű értelmezők: 
„Álmodtam, húszéves gyerek, / Milyen leszek majd mint 
öreg" ( = én — gyerek; Egy-két sugárnyi régi nap) ; „Biztat-
gatott, csüggedőt, / Hű, szigorú fénye" ( = engem — csügge-
dőt; Kaszáscsillag) ; stb. Olykor a távolabbi szövegkörnye-
zetben megtaláljuk az értelmezettet vagy az azt helyettesítő 
szót : „Ó, mikor még, kis legény, / Próbálgattam fiatal, / Fé-
lénk hangocskámmal én" (Este a temetőn); „már kisvárosi 
élet / Gyógyítottja vagyok, megbékélt, bölcs, halk mártír" 
(= én — mártír; Sóhaj); „Ám bús homok szent venyigéje 
hordád / Lelked szelíd fürt jét" (Csokonai) stb. 

Végezetül ejtsünk néhány szót a — szerintünk — fordí-
tott szórendű értelmezős kapcsolatokról. Ezekben előbb ta-

561. m. 120. 
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láljuk a kifejtő, magyarázó, részletező részt, és mögötte az 
egyedi, globális, összegező szót, szókapcsolatot. Például: 
„Vézna, szánalmas figura, (<-) én" (Meddő órán) ; „Szavak 
szobrásza, («-) én (cím); „az esték / Mezítlen s bánatos úr-
asszonya: (<-) a csókvágy" (Egy leány szobájában) ; „Öreg 
csillag, (<-) Orion, / Hát lenyugszunk mostan?" (Kaszáscsil-
lag); „Utazásra vártam én, // Arra, mikor — halk hajó 
I Titokzatos tengeren — (<-)/ Fekvőszékem útrakél, / S lázam 
sodrán ring velem" (Elejtetted a napot); stb. Az értelmezős 
szerkezet tartalmi-logikai felfogásából kiindulva ez nem lát-
szik lehetetlennek, sőt, más értelmező típusok esetében is el-
fogadhatónak látszik az előre kifejtő forma, főleg akkor, 
amikor az értelmezett és az értelmező egyformán jelzős szer-
kezet formájú. 

9. A szecessziós és impresszionista költészet természetlí-
rizmusából, érzetkultuszából nemcsak a látványt és érzelmet 
közvetítő jelzők burjánzása következik.57 Lényegében véve 
az értelmezős szerkezetek is minősítenek azzal, hogy külön-
böző dolgokat egymásra vonatkoztatva, egymással azono-
sítva hasonlóságaikat vagy ellentéteiket kiemelik, felnagyít-
ják. Hasonló érzelmi tartalmak kifejezésének jó nyelvi esz-
köze a határozós szerkezetek alkalmazása is, különösen az 
állapot- és módhatározók halmozása. 

A h a t á r o z ók h a l m o z á s a jellemző vonása Tóth 
Árpád költői nyelvének. Igen sokszor minőséget is kifejez-
nek : fentebb láttuk Kardos László nyomán, milyen gyakori 
a melléknévi igenévből képzett határozója : megértőn, ámulón 
stb. Igen gyakoriak a primér melléknevekből formált hatá-
rozók is : búsan, setéten, árván, betegen stb. Ebből követke-
zik, hogy a halmozott határozók esetében is csoportosíthat-
nánk a példákat aszerint, hogy tartalmilag hogyan kapcso-
lódnak egymáshoz, megkülönböztetve homonim, szinonim, 
antonim, heteronim stb. jellegűeket. Hely híján azonban csak 

57 Vö. Szabó Zoltán: I. m. 257 kk. 
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néhány példával utalunk az egész kérdéskörre. Csak azt 
jegyezzük meg: a különböző fajtájú határozók sorjázását 
kevésbé érezzük halmozásnak, mint az azonos tartalmúakat. 
Például: „És jó volt ülni így, sötét bornál, az ében / Fák 
közt, a kék tüzű szikrákkal záporos / Nagy, nyári ég alatt" 
(A tejút alatt — csak a szorosan vett határozókat emeltük 
ki) illetőleg : „Miért? / Ó, szitkozódva s könnyesen s borongva, 
I Mindenhogy : árván, tépetten, sután, / Csak ez az egy kérdés, 
e kínos, tompa, / Leseng a világban." (Miért?). 

További példák (a szerkezet főtagjának kiemelésével, hogy 
a sorrend is megmutatkozzék).58 „Ma vizsgán, búsan, eltű-
nődve I (-») szétszednék egy vén fuvolát" (Bronzszobor a 
kávéházban) ; „Már gyakran, ravaszul s élvezve s betegen 
I (-») Ügyelek ..." (Sóhaj); „Erdőkkel, éggel, ajkad moso-
lyával I (->) Hangfogózza dalát" (Hajnali szerenád) ; „szűz 
álmodban, halkan, édesen (->) ... Sirasd el" (uo.); „Magá-
nyodban, betegen, árván, titkon, (-») Mégis maradt egy felpi-
hegő vágyad" (Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz) ; „Túl 
csókon, könnyön, lázon és önzésen, / Túl önmagunkon, (-») 
tisztult órák hozzák / Képét" (uo.); „ülök (<-) magamban, 
este I Csüggedve, árván, betegen" (A rubinszárnyú Cherub-
hoz) ; „S eléje két szomorú árny suhan, (<-) / Mint gerlepár, 
édes fészekre vágyva, / Fáradtan, halkan, csöndben, lassudan" 
(Dante) ; „Istenség, kit alkottam («-) magamnak / Simogató-
nak, kegyesnek, halknak" (Esdeklés); „Zokognak (<-) tom-
pán, szaporán, feketén / Az ablakok" (Éjféli litánia) ; „Betó-
dul, (<-) hűsen, selymesen, suhogva" (Pompázó, lusta, édes 
alkonyat. ..) ; „Ha sántán, sírva, reszketeg is, (->) de föl!" 
(Szent nyomorék, riadj!) ; „össze nem találunk már (<-) soha 

I A jégen, éjen s messziségen át?" (Lélektől lélekig) ; „Gőggel, 
kopáran, némán, egyedül, / (->) Hadd lépek így a végső, 
csöndes útra" (Eredj, szerelem, szép sehonnai); „Nagy ős 
dühét forralja (<-) lassan, / Félelmesen és egyszerűen?" 

58 A nyilak itt a nyelvtani bővítmény — a halmozott mondat-
rész — felől a fölérendelt szintagmatag felé mutatnak. 
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(Fénylő búzaföldek között) ; „Merre (->) jártál? (+-) Hány 
világrészen át, / El, Indiákig s vissza, s fel, a holdig" ( Rádió) ; 
„Telin, forrón hirtelen (-») / Rád gondoltam" (Elejtetted a 
napot); „Fejem lehajlik pár vonalnyit (<-) // A föld felé, a 
rög felé, / A biztos, biztos sír elé" (Erdőszél) ; „jó is annak, 
/ Kinek még víg csatái vannak / (<-) Vággyal, tüzekkel és 
bibor / Orcájú szép ellenfelekkel" (Aranylöveg a messzi 
égen) stb. 

A találomra kiválogatott példák is jól mutatják : a legtöbb 
halmozott határozó állapotot, módot fejez ki, valódi hely-
viszonyjelölő alig van köztük. Formailag legtöbb a mellék-
névi alapszóból alakult. Nem ritka a névutós főnévvel kife-
jezett határozó sem. 

10. A fentiekben az érzelem közvetítés szempontjából leg-
inkább számba jöhető szintagmák halmozódására hoztunk 
példákat. De természetesen az sem ritka, hogy Tóth Árpád 
más mondatbeli szerkezettagok halmozásával él: az állít-
mány, az alany vagy a tárgy halmozott alkalmazásával ad 
intenzitást kifejezendő érzéseinek. Lássunk néhány példát 
ezekre (a szintagma másik tagjának kiemeléséről a továb-
biakban lemondunk): 

A h a l m o z o t t á l l í t m á n y o k közt sok a névszói 
vagy az igei-névszói állítmány névszói része (itt az igei rész 
nem is halmozódhatik). Ebben a szecessziós-impresszio-
nista stílus egyik sajátságát, a nominális mondatok kedvelését 
is láthatjuk. Nem ritka azonban az igei állítmányok torló-
dása sem.5a Példák: „Én voltam lusta, gyáva és ügyetlen" 
(Csak ennyi) ; „Üres fickók voltak, mihaszna társak, (...) 
/ Duhajkodtak, hencegtek, fogadkoztak" (Vágyak temetése) 
„Mondd, mára kelve lettél-e szebb, mélyebb és nemesebb?" 
(Elzeng az élet); „Bíbor labda, útra kél / Tűnő nap után: 

59 Az impresszionizmus nominális stílusa mellett Tóth Árpád igéinek 
különös mozgalmasságára utal Gáldi László: I. m. 324; illetőleg 
Tüskés Tibor: I. m. 35. 
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I Táncol, ugrik, fellebeg"'' (Április); „Vak volt a hajnal, 
szennyes, szürke" (Körúti hajnal); „Hiába nógat, / Legyez, 
cirógat I Selyemszárnyú tavaszi fény" (Gyerekszemekkel...); 
„és a föld / Fáradt lett, rosszkedvű, beteg" (Ez már nem nyári 
alkonyat); „Arcuk fakó, ijedt, üres" (A föld alatt); „Hát 
rossz vagyok? szótlan? borús? hideg?" (Alarcosan) ; stb. 

A h a l m o z o t t a l a n y o k r a már fentebb is láthat-
tunk példákat, hiszen a főnévi értelmezős szerkezetek gram-
matikailag gyakran alanyként jelennek meg a mondatban : 
„Elhagytak Isten jó angyalai: / A Hit, a Kedv, Egészség s 
Fiatalság" (Eredj, szerelem, szép sehonnai!). További példák: 
„S nincs Gazság, Bűn s Iszony" (Egy régi ház előtt) ; „Szí-
nünk, ízünk, harcunk / Fakul, bomlik, vásik" (Ifjonti jók mú-
lásán — figyelemre méltó az állítmányok és alanyok párhu-
zamos egymásra vonatkoztatása is!); „Most behavazva 
minden alszik: / Kínok, világok, gond, haza" (Egynémely 
emlék, régi kincs) ; „tavasszal megbékül // Szegénység, bánat, 
szenvedés" (Áprilisi capriccio); „Belészakad a szív, fog és 
köröm" (Szomorúság Anteusa) stb. 

H a l m o z o t t t á r g y a k : „Ki elveszítéd sorsod tarto-
mányát, I Szerelmet, hitet, egészséget, mindent" (Invokáció 
Csokonai Vitéz Mihályhoz); „Nyilván pompás tűzvészt 
akart, / Piros csodát, izzó leget, / Égő erdőt, kigyúlt eget" 
(Láng) ; „Mintha az alkony minden bánatát / Felitta volna 
a zene magába: // Hörgést, sikolyt, átkot" (Rádió) ; „Pénzt, 
egészséget és sikert / Másoknak, Uram, többet adtál" (Isten 
oltó-kése) ; „A világ minden fényét s melegét / Szórva adnám. 
II Kastélyokat. Pálmákat. Táncokat. / Ibolyákkal a téli Rivi-
érát. I Vagy legalább egy-egy dús, összebújt / Boldog órát" 
(Alarcosan — a kézirat első változatában a felsorolás tár-
gyai után nem pont, hanem vessző található;60 a ponttal 
külön mondatokra tagolásnak szövegtani okai lehetnek: a 
tempó lassítása, a meditativ jelleg erősítése) stb. 

60 Lásd a kritikai kiadás jegyzetét : I. m. 643. 
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11. Tóth Árpád költeményeinek v e r s m o n d a t t a n i 
vizsgálata — mint az előbbi példa is mutatja — alapos filoló-
giai nyomozást igényelne. Erre itt nincs módunk. Csupán 
általánosságban utalunk arra, amit a kutatás eddig megál-
lapított: klasszikusan tiszta, érthető nyelvezete abból is kö-
vetkezik, hogy verssorainak vége többnyire egybeesik a 
szintagmák, grammatikai szerkezetek határaival. A rövidebb 
sorok egy-egy szintagmát, a hosszabbak egy-egy mondatot, 
a versszakok egy-egy összetett mondatot alkotnak.61 A hal-
mozás — párhuzamos szintagmák, párhuzamos tagmonda-
tok, gondolatpárhuzamok — a mondatszerkesztésben is jel-
lemző sajátságai költőnk nyelvének. Talán elegendő egy szép 
strófamondat ennek érzékeltetésére: 

„S ha néha fájt, / hogy arcul üt a testvér, / 
S a hűnek vélt szív csak hideg mirigy, / 
Hogy bűnök malmát zúgatja a rest vér, / 
S hogy néha még az Isten is irigy, / 
Merengő órán szétterült a fátyol : / 
Árvák vagyunk mind! / sírta egy titok, / 
S bocsánat lett a sajgó bosszúvágyból, / 
S részvétre vált a szisszenő szitok. / 

(Az árnyból szőtt lélek) 

A behúzott vonalak ezúttal a tagmondatok határát jelez-
ték, és jól mutatják, hogy többségükben egybeesnek a sor-
végekkel. A gondolatpárhuzam felé mutatnak az ilyen sorok: 
„Üdvözlegyetek, szomorú társak, / Szomorú társak, halvány 
ajkúak, / Bús bajtársak, horpadt szívűek, / Üdvözlegyetek, 
szótalanok." (Ave morituri. . .) ; „Akik szeretnek, messze 
vannak, / Akit szeretek, messze van" (A Palace-ban) ; „Dicső 
királyok hullnak-e, / Csaták és csókok múlnak-e" (Erdő-
szél) ; „S vad érzés üt meg : látom-e újra ? / Bús érzés üt meg : 
vagyok én még?" (Arany tó az égen) ; stb. 

61 Vö. Kardos László passim, illetőleg: Tüskés Tibor: I. т., 
Szabó Zoltán: I. m. 262, 273 stb. 
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12. A szabályos versformához idomuló mondatszerkezetek 
ellentéte az e n j a m b e m e n t , a nyelvtani szerkezetek sor-
végi megszakítása. Tóth Árpád enjambement-jait tüzetesen 
tárgyalja Kardos László monográfiája.62 Itt legfeljebb egy-
két kiegészítést fűznénk hozzá nyelvészeti oldalról. A ma-
gyarban a szintagmák szokásos szórendje — nem tekintve 
az érzelmi vagy logikai kiemelések, szembeállítások eseteit 
— a „rectum a regens előtt" szabállyal jellemezhető, ellen-
tétben az indoeurópai nyelvekkel. Szókapcsolatainkban te-
hát előbb az alárendelt, a bővítmény-tag következik, utána 
a föléje rendelt, a főtag, mellyel a mondat magasabb egy-
ségébe bekapcsolódik. A főtagnak a sor végére kerülése azt 
eredményezi, hogy a verssor nemcsak metrikailag, ritmi-
kailag, hanem értelmileg, grammatikailag és hangtanilag is 
teljesen vagy viszonylag lezárt nyelvi egység. 

Az enjambement révén a helyzet erősen megváltozik. A 
nyelvi főtag átkerül a következő sor elejére, a sor végén pedig 
a bővítménytag marad. így kiemelt helyzetbe kerül : rátereli 
a figyelmet egyrészt a sorvégi szünetre való beidegződés, 
másrészt az esetek többségében a rím is, amely más sorvé-
gekkel csengeti össze, nyomatékot adva neki nemcsak for-
mailag, hanem tartalmilag is. Fokozza az enjambement 
„megakasztó, meghökkentő" hatását az is, hogy a szóba 
jöhető szószerkezeti bővítmény-tagok gyakran toldalék nél-
küli, alanyesetű formájúak, tehát nem igazítanak el a tekin-
tetben, hogy milyen főtaggal folytatódik a szerkezet a követ-
kező sorban. Ez történik, ha a sorvégre alany, minőségjelző, 
számjelző, ragtalan birtokos jelző kerül. De bizonytalan a 
folytatás mivolta akkor is, ha például -nak/nek ragos szó 
kerül a sor végére, hiszen ez lehet a helyhatározó, a részes-
határozó vagy a birtokos jelző toldaléka is, és ennek meg-
felelően folytatódhatik a szerkezet a következő sorban. 

6 21. m. 124. kk. Külön figyelmet fordított e jelenségre Babits költői 
nyelvét vizsgálva J. Soltész Katalin is: I. m. 254—257. 
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„Tóth Árpád minden elődnél bátrabban él az enjambement lehe-
tőségeivel, és nagy szerepe van abban, hogy ez a verstani sajátosság 
olyan erősen elterjedt újabb líránkban" 

— írja Kardos László.63 Ennek ellenére a költő nem viszi túl-
zásba az „áthajlás" alkalmazását: Tüskés Tibor szerint ke-
vésszer él vele.64 Feltűnő' azonban, hogy egy-egy versében 
aránytalanul megszaporodik a „megszakítás". Ilyen például 
az Áprilisi capriccio alább idézett része. Már a cím is elá-
rulja, hogy szeszélyes, bolondos, vágtató, csapongó, zabo-
látlan jókedv megnyilvánulása lesz a vers. Valóban : az első 
két sor szemre és fülre ható természetélménye után szinte 
szünet nélkül sorjáznak az áthajlások : 

Az útszél: csupa pitypang, 
A bokrok: csupa füttyhang. 
Rigó fuvoláz; rája tíz 
Zugból is felcsivog a csíz. 
Hallgatja még a rest éj 
Félálmában a kastély, 
Emelve tornyát álmatag, 
Mint nyújtózó kart, bár a nap 
Elönti friss arannyal. 
A parkban — rőt aranyhal — 
Kövér úr sétál lebegő 
Hassal az édes levegő 
Árjában, sportruhája 
Most szelídség csuhája, 
Mert még nem kezdi üzletét, 
És tőzsdetippektől setét 
Agyában a mohóság 
Helyett valami jóság 
Zsendül, mint egy kis korai 
Tavaszi virág/szirmai, 
Melyek, sajnos, lehullanak, 
Ha majd e drága úrnak 
Súlya alatt új és remek 
Autója bőgve megremeg . . . 

(számjelzős szerkezet megszakítása) 

(alany— állítmány ; strófahatáron 
átívelő mondat!) 

(értelmező— értelmezett !) 
(minőségjelzős szrekezet) 
(birtokos jelzős szerkezet) 
(alany— állítmány) 

(minőségjelzős szerkezet) 
(! álszintagma, névutós szerkezet 

megszakítása) (alany— állítm.) 
(minőségjelzős szerkezet) 
(alany— állítmány) 

(birtokos jelzős szerkezet) 
(minőségjelzős szerkezet) 

(birtokos jezős szerkezet) 

63 I. m. 125. 
64 I. m. 37. 
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Az enjambement bravúros kezelése talán ennyiből is kide-
rül. Az is látszik, hogy leggyakrabban a különféle jelzős szer-
kezetek tagjai szakadnak el egymástól. Az alany —állítmány 
sorvégi megszakadását nyilván azért nem érezzük olyan erős 
enjambement-nak, mert a mondat e két fő része külön-kü-
lön is több önállósággal rendelkezik. Hasonlóan kevésbé 
érezzük megszakítottnak a jelölt tárgyas és határozós kap-
csolatokat: „Levegőbe parazsat / Hintegetsz és darazsat" 
(Április); „Szellőfésüvel / fésülöd, s szólsz:" (uo.); „S ím a 
szenny alól / Nyűtt hang sír" (uo.); „S kis selyem-sátra alatt 
I Megbúvik a könny . . ." (uo.); stb. — Még különlegesebb 
hatást keltenek a sorvégi helyzetbe kerülő kötőszók, indulat-
szók, mint az Áprilisi capriccio fent nem idézett részében a 
hogy, és, ajajaj; vagy mikor összetett szó első tagja kerül 
sorvégre: „Ó, tán akkor, míg a méz / Színű nap lehull" 
(Április). Egy tréfás krokiversben a miniszterelnököt cse-
pülve írta ezt az abszurd enjambement-t : „Tisza magát már 
máskor is me- / Gerőltette, / Kis botrány a sok nagy botrány 
közt / Gerő tette" (Hagyma-koszorú) ; stb. 

13. Végezetül hadd említsünk meg — legalább utalásként 
— egy-két s z ö v e g m o n d a t t a n i jellegzetességet. Az 
egyik az Ó, Oh! érzelemkifejező mondatszó, indulatszó gya-
kori alkalmazása. Alkalmas ez arra, hogy a költő lírai szub-
jektumának jelenlétéről tanúskodjék, éreztesse érzelmeit, fő-
leg szomorúságát, bánatát. Ezek az indulatszók valójában 
nem a szöveg alkotórészei, hanem mint egy másik csatorna 
képviselői kísérik, hangolják a folyó versszövegeket, anélkül 
hogy grammatikailag be lennének szerkesztve a monda-
tokba. 

Tóth Árpád verseinek kritikai kiadásában 24 olyan vers-
címet találunk, amely Ól mondatszóval kezdődik: Ó, édes 
napsütés!; Ó, Éjszaka! stb. A versek kezdősorainak mutató-
jában még több, 44 olyan van, amely ezzel a mondatszóval 
indul. Sokszor társul az Ó! mellé a jaj indulatszó is. Legis-
mertebb példái a Lélektől lélekig záróstrófájából: „Ó, jaj, 
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barátság, és jaj, szerelem! / Ó, jaj, az út lélektől lélekig!" 
Szerepelhet a jaj magában is: „A jaj, hitvány, és jaj, remek 
/ Ginák szép, sima karjai / Feléd többé nem intenek?" (Száz 
év után). Kevésbé szomorú a hej: „Hej, Debrecen, Debre-
cen, / Virágtalan város" (cím is); stb. 

Feltűnően sokszor használja Tóth Árpád az és kötőszó 
helyett a puszta s változatot, gyakran olyankor is, amikor 
tartalmilag nem elengedhetetlen, és formailag sem követeli 
meg a ritmus vagy a metrum, sőt, nehézkes torlódást okoz. 
Néhány példa egyetlen versből, az Áprilisból: „Illatot s ze-
nét"; „mi az? / S zümmög zengő, napba tárt / Szárnyakkal: 
tavasz!", „Fésülöd, s szólsz:"; „S reszket s kacag a liget"; 
„S a szirom már lepereg"; „S átsuhansz a városon"; „S 
padlásab lakot . . . " ; „S ím a szenny alól" ; „S nyitja holt 
s z e m é t . . . " ; „S bölcsőmnél te, fény fia, / Álltál" ; „Hej, 
beteg s fanyar legény / A régi rokon"; „S kis selyem-sátra 
alatt / Megbúvik a könny . . . " ; „S nem fáj már soha . . ." 
— A főleg sor élén előforduló kötőszók talán a száguldást, a 
szél szüntelen kavargását, a sorvégi, mondatvégi megpihenés, 
leszállás, megállás hiányát fejezik ki, szövegkohéziós szerepet 
töltve így be.65 

Jobb elnevezés híján talán „redukált mondatoknak" ne-
vezhetnénk azokat a szövegmondatokat, amelyek egy-egy 
mondatrész egész mondat gyanánt való megjelenései. Bóka 
László „a magyar mondat sajátos remeke"-ként jellemzi az 
Esti sugárkoszorú „Illattá s csenddé" kifejezését. Benne „se 
alany, se állítmány, csak az előző mondat két eredményha-
tározója s mégis az egész hangulatot felidézi"66 Valóban: 
a mondatrangra emelt két határozó nemcsak megismétli, 
újra felidézi, hanem tovább zengeti, megnyújtja az előző vers-
szak egész hangulatát, hogy azután — mint egy zenei motí-
vumból — belőle bontsa ki a folytatást. Bóka itt a szerkesz-

65 A Rímes, furcsa játék kötőszóhasználatát is elemzi Tüskés Tibor. 
I. m. 35. 
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teilen mondat szövegszervező szerepére tapint rá: az előz-
mény és a folytatás összekapcsolásának egy sajátos lehető-
ségére. Hasonlót láthatunk ebben is: „Vézna, szánalmas 
figura, én. IÉn, én./ S magam vagyok a föld kerekén" (Med-
dő órán). Vagy a fentebb más okból már idézett „mondatosí-
tott" tárgyakban : „A világ minden fényét s melegét / Szórva 
adnám. // Kastélyokat. Pálmákat. Táncokat." (Alarcosan). 

Hasonló szerepűek a szerkesztett, de végletesen leegysze-
rűsített tőmondatok. Bennük a gondolat folyton lefékeződik, 
a lendület megáll, a hangmagasság leszáll. A tétova szünetek-
ben az előzmény visszhangzik, hangulata szétterjed, hatása 
elhúzódik. Ilyen már a korai versek közül a Meddő órán 
szinte egésze. A kései versekben még gyakoribb ez a mondat-
szerkesztési forma. A Jó éjszakát! második versszakában 
nyolc sorban tizenkét mondat van, negyedik szakaszában 
tizenegyszer teszi ki a költő a mondat elakadását jelző három 
pontot: „ M a j d egyszer . . . Persze ... Máskor ... Szebb 
időkben . .." De tele van ilyen mondatokkal a Hová repülsz? 
a Hajó a dokkban vagy az Egy pisztoly csattant el című vers 
is — ez utóbbi a vacogó félelem drámai hatását is felidézve, 
ami az embert az élet és halál mezsgyéjén elfoghatja. 

Ma, Tóth Árpád születésének századik évfordulóján leg-
méltóbban saját — Arany Jánost ünneplő — szavaival em-
lékezhetünk Debrecen nagy költőjére: 

„ Ó mesterünk! ma nincs erőnk kimérni 
Szent nagyságod minden elemeit, 
D e szívünket mint élő delej éri 
Verseid lelke s megelevenít : 
Varázsos áram, vérünkké kereng, 
És új dalt kezd a költök csüggedt céhe, 
Dalt, mely mély vágyak ütemére zeng, 
Jajdulva benne szebb jövendők éhe! 


