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Pilinszky János életművétjelentősenbefolyásolta néhány nem hét
köznapi "találkozás". Közismert, mit köszönhet(ünk) Simone Weil
írásaival való megismerkedésének. Példaképeiről szólva Pilinszky,
Radnóti Sándor szerint, "hihetetlen bátorsággal és radikalitással
mert lényegében néhány névre szorítkozni. Néhány névre." Radnóti
úgy keresztelte el a megnevezettek kis csoportját, mint "kevesek
sz övetség ét", Pilinszky "kánonába" nem volt könnyű bekerülni.'

Bach, Dosztojevszkij, Hölderlin, Mozart, Weil, Bob Wilson 
ismerős nevek Pilinszky megnyilatkozásaiból. Ha azonban azzal a
kérd éssel szembesült: kik közvetlen elődei, rokonai a költészet
ben, külön is kiemelte a magyar művészeket. Amikor egy alka
lommal megkérdezték tőle: milyen elődökkel és milyen kortársak
kal érez rokonságot, azt válaszolta, hogy Weöres Sándor, Nemes
Nagy Ágnes, Toldalagi Pál, Juhász Ferenc és Tandori Dezső k ölt é
szetét, Németh László, Ottlik Géza és Rubin Szilárd prózáját tartja
rokonának? Némileg eltér, de csaknem azonos az a lista, melyet
egy kéziratból ismerünk: "Ha legkedvesebb kortárs költőmet kéne
megneveznem, Weöres Sándor, Róna y György, Toldalagi Pál, Ne
mes Nagy Ágnes, Juhász Ferenc és Nagy László nevét említe
ném:,3

Ha mindehhez hozzávessz ük a következő kijelentését - ami
nyilvánvalóan kissé túlzó -, akkor megdöbbentő,mekkora jelen
tőséget tulajdonított Pil inszky János egy mára teljességgel mellő

zött költőnek, Toldalagi Pálnak. 6 egyike volt azoknak, akiket
nem feledett soha említeni: "Először egy-két közhelyet szeretnék
elmondani, közhelyeket, amikről mégis meglepően kevesen tud
nak. Toldalagi a mai magyar költészet egyik legjelentősebb alakja, s
nemzedékéből egyedül Weöres súlya mérhető az övéhez.,,4

Tény, hogy Pilinszky hosszú ideig adósnak érezte magát Tolda
lagival szemben, és készült, ho gy írjon egy értekezést, melyben
megmutatja Toldalagi Pál jelentőségét. Amikor 1965-ben megje
lenhetett Toldalagi Szárnyalás c ím ű kötete a Szépirodalmi Kiadó
nál - a Magyar Írószövetségből való 1948-as kizárása óta a m á-
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sodik -, Pilinszky János éppen Zürichben tartózkodott, és ott ér
tesült a hírről. Ezt írta ekkor Bécsbe, az ott élő Czjzek Évának'',
aki mindkettejük barátja és levelezőtársa volt: "Már itt értesültem
arról, hogy Palikának kötete jelent meg otthon. Ennek nagyon
örülök. Föltétlenül írok a könyvről, s igyekszem majd elmondani
Paliról mindazt, amivel tartozom neki, s amit mindenképpen
megérdemel.:'" Ennek a cikknek a megírása hónapokig halasztó
dott: "A karácsony váratlanul érkezett, nincs szuszom hozzá. Né
methnél írói jubileum volt, őt se tudtam meglátogatni. Palikáról
se írtam még. Zavaros vagyok..." - később így folytatja: ,,...Pali
ról a legrövidebb időn belül írni fogok."

Még évekig nem készült el a tervezett méltatás, de egy kritiká
ban és egy kézirattöredékben végül mégis megvalósult. A kritika
az Új Emberben jelent meg, 1971-ben? Ez a cikk Toldalaginak a
Magvető Könyvkiadónál megjelent Igézet és valóság című kötetéről

szólt. Mivel a könyv új verset alig hozott - több, mint kétszáz
oldal, de ebből csupán negyven lapnyi a friss írás -, ezért Pi
linszky nem is csupán ezt a könyvet, hanem Toldalagi Pál egész
költészetét értékelhette. A másik, egy töredékben maradt kézírat'',
1979-re datálható. (A dátum azért fontos, mert ekkor már nem élt
Toldalagi, így ezt Pilinszky nem írhatta baráti szívesség gyanánt.)
Mind a kritika, mind a kézirat egybehangzóan magasra értékeli
Toldalagi művészetét és maradandó művészi teljesítményérőlbeszél.

A kézirat rövid, így módunkban van egészében idézni: "Tolda
lagi Pál a kortárs magyar líra legelegánsabb költője volt, valahogy
úgy, mint Csehov. Az izlésével gondolkodott. Ezért nehéz fordíta
ni őt, ahogy egy arisztokratikus legyintés pontos koreográfiáját
nehéz leutánozni. Toldalagi legfőbb ereje a szubtilitásokban van,
valamiképp túl a formán, az érzéseken és gondolatokon. Megké
sett költő, de úgy, ahogy Proust regényhősei voltak! S valahogy
úgy érezte meg a jövőt, ahogy Wagner az Istenek alkonyaban. Szin
te minden versét a hajnal és az alkonyat vegytiszta és csak má
sodpercekig tartó pillanatainak szinte tökéletes fedése, egybeesése
jellemzi, mint Van Gogh napraforgóit".

Fölmerülhet itt a kérdés, hogy egyes alkotók Pilinszky általi
piedesztálra emelése mennyire felel meg "objektív" esztétikai kri
tériumoknak? Helyszűkében elégedjünk meg azzal a megjegyzés
sel, amit Radnóti Sándor mondott Pilinszky kritikusi adottságai
ról: " ... döbbenettel láttam Pilinszky kritikai affinitásának megnyi
latkozásait. Például emlékezzenek vissza arra a szövegére, ahol
zongoristák találkozásáról van szó, Kocsis Zoltánról, Szvjatoszlav
Richterről és Arturo Benedetti-Michelangeliről.Az utóbbiról, aki
ről Richter - Pilinszky től tudjuk - úgy vélekedett, és talán nem
kevés joggal, hogya legnagyobb élő zongorista, azt írja, hogy őt

Proustra emlékezteti. A prousti sznobériára. Ezt én hihetetlenül fi
nom, éles kritikai meglátásnak tartom, és nagyon sok ilyen található
Pilinszkynél.,,9 Amit Pilinszky Toldalagi Pálról írt, véleményem
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Pavilon, 1991. 6. 40-43.

12Tóth Erzsébet:

Akoronkai várkisasszony,
Magyar Nemzet,

1970. május 4.

szerint szintén ebbe a kategóriába tartozik: hihetetlenül finom,
éles kritikai meglátás.

Ennek ellenére Toldalagi életművét mostanra sajnos csak azok
az irodalomtörténészek ismerik, akik a Nyugat harmadik nemze
dékével behatóbban foglalkoznak. Pedig Rónay László szerint:
" ... csak a leggondosabb filológiai elemzés mutathatja ki, nem az
ő költészete volt-e a híd, amelyen járva Pilinszky lett Pilinszky
ből."IO Én ehhez még óvatosan hozzátenném azt is: aki Pilinszkyt
alaposan meg akarja ismerni, nem engedheti meg magának, hogy
ne ismerkedjen meg Toldalagi Pál költői munkásságával.

Toldalagi Pál legközelebbi rokonai nem élnek már, hagyatéka
elveszett valahol. Életrajza az idő múltával egyre nehezebben lesz
rekonstruálható, ezért fontos rögzíteni azt, ami jelenleg birtokunk
ban van.

A költő, született Sperker Pál, anyai ágon leszármazottja volt a
nagyercsei Toldalaghiaknak, Erdély egyik legrégibb s legnagyobb
múltú nemzetségének. Családfájuk hitelesen 1268-ig vezethető

vissza. Anyai nagyanyja Toldalaghi Ferenc gróf leánya volt. Biró
József a következőket közölte a grófról: "Toldalaghi Ferenc gróf
egyike volt azoknak a főuraknak, akik az erdélyi magyar tudo
mányosság megszervezésének ügyét szívükön viselték. (... ) Rész
ben az ő diplomáciai tehetségének és ügybuzgóságának köszön
hető, hogy a Múzeum-Egyesület még 1859-ben megalakulhatott.
Toldalaghi Ferenc vetette meg a nagyhírű koronkai könyvtár
alapjait is." 1938-ra a család koronkai kastélyában Transzszilvánia
legnagyobb magánkönyvtárát gyűjtötték össze. A második leg
gazdagabb magyar könyvtár volt ez, közvetlenül a Széchenyieké
után. Két Corvinájuk is volt és számos könyvritkaság, amely an
nak idején a Széchenyi Könyvtárból is hiányzott. Toldalaghi Fe
renc volt továbbá a székelyföldi vasút építésének egyik úttörője is
az 1850-es években.ll Ennek a családnak az örökségét vállalta
Sperker Pál, amikor művésznevéül a Toldalagit választotta.

1914. január 7-én született Kolozsvárott. Sokáig szülővárosá

ban, majd Nagyváradon éltek. Szülei 12 gyermeke közt ő volt a
legfiatalabb. Amikor édesapja, lovag Sperker Ferencz - aki az Er
délyi Római Katholikus Status alapítványi uradalmainak püspöki
jószágigazgatója volt - 1923-ban meghalt, már csak négy testvére
volt életben a gyakori diftériajárványok következtében. A háború
viszontagságai következtében gyakorlatilag teljesen elszegényed
tek. A továbbiakban édesanyjukra, Schleinitz Marie-ra hárult a
család összetartásának feladata, aki ezt 1972-ig, 102 (!) éves korá
ban bekövetkezett haláláig, hűségesen teljesítette.12

1930 körül családjával repatriáltak, Budapestre költöztek. Kö
zépiskoláinak elvégzése után - 1932-től - Toldalagi a budapesti
egyetem jogtudományi karára iratkozott be. Tanulmányait, való
színűleg pénzügyi okokból, két év múlva kénytelen volt félbe
hagyni. Tisztviselő lett - és költő. 1934. április lő-én a Szent
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István Társulat heti szépirodalmi folyóirata, az Élet közölte első

költeményét Áprilisi kirándulás címmel. Ebben az évben még az
Erdélyi Helikon, a Pesti Napló, a Pásztortűz, a Tükör és a Vasár
napi Újság (a Budapesti Hírlap melléklete) jelentette meg verseit.
A Toldalagi Pál néven publikáló 20 éves írót rövid idő alatt a ki
emelkedő tehetségek közé sorolta az irodalomértő közvélemény.
A fiatal poéták verseit bemutató Uj magyar lira antológia szerkesz
tője olyanok alkotásai mellett tette közzé három költeményét,
mint Hajnal Anna, Jékely Zoltán, Radnóti Miklós. 1935-ben továb
bi két lap vette munkatársai közé: a Nyugat és az induló Vigilia.
Verseit a Nyugat harmadik nemzedékét bemutató Karunk antoló
gia is megjelentette.

1936-ban jelent meg Toldalagi első kötete, Hajnali versenyfutás
címmel. A nyugatosok induló nemzedékéhez tartozó, nagy tekin
télyű Schöpflin Aladár írt róla pozitív méltatást a Tükör című fo
lyóiratban, de név nélkül.13 Még ebben az évben a Féja Géza által
szerkesztett Fiatal Magyar Lira antológiában is helyet kapott, majd
1937-től a Napkelet című folyóirat állandó szerzője lett. Egyszerre
volt elismert munkatársa az egymás ellenlábasainak tartott Nyu
gat és Napkelet folyóiratoknak. Igaz, a Nyugatban kevesebbet
publikált, de az Ím, üdvözöllek című 1940-es kötetéről bátorító és
elismerő hangú kritika jelent meg a lapban, Radnóti Miklós tollá
ból. l 4

Később a Nyugat utódjaként számon tartott Magyar Csillag
is közzétette néhány versét.

Ha azt a szellemi műhelyt keressük, ahol Toldalagi - mint
költő - otthonra talált, akkor a negyvenes évek végéig létező

"Vigilia-körre" bukkanhatunk. Később innen származott a nemze
dék reprezentatív folyóiratának szánt, pénz híján mégis tiszavirág
életűnek bizonyult Ezüstkor című folyóirat is. 1943-ban, a mind
össze két számot megért Ezüstkor első füzetében Toldalagi Pálnak
és Pilinszky Jánosnak a versei együtt és körülbelül azonos
mennyiségben jelenhettek meg. Ekkor még Toldalagi volt, talán
az idősebb jogán is, a tiszteltebb író. A fiatal társaság vezéralakjai
Thurzó Gábor és Rónay György voltak. Szombat esténként
Thurzó Gábor Váci utcai lakhelye valóságos irodalmi szalon ott
hona lehetett. A látogatók a házigazdát általában Rónay György
és Toldalagi Pál társaságában találták. Birkás Endre, Sőtér István,
Mándy Iván, Jékely Zoltán, Pilinszky János, Görgey Gábor, Major
Ottó állandó vendége volt a Rutterschmidt-pékség fölötti "szalon
nak". Ebben a körben ismerkedhetett össze Toldalagi Pál és
Pilinszky János. IS Az ismeretségből máig kevéssé földerített mun
kakapcsolat, költői versengés és hullámzó, mégis életfogytig tartó
barátság született.

A háború után kerültek egymással valóban szoros kapcsolatba,
- a kortársakat, ha rájuk pillantottak, olyan érzés kerítette hatal
mába, mintha ikreket látnának. 1949 előttről nincsenek bővebb in
formációink, egyedül a Rómában, 1947-48 telén együtt töltött pár
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Magvető, 1984, 144-145.

20Mennyei kávéház.
Liptai Katalin

rádióriportja
Rába Györggyel.

hónapjukat ismerjük részletesebben.l" Tavaszig a Collegium Hun
garicum vendégei voltak. Együtt vonatoztak Olaszországba, egy
szobában laktak a Famese-palotában, és együtt utaztak innen ha
za. Pilinszky János - a föntebb említett méltatásokon kívül 
két helyen emelte írásaiba Toldalagi alakját: két novellisztikus
vísszaemlékezésében'{, melyek éppen a Rómával kapcsolatos úti
élmények néhány részletét beszélik el.

Az ekkor szintén Itáliában tartózkodó Lengyel Balázs, negatív
zöngéktől sem mentes memoárjában így idézi föl alakjukat: "Ök
ketten mindig együtt jártak, egy szobában laktak a Magyar Kollé
giumban. Valószínűleg azért, mert zsúfolt volt a ház ... Kettőjük

között amúgy is mély volt a barátság." Utal kapcsolatuk bensősé

gességére, hogy a római társaságban közös beceneveket kaptak: a
kissé gunyoros "Pipi és Totó" Nemes Nagy Ágnestől szárma
zottl 8

; a görög mitológia ikertestvér párosához pedig az ugyan
csak jelenlévő Károlyi Amy hasonlította őket: "Castor és Pollux
elválaszthatatlanok, mint kettős csillag a római égen. Ahol Pi
linszkynek és Toldalaginak hívják őket 1947-ben. Együtt jönnek,
együtt mennek, de leginkább nem mennek sehova. Az első be
nyomás rokonnak véli az udvarias modort, halk beszédet, az ille
delmes hallgatást. Az is ikerérzés bennük, hogy nem szeretik Ró
mát, egyáltalán nem szeretnek külföldön lenni. Az ösztöndíj lejár
ta előtt mind a kettő haza, haza a mamához. Igaz, Pilinszky mö
gött már ott a Trapéz és korlát, de nem ritka a briliáns első köny
ves költő. Ám Toldalagi versei is nagyon szépek, igaz, pasztelle
sebbek, elmosódottabbak, de az sem ritkaság, hogy a többedik
kötetével ugrik nagyot a költő. Abban a római pillanatban még
nem dőlt el, melyik lesz a fényesebb csillag.,,19

Pilinszky Trapéz és korlát (1946) című kötetéért 1947-ben Baum
garten-díjat kapott. Toldalagi harmadik művét, az 1948-ban meg
jelent Végítélet ablaka című könyvet szintén a Baumgarten-alapít
vány támogatta. Mindezek után, "munkásságuk elismerése
képpen", körülbelül ugyanabban a tragikus történelmi pillanat
ban, ellehetetlenítette őket a kommunista diktatúra: 1949 után az
irodalmi élet perifériájára szorították őket, némaságra ítéltettek.
Toldalagit kizárták a Magyar Írószövetségből.Tovább súlyosbítot
ta helyzetét az 1944-től időről időre egyre hevesebben jelentkező

tüdőbetegsége, melyhez életvitelében immár szüntelenül igazod
nia kellett. Rába György egy alkalommal így nyilatkozott erről:

"Tulajdonképpen nagyon szerette a társaságot, amelytől meg volt
fosztva. Mindenki »Palikaként« emlegette őt, s ebben benne volt
annak az embemek a meghatározása, ki (... ) az anyja mellett föl
növetlen ember maradt. Az édesanyja magas kort ért meg, én is
merhettem 96 éves korában, és ő akkor is még az anyjának a kis
fia volt, lélekben főként.,,2o Az ötvenes évek közepetől betegsége
miatt már nem tudta ellátni korábbi munkakörét sem, így anyagi
lag segélyre szorult. Pszichés állapotát egyre jobban rombolta,
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Közös üldöztetésben

21Halner Z.: Pilinszky
Rómában., 50;

Vö. Tüskés Tibor.
Pilinszky János,

Szépirodalmi,
1986, 120-121.

22Pilinszky János levele
Makay Idának,

Bp.. 1964. márc.

hogy huzamosabb időszakokra volt ágyhoz kötve.
A közös üldöztetés, ha lehet, még inkább szorosabbra fűzte Pi

linszkyvel kötött barátságát. Lelkialkatuk nagyon hasonló volt:
mindketten ugyanahhoz az érzékeny, "neuraszténiás" típushoz
tartoztak, mely oly gyakori a kifinomult idegrendszerű művészek

körében. Közös jellemvonásukat végletekig fölfokozta az ötvenes
évek alattomos terrorja. Ez az egység, melyet a közös veszély
szült, egymásra utaltság és szolidaritás forrása lett.

Pilinszkyről nyilatkozta Szőnyi Zsuzsa, hogy: "voltak idősza

kai, amikor egyáltalán nem tudott aludni éjjel. Ilyenkor csak ült
az ágyban, teljesen felöltözve és várta, hogy érte jönnek, elviszik.
Minden autó .Jasaítására - vagy ha ne adj'Isten az még meg is
állt a ház előtt - olyan heves szívdobogást kapott, hogy alig bírt
magával. Azt mondta, csodálja, hogy egyáltalán életben maradt
ettől a félelemtől.,,21 Toldalagi Pálnak 1958 februárjában, már az
"enyhülés" idején írott egyik levele hasonló jelenségekről számol
be: "Meg fogok változni. Nem szabad sírni és nem szabad össze
se rezzenni, ha a villamos csengője élesen szól. Tudja, eddig is
mindig szembenéztem mindennel, csak közben reszkettem és
még szívrohamokat is kaptam. Most már reménykedem. Nem ab
ban, hogy kellemes dolgok fognak érni, hanem abban, hogy
szemrebbenés nélkül fogadom azt, ami jön."

Árulkodó, hogy Toldalaginak egy másik (1957-es) levele többes
szám, első személyben beszél kettejükről. Az adott időszakban

minden mesterkéltség nélküli kifejezése volt ez barátságuknak:
"A fizikai betegséget nálunk, ahogy Jancsival megállapítottuk,
egy idegvihar szokta megelőzni." Pilinszky levelezésében hasonló
gondolatokra lelhetünk, melyek ha későbbiek is, a föntiekkel azo
nos forrásból merítenek: "Sajnos elég rossz bőrben, elég rossz ál
lapotban vagyok. De nem panaszkodom, mert ez remélhetőleg

egy krízis utóhulláma csak. Tudja, mikor már a szervezet átveszi
és tehermentesíti az embert. A látható baj rendszerint már a befe
jezést is jelenti.,,22 Ekkoriban mindketten labilis idegállapotban
voltak. Ezért előfordult, hogy a Bécsben élő Czjzek Évától - egy
másnak is - nyugati gyógyszereket, nyugtatókat kértek. Egy
ilyen levélrészlet ismét azt bizonyítja, hogy amit a Rákosi rezsim
ben Pilinszky átélt, azt Toldalagi szintén megtapasztalta: "...ha
lenne gyógyszerész, vagy ideggyógyász ismerőse, érdeklődje meg
tőle, amennyiben lehet és nem terhes a maga részére, hogy van-e
valami új és jó nyugtató szer (természetesen nem kábító, vagy iz
gató szer), ami kényszerképzetek és nagy szorongások esetén ha
tásos. (Ez Jancsira is vonatkozik.)" (1957. okt.).

Ezek után nem meglepő Toldalagi Pilinszky Jánosról közölt
. nyilatkozata 1958 tavaszán: "A legfurcsább, hogy mindazokon vé
gig megy, amiken én évekkel ezelőtt: belehabarodott egy szörnyü
nőbe, mint én is, már nem is tudom mikor, csakhogy én nem vet
tem el az én szörnyetegemet. (...) A tüdőbajjal viszont ő volt a
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Toldalagi és Ferenczy

23A Toldalagi-Ferenczy
barátság dokumentuma:
Toldalagi P.: írás és kép,

Vigilia 1961,10,637-638.
24Pilinszky János:

Ferenczy Béní új műveí,
Új Ember,

1964. máj. 24.;
TEC 1., 327-328.
25Szabó Katalin:

Ferenczy Béní,
Corvina, 1967, 24.

szerencsésebb, mert abból tökéletesen kigyógyult. A mostani
pajzsmirigybetegsége hét évvelaz enyém után bukkant fel. Ezek
után nincs más hátra, mint hogy meghízzon és olyan pojáca le
gyen, mit én." A tökéletes sorsrokonság, sorspárhuzam tudatának
megnyilvánulása ez a néhány, tiszteletre méltóan ironikus mondat.

Föntebb már szóltunk róla: Toldalagi harmincéves korára olyan
állapotba került, hogy az Elektromos Műveknél nem tudta ellátni
hivatalnoki beosztását. Néhány év múlva, 1957 táján, már csak Pi
linszky Jánossal és Ferenczy Bénível volt szorosnak mondható ba
ráti kapcsolata. Valószínű, hogy régi barátai - Rónay György,
Thurzó Gábor és mások - sem feledkeztek meg róla, de furcsa
módon nem említi őket egyetlen megmaradt levelezésében
(amely kisebb-nagyobb kihagyásokkal az 1957-1963-ig tartó idő

szakot öleli föl). Magyarázat lehet erre, hogy a beteglátogatások
hiányát sokszor föl kellett panaszolnia leveleiben.

Bár úgy tűnhet, hogy nem tartozik szorosan tárgyunkhoz, Tol
dalagi Pál és Ferenczy Béní baráti kapcsolatáról mégis ejtenünk
kell néhány szót. Annál is inkább, mert Ferenczy Béní a két költő

közös barátja volt. Toldalagi ezt a viszonyt úgy fogta föl - ahogy
ő mondja -, mint betegszolgálatot, melyet barátságuk miatt szí
vesen teljesített.23 Ferenczy tragikus sorsát Pilinszky János Új Em
berben közölt, 1964-es cikkének részletével idézhetjük fel: "Hét
éve, hogy Ferenczy Bénit gúzsba kötözte a betegség. Jobb oldala
megbénult, se írni, se olvasni, se beszélni nem tud azóta. A csa
pástól, a pusztulástól egyedül tanulatlan bal keze maradt szaba
don. (oo.) Tudtuk, hogy Ferenczy nincs többé! Szívünk mélyén úgy
tekintettük őt, mint egy beteg, szegény gyermeket. Feladtuk őt, és
nem hittünk neki. Akkor történt, hogy szabadon maradt bal kezé
be ismét ceruzát fogott. Gyötrődve, ügyetlenül, szakaszosan, de
lerajzolt valamit.,,24 Ferenczy 1956-os megbetegedése után 8 évvel
már ismét tárlatot nyithatoW25

Toldalagi és Ferenczy Béni talán azon a római télen ismerked
hettek össze, amelyet már tárgyaltunk - hisz a Magyar Akadé
mián Ferenczy Béní is jelen volt feleségével. Akkor persze még
mindannyian egészséges(ebb)ek voltak. A szintén súlyos beteg
Toldalagi Pál személyiségét világítja meg számunkra az az oda
adó szeretet, amellyel a beteg Ferenczy Bénit látogatta. Így tudó
sít erről egyik levelében: "ahogy levelemet befejeztem, Feren
czyékhez megyek. Viszem a szokásos heti Képes Sportot, hogy
Béni végignézze a fotókat. Tudniillik, rajzolni, festeni már tud, de
beszélni, olvasni még nem. Remélem sokat fogunk nevetni, mert
ez mindnyájunknak jót tesz". Leveleiből úgy tűnik, hogy 1956-57
táján sűrűn látogatta .Bénit". A ragaszkodás kölcsönös volt: "több
hónap után végre találkozhattam Ferenczy Bénivel, kit eddig nem
látogattam meg, mert félős volt, hogy fertőzöm őt. (oo.) nemcsak
én, hanem Béní is mérhetetlenül kívánt már látni. Husvétkor el
mentem a házuk elé, hogy az ablakon keresztül lássuk egymást.
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Toldalagi és Pilinszky
barátságának

árnyoldalai

Pilinszky anyjának
halála

Ez meg is történt, de utána szörnyü jelenetet rendezett, hogy
mért nem jövök fel hozzájuk. Igy a felesége az orvosokkal történt
megbeszélés után ugy döntött, hogy továbbra is találkozhatunk."
Mindebből úgy tűnik, a költő nem kis szerepet vállalt abban,
hogy Ferenczy Béni a súlyos bénulás után tanuihatott és újra ké
pessé vált festeni.

Ferenczyék lakásán Toldalagi olykor Pilinszky Jánossal is talál
kozott. Ferenczy Béni feleségéről elmondhatjuk, hogy tevékeny
szerepet játszott a két költő kapcsolatának alakításában, és nem
csupán pozitív értelemben. Ferenczyékkel kapcsolatos az az epi
zód, amely a maga nemében tudomásunk szerint az első: arról tá
jékoztat, hogy a két költő barátságának megvoltak a maga árny
oldalai is. Toldalagi 1959 márciusában egy levelében a következő

ket hozta Czjzek Éva tudomására: .Béni felesége (...) múlt év ta
vaszán azt mondta nekem: jobb lenne, ha nem találkoznánk mi
ketten, Jancsi és én, s hozzáfűzte: ez Jancsi kivánsága is. Én ezt
készpénznek vettem." Az ügy következménye: "így jött létre a
»pihentetés« legendája", természetesen a barátság pihentetésének
a legendája. Ez volt annak az oka, hogy 1958 tavaszán megszűn

tek ezek az egyébként is ritka, alkalmi összejövetelek.
1958 nyarán kelt leveleiben Toldalagi azt írta, hogy nem tud

semmit Pilinszkyről. Az egyébként is önértékelési válsággal és
szervi bajokkal küzdő költőt ez átlagon fölül megviselte. A re
mény persze éltet, és ez valahol fönntartotta a kapcsolatot: "szi
vern mélyén sohasem vettem véglegesnek a szakadást, vagyis
nem hittem, hogy egy becsületes, tisztességes barátságot, amely
nek megvannak a gyökerei a mélyben, igy felmondjanak, mint
valami üzleti szerződést." Azonban nem lehet véletlen, hogy egy
"kívülálló" szavát ily könnyedén elfogadva majdnem egy évig
nem keresték egymást. Kettejük kapcsolatában már lehetett vala
mi, mely ily könnyedén, ellenkezés nélkül hagyta, hogy végbe
menjen az, ami megtörtént. Valaki azután Toldalagit rádöbbentet
te arra, hogy máshogyan fest az igazság: "Az utóbbi időben vi
szont olyan hírek jöttek hozzám, hogy kételkedni kezdtem, vajjon
igazat mondott-e?" - mármint Ferenczy Béni felesége. "Nem
szaporitom tovább a szót. Egy szó se volt igaz belőle: ... Jancsitól
tudom, mint a leghitelesebbtől, de előtte mások hireket hoztak ar
ról, hogy [ancsít elkeseriti, miért huzódom el tőle én is." - írta
Toldalagi 1959 márciusában.

Ezt az "egymásratalálást" egyébként egy tragikus esemény is
előmozdította: az első "üzenetváltás" hosszú idő után akkor tör
tént a két költő között, amikor Pilinszky édesanyja súlyosan meg
betegedett. Toldalagi az 1959. február 25-én kelt levelének utóira
tában ezt volt kénytelen Czjzek Évával közölni: "Ebben a pilla
natban kaptam a gyászjelentést, hogy Jancsi édesanyja meghalt.
Ez borzalmas!" Már a temetésen is kitűnt: Pilinszkynek szüksége
volt rá mint barátra. "A gyászjelentést megkapva, azonnal felhiv-
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Toldalagi súlyos
betegsége

26Klaniczay Tibor 
Szauder József 
Szabolcsi Miklós:

Kis magyar
irodalomtörténet,

Bp., 1962.

tam telefonon és pár percig beszéltem vele. Másnap kint voltam a
temetésen. Az elhantolásnál óhatatlanul eszembe jutott/ mit érez
het Jancsi. A végén, mivel előző nap ugy is beszéltem vele, el
akartam menni angolosan, de összetorlodott a tömeg s én szembe
találtam magamat vele. A könnyek maszkszerüen fedték az arcát.
Oda kellett mennem hozzá. Majdnem rámroskadt. Olyan állapotban
volt, hogy a legszivesebben elengedte volna magát: essen végig a
földön." - mindezek ellenére a barátság válságát nem lehetett
már megszüntetni.

Talán az volt a baj, hogy elérkezett a viszonylagos enyhülés
ideje, a - "prés" csökkenni látszott: két évvel korábban,
1957-ben, Toldalaginak kötete jelenhetett meg a Magvető kiadó
nál, Szitáló évek címmel. Ettől kezdve szabad foglalkozású íróként
élt. Arra számított az irodalmat ismerő közvélemény, hogy költé
szete fölszabadul, és ott folytatódik, ahol nyolc évvel azelőtt ab
bamaradt. Betegsége 1959 tavaszán javulásnak indult, akiadójától
előleget, a minisztériumból útlevelet kapott. Ősszel a Magyar Pen
Club tagjáv á választotta. Azonban ez sem oszlatta el tavasszal tá
madt problémáit: súlyos szorongás gyötörte. Idegállapotára jel
lemző/ hogy naponta ágynak esett. Rontott pszichés helyzetén,
hogy nem látogatta meg senki, csak Ferenczyné (!). Pilinszky
"csupán" elküldte neki korszakalkotó kötetét, a Harmadnapont.

1959 telén még látták egymást Ferenczyéknél, de ezek után
Toldalagi és Pilinszky évekig csupán a sors szeszélyéből találkoz
hattak/ mivel nem keresték egymást. Az Új Ember szerkesztősége

volt például a helyszíne egy véletlen találkozásnak 1960 júniusá
ban. Hideg és fájdalmas összefutás lehetett ez, minden baráti hő

től mentes: "Pilinszkyvel nemrégen hosszabban beszélgettern," 
írta Toldalagi Czjzek Évának - "amikor a szerkesztőségben jár
tam. Ö ezt megtudta és kijött hozzám a várószobába. Beszélgeté
sünk a megfelelő keretek között mozgott, de előbbre nem nagyon
jutottunk. Ezt őszintén fájlalom, hiszen hajdan - de ez már na
gyon régen volt/ tíz-tízenkét éve - közel álltunk egymáshoz."

Toldalagit elkeserítette, hogy új kötetének kiadására semmi esé
lye nem volt. Közben az is sújtotta, hogy nem vették észre beteg
sége kezdődő kiújulását. Emiatt 1960 szeptemberétől egészen de
cemberig életveszélyes állapotban, szó szerint élet-halál közt lebe
gett. Ez volt magányos élete legmélyebb válsága: édesanyján és
orvosán kívül már senki nem hitte, hogy valaha is talpra állhat.
1961 tavaszára azonban úgy-ahogy stabilizálódott égészségi álla
pota/ de hónapokig csak kábultan vegetált. Így nem lehetett szó
költészete kibontakozásáról: 1960 után a Kortárs 6 évig, 1962 után
a Vigilia négy évig nem közölte verseit. Saját bevallása szerint
mélységesen fölzaklatta, hogy az 1962-ben megjelent Kis magyar
irodalomtönénet" meg sem említette a nevét. 1961 decemberére az
után ismét súlyosbodott a betegsége: a következő tavaszon még

499



27Tüskés, Lm. 190-205.

állandó injekciózás alatt állt, ami teljesen elvette életerejét. Általá
ban délutánokig pihent, nem volt ereje írni sem.

Nem tudjuk, csak sejthetjük, mi történt kettejük között. Elég ta
lán magyarázatként, hogy egyikük élete új irányt vett, a másiku
ké viszont régi helyén vesztegelt. Egyikük zseniális művésszé

érett, a másikuk viszont "csak" nagyon jó poéta maradt. Tüskés
Tibor írta, hogy Pilinszky, "az évtizedekig otthon ülő, nehezen ki
mozduló költő a hatvanas években erőt vesz félénkségén és tar
tózkodásán, európai utas, világvándor lesz. Hívják szerepelni,
részt vesz nemzetközi költőtalálkozókon,előadást tart, lefordítják
és kiadják idegen nyelven műveit - ez mind alkalom, hogy vo
natra üljön, repülőgépre szálljon." Nem hiszem, hogy a földrajzi
távolság választotta el őket - inkább az, hogy egyikük csillaga
fölfelé kezdett ívelni. A 60-as években Franciaországban, Lengyel
országban, Svájcban, Jugoszláviában, Ausztriában, Belgiumban,
Rómában, Angliában időzött hosszabb-rövidebb ideig. Baráti kap
csolatba került Pierre Emmanuellel, majd 1969-ben, a verseit an
golra fordító Ted Hughes-zal, Pilinszky bekapcsolódhatott az
európai irodalom pezsgő életébe."

Elismertség az egyik oldalon, a másikon küzdelem és betegség.
Évente néhány vers megjelentetéséért vívott kicsinyes csaták, és
harc a kiadóval, hogy ne sértse a művészi autonómiát. Meg
emésztheti-e ezt az, aki immár harminc éve több-kevesebb folyto
nossággal publikált, és a Nyugatnak is munkatársa volt? Hogy
mennyire megaiázó és sértő lehetett mindez Toldalagi számára,
azt egy visszafojtott indulattól terhelt megjegyzése mutatja 1963.
áprilisi levelében - akkor írta ezt, amikor végre sikerült szerző

dést kötnie a Szépirodalmi Kiadóval: "Sok ember számára nagy
meglepetés lesz." Tényszerűen ennyit tudunk: Toldalagi a 60-as
évek elejétől mélyen hallgatott Pilinszkyről. Több év telt el, mire
újra megemlítette őt: 1963-ból származnak az új és jeges nyilatko
zatok. (Hogy a továbbiakban mi történt kettejük között, még in
kább rejtély: a Czjzek Évától származó levélfolyam 1963. nov.
15-én megszakad, későbbről már csak néhány levél van birto
kunkban. Csak a Pilinszky-levelezésben találhatunk további adat
törrnelékeket.)

1965-ben megjelent Toldalagi új, Szárnyalás című kötete. Amint
föntebb már beszámoltunk róla: Pilinszky az egyik levelében mél
tatását ígérte. Azt tűzte ki céljául, hogy mindenképpen megírja
.Palíkáről" mindazt, amivel tartozik neki. A tervezett méltatás
egy kritikában és egy kézirattöredékben valósult meg.

Hiányos adataink miatt nagyot kell most ugranunk. 1966-ban
intézte Pilinszky Czjzek Évához a következő kérdést: "Palikáról is
valóban beszélnünk kell már, csak nincs vele valami komolyabb
baj?" Az aggódó szereteten kívül az tűnik fel, hogy Pilinszky nem
sokat tudott 1966 nyarán Toldalagiról. Végül szeptemberben 
nem tudjuk mitől - hirtelen megváltozott minden kettejük kö-
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28Pilinszky-hagyaték:
Ms 5960/41. A vers

megjelent a Valamilyen
éden felé (1968) eímű

kötetben Arckép emmel.
29Kiemelés: B. V.

30Pilinszky János levele
Szőnyi Zsuzsának és

Triznya Mátyásnak,
Párizs, 1968. máj. 7.

zött. Pilinszky így számol be erről: "Napokban találkoztam Pali
kával. Nagyon kedves volt, s több kéréséből arra következtetek,
hogy ismét szándékában áll fölúWani barátságunkat. Sőt, egy ver
set is írt hozzám »P. }.« címmel. A versét nagyon jónak és pon
tosnak érzem, utolsó két sorát meleg szeretet sugallta. Pillanatra
mélyen megrendített.,,29

Egy őrült, aki oly józan marad,
amikor minden más ember megőrül.
Nézz rá: a barna, nagy szembogarak
mélyén valami gyászos, árva őr ül
s vigyázza a világot, amitől

ösztönszerűen fél, de még se hátrál,
óvatosan, mindig egy helyben áll
a teremtés szilárd sziklafalánál,

mert nem maradt már más, csak ez neki.
Még drótsövénye sincs és még is ő győz

harc nélkül és szelíden, mint aki
már nem tartozik többé az időhöz.

(Pilinszky János)

Nem tudjuk, mi történt ezen a találkozón, és azt sem, ezután
miképpen alakult barátságuk. Csak a végeredményről van isme
retünk. 1966 decemberében ezt írta Pilinszky: .Palíkával néhány
nagyon kellemes órát töltöttem ismételten, anélkül hogy régi ba
rátságunkon bármiféle törést éreztem volna." 1966 után állandó
sult a rendezett viszony. A két költő látogatta egymást, az 1968
febmárjából származó levelek szerint: "Ma Jancsihoz megyek." 
írta Toldalagi. A megújított szoros kapcsolat Pilinszkynek is szív
ügye volt: - "másik páciensünk (Palika), hála Istennek jól van,
és gyakori vendégem." Kapcsolatuk olyannyira jóra fordult, hogy
Pilinszky már levelezésbe is bocsátkozott barátjáért: "Itt küldöm
barátom, Toldalagi Pál (Sperker) receptjét. Súlyos beteg, s idáig is
sokban élvezte a máltai lovagok segítségét. Beteg, öreg és igen
szűkösen él.,,30 Toldalagi 1968 tavaszának végén újra beteg lett,
Pilinszkynél olvashatjuk: "Napokban készülök meglátogatni Pali
kát. Pár héttel ezelőtt hirtelenül nagyon rosszul lett, de most már
jobban van. Nem tudom, megírta-e Magának?"

Innentől sajnos már csak nagyon kevés konkrétumot tudunk
Toldalagi életéről mondani: 1968-ban a Valamilyen éden felé című

kötete került a könyvesboltokba. Kiadója csaknem változatlanul
elfogadta! Toldalagi újra verseket írt. 1971-ben megjelent hetedik,
Igézet és valóság című kötete, mely válogatott és új verseket egya
ránt tartalmazott.

1972-ben azután bekövetkezett az, amitől egyre inkább tartani
lehetett: édesanyja 102 éves korában elhunyt. Ez súlyos csapás
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volt Toldalagi számára, elviselhetetlen, hiszen tudjuk, milyen szá
lak fűzték őt édesanyjához. Ennek érzékeltetésére idézzük Tolda
lagi egy vallomását: "Az író kegyetlen, és a fiú, én, az anyám
gyermeke előrelátó: Ó nagyon öreg, én viszont több súlyos beteg
séggel birkózom, ezért egyszer megkérdeztem tőle, mit csinálna,
ha meghalnék: »Behunynám a szememet és én is meghalnék.«
Milyen megdöbbentően egyszerű és szelíd vallomás.,,31 Tulajdon
képpen majdnem ez történt, csak fordítva, hisz Toldalagi csak
négy évvel élte túl őt - anyja halálakor csak 58 éves volt.
Pilinszky jól ismerte Toldalagi erős kötődését édesanyjához és sej
tette halálának tragikus hatását: "Palika édesanyjának halálhíre
nagyon megrendített. Két napja, hogy megtudtam. Már írtam
neki. Szegénynek nehéz lesz átvészelnie. Féltem őt." - Majd
később ehhez kapcsolódva: "Igen Éva. Mindannyiunknak kijut.
A labirintust nem lehet kiegyenesíteni.,,32

1972-től Toldalagi pályája kimozdult a holtpontról: a (Rónay
György szerkesztette) Vigilia rengeteg versét közölte, Thurzó Gá
bor egy visszaemlékezésében a régi barátságok fölújulásáról szá
molt be; továbbá 1973-1976-ig még három verseskönyvét adták ki.

Toldalagi Pál 1976 áprilisában, 62 évesen, édesanyját követve
elhunyt. (A sors furcsa játéka, hogyanapilapokban április 15-én
jelentek meg róla nekrológok, pontosan azon a napon, amikor 42
évvel korábban az Élet közölte első versét!) A temetés, 1976. ápri
lis 26-án, az óbudai temetőben volt. A búcsúzó barátok nevében
Rónay György mondott beszéder'i', ő később Sarastro iemetése'" CÍ

mű versével állított örök emléket Toldalagi utolsó útjának, Két év
múltán azután Jelenits István, piarista tanár szentelte föl sírkö
vét.35 1976-ban Weöres Sándor neki ítélte a Füst Milán-díjat.
Weöres részéről tisztelgés volt ez az elvitathatatlan költői tekin
tély előtt (lásd Weöres Sándor fA bestiák meghozták a kike/etet ... l cí
mű töredékét"). Ma azokat a napokat éljük, amikor sírja fönnma
radása is veszélyben forog, hogy költői ismertségéről és elismert
ségéről ne is szóljunk.

Pilinszky így ír a Toldalagi által képviselt művészetről, amely
az emberi emlékezetre koncentrálva valamiképpen az időt teszi
meg a vers tárgyává: 11"' • senki a gyerekkor párás, fény-árnyék vilá
gáról és az öregség drámai ellenpontjairól nem vallott századunk
ban nálunk őszintébben és makulátlanabbul nálánál... Talán sen
kinél - legalábbis a magyar lírában - nem követhetjük inkább
nyomon a gyerekkor tündérvilágának apokalipszisre való átfor
dulását, s ezen keresztül a mélység szédületét, amit a különbőző

izmusok oly sokszor és oly hiába kíséreltek meg felidézni. (... )
utoljára, talán érdemes volna e lírával kapcsolatban arra a kérdés
re is felelnünk, amit oly üresen vetnek fel manapság. Modem líra
Toldalagié? Meggyőződésem, hogy vérbelien az. Csupán nem
»aktualista« költészet. Mert a modern mindig is az idő teljes drámá
jának megélését jelenti és je/entette, szemben az »aktualista- művé-
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szet pillanatnyi sikereivel és kiszolgáltatottságával. (... ) Egy »fi
nomnak titulált" költő helyett végre tudomásul kéne vennünk ezt a
nagy lírai tragikusunkat, annak ellenére, hogy gondja volt arra is, hogy
gyötrelmeit a színfalak mögé rejtse."37

E költői kölcsönhatás eddig csaknem egyedüli méltatója, Baán
Tibor, így vélekedett viszonyukról: "a nagy lírai eredmények
gyakran váratlanok, ám sohasem véletlenek. Pilinszky János
1946-ban megjelent, legendásan vékony verseskötete (füzete) (... )
sem minden előzmény nélküli meglepetése volt a háborúból
ocsúdó korszak magyar irodalmának. A sajátos hang és látásmód
lehetősége ugyanis már ott vibrált Babits és Kosztolányi néhány
versében. S hogy a líra távvezetékein a magyar költészetbe is el
jutott addigra Rilke transzcendens borzongásainak árama, azt
aligha kell bizonygatnom. Ami rendhagyó, hogy az említett költő

óriások mellett számolnunk kell Toldalagi Pál hatásával is, aki
(... ) már előlegezi Pilinszky megszólalását".38

Előtte többen eljutottak már e gondolatig: Sőtér István, Lengyel
Balázs, Rónay László; de Baán Tibor volt az, aki a fönt idézett ta
nulmányában a legtovább merte vinni Toldalagi és Pilinszky egy
másra hatásának témáját. A merész jelzőt Baán Tibor tanulmá
nyával kapcsolatban Határ Győző használta: "Merésznek azért
mondom, mert Pilinszky kultikus figura, s Baán Tibor egy olyan
(háború előtti) kismesterhez viszonyítja, akinek az 1982-ben ki
adott Magyar Irodalomtörténet a nevét sem említi meg. A mód
szeres close reading alapján megállapítható, hogy méltánytalanság
»kismesterről« beszélni Toldalagi esetében, hiszen a felvonultatott
költői példák Pilinszkyével hátborzongatóan egyenértékűek,más
részt az is kiderül, mennyit köszönhetett Pilinszky piedesztálja a
rendszernek, amelynek patentírozott Toleráltja lett, mintegy a ka
tolikus érzékenység villámhárítója. Ez nem kisebbíti, csupán beso
rolja Pilinszky költészetét. éspedig azoknak a pályatársaknak a
versvilágába. akiket ilyen aureólával nem ajándékozott meg a kor.,,39
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