ioo éve született Tóth Árpád

„Ember vagyok..."
TÓTH ESZTER: CSALÁDI EMLÉKEK TÓTH ÁRPÁDRÓL
Á Hajnali szerenád kötet megjelenésekor Ady így kezdi a rövid lírai méltatást: „Halvány szomorú, kedves öcsémnek Tóth Árpádnak a verseiről akartam írni sokat és szeretőt, de nem írok: írjanak önzetlenebb m á s o k . . . "
S mintha ez a közelítés máig is megőrződött volna irodalmi életünkben. Néhány, bár jelentős vállalkozáson kívül (elsősorban Kardos Lászlóét említjük)
költői rangjához mérten kevés tanulmány, elemzés látott napvilágot életművéről. Lehet azonban, hogy az irodalmárok félszeg, tartózkodását éppen az
oeuvre sajátos ereje kényszeríti ki. Az évfordulók persze sokszor önvizsgálatra
késztetnek. Mikor azonban a szinte kötelességszerű tisztelgésen túl a mű igazi
értékeit akarjuk felmutatni, olyan gondolataink ébrednek, melyeket Barta János találóan így fogalmaz meg Tóth Árpád-tanulmányában: „Ügy látszik, fogalmi úton vagy az interpretáció felől éppen azok a versek és azok az alkotók
a legnehezebben megközelíthetők, akik vagy amelyek a legkönnyebbnek, a legproblémátlanabbnak érződnek. A benyomások lassan differenciálódnak, a tiszta
versélményt nehéz a tudatosság szintjére átemelni, s az árnyalatokhoz nehéz
a kellő, egyenértékű szót vagy kifejezést megtalálni."
Pedig kevés az a XX. századi költőnk, kinek sorai, hangulatai úgy jelen
vannak, oly mélyen beivódtak nemzedékek érzelemvilágába, mint éppen az
övéi. Sokunkban villan fel Tóth Árpád-idézet saját érzéseink legjobb kifejezőjeként, s nemritkán hallani egy-egy már szállóigévé vált mondatát. Kit ne
kötne „egynémely emlék", valamely „földi érzés" a Meddő órán fájdalmas sóhajához, a Jó éjszakát keserű lemondásához, az Esti sugárkoszorú légies vallomásához? Csak a mindenkiben valószínűleg „elsőre" felötlő verscímeket említjük, s talán még a Kaszáscsillag hitet adó gondolatát, mellyel egyszer e sorok íróját is búcsúztatták az „elbocsátó iskolapadok":
Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes!
A teljes életmű, az alkotó sokszínű egyénisége mégis kevésbé vált közkinccsé, mint nem egy, nála vitathatatlanul kisebb jelentőségű pályatársáé. Az
okok kutatására, vizsgálatára itt nem vállalkozhatunk. De azt bizton kimondhatjuk, hogy jelentős helye van köztük a tudatosan is alakított Tóth Árpád-i
attitűdnek. Ezért még inkább éreznünk kell a felelősséget, amit saját rejtőz81

ködése is reánk hárít, mert ebben az elfogadtatás vágya és reménye él, melyről a „Száz év múlva kelni majd / Örökfényű arccal?.... sorokban üzen.
Most a költő születésének centenáriumán az értékelésekben minden bizonnyal hangsúlyt kap költészetének elemzésén túl prózájának vizsgálata, s további megállapítások születhetnek fordítói művészetéről, amit Rába György
fontos tanulmányában így jellemez: „A nagy művész keze nyomát érezzük,
aki a különböző anyag, más-más műfaj megkövetelte eltérő formálásmód ellenére esztétikailag egységes egészet alkotott." De feladata van itt még az életraj zkutatásnak is, amely Tóth Eszter könyvére is támaszkodva, pontosabban
vázolhatja fel a művek születésének körülményeit, kulcsot adva az alkotások
mélyebb megértéséhez.
Tóth Árpád leányának, a költő-fordító Tóth Eszternek nemrég megjelent
emlékezéseit a fentiek alapján is megkülönböztetett figyelemmel vehetjük a
kezünkbe. Nem ünnepi kiadványról van tehát szó. Másról, többről, olyan
könyvről, amely Tóth Árpádot a „kicsinyes napi harcokban" ismerteti meg és
úgy, ahogy önmagát jellemzi a címben is idézett Az ősök ritmusa című versében :
Ember
Ki azt
S szűz
Ezernyi

vagyok, új élet, új utas,
hiszi, friss titkokat
kutat,
ösvényt tör. Am bennem csöndesen
ős mozgás jár vén utat.

Talán ez a költemény az, amely tudat alatt meghatározta a könyv szerkesztését is. A memoárjelleg érthetővé teszi, hogy az első, az Apám című fejezet a legrövidebb, de egyben az emlékek legmegkapóbb darabja. A szerző egy
korábbi, főleg gyerekek számára írt könyvében már éreztette az apa és gyermek kapcsolatának hangulatát (Apu), itt azonban „apsi" és Eszter egymáshoz
való ragaszkodása egy dokumentumokra is épülő kis lélektani elemzéssé alakul. De egy pillanatig sem érzünk disszonáns jelleget, mert a kislányt,
aki megérezte ugyan a „halhatatlanság" jelenlétét, vagy inkább az apa „szerényen meghúzódó tapintatos voltát", nem úgy mutatja be. mint komoly partnert, hanem Tóth Árpád gondolkozásának, érzelmeinek egyik meghatározóját,
ki a már idézett versben így jelenik meg:'
... Van kicsi
gyermekem
Énnékem is! Hátha az ősi sejt
őbenne tisztul dús örömre ...
Az első részben leírt emlékek, bár más megvilágításban, a későbbiekben
is szükségképpen visszatérnek, hiszen az Anyám címszó alatt felelevenített
események, szövegközlések ezt az időszakot is bemutatják. Az irodalomtörténet számára azonban talán még érdekesebben az ezt megelőzőt, tudniillik Annuska, a későbbi feleség és Tóth Árpád kapcsolatának kezdeti időszakát. Ahogy
itt, úgy később is jelen van egy látens korrajz, gyakran jelezve az irodalmi
életnek a költőt érintő jelenségeit. Feltűnnek az időszak jellegzetes alakjai: a
Nyugat legendás munkatársai, feleségeik villanásnyi portréi, érthetően részletesebb képet kapunk a költő barát Nagy Zoltánról is. Nem kis iróniával jellemzi a szerző a két világháború közötti időszak „átlag kispolgárának" gondolkodásmódját, „aki szinte csak akkor döbbent a valóra, mikor a katasztrófa
hullámai már összecsaptak a feje fölött".
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Azért a legfontosabb itt mégsem ez, hanem a levelek, az emberi dokumentumok. Azok, amelyek végigvezetnek a megismerkedéstől az egymás vállalásának szép példájáig. Ez pedig, tán a szepességi üdülőhelyen, Svedléren
eltöltött időszakot leszámítva, ritkán volt idilli. Tóth Árpád betegsége, a kényszerű távollétek, az állandó — többször megírt — megélhetési gondok próbára
tették mindkettőjüket. Megrázó példa a költőnek Hatvany Lajoshoz írt két
levele, melyekben kapcsolatuk „legalizálásához" kér „mecénási áldást". Az első
így zárul: „Végtelenül boldog volnék, ha az ö n jósága végre rendes kerékvágásba zökkenthetné az én összevissza életemet." Az elutasítást követő válasz pedig valóban a „jobbágy ősök" megalázkodó könyörgésére emlékeztető
hangot üt meg, de nem az írójáról, nem is a címzettjéről ad gyilkos kritikát.
Sajnos, kevés Tóth Árpádtól származó „Annuska-levél" maradt ránk, de
az egyoldalú tájékozódás is jól érzékelteti összetartozásuk jellemzőit. S megismerjük a költő igazi társát, akinek emberi tartása talán még inkább férje
elvesztése után válik igazán példaszerűvé. Bepillantást kapunk a szűkebb család életébe, mely a költő férj, apa emlékét az „elfelejtettség" legnehezebb
időszakaiban is hűen ápolta. Annuska halálával zárul a fejezet, hogy a könyv
az időben nagyot visszalépve a századfordulón folytatódjék és Tóth nagyapa
karakteres figuráját rajzolja meg. Tóth András szobrászét, a „debreceni törzsökös polgárét", aki egyébként is érdemes lenne a figyelemre, akkor is, ha
„Tóth Árpád nem az ő vére és teste lett volna".
A clevelandi Kossuth-szobor alkotója, a későbbi mellőztetésbe belerokkant
„self-made man" bizonnyal nem volt eredeti tehetség. Jelenség volt ő, aki
— sokak tanúsága szerint — hozzátartozott a cívisváros arculatához, és életútja is jellemzi az akkori Debrecent. Akaratereje, egyénisége feltétlenül befolyásolta fiai fejlődését. Talán zsarnokian, amiről a Budapestről hazaküldött
— itt közölt — beszámolók, „elszámolások" is tanúskodnak. Mindenképpen
megtartotta azért fia előtt azt a presztízsét, amely Tóth Árpádot végig arra
késztette, hogy a gyermeki szereteten túlmenően a műveit is védelmébe vegye. Tóth Eszter leírása is az apa és a költő alkatának szöges ellentétét mutatja, de hogy például a kurucos magyarságfelfogás tőle kapott és végig megőrzött útravaló volt, azt a művekkel is bizonyítani lehet. De többet is feltételezhetünk. Innen is származhat Tóth Árpád vonzódása a képzőművészethez,
mit korántsem egyedül az e könyvben is szereplő rajzai bizonyítanak. Példák
rá elsősorban a korai versekben megjelenő képek, talán az impresszionisztikus
látásmódhoz való oly erős vonzódás, de más is. Tudjuk, mindig figyelte a kortárs képzőművészetet s van, hogy annak kapcsán — a ma kevéssé ismert Pérely Imre grafikus albumának bevezetőjében — ír le ellenzékinek számító
sorokat 1922-ben. Ugyanis a „kurzus" faji eszményével nem mindig egyező
karakterek portréit így értékeli: „ . . . m e g a n n y i kis lélektérkép minden rajza,
az arcok vonalaiból magyar értékek felfedező örömmel leltározott sokasága int
a szemlélő felé."
Az otthon azonban mást is jelent számára. Elsősorban a Tóth Eszter leírta,
utolsó pillanatig tartó anyai gondoskodást, azt a közeget, amely előtt sikereit
fel lehet mutatni, s ha távolból is, de jelenti a mégis együvé tartozás melegét.
Az apa és fiú kapcsolatának története közel azonos időbeni halálukkal zárul.
Befejeztét jelenti a harmadik résznek, s egyben Tóth Eszter könyvének is.
Feleslegesnek érezzük még több részlet bemutatását. Hisszük, hogy a jó
stílusban megírt kötet sokaknak lesz élményt adó olvasmánya. A kiegészítő
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képmellékletek már önmagukban is felkeltik a figyelmet, s jól illeszkednek a
könyv szerkezeti egységeihez.
Visszatérve a bevezető sorokhoz: szükség van a Tóth Árpád-i életmű jobb
megismertetésére. Tudjuk, hogy ezt a jelenlegi iskolai oktatás sajnos n e m
eléggé teszi meg. Félő, hogy az évforduló szokásos kampányjellege — m i n t oly
sokszor — most is célt téveszt.
Az alkotóhoz való közelkerülésnek egyik lehetséges módja életének, emberi kötődéseinek megismerése. Tóth Árpádnak az e könyvben kirajzolódó
egyénisége magában is hozzásegít művészi sokszínűségének megértéséhez. Az
ilyen és hasonló közvetítések hasznosan járulnak hozzá, hogy kilépjen a sokszor maga is építette bezártságból, a „Nem látta senki más csak én" ezoterikus
közegéből. Mert ő olyan „szavak szobrásza", ki valóban „ritka mesterként dobbanthatja népe szívét", hisz életműve valóban a m á n a k is szól. Tóth Eszter
könyve pedig hozzásegíthet, hogy Tóth Árpádnak mind több értő olvasója
legyen. (Magvető.)
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