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DOKUMENTUMOK TÓTH ÁRPÁD ÉS FÜST MILÁN BARÁTSÁGÁRÓL 

„A lábatok nyomát kerestem múltkor botladozva, 
Sirván mutattam némely utcakőre: lám Árpád talán itt térdepelt, 
E bágyadt, bús kölök, szerelmet vallván versekben 
Egy tréfakedvelő lotyónak, —" 

Füst Milán Emlékezetül c. versében — ifjúságára, ifjúkora társaira emlékezve — így idézi 
az egykori barát, Tóth Árpád alakját. A Nyugat 1928-as Tóth Árpád-emlékszámában pedig így 
búcsúzik a „felnőtt" költőtől: „Mint egy nemes, öreg hegedűnek, olyan volt élete végén az 
éneke: kristálytisztán szólt s a túlérettség édességével." (Nyugat, 1928. nov. 16. 651. 1.) 
A „szegény jó Pádi"-t sirató kórusban ,Ignotus nekrológja mellett, alighanem Füst Milán kissé 
nyers, de őszinte szavai éreztették meg leginkább, hogy Tóth Árpád halálával nem csupán egy 
szelíd, halk szavú stílusműveszt, hanem egy érett, nagy költőt s egy vörösmarty-i méretűvé 
teljesedő életművet veszített a magyar irodalom. 

Tóth Árpád és Füst Milán barátsága ma már irodalomtörténeti adat csupán. S nem is túl 
hangsúlyos. Kapcsolatuk nem tartozott a legendás irodalmi barátságok sorába. Kardos László 
Tóth Árpád-monográfiája is csak két rövid mondattal utal reá: „A Hajnali szerenád egyes 
verseit dedikálta is a költő . . . a névsor nagyjából tájékoztat a költő baráti-írói kapcsolatai
ról 1913 elején." (2. kiad. Bp. 1965. 454. 1.) A felsorolt nevek között szerepel Füst Miláné is, 
akinek Tóth Árpád a kötet „legfüstmilánibb" versét, az Este a temetőn-t ajánlotta. (Először 
a Nyugat 1911. május 16-i számában jelent meg.) Barátságuk tehát nagyjából ez időtől da
tálható, de annak tartalmáról, esetleges szerepéről költői fejlődésükben Füst Milán 1928-as, 
kései híradásán túl semmi sem tájékoztat. Pedig Füst Milán és Tóth Árpád első versesköte
teit — Változtatnod nem lehet (1913), illetve Hajnali szerenád (1913) és Lomha gályán (1917) — 
párhuzamosan olvasva ,a „szomorúság" hasonló életérzésének és a kor költői közhelyeinek je
lenlétén túl, hasonló gondolatokra, motívumokra, művészi megoldásokra (pl. a látomásos meg
jelenítés), műfajokra (antik formák; óda, elégia) is bukkanni, talán némi kölcsönhatás ered
ményeképp. Ezért is tartjuk fontosnak a két évszám közötti űrt néhány eddig ismeretlen kéz
irat — Tóth Árpád Füst Milánnak írott levelei és Füst Milán Tóth Árpádról szóló tanulmány
kísérlete — közreadásával valamelyest kitölteni, amelyek nemrégiben kerültek elő a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban őrzött Füst Milán-hagyatékból. (A szövegeket betűhíven közöljük.) 

A Tóth Árpád-levelek külön érdekessége, hogy egyikük sem szerepel a Tóth Árpád kritikai 
kiadás 5., Levelezés c. kötetében (Bp. 1973. Sajtó alá rend. Kocztur Gizella közreműködésével 
Kardos László). Az 1914—1921 között íródott levelek nemcsak a két író kapcsolatát világítják 
meg közelebbről, de egyértelműbben, néha korabeli verseinél erőteljesebben tükrözik azt 
a változást is, amelyen a szelíd, félénk, a durva élettől megriadó Tóth Árpád a háború és a 
forradalmak hatására keresztülment. S így Tóth Árpádról kialakult képünket is teljesebbé, 
sokrétűbbé, pontosabbá teszik. 

A Füst Milánhoz írott levelek közül itt néhányat csak dátum szerint említünk: Tátraháza, 
1916. jún. 28.; Tátraháza, 1916. szept. 16.; Tátraháza, 1916. nov. 17. és két darab keltezés 
nélkül, feltehetően az 1910-es évek közepéről. Ezek a költő betegségével kapcsolatosak, köz
vetlen irodalomtörténeti jelentőségük nincs. Egy teljességre törekvő kritikai kiadásban lenne 
a helyük, keletkezésük körülményeinek pontos életrajzi, pszichológiai magyarázatával. 

A legkorábbi Tóth Árpád-levél 1914. augusztus 3-án, a világháború kitörésének, a katonai 
mozgósításnak az első napjaiban íródott, e napoknak a hangulatát, zűrzavarát, kavargá
sát idézi. Az 1914-ben már Pesten házitanítóskodó költő a nyarat Debrecenben tölti, itt éri 
a hadüzenet híre július 28-án, s innen küld beszámolót magáról Füst Milánnak is. Ami megkapó 
ebben a levélben, az a fiatal Tóth Árpád (ekkor még tanárjelölt) ösztönös, őszinte tiltakozása a 
háború, az öldöklés ellen. A háborús uszításnál, a nacionalista jelszavaknál, a „férfias hősiesség" 
vonzásánál erősebben hat rá annak a „nazarénus bakának az esete, akit a háború első napjai
ban főbe lőttek Újvidéken, mert nem akart fegyvert fogni". S az ösztönös humanista, érzelmi 
reakción túl, Tóth Árpád mintha már azt is észrevenné, hogy itt valami véres, értelmetlen 
komédia készül zenei aláfestéssel, mely a szellem embereit is harcolni és menetelni kényszeríti 
az első sorokban. Ez a levél szemléletében már kissé túl is mutat az első háborús évek költőjé
nek „puha lantján" megzengetett elégiákon, de hangulatában azokhoz kapcsolódik (Katonasír, 
1914; Elégia egy elesett ifjú emlékére, 1916J. S némiképp ellene mond Kardos László megállapí
tásának, miszerint Tóth Árpád 1914 és 1918 között, barátainak írt leveleiben aránylag ritkán 
szól a háborúról. (T. Á. monográfia, Bp. 1965. 162. 1.). 

Az 1920—1921 között íródott levelek már a barátság felbomlásáról tanúskodnak. Kívül
állóként, s több mint fél század elmúltával olvasva őket, úgy tűnik, a közvetlen okoknál — 
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kölcsönös sértődés, ma már nevetségesnek tűnő érzékenykedés, kis ügyek felnagyítása, fő
ként Füst Milán részéről — mélyebb ellentétek, erők játszhattak közre a Tóth Árpádot oly 
fájdalmasan érintő „szakításban". Némi fogódzót adhat ezek felderítéséhez Füst Milán 1917-es, 
kiadatlan Tóth Árpád-tanulmánya és már említett Nyugat-beli nekrológja. 

Az 1917 elején íródott Tóth Árpád-levelek még egyetértésről, kölcsönös bizalomról vallanak. 
A Lomha gályán c. kötet megjelenése után pedig Füst Milán esszének is beillő cikkben mél
tatja Tóth Árpád költészetét.1 Feltűnő azonban, hogy ebben csupán három versre utal a frissen 
megjelent kötetből — Stanzák egy trafikoílányról, Az új tavaszra, Lámpafény —, s azokon 
kívül csak a halványabb, bár egységesebb hangnemű kötet, a Hajnali szerenád (1913) költő
jéről beszél. Igaz, szépen, átélten, megragadóan. De mintha a „melancholia egy hangsúly"-án 
s „ezer árnyalat"-án túl másra nem tudna vagy nem akarna figyelni. Mintha Tóth Árpádról 
kialakult képét már 1917 előtt végleg „lezárta, megmerevítette" volna. Féltékenység nélkül 
elismeri, hogy Tóth Árpád az igazi lírikus, s látásmódját, alkotásmódját elhatárolja minden 
egyéb költői „módszertől", így a sajátjáétól is: „. . . azt adja, ami a líra valódi értéke: érzést 1 — 
Minden egyéb nála az érzés rajzának szolgálatában áll. . . Van költő, aki sírását szégyenli 
a meztelen világba küldeni, aki, mielőtt az utcára küldi, előbb felöltöztetné, felcicomázná 
az unott én jajszavát, — s vannak költők, akik inkább gondolkodók, akik a dolgok millió 
oldalú kristályát gondolkodva forgatják, hogy megnézzék minden oldalról az örök ugyanazt, 
mely minden oldalán más". De mintha egyúttal kissé le is egyszerűsítené, le is fokozná aTóthÁr-
pád-i költészetet. Mintha az életet ismerő idősebb mester (Füst Milán volt két évvel fiatalabb !) 
veregetné vállon csöppnyi mosollyal s meghatott nosztalgiával az ifjabb pályatársat: „öt 
olvasni sokszor oly megható, mint mikor az ember régi éveire visszaérez, — passzív, lágy, 
sáppadt ifjúkorára." Füst Milán, úgy tűnik, csak arra rezonál, amit valamelyest rokonnak 
érez saját költészetével, „esztétikájával": a magány, a szomorúság hangjaira, helyzeteire, a 
belőlük kibomló látomásokra. Pedig a Lomha gályán c. kötetben már egy másik, költészetének 
célját kereső, a haza gondjaira, a környező világra is jobban odafigyelő, érdesebb, férfiasabb 
hangú Tóth Árpád is megszólal (Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz, Óda az ifjú Caesarhoz, 
A rubinszárnyú Cherubhoz, Október, Obulus, Elégia egy elesett ifjú emlékére s t b j . S hangban, 
témában, formaválasztásban ez a tendencia folytatódik s erősödik fel költészetének a 20-as 
évekkel kezdődő végső periódusában. 

Tóth Árpád lírája a halál közelségében felnő, élettel telítődik, megérik. A 20-as évek elejé
től már nem csupán a „bús merengés" örökké ifjú, vonzó és szeretni való költője, hanem vitat
hatatlanul nagy költő. Valami olyan belső gazdagsággal ajándékozta meg a fogyó élet, ami 
mások, a továbbélők számára elérhetetlen. S Füst Milán számára talán éppen ez a rohamos belső 
érés az érthetetlen, a nehezen elfogadható. Az, hogy Tóth Árpád megszűnik szelíd, bús „kölök" 
lenni, s tudomásul kell vennie, hogy már nemcsak barát, de „versenytárs" is. Alkatuk, termé
szetük különféleségének konstatálásán túl, valami ilyesféle is kiolvasható Nyugatban meg
jelent nekrológjából, melyet később Emlékezések és tanulmányok c. kötetébe is felvett (Bp. 
1956). „Ha vele voltam, sokszor kellett mosolyognom, sokszor borzongós meleg futott át raj
tam a gyönyörűségtől, hogy milyen különbözők vagyunk mi! Egy másfajta temperamentum 
és gondolkodásmód árama zsongította idegeimet, s pihentetett megunt magamtól . . . A te
kintete úgy barnállott, oly hűen s oly szemrehányón, mint egy törekvő, kedves iskolás fiúé. 
Néha azonban debreceni hetykeség villant abban. S ilyenkor aztán elkerültem őt, mert, sajnos, 
én is érzékeny és finnyás ember vagyok, s én is félek a bántalomtól. S így történt, hogy néha 
hosszú ideig nem láttuk egymást." 

1. 
[Tóth Árpád — Füst Milánnak] Debreczen, 1914. aug. 3. 

hétfő 
Kedves Milánkám, 

végtelenül röstellem, hogy Sassnitzból írt leveledre és lapodra nem válaszolhattam; de te 
Svedlér[r]e2 írtál (— és hozzá állandóan Abauj-Torna megyébe ! — Szepes helyett!) s onnan 
kerülővel, több napos késéssel kaptam meg soraidat. Ugyanis Debrecenben élek, mióta Pestről 
elkerültem. Állandóan Svedlér[r]e óhajtoztam, de mindig csak úgy sikerült, mint a körmetlen 
macskának a falramászás. Nem volt elég pénzem, de ez még hagyján ! Beteg lettem. De még ez 

1 A Nyugat számára készült cikk végül is nem látott napvilágot a folyóiratban. Füst Milán 1917 májusa" 
ban ezt írja róla Osvátnak: „A Tóthról szóló cikket nem tudom kijavítani, annyira megundorodtam tőle. 
Már most közlöm ezt Veled, hogy másnak módja legyen Tóth-tal idejében foglalkozni. 

Fáj , hogy nem vagyok képes a Nyugatnak mostanában írni, annál is inkább, mert már évek óta nem 
jelent meg írásom, — mégsem követelhetek magamtól többet, mint amire képes vagyok. Ezt a cikket a leg
nagyobb figyelemmel írtam, s bár belátom, hogy nem sikerült, mégsem vagyok képes jobbat írni." (Autográf 
levélfogalmazvány — PIM Kézirattár, Füst M.-hagyaték.) 

2 Magaslati gyógyhely Szepes vármegyében (a mai Csehszlovákia területén). Tóth Árpád a 10-es években 
több alkalommal tért vissza ide tüdőbaját kezeltetni. 
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is hagyján ! Olyan őrült és lehetetlen kavarodások közé kerültem, melyekről nem is számol
hatok be neked, mert még most is tartanak — ha Peterdi3 nem vonult be, ő egyről-másról 
beszélhetne, mert több expressz-levelet és sürgönyt váltottunk egy rámnézve őrületesen kínos 
ügyben, melyet nem szeretnék levélben újra előadni s mely — mint mondom — még most is 
kínoz, sőt éppen holnap egy nagyon veszélyes operáció drukkolásait fogja végigcsináltatni 
velem! Persze, ez nagyon homályos és buta így, de majd szóval mindent elmesélek. Most 
elégedj meg annyival, hogy életem legrettentőbb szakaszát hozta az elmúlt nyár s még min
dig sok nagyon-nagyon rossz óra vár a közeli napokban. 

Ily körülmények közt sokszorozottan jólesik kedves leveled, melyben felőlem tudakozódul. 
Nagyon köszönöm. 

Én nem vonulok be; rongyos b., oszt. népfelkelő vagyok, tanárjelölt s így valószínűleg még 
akkor se hínak be, ha az égből is muszkák potyognának ! Szép volna önként fölcsapni, de mégis, 
az ölés ellen határozott ellenszenvem van s nagyon meghatott annak a nazarénus bakának az 
esete, akit a háború első napján főbelőttek Újvidéken, mert nem akart fegyvert fogni. És gyáva 
is vagyok. 

Hát Te? Azt hiszem, Te sem vagy katonaviselt s így legfölebb önkéntes hősnek mehetnél. 
Bizony, sok barátunkat elvitték! Jakobovits Jóskát !4 Hajdú Lajcsi5 a 39 ezred első szá

zadában tiszt, első sorban kell harcolnia ! Egy főkönyvelő ! Itt is nagy a kavargás, zene, kato
nák, úgy mint Pesten. Most szegény Karinthy jut eszembe: képzeld, borjúval, ebben a meleg
ben, menetelni és harcolni! Ha Peterdi Pista bevonult, ő bizonyára vöröskeresztes, ugye? 
Ha lehetne, írd meg — a Therapiaban nyert felvilágosítások alapján — hogyan lehetne írni 
Pistának? Szeretném üdvözölni. Hidd el, lehetetlen dolgokat is megpróbált érdekemben ez 
a fiú ! Jó ember mégis — (emlékszel, hogyan beszéltél róla? —), közönye sok meleget és mélyet 
rejt. Majd sokat mesélek róla. 

És most Milánkám, hadd tegyem szóvá a pénzügyet is. Bizony nekem nincs (—a napokban 
Nagy Zoltán adott 200 koronát ama kínos ügyben !) — Pestre menetelemig alig is lesz. De így 
is írnom kellett volna, legalább ezt! De mondom, késve kaptam értesítésed, a háború is közbe
jött, nem tudtam, hogyan, hova válaszoljak? Roppant hálás vagyok elnéző, kedves türelme
dért. 

Barátaimat ha látod, üdvözöld őket. Főleg a szeretett jó szerkesztőt, Osvátot, akivel jó 
volna egy kicsit elbeszélgetni. 

Csókol szerető Pádid. 
Czím: Debreczen, Késes-u. 32. 
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Kedves Milán, 
nekem, mint levélszekrényedbe csúsztatott híradásomban írtam, gyorsan el kellett jönnöm 

Pestről, minthogy váratlanul vért köptem s megijedtem. 15-éig itt maradok Debrecenben. 
Schöntagnak6 írtam, hogy 15-ike táján te is mindenesetre jössz s kértem őket, hogy amennyi
ben megjegyezni valójuk volna egy és más, írjanak neked idejében. Nem tudom pl., hogy az 
ágynemű-kérdést hogy fogjátok elintézni: kell-e vinned ágyneműt, mint nekem, vagy bérel
hetsz azt is a faluban? Különben arra is kértem őket, írjanak nekem is a veled való dologról 
s így idejében elrendezhetünk mindent közmegelégedésre. 

Bocsáss meg, hogy nem búcsúztam tőled, de hiába dörömböltem a vérköpéses reggelen az 
ajtódon. 

Peterdit kérd meg, hogy ha teheti, ne haragudjon nagyon rám, legutóbbi találkozásunkon 
igen mogorva volt, délután pedig felszállt előlem a villamosra. Egye fene, ti nem szerettek 
engem valami nagyon, ami elég kár s elég rosszul is esik. 

Üdv! Tóth Árpád 

3 Peterdi István (1888 — 1944) költő, műfordító. A Nyugatnak indulásától kezdve munkatársa. Füs t Milán 
és Tóth Árpád barátja. Az első világháborúban orosz fogságba esett. 

1 Jakobovits József debreceni ügyvéd. Ez időben Tóth Árpád baráti köréhez tartozott. 
5 Hajdú László debreceni banktisztviselő (vö. TÁkrk I. 488 1.). 
6 Schöntag Lajos kassai orvos, a svedléri szanatórium tulajdonosa. 1915-ben meghalt, tehát a levél koráb

ban íródott. 



Címem, ha írnál, júli. 15-ig: 
T. Á. Debreczen 
Késes-u. 32. 

Pista kofferével jöttem, de 15-éig visszaküldöm Bercsényi-utcai címére. 
Schöntagnak írtam, hogy magános lakást akarsz, s hogy ágyneműt valószínűleg nem hozhatsz. 

3 Debreczen, 1917. jan. 2. 
Kedves jó Milánkám, 

— először is fogadd jókívánataimat az új esztendőre: adjon isten bort, búzát, békességet és 
potenciát! — Tudatom, hogy a közeljövőben felutazom Pestre, ahol egy, vagy esetleg két hetet 
is töltök, már aszerint, amint hamarabb vagy később dől el Svájcba menendőségem dolga,7 

avagy valamely egyéb szanatóriumi elhelyeztetésem. Egészségileg makk volnék, úgy érzem, 
dehát az orvosok okosabbak s igen helyesen azt állapították meg, hogy csak kúrázzak tovább. 
Ezt én igen úri és jó dolognak találom, s hála Hatvány igazán derék és megbecsülhetetlen ál
dozatkészségének, úgy látszik meg is csinálhatom. Egyelőre tehát Pestre kell utaznom. Nagy 
Zoltán barátunk referádája nyomán úgy tudom, hogy nálad lakni, sőt enni is lehet. Végtelenül 
leköteleznél, ha a fentjelzett időtartamra szívesen fogadnál, természetesen az általad méltá
nyosan megállapítandó díjtételek mellett, amiknek szóbahozásáért ne sértődjön meg a te derék 
és igaz baráti szíved, dehát háborús nyomor és drágaság dúlván, az az egyetlen jó elintézés, 
ha félretesszük a baráti egymást ingyenvendégelés nemes elvét, mivelhogy az ilyesmi manapság 
vagyoni tönkhöz juttatja az embert. Mondom, ne sértődj meg tehát, hogy míg Hatványtól 
szinte illetlen és kitartotti módon fogadom el a legnagyobb baráti jótékonyságot is, addig neked 
pénzmegtérítést ajánlok fel vendégszeretetedért! Ugye értesz engem? Kérlek tehát, írj azon
nal, van-e nálad helyem s esetleg kosztom is? Azt is közlöm, hogy esetleg Annus8 is feljön velem 
s pár napig ott lesz Pesten. Nagyon gyönyörűséges megoldás lenne, ha ő is nálad, velem kap
hatna szállást, — természetesen diszkréciód mellett! írd meg, szintén azonnal, lehetséges-e 
ez? 

Mit írjak még? Itt csendes, de szép napokat töltök, naponta egy szivarral s 20 perces kávé
házi találkozással, mikoris Nagy Zoltánnal vagyok. Ma éppen a te verseid dicsértük. Ilyen új 
témáink vannak! Remélem, a Nyugat jubiláris számában tőled is olvashatok valami derék 
dolgot. 

Szervusz, írj rögtön, szerető barátodnak: Tóthnak, 
Debreczen, Késes-u. 32. sz. címre ! 
Ha Osvátot, Karinthyt, Havast9 találod, üdvözleteimet tolmácsold! 

4 
Debreczen, 1917, jan. 6-
Szombat 

Kedves jó Milánkám, 
— legutóbbi levelemre még nem válaszoltál, kár.Tudatom, hogy hétfőn Nagy Zoltánnal egye

temben Pestre utazom, hogy kedden ott lehessünk a Nyugat-vacsorán, melyre express — meg
hívást kaptunk. Úgy állapodtunk meg Zoltánnal, hogy a te vendégszeretetedet én veszem 
igénybe hétfőn és kedden éjszakára. Ugye szívesen látsz? Szerdán visszajövünk Debreczenbe 
s én aztán majd 15-ike körül megyek fel újra. Ha teheted, várj hétfőn este lakásodon, vagy a 
Keleti pályaudvaron! 

ölel: Tóth 
5 

A Pesti Napló, 111. az Esztendő (szépirodalmi és politikai folyóirat) levélpapírján 
Budapest, 1920. máj. 3. hétfő 

Kedves Milán, 
az igazat megvallva, mindmáig abban a vakmerő tévhitben ringatóztam, hogy a köztünk 

minap lejátszódott telefon-jelenet után, józanabb és objektívebb kerékvágásba zökkenve, 
7 1916 októberében kezelőorvosa Tóth Árpádnak Davost ajánlja, Ha tvány Lajos fedezné a költségeket; a 

terv — valószínűleg a háborús nehézségek miattj— meghiúsul. (Vö. Kardos László: Tóth Árpád. Bp. 1965. 
158. 1. 

8 Lichtmann Anna a költő menyasszonya, majd felesége. 
• Havas Gyula (1893-1918) költő, kritikus. (Vö. TÁKjrk V. 354. 1.) 
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módot és alkalmat fogsz keresni arra, hogy sajnálatodat fejezd ki régi, s azt hiszem egyben 
másban eléggé becsülésre méltó barátoddal szemben a rajta elkövetett igen durva inzultusért. 
Ez nem történt meg s így nincs más hátra, mint hogy jómagam szálljak magamba s töredelmes 
megalázkodással kérjek bocsánatot tőled, amiért mindössze csak 10—15 esztendei barátság 
fesztelenségétől elvakítva, azt a hallatlan szörnyűséget mertem elkövetni, hogy az általad is 
nagyrabecsült, szintén régi barátság által hozzánk fűzött Nagy Zoltán meleg ajánlásával 
közénk vetődött kis nő ügyében holmi kis szavadat nem tartásodat disznóságnak mertem ne
vezni. Mea culpa! Belátom, hogy e kvalifikálhatatlan megjegyzésre nem lett volna szabad 
vetemednem, mert eltekintve attól, hogy ilyesmire a fentemlített kb. 15 éves barátság nem 
adhatott jogot, őrizkednem kellett volna a jelzett megjegyzéstől már azért is, mert te, a tizen
három próbás gentleman, sohasem szoktál barátaiddal szemben erős kitételeket használni, 
nemdebár? Jobbnak látom részemről ezt az alázatos bocsánatkérést, mert lovagiaskodó meg
oldásokba nemigen bocsátkozhatom, sem pénztárcám, sem anyagi és erkölcsi szerkezetem 
semmi része sem kívánja az ilyesmit. Mindenesetre csak gratulálhatok ahhoz, hogy az átlag 
felfogáson oly imponáló módon túlemelkedve, nem valami díjbírkózóhoz harsogtad a tele
fonon át érces dühöd frenéziáid, hanem meg merted mutatni, hölgy-látogatód jelenlétében, hogy 
te a magamfajta legénnyel szemben is kiállsz a gátra, ha kell, mégha huszonötezerszer is régi 
és szelíd barátod az illető! Helyes, Milán, legszebb dolog a rettenthetetlen férfiasság! Meg
nyugtatásodra azt is közlöm, hogy Karinthy barátod, aki déli egy órára jelezte amaz emléke
zetes napon megjelenését, mondván, hogy csak jöjjön el még egyszer oda ebédelni a kisasszony, 
inkább majd mi megvendégeljük, szintén távol maradt s így mi a kisasszonnyal csekély egy 
órától délutáni félnégyig elmélkedhettünk Nagy Zoltán barátainak kedves figyelmességéről. 
Néha elő szokott fordulni, hogy az ember, ha nem tehet eleget ígéretének, telefonon kimenti 
magát, hiszen más embernek is drága lehet az ideje, — de belátom, ez is csak afféle ósdi barba
rizmus. Csak azon csodálkozom, hogy a kisasszonyhoz utóbb levelet írtál s tőle bocsánatot 
kértél. Hogyan lehet, hogy vele szemben beláttad, hogy hibáztál? Valóban méltatlan vagyok 
ily rejtelmes bölcseségű nagy férfiak baráti türelmére s ezért nem is terhellek tovább érzel-
géseimmel. Én annak a napnak az estéjén hazatérve nagyon elgondolkoztam, mi tagadás, 
még sírdogáltam is, — úgy látszik, teljesen zagyva képzeteim vannak a baráti viszonylatokról. 
Isten veled, Milán, azzal a melegséggel búcsúzom tőled, melyet egy-két szép régi napunk em
léke talán túlságosan is megőrizett bennem, légy boldog, bölcs és jó továbbra is. És férfias, 
Milán, férfias ! Ne hagyd magad Milán ! Ha utadba vetődöm, talán add át a pofonokat is! Oly 
szép pont lesz egy barátság végén ! Mi egy időben verseket dedikáltunk egymásnak ! Balgaság! 
Szebben cseng az ember füle egy nagyszerű pofontól! 

A kisasszony különben telefonálni fog neked és elmondja, hogy szíves közben járásodat 
a zsidó kultúregyletnél akkor szándékszik igénybevenni, mikor majd színészi próbálgatásai 
végkép befagytak. De egyelőre ezekkel kísérletezik s én megpróbálom összehozni színészfélék
kel. Ne gyanakodj, kérlek, nagyon kérlek, nem én beszéltem erre rá, hogy téged kontrakariroz-
zalak! Ezt utolsó szónak, elhiheted. 

Ha már nem is baráti viszonylatban (ez u.i. számomra most már túlveszélyesnek látszik, 
könnyű helyen álló pofonaid miatt!), de a régi nagyrabecsüléssel s a tehetséged iránt minden
kor kijáró igaz tiszteletemmel búcsúzom tőled örökre s köszönöm a legutóbbi rossz után a sok, 
régi jót, amit nem felejtek el soha. 

Tóth Árpád 

6 Budapest, 1921. nov. 19. 
Kedves Milán, 
Nagy Zoltántól hallom, hogy az Estben az Aranytálról írt pár sort „szánalmas"-nak talál

tad.10 Megvallom, azt a pár sort én írtam s nagyon bánt, hogy így nyilatkoztál róluk. Én fel
adatomhoz képest kommünikét írtam, melyben a szerzőnek pár sor járt ki s ezt a párt sort illő 
tisztelettel és tömörséggel próbáltam megfogalmazni. Sajnálom, hogy igyekezetem nem sike
rült s most már félek tőle, hogy az a három sor sem nyeri meg tetszésedet, melyet a Révaiéknál 
megjelenő s Király György által írt Magyar irodalomtörténetbe a szó szoros értelmében bele
harcoltam.11 T.i. láttam az illető műnek a modern magyar líráról szóló fejezetét s nehezmé-

10 Az Est 1921. szeptember 17-i számának 8. lapján — Megjelentek az Athenaeum díjnyertes regényei címszó 
alatt — található kommüniké szövege a következő: „A másik díjnyertes regény, melynek címe: Az aranytál, 
Füst Milán műve s egy amerikai milliomos nagy lelki problémákkal átszőtt szerelmi történetét adja elő, a t ra
gikus momentumoktól is bölcs derű felé haladó elemzés férfias nyugalmával." 

11 A világirodalom története. Paul W I E O L E R nyomán KIRÁLY György és TURÓCZI-TROSTLER 
József közreműködésével átdolgozta B E N E D E K Marcell. Bp. [1922]. A magyar irodalom története c. fejezet 
KIRÁLY György munkája. A Füst Milánról szóló, Tóth Árpád által fogalmazott sorok a következők: „Füst 



nyeztem, hogy téged kihagytak belőle. Vitatkozás után szerző és kiadó belementek, hogy te 
is szerepelj s a betoldott néhány sort azon melegében én írtam meg. Igyekeztem jót és szépet 
írni, de most már félek, hogy ezzel is csak önérzetedet sértem, — elvégre a kommünikét is leg
őszintébb jóhiszeműségem és elismerésem diktálta s mégis felháborodtál, — úgy hogy most 
kénytelen leszek megpróbálni, hogy az illető sorokat kivegyék a nyomás alatt lévő könyvből. 
Ha nem volna már lehetséges, igazán sajnálnám, de mindenesetre hangsúlyoznom kell, hogy 
én csak jót akartam és tudtommal nem szoktam rosszat akarni még olyanokkal szemben sem, 
akikkel immár nem élek benső baráti viszonyban. 

Üdvözöl: Tóth Árpád 

7 
[Füst Milán — Tóth Árpádnak] 
Kedves Árpád,12 

igazán fogalmam sem volt róla, hogy azt a bizonyos kommünikét, amelyet én jóformán 
el sem olvastam — csak éppen átfutottam —, hogy azt Te írtad. — (El kell hinned ezt, vala
mint azt is, hogy csak e pillanatban, leveled olvasásakor jutott eszembe, hogy — igaz, hiszen 
Te az Estnél vagy.) Eszemben sem lehetett tehát, hogy Rád haragudjam, vagy hogy Néked 
valamit üzenjek — s leveled olvasnom igazán olyan volt, mintha valakit váratlanul fejbe
vernek s épp ezért érzékenykedésed, bántott önzésed savanyú lírája, haragod, méltatlanko-
dásod, sőt gorombaságod ezalkalommal mind meglepetés nekem. S csak a kedves Nagy Zol
tánon csodálkozom, — hogy ő képes volt közölni Veled elejtett megjegyzésemet —, mikor 
tudta, hogy a kommünikét Te írtad. 

Irántam való jóakaratodban eszemben sincs kételkedni, aminthogy nem tűrném, hogy 
az enyémben kételkedjél. Ismétlem: a kommünikét el sem olvastam, csak minden sorból egy 
szót. (Mindig zsenáns volt olyasmit olvasnom, amit rólam írtak — s még Nagy Zoltánnak 
rólam írt cikkét sem tudtam zavartalanul s azzal a figyelemmel átgondolni, ahogy ez a cikk 
megérdemelte volna. — Ezt elhiheted: — csak nem állok ide, hogy most Neked itt hazudjam!) 
— Megjegyzésem nem is a jóakaratban való kételkedésemet fejezte ki (hiszen az Athenaeum 
nem bolond, hogy saját pályadíjnyertes regényét rosszakarón konferálja be), — hanem a 
kommünikék szemét műfaja iránt való megvetésemet. És igen: — még azt is kifejezni kíván
tam volna evvel, hogy mennyire nem érdekel, sőt boszant az ilyen dicséret. (S ebben, úgy 
képzelem, megegyezünk.) — Ami már most az Irodalomtörténeti Szemlét illeti — felhatal
mazlak —, közöld a szerkesztővel és kiadóval egyaránt, hogy én arra és azokra szarom. Egy
általában nem vagyok hiú ember (csak éppen arra, hogy meg legyek elégedve munkámmal), — 
s távolról sem vagyok rá Pali, hogy esztéta-elmék fantáziájában, vagy lapjában mint említésre 
érdemes szellem megjelenjek. — Akár megjelenek, akár nem! — Nem igaz? — Ha jól fogok 
dolgozni, — akkor úgyis zavarba fogom őket hozni: Kénytelenek lesznek velem foglalkozni — 
s én akkor sem fogom elolvasni, hogy mit írtak rólam. — 

S végül: nem is tanácsolom, hogy a velem való benső barátságra törekedjél, mert, — mert 
sok minden egyeben kívül már maga ez a kis levelezés is nagyon alkalmas arra, hogy ezt 
a törekvésedet elősegíthesse. 

Füst Milán 
Ez a kis levél Nagy Zoltánnak, valamint ama bizonyos nehezen meggyőzhető szerkesztők

nek és kiadóknak is szól. 

8. 
Bpest 1921. nov. 28. 

Kedves Milán, 
engedd meg, hogy még e pár sorral háborgassalak: 
1. Én sem levelemmel, sem egyéb ténykedéseimmel nem törekedtem barátságod visszaszer

zésére. Általában nem szoktam „törekedni". Ilynemű következtetéseid téves füstmilánizmusok. 
2. Dr. Nagy Zoltánra, úgy látom, megharagudtál a kommüniké-ügy miatt. Hangsúlyozom, 

hogy Nagy Zoltánt én kértem meg, hogy kérdezze meg tőled, hogyan fogadtad az Est kommüni
kéjét? Tehát szó sincs pletykahordozásról. Nagy Zoltán nem olyan fiú. Vagy őt is te ismered 
legcsalhatatlanabbul ? 

Milán (sz. 1888) a férfias komorság lantosa; kemény és mélyzengésű, szabad ri tmusú soraiban az antik t ragé
diák kórusainak lendülete vegyül egy szenvedő modern lélek ideges nyugtalanságával (Változtatnod nem lehet, 
1913)" ( I I . kötet: Az újabb magyar irodalom c. alfejezetben, a 227. lapon). 

12 Autográf ceruzaírású fogalmazvány — PIM Kézirattár, Füst M.-hagyaték. 
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3. A kiadókra ám vígan szarj, ha jól esik. Különben is célirányos művelet lesz, mert a ki
adók, mint mondják, minden szart kiadnak. Ellenben a Révai-irodalomtörténetben most már 
bennemarad rólad írt igen meleg pár sorom, mert nyomják s nem lehet visszacsinálni. Ha 
esetleg majd kezedbe kerül, ne magyarázz bele, kérlek, semmiféle „törekvést". Én nem tehe
tek arról, hogy számos kiállhatatlanságod dacára is megbecsüllek. 

Törekvés nélkül üdvözöl: 
Tóth Árpád 

* 
Füst Milán: Tóth Árpád13 

Lehetetlen meghatottság nélkül visszagondolnom a Nyugat elmúlt tíz esztendejére s főkép 
az első évekre, mikor egymás után bukkantak fel az ország különböző vidékeiről fiatal, is
meretlen fejek, nem hozván magukkal mást, mint néhány sort, egy verset, — tehetségüket, 
— s a készséget és bátorságot arra, hogy szóljanak s megmutassák, hogy művészek. S lehetetlen 
újból el nem mondanom, hogy akkoriban volt valami a levegőben, ami a fellépésre bátorított, 
— egy nagy hatású hang, mely nem egy, dolgában bizonytalan tehetségből hasonló hangokat 
csalt, másokat pedig példájával tüzelt, hogy szabadon szólhatnak, amint megadatott nékik; 
hogy nem kell rejtegetniük egyéniségüket, elfogadott hangnemet választaniuk, sőt, kötelessé
gükké tette a kutatást lényük legbensejében s félelem nélkül előlépniök. Ady Endre költészete 
volt ez a beható és telt hang, mely előidézte, hogy új tehetségek, ha néha kissé nyersen is, telt 
szájjal, nem egyszer részegülten saját bátorságuktól, néha meg éppen az épater ingerétől, 
de oly ifjan s oly lelkesen annyi szépet meg mertek írni. 

Részben ő volt, ki hangjukhoz segített másokat, részben egy csendben munkáló erő, melyet 
csak az ismert, akire hatott. Nélküle e tehetségek közül sokan soha sem szólaltak volna meg; 
de mindegyikük érezte a lendületet, melyet tőle kapott: ő bátorított, foglalkozott kísérleteik
kel (és életviszonyaikkal, próbálván javukra lenni.) Követelte, hogy dolgozzanak; ő volt az 
ízlés és kritikai szigor, ahol szelídíteni s a szelídség, ahol bátorítani kellett. Nem egy közülök 
csak nehezen tudott visszhangot kelteni — s az ő rendíthetetlen véleményéből, befolyásol
hatatlan ítéletéből merített bizalmat. Az ő személye volt biztosítéka, hogy az érvényesüléshez 
csak a tehetség és munka.segít s hogy az írónak nem kell alázkodnia s a rokonszenv utait 
keresnie, kedvhez, szeszélyhez alkalmazkodnia s hogy a munkának nem a régi név [az?] 
érdeme. Minden kezdő tudta róla, hogy nem egy leereszkedő nagyság felületes érdeklődésére, 
saját hangjától befolyásolt kedélyére bízta magát, hanem egy kiváló elme teljes és türelmes 
figyelmére, éles ítéletére és elfogulatlan érzékeire. Már maga a biztos ítélet, türelem és elfogu
latlanság is jóságként hatott. — E férfi Osvát Ernő volt. 

E körülmények tették lehetővé, hogy a Nyugatnak majd minden száma meglepetést hozott, 
hogy az ember úgy érezte, mintha kertben járna, ahol nem győz figyelni a távolból s közelből 
váratlanul megszólaló lombok énekeseire. Ez tette lehetővé, hogy a Nyugat a régi, lankadt, 
már kedvetlen irodalmi életet ifjúsága lüktető, új vérével felfrissíté. Verseny indult, az ifjúság 
kis baráti körbe egyesült s lelkesen figyelt tagjai minden szavára — a régebbi generáció is fel
buzdult ez élénkségre . . . Szép volt e pár év. 

Ma már ez ifjúság férfikorát éli. Legfiatalabbja is túl van a harmincon, — a baráti kör is 
szétszóródott, az élénkség is elcsitult, a láz alábbhagyott. 

Tóth Árpád is ez ifjak közé tartozott. Ma, tíz év után költeményeinek második kötete fek
szik előttünk Lomha gályán címmel. 

Tóth Árpádnak volt legkevésbbé bátorságra szüksége, hogy fellépjen. Részben, mert nem 
előttünk fejlődött, tehát a kezdet fiatalos bizonytalanságát, küzdelmeit nem vitte nyilvánosság 
elé, hanem mint kész művész, tiszta munkával lépett fel, — másrészt, mert költeményei lírai 
tartalmának, mint kifejezésmódjának újsága nem rikító, hanem rejtett, nem követel hangosan 
más hallást, hanem betudja magát lopni azok szívébe is, akik régebbi melódián tanultak ol
vasni, ő azok közé tartozik, akik az avatatlant is szelíden megejtik s igazi lényük sok olvasó
ban csak aztán nyílik fel, miután költészetük új tartalma már lassan a vérbe szívódott s képessé 
tette a mai líra újságainak élvezetére. Egyenletes előadása és tiszta magyarsága, — könnyen 
rokonszenvet keltettek számára, de szeretetet csak azokban, akik költészetét egészen meg 
tudták érteni. 

S egészen megérteni őt annyit jelent, mint beavatottnak lenni a szomorúság titkaiba, otthon 
lenni a magány négy fala közt, szeretni mindazt, ami megható. Aki szenvedélyes kísérője 
a bolyongó elhagyatottságnak, aki már szereti élete mérgét, s kényszere a fájdalom, aki roko
nának érzi s utána oson a magános éjszakai utasnak s lesi, mit suttog, mit présel ki vonagló 
száján a kín, — kivárja, míg arcába nézhet s fájlalja, ha már messze tűnt; aki a melancholia 

15 Autográf ceruzaírású fogalmazvány 
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egy hangsúlyát ismeri s ezer árnyalata néki legnagyobb változatosság, az Tóth Árpád versei
től azzal a merengéssel búcsúzik, ahogy az ember legkedvesebb lírai regényének hőse után 
tekint, ha már letette a könyvet. 

„Annuska, alszol? bús utcák során 
A bús hajnalban járok e g y e d ü l . . . " 
„Csendes szivarfüst mellett firkálok, s hanyagul 
Bizarr levelet írok, és senkinek se írom . . . " 
„Tűnődtem, s fent az inga halkan suhant az árnyban, 
Sebten felém osont, s tréfásan hőkölt hátra." 
„S vén utcapadokon hosszan meg-megpihenve 
Verseim mondogattam, melyekben csendesen 
Zokognak bánátim, és egykedvűn figyelte 
Fáradt, reszkető számat fáradt, szegény szívem . . . " 
„Aztán. . . le s fel jártam a parkban, 
Mint aki valakire vár." 

Ezer változatban lép elénk ugyanaz a tűnődő fej; — egy úr, aki nagyon szeret szivarozni» 
sokat beszélget lámpájához s elgondolkodik róla, miféle is ez a lámpa; — lerajzolgatja sokszor, 
majd virághoz hasonlítja lángját, majd gubbasztó törpéhez törzsét; — s kinek néha magányá
ban kedve jön tréfálni, — ilyenkor is szívhez szóló kedvességgel. Gondolatban megszólít egy 
ácsorgó kislányt az utcán s „testvérkém"-nek nevezi, kiöntött kis ürgének, duruzsolva évődik, 
szomorkásán játszik vele; majd séta közben jut eszébe mosolyogni a maga örökké bús alakján 
s szelíden megtréfál valakit: 

„ . . . mellettem súgva kérdik: 
„ „Becses, bús gondolatja kószálni merre megy"? " 
S oldalt hajlok mosolygva, lustán, s a lány szemébe 
Fúvóm szivarom füstjét, s az évődő kacag — " 

Tóth Árpád igazi lírikus: vagyis nem elmélkedő, nem bölcselő, nem keres témákat a kül
világból, sem tájképet, interieurt nem fest önmagáért, nem farag csecsebecsét, nem ragyog
tatja képzelő erejét, vagy verselő művészetét önmagáért való szép elképzelésekben, hanem azt 
adja, ami a líra valódi értéke: érzést! — Minden egyéb nála az érzés rajzának szolgálatában áll. 
Tóthnak minden verse saját magáról szól, s ő érzéséhez egyenesen hozzá tud nyúlni, — sosem 
mesterkélt, nem kell kerülő utakat választania, nem kell stilizálnia: nem helyezkedik idegen 
környezetbe, nem öltözteti magát át, sosem válik színésszé. 

A líra az önzés hangszere, s az olvasó önzésének kedvez. Van költő, aki sírását szégyenli 
meztelen a világba küldeni, aki, mielőtt az utcára küldi, előbb felöltöztetné, felcicomázná 
az unott én jajszavát, — s vannak költők, akik inkább gondolkodók, akik a dolgok millió 
oldalú kristályát gondolkodva forgatják, hogy megnézzék minden oldalról az örök ugyanazt, 
mely minden oldalán más. Az ifjúság az, mely lényét a nap előtt kitárja, csak a saját hangjára 
figyel s véle hatalomért, szabadságért és életért kiált; képzeletében a csak távolról sejtett való
ság fantasztikus arányú látomásokká dagad: 

„S minden, szegény szememben, a roppant hold alatt 
Torz óriássá puffad, s bús szimbólummá dermed . . . " 

E látomásokban teremt az én vágyainak egy új világot, melynek közepén ő áll diadalmasan, 
próféta lesz, jósol, szánja a szenvedőt, — vagy rémül s iszonyodik az ellenséges erőktől, melyek 
földre sújtanák: kielégítetlen nagy életvágya a halált óhajtja inkább, mint a valót, mely az ént 
horzsolja, betegíti s a reménységek koszorúját fonnyasztja el. Az ifjúság önző fájdalma szép 
és megható s nincs életkor, mely oly gazdag volna elképzelésekben, s oly drámai, oly válto
zatos érzéseiben — s talán nincs is élet-tartalom szebb és nagyobb, mint az ifjúkor szenvedése 
— s nincs költői érték becsesebb, mint az ifjúkor lírája. Később az én kihűl s vágyai feszítő 
ereje nem viszi többé vulkanikus költői kitörésekhez. 

Tóth verseinek olvasása közben gondol rá ismét az ember, milyen nagy kincse van annak, 
ki megőrzé szomorúságát — s emlékezni kezd ifjúsága éjszakáira, mikor mozdulatlanul, hunyt 
szemmel sokáig feküdt a sötétben s hagyta, hogy könnyei végigfolyjanak arcán, hogy a bánat 
és boldogság vegyült hullámai borzongassák, mikor siratta, becézte magát, — szomorú volt, 
— s élete legszebb álmait álmodta végig. 

S nem áldott e, ki visszahozza e leghívebb barátokat, a régi vigasztaló látomásokat és ké
peket, — hajóját, melyen banános szigeteknél suhant el s a váratlan zenét, a szelíd, lágy menüet
tel, melyre halk, surranó, selyembevont bokák lejtenek behunyt szemei előtt. 
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ő t olvasni sokszor oly megható, mint mikor az ember régi éveire visszaérez, — passzív, 
lágy, sáppadt ifjúkorára: 

„Boldog isten! hát mindig így lesz már most? 
Magamat én, szegény, elengedem . . . " 

Ujjongani sosem mer, ha öröm éri, inkább duzzog, mint örül, már hozzászokott szenvedésé
hez s úgy becézi, beszél hozzá, mint egy kedves, meghitt ismerőshez. Ha megszólal, már úgy 
kezdi, mint szokta, — ne is várjanak tőle más hangot — s amint szólal, rögtön ringatni, csití
tani képes s önfeledtté tesz. Nem rég egy gyermeket hallottam énekelni, napokon át boldoggá 
tett, ha megcsendült bennem lágy, telt, olvadó, szelíd hangja. A természet tanította meg mű
vészetére s ő a művészek legjobb mestere. Tóthot sem tanította senki. Megjelent közöttünk 
így, — figyelmeztették francia rokonára Samainre s ő e figyelmeztetés után kezdte megismerni 
és szeretni francia mását. 

E verseket a szív diktálta, sohsem az akarat, ötlet, vagy a tudattalanban munkálkodó iro
dalmi emlékek. A szív diktálta s a fül vigyázott. Nem sok érzékkel is megállapítható, mily 
műgond hozta létre e verseket. Tudok nem egyről, mely hónapokig készült. S ha érzései lágy 
emléket hagynak bennünk, egyedül a forma az, mely gyakran a csiszolt és keményebb drágakő 
kristályaira emlékeztet. E tulajdonságában valóban rokona ő a gondos francia költőknek. 

Tóth a merengés igazi költője. S verseit az teszi oly közvetlenekké, hogy az érzések és gon
dolatok sorrendje nála nem mesterséges, hanem azok a merengés asszociációjában lépnek elénk. 
ő teljesen rábízza magát erre a legtermészetesebb sorrendre s az alkotásnak ebben a pszicho
lógiai alaptulajdonságában rejlik éppen fő eredetisége. S az ő asszociációja nem a távol eső, 
tehát meglepően ható végletet keresi, hanem valami bús alázattal veszi fel kincsét, mit a 
merengés útjain lel s tűnődve eljátszadoz vele, míg ujjai közt fáradtan el nem ejti. Ezért hat 
ránk e költészet úgy, mint maga a merengés, — s bár a hozzáértő előtt nem kétséges, hogy 
biztos keze vezeti végig e verseket, mégsem képes magát egy furcsa, önkénytelen gomolygás 
szuggesztiója alól kivonni, — az érzés szinte kézen fogva hozza a képek fűzérét, s a láncolatnak 
sosem szakadna vége, ha a forma természetes lejtése, hanyatlása nem zárná le. Oly kósza járá-
súaknak tűnnek mint a felhők: álmában lát az ember ilyen felhőjárást, sötét felhőket gomolyogni 
nagy tömegben, — lassan hajtja őket valami a széltelen egén, — míg egyszer csak végük szakad; 
— az ember látja még az utolsó felhőrongyot repülni s utána mint a derű nyílik ki, mélyül be 
a sötétkék égbolt. 

„Lassan lomhábbra válik a furcsa firka. Vége. 
Végtelen messziről zsong: ki vagyok és hol élek, 
S lefekszem és mosolygok: aludjunk árva lélek, 
Aludjunk ócska lámpa, fuvalljon ránk a béke, 
Míg künn s benn minden-minden halkan homályba olvad, 
S őrt áll az udvaron az éj a roppant néger, 
A mondhatlan magasba, hol titkok mélye kékell, 
Varázslámpát emelve: a tiszta, sárga holdat." 
„Merengtem: most vetik fel fehérlő szűzi ágyad. 
S irigyeltem cseléded, ki vár, míg vetkeződöl, 
És aki elmenőben kecses melledre láthat, 
Min kis kupolát formálsz imára tett kezedből. 
S eszembe tűnt egy alkony, halkan súgtad nekem, 
Hogy egy imába foglalsz fáradt, aggott apáddal. . . 
Ó, látod-é még, édes, a múlt ködéin által 
Apád szelíd, holt arcát s alázatos fejem? . . . 

Hazaindultam aztán, bús dolgokon tűnődve: 
E furcsa földi létre mi végre kelle lennem? . . . " 

„Tompán tűnődöm. Csend a tájon, 
S mint aki mélységbe bukott, 
Ha mozdul, szisszen jajjá fájón — 
Felelnék, jaj, de nem tudok. 
Minden oly furcsa, torz és visszás, 
Idegen a tavaszi tisztás, 
És ferde ívű minden ág . . . 
Ki lovagolt el ott a fák közt, 
A Szerelem? — az Ifjúság? . . . " 
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Ezek terhes felhők, s mégis színesek, mert a nap, a fantázia képei ragyognak bennök. S a 
képek árja lassan, ünnepélyesen gomolyog, s álomszerűségével, zsongásával, lassú ütemeivel 
úgy elringat, mint semmilyen más költészet. 

Egy-egy képének finom és pontos rajza külön kis műremek: 

„Szürcsölte a teát, s át gyermeteg szemén 
Tréfás árnyat vetett a fordult talpú csésze 
S az italemelő, lustácska, könnyű kézre 
Az éji csendben árván s szelíden néztem én." . . . 

Képei a még alig csitult fájdalom könnyeivel együtt fénylenek: ő arannyal hímez, de színei
ben megvan a mulandóságnak az a szomorúsága, mint a lankadt, régi hímzéseken. Tüze nem 
a gyémánté, hanem a gyöngyé: meleg és szomorú. 

Költészete ritka és tiszta kincs, mely nagy megbecsülést, szeretetet és gyengédséget érdemel 
kritikusaitól. 

Füst Milán 
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