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Orpheuszi ringató
Kommentár Weöres Sándor 

[A bestiák meghozták a kikeletet…] cím� töredékéhez

„A hetvenes években, Debrecenben egy író-olvasó találkozón mindenféléket 

kérdeztek Weörest�l: kit tart a legnagyobb költ�nek? (Toldalagi Pált), kivel 

beszélgetne a világtörténelemb�l? (a szomszéd fehér kutyájával), mi a véle-

ménye a téeszesítésr�l? (itt a költ� visszakérdezett, hogy mi is az a téesze-

sítés)”.1 Amikor Weöres Sándor Toldalagi Pált nevezte meg mint „legnagyobb 

költ�t”, vajon kivel szeretett volna tréfát �zni? Egyáltalán: ha a kontextus alap-

ján nagy is a kísértés, min�síthetjük-e komolytalannak ezt a kijelentést?

A hetvenes években Toldalagival már nem számolt az irodalomért� közvéle-

mény. A költ�, aki kivételes tehetséggel, üstökösszer�en indult, a történelem és 

a testi betegség tehertétele alatt összeomlott. 1949-t�l a hatvanas évek közepéig 

az irodalomtörténeti – és olykor a valóságos – tetszhalál állapotát mutatta. Ugyan 

1968-tól, csaknem húszesztend�s szünet után, újra nagyobb mennyiség� verset 

publikált, poézise mégsem ragyogott abban a fényben, amely a harmincas, negy-

venes években jellemezte. Ezért 1970 körül �t nevezni a legnagyobb költ�nek: 

irodalmárpukkasztásnak t�nik. Mindazonáltal nem tudni, hogy Weöres személyes 

kánonában Toldalagi nem a legnagyobbak között foglalt-e valóban helyet!?

Toldalagi Pál és Weöres Sándor személyes kapcsolatáról nincs sok adatunk. 

Biztos támpont viszont, hogy 1976-ban Weöres Toldalaginak ítélte az egy évvel 

korábban alapított Füst Milán-díjat. Nem hiszem, hogy pusztán részvétb�l. Persze 

ez szimpla feltételezés, van, aki nem tulajdonít sok jelent�séget ennek a gesztus-

nak. A minimum, ami ebb�l biztonsággal kiolvasható: Weöres a végs�kig fi gye-

lemmel kísérte a tragikus sorsú Toldalagi pályafutását. Az is erre a tényre utal, 

hogy Károlyi Amy 1976-ban, Toldalagi halála után az emlékére verset publikált.2

Károlyi Amy a Castor és Pollux Rómában cím� karcolatával közvetve azt is 

bizonyítja, hogy ennek a költészetnek nem csupán a végét, hanem a kezdeteit 

is fi gyelte a – mondjuk így – Weöres házaspár: „Castor és Pollux elválasztha-

tatlanok, mint kett�s csillag a római égen. Ahol Pilinszkynek és Toldalaginak 

hívják �ket 1947-ben. (…) Igaz, Pilinszky mögött már ott a Trapéz és korlát, 

de nem ritka a briliáns els� könyves költ�. Ám Toldalagi versei is nagyon 

szépek, igaz pasztellesebbek, elmosódottabbak, de az sem ritkaság, hogy 

többedik kötetével ugrik nagyot a költ�. Abban a római pillanatban még nem 

d�lt el, melyik lesz a fényesebb csillag.”3

1 Szeg� János, 1000-weores-6-szemmel, litera.hu
2 Károlyi Amy, Három sóhaj T. P.-ért, Magyar Nemzet, 1976. szeptember 12., 12.
3 Károlyi Amy, Castor és Pollux Rómában, in: Károlyi Amy, Moldován Domokos, Weöres Sándor 

és Károlyi Amy élete képekben, Magvet�, 1984, 144–145.
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Rómában valóban találkozott egymással Toldalagi és Weöres, hiszen 1947–

48 fordulóján a római Magyar Akadémián tartózkodtak mindketten (Károlyi 

Amy, Pilinszky János, Lengyel Balázs, Nemes Nagy Ágnes, Takáts Gyula, Csorba 

Gy�z�, Déry Tibor, Kerényi Károly, Lukács György, Balázs Béla, Klaniczay Tibor, 

Ferenczy Béni etc. társaságában). Weöres és Toldalagi esetleges kommuniká-

ciójáról nincs birtokomban dokumentum, viszont ottani közérzetükr�l valamit 

megtudhatunk, és ez komoly hasonlóságot mutat.

Toldalagi az akadémiai rendezvényekt�l igyekezett lehet�ség szerint távol 

maradni. Pilinszkyvel rendszerint egész napra beültek a Largo Argentina eszp-

resszóba, ahol bámészkodtak és cigarettáztak.4 Toldalagi élete egyik leggyöt-

r�bb emlékének min�sítette a Rómában töltött telet. Saját bevallása szerint 

még a harmadik ott töltött hónap után sem tudott visszatalálni lakóhelyükre, 

a Via Giulia-i épületbe. „Bizonyos dolgokat csak akkor vagyok hajlandó meg-

nézni és meghallgatni, ha éppen akkor kedvem van rá, vagy kényszerítenek 

rá” – írta egykor. Ezzel magyarázható, hogy Rómából nem látott szinte semmit. 

Külön kiemelte egy másik levelében, hogy még a Forumon sem volt, ellenben 

öt-hat alkalommal megnézte a római állatkertet.5

Hasonló jelenségr�l számol be Lengyel Balázs Weöres Sándor kapcsán, 

akit – miután napokat gubbasztott feleségével a hideg, f�tetlen szobájukban 

– Kerényi Károly próbált kérlelni: „Sanyika, nézzetek azért körül, induljatok 

ki erre vagy amarra”, � azonban csak ezt válaszolta, hogy „Mit nézzek?”, és 

lezárta azzal az ügyet, hogy Róma csak olyan, mint Kecskemét.6 Pilinszky is 

err�l beszél egyik levelében Weöressel kapcsolatban: „Rómát utálja, s egyedül 

Michelangelo Mózese tetszett neki úgy-ahogy”.7

Meglep� vagy nem, ilyen szempontból Toldalagi egyívású volt Weöressel. 

Emberi magatartásuk költ�i magatartást is tükröz: „a multat bálványozzák és 

az él� / politikától elhúzzák az orruk, / az életnek hátat fordítanak / s elkor-

csosult távlattalan világban / füszállal és bogárral édelegnek” (Weöres Sándor 

sorai a „Harmadik nemzedék” cím� verséb�l, mely az �t és nemzedéktársait 

támadó, korabeli kritikákkal polemizál).

Több mint tíz évvel ezel�tt Hafner Zoltán hívta fel a fi gyelmemet Weöres 

Sándor [A bestiák meghozták a kikeletet…] cím� töredékére. Ez az írás konk-

rétan említi Toldalaghy (sic!) nevét. A prózaversszer� szövegnek jelenleg két 

kiadása ismert.8 Különbség köztük egyrészt a sorok tördelésében van (talán 

mert a kézirat próza formájú), másrészt a vershez f�zött jegyzetek változtak.

4 In memoriam Pilinszky (Versek, interjúk, emlékezések, fényképek, grafi kák), szerk. Bogyay 

Katalin, Bp., Offi cina Nova, 1990, 5., 20.; Lengyel Balázs, Két Róma (Emlékezés 1948–

1993), 284., 291., in: Lengyel Balázs, Két sorsforduló, Bp., Balassi, 1998, 271–306.
5 Toldalagi Pál levele Czjzek Évának, Bp., 1957. márc. 17. és 1959. máj. 24. (Az idézet az 

utóbbi levélb�l való.)
6 Lengyel, Két Róma, 273.
7 Hafner Zoltán, Pilinszky Rómában – 1947, 1967, Bp., Kortárs, 1997, 25. (Honffy Tivadarnak 

írt, 1948. januári levél)
8 Weöres Sándor, Versek a hagyatékból (Egybegy�jtött versek, IV.), Szerk. Steinert Ágota, Bp., 

Weöres Sándor örököse�–�Saxum Könyv Kft., 1999, 72.; Weöres Sándor, Elhagyott versek, 

Szerk. Steinert Ágota, Bp., Helikon Kiadó, 2013, 366–367.
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Az 1999-es kiadásban a következ� olvasható a verstöredékr�l: „Tintával írt 

kézirat, mindkét rész egy oldalon. A hátlapon a Negyedik szimfónia részletei 

ceruzával írva, valamint helyiségnevek felsorolása és latin feljegyzés. Talán 

az ötvenes évek közepén vagy végén született.” Ehhez képest az új kiadás 

– kérd�jelesen – 1949–50 körülre teszi a keletkezését, a következ� megjegy-

zéssel: „A hátlapon a Negyedik szimfónia részletei, ennek alapján próbáltam 

keletkezési id�pontját meghatározni.” A  szöveg tehát bizonytalan datálású, 

keletkezhetett az ötvenes évek második felében is, de akár az elején is, vagyis 

röviddel az említett római tartózkodás után.

Az is el�fordulhat, hogy a töredék két részlete nem is tartozik egybe, vagy leg-

alábbis meglehet�sen lazán kapcsolódnak: a 2013-as szövegkiadás tartalomjegy-

zékében a szerkeszt� Steinert Ágota az írás két szakaszának kezd� sorát külön is 

szerepelteti, ami a szöveg egységével kapcsolatos bizonytalanságra utal(hat)!

Témánk szempontjából, tehát hogy Weöres Sándor tarthatta-e nagy köl-

t�nek Toldalagi Pált, a második rész az érdekes, ezért azt idézem teljes terje-

delemben: „Ringatózik föl-le. Elveszítjük az átfestett bimbókat, megkeressük 

az elfelejtett ismeretlent a fi ókok mélyén, eszünkbe jut az a vidék, ahol sose 

voltunk, otthon vagyunk az ismeretlenben. Lábunkat lelógatjuk az erkélyr�l, 

szivarozunk és Toldalaghy Pál verseit olvassuk, de nem ad olyan fokú unal-

mat, mint amekkorát kívánnánk magunk el�tt is eltitkolva. Ó hol a költ�, 

aki harmincezer soros unalmon át úgy vezetne bennünket, mint Charon az 

alvilági vízen? � volna a legnagyobb. Mi csak kezünket és lábunkat lógatjuk, 

kutyát és macskát simogatunk, s minden egyéb érdekl�dést csak mímelünk. 

Elváltozik az � arcának színe, ül a hintaszékben, melyet az elváltozott élet 

alája-tolt és csoda-e, hogy � maga is elváltozott.”

A szöveggel kapcsolatos els� fontos észrevétel, hogy a beszél� túlnyomóan 

a többes szám els� személy� nyelvtani alakot használja – hét mondatból ötben 

(azt is mondhatjuk, hogy ezáltal elkülönül a töredék feltételezett els� verssza-

kától, amely végig egyes szám harmadik személyben íródik). A többes szám el-

s� személyt használó szövegrész alanya általános alany, így, ha személyes élet-

helyzetb�l indul is ki, olyan közlésre vállalkozik, mely személytelenül érvényes.

Fontos kiemelni, hogy az általunk vizsgált szakasz els� és utolsó mondata 

egyes szám harmadik személy�, tehát mintegy keretet képez a bels� öt mon-

dat körül.

Az els� mondat a ringatózást mint mozgást vetíti elénk, annak körülírása 

nélkül, hogy ki vagy mi ringatózik. Csak az utolsó mondatból derül ki, hogy egy 

hintaszékben ül� alakról van szó, aki „arcának színében elváltozott”. A hinta-

szék fi guratív jelentést is hordoz, ugyanis azt az „elváltozott élet” tolta a szóban 

forgó személy alá: az élet metaforikus hintaszékér�l és a megszemélyesítésben 

elénk lép� életr�l van itt szó, ami és aki ringat.

Természetesen a hetedik mondatban nem lehet nem észrevenni az evangé-

liumi intertextust, mely Jézus színeváltozását (metamorphószisz, transfi guratio) 

idézi: „Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a test-

vérét, és fölvitte �ket külön egy magas hegyre, és színében elváltozott el�ttük. 

Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár.”9

9 Máté 17,1–2. Jézus színeváltozása az isteni dics�ség megjelenése az immanenciában.
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Ha eddig könny�, egyszer� szövegnek t�nt volna ez a rövidke prózavers, 

máris láthatjuk, hogy tömény, alakzatokkal s�rített – esszenciális módon szól a 

témájáról. A témája pedig nem más, mint maga a költészet. Ars poeticának is 

nevezhetnénk, hiszen a költészet megszületésér�l, bölcs�jér�l beszél, arról a 

szféráról, ahol a líra (ott)honos.

A Weöres Sándor írásait ismer�k számára nem lesz meglepetés, hogy ez a 

szféra a transzcendenciában keresend�, hiszen Weöres szerint a költészet az 

emberi szellem olyan fakultása, mely képes az id�belit összekötni az id�tlennel 

(mint a mítosz és a vallás). A teljesség felé cím� lírai tanítóbeszédében kifejti, 

hogy „a  m�vészi alkotás emberfölötti csoda” és „a  remekm�ben, az alkotó 

és m�élvez� képzelet közvetítésével, az id�tlen dereng át az id�beli világba” 

(A remekm� c. szakasz). A felszínes, zajos, oppozíciókkal terhelt, tapasztalható 

élettel szembeállított létezés – mely teljes, változatlan, megnevezhetetlen, ki-

mondhatatlan, egyén fölötti, érzékelhetetlen – a költészet által juthat hanghoz. 

Weöres szerint a jó halál (üdvösség) pusztán a létezésbe való megérkezés, 

a költészet pedig ennek el�vételezése, megtapasztalása lehet.

Hamvas Béla 1944-es kritikája Weöres Medúza kötete kapcsán a költészetnek 

éppen err�l a min�ségér�l szól: „Elkezdték az olyan költ�ket el�nyben része-

síteni, akik a küls� és tárgyi világot az eredetihez visszaviszik: el�ször a bels� 

képhez, aztán az érzékelhetetlen bels� zengéshez, végül a transzcendens léthez. 

(…) Ebben a költészetben a világ visszatér �sállapotába: leveti küls� és tárgyi 

voltát. Visszarealizálódik. Újra az lesz, ami: idea. Isten, Lét, Valóság. (…) Kétség-

telenül ma elkezdik látni, hogy a tárgyi világhoz kötött költészet akár a politikai 

zsibvásáron ég el, akár mesterségbeli b�vészmutatványokban éli ki magát, 

a költ�i lét céljának inkább útjában áll, mint azt teljesíti. (…) A legtöbb, amit az 

ember elérhet, hogy valóságon túli valóság ostromának enged, és visszatér oda, 

ahol nincsenek tárgyak, dolgok, nincs küls� világ, nincsenek ének, de megvan 

a lét teljessége, az örök ragyogás. (…) Mallarmé beszélgetés közben egyszer azt 

mondta: »La poesie etait fourvoyée depuis la grande déviation homerique – a 

költészet a homéroszi nagy eltévelyedés óta hamis útra futott«. Mikor azt kérdez-

ték t�le, mi volt Homérosz el�tt, így szólt: »L’orphisme«. Orpheusz. (…) A homé-

roszi eltévelyedés következtében a költészet küls� látvány, a felszín mutatványa, 

az érzéki b�báj, a lebilincsel� látszat szemfényveszt� varázslata lett. Homérosz-

nál minden ragyog, még a betegség és a vétek is. Homérosz az ember fi gyelmét 

erre a felszínre tereli, ezzel áltat, ezzel kápráztat. Az orpheuszi költészet ezzel 

szemben az igazi költészet, amelyt�l a tigrisek megszelídülnek s amelyre a halak 

kidugják a fejüket a vízb�l – az isteni szavak elementáris kinyilatkoztatása.”10

Nem véletlen, hogy az általunk tárgyalt töredék vers az élet elváltozását, 

a színeváltozást, illetve az alvilági vízen, a Styxen való átkelést hozza játékba, 

amikor a költészet m�ködésér�l beszél, hiszen mindkett� olyan, különböz� ha-

gyományokból származó teológiai terminus, mely az életen túlival való találko-

zást próbálkozik szóvá tenni. Ezek ezen a helyen a költészet metaforái lesznek.

Weöres esetében egyébként komolyan kell venni az életen túlival való találko-

zást. Domokos Mátyás A fogak tornáca cím� kötet beszédmódját elemezve egész 

10 Hamvas Béla, A medúza, in: Magyar Orpheusz (Weöres Sándor emlékezete), szerk. Domo-

kos Mátyás, Bp., Szépirodalmi, 1990, 213–217.
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konkrétan kijelenti: „a folytonosan álarcok mögül beszél� költ� verseiben nyil-

vánvalóan nem az, aki, a Lét dermeszt� ragyogással és költ�i er�vel megidézett 

valósága viszont minden esetben az, ami. Méghozzá szó szerint, mert amire mi 

képtelenek vagyunk: Weöres Sándor géniusza tud olvasni »a mennyek ábrás 

könyvében«, és az � olvasata bármennyire is költ�i – szeretném hangsúlyozni 

a szót! – szó szerint érvényes, mert szó szerint igaz.”11 Bartal Mária kifejtette, 

hogy a Hamvas által Weöres elé mintaként állított orfi zmus olyan költészet, mely 

a költ�i szó metafi zikai érvényét hangsúlyozza, vagyis kvázi-vallásos jelleg�.12 

Akkor is, ha egyébként a XX. századi orfi ka demitizált, a  költ�i jelhasználatot 

megjelöl�, pusztán immanens, poétikai-retorikai irányzatként is értelmezhet�.13

De vajon hogyan kerül Toldalagi, jobban mondva Toldalaghy említése ebbe 

a kontextusba?

Mindenekel�tt fontos megemlíteni, hogy a név írásmódja önmagában segít-

ségére siet a Weöres-írás kronologizálásával küszköd� fi lológiának. Toldalagi 

Pál vezetékneve eredetileg Sperker volt, ezt azonban költ�ként nem használta. 

1934-t�l mint Toldalaghy publikált. Édesanyja után, aki anyai ágon a nagyercsei 

gróf Toldalaghi (sic!) családból származott, joggal viselte a nevet. Ámbár, ahogy 

Pilinszky is utal rá fi noman, az 1948 el�tti „ghy”-os írásmód kissé fellengz�s: „Pa-

lika” valójában csak „Oldalághi” arisztokrata volt.14 1948-ban, a történelmi hely-

zet átalakulása miatt nevének írásmódját megváltoztatta, kissé naiv indoklással: 

„Nevét – saját közlése szerint – eddig kivétel nélkül hibásan: Toldalaghy válto-

zatban közölték.”15 Az els� két kötetén (Hajnali versenyfutás, 1936; Im üdvözöl-

lek, 1940) még Toldalaghy, az 1948-as Végítélet ablaka köteten már Toldalagi.

Számunkra ebb�l az a tanulság, hogy mivel Weöres az 1948 el�tti írás-

módot használta, ezért Steinert Ágota frissebb datálása látszik igazolódni. 

Vagyis a töredék 1949 környékén keletkezhetett, amikor még jobbára csak 

„Tolda laghy”-verseket lehetett találni.

Weöres második mondatának rejtélyes szavai – „megkeressük az elfelejtett 

ismeretlent a fi ókok mélyén, eszünkbe jut az a vidék, ahol sose voltunk” – 

egészen konkrétan utalhatnak Toldalaghy els� két kötetére, pályakezd� versei-

re, illetve azoknak újraolvasására.16 A kortársak hasonló érzülettel csodálkoztak 

11 Domokos Mátyás, A porlepte énekes (Weöres Sándorról), Bp., Nap Kiadó, 2002, 44–45.
12 Hamvas számára az orfi zmus: „az egyetemes kultúra víziójában tetszés szerint b�víthet� 

szövegegyüttes, amely lehet�séget teremt az �sköltészethez való visszatéréshez”; az írás: 

a hallgatáshoz közeli tevékenység; az író: az ismeretlen által diktált beszédet lejegyz� mé-

dium. Vö. Bartal Mária, Orfi kus impulzusok Weöres Sándor költészetében, Literatura, 2009/1, 

33–41.
13 Pór Péter „az orfi kusság megértését elválasztja az Orpheusz-kultusz örökségeinek feltárá-

sától, indirekt módon a legfrissebb Rilke-szakirodalom is igazolja”. Vö. Schein Gábor, Rilke 

költészetének térkoncepciója (Peter Pór: Die orphische Figur Zur Poetik von Rilkes „Neuen 

Gedichten”. Heidelberg, 1997.), BUKSZ, 2001/1, 16–23.
14 Pilinszky János, Tanulmányok, esszék, cikkek, szerk. Hafner Zoltán, Bp., Századvég, 1993 

I–II. (röv. TEC), I/318–322.
15 Négy nemzedék (Él� magyar költ�k), szerk. S�tér István, Parnasszus, 1948, 339.
16 A kötetekben meg nem jelent nagyobb mennyiség� fi atalkori vers megtalálható: Toldalagi 

Pál, Árnyak zenéje (Kallódó versek 1934–1976), szerk. Basa Viktor, Bp., Napkút, 2010
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rá erre a költészetre. Például Thurzó Gábor a következ�ket írta róla: „Milyenek 

voltak ezek az ifjúkori versek? Nem kell fellapoznom els� vékonyka kötetét 

(…), hogy valami párás varázsban megjelenjenek el�ttem karcsú, áttetsz� 

nyírfái, szökken� �zei, törékeny bokájú lányai, rám ne lengjenek könny�, 

illatos szell�i, és ne töltsön el újra a frissességnek, pezsg� ifjonti mámornak, 

könny� kis mélabúnak öröme. Csupa-csupa szín ezek a versek, különös, so-

semvolt kékek, zöldek els�sorban, és egy-egy borongósabb múltbeli arcké-

pet felidéz� versben: borús barnák, megkopott aranyak. Úgy éreztem, ez az 

ifjú és ismeretlen költ� megtalálta a maga Orplidját, a vágyott földet, melyet 

Mörike egy életen át keresett. S ez az Orplid a környez� világ volt, nagyon is 

valóságos világ (…). Minden mindig nagyon valóságosan, és mégis átemelve, 

nem is annyira a költészet, hanem inkább a vágyak, álmok régióiba.” És a 

kulcsmondat: „Azt hiszem, fogalma se volt, mit idéz fel verseivel.”17 Kiemel-

ném és Weöres sorai mellé állítanám ebb�l a „sosemvolt” színek, illetve a hét-

köznapi valóság „átemelésének” említését.

A Weöres-szöveg beszél�je „Toldalaghy” olvasását olyan tevékenységekkel 

említi együtt, melyek egyáltalán nem nevezhet�k aktív állapotnak: láblógatás, 

szivarozás, házi kedvencek simogatása és ringatózás – „minden egyéb érdek-

l�dést csak mímelünk”. Úgy t�nik, hogy ez a passzív állapot kapcsolatban áll 

az alkotói munkára, illetve a m�vészi alkotás befogadására kész állapottal. 

Pilinszky János, aki véleményem szerint ebben a kérdésben akár Toldalagi ta-

nítványa is lehetett, hasonlóakat ír egy helyütt. Szerinte a költ�i munka egyszer-

re „abszolút passzív és abszolút aktív… mint a vadászat, amely hihetetlenül 

aktív fi gyelem, és várakozás, és semmittevés (…) ezt a legjobban akkor lehet, 

ha minél eleresztettebb vagyok”.18 Eszerint az alkotó m�vész (és a m�élvez�) 

befogad valamit egyfajta passzív, dekoncentrált, egyéniség-vesztett (tudat)ál-

lapotban. Az összeszedettség, az individualitás csak akadály ilyenkor. Az igazi 

m�vészet eszerint önfeled�, tökélyre jutott fi gyelem.

Minden bizonnyal így gondolkodott err�l Toldalagi Pál is, akinek fi atalkori 

verseiben az alkotótevékenységet sokféle, de szorosan összefügg� – az értelem 

háttérbe szorulását, kikapcsolt állapotát, illetve a módosuló létszférát kifejez� 

– metafora írja le: félálom, féléberség, bólintgatás (vagyis: szendergés), lelas-

sulás, hóba, ködbe, télbe, alkonyatba süppedés, továbbá úszás, szárnyalás, 

suhanás és részegség.

Három példát idéznék, hogy érthet� legyen, mire gondolok. Egy invokáció 

jelleg� szövegében a következ�, az alkotói állapottal kapcsolatos metafora-hal-

mozást találjuk: „Jöjj, hosszú tél, félálom, lomha élet, / emlékeink méhésze! 

Várjuk a / ködhullások s a lassú hóesések / riasztó csöndjét, édes és suta / 

álmélkodását szívünknek (…) // Ragadj meg engem, b�völjél, idézzed, / de-

cembervégi alkony, a szelíd / er�ket, sz�ke n�k és szép vidékek / páratlan és 

igaz emlékeit. / A hóban, mint apácák, tiszta lelkek, / suhanjanak felénk a régi 

n�k, (…)”19 Egy másik, hasonlóan ars poeticus költemény az én világba oldódá-

17 Thurzó Gábor, Napló helyett, Bp., Magvet�, 1984, 514–515.
18 Maár Gyula, Egyenes labirintus (Pilinszky-portré a televízióban), in: Pilinszky János, Beszélge-

tések, Bp., Osiris, 1994, 171.
19 Toldalagi Pál, Jöjj, hosszú tél!, Magyar Csillag, 1949/ 2., 84., in: Árnyak zenéje, 115.
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sát, illetve a hétköznapi világ átalakulását, színeváltozását írja le mint az alkotás 

szituációját, amit egyúttal ringatózás (!) kísér: „A kávéházban utcan�k s lapok / 

között teázom és bólintgatok. / S ha felragyognak egyre-másra itt / a villany-

körték s porcelánjaik, // a testem és a lelkem már olyan / szelíd és lágy, mint 

nyáron a folyam. / Elkezdenek az élet piszkai / emlékeimmel együtt ringani.”20 

Egy harmadik vers pedig valóságos mennyei manifesztációról beszél, angyali 

zenér�l, melyet a beszél� (vagyis a szöveg szerz�je maga) médiumként él át 

és közvetít: „Ha ébredek s az ablakon fehéren / az áprilisi ver�fény ragyog, / 

féléberen még tovább heverészem / és jönnek aztán, jönnek angyalok. // Ki 

füstöl�t hoz és ki búgva penget / citerát, hozzá hárfát lassudan. / A többiek 

meg csendesen lebegnek. / Nagy színes szárnyuk úszik és suhan. // A testek 

is mind, mint megrészegednek, / az aluszékony testek és a szív. / Az örök és 

a régi szerelemnek / örök visszhangja újra visszahív.”21

Érdemes megfi gyelni, hogy ezeken a helyeken szó van a világ átalakulásáról 

(metamorphószisz, transfi guratio), mely együtt jár a láthatatlan megidézésével, 

érzékelhet�vé tételével: a  múlt szellemei, angyalok jelenléte, szférák zenéje, 

világegész-tapasztalat, misztikus szerelem etc. Úgy t�nik, hogy „Toldalaghy” 

költészete közel állt ahhoz, hogy az átalakulás, színeváltozás ezen élményét 

médiumként átadja olvasóinak. Olyan er�vel, hogy már-már készül�dnek a 

madarak rajokban keringeni fölötte, a  halak magasra kiugorni a tengerb�l, 

a kövek és a fák megindulni.22 Ilyen potenciálja – hamvasi értelemben – csak 

a leg�sibb költészetnek, az orpheuszinak lehetett. Mindezt azért állítom ezen a 

helyen, mert közvetve Weöres töredéke is ezt állítja.

A Weöres-szöveg azt közli, hogy „Toldalaghy” költészete nem ad elég unal-

mat. Nyilvánvaló, hogy az unalom szót pozitív értelemben használja. Lehet 

pozitív értelemben használni, hiszen például Pilinszky is használta így: „az 

igazi remekm�vek unalmasak. Persze: ahogyan a tenger vagy Bach zenéje. 

(…) Ahogy a nagy szertartások.”23 A föntebbiek ismeretében állítható, hogy a 

szöveg azt az unalmat óhajtja, mely átvisz a köznapi életen túllendül�, egyé-

niségen túli tudatállapotba, „végtelen áramok” közelébe, ahogy ezt A teljesség 

felé nevesíti. Ugyanakkor az a tétel, hogy a „Toldalaghy”-líra nem ad elég unal-

mat, nem azt jelenti, hogy nincs közel a megoldáshoz. Épp azt sugallja, hogy 

„Toldalaghy”-val van értelme próbát tenni, mert már majdnem ott van a célnál.

Kharónnak, az alvilági révésznek az említése kissé talányos, de Orpheusz és 

Eurüdiké történetének ismeretében könnyen felfejthet�. A versbéli beszél� fölte-

szi a nagy kérdést, hogy „Ó hol a költ�”, aki képes átvezetni az alvilági vízen!? 

Természetesen Orpheuszra céloz, hiszen � az, aki a hagyomány szerint képes volt 

a dal által elb�völt révész segítsége nélkül átevezni az Akherón folyón. A versben 

érzékletessé váló ringatózás motívuma igemetaforaként az átevezés mozzanatát 

hívja el�, amint a csónak ringatózik a vízen. Így ringatózunk mindannyian a köl-

20 Toldalagi Pál, Két lázadás közt, Ezüstkor, 1943/1., 47., in: Toldalagi Pál, Szárnyalás, Bp., 

Szépirodalmi, 1965, 23.
21 Toldalagi Pál, Hárfák s citerák, Vigilia, 1939, 673., in: Toldalagi Pál, Oldott magány, Bp., Szent 

István Társulat, 1995, 167–168.
22 Kerényi Károly, Görög mitológia, Szeged, Szukits, 1997, 313.
23 TEC/II., 198. és 200.
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tészet által, mid�n átvezet bennünket a létezésbe. Akkor már minden köznapi 

érdekl�dést csak mímelünk. Nem gy�zöm hangsúlyozni, hogy Weöres Sándor 

szerint ez a költészet célja: a mindenséget betölt� zenének, a Létezés kristály-an-

gyal-zenéjének a megszólaltatása.24 Egy 1959-es Toldalagi-darab is utal a zajon 

túli, mindent betölt� zenére: „A csend meg, mintha hárfahangja / volna, elkezdi 

s abbahagyja, / abbahagyja s elkezdi újra / azt az egy dalt és meg nem unja.”25

Tehát a Weöres-vers központi kérdésére – vagyis hogy hol van Orpheusz, 

a  legnagyobb – nincs válasz. Vallásos értelemben talán azért, mert jelenleg 

hiányzik az egységes, konvencionális világértelmezési horizont, poétikai érte-

lemben pedig azért, mert a tökéletes orfi kus költészet megvalósítása talán nem 

is lehetséges: „nem születhet meg egy olyan poétikai világ, amely a transz-

cendens jelentésalkotás lehet�ségének teljes kizárásával tisztán esztétikai 

elvekre támaszkodik” (Pór Péter).26

A dolgozatunk elején feltett kérdésre viszont – tehát hogy Weöres kánonában 

Toldalagi a számottev� költ�k sorába illeszthet�-e – van válasz. Pontosan ezért 

kerülhetett Toldalagi említése a szövegbe. A  Weöres-töredék szerint a Tol da-

laghy-líra, vagyis a fi atal Toldalagi jó úton jár a még lehetséges orfi kus költészet 

felé. Szerintem ez a szöveg implicit állítása, és ez nagyon nagy dicséret.

Persze nagy kérdés, hogy a Weöres által felértékelt költészet hordoz-e líra-

elméletileg is leírható orfi kus jegyeket, felértékel�dhet-e az irodalomtudomány 

számára.

Füst Milán Weöreshez hasonló Toldalagi-tisztel� volt. Több dolog bizonyítja 

ezt, ezen a helyen csupán annyit idéznék, hogy egyik levelében maga Toldalagi 

írja, hogy Füst „a jelenleg él� költ�k közül senkit sem ismer el, csak engem, ami 

nyilvánvaló különcködés t�le”.27 Azért érdekes Weöres Sándor és Füst Milán egy-

behangzó értékítélete Toldalagi kapcsán, mivel irodalomtörténet-írásunk szerint 

e két költ�, illetve költészetük hasonló tendenciákat mutatott. Els�k között voltak, 

akiknél felt�nt a nyugatos szimbolizmust követ� új, orfi kus líramodell lehet�sé-

ge.28 Úgy látszik, Füst és Weöres egyaránt poétikai rokont érzett Toldalagiban.

A fi atal Toldalagi legkorábbi versrétege (1934-t�l) illeszkedik a modernitás 

els� szakaszának nyelvhasználati konvenciójába. Baudelaire-t tartotta meste-

rének, versei tematizálták a „l’art pour l’art” értelemben vett „szépségkultuszt”. 

A magyar lírai hagyományból Juhász Gyulát, Tóth Árpádot és Kosztolányi De-

zs�t jelölhetjük meg el�deiként. Sajátossága a dallamként felfogott szépség 

24 Domokos Mátyás, A porlepte énekes (Weöres Sándorról), Bp., Nap Kiadó, 2002, 43–44.
25 Toldalagi Pál, Az az egy dal, Új Ember, 1959, november 8., in: Az az egy dal (Toldalagi Pál 

emléke), szerk. Hafner Zoltán, Bp., Osiris, 2000, 13.
26 Schein Gábor, Rilke költészetének térkoncepciója (Peter Pór: Die orphische Figur Zur Poetik 

von Rilkes „Neuen Gedichten”. Heidelberg, 1997.), BUKSZ, 2001/1, 16–23.
27 Toldalagi Pál levele Czjzek Évának, Budapest, 1962. március 13.
28 Füst Milán költészetében „színpadot épít saját énje és nem-énje számára”, vagyis költésze-

tében az Edmund Husserl által „életvilágnak” (Lebenswelt) nevezett „tudomány el�tti világ” 

tapasztalatához jut. Ami nem jelent más, mint az ember „dolgokban létét”, intencionális rájuk 

irányultságát. Ebben el�futára az orfi kus Weöresnek, Pilinszky költészetének és az Újholdnak! 

Schein Gábor, Poétikai kísérlet az Újhold költészetében, Bp., Universitas, 1998, 141–143.; 

Schein Gábor, Weöres Sándor, Elektra Kiadóház, 2001, 90–91.
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tematizálása, illetve impresszionistának tartható ez a költészet, amennyiben a 

világ fest�i tükrözésére vállalkozik. Poétikájának kifejezetten kedvez az általa 

használt jambikus forma „bel cantó”-ja.

Amiben a Nyugat szimbolizmusához képest más: szövegei megteremtik a 

versben uralkodó szubjektum trónfosztásának lehet�ségét. A  szövegek kultikus 

hangvétel� tavasz- és ifjúságünneplésb�l bontakoznak ki, egyfajta panteisztikus 

extázist megénekelve. Pogány mitológiákra emlékeztet� szemlélettel, allegorikus 

alakok jelenítenek meg verseiben természeti jelenségeket, elvont fogalmakat 

(pl. a tavaszt, az éjszakát, a szerelmet, az ifjúságot). Az élettelent megszemélye-

sít� és az emberit eltárgyiasító nyelvi eljárások során szubjektum és objektum 

össze olvadása válik érzékletessé nála. Szövegeinek (túl)burjánzó képhasználata a 

barokk concettóhoz hasonló nyelvi alakzatokat hoz létre, ezáltal apró lépést téve 

egyfajta hermetikus metaforizáció vagy komplex metaforikus együttesek irányába.

A versszervez� én eltünedezése kiutat mutat a világot szubjektumra és ob-

jektumra osztó, létfeled� hagyományból, utat mutat a világegész autentikus, 

nyelvi megragadása, a mítosz felé.

Toldalagi fi atalkori költészetének másik regisztere 1935 és 1939 között 

bontakozott ki. Ebben a verscsoportban az erdélyi gyermekkorra való emléke-

zés attit�dje dominál, de ett�l elvonatkoztatva létrejön egyfajta szimbolikus tér-

id�: gyermekkor és ifjúság nála nemcsak személyes emlékek színtere, hanem 

az általános emberi fájdalom megragadásának lehet�sége. Az elveszett gyer-

mekkor, az elveszett ifjúság fájdalma átfordul az elveszett Éden utáni vágyako-

zásba (dialógusba kerül a bibliai hagyománnyal). A gyermekkor vége ebben a 

kontextusban nem életrajzi tény, hanem a b�nbeesés szimbóluma. Az ifjúság 

tájai nem földrajzilag megragadható helyek, hanem azok a szellemi valóságok, 

melyekbe az élet menekül a halál el�l. Ezen tematikus változások adnak lökést 

költeményeiben a modernitás második szakaszára jellemz� önmegszólító nyel-

vi alakzat használata felé. Versei a bukottság fájdalmával vannak tele. Ezt a fáj-

dalmat drámai módon beleírja a tájba: díszletként és jelenetekben. Szövegei az 

�sz és a tél közegében születnek. Szubjektuma elveszíti identitását, �zöttként 

vándorol, eluralkodik rajta a félelem, megjelenik a futás és a hiábavaló nyo-

mozás motívuma. Tematizálja a nyelv elégtelenségét, az önkifejezés válságát. 

Ezekben a versekben dominál a kérd� modalitás.29

Költészetének e kétféle rétege – az elszemélytelened�, eksztatikus-mitologi-

kus nyári-tavaszi versek, illetve a tragikus-emlékez�, önmegszólító �szi-téli szö-

vegek – egyaránt er�síti a szövegeket kézben tartó én trónfosztásának, vagyis a 

modernitás második szakaszára jellemz� líramodell kialakulásának lehet�ségét.

Magyarországon ez a beszédmód a húszas, harmincas évek fordulóján je-

lent meg. Az új típusú nyelvhasználat kezdeményeit Kosztolányi Dezs�nél, Ba-

bits Mihálynál, Füst Milánnál, József Attilánál, Szabó L�rincnél már regisztrálta 

az irodalomtörténet-írás. Ebben a kronológiában sajátos helyen, épp a változás 

idején, a harmincas évek els� felében jelenik meg Toldalagi Pál költészete. Te-

hát fi atalkori lírája ennek a folyamatnak a részeként, magában az átmenetben 

vizsgálható. Csakúgy mint Weöres Sándor, az orpheuszi (nemzedék)társ.

29 Toldalagi Pál fi atalkori költészetér�l b�vebben: Basa Viktor, „Abbahagyja s elkezdi újra” (Tol-

dalagi Pál fi atalkori költészete mint prefi guráció), PhD értekezés, 2008, 124–174.


