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TÓTH ÁRPÁD KÖLTÉSZETE ÉS A SZÁZADELEJI STÍLUSIRÁNYZATOK 

Nagyjából általánosnak mondható az a megállapítás, hogy Tóth Árpád verseinek együttese az át
lagosnál zártabb egészet alkot. Éppen nem azért, mintha szerzőjük harsányan egyéni színekkel kí
vánta volna magára irányítani a figyelmet. Inkább a kifejezett magatartás- egy társaiénál többnyire 
szerényebb, félszegebb, legföljebb még a Juhász Gyuláéval rokonítható, az övénél azonban játéko
sabb s nagyobb szenvedélyeket érlelő egyéniségé - teszi jellegzetesen egyénivé ezt a poézist, s a ver
seket színező tényezők keverésének finoman egyéni aránya. (Az alig több, mint két évtized határai 
közé szorult fej lődésmenet pedig nem kínálj a a határozottabb szakaszolást, a viszonylagos egységen 
belül a különbözések észre ve vesét.) Ha közelebbről is megnézzük ezt az átlagosnál egységesebb 
összbenyomást adó verstermést, akkor viszont azt láthatjuk, hogy ez egyetlen irányzatnak sem állít
ható, illetve nem fér be a „fővonalába"; arculatának egységessége nem abból adódik, hogy csupán 
egyetlen stílustörekvéssel áll érintkezésben. Emellett: ha kimutatható is, hogy egyik vagy másik 
irány nagyobb, vagy inkább valamivel szerényebb mértékben j utott csak benne szerephez, ezek egyi
kének sem szólhatunk a vezérszerephez jutásáról. Főként legértékesebb alkotásainak esetében. 

A századfordulónak hazai földön továbbélő úgynevezett népnemzeti irányzata például - ért
hető módon - viszonylag szerényen van jelen a Nyugat nagy nemzedékének lírikusánál, futó em
lítésnél ezért alig érdemel többet. A „költők bordalai"-ra, „vén szőlőtőké"-re utaló, „magyar ser
leg koccanásáénak csengésében és „barna vesszők kék gerezdjei"-nek látványában gyönyörködő 
költőnek (Este) hamar elhalkul a szava. Inkább csak a pályakezdő - bár már harmincas éveihez 
közelítő - lírikus hiányolja csöndes dohogással, hogy hiába járja Debrecen utcáit, „Vén kapuk
ban nem köszönt / Pipás régi gazda", s az elaggott akácfák sem tekintik már ismerősüknek (Hej, 
Debrecen). Szénásszekerek képét, nyárfák reszkető fejét és „szőke hársak"-at idéző nosztalgiák 
is inkább csak a tízes évek első felében szólalnak meg ebben a lírában. Viszont valamiféle szerény 
jelenlétük úgyszólván mindvégig észrevehető marad: „vénhedt kúria" látványán - melynek torná
cán szelíden pipázgató „agg úr mereng" - később is végig simíthat az olvasó tekintete (Egy régi 
ház előtt), akár néhány újabb év múltával apró tornyok, „béke hűs kovásza" által dagasztott „fal-
vacskák" szívet derítő látványán (Rozskenyér). Az Idő a késői Tóth Árpád-lírában is falusi ács 
szerszámaként, „vén gyalu"-nak az alakjában munkálkodik a dolgok arculatán (Erdőszél), „vén 
betyár"-ok, „vén zsivány"-ok is megjelennek egy-egy szemvillanásnyi időre (A vén zsivány), az 
„egyszerű parasztbazsalikom semmi kis levele" pedig a halálra immár közvetlen közelről készü
lődő férfit is el tudja lágyítani. Harangvirág képzelt harangszavára is a boldogság érintésének 
öröme tölti el (Harangvirág), a „sűrű, jó magyar föld" nyugalma pedig egy pillanatra az ő városi 
zaklatottságokban sérült lelke számára is békességet nyújthat (Fénylő búzaföldek között). Csak 
épp egy árnyalatnyit tér el általában ilyenkor Tóth Árpád stílusa az említett irány jobb képvise
lőinek hangvételétől. 

Persze, a művészetben az árnyalatokon is igen sok múlhat. 
A „fénysubás, öreg égi pásztor" enyhén fénykáprázatba vont alakján is mintha átsejlenének 

még az Arany János iskoláján felnőtt költők népi zsánerfiguráinak kontúrjai - de hát magának a 
klasszikus tanítómesternek a rezignáltsága sem marad visszhangtalanul Tóth Árpádnál, (gondol
junk a Karthágó köveimé), akár az önbiztatás, illetve a hazafias kötelességteljesítés igéje (az In
vokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz több sorában). 

Elmondhatjuk a századvégi-századfordulós érzelmességről is, hogy viszonylag gyakran érezteti 
hatását Tóth Árpád költészetén. Ez azonban - noha jelenlétét nem kizárólag az irodalomban le
het, illetve kell tudomásul vennünk - aligha érdemli meg, hogy részletezőbben foglalkozzunk 
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vele, hiszen nem vehetjük számításba a kor jellegadó, jelentősebb értéket teremtő stílusirányza
taként. Magának a ténynek a megemlítése mégis szükséges. (Gondolhatunk itt akár „az emberek 
szívé"-re apelláló Ó, tudsz-e szállnira, akár a „szebb élet tiszta orma" utáni vágyódás rebegő sza
vaira, a „jobb szívek reményé"-nek győzelmében bizakodás megfogalmazására, a kődobásra 
„szívdobás"-sal válaszolás jézusin túlmenő programjára, a könnyes szemekről, a magányukat fáj
laló csillagokról szóló, vagy az elfúló hangon gyöngédségért esengő szavakra; „sírás szepegésé"-
nek megszólaltatására, a „züllött élet" elsiratására, „kis álmán érzelgő" sovány kislány alakjának 
részvétteli megfestésére: az Egy régi ház előtt, az Őszi szántás, a Szeretnék átölelni..., Az esti fel
hők..., a Lélektől lélekig, a Palace-ban, a Levél, a Hajnali szerenád, a Csak ennyi és a Stanzák 
egy trafikoslányról soraira.) 

Egy fokkal részletezőbb számbavételt kíván a korban fontos szerephez jutó szimbolizmus je
lentkezése. 

Kardos László értékes monográfiája csak annyit ismer el ebben a vonatkozásban, hogy Tóth 
Árpádnak „a Hajnali szerenád korszakában írt versei több jelét mutatják a francia szimbolisták
kal való hangulati-technikai érintkezésnek." Kimutatja Baudelaire Az utazás c. és Rimbaud A ré
szeg hajó c. versének nyomait magyarra fordítójuk „saját" költeményeiben, s azt a tényt, hogy 
bizonyos fogalmak neveit Tóth Árpád nagy kezdőbetűvel írta le verseiben. Leszögezi azonban: 
„igazán szimbólumszerűvé csak egy-két ponton válnak szavai."1 Inkább csak arra hívja föl a fi
gyelmet, hogy hasonlatainak nem kis hányadában szokatlan mértékben megnő a hasonló szerepe: 
némelyik többtagú, „fürtös" hasonlat illetve hasonlatépítmény fontosabbá lesz magánál a hason-
lítottnál, melynek pedig „a grammatika logikája" szerint alá kellene rendelődnie. „Bizonyos 
- mondja ki - hogy Tóth-nál nem lehet szimbolizmusról beszélni, sem Ady, sem Mallarmé értel
mében", legföljebb valamilyen „stiláris rokonság" érdemelhet itt említést.2 Ennél sokkal többet 
a Tóth Árpád életművet kötetbe rendező fiatalabb költőtársnak, Szabó Lőrincnek az írásai sem 
mondanak ki ebben a tárgykörben.3 

Komlós Aladár továbbmegy ennél egy fokkal. Egyik megállapítása szerint Tóth Árpád
nak némely tekintetben a parnasszistákéval rokon lírája „végeredményben klasszicizmus és szim
bolizmus összeegyeztetője". Rámutat arra, hogy ebben a költészetben gyakoriak a szimbolisták 
által különösen kedvelt szünesztéziák, kijelenti: „A metaforák állandóan záporozó virághul
lása ... aligha jött volna létre a szimbolizmus klímája nélkül", és megkockáztatja a föltevést: 
„Rémy de Gourmond vagy Szini Gyula pl. Tóth Árpádot ... minden bizonnyal szimbolistának 
minősítené, mert költészetük szülője a dekadencia, a differenciált érzések és meglepő jelzők kul
tusza."4 

Anélkül, hogy határozottabb vitába kívánnánk szállni Kardos László kijelentéseivel, bízvást 
megerősíthetjük a Komlós Aladár által mondottakat. (S ehhez nincs szükségünk arra, hogy a 
nyilvánvalóan Ady nyomán írt, tehát nem jellegzetesen Tóth Árpádra valló Kastély és temetőt is 
figyelembe vegyük.) Ha fölidézzük magunkban azokat a csak bensőleg sejthető, titkos tájakat, 
melyeken „a kék Semmibe ... vonulnak / A földi, párás, fájó sóhajok", ha megborzongunk „a lel
kek taván" átkúszó „hűs kígyótestek" vergődését érzékelve, (Notturno) vagy ha koporsóban éb
redő „holt álmok népé"-vel találjuk magunkat szemben (Régi dallamok), és „a dolgok vadoná-
ban" remegő „halk, meleg szépségek"-re találunk (Orfeumi elégia), vagy mikor átéljük, hogy a 
látszólag szürke dolgok sem egyebek „övükoldott titkok"-nál, melyeknek fényes melle „új bú 
tejét kínálja" (Sóhaj), akkor nem érezzük kitapinthatónak a Tóth Árpád-líra és a szimbolizmus 
világa közti válaszfalakat. „Áldott az árnyak test nélküli teste, /Titkos kelméje lelkemmel rokon" 
vallja Az árnyból szőtt lélek soraiban a Nyugat fiatal poétája. „Agyzsongulásig" beszívott parfü
mök illatbódulatában a vágyak is „züllött, vézna matróz"-okká, (majd kiábrándító „üres fickók"-
ká), a bánatok pedig „furcsa, fekete rabnők"-ké lényegülnek át, akik megverten, összebújva 
„zsongító dalt" dúdolnak (Vágyak temetése, A rabról, aki...). Hogy máskor „ében őrtornyok"-
ként magasodjanak elénk (Éjféli eső). Illatzenék kábítanak ezeken a jellegzetesen belső tájakon, 
„a lélek ős pusztái"-nak mélyeiből itt „kancatej-szagú dal"-ok jöhetnek elő, míg az élet hajójának 

'KARDOS László, Tóth Árpád Bp. 1959. 202, 218-219, 307. 
2/. m., 109, 306, 436. 
3SZABÓ Lőrinc, Könyvek és emberek az életemben Bp. 1984. 397^441. 
4KOMLÓS Aladár, A szimbolizmus és a magyar líra Bp. 1965. 77, 80, 30. 
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„rejtett kamráin" - úgy érződhet - félelmetes, „vak patkányok rágnak" (Fénylő búzaföldek kö
zött, Áldott legyen...). 

Ha tény is, hogy ez a líra nem helyezhető el a szimbolizmus keretei között, a szimbolizmus je
gyeinek színező-árnyaló, a Tóth Árpád-versek egy részének minőségét részben meghatározó sze
repe semmiképpen sem hanyagolható el. A „bánat misztériuma", az „örök titkok" és a „ritka 
kelyhű percek" iránti fogékonyság, vagy a „vágyak zenéjé"-nek meghallása, „vak lombú 
gyász"-ok meglátása ugyan inkább csak a korai életszakasz termésében gyakoriak - viszont nem 
kizárólag bennük mutathatók ki. 

A szimbolista és a szecessziós vonások nem egyedül Magyarországon találkoztak össze a szá
zadforduló évtizedeiben. Egymásba átmenésük nálunk alighanem Ady költészetében a legszem
beötlőbb, Tóth Árpád sem kivétel azonban ebben a tekintetben - már az idézett példák egy része 
is erről tanúskodott. A dekoratív - néha az eklektikával érintkező - változatok éppúgy megjelen
nek nála, mint az erotika szentté avatott perceit átjáró, opalizáló fények, a „halk, furcsa bánat"-ok 
csillanásairól szóló, megfoghatatlanabb érzékiségű sorok. Talán a köztük mutatkozó átmenetek 
a leggyakoribbak. Néha „túlérett, pazar és érthetetlen pompák" varázsa nyűgöz le soraiban, „tö
mör bíbor és roskadó brokát" borítja be a „kéjes és ájult ligetet"; (ligeteken túl a gondozott ter
mészetet képviselő parkok is gyakran szolgálnak nála kisebb cselekmény színteréül), van, hogy 
„pompázó, lusta alkonyat" késői fényei, máskor „zománcos fényű"-vé fölizzó színek dúsítják a 
megidézett látványt. „Zsúfolt aranyozású, fülledt pompájú vágy"-ak kábítanak, „jajduló szél vo-
naglása" ad hírt kéjt is sugalló, mélyben rejtőző fájdalmakról. A „lomha hold nehéz brokátba" 
burkolózva vonul végig a „tűzvirágos égmezőn" (A rabról, aki...), az erdő kéjesen nyújtózva 
„örök buja csuda"-ként tárja ki „pompás testét" (Hajnali szerenád), s „bíbor ködök" párállása 
színezi át a természet „túlérett, pazar", végtelenbe ringató érzékiségének gazdagságát (Esti ének, 
Non piu leggevano). Az „örök tavasz" természeti misztériuma bódítja el az érzékeket, s néha még 
a magány is különös dzsungellé varázsolódik itt, melyben „a vén boa constrictor, / A jóllakott bú 
szívünkből lebágyad". Az újromantika egzotikum-kultusza, pompázatossága, a szecesszió túlfű
tött organikusságigénye és ernyedten nagyvonalú gesztusossága Tóth Árpád-versek sokaságában 
olvad egymásba. 

Részben a romantika régiesebb arculatú látomásaival is összetalálkozva. 
A Tanácsköztársaság létrejöttét köszöntő ódában felmagasodó „Mezítelen, nagy, vérvörös 

alak" maga is látványosan színes, fokozott mértékben mondható ez el a műalkotás egészéről. 
Az új isten - mely stílusát tekintve részben a romantikus látomással záródó Március, a nagy lé

legzetvételű Jöjj, vihar, talán még közvetlenebbül pedig a rapszodikus-himnikus A rubinszárnyú 
cherubhoz folytatásának tekinthető - semmiképpen sem szakítható el a szecesszió erőteljes, 
többnyire mesterséges színeinek tobzódásától. (Ha sajátos, részben eklektikus változatot képvisel 
is a szecesszió dekorativitásán belül.) Már a „tagadott" - a szembenállás alapjául szolgáló - látvány 
is ezzel, illetve az újromantika színvilágával rokon. Sötét templommélyek tömjénfüstködén áttörő 
„tűz-szem"-ek parázslása, alabástrom enyhén szürkés - élettelen - fehérsége, képkeretek sötét 
aranylása és „nagy, kékselyem palást" elomló díszessége olvad itt lassan át „aranyló hullafoltok" 
morbid pompázatosságába. Ezzel szembesítődik azután a „Piros Kelet" és a „sápadt Nyugat" kö
zött nagyokat lépő „Vörös Isten"-nek az alakja, a „sárga Szajna", az Óceán „zöld üvege" és az 
ugyancsak enyhe tompasággal fénylő „Fehér Ház" díszleteinek látványos együttesében. 

Ehhez adják mintegy a zenekíséretet egyfajta profánul vallásos elragadtatottságnak a hozsannái. 
Itt egy kissé régies romantika sodró lendülete és hatásos nagy jelenetei segítették felszínre törni 

azt a nyugtalanságot, mely a korban és annak lírikusában egyaránt benne rejlett; ez máskor - egy-
egy pillanatra - szecessziós-expresszionisztikus stílusváltozatokban is megjelent. Gondoljunk az 
„őrjöngenek az esti fák" Van Gogh-os látomására (Május éjén a régi bor), vagy a „Szédült vízió" 
világvégi kavalkádjára, melyben a szaxofonok buja hangjaira „vad alkonyban táncol a világ / S 
minden táncos a saját sírján táncol" (Rádió). Ezek (és a hozzájuk hasonló elemek: kisebb mon
tázsok a rohanó nagyvárosi élet képeiből, másrészt néhány dinamikus, merész szókapcsolás) 
mégis inkább csak alkalmiaknak mondhatók (pl. Március). Egy fokkal nagyobb mértékben ér
demli meg figyelmünket a kisrealizmusnak egy fajtája, mely néha naturalista mozzanatokat is tar
talmaz (pl. Este). Sötét, kopott bordélyházi ágyak, tört bútorok, (Egy leány szobájában, Kincs), 
szürke házfalak, korhadó fatönkök, heverő csöbrök, nyirkos sötétségek, napi robotban elkopó, 
betegségtől testhőmérsékleti fokokra és kilókra leértékelődő emberi életek, szegényes konyha
asztalok - papírlapokra vetett, félbemaradt verssorokkal - szintén teret kapnak itt, egy nagyon 
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is „józan való"-nak alkotva a részeit. Főleg ehhez kapcsolódik azután a Tóth Árpádra jellemző, 
kesernyés mosollyal árnyalt irónia is, mely abból adódik, hogy fölismeri részben önmagának, 
részben magához hasonló más létezőknek a jelentéktelenségét (Láng, Meddő órán, Jóéjszakát!). 

Bizonyos mértékben - ahogy erre közvetetten Rónay György hívta föl a figyelmet5 - Reviczky 
Gyula lírájának fejlesztve tovább a hagyományait. 

Az impresszionizmust ismételten említi a Tóth Árpádról szóló szakirodalom, többnyire azon
ban anélkül, hogy jellegzetesen impresszionista művekre vagy egyértelműen impresszionista 
megoldásokra is rá tudna eközben mutatni. Inkább csak általában esik szó korai „impresszionista-
dekadens" periódusáról, vagy az impresszionistákéval rokon „jelző-pazarlás"-ról, a jelzőknek az 
impresszionistákéhoz hasonló „szapora"-ságáról.6 Esetleg a szimbolizmus és az impresszionizmus 
kapcsolatára hivatkoznak,7 vagy az alkalmi - mintegy pillanatokhoz kötött - ötletszerűséget eme
lik ki egyéni hasonlataiban. Máskor impresszionisztikus könnyedséget vagy impresszionistákra 
emlékeztető „színragyogást" említenek.8 

Elhanyagolják időnként annak kérdéseit, hogy - egyben-másban meglévő rokonságuk ellenére 
- az impresszionizmus könnyedén fellazított természeti színvillanásai és a szecessziós piktúra egy 
részének telt, dekoratív, nagyívű vonalakkal körülhatárolt színfoltjai, vonaglóvá vagy éppen ör
vénylővé csavarodó ecsetnyomai nagyon is eltérnek egymástól. Tóth Árpádnál pedig minden 
bizonnyal a természetinek aligha minősíthető arany a leggyakoribb szín (mintegy félszáz előfor
dulással), de az ezüst, a bíbor vagy a telt mélyzöld sem ritka. A könnyedén mozduló, gyorsan vál
tozó-múló iránti fogékonyság - ami kétségkívül ott van az impresszionisták tulajdonságai közt -
igazában ritkán társul Tóth Árpádnál színeknek, színhatásoknak az élményével. Hogy „az öröm 
illan" - oly gyorsan, hogy mire jöttében észrevehettük, még jó, ha legalább azt láthatjuk, amint 
„visszavillan kék szeme" - arra éberen figyelmeztetnek a viszonylag fiatalon távozó lírikus tragi
kus játékossággal perdülő sorai, s az sem kerüli el a figyelmét, amint egy csöppnyi láng tűzvésszé 
vágyik lobbanni a száraz fűben, ám másodpercekre futja csak az életéből (Láng). „Cikázó ga-
lambsziluett"-eket csak ritkán tud tollával papírra vetni, s hogy „mint pici, színes lámpák", úgy 
fénylenek a frissen nyílt bimbók, vagy hogy „halványzöld... hunyorgó és félénk" fények könnyed 
fátyla borít be egy mezőt, annak észlelése is kivételes eset ebben a költészetben. (A rabról, aki 
király volt. - A színfoltok már-már expresszionisztikus szikrázásának megörökítésére törő Ó kék 
és zöld... című, 1915-ös vers viszont töredékben maradt.) A költő által „nagy impresszionista" 
jelzős szerkezettel megjelölt hajnal viszont valójában nem jellegzetesen impresszionista képet 
fest a sorok tanúsága szerint: ezüst ónnal rajzol felhőt az „álmodozva" pingált égboltra, aranyle
mez-keménységű holdkoronggal fokozva annak hűvös dekorativitását (Hajnali szerenád). Az 
impresszionizmus jegyei a legsajátosabban - egyszersmind műremeknek a tényezőiként - egyedül 
a Körúti hajnalban jelennek meg. A Bús bérház-udvar ez... témáját továbbfejlesztő versben az 
apró nap-képekre tördelődő fénysugár, mely „végtelen fény milliom karátja"-ként gurul széjjel 
az utca kövein - „színek víg pacsirtái"-nak frissességével bátorítva a megrezzenő virágfürtök hal-
ványságát - valóban az impresszionizmus élő káprázatának adja valamilyen felfokozott változa
tát, s a pillanatnyiság illékonysága és a személyes érzékenység különlegessége is fontos tényező
jévé lesz a költeménynek. Hiszen a pillanatok múlása kell csak ahhoz, hogy semmibe tűnjék a 
megörökített színvarázs, és az ámuló lírikus veszi már csupán észre az utolsó sugarak könnyed 
csókdobását. 

A vers remekmű-volta viszont részben éppen ebből adódik. Azáltal jön létre, hogy nem csak a 
mondott pillanatot örökíti meg. A „szennyes, szürke" hajnal, az utcaport seprő álmos vicék és a 
megkopott sínek látványa, a villamoskerekek fülsértő csikordulásának érzékeltetése s a „józan 
robot" uralmának tudomásul vétetése a realizmusnak, akár a realizmus naturalista változatának 
is beleillik a világába - mint ahogy ez utóbbinak enyhe érzelmességgel árnyalt szférájába is jól il
lik a munkáslány kezének és a lánnyal rokon szegényes akácfa rajzolatának néhány vonása. A 
fénykáprázat és a „vak" hajnal ellentétének úgyszólván drámai feszültsége illetve végletessége ez
zel szemben inkább a romantikából lehet ismerős - ám a prózai kisszerűség és a fénycsoda kont-

5RÓNAY György, A nagy nemzedék Bp. 1971. 218. 
^KARDOS, l. m. 183, 114, 120. 
7KOMLÓS, i. m. 33, 77. 
8SZABÓ, /. m. 410, 429. 
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rasztjait itt áthidalják a boltok „alvására", a vicék kobold-arculatára, és az akác virágainak kincs
szerűségére utaló, a valójában rideg kerékcsikordulást érző jajnak a hangjaivá átlényegítő sza
vak. Az utca titkokkal érintkező „bűvölt"-sége, az akácfa „részegülő" szomjoltása pedig halvá
nyan még mintha a szimbolizmus szféráival is rokonságot teremtene. 

Maga a műalkotás egységes egész (Az említett belső motívumkettőzésen tűi kiemelhető ebben 
a tekintetben az is, hogy ha a „vak" volt a vers első szava, akkor ennek ellentéteként a „nem lát
ták" lesz annak utolsó állítmányává: időben ezek fogják közre a fény fölszikrázásának leírását, az 
érzéketlenül szürkéllő „két tűzfal" szoros térbeli határainak megfelelőiként. A „józan robot" két
fajta - előbb részletező, később általános - leírásának ugyancsak időbeli határolásához ha
sonlóan.) A nyelvi műalkotásban különböző sajátosságokkal képviselt történeti stílusirányok ez
zel szemben sokfélék: egy ellentétekből, hasonlóságokból és párhuzamokból épített egésznek ad
ják a sokféleséget biztosító anyagát. 

Szembeötlően hasonló a helyzet - hogy csak a fontosabb versek sorából válasszunk még egyet
len példát - az Esti sugárkoszorú esetében is. Vagy a „titkok illatá"-nak fénye, a dolgok lelkének 
különös vándorútra kelése - halál sejtelmét árasztó árnyak testének zuhanásai közepette - nem a 
szimbolizmus misztikus, csak túlfinomult idegekkel felfogható világából lenne ismerős, a „Béke 
égi csendjé"-nek tiszta, koszorúba fonódó sugarai ne a preraffaeliták áhítatos díszítőelemeiből 
formálnának harmóniát?9 Az a földön túli szférákba emelő szerelmi elragadtatás, amelynek át-
élője csaknem teljesen elveszíti valóságtudatát - „Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, / Vagy 
áldott csipkebokor drága tested, / melyben egy isten szállt a földre le" - ne a romantikus líra olyan 
remekeivel volna rokon, melyekben „egy égbe rontott képzelet tündérleányá"-val forrhat össze 
ajkunk „a csók tüzétől"? (Miközben „eltűn" előlünk világ és idő, s „minden rejtélyes üdvösségeit 
árasztja" ránk „az örökkévalóság"?) Ne a realizmus egy fajtája éreztetné viszont a hatását annak 
leírásában, hogy a vallomástevő végül mégiscsak a kézzel elérhető valóságra nyitja rá a szemét: 
abban, hogy a „földi érzés" véteti végül észre magát testének áramlásaiban? („Zuhogó",-mély ze
nével felelve egyszersmind a vers zárórészében a nyitás árnyainak földre ,,zuhanásai"-ra.) A 
végső vallomást is mondhatni a mindennapiság nyelvén fogalmazza majd meg. 

Megint csak ki kell mondanunk: ettől még aligha lesz realistává a költemény egésze - ahhoz ha
sonlóan, ahogy a szimbolizmus áramlatán belül sem helyezhetjük el néhány enyhén szimboliszti-
kus jegyének alapján, színeinek dekorativitása pedig a szecesszió túlérett pompájával is legföl
jebb itt-ott mondható rokonnak. Az impresszionizmussal is inkább csak légies könnyedségében 
hasonlítható össze. A romantikus líra darabjai között sem tudnánk viszont egykönnyen elhe
lyezni, ezek valamilyen késői változataként. Inkább az mondható el joggal, hogy sok forrásból 
merített Tóth Árpád, egyaránt tanult régibb és újabb irányzatoktól - ebből a sokféleségből tudott 
egyéni, olvasói „ránézésre" jórészt egységes arculatú, magas színvonalú költészetet létrehozni. 

Megkockáztathatjuk a megállapítást, hogy korántsem egyedülálló módon: sokkal inkább szá
zadunk általános művészi törvényszerűségeihez igazodva. 

9Vö. még például az Elégia egy rekettyebokorhoz ismert befejezésével, ahol is „reszketve meg
nyílik egy lótusz szűzi ajka, S kileng a boldog légbe a hószín szárnyú béke." 
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