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Toldalagi Pálról
Úr volt, előzékeny, tapintatos és diszkrét, fehér hajával definiálha
tatlanul elegáns. Személyesen 1961 őszén ismertem meg a Magyar
PEN Club rendezvényein, de akkor már csaknem évtizede - tizen
ötéves korom óta - tudtam róla, hogy költő, az ő nevével is a Sőtér

István által szerkesztett Négy nemzedék című antológiájában talál
koztam először. Az Írószövetség könyvtárában gyakran beszélget
tünk - haláláig rendszeres látogatója volt -, és ma is megtörténik,
hogy a Fasorból úgy fordulok a Bajza utcába, hogy azt hiszem, Pali
ott lesz.

Évtizedeken keresztül súlyos beteg volt, és szinte mindig kínos
anyagi gondokkal küzdött. Nem leplezte bajait, szemérmesen.
szűkszavúan beszélt róluk, de nyomorúságával sohasem terhelt
másokat. Nem tudom, hogy barátjának tekintett-e, de egyszer el
vitt óbudai lakására, hogy bemutasson rajongásig szeretett száz
éves édesanyjának. Nem kis büszkeséggel tölt el, hiszen abban az
évtizedben már alig valakit engedett otthonába.

Egyetlenegyszer hallottam .mag áb ól kikelni. Váratlanul felhí
vott telefonon. Sírt, szinte hörgött a kagylóba. Iszonyatos nagy baj
van, mondta. Gyere be a könyvtárba. X megsemmisítő kritikát írt
Y-ról, Y-t évekig nem engedik majd publikálni. Hitetlenkedve
hallgattam. Ismertem és becsültem X-et (ahogy egyébként Pali is),
elképzelhetetlennek tartottam a dolgot. Berohantam hozzá az Író
szövetség könyvtárába. Olvasd el ezt a szörnyűséget, tette elém a
folyóiratot.

Himnikus hódolat volt az esszé, egy-két lényegtelen, de a hó
dolat hitelességét erősítő fenntartással. "Palikám, félreértetted".
Kétszer vagy háromszor együtt olvastuk el az esszét. Megnyugo
dott. .Köszönöm" - mondta.

Nagyon sokat tanultam az esetből. Addig azt hittem, hogy
csak rosszindulatból, érdekből vagy butaságból lehet valamit fél
reérteni. Ekkor tanultam meg, hogy a szeretet, a mások iránti el
fogult, önfeláldozó szeretet is félrevezetheti az olvasót.

Ha róla volt szó, azt nem értette félre. Egyik kötetéről röviden
írtam, öt más költő kötetével együtt, a Magyar PEN Club kiadvá
nyába. Másoktól hallottam, hogy nagyon örült a jegyzetnek, ne
kem kedvesen megköszönte, pedig azt talán félreérthette volna,
bánthatta volna, hogy nem csupán róla írtam, és csak néhány
sort, igaz, hogy másokról sem többet.

Idemásolomemlített jegyzetemet, amely eredetileg franciául je-
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lent meg: "Radnóti Miklós azt írta Toldalagi Pálról második köte
te megjelenése alkalmából, hogy »nagyon költői költő", és hogy
képalkotási módja nagyon festői. Radnóti szavai legújabb, Valami
lyen Éden felé című kötetére is érvényesek. Toldalagi három évti
zed alatt lényegileg nem változott. Nem azért, mintha maradi
lenne, hanem azért, mert konzervatív. Ma is, mint mindig, verset
ír és nem valami mást. A vers fogalma számára klasszikus - ha
gyományosan az ütemekre tagolt verssor, a rím, a strófa és a
verssornak alárendelt kép egysége. Ezek a technikai elemek az
uralkodó jambikus lejtés kíséretében emelik verssé témáit, ame
lyek a boldogság keresésének variációi. Verssé vált etika ez a líra,
megfontolt műgondja a munka dicsérete, a munkáé, amit a kötet
egyik legszebb darabjában a »véges ember mindennapos szép ál
dozásáe-nak nevez, hiszen hatására »önmagában újra bízhatv".

Költok albuma
Hogyan lettem költő? Már öt-hat éves koromban felolvasták nekem
Andersen meséit. Így, és ilyen hihetetlenül fiatalon találkoztam elő

ször a tiszta, de ugyanakkor neurotikus és nagyon szomorú költé
szettel. Hozzájárult ehhez, hogy bár tizenkét testvérem és sok isme
rősünk volt, mindig magányos voltam. Gyermekkoromban egy régi
házban, hatalmas és csodálatos kertben éltem, szemlélődve és tű

nődve. Ezért a fák, a bokrok, a virágok, a madarak és pillangók
máig is elkísérnek, hozzám tartoznak, az életem darabjai. Budapest
nélkül nem tudnék élni, de ez a szép város nem az én belső vilá
gom. Úgy kalandozom most is itt, mint egy óvatos és ravasz vidéki.

Kamaszkoromban kezembe került Baudelaire Les fleurs du Mal
ja, és ez, mint annyi sok más költőt, elindított azon az úton, mely
bár nagyon göröngyös, de csak a kiválasztottaké. További ösztön
zőim voltak Juhász Gyula, a reneszánsz festményei, s a barokk
zene. Húszéves koromban egyik ismerősünk letette verseimet Zi
lahy Lajos asztalára. Rá nem sokára a Pesti Napló parádésan hoz
ta ezeket.

Mi az ars poeticám? A magyar költészet legnagyobbjainak volt
ars poeticájuk. Én ilyet nem ismerek. Lehet, hogy túl kicsi vagyok
hozzá vagy esetleg különc. Szilárd hitem, hogy egy verset úgy
kell megalkotni, mint ahogyan a Biblia szerint Isten az első em
berpárt megteremtette. Számomra egy vers akkor igazán vers, ha
élő szervezetnek érzem. Mi a költő feladata? A költő zárt egység,
habár magában kell hordoznia a világegyetemet, attól függetle
nül, hogy egy kavicsos útról vagy egy nemzet sírba süllyedéséről

ír. A költőnek tudnia kell szinte mindenről. Amit aztán leír, az jól

694


