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Egy rozsdás esernyő
Toldalagi Pál haguatékának sorsa

Nyolc évvel ezelőtt az Osiris Kiadó kötetet szentelt Toldalagi Pál
emlékének.' Ez a könyv segít áttekinteni az irodalomtörténetileg
értékelhető,Toldalagi Pállal kapcsolatos forrásanyagot. Gerincét
egy terjedelmes levelezés fennmaradt részletei képezik, melyet a
költő Czjzek Évával, Bécsben élő rokonával folytatott 1957-től.2 A
szerkesztő csaknem hiánytalanul összegyűjtöttea Toldalagitól je
lenleg megtalálható prózai írásokat (vallomásokat, esszéket. nap
lórészleteket). Mindezeken túl néhány verset, számos fotót, továbbá
Toldalagiról szóló emlékezéseket közölt. És válogatott bibliográfiát
a kötet lezárásaként.

Az emlékkötet nagy segítség az irodalomtörténet-írás számára,
hiszen kívüle csupán szórványos leletek állnak rendelkezésünkre.
De segítség az irodalmat szerető olvasók számára is, hiszen szinte
az egész Toldalagi-életműkönyvtárak és kézirattárak mélyén lapul
-laikus olvasók számára hozzáférhetetlen.'

Ezen gyűjteményen túl csupán apróságok maradtak. Egyrészt
Toldalaghynak - akkor még így írta a nevét - 1938-ban, az Élet
című folyóiratban megjelent, életrajzi ihletésű, novellisztikus írása.'
Másrészt egy Krúdyról szóló rövid esszéje." És meg kell említenünk
egy, a hatvanas évek elején egy közelebbrőlmeg nem nevezett fo
lyóirat szerkesztőségébenelveszett és minden valószínűségszerint
megsemmisült kisregényét.6

Ezeken kívül néhány levelet vehetünk még számba. Egy ismer
kedő, majd két baráti hangvételű levél Takáts Gyulának 1936-ból
és 1938-bóL?Egy hosszabb Füst Milánnak 1937-ből, melyet a Füst
számára elküldött verseskötetéhez mellékelt (szót ejtett benne Ba
bits Mihálynál tett látogatásáról, továbbá a Nyugat szerkesztőségé
nek hanyagságáról is)." Egy levél 1955-ből Cs. Szabó Lászlónak,
mely Schleinitz Miklóson keresztül jutott ki nyugatra - ebben a
Száz év költészete című antológia Magyarországra juttatását kéri."
Aztán 1957-ből fennmaradt egy Hatvany Lajosnak címzett levél,
melyben udvariasan lemond egy meghívást, továbbá 1959-ből egy
képeslap Hatvany Lajosnénak.'? E két levélből arra is következtet
hetünk, hogya Ferenczy Béniék köré szerveződőtársaságnak nem
csak Toldalagi és Pilinszky, hanem Hatvanyék is tagjai voltak." Két
rövidebb, Nemes Györgynek írt levelet ismerünk 1966-ból az Élet és
Irodalomnak küldött versek kapcsán." Egyet 1971-bőlRónay Lász
lónak, mely vallomás Toldalagi írói hovatartozásáról." Öt rövid le
vél 1971-1974-ből Szederkényi Ervinnek szól, melyben tudakozó
dik a Jelenkornak szánt versei sorsáról." Végül két bizalmas levél
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maradt fenn, háziorvosának, Tatár Albertnek címezve, 1972-ből és
1976-ból. Utóbbi néhány nappal halála előtt kelt."

Meg kell említenünk néhány képeslapot is, melyek az MTA kéz
irattárában találhatók. Akad majd két tucat, főként az időjárásról és
a költő aktuális hétköznapjairól szóló lap, melyet Charlotte Lerchen
feldnek, "Sarolta néninek", Czjzek Éva édesanyjánakI b címzett Nürn
bergbe. És két képeslap található a Pilinszky hagyatékban is 1959-ből.
Az egyikben a Harmadnapon kötetet köszöni meg Pilinszkynek,
melyről azt írja, hogy "hibát/annak találta",'? Nincs kizárva további
dokumentumok főlbukkanása.de jelenleg csupán ekkora anyagból
tájékozódhat Toldalagi életrajzának kutatója.

Ha a személyes jellegű írásoktól a szépirodalom irányába fordu
lunk, talán még rosszabbnak tűnik a helyzet. Csupán egyetlen na
gyobb terjedelműkézirat-gyűjteménytismerünk. A gépelt, illetve
autográf javításokkal ellátott lapokat Deák Dénes őriztemeg és ado
mányozta a Petőfi Irodalmi Múzeumnak." A gyűjtemény pontos
keletkezési ideje nem ismert, de a benne található versek megjele
nései alapján a hetvenes évek első felére datálhatjuk. Két verseskö
tet anyagát tartalmazza: a Naplóból (Magvető, 1974) 64 verset, a
Zord labdajátékból (Szépirodalmi, 1976) 34-et. Továbbá volt köztük
két kiadatlan költemény (Az igazi elveszettek, Végszavak), melyek
közül az egyiket a Vigilia 2üü4-ben publikálta." Ezenkívül szórvá
nyosan bukkannak elő gépelt, illetve autográf kéziratok más ha
gyatékokból, levelezésekből:Czjzek Éva levelei közt néhány vers,"
egy vers Pilinszky Jánosnak ajánlva," egy Rába Györgynek küldött
kötetbe dedikációként írt vers," háziorvosának, Tatár Albertnek
küldött egyik levélhez mellékelve Az ébredée" és a Bátran24 című ver
sek. Vattay Elemérnél autográf változatban: a "Heverő kő, szívek ma
gánya" kezdem vers, 1969. október 16-i datálással és ajánló sorokkal
("Vattay Elemérnek emlékül Toldalagi Pál"),2s és a "Miért nem haltunk
meg mi mindahánuan?" kezdetű, eddig kiadatlan vers, datálás nél
kül, a következő sorokkal zárva: "Vattay Elemérnek baráti megemléke
zéssel Toldalagi Pál." További három autográf verset ismerünk: A gye
rekésaz öregember (Karának) címűt, 1973. augusztus 4-i datálással:"
a Feljegyzés címűt, 1962. május 25-i datálással," és a Jelen címűt, da
tálás nélkül, Toldalagi Pál aláírással." Hasonló, szórványos felbuk
kanásra valószínűleglehet még számítani.

A föntebb számba vett anyag ellenére azt kell mondanunk, hogy
a Toldalagi-hagyaték nagyobbik része elveszett. Toldalagi házior
vosának visszaemlékezése alapján ugyan magunk elé tudjuk kép
zelni a költő lakását, szűkebb környezetér" és Rába György sze
mélyes közléséből tudjuk, hogy lakását egy Ferenczy Bénitől

származó grafika is díszítette, de a tárgyi emlékek közül mindössze
egyetlen rozsdás esernyőmaradt az utókor számára - bár az még
ebben az állapotban is rendkívül elegáns.

Ennek a veszteségnek több oka lehet. Az egyik valószínűlegTol
dalagi hozzáállásában keresendő: a kéziratokat túlzásig menően
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szabadon kezelte. Erről közvetve két levélrészlet tanúskodik. Egy
részt sajnálkozik 196ü-ban, hogy sok régi verse nincs meg, össze
kellene őket gyűjteni különböző folyóiratokból. "az lennea vágyam,
hogyirásoimat, mik 1934-tó1 kezdve egészen mostanáig szanaszét megje
lentek, összegyíijtsem".30 Másrészt kisregénye végleges pusztulásá
nak az volt az oka, hogy ő maga dobta el saját példányát (D, miu
tán bevitte a föntebb említett szerkesztőségbe: "az impurumot
eldobtam, afolyóirat a nekik odaadott írást különböző meggondolások miait
nemhozta, amiannyira elkeserített, hogy otthagytamakéziratot"," Végül
ide kapcsolódik az is, hogy háziorvosa visszaemlékezése szerint
nem szerette otthon halmozni az irodalmat: "Hány könyved van,amit
kétszer olvasol el? Azt tartsd meg, a többit ajándékozd el. Ne gyíijtsd a
könyveket: a könyvek rád telepednek. és rabszolgájukká válsz. "32 Talán ez
is közrejátszott abban, hogy sem könyvtár, sem a hozzá írt levelek,
sem kéziratos hagyaték nem maradt fönn utána.

Valószínű,hogy az elismertség hiánya is súlyosan nyomott a lat
ban, mert hiszen ki törődne egy olyan költő emléktárgyainak meg
őrzésével, akit nem sokkal halála után gyakorlatilag elfeledtek!?
Azonban a feledés és az életmű eltűnése között még számba kell ven
nünk néhány évet, amikor is a család még élő tagjai tevékenyen részt
vehettek (volna) a megőrzésben. A további kutatások elősegítéseér
dekében jónak látszik vázolni, mi is történt ezekben az években."

Toldalagi Pál Óbudán, a Bécsi út 92. negyedik emeletén lakott,
óbudai zsargon szerint a "városi házaknak" nevezett lakótömbben.
Az Elektromos Művek utalt ki számára egy három és fél szobás sa
roklakást még a harmincas években, amely későbbToldalagi tulaj
donába került. Megjegyezzük, hogya "Sarolta néninek" címzett ké
peslapok némelyikén a Bécsi út 88. fszt. a címmegjelölés. Ez azért
lehetséges, mert 1962 szeptemberében átmenetileg ki kellett köl
tözniük lakásukból a ház födémcseréje miatt." 1963 márciusáig egy
szükséglakásban éltek, amiről így nyilatkozott Toldalagi: "Szükség
lakásunkat végtelenül szereiem. Ha legalább még egy kis szoba lenne
benne, visszase mennék a régibe. Itt ugyanzománcozott vaskályhák van
nak, deezek viszont remekek. Alig vanbaj a tíizrakással ésagyújtással. Ha
süt a nap, fürdünk a napfényben és boldogok vagyunk. A régi lakást meg
fogom próbálni elcserélni egy földszintivel. Ha ez nem menne, visszaköl
tözéskor a régi szobámba megyek vissza, mely külön hejáraiú,"> Persze
visszaköltöztek a régibe, és nem is cserélték el.

Toldalagi megosztotta lakását édesanyjával és három évvel idő
sebb nővérével, [ettivel." [ettit, csakúgy mint Palikát," egy betegség
ítélte arra, hogy felnőtt korában is édesanyjára támaszkodjék."
Palika a tuberkulózis miatt, [etti pedig azért, mivel egy gyermek
kori fülbetegség következtében nagyon rosszul hallott, visszahú
zódott az emberek társaságától, bár kivételesen szépnek tartották.
A szűk családhoz tartozott, de nem lakott velük Margit nővérük.Ő
1949 után az egyetlen családtag volt, aki rendes"polgári" kereset
tel rendelkezett: műtősnőkéntdolgozott a Margit Kórházban. Jel-
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lemző, hogy sem Margit, sem letti, sem Palika nem házasodott meg
- a család a Mama személyisége körül forgott, és ők négyen rend
kívüli módon ragaszkodtak egymáshoz.

Harmadik élő testvérről,az életvidám, idős korában is jó karban
lévő Ferencrőlannyi biztosat tudni, hogy ő volt az elsőszülött a csa
ládban." Már gyerekkorában életrevaló és kezelhetetlen volt, kiló
gott betegségre hajlamos, nehezen boldoguló testvérei közűl. [etti
azt írta róla 1979-ben Pilinszky Jánosnak, hogy ,,21éves korában meg
házasodott, fél évszázada elkerült a családunkból, és teljesen idegen lett.
Mintha nem is egy nyelven beszélnénk."4Q Franci nem lakott velük, és
nem is látogatta őket.

[ettinek az óbudai Táborhegyen, a Toronya utca 14-ben volt saját
telke is, amin saját pénzéből "barkácsolt" egy nyaralót. Takarékos
sági okokból élükre állított téglákkal húzták fel a falakat, aminek az
lett a következménye, hogya házat lehetetlen volt megfelelőenfű
teni, csak meleg időbenvolt lakható. [etti Erdélyből származó kerá
miákkal és kézműves tárgyakkal díszítette, állítólag volt egy kivé
telesen szép, szénagyűjtőket ábrázoló akvarell a házban, és volt ott
valami Ferenczy Bénitől is (sajnos ennél konkrétabbat nem sikerült
kideríteni). A ház körül park tenyészett, tele enciánnal és más vi
rágkülönlegességekkel. Nagyon kellemes pihenőhelyvolt ez a csa
ládnak és a család barátainak. Kedvezőidőjárásesetén letti kiköltö
zött a Bécsi útról. Hosszabb-rövidebb ideig Pilinszky János, annak
hozzátartozói és Thurzó Gábor is tartózkodott a nyári lakban.

Pilinszkyrőldokumentáltan tudjuk, hogy 1972 júliusától négy hó
napra kibérelte a házat. Egyrészt az augusztusban Budapestre érkező

Jutta Scherrer számára, másrészt mert az egész családot szándékában
állt nyárra odakőltőztetni."Kifejezetten nővérével szeretett volna ott
"kertben, jólevegőn" együtt lenni, és pihenni." Jetti elbeszélései alapján
beszámolt róla Dalos Judit is, hogy lakott ott egy ideig "Pali legjobb ba
rátja", továbbá "amikor annak Franciaországból itt volt a barátnője, kinn
voltak ott a kisházban". A barátnő hátrahagyott a házban "egy érdekes
szabású, finom fekete szövetkabátot". Ezt a kabátot [etti egész haláláig
őrizte. Egy képeslapot, melyet német nyelven írt [etti 1974-ben "Pi
linszky János és Jutta" számára, szintén erre a Toronya utcai címre
küldte.? Végül a Pilinszky-hagyatékban található egy feljegyzés,
amely szerint "Pilinszky Jutta Scherrerrel1975 nyarán rövidebb ideig
barátja, Toldalagi Pál nővérének táborhegyi lakásában lakott"."

Úgy tűnik,Pilinszkyék jó viszonyba kerültek [ettivel: Jutta később

ajándékot küldött neki, Pilinszky személyesen üdvözölte 1972kará
csonyán." 1979-ból [ettinek két levele is található a Pilinszky-hagya
tékban." A március 30-án kelt levélben kéri Pilinszkyt, hogy írja meg
azt a szöveget, amit Palinak ígért. Ezt csak egy töredékben maradt
kézirattal tudjuk azonosítani, mely szerint , Toldalagi Pál akortárs ma
gyar líra legelegánsabb költője ooit"," Érdekes adalék az is, hogy egy
korabeli fotón, amely Vattay Elemér kiállításának megnyitóján ké
szült, Sperker Henrietta közvetlenül Pilinszky János háta mögött áll.48
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Toldalagi édesanyja 1972-ben, Toldalagi 1976-ban halt meg - ez
után [etti 1986-ig,tehát tíz éven át egyedül rendelkezett a családi örök
ség fölött. Talán ezzel pecsételődött meg a hagyaték sorsa: úgy tűnik,

teljesen gyakorlatlan volt a hétköznapi életben, ráadásul az utolsó né
hány évében Alzheimer-kór támadta meg. Pedig rendkívül büszke
volt bátyjára, állítólag sokszor emlegette, hogy "a Vigilia költője volt".

Miután egyedül maradt (vagyis Margit nővérük is meghalt már
ekkor), a Toronya utcából végleg beköltözött a Bécsi útra. Mivel
Toldalagi tuberkulózisban halt meg, és [etti nagyon félt ettől a be
tegségtől, Toldalagi személyes tárgyait - gyakorlatilag mindent,
amivel közvetlenül érintkezésbe került - megsemmisítette. Miután
felélte megtakarított pénzét, kénytelen volt a lakás ingóságait is
pénzzé tenni. De talán nem is anyagi kényszer, hanem [etti naivi
tása okozta, hogy szépen lassan elkopott a család (és bátyja) tárgyi
öröksége.

A Toronya utcai ház sorsa jól jellemzi ezt a helyzetet. Idézem a
visszaemlékező szavait: "A szoba, ahol Jettike lakott - ez a harmadik
szoba, ami sarokszoba - elég szeles. Dehát az egész vidék elég szeles, és
mindigahegyfelá1 fúj aszél,most is ésakkor is. Tehát egyalkalommal egy
szélvihar bevágta úgy az ablakot Jettike szobájában, hogy nem lehettet
utána máraz ablakkilinccsel becsukni - mindenlevolt lakva, rossz álla
potban volt a lakásban. És akkor Jettikém ott állt reszketve, és kézzel tar
tottaazablakkilincset, mireazutánvalaki kihívottegyasztalosmestert, aki
megcsinálta. Ők akkor ott beszélgetésbe elegyedtek. Ebbá1 ad6dott, hogy
megkötöttek egy szerencséilen járuléki szerződést. Filléreket kapott, mint
havijáradékot." Ezt később szerette volna semmissé tenni, pert fon
tolgatott, további tárgyakat adogatott el a lakásból, de a Toronya
utcai ház az asztalosé lett. Ma egy társasház áll azon a helyen, tehát
megsemmisült a régi kert, aminek megőrzése irodalomtörténeti
szempontból is érdekes lehetett volna.

1982-ben [etti eltartási szerződést kötött egy fiatal házaspárral,
akik ebben az évben be is költöztek a lakásba. Ők így emlékeznek
a lakás akkori állapotára: "Amikormi odamentünk, val6jában mársem
mi személyes tárgy nemvolt. Egynagyméretű, fakeretes tükörmaradt, az
a Pali bácsi szobájában volt, és egy esernyő volt még, ami tá1e maradt.
Jettike szobájában volt egy csodálatosan gyönyörű szekreter, de hogy az
Pali bácsié volt-e, vagy Jettikéé, azt én már nem tudom. De biztos, hogy
Pali bácsinak is köze volt hozzá. Ezt Franci eladatta Jettikével, abban az
iMben, amikor mi odakerűitiink:"

[etti halála előtt feltűnt a színen a család "fekete báránya", az
akkor már szintén meglehetősenidős Ferenc. Ő magához költöz
tette a szellemileg megrogyott jettit. Vele együtt elvitt mindent a la
kásból, amire jogot formálhatott (fotókat, dokumentumokat, búto
rokat). [ettinek nem tett jót a változás: röviddel a költöztetés után
kórházba került és meghalt."

Franci korábban házas volt, ekkor élettársi kapcsolatban élt. Élet
társa, akinek leánykori nevét nem sikerült kideríteni, 1984-ben halt
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SOSperker Ferenc utolsó
bejelentett lakása a Kis

celli úton volt - halála
idején a XVII. kerületi

Pesti úton lakott.

TOLDALAGI PÁL

Avers egy újságkivágáson
maradt fönn, megjelenési
helye ismeretlen. Biztosan
1949 előtti, hiszen aszerző

nevét Toldalaghy-nak írták.
(Basa Viktor)

meg. Ferenc [etti után egy évvel, 1987. november 20-án, 83 évesen.
Örököseit nem találtam meg, pedig ők az utolsók, akik felvilágosí
tással szolgálhatnának az esetleges írásos hagyaték sorsáról. Való
színűleg élnek még: volt egy nevelt fia (élettársa korábbi házassá
gából) és egy nem vérszerinti unokája. Utolsó bejelentett lakásának
mai lakói viszont nem tudnak semmit róluk, vagyis a korábban ott
lakókról. 50 A Toldalagi-hagyaték kutatása a XVII. kerületben fenek
lett meg. Sajnos az idő múlásával egyre kisebb az esély, hogy bármit
is megtaláljunk.

A filológus tehát nem hagyatkozhat másra, mint a nyomtatásban
megjelent szövegekre, illetve azokra a szórványos leletekre, melyek
külőnböző hagyatékokból, levelezésekbőlelőkerülnek.

Szerelmes nyár
Egyhosszú, hosszúhdziasor.
Mögötte templom. Tűzpiros

tornyán galambok s fölrepül
egyeltévedt, kis papiros.

Szekér poroszkál. Púpozott
bogárként cammog. Este lesz.
Elalvón sír a zöldbozót
éssírdogál a nyűtt eresz.

6, nyárieste! Barnuló
felhóK az égen. Barnaság.
Szépkedvesem a fúven ül
s a szélcibálja szöghaját,

mint gyermekek dús üstökét.
A sürüségen átragyog
kerekre nvűt, két nagyszeme,
ezüstös fényű csillagok

s megyek feléje tétován.
A görbe út belém harap.
Ágakcibálják ingemet:
előttem sűrűség, falak

s falkában estém számtalan
vadordasa. Megyek feléd,
mint egy megállni nem tudó,
szédülten gördülő kerék.
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