
Arcképe itt az asztalon:
mosódott rajzú, régi kép.
S míg emlékét ragasztgatom,
a vén keretből ő kilép

SZEGHALMI ELEMÉR

AZ IGÉZET ÉS VALÓSÁG KÖLTÚJE
Toldalagi Pál lírája

Toldalagi Pál hatvanéves. Neve és költészete színte összeforr a Vigilia évti
zedeivel, munkásságának java e hasábokon jelent meg és vált egy szűkebb, Iírát
kedvelő nemzedék költőjévé, olvasmányává. Első kötete, a Hajnali uersetujiutás
közel negyven esztendeje, 1936-ban jelent meg; 1971-ben a Magvető Kiadó Igézet
és valóság címmel válogatott kötetet adott ki, amely a költő legértékesebb verseit
gyűjtötte csokorba. (Legutóbbi kötete, A 'visszahívott tenger 1973-ban jelent meg a
Szépirodalmi Könyvkiadónál.)

Toldalagi esetében nem vezet eredményre a költői korszakok időrendi áttekin
tése és elemzése, a fejlődés szemmel látható jelei nála nem mutatkoznak meg olyan
egyértelrnűen, mint a legtöbb költőnél. Első versei a felkészült és érett költő fegy
verzetében mutatják meg - s amit még döntőbbnek érzünk, az első korszakban
már kialakul a mindvégig jelenlévő lírai polifónia: az "igen" és a "nem" - az élet,
az emberi hivatás, a szépség dicsérete s élvezete - és mindennek a tagadása, a
legmélyebbről fakadó pesszimizmus és lemondás, a lét értelmetlenségének kettős

érzete. Ez a kettősség valamennyi költői korszakán végigvonul, a duzzadó élet
öröm hangjára mintegyellenpontként szólal meg az emberi reménytelenség két
ségbeesett szólama is.

Néhány korai verse Kosztolányival mutat belső rokonságet életérzésben. hang
vételben és színkeverésben egyaránt; a Daloltak vén harangjaink, de leülönösen
az Anyám nővére volt - minden erőltetett belemagyarázás nélkül - mintha a
Szegény kisgyermek panaszaiból lépett volna elő, s mindez nem utánzásra, hanem'
közös lírai rezonanciára utal.

nehéz selyemben s úgy suhog
a jöldig érő, dús ruha,
mint síron a vad ciprusok,
síron, mely esőtől puha.

(Anyám nővére volt)

Ez a múltba forduló nosztalgia nemcsak "témája" a fiatal Toldalaginak, hanem
alkatából fakadó sajátossága is. Amíg más költők levetik magukról a fiatalkor
múlásával, ő egyre inkább betakarózik vele' és sohasem tagadja meg, mint költé
szetének érzelmi és hangulati velejáróját. Különösen a gyermekkor hívása erős

kőltészetében: él visszapillantó költő "lábujjhegyen várja gyermekkora nászárnyát",
másutt egy "delejszerű lusta emlék" révén röppen vissza az annyira áhított múlt
ba; - vagy egy illat s egy tűnő mozdulat idézi fel számára a hajdani sejtelmés
órákat és pillanatokat. Félig-meddig elfelejtett házak, verandák és kertek sziluett
jei jelennek meg rejtelmeikkel, hangokat, fényt és árnyat megőrizve és életre
keltve. Ma már talán magyarázatra szorul, de valamikor ez a költői attitűd jelen
tette a kívülálló számára a költőt ésa költészetet: ez a krúdys bolyongás a múlt
árnyakkal-sejtelmekkel borított világában, egy nem annyira értelemmel, mint in
kább ösztönökkel felfogott, színte a bőrön keresztül érzékelt fogékonyság és ritka
képesség. Toldalagi ennek a költői típusnak jóformán egyedülálló képviselője

köl tészetünkben.
És hogy mennyire nem egyszínű ez a líra, azt a nosztalgikus verseket követő

érzékletes, élettel telített, mondhatnánk "bővérű" költői sorok bizonyítják.

Jó lenne most, minden való
s valótlan részt lefesteni ...

- hangzik a költő belső igénye, és sikerül is lefestenie láttatóan mindent, ami a
költő világához tartozik. Megfogható valóságnak érezzük a "béres körött dongó, vad
darázs, a hideg" szúrását, a "kicsorbuló t.éli fényt", a kályhában jajgató bükköt a
lángok harapása alatt, a "lomha éjt, mely álomba zúz"; s általában véve az em
ber és a természet kapcsolatának! szamos romlatlan elernét.
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A nagysza"kállú fűben tücskök
hevernek füttyösen, hanyatt.
Kerek gallyakhoz ér a tested,
és súrolod a gallyakat

dúdolva, lassan, vontatottan.
A szől.őhegy veled dalol.
Vad szájad édes még a musttól.
Arcod napbarna, csupa por.

(Kaland a szőlőhegyen)

De az érzékletes, kitapintható versek mögött már ujra ott hullámzik a tagadás, a
negatív érzésvilág és mondanivaló özöne. "Jobb hullni, mint a kő"; "örökké Iuldo
kolnak, kik önmaguk foglyai"; a költő élete "sárba vájt út" - regisztrálja ere
dendő reménytelenségének konklúzióit. Alig hisszük, hogy kizárólag emberi csaló
dások, az élet konkrét bukásai hozták felszínre a keserű felismerést, sokkal inkább
magával hozott, sajátos alkata "termi meg" ezeket a lemondást, Iáradékonyságot
kifejező s az élet nehézségeire "elvonulással" felelő költői válaszokat.

Minden egyes korszakán végigkíséri egy másfajta nosztalgia is, amely az ember
elvesztett Édenéért sóvárog. Ennek a lírai áhítozásnak sincs konkrét gyökere a
földi létben, valaml nem létező idillt és túlvilági révületet körvonalaz. jobbára
olyat, amelyet ember nem is tud megvalósítani. Világosabbá akkor válik, amikor
a keresztény élményvilág szólal meg verssoraiban ; a komor isten-ábrázolások he
lyett olykor derűs istenképet fest meg: "az Úr olyan derült, mint nyári égbolt";
mint az éden kertjében a felébredő első emberpár idejében volt. Még oldottabban
jelentkezik örök gyermeki vonzódása a betlehemi gyermekistenhez:

Engem harmincnyolc éve már
ez a történet elvarázsol.
Megjelenik és kivezet
az érzelmek sivatagából ...

(Gyermekkoromban volt ilyen)

A költői elborulás és dermedtség jelei azonban egyre inkább megmutatkoznak
Toldalagi Iírájában. Szívenütő lírai kérdését; "Visszajössz-e tündéridő, te harma
tos" - a dermedő világ képe övezi körül kihűlt vágyakkal, elfagyott emberi re
ményekkel. A látásmód szükségszerűen átveszi a belülről kivetített bizonytalansá
got: a Világ inog, meginog és apró képekre töredezik. Lírai "kamerái" egyre in
kább a "szenvedések" "mindennapos pokoltüzeire" irányulnak, s legtöbbször már
filozófiai tanulságai sem adnak megnyugvást: a "jó és a rossz valahol találkoznak
s megsemmisítik egymást" - "egymás kárára élünk menthetetlenül" - az életér
zésében jelentkező monotóniát a költői kifejezés gazdagsága és árnvaltsága ellen
súlyozza.

Lényének kettősséget, az egymásnak ellentmondó vonások működését már fiata
labb korában is érezte. A szerelern okozta mély sóvárgás és a test örömeiben való
elmerülés mellett a visszafogottság magára kényszerített béklyóját is tapasztalnia
kellett - ezt egy késői versben rögzíti a leghitelesebben :

hol ördög vagyok, hol meg angyal,
én vagyok az igen s a nem ...

(Kettősség)

Másutt a férfi és a nő kapcsolatát kezdetben egyetemes élményként próbálja ícl
fogni, hogy aztán rádöbbenjen az igézet, a bűvölet mögül felbukkanó tényre, a
hús és a csontok kiábrándító valóságára.

A lélek és a szellem fellobbanásai néhányszor kiragadják depressziós hangu
lataiból, s ilyenkor a munkálkodás örömét és életet mentő erőit is meglátja: "a
papír áldott fénye átjárt"; igyekszik "a boldogság összetevőit" kutatní és ,,I<;é
szülődní egy másik napra", mert ez az emberi élet értelme és belső ritmusigénye.
Még arra is futja érdeklődéséből, hogy békevágyának egyéni lepárlásával járul
jon hozzá az emberiség egyetemes békevágyához.

De a lényében rejlő kettősség nem sokáig hagyja a feloldó hang reménytel
jes szólamait kicsengení, újra csak visszajut a kiinduló pontra. Egyre több az
álom, a pihenés, a nyugalom emlegetése költészetében, "szép és kőrmyű álmokat"
óhajt és az "áldott forrástiszta csend" jelenlétét, mely betakarja simogató karjni
val. És mivel Toldalaginál semmit sem vehetünk véglegesnek, - a jóból a rossz
felé és a lemondástól a bizakodásig nyitva áll az út a költői "váltásokra" és fel
vlllanásokra, bízvást reméljük, hogy l írája tovább repíti nemcsak a "tüzes nap"
és a "nyílt szf'érák felé", hanem önnön emberi és költői kiteljesedésének megér
demelt révébe is.
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