
TOLDALAGI PÁL

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
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vagy rosszul sikerült kinyilatkoztatás. Hozzá kell tennem még eh
hez, hogy az igazi vers nem az esetlegesség jegyében fogan. A
költő feladata pedig az, hogy van, akár visszhangra talál a korá
ban, akár nem. Mi a vers haszna? A világon sok a nyomorúság,
keserűség és szomorúság. Nagyon sokan ezért isznak. Ez mene
külés a rosszból a rosszba. Viszont mások vigasztalást a versektől

kapnak. Sőt, tovább menve: talán bátorítást és erőt is a további
élethez. Paradox módon a pesszimista vers sem ad mást, hason
lóképpen a pszichoanalízishez, mely megismertet titkos bajaink
kal, általunk nem tudott veszélyes tulajdonságainkkal. Tegyük
hozzá tehát, hogy a vers felold és tudatosabbá teszi az embert.
Bízom-e a költészet jövőjében? Erre csak igennel lehet válaszolni.
Vers, amíg írnak az emberek, mindig lesz. Persze egy nemzet tör
ténetében a költészetnek vannak halott korszakai. Az emberiség
kultúrájának a kezdetét és a végét nem ismerjük. Egyáltalában:
van-e kezdet és vég? Szerintem nincsen. A világ és az ember min
den művészet ősi és eredendő alapja. Tehát, amíg ezek megvan
nak, irodalmon belül vagy kívül, létrejön a vers és tovább él.

(1970)

Lírai önarckép
Pár hónap híján négy évtized írói munkája van mögöttem. A haj
nalok fényével indultam. Hét év előtt Rónay György első, Hajnali
versenyfutás című, 1936-ban megjelent kis könyvemről azt írta: mi
csoda hajnal volt ez! Utólag köszönörn meg szép szavait, de hozzá
kell tennem, hogy abban a hajdani időben félelmek is gyötörtek, és
szorongások léptek fel gyakorta. Mitől féltem? Az élet rémségeitől.

Ezért makacsul és eltökélten az élet szép, sőt káprázatos dolgaira
vetettem a tekintetemet. Felvillantak a kertek pázsitjaikkal, pillan
góikkal és madaraikkal. A páratlan anyai szeretet, amit kaptam,
kitöltötte a soraimat. Szinte úgy látszott, folyton ünnepelek. Hosszú
évek múltával és fokozatosan mertem csak szembenézni a teljes
élettel. Hiszen a rózsák nemcsak a virágágyak közepén szöknek a
magasba, hanem ott vannak a koporsók födelén, gyilkosságot lehet
elkövetni egy tündéri lugasban és nyomorogni is lehet előkelően.

Volt idő, hogy úgy tűnt, a hivatali munkámba süppedek. Egy bol
dogtalan asszony könyörtelen eszközökkel visszakényszerített az
íráshoz. De ezek a versek csak később jelentek meg, mert saját el
határozásomból két évre teljesen visszavonultam. A világháború
után nyílt szívvel, de élesen figyelő szemekkel visszatértem az em
berekhez és az írógépemhez. A későbbi ütéseket, mik egymás után
jöttek, némán álltam. Magammal harcoltam és nem másokkal. Az-
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Hafner Zoltán közlése. A
Magyar Rádió hangfelvé
telei. Nyomtatásban most
jelennek meg először.

TOLDALAGI PÁL

Toldalagi Pál első nyom
tatásban megjelent verse.
Az Élet című folyóirat kö
zölte 1934. április 15-én.
Ez évben lehozta még a
Pesti Napló, 1934. máj.
27-én, és az Új Magyar
Ura antológia.

után jöttek a máig is tartó betegségek, újabbakkal társulva. Ezek
megtanítottak a még nagyobb lemondásra és türelemre, és időt ad
tak a nagyon hosszú tűnődésekre, nap mint nap. Ma már tudom,
milyen viszonylagos az öröm és a bánat, a boldogság és a gyász.
Most már nem csak a jelenben és a közelmúltban élek. Körülvesz
az egész emberiség története is. Vezérfonalnak a művészeteket je
lölhetem meg, sokkal inkább, mint a történetírást, mivel ez a kez
detek kezdetén még nem volt meg, mikor pedig már megvolt, tele
volt jóhiszemű vagy tudatos ferdítésekkel. A jégkorszak falfestmé
nyei ugyanúgy, teljes pontossággal útba igazítanak, mint Picasso
képei. Mit mondhatnék magamról? Fehér hajú, nehézkes, fáradt
ember vagyok, akit még mozgásra késztet valamiféle furcsa kíván
csiság. Az emberi kapcsolatok és ezeknek az összetevői hevesen
érdekelnek. Minden tett indítékát tudni szeretném, de jól tudom, a
lélek veszélyes labirintus. Könnyű eltévedni benne, és Ariadné fo
nala ritkán van kéznél. Terveim nincsenek, csak reménykedem,
mert remény és szeretet nélkül nem lehet élni.

(1973)

,/

Aprilisi kirándulás
Kétnapi út és mindenütt
a zöld az, ami szíven üt:
méreg-zold, lágy oliva-zöld
ésjűtől zöld a barna föld.
Kétnapi út és április
kedvével szállunk most mi is,
mosolygunk, mint a kis virág,
fütyölünk, mint a víg diák
és ámulunk, mert szerteszét
szelíden hull alá az ég
lágy kékje: kékes levegő

és minden percről-percre nő.

Hallani ágak halk neszét
és látni, mint feszíti szét
zöld polyáit a kankalin
s az ibolya mi angyalin
lengeti kis, lila fejét.
Ma sírni kéne: Jaj, be szép!
Be szép, hogy enyhe dombokon
már szárat hajt a liliom
s melengetőnk, a lenge fény
zenél, akár egy költemény;
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