
TÓTH KÁLMÁN LÍRÁJÁNAK FEJLŐDÉSE. 
(Második és befejező közlemény.) 

V. 

Szívének mélyén lelki harczok folynak, az elgondolt hangu
latok tehát mindjobban kiszorulnak lírájából. A tusakodó szív bő 
tárgyat szolgáltat. A jelen szerelme küzd az emlékből föltörővel: 
a leány, kit valaha nagyon szeretett, de reménytelenül és csalódva, 
most más szerelemtől dobogó szívét új szerelemre hívja magához. 
A múlt szerelem emléke oly erős, hogy fölelevenedese csaknem 
érzési intenzitású. A jelen csalogató gyönyörét vissza-visszariasztja 
az a tudat, hogy ez a későn érkező boldogság az ő sorsa; néha 
kitör belőle a kínálkozó boldogság szomja, de rögtön odatolja elébe 
gátul azt, a mit ösztöne ép a szomj erősítéséül vetett eléje — a maga 
mostani »pokoli vágyát« a más ajkak után, és ennek a vágynak 
az előtérbeengedésével erősíti meg magát. Csakhogy ennek a mos
tani kívánásnak csak boldogtalansága van, az emlék pedig boldog
ságról is tud: meg kell ezzel a szembeállítással is mérkőznie. Előbb 
azzal próbálja leküzdeni, hogy boldogtalanságát fatumnak, elkerül
hetetlennek mondja, sorsát változhatatlannak állítja; még előtör 
a »mi lett volna?« — de a boldogság felé sóvárgó elgondolás 
a »mi volt«-ra akad, vele az emléket általános ítéletbe ragadja 
(— »de mind olyan a nő« —) és a változhatatlanság szomorú 
hangulatában nyugszik meg (Minek is van). Máskor a boldogság 
aggódó hánykódása veti ki dalait: Nem, nem . . . ez. éneke a kétség 
egy fájó pillanatának terméke, de a bizalomnak van benne nagyobb 
ereje és néhány sóhajban tud elcsitulni; Itt, itt sírjak kezdetű dala-
a határozat előtt ingadozó bizonytalanság soraiból fűződik össze: 
csupa kérdés, hogy mit tegyen, s mindből a nagy szerelem és 
nagy elkeseredés szomorúsága érzik. Lemondani ez. dalában a feléje 
hangzó tanácsot méri össze emlékeivel, mintha azok tartanák vissza 
a döntő lépéstől — csak az utolsó szakban tör elő a legerősebb 
ellentmondó, a megválni nem tudó szerelem. Még mélyebbre, az 
érzésnek az értelemmel vívott harczához vezet le a Magas a te 
lelked és Nagy, nagy titok ez. költeménye. Mind a kettő a sze
retett leány lelkét elemzi: emez a külső tapasztalatnak (szomorú, 
tekintet) lelki okait keresi, de azzal, a mi okul fölvetődik, a leány 
szépségét és gazdagságát összeegyeztetni nem tudja és fájó sóhajjal 
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végződik, hogy az élő talány előtt a megértésre törekvő költő szerelme 
elvész, mint a gyermek, ki a rengetegbe virágkeresésre indul. Amaz 
közelebb tud férkőzni hozzá, de a megismerés csak jobban lesújtja: 
a fölemelkedést, a sziveiét közösségét már remélni sem tudja többé. 
A leány lelki nagysága előtt szinte félelem fogja el: gyermeknek érzi 
magát, kincseit játékszernek, vágyát vakmerőnek, s mint a gyermek, 
ha a sokszor kívánt tündér elébe toppan, ő is édes anyjához kívánko
zik (Gyermeknek mondasz). Bármilyen sajátos is a férfinak ez az 
anyjához vágyódása, mégis rendkívül jellemző Tóth Kálmán naiv 
lelkére, hogy most az öröm és kétségbeesés egyaránt ahhoz kergeti: 
igen természetes magyarázata is van abban a szinte nehéz nagyságban, 
melyet szerelmesének lelkében falait. Nagyobbnak, műveltségben, 
ismeretekben gazdagabbnak érzi Flórát, vele szemben a maga tapasz
talatlansága, világot nem ismerő tájékozatlansága, valósággal meg
döbbenti. Vergődő lelke itt, édes anyjának közelében pihen meg 
(Édes anyám), s még a legkínzóbb ábrándot is elaltatja az anyai 
szeretet biztos erejének boldog tudata. A Lázas éjszakák álmai, kínzó 
önvádjai is a szülői ház felé vonják vágyódását, s nem is a sötét 
képek nehézkes sorozata, ez az elmenekülés fejezi ki híven álmait. 

Lelkének ez a forrongása egész cyklusra ihleti; létrejönnek 
a Szenvedések. Alapja az önemésztő lelkifurdalás, de ép ezért 
nehéz költői megnyilatkozásra jutnia: kevés az élmény is, a mely 
hangulatát megértetné. Mikor azonban keserűsége teljesen szaba
don tör ki, akkor erős és szép (II.), vagy a mikor a vágyódás 
kerekedik felül és a boldogság pókszálait fonogatja (VI.), hogy a 
sír eltakaró porában leljen teljes megnyugvást (X.). 

Lelkének ez a gazdag élete ihleti azt a költeménykötetét, 
mely Száz új költemény ez. 1856-ban jelent meg. Az egyéni 
élmény most annyi, a küzdelem oly változatos, hogy az egy
szerű érzés kifejezésére hivatott népdal mind ritkábbá lesz. A nehe
zebb tartalom még a népdal hízelgő lépteit is annyira megnehe
zíti, hogy nehézkes bókoknak látjuk eddig könnyed, természetes 
szökkenéseit. A bekezdő kép is ritkul, oly fontos helyre törekszik 
a lelki élmény. Csak az egyszerűség bája marad meg, s ügy érezzük, 
a képek között még mindig az egyszerűek felelnek meg Tóth 
Kálmán erejének (Nem is lenne); a népies felfogás néha művészivé 
mélyíti egy-egy kapcsolatát, mint teszem azt, mely a holdas leányt 
és ábrándot hozta össze. Megmaradt azonban a sok küzdelem 
közt is néhány pereznek az emléke, melyet a boldog várakozás 
(Várás), a boldogságban eltelő öröm (Mi vagy te én nekem), az 
aggodalmon túl nem csapó féltés (Nem jövök én) rabolt el a nehéz 
óráktól. Lírája, mely most már nem szorult idegen ihletőre, ezek
nek a daloknak bájában éri el a legtöbb szépséget. Ilyenkor nem 
kell hangoztatnia azt, hogy a dal nem lehet hű tükre az érzésnek 
(Nem az a fájdalom), ilyenkor a költő leveti azt a büszkeséget 
és magasságot, mely egy vallomása szerint az érzés kimondásától 
visszatartaná, a búról és örömről eltűnik a sűrű fátyol és szeb-
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ben áll előttünk ez a közvetetten hangja a szívnek, mint a lázas 
éjszakák sóhajai vagy a nehéz vágyak erőlködései. 

A léleknek érzésben való ilyetén gazdagodása képein is érzik. 
Nem tréfáltam ez. költeménye pl. emlékkel indul és bókba merül; 
az emlék azonban hirtelen vágygyá erősül és a bájos csalogatás 
színes nagyításai kedves egymásutánban folynak; most már a 
nagyítás is jó, oda illő, megfelelő — még pedig annál inkább, mert 
az utolsó szak a vágygyá erősült kéréssel végzi a verset. A kép-
keresés is önkéntelenné és érthetővé válik, a mikor a kiemeltnek ad 
lendületet azzal a vallomással, hogy megfelelőjét egyszeriben nem 
tudja megtalálni (Ború utolsóelőtti versszaka). A hangulatot erősíti 
most is a kép, a mint a Viszontlátásra czímű dal váltogató találgatá
sából látjuk : ha kép nem lenne, a dal prózai felsorolássá válna, míg így 
minden hangulat az olvasóba száll, megállítja és meghatja. A szebbnél 
szebb képek gazdagon fakadnak, mintha a fájdalom és öröm könnye 
termőföldjüket csak még termékenyebbé tette volna (Beborított). 

A képek egyszerű mesterkéletlensége azonban művészi figye
lemből sarjadt. Rendkívül érdekes tanulság nyílik előttünk, ha ebből 
a szempontból végiglapozzuk azt a kis kéziratkötetet, mely e köl
temények nagy részét magában foglalja. Számos kis töredék is 
akad itt elénk, a mi verssé sohasem nőtt, de alkotásának menetére 
ép ezért jellemző. Az egyikben ezek között az álmában mosolygó 
leány fakaszt néhány képet. A mosolynak okát akarja megmon
dani ; lehetett az valami álombeli szép látvány vagy álombeli bol
dogságérzés. Először csak az első jutott bele: »lebegnek előtted 
gyönyörű tündérek, avagy visz a képzelet holdvilágos tó felett«. 
Majd az érzést is ki akarja emelni, s ezért angyalt, később tün
dért láttat, a ki lejön érte; azaz a képet nem csak látja a leány, 
a látás a boldogsághoz való emelés reményét kelti benne, a mivel 
a vivés is mozgási tartalmat nyer. A képkialakulás menete, a meny
nyiben a kidolgozás tökéletesíti, az, hogy a közönségesebb kép 
helyébe mélyebb lép; rostálgat közöttük; ha tartalmuk nehéz volt, 
el-elhagy belőlük. Sokszor a kép csupán helyet cserél, hogy ne 
ismétlésnek, hanem mélyítésnek hasson, fonódó szerkezetet nyerjen. 
Az ismétlés művészietlenebb fajait lehetőleg kerülni törekszik: vagy 
valami elképzeltetővel pótolja, vagy legalább is gondolatritmussá 
finomítja. Még a hangsúly szerepére is ügyel, s érte szórendet 
vagy mondattani viszonylatot változtat. A túlzást szelídíti; a Sej
telemben a szép ajakhoz azt fűzte, hogy: »fáj én nekem hallani«; 
ez a jelenre vetné a fájást, pedig költőnk csak a boldogságban 
fölvetődő félést akarja kifejezni — helyébe vet tehát egy elgondo
lást: »Mivé leszek . . . ha nem fogom azt hallani«. 

Másít azzal is, hogy az eredetileg individuális ítéletet általá
nossá teszi; * a maga hangulatát néha háttérbe szorította, mint 

1 Ebből: Irigylem a szolgát . . . lett: Boldog az a szolga, ki ott van 
melletted. 
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pl. Az eltávozott után írt dalában, hol a rózsa után önmagára 
tért az első compositióban, most pedig nem is szól az önmaga 
vágyódásáról, csak a háznépéről, de ép ennek az általános várás
nak a megérzékítésével tesz művészi elrejtéttséggel bizonyságot a 
maga vágyódásáról. 

Azt is látjuk, hogy néha egészen más hangulat adta kezébe 
a tollat, mint a milyent a dal mai alakja tükröz. Vágy ez. dala 
szemrehányással indult, de a vágy annyira elhatalmasodott a köl
tőn, hogy a kezdésen is csak ez érezhető most már. Ez egyszer
smind azokat a költeményeit is igazolja, melyek a hangulat kiala
kulásának pillanatait örökítik meg. A versek keletkezésének kezdő
pontjára is érdekes világot vetnek a kézirat töredékei: elröppent 
sóhajok ezek, csiszolás nélkül, eredeti alakjukban megőrizve. Ép 
azért hangulatból indulnak, rendesen hangulatot halmoznak utána 
természeti képekből, s a végén fájón kapcsolnak ahhoz egyéni éle
téhez fűződő gondolatot. 

A hangulatnak ez az uralkodása jellemző természetleíró köl
teményeire is. Érdekes, hogy itt önállósul legkésőbb Tóth Kálmán 
tehetsége. Az a modor, mely Petőfi három-négy leírása alapján 
(A Tisza; Puszta télen; Alföld; Kiskunság) az ötvenes évek 
költői között kifejlődött, a Száz új költemény keletkeztéig költőnk
nek is sajátja volt. 1853-ból és 1854-ből egész sereg leírása ma
radt reánk, de alig mondhatunk róluk mást, mint legelső ilyetén 
verseiről: a szülőföld emlékeinek fölújulása egy otthoni látogatás 
alkalmából, a falunak szeretete, a sok apró eseménynek leírássá 
csoportosítása, a természeti jelenség megérzékítésére szánt, erősen 
a köznapi életből vett képek, a magáratérés a tárgyak fölsorolása 
kapcsán — mindez vajmi kevés önállóságra mutat. Sok leírásában 
még a jelenetek is rokonok Petőfi jeleneteivel: mint teszem a 
Szülőföldem tája czí műben, mikor a leány a tó felé közeledik. 
Szinte szerencse, hogy ő is ezüstszínű folyam vonalára tekinthet, 
melynek partján sötét erdő látszik, a másik oldalon pedig messze 
elterülő mezőn pihenhet meg tekintete. így azután mégis Baja 
vidékére ismerünk, ha a Tisza partja rokon is vele. De leírásainak 
alakjai is Petőfi alakjaira emlékeztetnek, különösen apja (Haza
térés). Pedig nem az élmény hiányzott — hiszen az túlnyomóan 
egyéni még itt is (Szülőföldem) — nem is a természetszeretet, 
mert hiszen arról többször vallomást tesz (Honvágy), nem is csak 
az alföldi képek ragadják meg (Hegyek közt) — csak a leírás modo
rának igáját nem tudja levetni. Megtörténik ezzel, hogy költőnk, 
ki oly hangulatos természeti képet tud dalainak megkezdő akkord
jául kiválasztani, hangulatos leírást nem tudott összeállítani. Petőfi 
leírásaiban ugyanis a cselekvések uralkodnak, a hangulat csak 
másodrangú; a természeti jelenség elkepzeltetese a fő, s azért 
mondhatta Riedl, hogy Petőfi képei alapján akár megrajzolhatnák 
az ábrázoltat; hiszen vita tárgya lehetett, hogy a Tisza nem egy 
kész kép kísérőszövegéül készült-e. Tóth Kálmán annyira a han-
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gulat embere, hogy mást, mint a maga hangulatát nem tudja oly 
elevenen elénk állítani, hogy egyéninek érezzük. Leírásai is csak 
akkor szabadulnak ki eddigi szűkös formájukból, mikor az ábrá
zolásban a hangulat került felül. Az a sok lelki élmény, melyet 
56. évi gyűjteményén tükröződni látunk, meghozta itt is a for
dulatot. Mennyire más a Ború, mint előző leírói kísérletei; már 
tárgy választása is jellemző: a borút, azt a jelenséget választja ki, 
mely legjobban megtelíthető emberi hangulatokkal. És a költemény 
nem is más, mint egy emberi hangulatnak az egész természeten 
való elhatalmasodása. Ezért megindulása is lelki hangulat, ezért a 
vége is az emberi életből vett kép (ravatal). De nemcsak ilyenkor 
telik meg a természet emberi hangulattal, az öröm is ép úgy 
áthathatja (Mily szépen szól). És ilyenkor minden történés eleven, 
őszinte, igaz, mert megadta költőnk mindegyiknek azt, a mi min
den sikerült dalának éltető eleme, a maga hangulatát. így már közel 
van a lelkéhez a szellő, a felhő, a harmat (Ugy szeretem), így már 
megértjük sajátos látását, mikor csillagos homlokú paripán vág
tatva mindent másnak, mindent a maga hangulata jelének képzel 
(Szép csillagos). 

• VI. 

Nehéz, hatalmas események viharzanak át Tóth Kálmán 
lelkén: szerelme a válással lassan megszakad, édesanyját a teme
tőbe kíséri, szívének kései föllángolását pedig rideg józansággal 
fojtja el, s ezeket a nagy megrázkódásokat csak néha, pillanatnyi 
időkre pihenteti el a fia látásán fakadó öröm. A szomorúság fájó 
nyugalomvágyat teremt: nem boldogságot, nem örömöket, nem 
dicsőséget !— csöndes, szenvedély telén életet óhajt, »a minek 
a halál csak-a folytatása«. Sötét órában föl-fölszakadnak fájó 
emlékei, de a szomorú megváltozhatlanság tudata sóhajjá mélyíti 
őket: csak megnyugvást kíván (Felsóhajtás). Az emlékeknek 
ilyen végigkísérése is már nem a kitörő harag szavával hangzik, 
legfeljebb a fájdalmas tapasztalatból kisarjadó csendes megvetés 
bús keserűsége érzik meg rajta; inkább csak fájdalmas sóhajtás 
(Este). Lemond minden reményről, nem vár semmi boldogságot 
(Dalok egy meghasonlottól, IV.), és kialakul benne a gondolat, 
hogy a halál, a mit mi nevezünk annak, az elköltözés, koránt
sem a legszomorúbb, a legkeserűbb. Ez ihleti legmélyebb költe
ményét, a Halál czíműt. Az ember újra meg újra valami irány
ban fejlődik: a gyermek játszi, gondatlan világnézetben, a fiú 
a nagy eszmék világában, a férfi a szerelem és* barátság boldog
ságának hitében: de ez az irány nem haladhat az életen végig, 
megtörik. A gyermeknek meg kell tudnia, hogy mesevilága álom
világ, a fiúnak meg kell érnie, hogy az eszmék emberkézben eltor
zulnak, a férfinak a csalódás zátonyára kell jutnia: éreznie kell, 
hogy így nem élhet tovább, hogy azt, amit eddig életelvnek vett, 

0 
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el kell temetnie. Meg-meghal ez a világfelfogás: ez a fájdalmas, 
többször ismétlődő, igazi halál. 

Milyen mélyről fakad immár a dalmegihlető hangulat; s 
költőnk mennél mélyebbre száll le, annál nehezebben kelt dalt a 
lantján az, a mi fölszínes. Egyszerűen el tud beszélgetni bármiről, de 
a szépség és valódi költészet csak a mélyben tudja megakasztani 
gyökerét. Ott van Szüleim aranylakodalmára ez. verse: a család 
öröme, vidám ünnepsége könnyed, de hangulattalan sorokat fakaszt, 
még apjához való ragaszkodása sem tud teljes versszakká erősülni, 
általánosabb érdek fokára emelkedni, anyjának szeretete azonban 
egyszeriben megerősíti és olyan meleg tűzzel csap föl, hogy a 
bajai sírkertnek arra a szomorú kövére is reá került, mely Tóth 
György né hamvait jelzi. Az érzésnek ez az elmélyedése máskor 
is tud, egyébként mesterkélt költeményében is, művészi részeket 
teremteni. Elszakadás után ez. dala nagyon is tudatos beállításá
val teljesen hidegen hagy, a mikor azonban a búcsú során az 
emlékek a fájdalom egyszerű közvetetlenségévei föl-föltűnnek, mes-
terkéletlensége, képeinek hangulatossága megragadja érzésünket, s 
a fájó emlék nehéz fölszakadásának sorai lassan, nehezen, a seb-
föltépés szomorú vontatottságával indulnak. 

A szomorú visszaemlékezés a tompa fájdalommal, a reményte
lenség közvetett megnyilatkozásával újra Parny elégiáira emlékez
tet. A természeti jelenség lop a lelkébe valami hangulatot, s ez a 
hangulat fűzi magához élményi rokonát. Mind a kettő fájdalmas, 
mind a kettőn a változhatatlanságban való megnyugvás köde ül, 
de ezt a ködöt nem a hangban érezteti, hanem csupán azzal, 
hogy a vágyat szóhoz nem engedi (Eső után). 

Az a sok lelki élmény, a melyeken élete átvezeti, így teszi mind 
sajátosabbá dalait. Még szerkezetük is mutat új alakulásokat. Néha 
valósággal chriaszeruen veti papírra gondolatait, hog}̂  ítéletei annál 
mélyebbre vágjanak, a mikor egyénire fordulnak (E szenvedés); 
máskor viszont élmény a kezdet, az terjed el a dalon, csak a 
végső sorok sóhajtják a tanulságot úgy el, hogy annak általáno
sítása az olvasó lelkéhez közelebb férkőzhessek (Egy szó). Mivel 
pedig a chriaszerű túlságosan gondolati volna, a dal általánosító 
része bájos, hangulatos mesévé alakul (Karácsonykor, Olyan 
meseféle). Ezekre a szerkezeti újításokra vonatkozólag érdekes a 
Tolnai Vilmos birtokában fönnmaradt levelének az a helye, a hol 
az Emlékezések Erzsikére ez. dalcyklusról szól: »Azt hiszem, ez 
egészen új genre. Heine sírva kezdte verseit s nevetve végezte, 
én itt megfordítva próbálom; eleinte nevetek s azután sírok. Ősz 
fejjel már csakugyan nem is illik az embernek másforma verset 
írni« (1870 decz. 3.). Voltakép nem a cyklus egyes darabjaira illik 
ez; a dalok, melyekről szól, egyenként teljesen heineiek; modoruk 
az, hogy az utolsó versszak sebző humorral végződik, tréfával, 
mely azonban fájdalmat leplez. A heineiség nem az Ötletek han
gulatára emlékeztet itt, ezek a megnyugvó szerelem ege alatt ter-
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mettek. Az egész cziklus szerkezete az, a mit Tóth Kálmán meg
jelöl : tréfás, gunyoros, humoros dalokkal indul, majd az emlék 
kezd komolylyá válni, végén pedig az elszakadás tudatának a 
fájdalma hatalmasodik el. Sajátos a kifejezésmódja annak a kis 
dalcsoportjának is, mely Dalok egy meghasonlottól czímet visel: 
nagyjában közös bennök, hogy a fájdalmat el törekszik rejteni: 
megnyugtató a színük, de panaszosak. Komplikáltabb művészi 
forma példája az Őszi idő is: a gondolatok kapcsa belsőbb, a 
kevesebb külső kapcsoló ellenére is szorosabb; az átmenetek el
maradnak, előzmények nélkül csak a levont következmények 
sorakoznak, s ép ezért a dal tömörebb; a gondolatok természetesen 
fölvetődök, mesterkéletlenek; az egész dalt pedig a sóhajszerű vers
szakvégződések és az utolsó versszak »sohasem«-je a teljes elszo-
morodásba mélyítik. Az önállóvá emelkedő természetleírás teljesen 
elmarad: csak emlék vagy hangulat veti a természeti képet a 
dalba. S ha kezd is kidomborodni valami jelenség részletes lefolyása, 
rögtön hangulati tartalma felé hajlik az író és ezzel az olvasót 
is a hangulatba viszi át. A Halál ez. költemény is az ellentétek 
hangulatos fokozásával kezdődik, s mikor a kimondott hangulati 
benyomást három reflexión, melyek nemcsak korban, de érzésük 
ereje szempontjából is fokozatok, végigvezette, egy összefoglaló 
képben mélyíti el. Hogy az élmény annál erősebben álljon előttünk, 
képet is alig enged bele. Egyáltalán a tömörségre való törekvés 
mind jobban érezhető líráján. A versek is ritkábban fakadnak, ép 
ezért ritkább a henye sor, köznapi hang, közönséges, költőietlen 
kép is. Most sem a fenség, hanem a báj az ő költői országa, s 
ép ezért a csendes vágy avagy a békés megnjmgvas hangulata 
fakasztja a legharmonikusabb énekeit. A képek kapcsa is mind 
mélyebb, de maguk a képek is megújulnak, és a színes, új képek 
mellett a mély érzelemből fakadt hasonlatok is gazdagabban folynak. 
A mellett a kép és az ábrázolt lelki élmény között egyre szorosabbá 
válik a kapcsolat: oly közvetetlen ez néha, hogy egybe is folynak. 

A képeknek gazdagsága még a költőietlenebb tartalmat is 
költőiség látszatával tudja bevonni, de azt is érezzük képeiből, hogy az 
érzésébe most mind több kerül az érzékiségből. Ép ezért a lelki moz
zanatoknak testi tükröződésére is jobban figyel, még olyankor is, ha 
komplikált a lelki alap (Szép vagy). Megpróbálkozik most már 
technikai nehézségekkel is, s nem egyszer sikerülten (Csak vissza). 

Ennek a fájdalmas korszaknak egén rövid derűt fakasz
tott az a szerelem, mely költőnkben az Erzsike néven megénekelt 
Hoffbauer Zsófia iránt ébredt. A szerelmi daloknak színes csokra 
maradt reánk; de bennük már semmi a Nina- és Flóra-dalok ama 
törekvéséből, hogy az érzelmet mentől nagyobbnak hitessék el: 
semmi túlzás, semmi színpompa bennük. Rövid, csattanós versek, 
legfeljebb heinei fordulatokkal. Ép azért rendesen olyatén össze
foglaló szerkezetűek, hogy a végsorban valami kérdést vetnek 
elénk, esetleg két ellenkező állítás közt engedik a döntést nekünk, 
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vagy pedig ott fordulnak hirtelen ellentétes hangulatba. Szeretik 
az ilyen ellentétbe forduló szerkezetet, a mit ügyesen használnak 
fel erősítő fokozásul. Megterem e szerelemben néhány népdal is 
— minden külső cziczoma, minden hosszadalmasság nélkül, teljes 
tökéletességben. A találkozások színes emléke, a boldog bírásnak 
büszke vallása, az elutasított udvarlók fölött való kaczagás, a ragasz
kodó szeretet az első dalok egész világa, míg később az önvád, 
a meggondolást kikaczagó, de a fájdalmas szakítást megváltoztatni 
nem tudó szerelem, az önmaga erőszakos alkalmazkodásából kitörő 
gúny szólal meg bennük. 

Kevésbé értékes termékei vannak annak az örömnek, melyet 
költőnk fia mellett érez. Ha valahol, ennek a túlzásaiban lehet 
érezni betegségének szomorú megerősülését. Kozvetetlenek, enyelgők, 
sokszor tréfásak ezek az énekei, a keserűség — ha szóhoz jut 
bennök — inkább fájó, mint haragos, . inkább menekülő, mint 
ellenálló. A kényeztető szeretet a beczéző megszólítások üde sok
féleségét hozza létre; az öröm a naivság sajátos lelkivilágát 
teremti meg, melyben még a fájdalmas megemlékezés sem tud 
elkomolyodni. A játékversek egyszerű csilingelése hangzik felénk 
a legtöbbször, az enyelgő képek és szavak gyorsan és könnyen 
kapcsolódnak. Emberszeretete, sőt még természetszeretete is ennek 
az új föllángolásnak az uralma alá kerül, csak az a kár, hogy 
néha az értelmet is elnyomja ez az apai szeretet. 

Érdekes az is, hogy a lelke legmélyén lakó érzelmek között 
a hazafiúi érzés ihlette a legkevesebb esetben költőien lantját. 
A magyarázatát abban látjuk, hogy a Bolond Miska ez. élcz-
lap hangja, melynek bátor szókimondása Tóth Kálmán politikai 
pályájának legnagyobb érdeme, sajátos modorba ragadta, a mely 
egyrészt a nyíltabb felszólalásnak egyetlen módja volt, másrészt 
mesterkéletlen, formára és kifejezésre alig ügyelő, csak az ötlet 
kiélezésére törekvő szabadsága a legközvetetlenebb és legkevésbbé 
fáradságos megnyilatkozáshoz segítette. Költői értékű a Bolond 
Miska dalai között nem akad, nem is törekszik művészi hatásra: 

Néha tréfás dalra gyújtok, Az igazság szóban, képben 
Néha szúrok, mint az ár, Mértékemnek nyelvin ül, 
Kelevénybe nagyot metszek, Jöttömön sok elborult arcz 
Elevenre úgy talál. Egyszer-másszor földerül. 

Ha valamelyes választékosság tűnik a kifejezésben elénk, az 
csupán olyan irányú, hogy a mit a czenzor kibetűzni nem tudottr 
az olvasó könnyen megtalálja. Hazafias költeményein ezeknek 
a tréfás ötleteknek a hatása erősen megérzik: a nagyon közön
séges képeknek is helyet enged, a rövid, csattanós végződés 
kedvéért a szerkezetnek minden művésziségét félreveti, szavai is válo-
gatatlanok. A harag néha erőt tud adni sorainak, de ritkán emel
kedik olyan magasra, hogy lelkesedése meg tudna hatni (Emlé
kezés, Kossuthnak). A belső ihlet helyét legtöbbször az alkal-
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miság pótolja. A megholt Széchenyi ez. verséről maga írja, hogy 
az »határozottan rossz, forma tekintetében gyalázatos; mentse az, 
hogy nem akart egyéb lenni aféle hírlapi versnél, aminőt ex offo 
kellett írnom minden héten kettőt, hármat is« (1875. szept. 15.). 
Magunk is megállapítottuk, hogy igazi költői ihlet ritkán szállja meg. 
A mit az Isten végzett czímű költeménye pl. Dobsa Lajos egy 
jelenetének; köszöni létrejöttét (István király): a darab végén 
István haldokolva visiót kér és nyer az Úrtól. Tóth Kálmán
nak megtetszett az ötlet, s úgy próbálta érthetőbbé tenni, hogy 
az égbe helyezi a királyt. Ezzel a népiesebb felfogással lehetővé 
teszi, hogy a stíl is népiesebb, sokszor szinte profán. Hatása azon
ban nem jeleneteiben van, melyek sem nem elég rövidek, sem 
nem elég összefoglaltak, s nem elképzeltetők, hanem azzal teszi 
a költeményt lelkesítővé, hogy a hazára jövendölt boldog kort 
még csak bekövetkezendonek mondja. Ez a nagyobb compositio 
is mutatja azonban, hogy Tóth Kálmánnak az ilyetén alkotások
hoz kevés az ereje. Az a két vers is, melyeknek egyike Kazinczy 
emlékét elemzi, a másik Deákot siratja, a fenség kergetésébe fúl: 
a képek is, gondolatok is túlságosan magasan igyekszenek szál
lani, de ép ezzel a valósághoz való kapcsolatukat elvesztik. Meg
próbálkozik allegóriával is (A szegény özvegy), de a leplet föl-
föllebbenti: hatása nem a megszerkesztéséből, hanem maguknak 
a föltárt sebeknek riasztó vadságából ered. Költőnk maga három 
hazafias költeményének követelte az elismerést: a Ki volt nagyobb 
kezdstű azonban különösebb emelkedettség nélkül szűkölködik; 
nem fokozatosság, csak időbeli sorrend szerint halad; nem hangu
lat, csak prózai elsorolás érzik belőle. Kik voltak a honvédek ez. 
»öt strófában az egész forradalom történetét« összefoglalja: a 
rövidségre való törekvés válogatottabb, többet mondó stílust teremt; 
az a közösség pedig, mely költőnknek honvédi szereplését a 
thémához köti, egyszeriben meleg hangulatot ad a költeménynek, 
s mi is megérezzük a büszkeséget és a szomorú emlékezés han
gulatát. Előre ez. költeménye terjedt el legjobban, sikerültebb is 
az eddigieknél. Sok benne a fokozás, művészibb a kifejezés 
— csak a látszólagos ellentétek ügyes felhasználására utalok — 
és eleven az elképzeltetés. Az emlékezés újra le tudja vinni 
a lelkesedés legmélyére, a dal le tud szállani az ihlető érzésnek, 
a honszerelemnek bensejére, és ezzel a költői termék újból művé
szivé válhat. Mert hogy csak ez a mélyre való leszállás volt szük
séges, azt legjobb hazafias költeménye, A legszebb dal is mutatja: 
itt már nem szónokias alkalom, hanem érzés a dal ihletője; érzés, 
melyet egy közvetetlen élmény egész mélységében tár föl; eziezoma 
nélkül, pathetikus föllángolás sallangja nélkül, egyszerűen, szerelmi 
dalainak szokott, őszinte compositiójával nyilatkozik meg — oly 
ellentét fokán emelkedve, mely maga is hangulatos, nem pedig 
kiélező: ép ezért rövid, ép ezért élményi igazságú. 
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Tóth Kálmán lírájának egyik legkiemelkedőbb sajátossága 
az önkéntelenség, mesterkéletlenség: a képeknek gazdag, kere
setlen, magától jövő, mindig odaillő változatossága, a melylyel 
hangulatait megjeleníteni tudja. Nem mindig; a harag legtöbbször 
durva prózává, az öröm dévaj csapongássa válik. A vágy csendes 
álomszövögetése, a szomorodott szív sóhajos elgondolkozása az 
ő legalkalmasabb daltermő hangulata. Sikerült dalai azonban azzal 
tudják a művészi hangulatot fölkelteni, hogy maguk is hangulat
nak közvetetlen termékei. Az élmény könnyen száll a költő szí
vére s kelt érzelmet. Nemcsak a jelen élménye, a múlté is. Sully-
Prudhomme írja magáról, hogy gyermekkori érzelmes szerelmébe 
idősb korában is annyira vissza tudta vinni az emlékezet, hogy 
egész erejében érezte azt a fölcsapó féltékenységet, melylyel diákos 
kalandja végződött. Tóth Kálmánban ez a hangulati emlékezés 
erősen ki volt fejlődve; megvolt nemcsak ebben az irányban, 
hanem az ellenkezőben is: a természeti környezetben szívén önkén
telenül elhatalmasodó hangulat könnyen találta meg és idézte föl 
élményből táplálkozó rokonát. 

Dalairól mégis önmaga vallja, hogy bennök az olvasó nem 
ismeri meg teljes hűségében a dalfakasztó hangulatot. Az okot 
abban keresi, hogy az olvasót a boldogság az ő fájdalmának 
megértésétől megfosztja. Nyilván téves magyarázat: de a jelenség 
annyiban igaz, . hogy a háborgó lélek nyilatkozása nem teljesen 
hű. Nem hű azért, mert a lelkében sincs teljesen kialakulva a han
gulat, melyet kifejez, ép ezért nem is tudja híven tolmácsolni. 
Jellemző ebből a szempontból szerelmének rajza a Flór a-dalokban: 
állandóan valami elégületlenség, valami meg nem nevezett vágy 
rágódik a lelkén, de maga sem tudja, miért. Helyesen mondja 
Zlinszky Aladár: »Tóth Kálmán szerelmi ideáljának a képe oly 
kevéssé alakul ki költeményeiből, mint a hogy maga is aligha 
tudott volna róla számot adni egészen«. Ép ezért szerelmi lírája 
egyhangú; hangulatváltozásának okai nem állanak eléggé az olvasó 
előtt. Kedvesének hidegsége fáj neki, de lelkének ez irányú törő
déséből csak az egyedüliségtől való irtózás és büszkeségének a 
megsértése jut szóhoz. Lírájában hosszú ideig uralkodik a fájdalom 
szeretete; maga is keresi ennek az okát, de meg nem találja; költ 
eseményeket megokolásul, pedig egyszerű physiologiai magyarázata 
van abban az általános panaszkodásra és búslakodásra való haj
landóságban, mely a férfikor évei előtt az érzékenyebb ifjút hatal
mába keríti. Színben és hangban ez a líra ép ezért nem is válto
zatos ; azok közül a dalkeltő hangulatok közül, melyeket Mi az 
én szerelmem sorai összeállítanak, mind fakasztott dalt költőnknek 
líráján, és mégis a dalok mind csaknem egyszínűek. 

Pedig egész lírájában megvan a nyíltság, az őszinteség: 
elkülönítésre, hangulatok és élmények szerint való csoportosításra 
tehát bőséges alkalom és mód lenne. Csakhogy Tóth Kálmán ren
desen nem a maga életének eseményeit teszi dalainak tartalmává, 
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hanem a hangulatát; az élményi részt a természeti jelenség 
pótolja. Innen van az, hogy Tóth Kálmán lírája oly gazdag 
képekben, A dalok hangulatosak, de a hangulatot nem eléggé 
pontosan, inkább fátyolozva tolmácsolják. 

Érdekes ebből a szempontból természetérzésének a fejlődé
sére vetni egy pillantást: a bajai tájnak legmegragadóbb pontja, 
a Sugovica-torkolat, az ő költészetében csak a Tiszába ömlő Túr
nak a mása. Ha viszont hangulatfestő képeit nézzük, meglepődve 
látjuk sokféle, változatos megfigyelését. Az ellentétet csak úgy 
magyarázhatjuk meg, hogy a leíró költeményeknél a modor jár
mából nem tudott szabadulni, míg a hangulatjelző természeti 
képeknél semmi sem köthette le. Ez a példa is mutatja, hogy 
milyen fontos Tóth Kálmán lírájának fejlődésében a belső és külső 
formának a tökéletesbülése. Nehézkes, hosszadalmas — mint Gyulai 
mondta — terpedt leírásai egyszeriben elmaradnak, a mint a lel
kének jobban megfelelő belső formát megtalálja. 

A kifejezésben való lassú fejlődés segíti a költőt hangulatá
nak pontosabb tükrözéséhez. Ha költői pályáját végigtekintjük, 
szinte kényszerítő erővel hat reánk ez a megállapítás. A hossza
dalmas, képet és gondolatot untatóan elhúzó, változatossághoz nem 
szokott forma vajmi nehezen kelt hangulatot az olvasóban; annyira 
részel, annyira apróz, hogy az olvasót hidegen hagyja. A pálya 
legelején ez azért is természetes, mert nincs a költő lelkében semmi 
igazi dalfakasztó erővel bíró érzés vagy hangulat. A mikor tehát 
írni kezd, utánozza a tartalmat és utánozza a formát is. Lassan
ként azonban az ő lelkében is érzelmek sarjadoznak, csakhogy 
ennek a lelki életnek az eseményei még nem sajátosak; nagyon 
is megegyeznek a költők érzelmi életének sablonjával. Ennek 
azután kettős a következménye: egyrészt a lelki élet eseményeit 
gyarapítja a dalokban költött, illetőleg utánzott mozzanatokkal, 
másrészt a kifejezésben sem tud sajátossá válni. Most még oly 
kevés színt talál a maga életében, hogy színeket kell kölcsönöznie 
ahhoz is, hogy más költők egyéni életéhez hasonlítson — arra 
tehát, hogy különbözőségről tegyen akár a tartalomban, akár a 
kifejezésben tanúságot, nem is gondol. Majd elmélyülnek az érzel
mek ; kiszorulnak tehát azok a hangulatok, a melyek nem szoktak 
költőnk életében föltűnni, nagyobb térhez jutnak azok, a melyek 
uralkodnak. Észreveszi, hogy az ő lelke nem olyan, mint mindenkié, 
hogy van benne sajátos is. Ez a sajátos a bizonytalanságnak a 
szeretete, a kora-tavasznak a hangulata. Mivel ennek sajátosságát 
tudja, túlságosan nagy szerepet juttat neki. De azzal, hogy most 
már ilyen sajátos hangulatvilág ihleti, eljut annak a megállapítá
sáig is, hogy eddigi verseiben sok volt a hosszadalmasság, sok 
volt az ismétlés, sok volt az utánzás. Megindul tehát a szerkezeti 
tökéletesbülés útján. Figyelme különösen arra irányul, hogy az 
egyhangúságtól szabadítsa meg verseit: ezért ügyel a belső cso
portosításra. Észreveszi a kifejezés művészetének következményeit 
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is, és gondot fordít verseinek erre az oldalára is. A kora-tavasz 
hangulatának nagy szerepét is megsokallja: a maga lelki életének 
minden eseményét megnyitja képzelete előtt; lírája gazdagodik 
tartalomban. Lelki élete mozzanatainak mind több helyet enged: 
foglalkozik velők, vizsgálja őket. Ez a vizsgálódás csaknem a böl
cselkedés mélyéig vezeti le és a lelki analysisnek legszebb dalai 
teremnek meg. A formai tökéletesedés is haladt és a kifejezés 
művészete harmonikusan olvadt össze a lelki fejlődés gazdagabb 
virágzásával. A tartalom egyéni volta létrehozta az egyéni formát; 
a költő elért művészetének tetőpontjáig. A szobron is, mikor 
a művész első vésővonásait teszi a tömbön, a tartalom csak nagy 
vonásokban domborodik ki: az anyag uralkodik; sok a kő, sok 
a szöglet. A faragás mind közelebb hatol a testhez: lekopik róla 
az anyagiság, minden, a mi nem théma. A fejlődésnek ezt az útját 
tette meg Tóth Kálmán lelki világának lírává válása. 
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