TÓTH KÁLMÁN LÍRÁJÁNAK FEJLŐDÉSE.
(Első közlemény.)

I.
A családi hagyomány beszéli,1 hogy a gyerekpoéta egy
alkalommal azzal vonta magára pajkos húgának, Flórának, csúfolódását, hogy nagy léptekkel, komor ujjpengetes közt mérte végig
verselő kedvében a szobát. Ezt az ütemeket ujján méregető költőt
igen könnyen magunk elé képzelhetjük, ha első verseit olvasgat
juk. Komoly, értékes, daltermő hangulatról még nincs szó; a gyer
meki képzetvilág még annyira elfoglalja, hogy lelkén az érzés
vagy hangulat erősebb elhatalmasodására nem adódik alkalom.
Nem is ihlet készteti a versírásra: úgy tűnik elénk, mintha Szemere
szonettjei ragadták volna el, mintha ez a pusztán a külső forma
tökéletességével ható műfaj csalogatná a poétikai szabályok titkai
nak mélyére kacsintgató iskolás gyermeket a lantpengetésre.
Gondolati tartalmat még nem várhatunk az iskolás ifjútól, nem is
találunk mást, mint alkalmi, névnapi verset,2 melylyel Roszmanith
Richárd nevű győri társának ünnepén áldozik. A formától a kifeje
zésig minden sablon ebben a kis verselményben, de költői sablon:
válogatott szavak, nem mindennapi szórend, az Éghez való foly
tonos emelkedés — szóval »fentebb stílus« a szó szoros értelmében.
Győri barátai és tanárai azonban költői ismeretségét is gya
rapítják, nemcsak ismereteit; kedvencz klasszikusai mellett mind
jobban lelkesül a magyar klasszikusért, Vörösmartyért; ám őt nem
a hősköltemények méltóságosan ömlő hexameterjei, hanem a nagy
költő lírájának formai gazdagsága kelti bámulatra. Gyermeki
szívén most még csak a vallásos lelkesedés uralkodik. Ez időben,
tizenhat éves korában, látja meg először a tengert Fiúméban, de
a csodás végtelenség nem ihleti meg, sőt még vágyat sem kelt
benne a tengerész-életre, melyre testvére, a tengerésznek készülő
György, csábítja és apja is biztatja. »Küldjön engem Győrbe
a philosophiára« — olvassuk válaszát apja szavára — »hogy ren
deltetésem helyéhez közel legyek, mert amint egészségem engedni
fogja, én a rendbe fogok kéredzeni újra fölvétetni: ez egész eltö1
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kellett szándékom.« Az az értesülésünk tehát, hogy szívesen olvas
gatja Himfy dalait, nem a tartalmi érdek változásáról tesz bizony
ságot — csupán azt mutatja, hogy a forma újsága kapta meg
a római költészet finomfaragású művészete után Kisfaludy Sándor
lazább formájú dalolgatásában. És érezzük is gyengén szóló lantján
ezt a megfigyelést. Két kis újévi versike van előttünk: mind a kettő
az általánosságokban látja a gondolati mélységet, nehéz, nagy
szavakat szedeget elő — de mégis a könnyebb, rímelő, ütemes
verselés első kísérletének érzik. Nem is csak ez a sokszor sántító,
de mindig igyekvő keresztrímcsoport az, a mi fejlődés: fontosabb
ennél a képek értelmi kapcsolatán alapuló szerkezet megpróbálása.
Nem sikerült ez a próbálkozás; a methaphorának, az egyéni átvitel
nek, hirtelen beleolvadása a sablonos átvitelbe, képbe (csillag-nap)
a költeményt alaposan megdöczögteti, de mégis figyelmet érdemel,
mert azt látjuk belőle, hogy most már nem előre kigondolt képekben
merül ki a forma: az író már az írás közben fölvetődő továbbkapcsolásra is képes.1
Műfaji tanulságot is merített most olvasmányaiból: mivel
magában még dalolásra késztőt nem talált, helyzetdallal próbál
kozott meg (Matrózleány). Bár mint költői alkotás teljesen érték
telen ez a próbálkozás, fontos lépés költői fejlődésében. Rímei még
nehézkesek, a szerkezeti kettéosztást nem használja ki, a tartalmi
és hangulati változás a hangon nem érzik meg, a képek még mind
sablonosak — de már határozottan ritmusra törekszik, s azért
töri a tizes sorokat hatos és négyes sorokra. Sőt ennél is érdekesebb
az, hogy ez a helyzetdal-forma a népies hőssel figyelmét a nép
dalírásra fordítja és így olyan irányba adja meg az első útmuta
tást, a mely Tóth Kálmán lírájának legmaradandóbb virágait
fogja megteremni.
A daltermő érzelmek kora is mindjobban közeledik. Pécsett
éri a tizenhét éves tanulóifjút a márcziusi napok híre; látja a dél
vidéki mozgalmakat és az új törvények keltette örömöt. Olyan
szél lengedez, hogy a legnehézkesebb húrú lant is megrezdül belé.
A lelkesedés föllángol költőnkben is; a mindenfelől fölcsendülő
dalhangok közt a maga énekét is megszólaltatja. Most már van
igaz, mély ihletője; tanúságot tesz róla bátor szereplése, lelkes
pályaválasztása; énekei azonban a gyenge próbálkozások között
is elmaradnak: hiányzik belőlük a telkesítésre való képesség;
hosszadalmasak, a gondolatot nagyon elhúzzák; hangjának ép
ezért nincs ereje, ép ezért nem tud a lélekre hatni. Azt mond
hatnám: még nincs stílusa; majd a Szózatnak, majd a Nemzeti
dalnak hangja csendül meg benne; semmi kép, semmi pathos;
a fogadalmat, melyet Örömdala meg akar szövegezni, nem tudja
1

S mit szóval mondhatok,
írják e holt betűk.
Mit ? . . . holt betűk ? ? hiszen
Keblemben élnek ők.

Keblemben élnek ők
Mint annyi csillagok,
S laknak szívem kőről
Míglen napom ragyog . . .
4*
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összesűríteni, tömörré tenni — ismétléseket halmoz benne. Riadója,
a szerb Harczi dal, az egyszerű élmények prózai elsorsolásává sor
vad ; Jobbágy dalában is ugyanazokat a gondolatokat ismétlik az
egyes szakaszok; akármelyik szak után megállhatna. Csak formailag
haladottabb ez a helyzetdal, amennyiben versalakjának és stíljének
mesterkéletlen sége népiessé teszi — a végsor refrénszerű ismétlése
pedig a maga erősítő toldalékával az egyes versszakok tartalmát
jobban befejezi.
Az egyházi hivatásában is kételkedik; előbbi tervéről lemond,
s annyiban hihetünk verses vallomásának, hogy erre a végleges
lemondásra a fejlődő szerelem is hatással volt. Későbbi emlékezé
seket nem számítva, a szerelem ébredező korszakából semmi
emlékünk sem maradt; arról sincs bizonyságunk, hogy erősebben
megihlette ez az érzelem. Tóth Kálmán nem csodagyermek, a ki
nagyon korán is föltűnést kelt biztos játékával — nála a hallás
után való gyakorlat lassan jött meg. A költészet bokrát az első
áldásos eső és az első reámosolygó napsugár még nem csalta
teljes virágzásra — csak néhány korafejlett, próbálkozó, kifejlett
sége előtt lehulló virág nyílt ki rajta.
Ií.
Sajátságos lelke van a fiatal embernek: apróságon, gyermek
bajon kétségbeesik, alacsony, hevenyén rakott gátnál lemondó
reménytelenséggel áll meg — a nagy bajt pedig alig hogy föl
veszi, a kibonyolódás lehetetlenségénél a remény teljesen elvakítja.
Ilyen Tóth Kálmán is. A világosi katasztrófa az egész ország
hitét megtöri, még a szegénylegényeket is könnyekre indítja —
ő pedig elnémíthatatlan tréfálkozással ül a börtönben, közönséges
bűnösök közt, és csodálatra méltó naivitással áll oda a sorozó
osztrák főhadnagy elé, s kéri, hogy őt ne oszsza be, mert otthon
szülei megsiratnák. Csak úgy érthetjük meg ezt a lelki világot,
ha ismerjük rajongó lelkesedését Kossuth iránt, azt az erős vonzó
dást, mely már a világosi napokban nem tartja lehetetlennek, hogy
a szeretett kormányzó valami segítséggel, akár az ősmagyarokéval
is, de visszajön és rendbe hoz mindent. Nagy szerepe van azonban
e bizalom megteremtésében a saját hivatottsága érzetének is;
a sorozó főhadnagynak büszkén veti oda foglalkozása megjelöléséül,
hogy költő. Vadnay a Petőfi Sándor verseit viszi zubbonya zsebé
ben az olasz földre, Tóth Kálmán a saját egyetlen, az Életképekben
megjelent költeményével szíve fölött küzdi végig a szabadságharczot. Önbizalmának és hivatottsága érzetének megteremtésében
azonban Petőfi verseinek nem kevesebb hatása volt. Az eddig
csak fentebb stílust kergető gyermekköltő előtt könnyen és biz
tosan követhetőnek tűnt fel a népies Petőfi lírája: Nemzeti dalain
— ezek lehetnek legelső versei e korból — meg is látszik Petőfi
költeményeinek hatása, de természetesen nem a mélységeknek,
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csak a külsőségeknek utánzásán. Egy-egy kép, mely erősen ter
mészeti színességével ötlött föl szemének (virág és magyar),
a válogatatlanságot is megengedő népies hang, mely nagyon szereti
az Úristent szerepeltetni, a közmondásoknak alapul választása:
ennyi mindössze a forma szabadabb volta mellett az, a mit ezek
a dalok ebből a hatásból mutatnak.
Termékenyebb volt reá ez a hatás más szempontból. Nem
csak a maga utánzására vonta ez a líra Tóth Kálmánt, hanem
a népi dalok megfigyelésére is. Egymásután csendülnek meg
a lantján népi történetek, különösen a hűtlen kedves miatt szomor
kodó csikós tettei, tehát olyan hangulat nyilatkozásai, mely
költőnkével rokon. Nem igazi népi dalok még ezek: rendes hibájuk
a bőbeszédűség, a nehézkes ritmus és prózai hang. Hogy termé
szetességüket annál jobban mutassák, nagyon is kimondják, a mit
éreztetni is elég volna, sok bennök az elbeszélés, kevés a jelenetek
sorakoztatása és a beszéltetés, sok a magyarázgatás is, egész
bevezetés iktatódik némelyiknek cselekvénye elé; sokat ismétel,
még pedig minden ok nélkül; képei is a népdal nagyon ismert
sablonjából erednek, avagy túlságosan keresettek. De mindez
az új úton haladó költőnél természetes, s érdeméül említhetjük,
hogy a divatossá váló kelmeiseg csak egyetlenegy versébe lopódzott
be, az Édesanyja szeretőmnek kezdetűbe. x Ezzel szemben néha
meglepően könnyed a képek halmozása (Az én szeretőmnek
párja), másutt a hangulatot tudja megfelelő hangon megszólal
tatni (Ki a betyár), a bácskai legény vigadni vágyása pedig jóformán
mindig a hetykeségnek a fantasztikustól sem irtózó dévajkodásával,
híven és vidáman nyilatkozik (Bácskai népdal). Néha a népdal tel
jesen szubjektívvé, egyéni élményt elmondóvá lesz (Csak czigány).
Noha népdalai közül épen a duhajkodók a legsikerültebbek
— e korbeli lírájának épen a korhelykedő versein érzik a legjobban
Petőfi hatása. A borozó győzhetetlensége, mámoros dévajkodása,
közben a haza emlegetése, máskor a könnyelműség fitogtatása és
hetyke nemtörődömsége, a komoly életfelfogástól való irtózás:
mindez már nemcsak a mulató bácskai költőnek, hanem Petőfinek is
sajátossága — a könnyelműséggel való kaczérkodás pedig egyenesen
annak a hangja. Hogy ez a hatás milyen természetű volt, annak
egyik legmutatósabb példája a Vajda Jancsi halálára írt vers
(megj. 1851): Petőfinek Rózsavölgyit temető verse az ihletője; egymás
után tűnnek benne elő mesterének gondolatai, de való élményhez
kapcsolódva.
Idegenebb marad — hiszen semmi életrajzi adat meg nem
erősíti — az irigyek emlegetése és a túlságosan sötét egyéni
fájdalom. »Több vén csernek száraz lombjai« takarják el az ő
pálmaágát; ege is beborult: »Nem járják át a nap sugarai, s akkor
látják ragyogni csak, ha majd irigyeire fog villámlani.« Ez a villámlás
1

Keletkezett 1849 nov. 30.
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teljesen kölcsönzött, teljesen hamis (Azoknak, a kiket illet, 1852.,).
De nem tudja elhitetni fájdalmát sem: annyira esemény nélkül való
jajongas az, hogy teljesen hidegen hagyja az olvasót. A fiatal
költő ajkáról nagyon hihetetlenül hangzik a »Megátkoztam én máimindent, földet, eget . . .«, hiszen még az okát sem ismerjük elkese
redésének. Sokkal nyugodtabban folyt eddig élete, semhogy ezt
írhassa: »Katangkóró vagyok a világ kerekén.« Általában kelleténél
nagyobb jelentőséget tulajdonít magának, nem azt csodáljuk, a mit
egyik dala fölháborodva emleget: hogy a világ hamisan állít róla
valamit, hanem azt, hogy egyáltalán állít. Ez a túltengő önérzet
Petőfinek félreértéséből ered. Ugyancsak Petőfitől tanult a sötét
világfelfogás megokolásául kitalált még sötétebb múlt. Az a költemény,
melyet születése 1851. évi fordulójára írt, Petőfi ilyetén végletes
hangulataiban valósággal dúskálj Sokszor a formát is Petőfitől
veszi: az 1852-ben keletkezett Ötletek szerkezetükkel, képeikkel,
világmegvető kifakadásaikkal a Felhők másai. Sötét természeti
képet vet elénk, röviden, szaggatott elbeszélésben; a nélkül, hogy
bármi magyarázatot fűzne hozzá. Máskor a képet teljesen belekeveri
a gondolat egyszerű elmondásába, sokszor pedig az ötletszerűséget
hangsúlyozza, sőt a figyelmet föl is hívja arra, hogy furcsát akar
mondani. Az elégedetlenség közömbös dologra vonatkozólag indul
meg, hogy a végén saját életviszonyaihoz kapcsolja, de így elrejtőzve
még élesebben csap le. Szereti a jövő fölvetődő kérdéseit is.
A Petőfiből átkerült képek és események, érzelmi megokolások és eredmények szerelmi lírájában sem hiányoznak. Az 1850. év
februárjának utolsó napjaiban egy hosszadalmas költeményen dol
gozik, melyben Vojnits Matildhoz való szerelmének egész történetét
egybe akarja foglalni. Az egyéni tartalom megérzékítésére saját
szerű, különös képeket keres — így jut versébe a Niagara is.
A benne nyilatkozó sötét világfel fog as, az élmények nagy csoportja,
a hangulatok váltakozása és eseményes megokolásuk, a főrangú
hölgy gúnyja, a barátság hiánya, a valóságos eseményeknek oly
irányú túlzásai és toldásai, a milyeneket Petőfinél látott: minden
igazság nélkül szűkölködnek.
Nem mélyebb a Bolváry Etelkéhez fűződő szerelme sem.
Pedig ennek van egy megható, költői epizódja: a tizennyolcz éves
korában elsorvadt kalocsai leány magával temettette koporsójába
költőnknek hozzá írt leveleit és verseit. Az emlékét őrző szív
virágok erőszakolt képekben állanak előttünk. A rövidség, a csat
tanós végződésre való törekvés, az egyéni, új képeknek a keresése
könnyen észrevehető haladás ugyan, de hogy mily sikerrel, azt
a második dalnak ez a néhány sora mutatja:
Midőn először mondtam, hogy szeretlek,
Lőn szép valódnak bámulása nagy !
Hogy azt kellett vélnem, te Canovától
A bámulásnak öntött szobra vagy !
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A stíl tehát sokkal finomkodóbb, mint Petőfié; érzik sorain,
hogy költői akar lenni, és ha túlságosan lágy is néha, ha túlsá
gosan sértett is máskor, a kifejezés választékosságára ügyel. Az
Egyszer midőn kezdetű dalnak stílje szinte Kölcseyes már —• csak
a ritmusa gyorsabb, elevenebb.
És noha ez a szerelmi epizód is néha Petőfi viharos hangu
latának képeiben nyilatkozik (pl. 1850. márcz.-ban kelt verse: Szü
letésem napján), mégis aránylag a legvilágosabban mutatja,
hogy az 1851. év elejéig, a Szerelmi Vadrózsák első virágaiig
a népdalforma és a Petőfitől eltanult hang mellett a régi, finom
ságra és választékosságra törekvő irány is termett egy-két dalt.
III.
1851. szept. 14-én írta a boldog szerelemnek első énekét.
A ki nem alakult, meg nem erősült érzés eddigi világába, mely
költött és másolt eseményeken nyugodott, az elmélyülő szerelem
öröme és bánata hord színeket. A folytonos keserűség sötét kifakadásait egyénibb, igazabb hangulatvilág váltja föl — s ha költé
szetének alapszíne most is a busongás marad, de élmény teszi
hangulatossá, őszinteség közvetlenebbé.
Megvan ezekben a versekben is a halál emlegetése, de azt,
a mi amott eltanult kaczérkodásnak érzik, itt kettős módon
teszi igazzá: egyrészt a maga szerelmének törhetetlenségével
olvasztja össze, a mikor azért kívánja az elmúlást, hogy a leány
megérezze a holta után, ki volt szerelmese — másrészt kifejező
művészete is nagyobb, sóvárgását nem mondja ki többé a maga
nyerseségében, hanem tapintatosabban csak sejteti. Az eddigi
daloknak szinte bántó határozottságát a költő lelkében a bizony
talanság érzése váltja föl, s ezzel a könnyelműség szavának helyét
a szerelem aggódásának meg-megakadó sóhaja foglalja el. Ez a
félő határozatlanság,
godalom, hogy a kedvest tán nem
is szabad szeretnie, mert boldogtalanná teheti, és az a küzdés,
melylyel sóhaját és vágyódó szenvedését elhallgattatni próbálja,
ha magát a szerelmet, a bajai szép zsidóleányhoz való von
zódást nem a férfi határozott, vissza nem rettenő érzelmének
mutatja is, de Tóth Kálmán e korbeli lelki világát sokkalta híveb
ben tükrözi.
Érdekes az a jelenet, melyet költőnk ebből a szerelemből
megörökített: egymás mellett ülnek, szótlanul, csendesen; kezük
reszket, de titkolják, szívük sóhajt, de visszafojtják. Valami láz
féle érzés fogja el testüket: forróság, mely gyorsabb dobogásra
készteti a szívet, fölkergeti a vért az arczba, égeti a homlokot.
Sietve mond azonban mindegyikük valami közömbös okot —
a szerelmet megvallani nem merik (Ülünk szépen). YLT, a jelenet
érdekes példája annak a hangulatnak, mely szerelmesének közelé
ben költőnket elfogja. Ebből fejlődik ki lassanként az a sajátosság,
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hogy a költőnek titkosan, meg nem vallva, tetszik a szerelem.
De jellemző költőnknek a hangulata a szakítás után is: leg
erősebb benne a gúnynak a tudata. Dalaiban önmagát látja
kicsúfolva: balgatag szívét, mely szeretett. Ez a keserűség lassan
ként nemtörődéssé fejlik, a mitől csak egy lépés az új szerelmek
könnyelmű kergetése. Mindez az érzésnek csupán felszíne: vajmi
ritka az a pillanat, melyben az önérzetes költő szívét a szerelem
és akarat igazi harcza szorítja össze. G}^akoribb valamivel a vissza
emlékezés csendes bánata: a mikor maga elé képzeli kedvesét és
elmerengve megvalósulhatlan álmokat szövöget.
Az érzésnek ez a mélyebbről föltörő szava ritka könnyűvérű költőnknél. Kedve csapongó gyorsasággal változik: a meg
nyugvást az elégedetlenség, az örömöt a kétségbeesés, a szo
morúságot a vigadni vágyás, a könnyelműsködést a túlságos elmé
lyedés kergeti nyomon (Nyugtalanság).
így történik meg az is,
hogy a viszonzott szerelem boldog tudatát hirtelen megzavarja
az a gondolat, hogy ez a szerelem kedvesét kínozhatja; ilyenkor
egyszeriben elhatalmasodik lelkében az az érzés, hogy a szépségének
tudata okoz a leánynak szomorú perczeket, a szépséget pedig ő
ébresztette tudatra, gonoszság volt tehát hízelgése, enyelgése,.
mert ép ezzel idézte fel a szenvedést (En mondtam).
Szerelmes szívét ragaszkodás, remény és bizonytalanság
tartja a legtöbbször hatalmában; »imádkozó ábránddal« csüng
kedvesén, de megelégednék a vesztés után azzal is, ha vőfély
lehetne az elvesztettnek lakodalmán. Vádat a leányra nem mer
mondani: inkább önmagára vet, hogy annak idején szólni nem
mert; és ez a megállapítása annál súlyosabban nehezedik reá,,
mert most tudja már, hogy a leány szerette. Ebből a hangulatból
természetesen épül föl az a másik, mely az Újra látlak soraiból
csendül ki, a szégyenből fölcsapó dacz, a mikor emlékhangulatok
ban a gyermeki ábrándok és az ifjúság szilaj heve a férfi szilárd
ságával készül összeforrani és a leány szomorúságának hírére
ezt a versszakot termi:
A föld minden örömeit
Nem adnám én e szent búért,
S mégis a föld minden kínját

Elviselném százszor inkább,
Minthogy értem téged bú ért.

Azzal, hogy Tóth Kálmán lelkivilágát a szerelmi idill eseményei
egyénivé tették, természetes következményül járt az is, hogy a külső
és belső forma nehézkességét is kezdi leküzdeni. Az a sablon, melyet
Petőfi költészetének tanulmánya eddigi lírájának jó részére kényszerített, az a prózai hosszadalmasság, a melyre a nép énekei csábították,
most már összeolvadnak és kiegyenlítődésre törekszenek azzal a válo
gatottságra való törekvéssel, mely finomkodó dalait ezelőtt oly hideggé
tette. A művésziség, de nem a mesterkéltség, fejleszti ezeknek a dalok
nak stíljét. A Budátokban rövidségre való törekvése mellett szembe
tűnik egyrészt hajlandósága az olyan képek iránt, melyek az érzés
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mélyére tudják olvasóikat ragadni, másrészt az a kedves naivitásr.
melylyel még a túlzást is könnyeddé és harmonikussá tudja tenni
azáltal, hogy teljesen önkéntelennek mutatja. A költői, de nem
mesterkélten költői stílre való törekvés jóformán minden költeményén,
megérzik most már; igaz ugyan, hogy gyakran megesik az is r
hogy a kép mégis kigondoltnak, máskor pedig a belőle vont
hangulati következtetés túlságosan józannak, prózainak érzik...
Néha az a benyomásunk, mintha a képet gondolta volna ki előbb,,
a hangulat, melyet e kép kifejez, nem is élt volna költőnkben;:
máskor meg erősen puffogó a kép, vagy túlságosan satnya;
arra is van példa, hogy fölöslegesen apróz vagy túlságosan reális;:
sőt egyszer-kétszer Petőfi hasonlatai is elénk vetődnek: de az ilyen
csak abban az esetben gyakori, ha tudatosan akar nagyot, erősét
mondani. Ha azonban az enyhébb bánat vagy a félve vágyóboldogság ragadja magával, akkor képei üdék; nem pompázok,.,
de bájosan csillogók; szinte érezzük, hogy nem a konkrét tartalom,
fontos a szavában, hanem a legszebbet akarja mondani, a mi
az emlékében él. Ilyenkor nincs nagy, különös a szavaiban,
csak az, a mi a népnek a legszebb — legfeljebb az arany r .
a gyémánt, de nem az igazi, hanem a meséké; valami nagyon szép ::
a legcsillogóbb, a legelragadóbb. Ez az egyszerűség, a bájos naivitás
annyira áthatja, hogy a mikor dicsérni kezdi kedvesét, meghökkenveállítja meg dalát: »De nem szólok róla; akármit beszélek, az csak:
kezdet vóna . . .« Különösen a bekezdő képeknek hangulatossága
ragadja meg az olvasót; ezt a formát tanulhatta a néptől vagy
Petőfitől, de sohasem érzik eltanultnak. Csodálatos tehetsége van
a bekezdő kép hangulatának az elmélyítésében; itt azután nem is
fukarkodik, térben is mind többet enged neki, maga szinte vissza
vonul, csak egy is-sel kapcsolódik hozzá, de ép ezért a kép han
gulatát a maga teljességében engedi föllobogni. Az ötvenes évek
első három esztendejében épen egyéni hangulatának ez a látszó
lagos visszahúzódása a természeti képhangulatával szemben a leg
magasabbra haladó művészete.
A dal azonban nem merül ki teljesen a képben. Rendesen,
maga az első versszak rámutat már az egyéni hangulat hasonló
jára ; mivel pedig Tóth Kálmán épen ezt a bekezdő képet tudja
olyan erős hangulatúvá tenni, fenyegető a veszély, hogy a költe
mény folyamán a hangulati erő fogy, csökken; annyira mindent
kifejezett a hangulati bekezdésben, hogy nem marad új mondan
dója magára a költeményre. Valóban, e korbeli dalai gyakran érez
tetik, hogy az első versszakkal, vagy az első versszakokkal be is
fejeződhetnének. A szerkezet művészetére is szükség van — ésTóth Kálmán lírája ebben az irányban is fejlődik. Minthogy a
képet magát nem folytathatja, hangulati folytatódást ad, a han
gulat révén teremt új belső kapcsot, alkot és fejleszt új képet..
Mind a kettőnek megvan az egyéni élményhez való kapcsolása^,
de ez az egyéni élmény is a képek során bontakozik ki általános-
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foól alkalmivá, hová az utolsó szak kérdésének meglepően ráütő
-felelete vezeti el (Fütyül a szél).
A Szerelmi Vadrózsak I. füzetének költője még sokszor
«küzd a dal szerkezetének terhével, de a győzedelmes fejlődésnek
.számos érdekes példája akad elénk. A legkönnyebb, szinte önként
kínálkozó egységbefoglaló a refrén; Tóth Kálmán eleddig ilyen
.szerepet nem tudott neki adni. A szivarról írt Béranger-utánzatában sem tudja hangulatmélyítőnek fölhasználni, a Vadvirágok
IV. darabjában azonban a szakkezdő refrén a hangulati megálla
pítást ellentéttel próbálja meglepővé élesíteni. Sikerültebb a III. Vad
virág refrénszerű összetartója: azonos szavakból álló kérdés az
ti, felelet a 2. szak végén. 1 Mind a két esetben kedvelt parallerlistikus szerkezetét erősíti vele. Ez a parailelismus legtermészete
sebb előfordulásában két cselekvényt ad egymás mellé állítva; a
két cselekmény lehet a költő életéből vett, mint a A virágszálak•ból kezdetű dalában, hol gyermekkorának élményét kapcsolja a
-hangulati közösség férfikorának élményéhez s amannak következ
ményére utalva fakaszt szívéből sóhajt — vagy egy elképzelt
•eseményt kapcsol egy valóhoz, mint a Megálmodtam ez. költe
ménye ; a leggyakoribb eset pedig az, hogy a természeti tünemény
van a hangulat azonossága útján a költő lelkének egy aktiv vagy
•passzív mozzanatához kötve. Ebben a parallelismusban különö-sen azok az összekapcsolások a hangulatosak, melyekben magya
rázat nélkül fűz egybe (Haragszik rád az én anyám . . . és
•ezzel szemben: Szeret engem az én anyám; benne a haragnak
épen az az oka, hogy a szerető édes anya a leányban látja fia
szomorúságának az okozóját), de maga a cselekvénynek egymás
mellé illesztése is kellő magyarázat. Ezt az elhallgató szerkezetet
Tóth Kálmán nagyon szereti; összefűzése igen sokszor olyan,
:hogy nem sejtet, hanem szinte meglep. Meglep pedig rendesen a
hirtelen fordulattal, melyet hosszú hangulati előzmények után egy
sornak ellentétével emel ki, még pedig olyatén módon, hogy csak
ennek az egy sornak ad a maga lelke élményéből tartalmat.
Kezében ez ép oly alkalmas eszköz erős hangulat keltésére,
mint a bekezdő kép; még a különben gyenge versből is tud így
hatást csalni elő, mint pl. az Egymás mellett kezdetű dalban;
ennek mind a hat versszaka prózai hangon elmondott közömbös
vagy legfeljebb derült élmény — az utolsó sor azonban (»És oly
nyomorultak vagyunk«) egyszerre a szinte vad fájdalom elkesere
désének mélyére ránt le. Ez a meglepő annál mélyebbre hat, mennél
keresetlenebb (Nem vagy többé...), míg a hatásnak túlzása (Éjfél valaj
vagy a nagyon erős sejtetés (Ülünk szépen) könnyen lerontja.
Ennek a fordulatos csattanónak a sikere csaknem mindig a
rövidségtől függ; a költemény azt a hatást teszi, mintha alapja a
1
Kérdezik is az emberek: Ugyan ki e fura gyerek? — Hadd tudják
meg az emberek, Mért vagyok oly fura gyerek.
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fordulattal uralkodóvá segített hangulat volna, a többi, az előz
mény vagy magaáltatás, vagy gúny, vagy épen ezzel az ural
kodó hangulattal való küzdelem. Ha azonban ez az első részben
lévő hangulat hatalmasodik el, akkor dissonantia támad : a fordulat
vagy kiüt, vagy azért nem hat meg, mert a merő szembenállás
után egyik hangulatnak igazságát sem tudjuk elhinni. Ha tehát a
költő hosszabb versben használja ezt a kompozicziot, a hangulat
megváltozását meg kell okolnia, meg kell értetnie. Mondottuk,
hogy Tóth Kálmán az ötvenes évek elején erre nem igen volt
képes, de egy klasszikus példa azért mégis akad elénk: Magas
házból. A dal megindulásakor a gyönyörködő szerelem teljesen
•elfoglalja, úgyhogy alig veszi észre elhanyagolt külsejét; mikor
azonban az ellentét erre is ráirányítja figyelmét, egyszerre ráborul
.a fájdalom fátyla, és a távozást ígérő szerelem lemondó szomorú
sága a lelkünkbe be tud lopódzni.
E dalnak a csodáló szerelembe való elmélyedése költőnk
verseinek egy másik érdekes sajátosságához visz bennünket, az
elképzeléshez. A megjelenítő erő nagyon gyakori Tóth Kálmán
lírájában. A Messzebb vagy oh . . . a szerelem oly nagy megele
venítő erejével fordul a kedves felé, hogy a természeti elképzelés
nek alig enged helyet. Szinte a Goethe rózsamegjelenítő képze
letére emlékeztetnek költőnknek ilyetén dalai. A jelen hangulata is
alig-alig hogy keresztülszitázik rajta — csak olyaténformán, mint
a viharfelhőn a napsugarak hosszú sávjai. Érdekes e szempontból
a Családi élet ez. költeménye: milyen nehezen szorul ki a bánatos
költő boldogság-álmaiból a könny, a halál. És arra is van bizonyí
tékunk, hogy költőnknek ez a haladása a kompoziczió művészeté
ben tudatos haladás. Itt van az Akármit beszéltek kezdetű kis
apróság. Nyilvánvaló, hogy az ötlet 1 volt meg előbb, de a költő
azzal teszi hangulatossá, hogy az ötletet egy kis kötődésbe szo
rítja bele; úgy tesz, mintha abból akarna egy pillanatot megjele
níteni. Még a versformát is ilyen szempontból választja: az első
rész szinte haragos beszéd, ezért csupa apróra tört megállapítás,
a másodikban nagyobb ellenvetés hangzik, mely szinte megállítja
(ezért a hosszú sorok), de csak egy pillanatra, s azért perdül a
harmadik már könnyű sorokban.
Figyelemreméltó az is, hogy e korban természeti leírásai
visszaemlékezők, csakhogy sokkalta gyengébb megjelenítéssel, mint
•egyéb elképzelései. A Sugovica csendes vize csak arra alkalom
neki, hogy a leányra fájdalommal emlékező szívéről tanúságot te
gyen; a Szinva mellett is csak erőszakos szembeállításra van
ereje. Tájképei, ha önállóak, inkább az elgondoltság benyomását
keltik (Emlékezem reád). Önálló leírásai Petőfi technikáját követik,
nemcsak a megjelenítés módjának átvételével, hanem azzal is, hogy
a természet eseményeinek megfigyeléséből hirtelen önmagukra tér1

»Kifogok a szoba kicsinységén — , . . Az ölemben tartom.«
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nek és pedig úgy, hogy önmagukat is harmadik személyként szö
vik a sorozatba és fordulattal teszik szemlélővé.1 Ezt az idegen
ségét a technikának azonban nagyon éreztetik, mert az egyes
mozzanatoknak külön sincs hangulata, összefűző érzés sem él
bennök. Egymás mellé rakja az eseményes képeket, de Petőfi leírásainak fejlődő szerkezetét el nem tudja érni.
Egyáltalában szinte pontosan megállapíthatjuk, hogy az élete
eseményeiből kialakuló hangulat hiánya engedi szóhoz föltűnőbben
mesterének hangját. Szemrehányása, melylyel a világhoz fordul, még
mindig gyenge, férfiatlan; még a leány felé forduló megütközése
is hamis hangokat ad, ha kicsapó haraggá engedi föllángolni —
olyankor ellenben, mint teszem a Nem szerelem ez. dalában, a hol
nem a haragos kifakadás, hanem a keserű fájdalom plasztikus
képe áll előttünk, szimpatikus érzésünket fel tudja kelteni. így van
ez a könnyelműsködéssel is: ennél is sokszor Petőfi megszokott
hetykesége visszhangzik, de könnyű ráismerni az igazi hangulat
őszinte énekeire is. De hát miért is könnyelműsége p. o. azzal kelt
hangulatot, hogy a hetyke nemtörődömség mögött sejteti a fáj
dalmat is és ezzel érzésbeli tartalmát elmélyíti. Még képei közt is
ez a hangulati igazság a művésziség mértéke; mind jobban érez
zük, hogy a fenségesnek ereje nem él költőnkben — ha tehát
nagyon mélyet, vagy nagyon erősét akar mondani, egyszerre meg
érezzük az erőre törekvő költő erőtlenségét és vagy hamis képet
kapunk, vagy utánzottat. Arra sincs képessége, hogy Petőfi tréfás
vagy felhős ötleteinek példájára a reális és abstrakt képeket erősen
keverje — hangulatos dalai is el tudják ezzel veszteni közvet
lenségüket (Mint a csonoplai); ez a genialiskodó szökdelés egy
szeriben kizökkenti a költői stílből, az olvasót pedig a megérzett
hangulatból (Nem tudtam én).
Az ilyen motivumutánzás, a mint az eredeti motivum ér
zelmi alapja hiányzik költőnkben, rögtön kihangzik, dissonans;
különösen abban az esetben érezzük ezt a zavart, ha az utánzott mo
tivum olyan, hogy csak nagyon erős érzelmi fölindulás tudta kivál
tani. Ilyen Petőfinél a síron-túlnak a motívuma, azé a vágyé,
hogy a túlvilág vagy összehozza az itt elszakadó leánynyal, vagy
még a mennyei boldogságot is elutasítja óhajtott kedveséért. Már
magában is felötlő, hogy Tóth Kálmánnál mind a kettős ág arány
lag gyakran hajt ki, az pedig teljesen világosan mutatja az átvé
telt, hogy az óhajt semmi esemény vagy kedélyállapot meg nem
okolja (Azt mondják, Oh csak legalább . . ., Mikor meghallot
tam . . ./ Ez a motivumátvétel annyira hidegen hagyja az olvasót,,
hogy még a leghangulatosabb dalainak hatását is le tudja rontani
(Halovány). Gyakori még ebben a korban az idegenszerűségnek ez.
a maradványa, különösen olyankor, ha az érzésnek a maga külsején
1
És a legmagasb hegy legesleg tetején Gondolkozik,
morú legény — Én vagyok az . . . (Hegyek közt.)
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való megnyilvánulását emlegeti — pedig az érzés már oly mély,
oly meleg hangulatot tud néha kelteni, hogy minden sallang nélkül
is belopja meghatottságát az olvasó szívébe, mint pl. a Nem jön
•ajakamra bánatos soraiban.
IV.
A Mátravidék szorgalmas poétája, Tóth Endre, a régi isme
retség jogán bejáratos volt Majthényiék házába; a körülrajongott
Flóra érdeklődve hallgatta Tóth Kálmán vidékies szokásainak tréfás
elbeszélését, s mivel a Hölgyfutár lapjain már előkelő nevet
vívott ki magának a bajai poéta, a megtépett szerelem pedig ol
vasónői szemében érdekessé tette személyét, kérve kérte a jó bará
tot, Endrét, hogy a társaságban még sehol sem látható bácskai
fiút vezesse elébe. A Nemzeti Színház egyik legközelebbi előadása
lett volna a terv megvalósulásának legjobb alkalma; Tóth Endre
el is vitte a színházba költőnket, de mikor azzal a csalogatóval
mutatott fel a Majthényi-páholyra, hogy az a szép mágnáshölg}r
szeretné megismerni, egyszeriben magára hagyta őt Tóth Kálmán
s az érdeklődőt még csak szemével se kereste föl.
Ez a mulatságos történet, melyet a megemlékezés az egyik
szereplő ajkáról jegyzett le, rendkívül jellemző a fiatal Tóth Kál
mán lelki világára, jellemző szerelmének történetére is. A túlságos
büszkeség itt, az első alkalommal, elejét vette az ismeretségnek;
később, mikor a leányt oltárhoz vezeti, ez ihleti boldog dalait, de
ez szakítja meg a családi élet nyugalmát is. A korlátozást, melybe
•a házasság a legényélethez szokott költőt kényszerítette, Tóth
Kálmán nehezen tűri, mikor pedig hirtelen fellobbanásra hajló lelke
Í\ féltékenység iszapjába sűlyedt, a büszkeség nem engedi más
megoldáshoz, mint a durva bánásmódhoz, később pedig a teljes
szakításhoz. Ez az összekülönbözésekből épült és elválásban vég
ződött szerelmi történet a czivódásról tanúságot tevő egy-két köl
teményt figyelmen kívül hag}'va, csak a vágj^ódás általánosabb
hangulatával, a meg nem értetés félelmének föl-föltörő aggodal
mával jut költőnk lírájában kifejezésre. A szerelemnek változatos
esemén}^ei azonban mégis gazdagon megtermékenyítik lelkét.
A léleknek ezt az egyénibb, azaz saját élete eseményeivel
teljesen benépesedett világát lírája híven tükrözi. Irtózik minden
•eltanulttól, és mivel az igazat, őszintét az érzésekben látja, irtózik
mindentől, a miben érzés nincs, vagy legalább is nem mer bátran
megnyilatkozni. Önmagát a csupa-érzés emberének mondja; - nem
•& tudást, az értelmet — a szívet, a vágyat engedi magán elha
talmasodni. Ép ezért lírájában is a maga lelke lép mindjobban
előtérbe, még olyankor is, ha azt a látszatot akarja kelteni, hogy
másról beszél (Egy költő sírjánál). Saját lelkének elemzése is
mindnagyobb teret foglal. Vagy élményeket vet elénk és vonja le,
vagy engedi levonni a következtetést, vagy a vágyak és óhajok
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színes változatosságában domborodik ki előttünk lelki világa. Sze
reti hangsúlyozni e lelki állapotnak a sajátosságát, különösen
olyankor, ha fájdalom tölti meg. Fájdalmait is — úgy vallja —
nem a szerelmi csalódás, barátainak hűtlensége, szegény sors vagy
betegség kelti: azoknak nincs okuk (Vannakfájdalmaim).
Valami
ideges félelem tartja hatalmában, közvetetlen ok nélkül való
aggály; nem is élmény teremti, sőt ép ez a megnevezhetetlen,
eseményhez nem kötött fájdalmas hangulat keresteti vele az
élményi okot.
Habár az ilyen dal az ok költött voltának ellenére is könnyebben
győz meg igazságáról, mint az, mely egy ötletnek, szójátéknak köszöni
csupán létrejöttét (Tudom lesz nagy), a művésziségnek mégsem hat
teljes erejével. De a fejlődő szerelem — épen eddigi érzelmeivel
szemben — sajátos hangulatokat teremt. A költő lelkivilágát annyira
elváltoztatta, hogy hamarjában maga sem tud eligazodni. Hiába
vonulnak el előtte a szerelmi hangulatok az ellentétek gyors sorá
ban, a magáét most megérteni »alig« tudja, a vágy és félelem,,
az öröm és aggódás annyira összelánczolódnak szerelmében. Föl
csendül lírájában néha Lamartine gondolata: »aimer, pour étre
aimé, c'est de l'homme; mais aimer pour aimer, c'est presque de
lange« — azonban máskor oly erős lelki változásról számol be,
mint Goethe, mikor 1787-ben a szép milanói leány szemeibe nézett.
Azon veszi észre magát, hogy állandóan el-elgondolkozik, hamarabb
hevül föl, nemtörődömségét pedig érdeklődés, vágy, örömre való
készség győzte le (Furcsa egy mulatság). Komplikált, rendkívül
sajátos lelkivilág alakul ki benne: egyfelől az az öröm, hogy szép
a leány, másfelől az a fájdalom, hogy nem az övé, az elszomorodó
lelkesedésnek hangját szólaltatja meg; a Nagyvilág lánya az elér
hetetlenség távolában tűnik elébe, s ez nemcsak szomorúsággal, de
egyszersmind daczczal tölti el. Reményének féltése pedig megtermi
benne a sejtésnek a szeretetét, erősebb vonzódását ahhoz, mint a
tudáshoz, a reméléshez mint a bíráshoz. Megkedveli a féltavaszt,
a félig puszta, félig virágos mezőt, a rügybe rejtőző életet, a félve
röppenő madarat. Jól esik elgondolnia, hogy mi lesz majd ebből.
Ez a korbeli lírájának legjellemzőbb mozzanata.
Az elgondolás, melyet legtöbbször a vágy vezet, az elkép
zelés erejével a múlt és jövő tarka pompáját veti az olvasó elé.
Néha az események annyira uralkodnak ezen az elképzelésen, kü
lönösen a visszaemlékezőn, hogy a dal csoportosítás nélkül, költői
színek nélkül szűkölködő végiggondolássá sorvad (Mintha vol
nék) ; ha azonban hangulati közösség a visszaemlékezés előidézője
(Első szerelem), akkor a hangulat a képek gazdagabb változását
viszi az élményelmondásba. Ezek az elképzelő versek azonban
olyankor a leghangulatosabbak, ha a jelen fájdalmában rajzolja a
képzelet a boldogságot.
Mert a fájdalom uralkodik most is a líráján, csakhogy leg
többször új, elégiái színárnyalatot nyer. Mintha valami kezdetű
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költeménye alapgondolatával Parnyra emiékeztet *, s mivel Tóth.
Kálmán sokszor emlegette »az elégia Shakespearejé«-hez való von
zódását, valószínű, hogy a hangulati közösség ép e korban olvas
tatta vele a franczia elégikus költő dalait. Elégiáiknak hangulata,
(»j'ai tout perdu, l'amour seul est resté«) és alaphangja közös r
de mint az élményi alap, kifejezésmódjuk is különbözik. Tóth»
Kálmán dalaiban részletesebb a helyzetrajz; több helyet szán a
hangulatelőidéző körülmények megjelenítésére, és evvel a maga
hangulatát könnyebben tudja olvasóinak lelkében meghonosítani p;
erősebb annak a tudata is, hogy ez a szomorúság a reményekben
való csalódásból sarjadt, ezek a remények pedig közös, emberi
remények. Viszont ép az, hogy jelenetekben szeret tükrözni érzést,
néha a mesterkéltség örvényébe rántja: mint teszem, mikor érzé
sének erejét, szenvedélylyé való fokozódását akarván bemutatni r
másoknak megfigyelésére hivatkozik azért, mert öntudata
nincs,
s ezzel abba a furcsa helyzetbe keveredik, hogy a saját tetteire
nem emlékezik, a mások egyidejű beszédjére azonban igen. Ezzel
a veszelylyel szemben azonban ez az előadásmód nagyon alkalmas
eszköz arra, hogy a hangulatváltozás egész menetét plastikusan
állítsa elénk: a fölmosolygó remény nyel karonhaladó vidámság mint
lassul a meggondolás útján, hogy akad meg a tudatra ébredésgáti ánál (Egy bokrétára).
A keserűség viszont Heine hangjához vonja közelebb. Heinét
is olvasta s mint az ötvenes éveknek jóformán minden poétája, fordít
gatott is belőle. Az embergyűlölet sötétebb hangja utánozza a
német költőét, a száraz, szinte már prózai stíl, gyors menet, a
reálishoz való hirtelen fordulat, a szójáték szeretete különösen
ellentétes kiélezésekben, a túlságos józan világnézet, a gúny durva
kíméletlensége, minden mentségnek bármely tekintet ellenére isrideg letiprása, szóval »a metsző szél a sivatagon«, a Csipkebokron
és egyéb dalaiban Heine hatása. Hiába igyekszik a hangulatot
élményekkel igazolni (Egy barátom viszontlátásakor),
a hang
annyira nem a Tóth Kálmán hangja, hogy hinni sem tudunk neki.
Az ő igazi költészete ezt a ridegséget, prózát nem szereti.
Szereti az egyszerűséget, a mennyiben a népdal, még mondat
szerkezeteiben is rendesen egyszerű; de ez az egyszerűség a
nyugodt hangulatot tolmácsolja minden fellengző sallang nélkül,,
egyszerűen, közvetlenséggel. Nem a színes beszéd az ő hangja, a
nagyon sok szín hamar mesterkéltté teszi, s ilyenkor fájdalmai
dalgyűjteményének »fekete búvárai«, vagy ő maga a temető, ked
vesének arcza pedig annak a kísértete. De ha ilyen faragottan.
pompázó stílus nincs is nála, dalai még sem színtelenek. Hangulat
nem alakulhat ki benne, hogy szorosabban vagy tágabban kap
csolódó kép ki ne kristályosítaná. Nem mesterkélt a kapcsolása —
ha hibája van, az épen az önkéntelenségből folyik: nem válogat
1
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képek között; a hangulat bármilyent fakasztott is, rögtön leírja.
Ezért aztán sokszor nem is érezzük a kapcsot. Más hibába is
könnyen ragadja ez: a képnek, melyet az élménynyel való han
gulati közösség teremtett, egy szava is megragadhatja úgy, hogy
a. kép alanyát egészen új szempontból emeli ki a vers folytatásá
ban és akár egészen más hasonlati alanyhoz kapcsolja (Isten tudja),
a mivel az alaphangulatot könnyen megzavarja.
Akkor azonban sikerültek a képei, ha olyant fejez ki velük,
a mit érez, de el nem gondolt, meg nem fogalmazott. Van a
búban kezdetű dalában pl. egy kérdésre kellene felelnie (mi édes
-a búban ?); felelet helyett egy azonos hangulatot ad megvilágítóul, de
már a természetből: olyan, mint a kora tavasznak hangulata. Ép ezért
most már nemcsak kezd a kép, de be is fejez: előbb a hangulat
őrzési magyarázatát, okát adja (Válás után) s utána sóhajszerűen, a
hangulat megjelenítéséül, jön a kép. A nehézkes, túlzó, puffogatott
kép mind ritkább, ha van is túlzás, azt naivsága teszi művészivé.
Azok a hangok, melyek Ott a bokor . . ., Hogy ha titkolt. . . stb.
dalaiból hangzanak, túlzásnak hatnának, ha nem Tóth Kálmánnak
lantjáról hangzanának: ez a naiv magasság nála nem elsikamlás,
nála ez a természetes. Képzeletének népmesei játéka egészen be
vonja bájjal ezeket az énekeit, különösen ha rövidek (Piros kis
szád). A fenség kergetése groteszk képekhez ragadja, míg a naiv
ság, mely tekintetét vezeti, képzeletét ragadja, sőt még események
ről való beszámolását is jellemzi, bájossá teszi dalait. Nem lát a
-dolgoknak mélyére, nem hat az események okaiig le, csak elmond
«és leír és ezt oly közvetetlen, egyszerű, mesterkéletlen hangon teszi,
hogy a naivságot lelke jellemzőjéül kell vennünk. így történik meg
-az a baj is, hogy egyik-másik dala már nem is költemény, annyira
naiv, hogy együgyűnek érezzük.
A naivság önkéntelen bája mellett azonban a tudatos művésziség sem szorul ki dalaiból. Még a szavak is kezdenek erőseb•bek, tartalmasabbakká válni; olyan igekötőkhöz jutnak az igék,
melyek jelentésüket mélyítik (megzokog), jelzőkhöz a főnevek,
melyekkel hangulati tartalomban gyarapodnak (Édes fájó boldog
ságom). A hasonlattá szélesedett képek mellett mind erősebben
foglalnak teret a sűrített hasonlatok, a metaphorák; az egyszerű
•sóhaj is egyszeriben művészivé válik velük, a nélkül, hogy új cse
lekvényt jelenítenének meg (Szenvedésem).
Hogy erre mennyire ügyelt, azt A költő ez. versének fogal
mazásán ellenőrizhetjük. Ez a fogalmazás annál érdekesebb, mert
annak a levélnek a hátán maradt meg, mely költőnknek Flórához
írt első levele: a Hölgyfutár számára képét kéri benne. A törlé
sek nélkül nem szűkölködő vers a gondolat kialakulásának egész
küzdelmét elénk tárja. A húsz éves költőt apja pályaválasztásra
serkenti és a maga helyzetének szemléltetéséül a gólyára hivat
kozik; azt akarja mondani, hogy a gólyának is munkát keres
őnek, nem az apjukon élnek. De vigyáznia kellett, hogy a képpel
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a. felszólítás durvává ne váljék. Előbb hasonlattal akarja (Ha
megöregedett, verdes a gólya, Semmire gondol, mert fia ápolja),
de ez nem elég elképzeltető; azután meg könnyen azt hitethetné
el ez a kidolgozott hasonlat, hogy az apa ilyen irányban foglal
kozott ezzel a gondolattal — közvetetlen látást tesz tehát helyébe:
»Lásd a vénhedt gólyát...« Azt sem szabad éreztetni, hogy a dolog
talanság vágya szólaltatja meg az öreget; a »semmire gondol« beveze
tőből ezt éreznők, hát a fiakra veti át a hangsúlyt: »Nem hogy
ő keresne, fiai ápolják.« Vigyázni kellett arra is, hogy a tanulság
ne legyen nehéz; a »viseld magadat jól« bizonyára ezért esett el,
és az »én azt kívánom« az utolsó sorban megint a képet tenné
fölöslegessé, és így lépett helyére az egyszerű kapcsolás: »Nem
veszed észre, hogy intő képekezek?«
Nem mindenütt van meg ez a tudatosság, nem is szük
séges, hisz képei rendesen egészen kialakult voltukban jönnek a
tollára, de teljes mellőzése könnyen árt művésziségének. Gyak
ran megtörténik, hogy a kép hangulati kötelességét, egyetlen
jogos feladatát, már teljesítette, a költő azonban megtartja, sőt
önálló szerephez juttatja; máskor a rím kedvéért bővít rajta,
a mi néha jelentésének eltolódását von/a maga után; mikor pl.
a leány mosolyát a nap mosolygásához hasonlította, hangulati
lag a képet a maga czéljára kimerítette, de azzal, hogy a
»csendes tó vizében« helymeghatározást teszi hozzá, oly fontos
ságot ad ennek az egyetlen megnevezett körülménynek, hogy
hangulati jelentőségét keressük, noha a kép hangulatával már
nem tartozik össze. A képfejlesztés művészete talán a legnehe
zebb munka Tóth Kálmán tehetségének. A hangulatos kezdet most
is gyakori, sőt változatossága mintha még fejlődést is jelentene; a
második szak azonban az egyénített hangulatnak okát adja, ezért
sokat kell mondania, Az én dalomban pl. egész vesztést pana
szolnia. Ezzel azonban lehetetlenné teszi azt, hogy a következő
versszakok tovább menjenek, sőt a negyedik már egy lehetősé
get ad a második versszak kizáró lehetetlensége után.
Ez azonban már a dal szerkezetének hibája. Pedig a
Flóra-dalok legelső virágai közt e szempontból is figyelemreméltó
költemények állanak: Ne süss nap, Temetésen,
Megálmodtam.
A legfontosabb haladás e téren az, hogy az ismétlést fokozó gondolat
ritmusként tudja fölhasználni (Búza közé). Gazdagok dalai a parallelismusban is — épen a népdalok mintájára. Sok dala nem is cselek
vény többé, hanem sóhaj — egy szomorú elgondolás
(Halottnak...),
az ellentétes szembeállítás pedig csak erősíti hangulati hatását.
Szereti erre a látszólagos ellentétet is felhasználni, különösen ha
a gondolatritmust könnyítheti vele (Búra hajlik, Naptól
virít,
Nem gondolok). A kérdéssel végződő, de a kérdés fölvetésével a
feleletet is éreztető szerkezet szintén gyakori, a csoportosításban pedig
most már a hangulati kezdő képet gyakran élményi kezdet váltja
föl, a végre pedig általánosítás kerül — még pedig rendesen képben
Irodalomtörténeti Közlemények. XXV.
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érzékítve. A fájdalomnak csak a sóhajszerű megnyilatkozása. jó r
amikor nem akarja nagyítani azt, a mit érez — csak elsóhajtja
(Mit dalol a madár); különben még a röviden, egy-két mozzana
tában megjelenített, sűrített cselekvényeket szereti (Egyszerű eset),.
azzal is mélyítve a hangulatot, hogy fájdalmas sebéről is kö
zömbösnek látszó hangon szól. Még a kifejezés keresgélése is
természetessé tud válni dalában (Zivataros idő): mikor boldogságát
akarja szemléltetni, s ép az, hogy képet sem talál, érezteti boldogságá
nak nagyságát. Máskor azzal hat meg az érzés, hogy a költő nem
mondja ki egészen; így aztán elfojtott voltát érzem és képzeletem
könnyebben szárnyal, mikor kiegészíti (Amerre a Duna).
Ha azonban a dal nem magát az érzést tolmácsolja, hanem
gondolatokat, könnyen leromlik. A Sápadt asszony ez. költemé
nyének utolsó szaka tele van hangulattal, a második azonban,
mely közömbös a hangulathoz, mely a költőt megszólaltatta, kiüt:.
egy nehézkes képnek részletezése csupán. Pedig költőnk az elmél
kedő elemzéssel is próbát tesz e korszakban. Ha más hazamegy
kezdetű dala is figyelmeztet arra, hogy a zenét mennyire szereti —
Ágai beszéli, hogy a mikor költőnk egy párbajban segédje voltr
akkor is azért kérte kezébe a kardokat, hogy pengésüket hallgat
hassa. Kis dala még azt is kiemeli, hogy a zenének olyan része
is van, melyet csak a szív tud hallani. Érdekes tehát Fáy Antal
nak írt költeménye, mely a zene hangulatainak összeállításával
próbálkozik meg. Művészi törekvése Vörösmarty Liszt-ódájáhozkapcsolja, csakhogy Tóth Kálmán a hangulatokat a maga hangu
lataiként állítja elénk; ezzel ódái fönséget elveszti ugyan, de közvetetlenebbé válik, a mi Tóth K. tehetségének jobban megfelel..
A hangulatok közül a szerelmesnek és a vándorlegénynek hangu
lata domborodik ki a legelevenebben, különösen az utóbbinak
vegyes hangulatvilága nagyon érdekesen. A hazaszeretet kiemelése
hangbeli emelkedést kívánt, de költőnk erre nem képes: ezért a
kifejezés túlzásba szökken (»Átölelve tartom egész nemzetemet.«).
Sokkal sikerültebb a szégyenből kiszökő lelkesedésnek a percze:
hallja a zongorát, a hangulat fölforr benne, lelkesedése megfeszül,
de nem engedi kitörni s úgy érzi, mintha őt, a tehetetlent, porba
szorítanák, paripák tipornák. A kép rendkívül szemléletesen indul,
csakhogy a költőnek is megtetszett és élményként folytatja (»egy
a szívemre hág, azután meghalok«), a mivel hatását egyszeriben
megakasztja. Az utolsó hangulat érzékítésére semmi képe sincs,
így aztán az ki sem tud alakulni. A költemény tehát messze el
marad Vörösmarty ódája mögött, de Tóth Kálmán elmélyedő te
hetségének mértékére nagyon jellemző. Hogy e téren nagyot fej
lődött, azt a Csak czigány ne lenne czímű versének a silányabb
volta is eléggé mutatja. Most már változatos sorban alakulnak
ki a hangulatok; kifejezésük is talál olyan képet vagy szembe
helyezést, a mi elénk tudja varázsolni hangulatát: de fölemelkedne a
fenségeshez, leszállani a bölcselet mélységébe még nem tud. Ép
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ezért a hangulat megtestesítése sem teljesen hű: vannak benne
hamis és túlzott hangok is. Maga mondja Egy poétához írt versé
ben, hogy ő csak azt mondja ki, a mit érez; valóban, lantja
akkor perdül szép zenére; az »eszme« kifejezésére nemcsak a megrovott verselőnek, költőnknek sincs kellő ereje.
így esik meg az is, hogy a mélység kifejezése néha kölcsönzöttnek érzik. Az a hangulat, melyet Garay sírjánál érez, telje
sen Petőfi hangulata Rózsavölgyi szellemének visszaszálltakor: az,
hogy e visszaszállást a költemény végére helyezte, hogy a halott
emlékjelével hozta kapcsolatba, a közvetetlen rokonságot bizonyítja.
Petőfi hatása különben is föl-föltűnik még, de mivel már Tóth Kálmán
egyéni hangja is kialakult, könnyen fölismerhetjük mindannyiszor.
A genreképek is utánzások, legfeljebb továbbköltések, akár
a Jancsi bácsi jómódú kocsmárosára, akár a típusként rajzolt
Magyar kocsmárosra, gondolunk: mind a kettőnek alakját Petőfi
szerint alkotta meg. Azzal próbálja újszerűvé tenni, hogy a maga
élményeivel újítja meg, de még a rendes cselekvényekkel, esemé
nyekkel megjelenítő jellemzést is sokszor a csupán elmondasos
jellemzés váltja fel.
Az Ifjú költőnek írt költeménye helyesen jelöli meg lírájá
nak egyetlen termékeny alapját, a közvetetlen, egyéni lelki élményt,
a hangulatok közül pedig az érzéssé mélyülőket, a boldog és fáj
dalmas szerelmet. Dalainak megfoganása is híven jelenik meg e
versben: a mesterkéletlen, közvetetlen megnyilatkozás, melyet a szív,
mikor »meghasadó bimbóként érzi a gyümölcshozó terhet«,
a pillanat sugallatával enged szóhoz. Költői műhelyét ez a dal
tükrözi a legigazabban.
ALSZEGHY ZSOLT.
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