
„Lehagyo�ak”
Tóth Árpád

Utolsó éveiben sokan azt hitték, már nem is él. Betegsége egyre sú-
lyosbodott, „…ha láttuk a Centrál-kávéházban, azt Est-lapok kopár,
sötét szerkesztőségi folyosóin, elhagyott budai utcák visszhangos
csendjében, csak az tűnt fel, hogy finom alakja egyre lengébb, át-
tetszőbb, alig gondoltunk arra, hogy mit alkot, azon rettegtünk,
hogy meddig él még” (Bóka László: Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú).
A halállal eljegyzett író volt, s részben ez a magyarázata annak, hogy
szinte lázas szenvedéllyel tudott beszélni az életről. Mohón kereste
a rokon lelkeket a világirodalomban is, így talált rá a tulajdon képp
másodvonalbeli Semainre, akiről a következőket írta: „Az új költé-
szet feminin édességű énekese, ezüsttrillájú csalogány, a nagyvá-
rosi házrengeteg alkonyati magányában.”

Aradon született, mégis inkább debreceninek vallotta magát; mert
gyermekkorát és ifjúságát itt töltötte. Zsarnoki hajlandóságú apja fes-
tőnek nevelte (ennek nyomai lírájában megmutatkoznak), de Csoko -
nai példáján nevelkedve és tudós tanára, Kardos Albert ösztönzésére
költő lett. Magyar–német szakra iratkozott be a budapesti egyetemre,
1913-ban letette alapvizsgáit, de tanulmányait nem fejezte be (amint
Kosztolányi sem). Költői pályáján 1907-ben a Hét című lapban tette
el ső lépéseit. 1908-ban már a Nyugatban is jelen volt, azok között, aki-
ket a Négyesy-stílusgyakorlatokról már ismert.

Ígéretes indulását keserű debreceni száműzetése követte, későbbi
betegsége első jelei szorongással töltötték el. Gyógyulása reményében
töltötte nyarát Svedléren, ahol megismerkedett Annuskával, későbbi
feleségével, a Hajnali szerenád ihletőjével. Ez 1911-ben történt. 1913-ban
megjelent a Hajnali szerenád című kötete, lezárva útkeresésének éveit.

Mi is jellemezte líráját ekkoriban? Egyrészt konzervatív közhe-
lyek, ezeket azonban meglepően szép, egyéni lelemények is átszőt-
ték. Másrészt idegenség, a szépség utáni vágyakozás, harmadrészt
a színek impresszionisztikus tobzódása. Emellett a szomorú jelennel
szembeállított idillinek mutatott múlt látomása. Nagyon jellemző
ekkori versformálására az 1907-es Notturno két strófája: „A szürke éj
kóbor lovagja lettem, / Mint egy beteg, unalmas trubadúr, / S amint
az est sok gro teszk árnya lebben, / Megindulok, merengve, szótla-
nul… / Gázlángok fényén, mint nagy lázas rózsák / Pirulnak az eső
utáni tócsák, / Hidegen villog a kék kövezet, / Kápráztat és vezet…
// Az örök templom, a sok zsolozsmás ág / Reámborul, könny futja
át szemem, / Egy gyermekkori édes, halk imádság / Bűbája száll át
árva lelkemen. / S csak néha nyilall szívembe a kétely: / Ó, nem su-
hansz-e csalfa mámorként el / Szent áhítat, te békés, tiszta, mély, /
Ha elröpül az éj?…”
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Az első rész a nagyvárosi utcát idézi, pazar színekkel. A nagyvárosok
embertömegének ábrázolása a századvégi líra felfedezése volt. Tóth
Árpád azonban magányosan halad az éjben. Egy 1911-es cikkében Az
utca elégiájáról írt, ez is, mint ahogy versének részlete is elégikus
hangoltságú: „Az utca, az utca… Nekünk szegény városi embereknek
minden hangulatunk itt terem meg, ha megterem. Nekünk nem a sza-
bad mezők és pompázó erdők diktálnak sejtelmeket, kedves és érzé-
keny ellágyulásokat, nekünk a hosszú, aszfaltos és poros utca a napi
sétánk, lombsuttogás helyett öreg hordárok ’alásszolgá’-ja hízelkedik,
madárcsicsergés helyett a villa moscsengő rendez koncertet.”

Az elmúlásra kihegyezett szemléletmód természetes lelkiállapota
volt, s különösen fogékonnyá tette olyan művek iránt, amelyekben ha-
sonló életérzést vélt megfogalmazódni. Remeklése például Paul
Verlaine Őszi chasonjának tolmácsolása, amelyben kivételes ritmusér-
zéke is megmutatkozik. Az sem kétséges, hogy Goethe leheletnyi A ván-
dor éji dalának legszebb tolmácsolását is neki köszönhetjük a Nyugat
1921-es, Kosztolányi tanulmánya és fordítása nyomán indult fordítás-
vitájában. Idézem a Verlaine-fordítást, mely Tóth Árpád költői élet-
művének is része lehetne (a Nyugatban jelent meg 1917-ben). „Ősz húr-
ja zsong, / Jajong, busong / A tájon, / S ont monoton / Bút konokon
/ És fájón. // S én csüggeteg, / Halvány beteg, / Míg éjfél / Kong, csak
sirok, / S elém a sok / Tűnt kéj kél. // Óh, múlni már, / Ősz! hullni
már, / Eresszél! / Mint holt avart, / Mit felkavart / A rossz szél…”

Magánya teljes értékű megszólaltatása az 1908-as Meddő órán, vagy
a fák között ellebegni vélt Élet látomását idéző ugyancsak 1908-ban írt
A parkban. Már ezekben a korai műveiben is fel-felbukkan a hit iránt
tanúsított vágya, amely később gyönyörű költeményekben nyert
megfogalmazást. A Notturno második egységének hangulatát még
egyértelműbbé teszi a szintén korai (keletkezésének pontos ideje nem
ismeretes) Krisztus-képre: „Szelíd gyermek, mért késztetsz, hogy meg-
álljak, / Felém mért nyújtod nyájasan kezed? / Szívem, mely mindig
későn érkezett, / Szelíd gyermek, lásd, lomha, furcsa, bágyadt. // Le-
omlanék csókolni jászolágyad, / Mint ki mirhát hoz, s kit csillag vezet,
/ De lásd, a mirha s csillag elveszett, / És eltemettem minden drága
vágyat. // Álomsereg víg Fáraója voltam, / S szép katonáim zengő
csodasorban / Vittem dőrén, amerre örvény tátong. // S most itt va-
gyok, szelíd szavadra vágyva, / Mert nem maradt más bennem, csak
a gyáva, / És gúnyolódnám, s ajkam halk imát mond…”

A beteljesületlen vágyakra utalnak korai költészetében a gyak-
ran elrajzolt, eltorzított képek, például az Evokáció egy csillaghoz,
amelyben „torz utak kusza bogja” akadályozza, hogy elérje a
„drága célt”, vagy a Reggel „elferdült árnya” s a Légyott, amelyben
ugyancsak saját árnyékáról írja: „…fáradtan pihen meg / Torz válla
egy kövön…” Analógiaként Bartók Béla Két arcképe kívánkozik,
amelyben az ideálist megjelenítő dúr hangzat megbékélést, a torz,
zaklatott gesztusa a beteljesületlen, örök vágyakozást idézik Újfa -
lus sy József elemzése értelmében.
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Ezek a motívumok élete végéig jelen voltak költészetében: min-
dig érettebben, teljesebben. Folyvást kiteljesedő lírikus volt. Sem
betegsége, sem időszakos nyomorúságai nem gátolták ebben. Sú-
lyos válságokat élt át, de verseiben csak a kezdetektől jelen lévő ma-
gányt érezzük, s azt látjuk, hogy szemérmesen rejtegette könnyeit.
Eltemette vágyait, búcsút mondott reményeinek: „És most már nin-
csen vágyam. — Hajnalonta, / Ha hazavet a robot, összetörve, /
Nem ülök álmodozni, magam csalni. // Feleség, pénz, Páris — sok
drága gyolcsa / A létnek, tudom, már sohse kötöz be, / Se   baj, így
is csak meg lehet majd halni” (Vágyak temetése, 1913).

Költészetének az kölcsönöz egyéni varázst, hogy mindezt úgy
mondja el, mintha folyvást egyetlen tündöklő színekben ragyogó
freskót gazdagítana új ecsetvonásokkal, arra is gondosan ügyelve,
hogy a látványnak mindig ellenpontjai is legyenek. Már legkorábbi
költeményeit is gyakran ihlették képzőművészeti alkotások, s ezek
az indító élményei később is fontosak maradtak. A Téli verőfény
(1912) szobájának egyik dísze lehetett, néha rátekintett „a régi Mes-
ter megkopott művére”, s a kép életre kel: „E vén világba zárt örök
szívét / Feldobogtatja nékem most az Úr”, s képzeletében fellen-
dül a „boldog magasságba”. Ám a látomás időtlen boldogságát
egyszeriben felváltja a kijózanító valóság: „Csitt! megvakult a fény,
oda a részeg percek, / Sötét lett a szobám, csönd, alkonyi ború, / Szi -
vem körül zsebórám hallom: tünődve perceg, / Vagy tán szivembe
bent a bú, a régi szú? / Fázom s lomhán megűlök a kályha mellé búj-
tan, / Hát ma se sikerültél: szent életöröm? / Sírnék, s ökölbe görbül
tehetetlen az ujjam, / S tenyerem húsát vájja a kínlódó köröm.”

A költők többsége fordított utat jár be: sötétségből kiszabadulva
lendülnek békés, megnyugvást ígérő közegbe. Tóth Árpád azon-
ban otthonosabb az olykor bús kísértetekkel is benépesített világ-
ban, amelyben még az eső úgy veri fel a csendes éjszakát, „mint
magas emeletről / az éjféli öngyilkos, ha leveti magát” (Éjféli eső,
1913). A vén Odysseus bolyongása saját élete hajóját idézi emléke-
zetébe, melyen „csüggedezve bolyong”, s még a boldogságot adó
csókról is a halotti obulus jut eszébe (Obulus, 1913).

A lassú kiteljesedés évei ezek, olyan nagy versekkel, mint az In-
vokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz vagy a Lomha gályán. Hibátlan
remek a Babits Esti kérdésének párverse az Őszi kérdés: „Jártál-e mos-
tanában a csendes tarlón este, / Mikor csillaggal ékes a roppant,
tiszta tér, / S nagy, lassú szekerek ballagnak haza, messze, / S róluk
a szénaillat meghalni visszatér? // És fájt-e, amíg nézted a nyárfát
révedezve, / Hogy reszket agg feje, az ezüstös fehér, / S hogy édes
életednek újra egy éve veszve, / Mert viszi már Szeptember, a nagy
szénásszekér? // S ültél-e elfáradva kemény, útmenti kőre, / Merőn
bámulva vissza az elvakult időkbe / És feldöbbenve: jaj! ha most le-
dőlnél halva! // S eszméltél-e fel árván az éji hidegen, / Mikor a
késő szellő, mint kósza, idegen / Eb, lábadhoz simult, s bús kezei-
det nyalta?”
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A múltba tekintés visszatérő élethelyzete volt. Gyakori ihletői a
temetők, az esték, a révedező lelkiállapot, mely oly jellemző a 19. szá-
zadi francia költőre, a már említett Semainre is, kinek egyik-másik
versét akkora azonosulással és beleéléssel fordította, mintha a sajátja
lett volna. A Takarodó tolmácsolása a jó példája ennek: „Térj meg ma,
halk hajós, tűnt éveid vizére, / S hunyt szemmel olykor tétlen fúrd
légbe eveződ! / A Múlt parkja felől egyre görnyedezőbb / Lelked
lágy szél legyinti, s szelíden inti térdre… // Most, szívedben, kopár
s járt útjaitól félre, / Keresd, hol fejfák dőlnek, a füves, bús mezőt, /
Figyeld setét legét, a múltról neszezőt, / S hervadt kis holtjaid szí-
véhez csókkal érj te… // S gondolj… szemekre gondolj, mik lelkedig
nyilaztak, / S az órákra, melyekre, mint zengő húrra, gazdag / Sze-
relmed aranykörme simult, s vont halk vonót… // Óh, köznap esték
csöndes, bús ötvöse, hasítsd ma / emlékeid ékkövekké, és finoman
csiszold, / s belőlük, antik gyűrűt formálj szép ujjaidra.”

Semmi kétség: Tóth Árpád, első korszakában legalább is, ottho-
nosabb volt a 19. század érzésvilágában, elsősorban Baudelaire,
Verlaine, Semaine nyűgözte le. Az első világháború azonban az ő lí-
rájába is jelentős változást hozott, ami egyebek mellett abban is
megmutatkozott, hogy gyakran meghaladta az impresszionista for-
málást, énközpontúságát is új érzésekkel tette távlatosabbá. Mintha
fáradt mozdulattal intene búcsút korábbi életének, terméketlen bá-
natának A vénülő folyamnál állva „békült lélekkel” tekint a múltba,
s így készül a jövőre is. Újra meg újra ihletadója a folyam, melyen
életének hajója úszik (Lomha gályán), olyan világban, amelyet
mintha magára hagyott volna Isten, s a templomban „setét zene, s
komor kockák kövén / Vérző áhítat súlya nyomja mélyre / A feje-
ket, mint töviskoszorú” (Ó, örök Isten). Önmagát sirató életének cél-
talanságát panaszoló hangjaiba egyre tapinthatóbban játszik bele a
mások iránt érzett részvét (Stanzák egy trafikoslányról). Alaptermé-
szetéhez a világháború apokalipszisében sem lesz hűtlen, „az or-
kánból küldi sóhaját”, „Búgó csigát, mit a vad ár kivet, / Ó, tartsd
füledhez, lesd ki a búgó jajt, / És kétszeresen örüljön szived, /
Örülj, hogy szebb kor habja mossa térded, / S örülj, hogy őrült bún-
kat meg se érted”(Szent őrületben…). Miközben Babits a hallgató Is-
tent káromolta, felelőssé téve a háború borzalmaiért, Tóth Árpád
csendesebben fogalmazta meg elidegenedését. A vágyódását a har-
monikus világrendbe: „Az utcán most sötétség állóvize áll, sötét /
Tenger dagad az égig, s fent a tiszta csillagok / Arany sajkája úszik,
boldogan: ott, ott lehet az igazi világ” (Az utcán most). Korábban is
gyakran tűnt fel költeményeiben a sötétség motívuma, ám több-
nyire saját élete és gondolkodása jellemzőjeként, háborús verseiben
azonban a világot látja s mutatja sötétnek (Az arany park, Vízió a
vonat ablakából, Éjféli litánia). Egyetlen reménysége a megbékélés:
akkor majd „…feldoboghat újra nehéz szivünk, / S felnézhet ismét
földresütött szemünk / Keresve boldog horizontot — / Ő is örül-
jön a néma sírban!” (Elégia egy elesett ifjú emlékére).
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Várakozva, reménykedve fogadta az új királyt (Óda az ifjú
Caesarhoz), bár a felfokozott ódai szárnyalás mintha túlcsigázott
volna, költői alaptermészetétől idegen.

Merészség volna Tóth Árpádot az expresszionistákkal rokoní ta -
ni, vagy a hazai expresszionizmus előfutárának tekinteni, némelyik
túlfokozott képe azonban meghaladja addigi lírájának tartományát
(Szeretnék átölelni; Hold); s új érzésekkel gazdagodott az elveszített
világháborút követően is, mintha a nemzeti öntudat Vörösmarty
Mihály hangnemét követő ébresztőjének küldetését vállalta volna:
„Ha sántán, sírva, reszketve is, de föl! / Koporsók közt is, táncra csak,
élni még, / Hajh, szörnyübb tán a hős halálnál, / Jöjjön a bátor, a hősi
élet! // Emeld fel áldott, megtaposott fejed, / Megfogyva bár, de
törve nem! — újra zengd! / A csonka törzs vén szíve döngjön, / S ősi,
erős karok újra nőnek!” (Szent nyomorék, riadj!).

Ebbe az ihletkörbe tartozik a hajdan a költő „forradalmiságának”
igazolásaképp méltatott Az új Isten, amely a Nyugat 1919. április 1-i
számában jelent meg, s közvetlenül a proletárdiktatúra kezdete után
íródott. Jellemző a Vörös Újságban Vigyázat! címmel megjelent fo-
gadtatása: „Nem engedhetjük, hogy itt az írók, kik (hogy csak egy
példát vegyünk) az ifjú Caesarhoz írtak ódát, most a ’Vörös Isten-
hez’, vagy más ingatag alapú frázishoz írt ódájuk jogán újra bezár-
kózzanak, újra akadémiát csináljanak. Megvan rá az okunk, hogy
undorodjunk úgy az öreg, mint a fiatal művészek komolytalan
szakszervezetesdi játékától.” (A költemény és a költő lesúlytó kom-
mentárja azt bizonyítja, hogy Tóth Árpádnak nem volt szerencséje
az alkatától távol eső, direkt politikai célzattal írt műveivel. Alkatá-
tól idegen szerepet vállalt — sikertelenül.)

E korszakának lezárása talán az 1920-ban írt A csillagász, aki csüg-
gedten nyugtázza, hogy „A csillagokba nincsen írva semmi”. Mond-
hatjuk, a világháború évei után általános volt ez a tétova életérzés az
európai irodalmakban is. Új utakat kerestek e különféle, gyakran bot-
rányokat keltő avantgard mozgalmak, s a korábbiaknál sokkal na-
gyobb lett a szilárd pontot kereső, kérdéseket felvető esszé szerepe is.
Tóth Árpád is tétován tájékozódott a világban. Ő is felvetette a kér-
dést: Miért? „Miért? / Ó, szitkozódva s könnyesen s borongva, / Min-
denhogy: árván, tépetten, sután, / Csak ez az egy kérdés, e kínos,
tompa, / Leseng a világban. Halljátok? A nagy, / Örök, hatalmas, vén
kristályharang, / Az ősharang, a kék menny, / Ezt kongatja az őrült
csenden át: / Miért?”

Költészetében kezdeteitől jelen volt egyfajta transzcendens igény.
Helyét keresve lett meghatározó témája, teltebben, nagy verseit ösz-
tönözve. Lélektől lélekig tájékozódva még csak „jeges űrben” vergő-
dött, ám az 1922-ben megjelent Az öröm illanban más dimenzióba te-
kint. „Új és kozmikus szemlélet” ez, írja Vidor Miklós a költő istenes
verseit tartalmazó kötet (Isten oltó-kése. Szent István Társulat, é.n.)
bevezetőjében, „ A századvég francia szimbolistái s az impresszio-
nista festészet közeléből indult el, s önkörétől olyan messzeségekig
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jutott, ahol a végső kérdéseket teheti föl annak, aki az örökkévaló-
ság beláthatatlan távlatából szemléli a létrehozott Mindenséget.”
Hozzá fordult 1919 végén a költő, annak tudatában, hogy Isten te-
remthet rendet a zűrzavaros világban: „Ó, Isten, Isten, lelkek ősz ta-
kácsa, / Nézd drága kelméd, kincses szőttesed, / Bölcs, bús szemed
imhol könnyezve lássa, / A sok finom fonál hogy szétesett  — / Ó,
lesz-e még perc, újraszőni szépen, / Ha elcsitult az orkán gyász zaja,
/ Vagy, reszkető rongy, így hull szét a szélben, / Mint omló partok
éjszín zászlaja?” (Az árnyból szőtt lélek).

Istenhez fordulásának, istenkeresésének jele az is, hogy a másik
emberben, főként az elesettekben meglátja a Teremtő keze nyomát.
Az Egy lány a villamoson a hiteles szó révén függetlenedik környe-
zetétől, a Közúti hajnalban a Nap dobott „Arany csókot egy mun-
káslány kezére”. A Babits Mihály ünnepére írt Prospero szigetén is a
hiteles, igaz szó dicsérete, ez az a sziget, ahová szívével, hitével
lehet otthon az érkező. Ezt az égi üzenetre visszhangzó földi dalla-
mot intézi a Hegyi beszédek felé, amely távlatteremtésével is megkü-
lönböztetett figyelmet érdemel: „Bár hangja dadogóbb, és fénye ritka,
/ De — érzed? — mélyebb, s — érzed? — több a titka, / S nemcsak
magad fájsz benne, de a tág / Egész világ! // S mintha olykor a
gyarló földi dalban / Hangját próbálná halaványan, halkan / Valami
égből üzent, messzi, szép / Hegyi beszéd! // Ne bánd hát, hogyha
horgadozva, fájva / Dalokba kezd a kedved szárazfája, / Lelkem,
csöndes cigány, pengesd a nyűtt, / Vén hegedűt!”

Európaiság és magyarság feszültsége mozgatja a Fénylő búzaföldek
közöttet is. Ez a kései költeménye a kifosztott, kis néppé alázott ma-
gyarságot, „Mely idetévedt Európa / Hegyei s tengerei közzé, / S
vadásznak rája ezer éve / S ezer tőr és háló kötözné ” — alvó orosz-
lánnak mutatja, amely talán „egy bősz ugrásra vár még”, mielőtt vég-
képp elaludna. Hasonló helyzetben ábrázolja önmagát is az Új tava-
szig vagy a haláligban: amint „békén, resten” fekszik, Isten színe előtt,
aki tűnődve irányítja sorsát. Az ő nevében vetett számot élettel, ha-
lállal: „Vigaszt!… mindegy, bölcset, bolondot, / Csak kínom szebbre
fesse át — / Imádságot vagy vad kalandot, / Egy angyalt vagy egy
bestiát! / Vagy csak annyit, hogy míg a liften / Szép asszonyok száll-
nak velem, / Eldadoghassam hirtelen: /…Kérem… én… most…
meghalok itten… / Legyenek jók… isten nevében… / Simítsák meg
az arcom szépen… / Anyásan… lágyan… ha lehet… / S tiszteltetem
az életet…” (A Palace-ban…).

Egyik összefoglaló, költészetének szinte miden motívumát tartal-
mazó verse az Esti sugárkoszorú, amelyről Bóka László azt írta, „akkor
vált közismertté, amikor… 1928-ban megjelent a költő poszthumusz
kötetében, a Lélektől lélekig című kötetben.” Tóth Árpád közismertsé-
gének, érdeme szerint történő méltatásának egyik akadálya az volt,
hogy sok műve az Est lapokban jelent meg, amelynek irodalmi irá-
nyítója, Mikes Lajos támogatta, de a napilapok publikáció hamar el-
süllyedtek a betűk tengerében.
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Az indító verszak alkonyati sétájukat idézi. Feleségével ballagnak
a parkban, útjuk azonban mintha mesebeli tájon vezetne: lassan szür-
kül, „De még finom, halk sugárkoszorút / Font hajad sötét lombjába
az alkony”. Hosszan lehetne méltatni a „halk” jelzőt, a „haj sötét
lombja” jelzős szerkezetet, vagy a képet lezáró „A dolgok esti lélek-
vándorlása” kifejezést. Egyik sem újdonság, mégis megejtő bensősé-
gességgel és békességgel telítik kettejük kapcsolatát. S ezt a bensősé-
ges, földön túli szférákba vezető érzületet fokozza a következő egység
záró gondolata: „Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, / Vagy ál-
dott csipkebokor drága tested, / Melyben egy isten szállt a földre le,
/S lombjából felém az ő lelke reszket?” Valóban fokozhatatlan az
érzés teljessége, ahogy Bóka írta: „Ez már a középkori himnuszok el-
ragadtatott világába vinne, valami léten túli létbe, szerelmem túli sze-
relembe.” Igézve állt a költő, képzeletében ezredévek suhantak el, s
ekkor a teljesen emberi, mégis csodát ígérő pillanatban „Egyszerre
csak megfogtad a kezem”, s a varázslat végén az ember életének leg-
te lítettebb érzését fogalmazza meg: „És éreztem: szivembe visszatér /
És zuhogó, mély zenével ered meg, / Mint zsibbadt erek útjain a vér,
/ A földi érzés: mennyire szeretlek!”

„Ez a nagy líra: földről emelve, égre villantva, földre zuhanva,
perc és örökkévalóság között kimondani a legtöbbet, amit ember
embernek mondhat, a legegyszerűbbet, amit férfiember asszony-
embernek mondhat: jó élni, mert szeretlek. Ezt zengik ki a nyolc-
soros, telt, nagy strófák, ez zeng a zárt verslejtésben, ezt csendítik
meg a telt, dús rímek, amelyekben az egész vers benne van: az égi
és a földi egybevillanása…” (Bóka).

Van-e még, lehet-e még esélye a költőnek, hogy ennél is tovább lép-
jen? Tóth Árpád megtalálta a lehetőségét. Halála közeledtével Istenhez
fordult, őt szólította meg imádságos hangnemben, egyszerű emberi
szóval. Így született irodalmunk egyik legszebb költeménye, a pálya
méltó végszava, az Isten oltó-kése , amely nemcsak személyes életér-
zését és Istenhez való viszonyát tárja elénk, hanem a kételkedő-meg-
nyugvó, alázatos ember vissza-visszatérő vallomása is: „Pénzt, egész-
séget és sikert / Másoknak, Uram, többet adtál, / Nem kezdek érte
mégse pert, / És nem mondom, hogy adósom maradtál. // Nem én
vagyok az első mostohád; / Bordáim közt próbáid éles kését / Meg-
áldom, s mosolygom az ostobák / Dühödt jaját és hiú mellverését. //
Tudom és érzem, hogy szeretsz: / Próbáid áldott oltó-kése bennem /
Téged szolgál, mert míg szivembe metsz, / Új szépséget teremni sebez
engem. // Összeszorítom ajkam, ha nehéz / A kín, mert tudom, tied
az én harcom, / És győztes távolokba néz / Könnyekkel szépült,
orcád-fényü arcom.”

„Helyére került, és már bizonyosan állíthatjuk, ott is marad, Ady,
Babits, Kosztolányi mellett, a Nyugat korszakot teremtő lirikusai
sorában.” Vidor Miklós idézett tanulmányának zárszavai ezek.
Vajon hogyan tallózna A magyar irodalom történetei-ben miközben a
Tóth Árpádról írt fejezetet keresné?…
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