
csak egy-eg'y mozdulásnyi időre

amig a pohárba beleisznak
j'árepül egy madár a kőre vagy
mig egy szó kigömbölyödik

A krístálynak ize-zamata nincsen - ehetetlen
csak fénye van és fénytörése - hihetetlen
és mégis kell hogyelhidd
a poklokon az önmaga po klán átevezettnek
meaoáltottnak:
minden megnyilatkozását itéletét
bár a teljes fény nem is fér a fénybe
csak egy-egy villanás megtorpanás

Az igaz hogya kövek [eluimadruik: a szerelemben
és sugárzik az éj a tiszta átizzadt öleléstől

de vajon annak ki fagyba és
álmatlan álmokba dermed
s magányában megváltást vagy halált remél
ki hoz kegyelmet ha nem az
kit szenvedései közt megtalál

A volt szerelmes kitárulkozás
átkristályosodik a rideg éjszaka kárpitjára feszülve
ralami sajátos zenévé
tl'anszcendentális csillogássá
valamiféle istenmeglelő árulássá
de Isten ezért a kis árulásért nem haragszik
midőn a test és lélek furcsa kétfejű szerelembe dermed
nem haragszik mert hisz ha elárultuk
már szerettiik őt valakiben
de örökl'e elárultatott nem akar maradni
visszavár az ágya/con viharokon
a sikátorok kanálisain át
visszavárja leányát fiát
a háza nyitva asztala teritve a találkozóra
és eljön az az óra

BÚCSÚ TOLDALAGI PÁLTÓL*
Az, akinek a koporsóját itt körülálljuk, és akitől most véglegesen búcsút

veszek pályatársainak, barátainak és annak a folyóiratnak a nevében, amelyhez
egész életében hűséggel ragaszkodott, és amely mindig kivételes kitüntetésnek
érezte az ő hűséges ragaszkodását, nem volt se irodalmi tekintély, se - mint
Kosztolányi mondaná - "közéleti kitűnőség"; költő volt, egyedül csak költő, sem
mi más, De lehet-e fényesebb rang, sugárzóbb méltóság annál, mint ha valaki
költő, teljes szívvel és lélekkel, alkudozások nélkül, hivatása teljes tudatában,
sorsa teljes kockázatával, vagyis vállalva a mindennel való testvériséget, és a
mindennel való testvériségben a menthetetlen magányosságot? Toldalagi Pál köl
tő volt. Semmi más, csak költő; tehát a legtöbb, ami egyáltalán lehetett. Sokat
próbált nemzedékében ő volt az az ifjú Orpheus, aki úgy indult neki az életnek,
majd később az alvilágnak - nem ugyan egyelveszített kedves, de egy elveszí
tett édesanya után -, hogy semmi mást nem vitt magával, csak egy törékeny
ségében is törhetetlen lantot, Azzal röppentette szárnyra előbb az ifjüság har
matos csodáit; s azzal próbálta türelmessé bűvölni utóbb az emberéletre éhes
szörnyeket, akikről akkor nagyon jól tudta már, hogy - mint Orpheust - előbb

utóbb széttépík őt is.
Utolsó, kis híján posztumusz kötetének elején már ezt az arcot látjuk: a szi

gorút és illúziótlant, aki mereven, józan döbbenettel szemléli a közeledő szörnye-

"Elhangzott a költő temetésén, 1976. április 26-án az óbudai temetőben.
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ket. Pedig milyen gyanútlan boldogsággal indult! Aki valamely könyvtárunk
mélyén abból a hármas kötetből, melyet pontosan negyven évvel ezelőtt tett iro
dalmunk asztalára három fiatal író és jóbarát, előkeresi az ő karcsú versesköny
vét, a tízből a legelsőt, a Hajnali versenyfutást, a költemények olvastán csordul
tig telik valami éppen elszárnyalni készülő, még ugyan a földön időző, de már
arasznyival fölótte lebegő fiatalság igézetével. Itt mindennek olyan íze van, mint
harmatnak az érett szőlőszemen; olyan frissesége, mint a hamvas bőrön olvadó
hópihének; olyan szikrázása, mint a kitárt zsalun becsapó kora reggeli fénynek;
itt mindenütt harangole dalolnak, kutak kék vize csobog, kerti reggelik edényei
csillognak, fehér terítökön lombos ágak árnyai játszanak - és mindezt egy fe
lejthetetlen hang idézi elénk, egy parányít patetikus, olyasfajta, mint a versek
lilás hegyei közt visszhangzó harangoké, a múlékony boldogság tiszta, mozartian
körtnyű és fájdalmas ívelésével, hogy emlékébe negyven esztendő múltán is be
lesajdul a szív.

Pedig ha széttörjük a hang varázsát és elemezni kezdjük e huzamos és zson
gító bel canto szövegét, egy realista ifjú mester áll előttünk, aki a holland élet
kép- és tájfestők biztosságával kezeli ecsetjét és rögzíti vásznára az élet túl
csorduló, és néha a fájdalomig heves bőségét, egyszerre "minden való s valótlan
részt", mint egyik versében mondja; mégpedig olyan élethűséggel a "valótlant"
és olyan emlékké oldódni készen a "valót", hogy ettől utánozhatatlan nosztalgi
ával telítődik költői világa, saját szavaival szólva ez a "koravén ifjúság", vagy
mint másutt mondja, "tejszagú vénség".

Mintha kísérletezések, mesteriskolákban töltött inasévek, próbák és útkere
sések nélkül egyszeriben megtalálta volna, vagy mintha készen kapta volna, és
aztán mintha többé nem is változtatta volna a hangját. Nincs látványos "fejlő

dése", költői pályáján nincsenek váratlan, vagy előre gyanítható kanyarulatok,
melyek után új utak és új kilátók következtek volna. Körülötte változott a kor,
változott az ízlés, változott a vers; ő azonban, úgy látszott, nem változik; mert
és tudott negyven esztendőn át, mít sem törődve az ének devalválódásával, sőt

megcsúfoltatásával. írni és énekelni ugyanazon a hangon, alig rebbenésnyi válto
zással itt-ott a kezdettől kész formában, és makacsul megőrizve minden forma
bontások és új formaépítések között a maga míndíg kecses, mindig szerény, vál
lalt határain soha túl nem lépő mértékét és arányalt. Fölületesebb, tetszetős mu
tatványokért lelkesülő olvasók, kritikusok is megrótták olykor ezért; a nagyze
nekarok és a lármás hangszerek menthetetlenül elnyomták ezeket a filigrán al
katú etűdöket, prelűdöket és szonátákat, Toldalagi Pált mindez nem zavarta;
imponáló következetességgel írta tovább a maga verseit, s építette tovább a maga
költői világát, egészen az utolsó, tragikus akkordig. amely után - mint szívszo
rító utolsó versében írja - "a színpadról öregesen lelépett", hogy immár végleg
átadja művét a szórakozott jelennél többnyire méltányosabb és irgalmasabb jö
vőnek, s álljon szemünk előtt - Mallarmé szavai szerint - "tel qu'en Luí-mérne
enfin l'éternité le change", "ahogy az öröklét Önmagává avatja" (Weöres Sán
dor fordításában).

Vagyis igazi valójában. Mert nem pusztán csak fázó öreg gyermek volt egy
lombjait vesztett idill közepén; nem pusztán csak dalnok, aki régi dallamait is
métli egy dallamoktól megcsömörlött világban; és az élettől sem úgy volt ide
gen, ahogyan fölületes bírálói mondani szerették. A kehely, itt-ott kicsorbulva,
s néhány fájdalmas repedéssel kristály-rajzai közt, lehet, ugyanaz maradt; de
milyen más lett benne az ital! Ami a kezdet kezdetén hűvös méz és must volt,
az idővel megkeseredett, ecetté és epévé változott, a szenvedés mindennapi italá
vá. Ez az ifjúságában oly elbűvölően éneklő költő egyre inkább regisztráló köl
tővé lett. kegyetlen pontossággal rögzítve magában és maga körül a menthetetle
nül közelgő pusztulást. És ha a Hajnali versenyfutás vagy az Im üdvözöllek
szárnyaló dallamairól olykor Mozartra gondolt az ember, úgy most, az utolsó
kötetek olvastán egyre inkább kellett Bosch félelmes festői látomásaira gondol
nia. "A felizgatott képzelet / elém hoz ártó képeket, / torzszülötteket és varan
gyot, / kérdőjeleket író hangok I kíséretében nevetgélő I csontvázakat ..."
és folytathatnám az idézeteket, melyek mínd arra figyelmeztetnének, hogy ez a
költő, akinek "virág kellett és tiszta ének, hogy el ne égjen, ne legyen még sa
játmagának harnuja", sokkal inkább volt a gyötrelmek és pokoljárások. mint a
játékok és boldogságok költője. S ha játékos volt, .Jcomoran labdázott minden
nel", és egyre inkább "könyörtelen magányban".
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De az igazi költőnek a legvégső m agány, a sire, igaz á ban föloldoztatás a
magánytól. Számára egy ki számítha ta tlan esélyekben gazdag út kezdődik a s ír
ral: az olvasók élményében val ó sorozatos életre támadások ha tártalan útja. Hi 
szem, tudom, ná la is így lesz. A "non om nis m oriar " őrá is érvényes : az ő m ű 

ve is tovább fog éln i. Vel e is megt örténik a költészet k özismert csod áj a, ami 
ről mindkett őnk egyik ked ves költője, Dsida Jenő írt egyik nagyszerű verséb en :
ahányszor olvassák, annyi szor teljesed ik be majd ve le is "a költő feltámad ása"
- az u to lsó szó, am ive l búcsúz ni szerétn ék tőle : "És akkor / lám, fölemelked ik
/ O. I Ajtóh oz tántorog / és kimegy O. / A t árf ö l ű fenyves alatt / mellé be özön
lik / a hűs levegő, / meghajlik a szi r ti fenyő, / a sok suhogó / fa- t itán. / S
Ö I elrohan a lkonyi fé ny be n / egy l á ngszfn ű lepk e u tá n."

RÚNAY G Y ÖRGY

A somogy vá r i Szent P é ter domborm ű, Magyar R ál mán "A k ora i magyar egyh ázszervez és
IÖrténetéről" c. cikke a 381. oldalo n .
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