
BARTA JÁNOS 

FÉNY, SZÍN, HANG, LÉLEK 
Tóth Árpád költői képeiről 

Költőkkel, versekkel évtizedeken át nemcsak hivatásom révén foglalkoztam, hanem nem csekély 
személyes vonzalomból is. Természetes, hogy a foglalkozás során ráirányult a figyelmem az egyik leg-
megfoghatóbb művészi hatóerőre: a költői képalkotásra. Lassan gyűjtögettem is az anyagot ennek 
változatairól és lehetőségeiről, majd, szerény mértékben, valami elméleti rendszerezés körvonalai is 
kialakultak: egy sajtó alatt lévő tanulmányban összegeztem őket. Az volt a szándékom, hogy eredmé
nyeimet egyes költői életműveken is dokumentálom, - így jutottam el ismét Tóth Árpád lírájához. 

Hogy a következő elemzésnek hátterét megadjam, összefoglalom a főbb irányító szempontokat. 
Abból a már ismert belátásból indulok ki, hogy a költői kép lényege mindenképpen szintváltás, szint-
összekapcsolás, szintsűrítés, esetleg az interferencia, a teljes átlényegülésig. A „szintváltás" nemcsak 
„ontológiai" tény, mozoghat etikai vagy esztétikai szinten is: tehát morális vagy esztétikai hatóerők 
is dolgozhatnak benne, összekapcsolhatnak nemcsak rokon vagy diszparát valóságszinteket, hanem 
magasabb és alacsonyabb etikai és esztétikai szinteket is. 

Ennek megfelelően a két nagy véglet: a „pejorizálás" és a megemelés, a poetizálás; a konkrét, adott 
esetben konstatálhatunk materializálást, vitalizálást, dinamizálást - más vonalon spiritualizálást, animi-
zálást, súlytalanítást, mitikus-szimbolikus szintre emelést - , de ott jelentkezhet a leleplező, szatirizáló-
humorizáló képlátás is. Ha a képes beszéd fő funkcióját abban látjuk, hogy minél mélyebb lelki rétege
ket mozgasson meg, akkor külön rang illeti meg az úgynevezett többlépcsős metaforákat, a globális 
interferenciákat, amelyek éppen komplex voltuknál fogva mélyebbre tudnak leszállni és beivódni. 

Tóth Árpádra rátérve, először azt akarom leszögezni, amiben egyébként semmi meglepő nincs, hi
szen talán minden igazi költőről elmondható - Tóth Árpádnak külön, egyedi nyelve van, erre ír át 
mindent - , ezt az egyedi nyelvet szólaltatja meg különféle, de nem túl nagy amplitúdójú modulá
ciókban. 

Az, hogy külön, egyedi képvilága van, még majd szóba kerül - foglalkozunk számos olyan esettel, 
hogy a vers, esetleg egy-két versszaka az átvetítésre, a szintvegyítésre épül - a különösség az, hogy ez a 
képies, polifonikus tendencia kisebb egységekben, elemi részecskékben is érvényesül: jelképesen: ahogy 
a száját kinyitja, már ezen a fél-képies nyelven szólal meg. A mondatok egy-egy szó vagy szólás révén 
már több szintet sejtetnek, anélkül, hogy a szó teljes értelmében vett „hasonlat" vagy „szókép" lenne 
belőlük. Afféle „szőttes" vagy hímzés ez: a fonal azonos, de többszínű befűzésekkel, a szóló-hang 
mögött mindig valami felhangot érzünk. 

Előttünk már hamvassá vált az út, 
És árnyak teste zuhant át a parkon... 

Forró és száraz volt az este, 
Zengő üvegből volt a teste, 
S a törleszkedő, illatos fák 
Lágy lombja csupa villamosság 

A sárga nap ragyoghat, 
Az ízes szél gagyoghat, 
Az orcánk színes lárva, 
De sötét agyunk árva... 
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A rádió kagylóját felveszem, 
Kint már az utca televan setéttel, 
Akár a szivem, Hallga! Muzsika! 
Valami messzi jazzt üzen az éter. 

Milyen vonító, furcsa hangtömeg, 
Züllött és édes, fájdító és kába, 
Mintha az alkony minden bánatát 
Felitta volna a zene magába... 

Fénytelen élet. Egyre többször 
Fog el a dermedt hangulat, 
Hogy tán nem is a földön élünk 
Mi már, hanem a föld alatt... 

A példákat nyilván lehetne még szaporítani, de oly illanó ez a tünemény, oly bizonytalan a határ 
a teljes képes beszéd és annak csak sejtelmét hordozó sorok közt, hogy talán túlzásra, belemagyarázás
ra ragadtatnánk magunkat. Lehet, hogy a különös, egyedi klíma téveszt meg bennünket: ennek az 
egész költői világnak, legalábbis jelentékeny tömbjének van valami — jobb szót nem tudok - „szubtro-
pikus" jellege - ebben van Tóth Árpád otthon, s akitől esetleg ez a klíma idegen, az talán meg is so
kallja, hogy az összbenyomásba olykor némi „szirupos" íz vegyül, támogatva attól, hogy a szintváltás 
és szintsűrítés nála sokszor fokozódik teljes azonosulássá (önmagával is) - képei maximális eggyéválá-
sig tömörülnek. 

Az alábbiakban részint egész verseket, de olykor csak egyes versszakokat ragadok ki; rajtuk próbá
lom dokumentálni Tóth Árpád képvilágát - és illusztrálni azt, amit a képes beszédről korábban el
mondtam. 

Téli verőfény 

Mit ablakom körülfog vén kerettel, 
Megfrissül most az únt, szomorú táj, 
Víg napsugár pingál arany ecsettel 
Az ócska képen és restaurál: 
A régi mester megkopott müvét 
Ragyogni szítja most az új lazúr, 
E vén világba zárt örök szivét 
Feldobogtatja nékem most az Úr... 

Az alkotó folyamat kézzelfogható. Az indító mozzanat a napsütött télvégi táj látványa, amely be
lülről nézve olyan, mintha keretbefoglalt festmény lenne, a látvány eleve két szintre bomlik, persze a 
kettő össze van fogva; a kettős ontológiai szint eggyéolvad. A táj: festmény, a verőfény az ócska fest
mény restaurálása, s akkor kell nyilván restaurátornak, alkotónak is lennie, s ez egy még mélyebb szin
tet vetít a látomásba: a verőfényes megújhodásban van valami, ami az isteni lényeg, a „natura naturans" 
lehelletevel csapja meg a költőt. S hogy nemcsak ontológiai szintsűrítésről van szó, mutatják a nyelvi 
eszközök, az expresszív, antitetikus, vitalizáló jelzők és igék. Esztétikai szintek is vegyülnek itten: az 
alsó szint az „únt, szomorú táj", az „ócska kép" s az emelés: az „arany ecset": 

A régi mester megkopott müvét 
Ragyogni szítja most az új lazúr. 

minden szónak esztétikai-ontológiai fényudvara van, s a legmélyebb szintet a „vén világba zárt örök 
isteni szív" hordozza, 

Ha még figyelünk a további versszakokra: a „részeg percek hevülete" következik, az áhított „szent 
életöröm'.', az életérzésnek csaknem mámoros fellobbanása: csupa vitalizálás, csupa aktivizálás; a „hur-
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rák skarlát szökőkútja" egyszerre hang-szín-mozgás-metafora, - s a befejezés: a varázslat eloszlása csu
pa kiábrándító, színtelen, pejorizáló képi elem; az utolsó gesztus, az önkínzó tehetetlenség, a szenvedés 
mater ializálása: 

Tenyerem húsát vájja a kínlódó köröm... 

A képiesség leértékelő, pejoratív változatának tömény példája a Szeptember c. vers: csupa elidegení
tő, borzongató hatásokkal dolgozik, egészen a morbiditásig: a hang, a fény, a színek, még a szag is 
mind bántó, fájó, - a „titkos bűn", a véres kéz, a gyilkos, a „megölt" Nyár hullája még a morális vi
szolygást is odavetíti, mint a látvány végső hangulati-értékelő konzekvenciáját. 

Néhány sor a Vágyak temetése című versből: 

Feleség, pénz, Paris - sok drága gyolcsa 
A létnek, tudom, már sohse kötöz be, 
Sebaj, így is csak meg lehet majd halni... 

A háttérben, az ontológiai szinten a megsebzettség és a halálvárás motívuma, ez ad életbéli mélysé
get a képnek. A gyolcs-képzetben materializálódik és esztetizálódik minden, ami „drága", egy óhajtott, 
magasabbrendű életformában: az „orvosi" áttétel sűríti magába a szélesebb, többszintű mondanivalót. 

A képiesítés szempontjából az egész vers figyelemreméltó: kicsit adys módon személyesednek meg 
a „züllött úrfiak", a szív vágyai, - és a költő kiábrándult, gyásztalan temetést rendez nekik. Az egyes 
mozzanatokban furcsa, pejorizáló vitalitás képei sorakoznak. 

Bús, délelőtti vers 

Furcsa, vibráló játék pozitív és negatív töltésű képekkel. Küzdelem azzal az életérzéssel, amely a ne
gatív szimbolikát diktálja, s amely már-már lázadássá fokozódik. Ezt a feszültséget érezteti a ritmus és 
a strófaalkotás is. 

Stanzák egy traflkoslányról 

S ne érezd, mint én, hogy ragyog, de múl 
A dús perc, és a szívbe sohse mos tán 
Mély medret a derű, csak szétlapul, 
Mint fáradtgőzű, beteg aranyposvány... 

Többszörös szintösszevonás, - már a keret is materializáló áttétel: szív és meder, s aztán az ebbe 
beágyazott „derű" képiesítése meghökkentően oszcillál az „arany" magasabb és a „posvány" degradá
ló, devalváló, negatív szintje között: arany, de posvány és beteg. 

Október 

Már a kezdőstrófa nyers, bántó materializálással indít, negatív szín- és hangbenyomásokkal. A foly
tatás: kontraszt, feszültség, szinte harc a megszépítő és devalváló szimbolika között: pompa, bíbor, 
arany és brokát, majd „a züllött úton roncs, bú és szemét". A vers személyes, szenvedő vallomás- és 
számadás-jellegére csak éppen utalva emelek még ki egy figyelemreméltó képet: (az őszhöz, a fáradt 
istenhez) 

lm hozzád búsan és keserűn lebeg föl 
Eltűnődésem lassú tömjénfüstje... 

spiritualizálás, a hangulati töltésnek vallásos, áldozati képpel való konkretizálása, alig megfogható 
súlytalanítás. 
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Ó mégis, míg elnézem csendesen 
A vízesést, mely mint roppant szalag, 
Ezüst gépszíj egy örök kereken 
Az esti sziklán zúgva leszalad... 

Különös a modern technikai motívumba való átvetítés, - s mögötte az élet örök sodrásának, kör
forgásának megereztetese. Az áttétel őriz valami esztétikumot is: agepszíj „ezüst", a háttér tájjá kere
kedik. 

A remete az önábrázoló, saját létérzését képiesítő versek közé való 

Nem kell ma annyi fény se, amennyit eltűnődve 
Nézhet celláján a keserű remete, 
S mely vékony sávban reszket, a hűs falba ütődve 
S táncol benne a bánat arany szemete... 

Már maga a remete-cellába beszűrődő fénysáv is az életnek, a pompa visszfényének képiesítése: az 
élet, a világ „képekkel rakja meg a lélek vak falát"j de a fénysugárban, tovább differenciálva, konkre
tizálva, emelve és devalválva „arany szemét"-ként ölt testet a bánat. 

Aquincumi korcsmában 

Kocints, igyunk! - Kire? - Kocints a régi, holt 
Leányra, akit itt, a langyos, régi fürdőn 
Szelíd hullám ölelt, s a fénylő, sárga fürtön 
Hanyatló Róma bús napfénye haldokolt... 

A sűrítésnek, közeli és távoli perspektívák összevonásának példája: a megszépítő fénybenyomás 
uralkodik, amely egyszerre vetíti elő a bájos fürdői jelenetet és a világbirodalom hanyatlásának atmosz
féráját. Figyelmet érdemel a következő strófákban megelevenedő történelmi panoráma. 

Csak futólag utalok a Szent nyomorék, riadj-rz, a rettentő Trianon-élménynek, a nemzet-test szét
válásának, szétdarabolásának lüktetőén dinamizált megjelenítésére. 

S most már idekívánkozik a hasonló művészi-képiesítő eljárás, ahogy a megdöbbentő, borzongató 
háborút a negatív, démonizálóan devalváló képek sorában vetíti elénk. Hold a vers címe, a Tóth Árpád
nál többször visszatérő Hold-motívumnak negatív változata. A bájos planétából „egy roppant hüllő sár
ga szeme" lesz; aki látni akarja: mi az a „pejoratív" szimbolika, ezen a versen megtapasztalhatja. 

Egy régi ház előtt 

Nézem a zöld sűrűn napfénylő régi házat, 
Kéményén kéklő füstje mily kedvesen kereng. 
A vénhedt kúria, mint bölcs agg úr meteng, 
Ki élte alkonyán szelíden ül s pipázgat... 

Nosztalgikus, idilli, animizáló, méla hangulatú átvetítés. Érdemes a szintén önvallomás-jellegű vers 
képies elemeiben tovább böngészni: 

Zümmögne a napos nyár, mint sűrű mézű kaptár... 
Rossz álom a duhaj világ, a szörnyű csárda... 

a jelen borzalmának közepette „vár miránk egy szebb lét tiszta orma" - a vers szimbolikájában - egy
más ellenében - vegyülnek a lesújtó és megemelő motívumok. 
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Ez már nem nyári alkonyat 

Még ifjúságával tüntet a nyár, 
Még dagadóra szítt kebel a domb, 
A rácskerítés peremén 
Még csókolózni könyököl a lomb... 

a konkrét látványra az erotikus gerjedelem szintjét vetíti rá, a szimultán eggyéolvadás, átlényegülés 
szembetűnő; - más eszközök a 2. versszakban: 

Még titkolják sóhajuk a szelek 
S mint a hancúzó gyerekek 
Rugdalják e napozó utakon 
A furcsa ördögszekeret... 

materializál-vitalizál,. megeleveníti az élettelent. 
Egyik-másik versben váltakozva űzik játékukat empirikus szint és képiesítés; az indítás még empiri

kus, és lassan, fokozatosan fut bele az átvetítésbe, esetleg valamely nagyobb arányú szimbólumba. 

Egynémely emlék, régi kincs... 

Az első versszak megadja az indító empirikus szituációt, de aztán átlép az emlékek szférájába, s itt 
már fölszabadul a jellegzetes képiesség: csend, irreális fény, szelídség, a zordabb háttért a kontraszt 
sejteti: arany égdarab a feketülő ágak között. 

Jaj, régen volt, igaz se volt tán, 
Arany egek tüzes fala, 
Az édes ifjúság hajolt rám, 
Illatos, forró kupola, 
Kristály üvegház, csupa fényes 
Tacskó szirom és kamasz ég 
S köztük a szív is, mint egy kényes 
Ritka, piros cserép virág! 

Ez már valóságos mesei szint: a boldogító ifjúi emlék látomásszerű, anyagtalan és mégis intenzív 
képiesítése. Még egy ifjúi dinamikus látomás-emlék, majd megint átváltás: 

Elég... ne zengj, multakba fájván, 
Te halk, szelíd emlékzene... 

S ez a furcsa képlékenység produkál egy nyers, nyomasztó mindennapi zsáner-jelenetet: a vacsora 
helyett hegedülő diák az ócska bérház ablakában. - Még valami elvi tanulságot is le lehetne vonni a 
versből: Talán ez is egyike Tóth Árpád jellegzetes stílusváltozatainak: a képes beszéd apálya és dagálya, 
hullám- és intenzitásjátéka, nyers, olykor vaskos realitás beleszőve a tündéri, meséién színes és súly
talan irrealitás közegébe. További példa erre a jelenségre, két, egymástól látszólag távoleső vers: 

A sokat emlegetett Körúti hajnal 

Negatív, pejoratív indítás, és ez a negatív hangulati szint háttér gyanánt végig jelen van a látvány
ban. Művészivé az teszi, hogy e háttérből, mintegy annak dacára, a megszépítő, pozitív vonások törnek 
elő, különösen uralomra jutnak a negyedik versszakban (A fénynek földi hang még nem felelt...), 
ahogy megelevenedik a reggel, a maga fény- és színpompájával. 
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A záró versszak még egyszer tömöríti a komor, közönyös, jellegtelen hátteret, hogy rendkívül mű
vészi finomsággal egy mesébe illő, tüntetően szép kontraszt-motívummal hatálytalanítsa, mintegy el
söpörje. (Az arany csók a munkáslány kezén). 

Művészileg ugyanez a megoldás a Kora márciusi napsugárban.. A komor háttérből még finomabb 
változatban fordul a kép; itt is valami csöndes, szerény tüntetéssel törnek elő a megszépítő, vitalizáló 
tendenciák. Már megszoktuk, hogy a megemelés, a megszépítés funkcióját Tóth Árpádnál a fény-hang-
szín-vegetációs motívumok töltik be, olykor mesei csodaszerűséggel és bűvölettel De vegyük észre: 
érvényesül a versben mintegy irányító gyanánt egy mélyebb háttér-pespektíva is: a sugár a Végtelenből 
jön, a nyíló rügy-szemek a Végtelent keresik. 

Egy másik verstípus, de hasonló tendenciából nő ki: 
Fénylő búzaföldek között. Itt a művészet abban van, ahogy az empirikus szemlélet megtelik vitali

tással, s ahogy körülötte a tér- és időbeli távlatok egyre szélesednek, belenő egy hatalmas, majdnem 
mitikus szimbólumba, amely a háttérben még mélyebb dimenziókat sejtet. S még egy fordulat a lezá
rásban: a szimbólumra, a történelemre egy érzékeny, modern lélek nosztalgiája rezonál. 

A költői műhely illusztrálásaként még néhány utalásszerű példa: 
A pejoratív, negatív, borzongató tendencia megterem néhány nagy, mitikusnak is nevezhető szim

bólumot vagy képsorozatot: 
Tetemrehívás: a meghalt, a mgölt isten és gyászolói. 
A föld alatt: micsoda áradása az ijesztő képzeteknek, a képi invenció kifogyhatatlan, a nyerseség 

hiperbolikus foka. (Az egykorú korai német expresszionistákra emlékeztet: Traklra, Heymre). 
A Marson: „kozmikus" változat: távolító, elidegenítő, de „hideg" szimboüka, amely modern tech

nicista elemeket is olvaszt magába. 
Oh forgó földünk... Odasorolható a nagy kozmikus versek közé (V.o. Őszi beszélgetés). A szintvál

tás invenciózus példája; az indító képzet a gyermekjáték, az ostorral hajtott búgócsiga, - de óriásira 
növelve: a reménytelen, végzetszerű emberi sors, az „örök iga" és az elvágyódás feszültsége kozmikus 
méretben: 

A titkok csillagmezején 
A végzet konok ostora. 

Az órainga: a „műhely" illusztrálására sorolom ide, egyébként a fájdalom, a sebzettség témakörébe 
tartozik. Mit tud kihozni az indító képből? Itt látszik meg: mi a lírai invenció: az alapszemléletből a 
bennerejlő lehetőségek kiérzése, kibontása: nemcsak személyes megérintettség, hanem a távlat kibőví
tése, az egyetemesítés, a horizont széles perspektívája - s ezen a réven a képiesítésnek maximális foka: 
az átlényegülés. A legmélyebb szint: az örök Törvény, az antik Párka-látomás - s még egy sokatmon
dó képi elem beszövése: az „arany gilottinok". 

Sokrétű mondanivaló ez; egy mindennapi benyomásból a szimultán lehetőségek bősége buzog elő. 
Legyen szabad most ideiktatnom néhány nagy verset, az előzmények illusztrálásaként teljes szö

vegében: 

Május éjén a rági bor 

Vénusz, az alkony csillaga, 
Lobog az égen egymaga, 
Epedő égi kurtizán, 
Lankad a bíbor nap után; 

Mire a többi csillagok 
Szelídebb fénye felragyog, 
Már ott is hagyja az eget 
S buján ledől a hegy megett. 
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De körül tüzes a világ, 
örjöngenek az esti fák; 
Illatjuk omlik, mint a vér, 
És szürcsöli mohón a szél. 

Mert illat-vámpír ez a szél, 
A virágok vérével él. 
És nékem is hajamba kap, 
Arcon karmol, cimpán harap. 

S szivemben, mélyen valahol, 
Valami lázadás dalol, 
Minthogyha pezsdül olykor a 
Hűs pinceodvak óbora. 

A régesrég eltemetett 
Vágyak kezdenek éneket, 
És sustorogva, sírva forr 
Május éjén a régi bor. 

Ezt sírja: élni, élni még! 
Mert élni, jaj, sohsem elég! 
Az élet örök táruló: 
Aki nem éli, áruló! 

... És hallgat régen a világ, 
Már elzsongúltak mind a fák; 
A szél, az ittas denevér, 
A vak lomb közt pihenni tér. 

De még sokáig a bibor 
Fényekkel ordas régi bor, 
Át pókhálós, vén gyászokon, 
Dalol a sötét ászokon... 

Az életszomj, az életvágy fellobbanása, talán csakugyan egy forró, elvarázsolt májusi alkonyatban, 
- s ehhez kell az adekvát költői nyelvet megteremteni. És itt diadalmaskodik a lírai invenció - és még 
hozzá a nyelvi fantázia. Ezt a túlfűtött atmoszférát az átvetítések, a szimultán képek és interferenci
ák, szintsűrítések vannak hivatva megteremteni. 

Maga a központi képzet: a bor már megadja ennek az atmoszférának alapszintjét: a mámor az, és a 
mámorban felfokozott élet. S az intonáció, az indítás az elsó' versszakban megüti a kíséró' hangot is: 
a szerelmi, erotikus sóvárgás hangja ez: a lobogó, epedő, lankadó Vénusz-csillag: csupa megemelt ener
giájú igei elemek. 

S az életmámoros atmoszférát viszik tovább, a forrásig hevítve, a különös, dinamizáló képiesítések, 
konkretizálások, amelyekben a költő valósággal tobzódik: az őrjöngő fák, a vérként omló illat, az 
„illatvámpír" szél, - a nagy hevülés, amely különböző érzékszervek, különböző ontológiai szintek im
pulzusaiból sugárzik, elkapja a költőt magát is. Az interferenciák erejét mozgósítva, az eltemetett, de 
most újraéledő vágyakról: 

És sustorogva, sírva forr 
Május éjén a régi bor... 
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Mindenütt érvényes, de itt különösen tettenérhető: milyen virtuozitással használja ki Tóth Árpád 
a szavak szemantikai energiáját: a fák „elzsongulnak", 

A szél, az ittas denevér 
A vak lomb közt pihenni tér... 

A szavakból nemcsak emocionális energiák áradnak, van bennük értékelő, minősítő tónus is: daloló 
lázadás, „pezsdülés", hűs pinceodvak óbora. A szintvegyítő, komplex szintsűrítő fantázia különös 
szépséggel realizálódik az utolsó versszakban: 

De még sokáig a bibor 
Fényekkel ordas régi bor, 
Át pókhálós, vén gyászokon 
Dalol a sötét ászokon... 

Elemeit nézve logikusan inkongruens, de a költői nyelvkezelés interferáló, szimultán egységgé tö
möríti a képeket és jelenségeket: minden szó más nyelvi tartományból, más „szómező"-ből való, de 
különös, szuggesztív szintézisük készségesen hordozza, visszhangozza a „daloló" életvágyát. A „szférák 
koktélje", hogy egy idegen elemző megjelölését idézzem. 

Elejtetted a Napot 

Rád gondoltam délután, 
Fönn az arany nap sütött 
S lehunyt szemhéjaimon 
Rózsaszínnel átütött. 

Fáradt arcom szelíden 
Tüzesítette a fény 
S szemlehunyva a szokott 
Utazásra vártam én, 

Arra, mikor — halk hajó 
Titokzatos tengeren, -
Fekvőszékem utrakél 
S lázam sodrán ring velem 

Felelőtlen, gyönyörű 
Fantázia-tájakig, 
Ahol romló életem 
Némely bús álma lakik: 

Mindaz, ami sohse lesz, 
Mindaz, ami sohse volt, -
így indultam ma is el, 
Hunyt szemekkel, mint a holt, 

Álmodozni: életet, 
És úgy hajlott rám a nap, 
Mintha pilláimra a 
Rózsaszínű parazsat 
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Az a szent fény ejtené, 
Mit még ott látott a szem 
Isten-atyja kebelén, 
S melyre szomjas szüntelen. 

És egyszerre úgy esett, 
Telin, forrón, hirtelen 
Rád gondoltam s arra, hogy 
Messze vagy és jaj nekem. 

És megriadt szemeim 
Felpattantak: a hegyek 
Csúcsain már pirosan 
Búsultak a fellegek. 

És egy furcsa vízió 
Vad erővel elkapott. 
Ugy éreztem: kezeid 
Tartották ma a napot. 

Azért volt oly különös, 
Minden fénynél édesebb, 
És én ezt csak most tudom, 
Amikor már este lett, 

Mikor kezed fáradtan 
Elejti már a napot 
S szivemben is csöndesen 
Elhallgatnak a dalok. 

A versben, poétikai szemmel nézve, van valami életkép-jelenetszerű jelleg; ami Tóth Árpád tipikus 
alkotásává teszi, azt a képiesítésben érvényesülő átszínezés adja meg. 

Zárt keret-szituációval indít: a beteg délutáni sziesztája a fekvőszékben. A szituáció már túl van 
emelve a vaskos realitáson: fény- és hőélmények teszik zsibbadó, enyhén lázas, bizonytalan lebegéssé: 
az arc érzi az arany napot, amely rózsaszínűén átsüt a szemhéjakon és szelíden tüzesíti. Az arc és a 
hozzá kapcsolódó fény- és hőérzékelések reprezentálják a jelenet teljességét: erre van redukálva. 

Ebbe a keretbe ágyazva következik be a nagy átváltás: a beleomlás egy átfogóbb képiesítésbe: Ki
emelve a realitásból a titokzatos, lázas látomás szendergésében a hajó és az utazás képzete bomlik ki, -
amely először az utazásból, az irrealitásból adódó vágyálmok mozzanataival telítődik meg: a nagy para
doxon: életet álmodni,. S a fényélménytől szuggerált lázas álom még inkább maga mögött hagyja a rea
litást, és a fokozott élet-intenzitás már a létentúli lét mélyeibe merül, egy ősi, teremtéskori vízióban 
tetőződik: a „rózsaszínű parázs" annak a „szent fény"-nek a hírnöke, „mit még ott látott a szem Isten
atyja kebelén" - a lázas utazás célhoz ért, az ősi egységig, amelyre mindig visszasóvárgott. 

A Nap- és a fény-szimbolika és a belőlük kiáradó révület, vallásos-mitikus szintre emelt vitalitás 
tölti be a vers első izületét. A második ízület átértékeli ezt a misztikus álmodozást: a felriadást nem 
annyira a fölébredés, a kiábrándulás követi, hanem egy újabb, abszurd, antropomorfizált, mitikus ví
zió: a nagy sugallót, a Napot a kedves nő kezei tartották - s most, mint valami archaikus mítoszban, 
elejtették. 

S ezzel egy új, láthatatlan elem lép be a szituációba és a vers élményi mondanivalójába: a szeretett 
nő, akinek az alakját, a költő iránta érzett elemi ragaszkodását oda kell képzelnünk ennek a lázálmas 
utazásnak a hátterébe. Kettejük kapcsolatának mély egzisztenciális szintje, sorsmeghatározó energiája: 
ez rejtett mondanivalóként, ösztönzőként ott hat a versben, és a vallomás legmélyebb hangját adja. 

4 ItK 1986/6 
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Rozskenyér 
(Ó-Tátrafüred) 

Nézem a homorú völgyet, 
A tártölű apályt: 
Nagy, ősi fenyó'fa-teknő, 
Mit vén idők véseje vájt. 
A jámbor tót falucskák 
Mint békés rozskenyerek 
Töppednek a barna teknőn, 
Mind oly szelíd s kerek. 

Falusi, kerek kis sorsok 
Jóízét érezem, 
A sok apró, messzi tornyot 
Simogatni nyúlna kezem: 
Ó falvacskák, kiket a béke 
Hűs kovásza dagaszt, 
Békételen szivemnek 
Izenjetek vigaszt! 

Már esti homályban ültök, 
Csak itt fenn sajog a táj, 
Fátylasodó szememnek 
Hunyó nap bús tüze fáj; 
Hunyó, rossz nap parazsa 
Szivembe ette magát, -
Kis falvak, pöttömnyi békék, 
Adjatok jóéjszakát... 

Álmodjam rólatok ma! 
Míg csöndetek takar, 
Pelyhes csönd, szivig és állig, 
Tán zsongul az árva zavar, 
Rámsimítja az álom 
Sugárzó, szép tenyerét 
S kiformálja szivemből 
A béke rozskenyerét. 

A mai olvasónak évtizedeket kell hátrálnia ahhoz, hogy a vers szimbolikáját megértse. 
Az alap-invenció egy olyan kép, aminőt ma már kevesen látnak: sütőteknő, ,,nagy ősi fenyőteknő", 

amely fölé anyánk vagy nagyanyánk hajolt kenyeret dagasztani. - A valóságos látvány, amely a költő 
előtt kitárul: a homorú völgy, benne apró falvacskák és házacskák. Az ontológiai sűrítés: a látott és az 
emlékezetben felidézett képzet egymásba olvad, a vén idők-véste teknő (kenyerekre cmlékczően) „fa
lusi kis kerek sorsokat", békét, idilli összhangot hordoz, a ,,békc hűs kovásza" jelzi a két képzetkör 
eggyéolvadását. De kontraszt gyanánt itt a „békételen szív" - a költó'sors, a küzdelem a betegséggel, -
ez már a harmadik, személyes vonal vagy hang, amely a látványból kibontakozik. 

Az utolsó versszak külön remek, amelyet szavankint elemezni és méltatni kellene. 
Hogy az álom dimenziójában a fájó disszonanciák feloldódhassanak, a költőnek a szó-és képkincs 

lebegoen könnyű elemeit kell mozgósítania, a képek opaleszkaloan derengenek fel, emelik hímporosan 
vibráló szárnyukat. Az álom gyöngéd, mesei materializációval hajlítja vissza az élményt a záróakkord
ban a kezdeti képhez, s ez a kép most újabb egzisztenciális telítést kap: a „béke rozskenyere" sűríti 
magába a megelőző lelki folyamat és élethelyzet minden energiáját és jelbeszédét, örök természet és 
egyéni életsors fokozatosan kibontakozó összecsengése alkot itt különlegesen szép, polifon képbeszédet. 
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Gyopár 

Már jó utat bejártam, 
Térdig kopott a lábam, 
Hej, Élet, hallod-e? 
Vadont jártam sokáig, 
S nem rózsában bokáig. 
Még nem sokallod-e? 

Vad voltál, furcsa Élet, 
Birokra kelni véled 
Fog kellett és köröm, 
Kis részem a kenyérből 
Ritkán adtad tenyérből, 
Kevés volt az öröm. 

S ha volt is benne részem, 
Vidáman és merészen 
Nem kaptam semmi jón, 
És mindig úgy keringtem, 
Mint bokszoló a ringben, 
örök gyanakodón. 

Bölcsebb lettem s erősebb, 
De a szivem merő seb, 
Csodákért vívni kár, -
Már hetyke ölre véled 
Nem szállok én ki, Élet, 
Jobb, hagyjuk abba már! 

Utadból félre vágtam, 
Vén csend ormára hágtam; 
Nap süt; pihenni jó; 
Ragyog a szirt kopárja, 
Enyém késő gyopárja, 
A rezignáció. 

Nem szándékom a verset egészében mint műalkotást elemezni, noha megérdemelné. Az érdekel, 
amit belőle költője képnyelvére vonatkozóan ki tudok olvasni. Érdekes gyűjteménye a szintváltások
nak, szint-sűrítésnek, a megemelő és leértékelő szimbolika mesterségének. 

Voltaképpen egy fő tendencia éli ki magát benne: az emberi életútnak és saját életútjának materiali-
zációja, erősen dinamikus vitalizációja. Versszakonkint kísérhetjük nyomon ezt a folyamatot: Előbb az 
életút konkretizálódik: a vadonban térdig kopott láb, a szépítő szint (rózsa) megtagadása. Aztán sűrí-
tettebb kép jön: az életharcban foggal-körömmel kell viaskodni, amit az élet javaiból neki szán, azt sem 
kapja „tenyérből". Az ember érzi az életharc fokozódó szorítását: szokatlanul modern, de expresszív 
kép fejezi ezt ki: a boxoló a ringben. 

Végül az „életharc" képzete még egy motívummal gazdagodik: a másutt többször is nagy szerephez 
jutó „megsebzettség" beszél önmagáért. A záró versszak csupa szint-transzparencia, az értékszint ket
tősségének állandó éreztetése. „Vén csend ormára hágtam": megint egy jellegzetes Tóth Árpád-motí
vum. S mindezt betetőzi a vers záró, remekül sűrített motívuma: a „gyopár", a havasi vegetáció képébe 
olvasztott élethangulat, a „rezignáció". 

S ha valaki a vershez a művésziség szempontjából közeledne, a „művesség", a „szavak»szobrászata" 
elbűvölő jelentkezését kellene konstatálnia: a zárt, szabatos, puritán formai tagolásában, de még annál 
is inkább a rímelésben. Érezhető a rímek nagy szerepe az élmény, a képek, a mondanivaló irányításá
ban: hívó és felelő játékuk uralkodik a versben - nem egyedüli jelenség Tóth Árpádnál. 
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Áldott nyári délután 

Áldott nyári délután 
Járunk az erdőben, 
Elakad a hang is a 
Sűrű levegőben. 

Messzi autóberregés 
Dongassa vész benne, 
Mintha mézbe szédülő 
Muslincahang lenne. 

Távolszakad a világ, 
Nincsen, ami fájjon: 
Ádám jár és Éva jár 
Édenkerti tájon. 

Lomha gond ha szállna még, 
Fonalat eresztve, 
Mint váratlan pók, amely 
Utat fog keresztbe, 

Homlokunkon szétfoszol 
S nincs nyomába semmi, 
Csak a nagy csönd, amelyben 
Oly jó ketten lenni. 

Szavak helyett ajkadat 
Néma csókkal kérdem: 
Mi lehet ez, tudod-e? 
Érted? Én nem értem. 

Szerelem? vagy boldogság? 
Vagy szent-egyszerűen 
Az az ősi, lusta kéj 
Sejlik e derűben, 

Melyet Isten érzett, a 
Teremtéstől fáradt 
Ifjú Isten s jóize 
Ajakára áradt 

Es egy csöppje rácsordult 
A furcsa anyagra, 
Mely azóta öltözik 
Szivekbe s agyakba, -

S mely - óh csillagokból szűrt 
Titkok lépesméze! -
Ritka órák kincséül 
Lett az ember része? 



Nem tudom. Csak érezem, 
Hogy most e megáldott 
Nyári délutánban a 
Halál is megállott. 

Nem jön felénk. Valahol 
Ledült heverészve, 
S mig csontajkát csiklandja 
Szellők édessége, 

Bordái közt bebókol 
A reves homályba, 
S kigyúl, mint egy piros szív, 
A pipacs virága. 

Az „áldott" a versben megismétlődik és fokozódik: „megáldott nyári délután" lesz belőle - ezzel 
már eleve megérezzük, hogy a vers vivőereje egy különös atmoszféra, az áhitat, a földi aktualitást be
töltő, föléje emelkedő megilletődöttség, a transzcendenciába hajló megbűvöltség légköre. Ehhez a kü
lönös atmoszférához idomul minden benyomás és minden élményi mozzanat: a térbeli távolságot, a 
területenkívüliséget jelzi a távoli hangok elakadása, sőt transzformációja; a „mézbe szédülő muslinca-
hang"-ra, mint komplex, megszépítő, gyönyört érzékeltető képre külön oda kell figyelnünk, — a súly
talanságot jelzi a gondnak szétfoszló pókhálóvá való finomodása, s a pillanat kivételességét a misztikus 
élmények archetipikus velejárója, a titkos elbűvöltség hordozója: a csönd, itt a páros csönd. A pár a 
szavakat lebűvölő néma áhítatban, ebben a „transzcendens eufóriában" évezredeket hagy maga mö
gött: „az édenkertnek egy késő sugara" lebbenti meg őket. 

S a költő, a maga kontemplatív-sűrítő fantáziája révén ezt a közönséges szavakkal és képekkel ki 
nem fejezhető édeni eufóriát egy maga-alkotta profán mitikus történésbe vetíti át, s a „teremtésben el
fáradt ifjú isten" ősi kéjének örök továbbrezgése gyanánt fejti meg. S amit a mi mostani szempontunk
ból külön kell méltatni: megalkotja lírai produkciójának egyik legszebb költői képét: 

„csillagokból szűrt titkok lépesméze". 

Ez már valóságos nyelvi alkémia, a babona, a mágia szomszédságában járó valóságlátás megmozdu
lása. A költői egzaltáció alkotja meg, sűríti össze látszólag heterogén élet- és nyelvi elemekből a szimul-
tán-szublimáló materializálásnak ezt a mesterművét. 

A vers utolsó izületében, noha higgadtabban is, de továbbfolyik a bűvölet: a költő ehhez a külön
leges atmoszférához hozzáidomítja, hozzástilizálja a nagy Rém, a halál fenyegetését: nemcsak a térés 
idő áll meg, de a csontváz-halál is. Sőt mintha kapitulálna az élet előtt: az édeni tájon „ledül heverész
ve", szellők édességével csontajkán és piros pipaccsal a szíve helyén. A Tóth Árpád-féle képalkotó fan
táziából erre a groteszkbe hajló megoldásra is telik. 

Esti sugárkoszorú 

Előttünk már hamvassá vált az út 
És árnyak teste zuhant át a parkon, 
De még finom, halk sugárkoszorút 
Font hajad sötét lombjába az alkony: 
Halvány, szelíd és komoly ragyogást, 
Mely már alig volt fények földi mása, 
S félig illattá s csenddé szűrte át 
A dolgok esti lélekvándorlása. 
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Illattá s csenddé. Titkok illata 
Fénylett hajadban s béke égi csendje, 
És jó volt élni, mint ahogy soha, 
S a fényt szemem beitta a szivembe: 
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, 
Vagy áldott csipkebokor drága tested, 
Melyben egy isten szállt a földre le 
S lombjából felém az ő lelke reszket? 

Igézve álltam, soká, csöndesen, 
És percek mentek, ezredévek jöttek, -
Egyszerre csak megfogtad a kezem, 
S alélt pilláim lassan felvetődtek, 
És éreztem: szivembe visszatér, 
És zuhogó, mély zenével ered meg, 
Mint zsibbadt erek útjain a vér, 
A földi érzés: mennyire szeretlek! 

Az életmű egyik csúcsteljesítménye; a kommentátor félve mer hozzányúlni, nehogy durva keze 
alatt szétfoszoljon ez a törékenyen finom jelenség. Egy kivételesen magasrendű lelkiállapot megörökítése, 
kivételesen tökéletes, adekvát művészi eszközökkel. Ami a vers genezisét illeti: a szerelmi érzés, a szere
tett nőhöz fűződő rajongó érzelmi kapcsolat emelkedik föl benne éteri magasságba, hogy aztán a föld
re visszatérve nyíltan is megvallja magát. A vers élményi alapja: a szerelmi érzés transzcendenciája. 

Kivételesnek mondtam ezt a lelkiállapotot, mert elhagyja az empirikus tudat szintjét, és mélyebb, 
elemibb tudatszférákba merül vissza. Az „igézet", az egzaltalt megbabonazottsag, a „révület" állapota 
ez, a „belső örökkévalóság" amelynek megvan a maga külön időélménye: évezredek üdvét tudja a földi 
lét néhány percébe összefogni: „és percek mentek, ezredévek jöttek" — valami földöntúli hatalom az, 
amelynek sodrásába kerül a költő, s ennek, ha csak profanizálva is, a vallásos színezete, ihletettsége ta
gadhatatlan. 

Az a bizonyos „esti sugárkoszorú", amelyet az alkony a kedves nő feje köré vetít, az élmény általá
nos légkörében, ha tompítva is, a szentek glóriáját idézi; és az átlényegülés, a nőalakból sugárzó numi-
nózus elem lép költőileg egy fokkal tovább: már nem önmaga, már nem földi nő, hanem a bibliai égő 
csipkebokor, amelyből valaha az isteni szózat hallatszott: „amelyből felém az ő lelke reszket" — ez 
már prófétai látomás, intenzitását tekintve megint csak vallási szóval: isteni kinyilatkoztatás, amelyet a 
költő mintegy üdvözülten fogad. 

Talán ez a magyarázat is megérezteti, amit a költő is tudott, hogy olyan élményről van szó, amely 
már a kifejezhetetlenség határán jár, s tudta, hogy az ő feladata most nem mindennapi: a kifejezhetet-
lent kell kifejeznie. A versben legmegragadóbb a költői erő latbavetése, hogy kifejezze a kifejezhetet-
lent. 

Ennek az olvasó szempontjából első és fontos eszköze az, hogy a jelenetet kiemeli a realitásból, át
emeli a megfoghatatlanság, anyagtalanság, irrealitás régiójába, az átfinomított, súlytalanító érzékelések 
világába. Esti vers: döntő a napszak, az átmenet a nappalból az éj világába, amikor arcot és jelleget vál
tanak a dolgok; a „lélekvándorlás", a metamorfózis ideje és dimenziója ez. 

Poétikailag, s stílusban az elsőrendű eszköz, amit nem tudok más szóval megnevezni: a nyelv, a szó
kincs éterizálása. A szókincs csupa anyagtalanság, csupa tompítás, a legillanóbb szintje a szó- és ér
zékeléskincsnek. A művészet: egy végtelenül finom, illanó nyelvi skála megteremtése, zenei hasonlattal 
élve a piano és pianissimo hatások áradása. Erről vallanak az igék, a jelzők szinte mind. 

Ezekre épül a másik, még magasabbfokú művészet: a szavakban, azok szemantikai energiáinak, 
hangulati komponenseinek kiaknázásával, komplex, globális képinterferenciákat, merészen szólva kép
prizmákat, szivárványszerű metaforikus képleteket alkotni. Beszélhetünk transzparenciáról, az így ke
letkezett szint-elmélyítésről: a szenzualitás és a titok végletei közötti lebegésről. A nagy, legmesteribb 
és talán legáteltebb példa: 
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Titkok illata Fénylett hajadban s béke égi csendje... 

stovább: 

a fényt szemem beitta a szivembe... 

Ez az, amit profánul nyelvi alkémiának lehetne nevezni: felbonthatatlan tünemény ez, amelyben a 
nyelv már a jelentésmezők, szintek elemezhetetlen játékává van redukálva. A látszólag heterogén nyelvi 
elemek az éteri könnyűség és az ünnepi áhitat sugalmazói, a szókincs éterizálása, a képek vibráló inter
ferenciája révén adja tovább a vers a költő igézetét az olvasónak. 

A záróakkord: a révületbó'l való felocsudás a képi energia megemelésével érzékelteti a valóságba, az 
itt és mostba való visszatérést: zuhogó mély zene, a vér és az erek zsibbadásának feloldódása készíti elő 
és mondja ki az eddig az irrealitásban lappangó nagy szerelmi vallomást. 

A nagy irodalomtörténész Wellek óva int attól: Ne próbáljunk a költői életműből arra következtet
ni: milyen a költő mint ember, - a költeményből sem: milyen a költő, - legfeljebb arra: milyen a köl
temény. Azt hiszem, sokan hágtuk már át ezt az óvást, de sokan jutottunk tévutakra is. 

Ezúttal bizonyos fokig tartani akarom magam az intelmekhez: csak azt kérdezem: milyennek mu
tatkozik Tóth Árpád mint költői képalkotó, mint egy költői képkincs megteremtője. Annyit még sza
bad föltételeznem, hogy van néhány nagy mondanivalója, néhány nagy téma, amely állandóan készen
létben áll: élménykörök, húrok egy hangszeren. 

Eszköz gyanánt készenlétben áll egy nem túlságosan széles skálájú, de könnyen megmozduló, köny-
nyen nekilendülő lírai invenció. Ennek legfőbb megnyilatkozása: a mindig „ugrásra kész" hajlam a ké-
piesítésre, annak mindenfajta változatára. Ennek a lírának a vivőereje: a képiesítés áradata, szintváltá
sok, rokon és távoli átvetítések parádéja, a szimultán látáson és a transzparencian túl az átlényegülés 
teljességéig. Mintha nem is tudna másképp, csak képekben beszélni, oly természetesen lép be a képi 
dimenziókba. Ha tömény példa kell, vegyük elő a Március (A ritkás ágak zöldjén átveti...) című verset: 
hogyan hullámzanak egymás után a vitalizáló, dinamizáló képsorok, fokozódó energiával. 

Maga a motívumkincs, a kép- és motívumkészlct bőséges, de nem túl változatos és nem túl széles
körű, ismétlődik is, de a lappangó jelenlét, az újabb felbukkanás jelenthet érlelődést, telítődést, arány
megnövelést, hangszín-módosulást. Nem volna nehéz feladat Tóth Árpád képeit és motívumait „kata
logizálni" - a futó előfordulástól az önálló, kizárólagossá növekedésig - de a puszta „lajstrom" éppen 
az élő folyamatról nem tudna számot adni. 

Ugy olvassuk Tóth Árpádot, hogy a motívumok áradó ismétlődése ne vonja el figyelmünket a talán 
legfőbb hatótényezőtől: az esztétikai tónusok váltogatásától, vegyítésétől, hullámoztatásától - nagy
ban és kicsinyben. A Tóth Árpád-féle lírai stílust ez formálja egyedivé: ez a könnyed, lebegő, kimerít
hetetlen játék az esztétikai tónusokkal. Ebben a dimenzióban érvényesül és jut működési térhez a fel
szabadultság könnyedségével költőnk lírai alkatának egyik fő ereje: a nyelvi fantázia, a szókincs moz
gósítása, a szavakban rejlő hangulati, szemantikai energiák kellő helyen való kibontása. 

De ez még mindig nem az egész Tóth Árpád. Ez a lírai áletmű nem lehetett volna ilyen zárttá és tel
jessé, csak úgy, hogy keletkezésében élt és hatott a tagolt formaideál, a rendkívül erős és biztos alakító
ösztön. Nem merev ez, nem válik soha erőltetette, nem monoton, inkább hajlékony és képlékeny ez is, 
- mint az esztétikai tónusok árnyalása. Az alkotás szempontjából nagy ennek a hatóereje: a maga ener
giájával ellene dolgozik a nagy témákból és nagy motívumokból fenyegető parttalanságnak. Másfelöl ez 
akadályozza meg (és a pálya érlelődésével növekvő arányban), hogy a Tóth Árpád-féle líra szakadatlan, 
de formátlan „ömlés" legyen. Az esztétikai tónusok könnyed színjátékát, a képes beszéd természetes 
áradását, a lélek „elzsongulását" a spontán, hatékony, erős formaideál alakítja kisebb és nagyobb for
mátumokon belül, tökéletes remekművekké. 

S ha mégis lezárásul egy pillantást vetünk a kis remekek alkotójának emberi mivoltára: a keresett, 
elvesztett életöröm, az életet végigkísérő gátoltság, kudarcok, mélabú, megsebzettség és halál élménye 

mindezt legyőzte és a szellem magasabb régióiba emelte a költészet, a művészet géniuszának erejével. 
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János Barta 

LE MONDE D'IMAGES POÉTIQUES D'ÁRPÁD TÓTH 

De nombreux spécialistes de la théorie de la poétique s'occupaient déjá de Tun des instruments les 
plus caractéristiques et les plus effícaces de l'oeuvre poétique: de l'analyse et de la systématisation des 
images et des motifs d'images. Ils consentent en général en ce que l'image poétique se crée par la con-
densation, dans un moment unique, des phénoménes pris des couches différentes de la réalité. Le 
poéte se meut dans un milieu de la vision double ou multiple de la réalité. La présente étude cherche ä 
développer cetté thése quand eile prend en considération, dans le rapport de l'une des couches \ l'autre, 
non seulement le caractére empirique: l'identiflcation peut avoir des motifs moraux ou esthétiques, 
poétisants ou péjoratifs aussi. La création de l'image peut étre réalisée par de nombieuses méthodes 
(matérialisation, concrétisation, dynamisation, vitalisation, spiiitualisation) et eile peut avoir de nomb-
reuses variantes. L'étude cherche la possibilité et la téalisation de ses variantes dans la poésie d'Árpád 
Tóth, et autre les exemples isolés et de moindre dimension, eile analyse et qualifie le monde d'images 
de quelques „grands" poémes aussi. Elle arrive au résultat que dans la langue d'images d'Árpád Tóth 
il y a une tendance prépondérante ä affiner, ä irréaliser, ä spiritualiser, ä rendre impondérable. 
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