
Vass Péter

A HETVEN ÉVES TÓTH ÁRPÁD
Tóth Árpád - ha köztünk élne - április IS-én töltötte volna be

70. életévét. Halála óta 28 esztendő járt el s ez. az idő mintha gyakori
paradoxont példázna: a költőnek meg kell halnia ahhoz, hogy megért
sék és irodalmi életrevalósága megmutatkezzék. Tóth Árpád utóélete
azonban sokban emlékeztet az ő halkszavú, finom köztünkjárására,a
félszegségig szerény élhetetlenségére. Magunk előtt látjuk, amint édes
anyanyelvünk szavai közt jár, ahogy apatikus a gyógyszerei és mér
gei közt, s régi receptek nyomán kever új orvosságot lázas, titkolt
életbajára. Alig három évtizedei, hogy elvitte a tüdőbaj. Hagyatékában
cikkei, töredékei, műfordításai közt vagy tán 200 versében rendezget
nek, válogatnak gondos kezek és a könyörtelen idő. Lassan egyre töb
ben akadnak a versolvasók közül, akik keresik a Tóth Árpád "szelíd
dalát". Jönnek a versértők, akik túlhangos dallamok köztil fölfüleltek
az ő andalító versmuzsikájára és apró mívességén túl észrevették vers
építő tudását, sőt rátaláltak arra a szenoedélyre is, amit csak ő tu
doti. Idézzük Ripacs c. versét, ahol életét úgy mutatja be, mínt hamis,
nem sikerült színészmunkát, de benne mégis a legnagyobbat akarta
megmutatni: "a fenségeset. Az Istent". Amikor lemossa magáról az élet
silány festékeit. halvány, de igaz arcáért bocsánatot kér az Úrtól.
Ennek az igaz arcnak egyik vonását nyomozzuk Tóth Árpád veseiben:
a vallásosat. a numinosumot.

Sietünk kijelenteni, hogy Tóth Ánpádot a szó konfesszionális ér
telmében nem tartjuk vallásos költőnek. Egyáltalán a vallásosság kri
tériumát megtalálni nem könnyű a Nyugat-nemzedék egy olyan Iírí
kusánál, mint amilyen Tóth Arpád, akiben a formák játékcssága
együtthalad a szavak titokzatos erejének megérzésével. a mondanivaló
kristálytiszta értelme pedig, festői-zenei eszközök erős hangulati ha
tásával. Ha egymás mellé tesszük a két szőveget, az élet-szöveget meg
a vers-szöveget, azt látjuk, hogy kölcsönösen hívják, indítják egymást
és a verses kifejezés nemcsak belső lidércnyomástól való felszabadulás,
hanem a formának is öröme és mámora. Többek között ezért is nehéz
versekből világnézeti kivonatokat készíteni. És mivel a kérdés nem
egyszerűsíthető le az őszinteség problémájára, ezért az Isten-élmény
meghatározásában Tóth Árpád versein kívül kora vallásos természe
tét is ismernünk kell.

A század eleje a polgári irodalom kora. A hagyományok világában
élünk és a polgár vallásos ember - a maga módján: hiszen beleszüle
tik a vallásos formulák világába. Igen, a környezet készen ad vala
mit, egy légkört, tele az életben nélkülözhetetlen erkölcsi formával
normával. amilyenek pl. az emberi élet értéke, a családi élet tisztasága;
a nő, a felebarát megbecsülése, stb.... Ki gondol ma már arra,hogy
ezek a normák végeredményben a Hegyi Beszédből kerültek át a köz
tudatba, mindnyájunk lelkiismeretébe. Lett, mint a levegő: benne, be-
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lőle élünk, de nem látjuk. Nietzsche figyelmeztet, hogy az ujkorbarr
még a hitetlen is ebből a másodlagos, laikus kereszténységbőlél, s ha
ez is' eltünik a gondolkodásunkból, akkor vége lesz annak a lénynek;
akit európai embernek hívunk. Ha e gondolat mentén valaki azt kér
dezné, hogy Tóth Árpádot vajjon helyzeténél vagy természeténél fogva
tartjuk kereszténynek, egyelőre olyan verscímekkel felelnénk, mint:
Sta!lzák egy tralikoslányról, Egy lányavillamosban ... és a Kbrúit'
hajnal záróképére is néznénk: " ... a Nap ... dobott Arany csókot
égy munkáslány kezére."

Ezen a társadalmi örökségen túl a vallás lényeges eleme a tuda
tosság, az egyéni megformálás. Jóllehet szinte mindnyájan keresztény
szemléletbc születtünk bele, számunkra a vallásosság ott kezdődik,

ahol az egyéni erőfeszítés. A főkérdés, hogy a készen kapott vallási
motívumokkal mit tud kezdeni, mit tud belőle építeni az ember. Tóth
Arpád kálvinistának született, Debrecenben nevelkedett, de megálla
píthatólag nem tartotta a kapcsolatot egyetlen felekezettel sem, sőt

cikkeiben föl-föltünedeznek erős antiklerikális hangok.' Talán úgy
mondhatnánk; őt nem a keresztény vallás, hanem a keresztény kultura.
érdekelte. S mikor elindul istenkereső útján, nem fogadta el senki ve
zetését; ketten vitték:' a magánya és a betegsége.

A költői környezetet Tóth Árpád számára elsősorban a Nyugat
költői jelentették. Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula,
akik vallási élményeiket első renden maguk sem a kinyilatkoztatás ősi
Iorrásáből, aBibliából merítették (Babits Jónás könyve már élete végé
ről való l), hanem kulturális, ill. irodalmi forrásokból. A polgári iro
dalomban a kereszténység nagyrészt amolyan köztudatba süllyedt, for
mulaszerű műveltség ("gesunkenes Kulturgut") gyanánt élt,' ahol for
mai elemek úgy elkeveredtek tárgyi élményekkel, hogy nem egyköny
nyen lehetett megállapítani, hol kell a mondanivalót, a témát önmaga
őszinte anyagául venni, és hol csak a forma hangulatsugallatának.
Fiatalkorában az ember kivált könnyebben megrészegszik a szép for
mák mámorától, míg meg nem találja az utat az elsődleges élmények
hez. S ha más nem is, de a szenvedés rendszerint rávezeti erre az
útra.

Tóth Árpádot a Nyugat valóban elvitte nyugatra, ahol ki kellett
járnia Augustinus és Dante, Villon és Shakespeare, Baudelaire és
Rilke iskoláját. Ez az irodalom pedig a keresztény Európa irodalma
volt és benne a legtőthárpádibb költőben. Rilkében a katolikus poétát
jelentette. Itt a magyarázata, hogy a protestáns Tóth Árpád - aki
szobrászatyjától képzőművészetiérdeklődését is örök,ölte - katolikus
vallási képzetkincsben gondolkodik és nemcsak a Bibliát, hanem az
egyházi liturgiát is kiaknázza, ha a forma úgy kívánja. Többször föl
merül Krisztus alakja, egyelőre még csak úgy, mint hasonlatok anya
ga (Esti könnyek). Könnyüszerrel előjön az Isten, olykor egy hivórim
szavára (lazur ..... most az Úr !) Vörösmartyra gondolunk, aki gyakran
esett bele abba a hibába, hogy ezen a magas hangon intonált! Az ilyen
magashangvételért nem mindenki lelkesedik; hát még akkor, ha az Is-
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-ten neve nem hiteles élmény. hanem merőben kozmikus távlatot, csil
lagtávméretet jelent.

Tóth Arpád élete mélyén azonban sokkal nagyobb örvénylések
hullámoztak, hogysem megmerevedhetett volna egy megtanult magatar
tásban. egy fölvett szerepben. Hadd érintsünk meg a lelkén egy fon
tos vonást: a gyermeki kegyeletet. párjával: azzal a kisebbségi érzéssel.
mely gyermekkorától kezdve .kítenyésztette benne a társtalan ember
egyedüliségét. smely a sikertelenségeken egyre nőtt-nőtt, annál inkább,
minél kevésbé találta meg útját a társas kiélésnek. Ez az érzés foly
ton kerestetett vele maga fölé valakit, hol az atyját, hol kegyeletes
érzésben a nagy magyar költőnek, rokonát, Arany Jánost, Vajdát, Adyt
és ez vette őt elő újult erővel a betegségben s a magányos kinlódót az
egyedüli kijárat, Isten felé 'terelte. A tüdőbajban érlelődött meg Tóth
Árpád Isten-hite és olyan versekben jutott kifejezésre, mint az Isten
olté-kése, ez a szenvedést Istennel lisztázó imádsá!!: benne félreérthe
tetlen, őszinte átéléssel szól a vallomás: "Tudom és érzem, hogy sze
retsz" - " . . . tudom, tiéd az én harcom," - És ennek a ciklusnak
a záróverse: Uj tauaszig, vagy a halálig, Tóth Árpád egyik mester
müve, mely szinte szóról-szóra megismétli a ciklusnyitó vers hang
ját: "Érzem, az Isten gondol vélem," Ha érte a költőt életében sok bá
natba-fulladt céltalan pillanat és értelmetlen kínlódás, ezeken a látó
pontokon megértette a szenvedés miért-jét. Sőt a Bánat misztériumá
ban' már a keresztény szenvedés alapképletét tanítja: .Szeresd meg
töviseid . . . S Istenhez viszi utad."

A keresztény teológia a szenvedés, az emberi boldogtalanság
okát kutatva nem kivül a világban, hanem az embernél áll meg, aki
nem tudott élni a szabadsággal. Tóth Árpád is visszaviszi szép szomo
rúságát ősi okáíg, a bukott emberig. És már tudja, hogy a legnagyobb
szerenceétlenség nem a szenvedés, hanem a lázadás, mikor a lázadó
-ember szembe kerül Istenével.

A versnek, amelyben Tóth Árpád az eszmélkedés e fokára fölért,
Tetemrehívás a címe. S a költő utolsó kötetéből, a Lélektől lélekig c.
kötetből való; az első ciklus (Jelenések) közepéről, olyan versek tár
saságában találni, mint a Lélektől lélekig, a Fénylő búzaföldek között,
a Bazsalikom, az Örainga: az érett korszak remekdarabjai ezek. Álljon
itt a vers egymagán és tanúskodjék gazdája vallásos elmélyüléséről:

TBTBMREH1VAS

Olykor a bibor alkonyatban
Elnehezedik a szivem, 
Felnézek a nagy, csuda égre
ts látást látok, úgy hiszem.

Boldogtalan fantázíámnak
Úgy rémlik, - a felhők felett
Azért a csönd: meghalt az Isten
Es ravatalra tétetett.
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FejénéZ roppant aranylángok,
Antares s OrÍOnragyog,
Körüle térdre rogyva sírnak
az árván maradt angyalok.

Valaki megölte az Istent,
ts fekszik némán és hanyatt,
S reszketve a gazdátlan 'Ürnek
Lakói hozzá bolyganak.



Jönnek a sárga Hold-lakók és
A Mars bölcs óriásai,
Saturnus-népek hat szívükkel
S Vénusz szirom-leányai.

Es olykor egy-egy emberlélek,
A gennyes Földnek hírnöke
Jön és láttára szerterezzeti
A gyászolók kövült köre.

Ilyenkor egy nagy csöpp isten-vér
Az alvadt sebből fölfakad,
LegördiLl lassan s átzuhogja
A végtelen világokat.

Egy nagy csöpp bús, meleg isten-vér
S a földön bíbor alkonyat
Gyúl tőle a sötét hegyek közt, 
S én fölemelem arcomat.

És úgy érzem, e fájó arcnak
Nem lehet többé mosolya,
Mert ember va01Jok én is, én is,
Az Isten véres gyilkosa ...

Nemcsak a vers címe, de a szerkesztése is emlékeztet Arany Já
nos balladájára. a Tetemre hívásra, az 6szikékből. Biztosra vehetjük.
hogy Tóth Árpád tudatosan szerkesztette rá az Arany-balladára a
maga Iírai versét. 'Témában, jelenetezésben mekkora rokonság, és
mégis föld-ég kűlönbség egymástól a két vers ! Az egyik tipikus arany
jánosi ballada, tragikaivétséggel elindított, immanens igazságszolgál
iatással végződő sorstragédia. Egy könnyelmű tréfa, s máris zúg a
végzet szele s a néphit, a babona mélységeiböl egy rejtelmes világrend
mozdulását érzed! . \

Mindez mintegy fundámentuma a tóthárpádi versnek: egy véres
párázatban szinte átsugárzik ide az egész ballada és továbbféjlödik,
mert itt más a halott, máshol vallat ják a tettest, más a gyilkos ! Mi
csoda transzponálás! Tóth Árpád ép azt a felsőbb hatalmat teríti ki
a ravatalon, akinek kezét balsejtelmesen érezni az arany jánosi ballada
végsetében. Ami ott babonás, itt misztíkus; ami ott ballada, itt Iíra:
arni ott reális, itt látomásszerű; ami ott őrjítő igazságszolgáltatás, itt
maró bűntudat. Ott a halott - BArczi Benő; itt - az Isten; a valla
-tás szinhelve ott az atyai kastély palotatermej itt - a felhők, íll. a
természetfeletti vjlágür; ott - a gyilkos Kund Abigél; itt - az em
berfaj, s lírában kifejezve: én !

Emlékezzünk a Ripacs c. vers egy szavára: mit akart Tóth Árpád
életében legalább egyszer megmutatni? A Ienségeset, az Istent. - A
Tetemrehívásbari. erre vállalkozott: egy monumentális képben bemu
tatni az ember Ielelösségét, Megmutatni az embert a maga pöre mez
-telenségében, mint aktiv támadót, véres lázadót a legnagyobbhata
lom 'ellenében.

A Tetemrehívás szőttese három -szálből sodródik. Mindjárt az
elején indul egy titokzatos okból fakadó szorongás, egy hangulat (bí
bor alkonyat) és egy látomás. A kép kibontja a szorongás értelmét,
megmagyarázza a hangulatot: a csöpp istenvért odaviszi a vers fő

kuszába; az utolsó szak pedig egy összegben adja a tanulságot, egy
úttallfrai ellensúlyát a nagyon merész és veszélyes kozmikus jelenete
zésnek.

295



Kívülről tekintve a vers Iormáját a kilences és nyolcas jambi
kus periódusból szerkesztett 4 soros strófa, félrímmel (abxb), A hazai
jambus unt harmóniáit a versmondattan frissíti fel: az egész versben
jószerint egyetlen alárendelt mondatot sem találunk, csupa melléren
delés, annak is lehető egyszerü formái. Jelzőkben, töltelékszavakban
hol vagyunk a régi tóthárpádi dúskálástől. Míg fiatalkorában a sorok
füzére nem f'gyszer bágyadtan csüngött fölös diszek súlyos terhéröl,
itt már feszesek a sorok, a lényegszavak a helyükön vannak, ott élnek
és sugárzanak. Tóth Arpád tudta a hangok, szavak sugárzásának tit
kát. A, formai egyszerűsítés, a díszítesek elmaradása pozitiv alakító
eszköze lett a szerkezetnek.

A vers részleteiben sok ügyes találattal, tudatos elosztó és sűrí
tő technikával találkozunk. A 9 szakból az első és az utolsó másfél
versszak a látomást keretként fogja körül. A nyitánynak is, a záróak
kordnak is és fátyolszerűen a vers derekának is a bíbor alkonyat adja
a hangulati alapját. Az idő- és helybeli határozatlanság a hangulati
elem javára dolgozik. A bíborszíntartalma, de az i hang is uralkodik a
sorhangulaton és vért szuggerálhat (Rőt I: I! Bíborok, kihányt vér,
Rimbaud: A ~agánhangzók szonettjéből T. A. Iord.), legalább is vé
rese', vöröset. A bíbor alkonyatban pedig ott settenkednek a néphit
nek a vörös égaljáról szóló szerencsétlenségjelző hiedelmei,babonás
árnyai. - A vízió elindítását, a vízió előremozgásátintenziv, hangula
tilag szemléletes igék végzik s az egész vers igetérképéről elmondható,
hogy az igékkel való észszerű gazdálkodásnak iskolapéldáját vesszük.

A világür nagy eseményének, az istengyilkosságnak mozzanatos
fölrakása ötletesen történik: az impresszionista készlet hangban, kép
ben készen áll. Figyeljük meg a ravatalozást, hogyan érezteti a Iiquí
dákban. zöngés hangokban gazdag tóthárpádi nyelv tompa t-hangok
kal, vagy ropogó r-ekkel a gyászt! Másutt a ritmus megiramlása, gyor
sulása, meghökkenése festi az ünnepélyességet vagy az izgalmat. "Va
laki megölte az Istent ..." megbillent a harmónia, nemcsak a verssor
ban, hanem a világmindenségben is.

A vallatás teljes némaságában folyik. Két állöcsíllagot állít fej
től és négy bolygó képében - melyek az ember életében is fontos
szerepet játszanak - meseszerű furcsaságokkal odavezeti a ravatal
hoz az egész világmindenséget. A ritmus is tudja mindig, mit keH
tennie. A kötőszó is ambivalens módon hol köt, hol szígetel. Egyre
jobban közelítjük a tettest. "Jönnek" s a felvonulást a jambus lükteti
elénk. Majd jön az ember és rávall három erős expressziv elem: egy
jelző (gennyes l), egy mozzanatos ige (szerterezzen) és egy alliteráció
(gyászolók kövült köre!'). A 7. versszakban a seb kivállja a gyilkost,
mert könnyezni kezd. "Egy nagy csöpp istenvér" :..- A csöpp - a leg
kisebb mennyiség az "istenvér" mellett a "nagy" jelzővel felnagyítva:
a csillagméreteket szolgálja, A sor másik felének ritmusa meglassú
dik: monumentá:lissá válik az is. Az egy sort betöltö alany mintha va
lami t'átágulást, kiszélesedést sugallana. A várakozás után három ige
hordozza a mozgalmat: fölfakad, legördül lassan s átzuhogja ... A
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réshangok végzik a hangfestést és lassitják a vércsöpp útját. Meg kell
állnunk e versszak zenei fölépftésénél, mely talán azösszesek között
a legkiszámitottabb. Nézzük;, hol ír a költő jambikus lábat II hol ál
lanak spondeuszok és akkor látjuk, hogy a seb vérkönnyezését mond
ja el a zene nyelvén is, mert a ritmus tökéletesen együttjár a versso
rok logikai mpndanivalójával.

A 8. szak első sora nágy ritmikai lassftással visszatér az első

szak első sorához, ujra előcsillantja a megváltó istenvér egy csöppjét,
de az ünnepélyes, komor zenébe két tóthárpádi jelző emberi lirát hoz.
A két jelző: bús, meleg egy korijambuslábbal a sor közepén megélén
kíti a ritmust, megszíneaí a jelentést.

Ezzel le is zárja a látomást: két - gondolatjelközti - sorral ki
bújik a vízióból és gyönyörü lejtéssel visszatérünk a földre a minden
napi valósághoz, a bibor alkonyathoz, melynek szinét magyarázza a
véres misztérium.

A Iírai megoldást a zárószak hordozza. A költő jelentkezik: be
sorolja magát az emberség rettentő szolidaritásába. Ö is gyilkos. Ke
vés: istengyilkos. Szent Péter szava. Nincs benne semmi túlzás. A
kozmikus halotthoz kozmikus gyilkos a költőileg indokolt· ellensúly:
a bünt csak egy totális vállalás, egy teljes büntudat teheti jóvá. Míg
Arany Jánosnál az őrület adja a tragikai igazságszolgáltatást, itt a
tragikumot a keresztény bünbánat oldja föl. Tóth Árpád ebben a ver- .
sében nemcsak a tetemrehívás vallató eljárásáért nyult vissza a" közép
korba, de elért a középkor bűntudatáig is, amely egyénileg is, meg
kollektive is jobban megosztotta a felelősséget, mondván: emberek
vagyunk és nincs nagy különbség köztünk: egy gyilkosságért mind
egyikünk Ielelös, vagy így, vagy úgy. Akik könnyen {elháborodRak a
tetemrehívás vallató barbárságan. azok gondoljanak arra, hogy Tóth
Arpád itt nagyon megérthetta a maga korát is: az első világháború
utáni években vagyunk, a nagy gyilkolás után, melynek felelősségét

mindenki lerázta magáról.

Megcsodáltuk a Tetemrehívás nyelvi anyaggazdálkodását, sűrítő
és egyszeriisítő technikáját. A vers-okozta megtisztulásban, a katarzis
ban nagy szerepet játszik az a két kép, amelyet a Tetemrehívás su
gárzó körébe. holdudvarába belekalkulált Tóth Árpád: Arany balla
dája és a népi passió-élmény. Ezt a két képet a versolvasónak kell
ide átmásolnia, mint ahogy a fényképészek montázzsal több képből
másolnak össze egyet. Igen, Arany adta a szerkesztés drámai ágyát,
melyre Tóth Árpád ráterithette az' istentragédiát; a nép passióéIménye
pedig szolgáltatja az érzelmi iégkört, a magyarrá lett passiónakaz.t
a sajátos népiakusztikájá~ amelyben a Tetemrehívás új verssé szű

letik át. Tóth Árpád mind a két képet elhallgatta. de odaértette a
verséhez mindkettőt, oda kellett értenie. Amikor a költő egy kaini
gyilkosságban elmarasztalja az embert s megváltásről, bűnről, bűnbá

natról szót sem. ejt, fölszáll ebből a költeményből a föl-le haladó
úton találkozó Istennek s embernek nagy kibékülő hangulata. ("Egy
nagy csöpp bús, meleg isten-vér ... átzuhogja a végtelen világokat.")
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Jézus nevét nem is említi; az evangéliumi passió ismert formáit messze,
nagy ívben elkerüli s mikor az Istenről csak úgy általában szólva a
fejét, néma hanyattfekvését, alvadt sebét, fölfakadó-Iegördülő vér
csöppjét említi, ebben az elnagyoltan nagyszerű emberarcú ábrázolás
ban a természetfölötti magasból ujra visszahozza a képet le a földre,
sőt még tovább a tóthárpádi elégedetlenség és bánat grádicsain le a
bűntudat feneketlen mélységeibe.

Magát ezt a bűnbánatban fogant istenélményt a költő a vers fo
lyamán lírailag nem alakit ja, hanem a látomásból mins egy összeadás
eredményét kijelenti. Ezért elképzelhető olyan felfogás is, amely itt
elsősorban nem az átéltséget veszi észre, hanem egy formakincs ru
tinos alkalmazását. A költői bravúrt, a nagyító technikát, az egyensü
lyozó művészetet csodálja meg, de csupán formajátéknak tekinti, mi
lvennel a Nyugat költői nem egyszer elszórakoztatták a versolvasó
közőnséget. Hát nem elég, ha szépnek hat a vers, még igaznak is
hasson 1 A feleletet nem egyedül a Tetemrehívásból olvassuk ki, hanem
az egész szövegkörryvböl, egész élete munkájából, amely egy nagy
hiányérzet nyomán indulva spirális alakban folyton vissza-visszatér
föproblémáihoz, de. mindig egy fokkal magasabb fekvésben. Mi a
Lélektől lélekig beérett darabjait érezzük az istenélmény hitelessége
dolgában a legperdöntöbb verseknek, melyekből Tóth Arpád minden
fontosabb életproblémáját - társtalanság, betegség, halál utáni élet.
magyarság - nem végérvényesen megíejtve és lezárva, hanem kikin
lódva kapjuk. Minket ez nem zavar, mert hiszen mi őt nem a beérke
zett istenes költők, hanem az istenkeresők között tartjuk számon.

Ezen a vándorúton olykor meg-megállt a belenyugvás stációjánál:
a fáradásban egy-egy győzelem: legyőztem a szenvedést, ha megér
tettem:

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltókése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Uj szépséget teremni sebez engem.
Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én· harcom,
Es győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom.

(lsten oltókése)

A belenyugvás persze inkább beletörődés a kénytelenségbe és isűrűn

váltakozik a tüdőbetegek nagy hanaulatesésével, a lemondással ("fe
kete bundás, Begyűrt sűvegű, öreg kondás, Hallgatva ballag a lemon
dás.") A betegség egyre erősebb szoritásábanmind gyakrabban áll
mel! "az örök kapuk előtt" az emberélet immanens értelmetlensége és
~rthetetlensél!e elől menekűlve, "Keresve azt a seholsincs helyet,
Ahol a lét fájó titka megoldódik 1" Ebben a metaíizikai szorongásban
elragadja öt olykor "a gyógyult gyermeki hit" és szenvedéséVel dö
römböl a kapukon válaszért: "Kell lenni szívnek, amelyben kihajt S
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<tússá érik az élet szenvedése, - Vak, ferde mag, Mely. mégis, mégis,
istenek vetése." (Jól van ez í~y.)

úgy érezzük, hogy - mint a Nyugat többi nagy Iírikusánál 
Tóth Árpád költészetében is, végbement az átalakulás az öncélú poé
tikából a hiteles élményköltészetig, a receptek-formulák megtanult ru
tinjától az önkifejezés kényszeréig, ahol megválik az 'igaz költő. Az
:élet egzisztenciális érzéseinek egy felgyült, ihletett pontján forma és
téma már nem árulhat ják el egymást, mert költő és tárgya beleolvad
tak egymásba, szinte kölcsönösen ujrateremtve egymást. A vérbeli
költő tud tárgyával való titokzatos egymásbanövéséről: együttalkot
nak, mert nemcsak ő szereti anya.gát, hanem a költő érintésére a ma
téria is élni kezd és visszasugáraík, Dante mondta ki ezt a titkot, mi
Kor a süket anyagról beszél, amely nem ad választ, hiába erőlködik

a művész (... forma non s'accorda-moIte fiate all'íntenzion dell'arte
perch'a risponder la materia e Borda; Paradiso I. 127.) Tóth Árpád
érzékenységére fokozottan illik e meglátás. Micsoda érzékenység, mely
.,zokog egy felhorzsolt illaton, Mert vesztett édent éreztet vele Az
egyszerű paraszt-bazsalikom Semmi kis levele." n Fos nem más, hanem
.a Tóth Árpád-arcú Isten néz vissza a betegen fekvő költőre az aj tea
oaszig vagy a halálig c. vers végén:

Fekszem megadva, békén, resten
S néz rám át a végtelen esten,
Tűnődve sorsomon az Isten.

TűCSOKSZO

Búg a szellőn a hegyoldal,

Beszélget ateliholddal.

Holdas fű közt tücsök cirpel.

- Hitted-e, hogy ennyit birsz el?

Lám a tücsök hegedülget!

Nyeld le hát a keseTÚdet,

Hegedülj a. hűvös holdnak:

Mit tudod, hogy mi lesz holnap?

Mit tudod, - de mit is 'bánod?

Elfogyott a tudományod.

Csak et szived ki ne húljön,

Csak a tücsök negedűljön

Sik Sándor
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