
A másképp
szerkesztett hangszer
Maszkulinitás és nemi érzékenység Toldalagi Pál verseiben

Toldalagi a róla szóló emlékezésekben vagy közkeletű méltatásokban
hol a mindig magányos, „gonddal megstilizált agglegény”1 karakte-
rébe kényszerítve, hol a lelkét pőrére vetkőztető elfeledett zseni szél-
sőségei közt ingadozva jelenik meg. Alakjához folytonosan társul egy-
fajta hiányérzet vagy adósságtörlesztési kényszer: ezek azonban kis
kivételtől eltekintve jobbára csak fél- vagy egymondatos kijelentésekben
öltenek testet. Toldalagiról kevés érdemi, a szövegvilágát alaposan fel-
térképező írás született, sokkal inkább bukkan fel emlékezések, levelek,
intellektuális szellemidézések különc hőseként. „Ember és költő közt
tetemes volt a stíluskülönbség — s javára az utóbbinak” — összegzi
Rónai Mihály András, aki egy találó metaforával Toldalagit „másképp
szerkesztett hangszernek” nevezi, s erről a „skatulyából kivett, és a
mama fia” karakterről könnyen odaveti, hogy „amilyen volt, annak
rosszkor született”.2 „Ködlovag, de páncél, dárda és kard nélkül. Kí-
vül és fölülállva mindenen, ami normális embereket a földhöz vonz”
— írja kissé tapintatosabban Koppány Zsolt,3 de ő is az „abnormális”
irányába tolja ki a szerzői funkció stilizációját. A túlzásalakzatok rend-
kívüli változatosságát hosszan sorolhatnánk: szinte valamennyi a „neo-
katolikus költészet báránynál is szelídebb”4 költője felől indít, majd
külön-különféle neurotikus karaktert képző anekdoták következnek.
A Toldalagi-féle individualizmust Rónay László az irodalom- és köl-
tészetesztétikai küzdőtérrel szemben határozza meg: „Toldalagi nem
emlegette elődeit. Nem vonult ki a nemzedéki háborúk küzdőterére.
Fehér ruhában, kis ibolyacsokorral, szép csöndesen elkezdett verset
írni, és ott folytatta valahol, ahol Kosztolányi — ugyancsak fehér ru-
hában, a lugasok között — abbahagyta. Ő volt ennek a nemzedéknek
a »szegény kisgyereke«.”5 Ez a pszichológizálás keres és talál ma-
gyarázatot verseinek sajátos hangjára is. Reisinger János az Emlékezz
című vers elemzésekor például az alábbi megállapítást teszi: „Soktitkú
a költészete, soktitkú ember ő. Vallomása igazában véve nem kitá-
rulkozás, hanem folyamatos elfedés, védekezés. Magánéleti dolog, de
jelezni kell: az anyai szeretet — ó, hányszor tévedő, sőt tönkretevő —
befolyása tette megszólalásait ilyenné.”6 Reisinger pontosan érzéke-
li a rejtőzködés igényét, melyet az anyai szigor örökké ellenőrző te-
kintetéhez kapcsol. Ez a tekintet valójában a hatalom és a normatív
elvárásrendszer társadalmi imperatívusza, az a determináló konf-
liktuskomplexum, mely a kitárulkozást ellehetetleníti vagy, ami
Toldalagit sokkal inkább jellemzi, olyan költői-dramaturgiai szerep-
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játékokra kényszeríti, melynek igazságtartalma hosszú távon meg-
semmisül, s melynek fenntartása meghaladja a narráció tűrőképességét,
és az ellenőrizhetőség alól kicsúszó anomáliákat eredményez. Ez a szö-
veg identitáskontrukcióit veszélyezteti a leginkább: olyan labilitást vagy
hibriditást eredményez, mely a queer jellegű szerepmechanizmusok
játékterében válhat csak teljesen átláthatóan értelmezhetővé. Gyurácz
Ferenc az Oldott magány című Toldalagi-kötet kapcsán ragadja meg a
legszebben ezt az érzékenységet: „Miként nincs még egy férfi-költőnk,
aki ilyen oldottan merne »lelkizni«, csip-csup panaszokat előadva nyö-
szörögni, siránkozni (például azon, hogy a tea, a torta sem vigasz, vagy
hogy nem tud aludni), ugyanúgy alig van még egy, aki minden »ke-
mény dac« ellenére ennyire kész volna az alázatra.”7

Toldalagi gyakorlatilag egyetlen egyensúlyperiódust leszámítva, szin-
te folyamatosan mellőzött, kihagyott, marginalizált pozíciót nyer el a
költészettörténetben, melynek csúcspontját a kitűnő Toldalagi-kutató
Basa Viktor évfordulós megfogalmazása képviseli: „Sajnos, napjaink -
ban már az a kijelentés is újdonságként hat, miszerint Toldalagi Pál
költő.”8 A költő kézirati és tárgyi hagyatékának sorsa hasonlókép-
pen mostoha.9

A szélsőséges skálán a magasztaló megállapításokra is akad
példa, a legtöbbet Füst Milánt szokás idézni: „Ki ír például egy szót
Toldalaghiról, akinek »Szőlőhegyen« című verse többet ér, mint az
egész Trakl. Mert neki van, ami Traklnak nincs, dinamikája.”10 De
Pilinszky 1971-es értékelése is ide kívánkozik: „Először egy-két köz-
helyet szeretnék elmondani, közhelyeket, amikről mégis megle-
pően kevesen tudnak. Toldalagi a mai magyar költészet egyik leg-
jelentősebb alakja, s nemzedékéből egyedül Weöres súlya mérhető
az övéhez. A másik, hogy senki a gyerekkor párás, fény-árnyék vi-
lágáról és az öregség drámai ellenpontjairól nem vallott száza-
dunkban nálunk őszintébben és makulátlanabbul annál.”11 Itt jegy-
zendő meg, hogy Tűz Tamás még Pilinszky megállapítása előtt, már
1964-ben az Irodalmi Újság hasábjain Weöres Sándor mellé emeli
Toldalagit, majd konkrét szövegvizsgálat után jut arra a következ-
tetésre, hogy ez a különös poéta „egycsapásra tudja kikanyarítani
a verset, svádája pedig valósággal elsodorja az olvasót”.12

Pilinszky baráti, mentori gesztusaira számos példa hozható fel,
Tatár Albert például így számol be egy irodalmi felolvasásáról, melyre
1975 tavaszán került sor a Fészek Klubban: „...Toldalagi fölolvasott.
Ha jól emlékszem öt verset — Pilinszky ott ült az első sorban, köz-
vetlenül előtte. Amikor Pali befejezte — egy kicsit gátlásos volt és az
előadásán is érződött —, akkor Pilinszky kirohant, a nyakába ugrott,
és azt mondta: »Csodálatos, Pali, ez csodálatos volt!« És ez neki mér-
hetetlenül jól esett. Mintha hirtelen feltöltődött, megtáltosodott volna.
Pedig, ahogy mondtam, nagyon visszafogott volt. (...) Pilinszky lel-
kesedése, és ahogy odarohant hozzá, nagyon sokat jelentett neki.”13

Pilinszky és Toldalagi barátságának hullámzó történetét Basa Viktor
dolgozta fel.14 A különc, örök gyermek Toldalagi, illetve a méltatlanul
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mellőzött Toldalagi-séma mellett alighanem a harmadik legáltaláno-
sabb Toldalagi-profil a költő Pilinszky Jánoshoz való esztétikai és ba-
ráti viszonyának tükreiben rajzolódik ki. Kezdetben hierarchizálatlan
bipolaritásról beszélhetünk, majd Pilinszky karrierjének meglódulá-
sával kezdetét veszi a széttartás, mely olyan hatalmas ollót nyitott,
hogy Toldalagit eredeti költőből előkészítővé fokozta le.15

A Pilinszky-barátság (vonzalom) megidézése vissza-visszatérő
eleme Toldalagi költészetének. Az éjszakáink voltak szépek című költe-
mény16 Róma-élménye az együtt töltött időt eleveníti fel: a nosztal-
gikus-elégikus felszín, mint látni fogjuk, erotikus kétértelműségeket
rejt magába. A filmszerű, szinte giccsbe hajló felütést („Az éjszakáink
voltak szépek / a sok holdvilágos, / fehéren égő olasz éjszaka.”) a
mozgás és a statikusság történelmi időbe vetett konfliktusa folytatja
(„a néma kőbe / faragott élet”). Épp ez jelzi az esemény muzealitását,
régiségét is, egy személyre szabott emlékezés-tárlat becses darabjai-
ként megjelenő, olykor megelevenedő relief jellegét. A „söpredék”
megjelenése a versben a kontraszt megjelenése is, amit meglepő
módon egyre erotikusabb képek követnek, melyek utalhatnak a já-
rókelőkre, de akár az intimizált saját emlékre is: „a szél a lombot /
úgy simogatta, mint kezet a kéz, / ajak az ajkat”. Toldalagi végig vi-
gyáz a személytelenségre, mégis az intimitást célozza meg. Ez a tá-
volságtartó, ugyanakkor panteisztikus hatókörű intimitás Toldalagi
költészetének egyik elemi vonása. A nemtelenség tudatos megőrzése
hasonlóképpen. Ezt a zavart hivatott leplezni, megszüntetni a törté-
nelmi horizont berobbanása, az agresszió képei, ahogy a légiók vér-
rel töltik meg a folyót. Végül berobban a csend, az éjszaka, amikor „a
vak föld is alszik / s kinyújtózik a tenger a puha / fövenyes partig”.
A vers dinamikája a csábításé, az aktusé: a romantikus képekből az
agresszión át a csöndbe kövülő kielégülésig terjed.

Toldalagi első verskötetéről17 Tolnai Ottót érdemes idézni: „A Haj-
nali versenyfutás az egyik legjobb magyar verseskönyv. Még nincs el-
olvasva. A magyar költészet legtisztább tartománya tehát érintetlen.”18

Ez az érintetlenség a lebegő gyermeki káprázat szépségét delejezi egy
olyan természetesen jambusokba simuló nyelvbe, mely a klasszicista
szabályosság és a látszatra könnyed impresszionista csapongás közt
lebeg. Forgács Antal a festőiség primátusának láttatásakor odáig megy,
hogy a verseket az ábrázolt referencialitás helyett eleve az azokról ké-
szült impresszionista festmények költői analógiáinak tartja.19 A meg-
jelenített entitásokról pedig azt írja: „valahogy minden embere olyan,
mintha épp jelmezbálba készülődne”. Ez a műviség vagy mester-
kéltségnek tetsző poétika rokonítható azzal a századfordulós manie-
rizmussal, mely Kavafisz költészetét is jellemezte: a fantázia le kell, hogy
győzze a valóságot, a valóságimitáció poétikája igazabb, mint a leg-
pontosabb dokumentum, mert az én-ről sokkal inkább számot ad, hi-
szen a világteremtő gesztusban, legyen az bármilyen ügyetlen is, több
közvetlenség van, mint valaminek a reprodukálásában.20 Ellenpont is
akad: Kozocsa Sándor egy „lelke mélyén skolasztikus” költőt pillant
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meg a pályakezdő Toldalagiban, aki épphogy a jelenbe igyekszik „gyö-
kereztetni” költészetét.21 Basa Viktor külön tanulmányban összegez-
te a kötet fogadtatástörténetét, s úgy véli, a Toldalagi-életmű magvát
képező kötet alapján is világos, hogy szerzője jól illeszkedik „a magyar
költészetben zajló remitologizációs folyamatba”, és olvasati ajánlato-
kat is tesz többek közt a szubjektum válsága, illetve „a dialogikus poé-
tika retorikai alakzatai” felőli megközelítésre.22 Basa felvetései már csak
azért is fontosak, mivel az 1990-es években Toldalagit egyes kritiku-
sok gyakorlatilag félretették. Bodor Béla például így jellemzi az Oldott
magány című,23 rekanonizációs esélyeket is tápláló kötet kapcsán Tol -
dalagi érzéketlenül érzékeny és érzékenyen érzéketlen világát: „Erre
a József Attilából Sík Sándor mellé szelídült békés haldoklásra — azok
után, amit látnunk kellett — nekünk már nincs szemünk.”24

A kötet plasztikus szépség- és ártatlanságkultuszát Temesváry
Kriszta az örök ifjúság kultuszába terpeszkedő örök emberi miszté-
riumának látta.25 Ez a kultikussá váló szépség rítust teremt magának,
egy komplex ünnepet, mely megállítja az időt. Ezt Nagy Méda kitű-
nően érzékelteti impresszionista kritikájában, amikor azt írja, a költő
„elfelejtkezik az időről, míg körötte megnőnek a fűszálak”.26 Thurzó
Gábor Jékely ellenpólusaként láttatta Toldalagit, a halállal szemben ő
szerinte „a gyermekkor prosperói visszaidézésének költője”.27 Talán
nem túlzás azt állítani, hogy ez a szinte nemtelen periódus válik Tol -
dalagi számára a mindenkori idillé, mely nem esik a heteroszexuális
normativitás imperatívusza alá, melynek csupán paradicsomi eroti-
kája van, de szexualitása nincs, s jószerével az is csak innen, azaz visz-
szapillantva látszik. A kötet több plasztikus fiúportrét tartalmaz (Gyü-
mölcsszedő fiú, Gyermekarckép), melyek önmaguk szövetébe fogadják
ezt az ártatlan érzékiséget: „Vendégfiúcska. Kék szeme / ijedten
bámul. Oly fehér / a bőre, mint a gyenge tej, / mit szép leány kannák -
ba mér. / Érezni jól a tejszagot, / a gyermekkor gyöngéd szagát, / mit
éjidőn lehelnek szét / a fölvirágzó almafák” (Gyermekarckép). Épp ez
a különös találkozása ártatlanságnak, szépségnek és a felfoghatatlan
testtudatnak adja Toldalagi versének báját. Schöpflin Aladár harmó-
niát lát a kötetben,28 pedig épphogy e harmónia könnyű kikezdhe-
tősége valóságos feszültséggócként roncsolja szét az idill látszatát.
A második kötet kapcsán jegyzi meg Radnóti Miklós, hogy a „sok-
szor nagyon is jólnevelt indulat újabb verseiben néha már áttöri a kor-
látokat, s ez szépen nyilvánul meg itt-ott egy szürrealista hajlandó-
ságú fogalmazásban”.29 Ez a „jól nevelt indulat” egészen a 70-es
évekig uralja Toldalagi költészetét: a nemiség ott kap majd verbálisan
hangsúlyozottabb szerepet. Geréb László a leíró költemények „sűrí-
tett alanyiságát” regisztrálja, mely az ékszerészi aprómunkán is
átsüt.30 A hol rejtőzködőként aposztrofált, hol alanyiként érzékelt én
pozíciója Toldalaginál kijelöletlen, nem is epifániájának radikalizmusa
vagy hiánya a lényeges, hanem ennek az énnek a nyelvi modulációja,
az, ahogy szól. Ez a megszólalás karakteresen komoly, mondhatni,
öreges. A „koravénség kedves póza”31 a másik tipikus eufemizált for-
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dulat a korai Toldalagi-líra kritikai recepciójában, mely a Végítélet ab-
laka című (sajnos, elég gyér recepcióval rendelkező) kötetében sze-
rencsésen kezd feloldódni. Rónay György jól látja a kötet uralkodó
szólamát, amikor a börtönretorika, a börtönképzetek homoszociális
terét villantja fel, s érzékeli Toldalagi soraiban a másság radikalizmu-
sát. Az „aztán vakon / előre lépni és ébredni más / csillagzaton” so-
rokhoz világos kommentárt fűz: „Ezen a »más csillagzaton« szület-
tek a Végítélet ablaka versei.”32 E kötet tartalmazza a Pilinszkynek
dedikált Méhkas és ásó című verset, melyben kijelölt rózsa-ikonográfia
(„a teli rózsák illatát szeressed”) fokozatosan válik Toldalaginál a bűn
jelképévé: a „teli rózsák illata” a Gyötörj csak engem, üdvözítőm című
későbbi versben egyenesen „rothatag szaggá” válik. A lét kitöltése és
kitörlése képezi a költemény alapját: egy költői heraldika játéka bon-
takozik ki, mely az ásó és a méhkas jelképein keresztül indokolja a
visszavonulást, az álom keretein belül felvillanó testiség sztoiciz-
musba kövült, mégis időnként felizzó vággyá transzformálódását.
A legfőbb lázadás a teljes nyomeltüntetés: „ha porba írnád azt, amit
a gépen / kopogtatsz és ugy halna el veled / ábrándvilágod, gyászod
és a szégyen, / s a szenvedély, miként leheleted”.33

Az identitást az elkövetett, de megfogalmazhatatlan bűn bör-
tönné változtatja: „Mit elkövettünk, a gonoszság / önnönmagunk -
ba börtönöz” (Életfogytiglan). Toldalagi az eredendő bűn analógiá-
jára alkotja meg azt a mátrixot, melyben az érzéki vágyak bűnös
sóvárgása kerül kulcspozícióba. Erósz itt az életfogytiglani szenve-
dést indukáló kitörölhetetlen ősbűnön alapszik. A bűn, a „gonosz-
ság” megnevezhetetlen, és a hatalma vesztett transzcendenciában
válik alapelemmé („Szerettél? Hol van a hatalmad?”). A lét kaoti-
kusságában, melyet az emlékezés tökéletlensége determinál, még a
nemek is elvesztik stabilitásukat: „Hol szedtelek fel és mikor, ki
tudja? / Emlékeimben nagy a zűrzavar. / Hol népligetté változik az
utca, / hol a körut sikátorba hal / és nőkből férfiak lesznek…” (Zűr-
zavar). Ezt a folyamatosan elmosódó bizonyosságot a vers zenéje is
fokozza: a Toldalagi-vers „zenéje majdnem ördögűzés, de csak lep-
lezni képes a poklot, nem tündérkertté varázsolni”.34

Toldalagi különös világa teljesen szervidegennek tűnt a szocialista
irodalompolitika és a marxista műbírálat struktúráiban. A Szitáló évek
című kötet Komlós Jánosnak Rónay György, Kálnoky László és
Károlyi Amy költészete apropót ad arra, hogy számon kérje a szocia-
lista realizmus esztétikáját.35 „Új konzervativizmussal” vádolja meg a
szerzőt (a pejoratívnak szánt terminus esztétikailag ma szinte érték-
mérőként hasznosítható), az eszmei mondanivaló helyett a kozmikus
„unalom”, a magány, a menekülés antiszociális gesztusait mutatja ki,
végül Kiss József- és Szabolcska Mihály-típusú provincializmusként
értékeli azokat az esztétikai törekvéseket, melyek nem reflektálnak
arra a valóságra, melyet a társadalom hivatalos valóságként felkínál.
Ma különösen komikusnak tartható egy ennyire radikálisan marxista
ideológiai dimenzió kapcsolatba hozása Toldalagi költészetével.

Irodalom, 1995.
június 2., 13.

25Temesváry Kriszta
kritikája: Budapesti Hírlap,

1937. március 28., 13.

26Nagy Méda: Toldalaghy
Pál: Hajnali versenyfutás.
Napkelet 15 (1937), 118.

27Thurzó Gábor:
A húszévesek költői.

Napkelet 15 (1937), 466–
470. Az idézet helye: 469.

28„Kevés harmonikusabb
lelket ismerünk ennél a

fiatal költőnél” – írja. Vö.
Schöpflin Aladár: Tolda -

laghy Pál: Hajnali verseny-
futás. In: Az az egy dal.

Toldalagi Pál emléke.
(Szerk. Hafner Zoltán.)

Osiris, Budapest, 2000,
131. (Az OSZK őrzi a
Schöpflinnek dedikált

kötetpéldányt.)

29Radnóti Miklós: Ím üdvö-
zöllek. Toldalaghy Pál új

versei. Nyugat 34 (1941),
565. Az indulat sajátos mér-

séklete még az 1970-es
években is felbukkan a

Toldalagiról szóló recen-
ziókban, vö. például Len-
gyel Balázs: A harmincas
években indultak. Élet és

Irodalom, 1973. december
15., 11. Lengyel szerint
„csak ritkán ütéserejű”

Toldalagi verse, mert oly-
annyira általános karakterű.

30Geréb László:
Toldalagi Pál:
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Rónay György is elismeri ugyan, hogy az első kötetből a Szitáló évekbe
átemelt versek egy részének üdesége „a szép préselt virágok bá-
gyadtságával hat”,36 de a kötet problematikussága korántsem a tár-
sadalmi attitűd teljes hiányával függ össze. Rákos Sándor ragadta
talán meg azt a pózt, mely Toldalagit elidegeníti olvasóitól, ez pedig
nem más, mint „a képzelt öregedés pánikhangulata”.37 Ez a tipikusan
queer tematika hagyományos keretek közt homogenizáló karakterű-
nek hathat, de tartalékai épp a folytonos szubjektumvesztés és iden-
titásmetamorfózis ábrázolásában vannak, mely a szépség narciszti-
kus kultuszával minduntalan szembeszegezi a keresztény etikát.
Talán, legalábbis az érzésvilág ideologikuma szempontjából ezért is
nevezte Ferenczi László Toldalagi líráját verssé vált etikának.38 Ez a
morális súly olyan nehezéket jelent, mely folyamatos ellenőrzést kö-
vetel, ugyanakkor kijátszható, mégpedig az artisztikum felfokozásá-
val és a rejtjelezéssel, mely egyfajta redukált absztrakció jellegét kelti.
Ez utóbbi kivált az elhallgatás különféle alakzataiban demonstráló-
dik, mint például a már idézett Életfogytiglan című vers esetében.

1968 fordulatot jelent Toldalagi pályáján. A Valamilyen éden felé című
kötet alapállását Rigó Béla vitatható eredményekre jutó, de sok te-
kintetben éleslátó tanulmánya így jellemzi: „Toldalagi lírájában a sze-
relem helyett a nemiség szerepel. Férfi és nő kapcsolatából kiűzte az
intellektuális, individuális, etikai stb. jegyeket. Pusztán a párzásra kész
vagy párzó formák esztétikumában tartja meg a kapcsolat emberi vo-
násait.”39 Ez a furcsa hipermaszkulinizálódást is előidéző, a hetero nor -
matív rend uralmát megerősítő hozzáállás azonban csak látszólag eny-
nyire egyértelmű, valójában nem csak a nemiség válik explicitebbé a
szerelemmel szemben, sokkal inkább felerősödnek az ambivalenciák,
a nemek közti átjárások, a maszkulinitást fetisizáló tendenciák. Rigó
szerint a költő „maximális érzelmei: tárgyilagosan előadott nosz-
talgiák”,40 valójában épphogy ez az egyik legfizikálisabb és konk-
rétumaiban legintenzívebb kötet. A Valamilyen éden felé című kötet41

A bonyolult ember című ciklusának szexualitás-felfogását érdemes kö-
zelebbről is megvizsgálni. Ez a különösen koncentrált, emblemati-
kus című ciklus az Uszodában című verssel kezdődik: egy viszony-
lag intim tér, ahol a test kilép a nyilvánosság elé, és az ősanyaggal,
akárcsak a magzatvízzel egykor, elemi mivoltában egyesül. A test
anyagisága azonban önmagában nem zavarba ejtő, hiszen adottság:
ám annál inkább az a másik testére irányuló kíváncsiság. A testek
közé vegyülés a mellérendelődés képzeteit kelti („egymás mellett csil-
logó testek”), de valójában a vágy és a látvány a testeket hierarchizálja.
A vágyat a „nyár démona” jelképezi. A test választhat az elmerülés
vagy az „oszlop-lét” között, mint egy konstrukció része. A tekinte-
tek kereszttüzébe kerülő test „kihívóvá válva rosszabb / lesz, mint
a kétértelműség”. E kétértelműség a nemi identitást célozza meg és a
kitárulkozás lehetőségeivel játszik el, a test beszédére hagyatkozik,
a testek tudásának automatizmusát engedi szabadjára, miközben a
normatív viselkedésre hívja fel a figyelmet:

Ím üdvözöllek. Vigilia 6
(1940), 266.

31Rónay György:
Toldalaghy Pál: Ím

üdvözöllek. Napkelet 18
(1940/7), 370.

32Rónay György:
Végítélet ablaka. Vigilia
14 (1949), 140–142. Az

idézet helye: 140.

33Toldalagi Pál:
Végítélet ablaka.

Budapest, 1948, 22–23.

34Rónay György:
Az olvasó naplója. Vigilia

30 (1965), 685–688.
Az idézet helye: 686.

35Komlós János:
Új kötetek – régi versek.

Kortárs 1 (1957), 451–457.

36[Rónay György]: Az
olvasó naplója. Vigilia 23

(1958), 58–59.

37Rákos Sándor: Szitáló
évek. Toldalagi Pál versei.

Élet és Irodalom, 1958.
január 10., 9.

38Ferenzi László:
Toldalagi Pálról. Vigilia 65

(2000), 693–694.

39Rigó Béla: Toldalagi Pál:
Valamilyen éden felé.

Tiszatáj 24 (1970), 82–83.
Az idézet helye: 82.

40Uo. 83.

41Toldalagi Pál:
Valamilyen éden felé.
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mert nemek és agyon gyalázott
nem nélküliek közt tilos
fölöttük állónak maradni,
le kellene lábaihoz

térdelnem ennek vagy amannak,
kitárulkoznom kellene,
szót szóba öltve, szolga módra,
dehát mit érnék el vele.

Az „agyon gyalázott nem nélküliek”, a kétértelműség motívuma
a verset a nemi ambivalenciák terepén hagyja ugyan, de a szépség
ellenállhatatlan fetisizálását is elvégzi. Az összeolvadás, az elve-
gyülés éppúgy lehetetlen, mint az elkülönülés: a meztelen test inti-
mitásai átláthatatlanok és egyszemélyesek: ez a kontemplatív ku-
darcerotika egy negatív szemantikai hordalékkal elárasztott nyelvi
térben valósul meg („tilos”, „kellene”, „rosszabb”, „szolga mód ra”).
Az uszoda tulajdonképpen a vers tere maga, ahol a kitárulkozás
prob lematikája éppoly releváns, mint a bizonytalanságé.

A tilalomszegés című versben Ádám és Éva első szeretkezésének
leírása zajlik, a szexualitás felfedezése: az állatiasság természetes
vonásává válik ennek az emberi ösztönnek. Ez az állatiasság azon-
ban tisztább karakter kap a Bonyolult emberben: a párzó lepkék szé-
pek, mert „nincs semmiféle mezítelenségük”. A Rögeszmés rendsze-
rezés című költemény a belső világ megkonstruálásáról elmélkedik,
miközben elképzelhetetlen a külső normatív rendszer ignorálása:
mindennek más a helye itt és ott, s kétséges, van-e közös nevező.
A cél egy „ártalmatlan múzeum” kialakítása, melyben bárki szem-
lélődhet. Ez a szinte eszelősen perverz önfeladás, normaigény a
Meg nem talált szavakban kudarccá válik, az Idézet egy kódexből az én
elhagyásáról szól, az identitás feladásáról és feloldódásáról a szo-
kásos meg nem értésben. A szeretkezés (Változás) kudarcként jele-
nik meg: a naivitás ősállapota visszaidézhetetlen, a testhez bűn
tapad. A szeretők visszahullnak az idegenség állapotába: Toldalagi
e versében a voyeur pozícióból zajló narráció szimptomatikus.

A versekben megképződő vágymunka egyik iránya a normalitás,
a rend felé hatol (Korok című vers), s olykor e kiszolgáltatott vágy az
én széthullásával is összefüggésbe kerül („Én széthullok ezer da-
rabra”), a másik a heteroszexuális aktusok kiüresedését vagy ku-
darcát hivatott dokumentálni. A testek rendszerint potensek, a fiú-
test „bika erejű”, fiziológiailag szinte minden adott: „a nők szép
mellbimbója látszott, / a férfiak nagy hímvesszője meg / e célra
szánt tasakban feszített” (Középkor). A feloldódás vágya („egészen
szétosztódnék”) és az integritásé („mégis egy maradnék a gyönyö-
rűségben”) egymást oltja ki. Leírható-e, és lebírható-e az anyag ösz-
töne, a fenntartandó élet maga? Főként akkor, ha váratlanul bekö-
vetkezik nem a test, de a hit impotenciája.

Magvető, Budapest, 1968.
A ciklus helye: 77–87.
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A 60 éves költő életművét reprezentatívan bemutató Igézet és va-
lóság42 recepciója a hagyományos sémák elismétlése mellett kiemeli
a költő „lényében rejlő kettősség” intenzivitását,43 mely az egyete-
mes élményként felfogott szexus és a fiziológiai hús-csont valóság
közt feszül, illetve az önkorlátozás és az ösztön közt oszcillál. Ez az
elfojtottság hívja létre az unortodox olvasatok lehetőségeit. A meg-
nyilatkozás konzervativizmusát és érzelmességét Csukás István a
„testre szabott világ” szédületében oldja fel.44 Ez a testre szabás
a szó összes értelmében kardinális jelentőségű: a test egyszerre a
lét fizikai kiterjedése és a tisztaság akadálya, gátja, egy érzelmi góc-
pont lüktető burka mindig a szükséges önkontroll és gyalázat
kénye-kedvének átengedve. Ez az ösztönlét-cenzúra szinte szado -
mazochista játékká válik Toldalagi világában, melynek tétje vég-
 ered ményben mégiscsak a gyönyör.

A visszahívott tenger45 című kötetben egy haloványan már ismert,
de mégis új szín jelenik meg: a fetisizált maszkulinitás ünneplése.
A Bandita című költemény ezt remekül példázza: az agresszív
maszkulinitás bizarr ódája: szépség és férfiagresszió csapdája nyí-
lik meg a vers alatt. „Szép és nemes állat” — így definiálja a bör-
tönviselt férfit a költemény: mintha egy Genet-figura verses portréja
lenne. A metaforikus tigrist „burjánzó erők” uralják, nincs menekvés,
csak áldozat lehetsz. A potens férfi ünneplése a Zord labdajáték 46 Egy
férfi című portréjában a bűnöző aura nélkül jelenik meg: „A heréiben
bízott, nem hitt / Semmi másban.” De a Nők bolondítója is hasonlóan
ide sorolható karakterrajz. Síki Géza (azaz Rónay László) a szeparált
ember nézőpontjának tragikus metaforáját dolgozta ki a kötetcím kap-
csán: „…szigetről nézte az életet, de ez a sziget nem a boldogok bi-
rodalma volt, hanem a boldogtalan számkivetetteké, itt még a játék
is »zord« volt, s »temetés minden óra«”.47 Ez a boldogtalanság azé
a számkivetetté, aki a radikális férfiasság rituáléiból maradt ki: a zord
labdajáték tragikuma nem a zordsága, hanem a játék zordságának
tulajdonképpeni megközelíthetetlensége.

A fenti portrékkal szinte ellentétes a homoszexuális festőről,
Mednyánszky Lászlóról írt költemény,48 mely épphogy a terméketlen
maszkulinitástól való szabadulás drasztikumával végződik. A ho-
moerotikus vágy meddősége fogja, a maszkulinitástól való szaba-
dulás lehetősége pedig a vágy kiszolgáltatottja:

A csavargók, a tolvajok
bámész fiatalemberek
közül egyik sem volt, aki
mosolygott volna, nevetett,

egyértelműen cinkosok
voltak s szerette, szánta őket,
de túl sok volt már a mocsok,
hogy ő is már hideglelős lett

42Toldalagi Pál: Igézet és
valóság. Válogatott és új

versek. Magvető,
Budapest, 1971.

43Szeghalmi Elemér: Az
igézet és valóság költője.
Toldalagi Pál lírája. Vigilia

39 (1974), 49–50.

44Csukás István:
Az ígézetes valóság.

Élet és Irodalom, 1971.
október 9., 11.

45Toldalagi Pál:
A visszahívott tenger.

Szépirodalmi, Budapest,
1973.

46Toldalagi Pál: Zord
labdajáték. Szépirodalmi,

Budapest, 1976. 

47Síki Géza: Versek –
Pályák. Vigilia 41 (1976),

413–416.

48Toldalagi Pál:
A visszahívott tenger,

i. m. 22.
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