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Előszó
Talán tizenhét éves lehettem, amikor kezembe került Tüskés Tibor Pilinszky János című monográfiája. Nagy lelkesedéssel olvastam, mivel Pilinszky János költészete már akkor magával
ragadott. Pedig egy szót sem értettem belőle. Ezért olvastam a monográfiát: hátha segít érteni
is. Tüskés Tibor könyvének hetvenegyedik oldalán található egy fotó. Egy kerti széken üldögélő férfit ábrázol, erős napsütésben. Félrehajtott fejét könyökére támasztja, és rezzenéstelen
eleganciával néz a kamerába. Vagyis az olvasók szemébe. A könyvből tudtam meg, hogy Pilinszky János legjobb barátjáról van szó, aki szintén költő. Vagyis Toldalagi Pálról. Nem értettem, hogy az ő köteteit miért nem találom sehol. Hosszú idő telt el, pontosan tizenhét év.
Pilinszky János még mindig magával ragad. De már Toldalagi Pál is. Azóta azt is tudom,
hogy a költészet „nem győzelemre játszik”.
Bölcs mondás, hogy a költészetről való beszédet nem lehet befejezni. Munkám során
azzal szembesültem, hogy elkezdeni is igen nehéz. És nem csupán azért, mert – ahogy mondani szokás – minden kezdet nehéz, hanem azért is, mert nem élünk költői világot. Talán soha
nem is éltünk. Ugyanakkor a költészetnek hatalma van, és áttörhetetlennek látszó falakon is
áthatol. Kívánom disszertációm minden olvasójának, hogy sikerüljön belépniük Toldalagi Pál
világába, abba a bizonyos kertbe, ahonnan a múltból – azon a bizonyos fotón – még mindig
ránk tekint. Az értekezéshez csatolt Függelék csupán segítség a kert megtalálásához, hiszen
nem más, mint egy hosszú tartalomjegyzék Toldalagi Pál életművéhez (benne megtalálható
Toldalagi Pál valamennyi versének pontos lelőhelye, kezdősorok szerint, ábécérendben – illetve azon versei, melyek nem jelentek meg egyetlen kötetében sem, de értekezésem olvasásakor szükséges lehet ismerni őket). Alább Toldalagi versei esetén nem hivatkozom másra, csupán a kezdősorokra. A kezdősorok nyomán a Függelék minden továbbiról tájékoztat.
Disszertációm nem születhetett volna meg szüleim támogatása nélkül, ezért mindenekelőtt nekik mondok köszönetet. Köszönettel tartozom Rónay Lászlónak is, aki még mindig látja Toldalagi Pálban azt, amit már csak nagyon kevesen, ezért lehetővé tette, hogy kutathassam
életművét. Köszönettel tartozom Hafner Zoltánnak, aki önzetlenül segített hozzá olyan kéziratokhoz és információkhoz, amik pótolhatatlannak bizonyultak. Köszönettel tartozom Dalos
Juditnak, Rába Györgynek és Tatár Albertnek is, hogy megosztották velem emlékeiket. És
köszönöm minden barátomnak, hogy mellettem álltak a nehéz pillanatokban.
Írásomat Bohuss Veronikának ajánlom, „a por, meg az idő” ellenére – hiszen majd
minket is egy szép napon „visszafogad szeliden / a régi udvar”.
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1. fejezet
A zárolt anyag
(Az életmű és a Toldalagi-recepció
történeti áttekintése)
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Az első évek (1934-1939)
Nyolc évvel ezelőtt az Osiris Kiadó Hafner Zoltán szerkesztésében kötetet szentelt Toldalagi
Pál emlékének.1 Ez a kötet 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 összegyűjtötte a Toldalagitól jelenleg megtalálható prózai írásokat.
Mindezeken túl néhány verset, számos fotót, továbbá Toldalagiról szóló emlékezéseket közölt. És válogatott bibliográfiát a kötet lezárásaként. Mivel a Toldalagi-életmű könyvtárak és
kézirattárak mélyén lapul, Hafner Zoltán emlékkötete nagy segítség az irodalomtörténet-írás
és az irodalmat szerető olvasók számára egyaránt. Hiányérzetünk két dolog miatt támadhat:
Toldalaginak 1938-ban, az Élet című folyóiratban megjelent egy életrajzi ihletésű, novellisztikus írása, mely nem került be az emlékkötetbe.3 Másrészt nem került beválogatásra egy Krúdyról szóló rövid esszé sem.4 (Végül meg kell említenünk egy, a hatvanas évek elején közelebbről meg nem nevezett folyóirat szerkesztőségében elveszett és minden valószínűség szerint megsemmisült kisregényét.5)
Ezeken kívül néhány levelet vehetünk még számba, melyek nem kerültek a kötetbe.
Egy ismerkedő, majd két baráti hangvételű levél Takáts Gyulának 1936-ból és 1938-ból.6 Egy
hosszabb Füst Milánnak 1937-ből, melyet a Füst számára elküldött verseskötetéhez mellékelt
(szót ejtett benne Babits Mihálynál tett látogatásáról, továbbá a Nyugat szerkesztőségének hanyagságáról is).7 Egy levél 1955-ből Cs. Szabó Lászlónak, mely Schleinitz Miklóson keresztül jutott ki nyugatra – ebben a Száz év költészete című antológia Magyarországra juttatását
kéri.8 Aztán 1957-ből fennmaradt egy Hatvany Lajosnak címzett levél, melyben udvariasan
lemond egy meghívást, továbbá 1959-ből egy képeslap Hatvany Lajosnénak.9 Két rövidebb,
Nemes Györgynek írt levelet ismerünk 1966-ból az Élet és Irodalomnak küldött versek kapcsán.10 Egyet 1971-ből Rónay Lászlónak, mely vallomás Toldalagi írói hovatartozásáról.11 Öt
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HAFNER Zoltán, Az az egy dal (Toldalagi Pál emléke).
Czjzek Romanné, Toldalagi Éva részére írt levelek. A levelezés kezdetétől (1957. június 7-től) – megszakításokkal – 1968. február 24–ig, majdnem 150 levél. Továbbá egy 1972. január 14-én kelt darab. Általában gépirat
autográf aláírással és megjegyzésekkel, de akad közte teljesen autográf levél is. Czjzek Éváról bővebben ld. Hafner Zoltán: A Vigilia beszélgetése Czjzek Évával. 2000, 861–872.
3
TOLDALAGHY, Albumlap (Régimódi történet), Élet, 1938. 1438–1440.
4
TOLDALAGI, Naplómból, Vigilia, 1969/12, 601–604.
5
Az az egy dal, 41., 75.
6
TAKÁTS, Helyét kereső nemzedék, 252–257.
7
PIM kézirattár, V 4140/517
8
PIM kézirattár, jelzet nélkül
9
MTA kézirattár MS 5369/192 és MS 5371/56
10
PIM kézirattár, V 5353/268/1–2
11
PIM kézirattár, V 3794/10 (Vigilia, 2004, 41.)
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rövid levél 1971-1974-ig Szederkényi Ervinnek szól, melyben tudakozódik a Jelenkornak
szánt versei sorsáról.12 Végül két bizalmas levél maradt birtokunkban, háziorvosának, Tatár
Albertnek címezve, 1972-ből és 1976-ból. Utóbbi néhány nappal halála előtt kelt.13
Meg kell említenünk néhány képeslapot is, melyek az MTA Kézirattárában találhatók.
Akad majd két tucat, főként az időjárásról és a költő aktuális hétköznapjairól szóló lap, melyet
Charlotte Lerchenfeldnek, „Sarolta néninek”, Czjzek Éva édesanyjának14 címzett Nürnbergbe.
És két képeslap található a Pilinszky hagyatékban is 1959-ből. Az egyikben a Harmadnapon
kötetet köszöni Pilinszkynek, melyről azt írja, hogy „hibátlannak találta”.15 Nincs kizárva további dokumentumok fölbukkanása, de jelenleg csupán ekkora anyagból tájékozódhat Toldalagi életrajzának kutatója.
A költői életmű pontosabb számbavételére természetesen a 2000-ben megjelent emlékkötet nem vállalkozhatott, csupán jelzésszerűen villant föl néhány verset. És bár az Oldott
magány című, 1995-ös válogatáskötet közreadása előtt Tarbay Ede végzett szövegkritikai
munkát, az sem vonatkozott az egész életműre, csupán a Vigiliában közölt versekre. Pedig aprólékosabb áttekintés híján nehéz bármit is mondani egy életműről. Az átfedések kiszűréséhez
és a változatok egymás mellé helyezéséhez egyszerű, de annál fáradságosabb összehasonlítás
szükségeltetik.
Toldalagi a „long weekend”, vagyis a két háború közti békekorszak végén érkezett a
magyar költészetbe. Az Erdélyi Helikonban, az Életben, a Nyugatban, a Pásztortűzben, a Pesti
Naplóban, a Tükörben, az aradi Vasárnapban, a Vasárnapi Újságban és a Vigiliában kezdetektől olvashatók voltak versei. 1934-1937-ig évente beválogatták egy-egy antológiába: az Uj
Magyar Líra, a Korunk, a Fiatal Magyar Líra és az Új Magyar Költők antológia egyaránt közölte. Első kötetének, a Hajnali versenyfutásnak költeményeivel együtt 1934-1936-ig 77 verse
jelent meg. Az indulás „álomszerűnek” nevezhető.
1936 végéig verseinek csaknem harmada – 24 vers – a Budapesti Hírlap hétvégi mellékletében, a Vasárnapi Újságban jelent meg.16 A látványos kivitelű, társasági hírekkel és
nagyméretű fotókkal telezsúfolt lap közölt szépirodalmat is. Toldalagi egy helyütt így nyilatkozott: „legszívesebben a Vasárnapi Újság-ban írtam. A szerkesztőségnek sajátos családias
hangulata volt. Körülbelül háromhetenként jelentettek meg tőlem verseket.” Rónay László
közlése szerint Illés Endre szemét dicséri itteni rendszeres megjelenése.17
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PIM kézirattár, jelzet nélkül
Tatár Albert birtokában. (TATÁR, 36–40.)
14
Az az egy dal, 169. (A 12. levélhez írt lábjegyzet.)
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MTA kézirattár MS 5954/236–237
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Ami nem azonos a Franklin Társulat által kiadott Vasárnapi Újsággal (1854–1921).
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RÓNAY L., Vissza az életbe, 93., RÓNAY L., A költészet Nemecsekje, 1975, 426.
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Írói pályája első két évében Toldalaginak 14 versét hozta az Élet című hetilap. Ennek a
folyóiratnak ekkoriban 35000 előfizetője volt. A katolikus Szent István Társulat működtette,
Thurzó Gábor szerint művészek szórakoztató „melléktermékei” jelentek meg benne.18 Ennek
ellenére szerzői között jól csengő neveket is találunk: Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső,
Mándy Iván, Pilinszky János, Sík Sándor, Szabó Zoltán. Toldalagit Thurzó Gábor vihette a
folyóirathoz, aki ott ebben az időben „mindenesként” dolgozott. Valószínűleg általa jutott az
induló Vigilia lapjaira is. A Pásztortűz nyolc, a Tükör kilenc versét közölte. Erdélyi származása miatt nem meglepő a Pásztortűzben való jelentkezése, hiszen ez erdélyi folyóirat volt, az
erdélyi magyarok fóruma.19 Hasonló okok magyarázzák az Erdélyi Helikonban, a kolozsvári
Hitelben20 és az aradi Vasárnapban való szereplését is. A Tükör, a Franklin Társulat folyóirata, a Vasárnapi Újsághoz és az Élethez hasonlóan a polgári olvasókat célozta. Színvonalas
szépirodalmi lapként nyitott volt minden művészi érték iránt, széles írói bázissal. A Hajnali
versenyfutás (1936) megjelenése után itt írta Schöpflin Aladár, hogy Toldalagi kötete „mai líránk egyik legrokonszenvesebb jelentkezése”.21
Toldalagi megjelent az Est-lapok konszern liberális szellemű napilapjában, a Pesti
Naplóban is – ekkoriban a lap egyik legsűrűbben foglalkoztatott költője volt.22 És megjelent a
Nyugatban is. Toldalagit irodalomtörténetileg máig meghatározza ez a publikáció: a Nyugat
„harmadik nemzedékéhez” szokás sorolni. És bár igaz, hogy 1937. szeptember 10-én lakásán
fogadta őt Babits – föntebb idézett, Füst Milánnak írt levelében maga számolt be róla – mégis,
a Nyugatban mindösszesen négy verse jelent meg, ő maga pedig kijelentette egy levelében,
hogy sohasem tartozott „semmiféle írói csoporthoz”23.
A Budapesti Hírlaptól az Est-lapokig ívelő széles publikációs kör viszont sokkal inkább nevezhető jellemzőnek: már indulásakor illeszkedett nemzedéke sajátos arculatához.
Még akkor is igaz ez, ha Rónay László kijelentésével tökéletesen egyet lehet érteni, miszerint:
„azok a költői kifejezésformák, melyek kortársai líráját jellemezték, nála alig-alig bukkantak
föl”.24 Vagyis nem csupán életformája, hanem bizonyos szempontból művészete is sajátos
volt a magyar irodalomban.
Publikációs fórumainak nagy száma egyébként kezdetektől lehetőséget teremtett egy
sajátos szerzői „módszer” alkalmazására: sűrűn előfordult, hogy egy-egy versét – különböző
18

THURZÓ, Napló helyett, 8–9.
BASA, Egy barátság..., 493.
20
E folyóirat 1935-ös számait az a Makkai László szerkesztette, aki 1937-ben az Új Magyar Költők antológiát is.
ZÁHONY.
21
Tükör, 1937/3, 218. = Az az egy dal, 131.
22
RÓNAY, A költészet Nemecsekje, 426–427.
23
Toldalagi Pál levele Rónay Lászlónak, 1971. február 18., Vigilia, 2004/1, 41.
24
Rónay L., Sarastro magánya.
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címeken – több helyen is elhelyezte. Példaként vehetjük az első nyomtatásban megjelenő költeményét, az Áprilisi kirándulást. Ez az Élet című katolikus folyóiratban jelent meg (1934,
236.). De 1934-ben megjelent a Pesti Naplóban (1934. május 27-i szám) és az Új Magyar Líra
antológiában is (63. oldal). Ezeken a helyeken azonban már egyszerűen Április volt a címe.
Ugyanezt az életmű hosszmetszetében is szemléltethetjük. 1934-ben jelent meg Akt
(Egy fiatal festő képe alá) című verse, mindjárt két helyen is.25 Ez a vers 34 évvel később,
1968-ban ismét fölbukkant: akkor Barokk-ra változtatta a címét. Bár ellátta 1934-es datálással, annyira átdolgozta, hogy a kezdősora sem egyezett az első megjelenés szerinti szöveggel:
„Be szép is, amint meddő, fiatal, / szép testét felfedi” (1934), illetve „Testét, mely friss és fiatal, / merészen felfedi.” (1968). Ebben a változatban jelent meg később a Valamilyen éden felé (1968), az Igézet és valóság (1971) és az Ámulattól a döbbenetig (1976) című kötetekben.
A föntebb leírtaknak az a következménye, hogy költeményei azonosításához nem elég
a cím. Szükség van más azonosítóra is, például a kezdősorokra. Például „A messzi tájak búcsút intenek” kezdetű vers ötször jelent meg. Az öt publikációnak háromféle címe van: Téli
éjszaka, Verseny és A messzi tájak búcsút intenek.26 Vagy „A lámpák torka csuklik és
okádna” kezdetű vers négy megjelenésből háromféle címet kapott: Ile de Marguerite, Margitsziget és Este a szigeten.27 Vehetnénk még sok példát, de ennyi is alkalmas annak bemutatására, hogy a címek helyett miért kell verseinek kezdősoraira alapozni Toldalagi életművének áttekintését – és, amint a Barokk című vers példájából láttuk, olykor még ez is kevés.
Toldalaginak 22 éves korában, 1936-ban jelent meg első kötete, a Hajnali versenyfutás. Az elmúlt két év publikációinak válogatott gyűjteménye 27 verset tartalmazott, 62 oldalon. Mélykék borítóját rózsaszínes felhők és a felkelő nap díszítették. Első kötettervének
Hajh, ifjúság volt a munkacíme – de nem valósult meg.28
A Hajnali versenyfutás hat verse korábban, 17 pedig a kötet megjelenésének évében
jelent meg folyóiratok és antológiák lapjain. Egyetlen olyan verset találunk benne, ami sem
előtte, sem utána nem jelent meg máshol: ez az Anna egy hajnala című darab. Olyan vers, ami
csak az 1948-as fordulat előtt jelent meg, összesen öt található a kötetben: Akár a kis cselédek, Anna arcképe, A jámborság verse, Kedvesem, ébredj!, továbbá a fentebb említett Anna
egy hajnala.29 Az összes többi költeményről elmondható, hogy fölbukkannak Toldalagi egész
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Pesti Napló, 1934. május 27-i szám, ill. Uj magyar líra, 65.
Pesti Napló, 1937. december 12-i szám, Élet 1940, 564. és TOLDALAGI, Im üdvözöllek, 12., Szitáló évek, 54., és
Oldott magány, 32.
27
Erdélyi Helikon 1938/7, 510., Napkelet 1939/7, 28. és a kötetekben: Im üdvözöllek, 26., Szárnyalás, 19.
28
RÓNAY L., Az ezüstkor nemzedéke, 52.
29
Itt a kötetben található címek szerint említem őket.
26
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további pályafutása során. A kötet tizenöt verse még az 1948-as fordulat, illetve 1957 után is
több alkalommal kiadásra került.
Mindezt azért tartjuk fontosnak leszögezni, mert kiderül belőle: Toldalagi kötetkompozíciói nem nevezhetők megbonthatatlan, zárt egységeknek. 1957 után úgy görgeti maga
előtt életműve régi darabjait, mint hólabdát, amire új verseit „tapasztja”. Mint később konkrétan is látni fogjuk, újabb köteteinek egyik legfőbb szerkesztési elve a retrospekció lesz.
A Hajnali versenyfutásról tizenkét méltatás jelent meg 1937 tavaszán.30 Ezek általában
dicsérő, buzdító hangvételűek voltak, sokat ígérőnek tartották Toldalagi tehetségét.31 Több
kritika együtt értékelte Rónay György és Thurzó Gábor egy-egy kötetével, amikkel – ahogy
föntebb már szóltunk róla – egy időben, hasonló formátumban jelent meg.32
Kozocsa Sándor könyvismertetését a Katholikus Szemle Új katolikus könyvsorozat
címmel közölte. Ő főként Rónayról és Thurzóról írt: Toldalagit alig említette. A kritikus Kállay Miklós a Képes Krónikában írt a Pázmány Péter Irodalmi Társaság „könyvsorozatáról”.
Kozocsával ellentétben mindhárom kötetet magas színvonalúnak, tehetségesnek értékelte. A
szerzőket ő is „katolikus íróknak” titulálta. Maradandó észrevétele, hogy Toldalagi verseiben
antropomorfizáló írói technikát fedezett föl, mely sajátosan alkalmas egyfajta személytelenség
kifejezésére: a versekben beszélő én „önmagát oldja föl a mindenség harmóniájában” – írja
Kállay. Máthé Lajos a Magyar Kultúra lapjain szintén együtt írt a három szerzőről. Toldalagi
verseit példátlan formatisztaságuk miatt méltatta. Viszont úgy érzékelte, hogy Toldalagi fiatalsága miatt híján van a mondanivalónak, és ezt olyan általános motívumok leírásával pótolja, mint a hajnal-komplexum. Kiemelte még az egyértelmű Kosztolányi, illetve Tóth Árpád
hatást. A ferences pap tanár, Szalóczi Pelbárt eredetiségük, illetve igazi költőiségük miatt dicsérte Toldalagi verseit az Új Kor lapjain.33
Az Élet című folyóirat szintén egy oldalon írt a három kötetről, viszont minden kötetet
más kritikus értékelt. Toldalagi Nagy Médára jutott – és Nagy Méda írt róla a Napkelet februári számában is. A Toldalagihoz hasonlóan elfeledett írónő szintén publikált a Nyugatban. Két
ismertetése intuitív és ihletett dialógus Toldalagi költészetével. A Toldalagi-versben szerinte
az újszerű figyelem a legfontosabb: „ahogyan meglátja és elmondja a dolgokat: az tiszta művészet”. És valóban: a művészet Toldalagi értelmezésében „szűz tekintettel”, egy újszülött te30

A Dongó Orbán tollából megjelenthez nem sikerült hozzájutni (az Országos Széchényi Könyvtárból elveszett)
a Magyar Művelődés 1937/1–5. száma.
31
A továbbiakban a Toldalagi–kötetekről szóló recenziók pontos lelőhelyei – ha külön nem közlöm – megtalálhatók: Az az egy dal, 184–87.
32
Rónay György: Szűzek koszorúja (tanulmányok), Thurzó Gábor: Segítő Fortunátusz (novellák), Toldalaghy
Pál: Hajnali versenyfutás (versek).
33
P.SZALÓCZI, Érték és szépség, Új Kor, 1937. január 21.
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kintetével szemlélt világ (ezt a gondolatot egyébként Pilinszky is beépítette ars poeticájába).34
Nagy Méda megállapítása arra is vonatkozik, hogy valami egészen újszerűt, váratlant lehet érzékelni Toldalagi verseiben. Szerinte Toldalagi úgy ír, ahogy a szabadban alkotó, impresszionista festők festenek: „mintha minden versét kint írta volna”. Frissességének, lendületének és
formai érettségének megállapítása után Nagy Méda sommásan így értékelt: „a fiatal Toldalagi
lírája nemcsak ígéret, hanem beérkezés”.
A Budapesti Hírlap 1937. március 28-i számában szintén egy csaknem tíz évvel idősebb költőnő írt ismertetést Toldalagiról. Temesváry Kriszta költőként kortársa volt Toldalaginak, igaz csupán egyetlen kötete jelent meg.35 Ő volt az, aki elsőként beszélt Toldalagi költészetének mitikus beszédmódjáról. Az ifjúság megjelenítése szerinte ebben a költészetben
pogány mítoszokat idéz. Ráadásul Toldalagi nem úgy ír az ifjúságról, mint személyes valóságról, hanem mint valami örök emberiről. A korabeli ismertetések közül egyedül Temesváry
Kriszta állította, hogy Toldalagi költészete nem könnyű költészet. Újraolvasások sorozatában
tárja fel igazi mivoltát.
A Hajnali versenyfutás legnevesebb kritikusa Schöpflin Aladár volt. Név nélkül, rendkívüli tömörséggel, hat mondatban írt a kötetről a Tükör 1937. márciusi számában. Toldalagi,
és a későbbi bibliográfiák egyértelműen neki tulajdonítják a cikket. 36 Ő Toldalagi költészetét
impresszionistának nevezte, és érdekes kettősségre hívta fel a figyelmet. A kötetben tökéletes
mesterségbeli tudás, költői technika keveredik a gyermeki lelkülettel – üdeséggel, harmóniával és tisztasággal. A kötet egyediségét szerinte éppen ez a kettősség adja.
Toldalagiról kortárs, fiatal költők is nyilatkoztak. Forgács Antal, aki nála csupán négy
évvel volt idősebb, a Válasz márciusi számában közölte meglátásait. Ez az írás inkább laudáció volt, mint kritika. Forgács szerint Toldalagi nemzedékének legegészségesebb tagja, verseiből árad a fiatalság érzete és a festőiség. Saját meglátása, hogy Toldalagi kitűnően intonál,
áradó hangja elsodorja az olvasót. Beszél ugyan kevésbé jól sikerült versrészletekről, de ezek
szerinte eltűnnek „a ragyogó áradatban”. Rónai Mihály András, a Pesti Napló május 30-i számában írt Toldalagiról. Ő a Hajnali versenyfutást nemes egyszerűséggel a legjobbak közé sorolta. Ahogy a föntebbiek mind, ő is megállapította, hogy Toldalagi zsenialitása az egészen
eredeti és mesterkéletlen természetábrázolásban van: a versek mögött egy „speciálisan csiszolt szem” figyel. Egyébként Rónai is megnevezi a Kosztolányi és Tóth Árpád reminiszcenciát, de szerinte ez nem utánérzést, hanem költői rokonságot jelent. Rónay György elsősorban
a kötet atavisztikus egyszólamúságát emelte ki az aradi Vasárnap 1937. februári 14-i számá34

LATOR, Tárgyak, tények, káprázatok, 219.
TEMESVÁRY Kriszta, Versek, Singer és Wolfner Rt, 1934
36
Az az egy dal, 83., 184.
35
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ban. A kötet hangütését a rokokó idillhez, és az anakreóni dalokhoz hasonlította. Toldalagi
versei dúskálnak a szépségben, a könnyedségben, a vidámságban, a dallamosságban, gazdagok a nyelvi leleményben, a meglepő rímekben – Rónay szerint ezeknél „bájosabb” költeményeket nem nagyon lehet találni. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a kötet veszélyére: az egyhangúságra. De ezt ellensúlyozza, hogy a versek bizonyos pontjain megjelenik a szenvedés
balsejtelme. Ebben látja a továbbfejlődés lehetőségét.
Az Erdélyi Helikon költő-szerkesztője, a szintén vele egykorú Kiss Jenő is papírra vetette véleményét Toldalagi első kötetéről.37 Az ő meglátásai hasonlítanak Rónayéra, ám élesebben fogalmaz. Szerinte Toldalagi költészete élményekből táplálkozik, de távol van a valóságtól. Mesterségesen előállított virág – szár, levelek és gyökér nélkül. Ezért nem is erős,
könnyű „összeroppantani”. A költő tehetséges, de túlságosan gyerek még. Viszont Rónayhoz
hasonlóan ő is lát néhány verset, melyek kiutat jelenthetnek ebből a túlzottan idilli, gyermekvilágból.
Miközben összegezzük ezeket a véleményeket, rádöbbenünk, hogy a Toldalagi recepció 1937-ben is mai – vagy a mai recepció tulajdonképpen „1937-es”. A Toldalagiról szólók
többnyire ma is ezeket a terminusokat használják. Ugyanis beszélünk „nyugatos” beszédmódjának elemeiről: festői, impresszionista nyelvhasználatáról (Nagy Méda, Forgács Antal és
Schöpflin Aladár nyomán), formai csiszoltságáról, tökéletes mesterségbeli tudásáról (amit
szinte minden korabeli kritika említ, még Kiss Jenő is, aki egyébként mesterkéltnek találja
költészetét), a nagy nemzedék örökségéről (Kosztolányi, Tóth Árpád hatásáról). Aztán beszélünk arról, hogy Toldalagi az intonáció mestere (Forgács Antal nyomán). És beszélünk a Toldalagi-líra egyedülállóan harmonikus, gyermeki világáról.
Sajnos kevesebb szó esik arról a korabeli felismerésről, melyet ma egyértelműen a kései modernitás vonásának neveznénk. Az „elszemélytelenedés” tendenciájára gondolok. Ezt
többen észrevették, viszont másképp ragadták meg. Kállay Miklós (és talán Nagy Méda is)
abban látta, hogy a beszélő én feloldódik a mindenség antropomorf harmóniájában. Temesváry Kriszta viszont abban, hogy az ifjúságot Toldalagi mítoszokra emlékeztető kultuszban részesíti, és valójában nem a saját ifjúságáról beszél, hanem valami elvontabb, egyetemesebb
valóságról, ami minden ember sajátja. Valamiképpen erről beszél Rónay György is, amikor
Toldalagi hangját atavisztikusnak nevezi, vagyis egyfajta archaikus költői hang fölbukkanását
látja verseiben. És véleményem szerint ezt ragadja meg Forgács Antal, amikor azt írja, hogy
Toldalagi minden alakja olyan, mintha jelmezbálba készülődne: vagyis személytelen
(arche)típus.
37

KISS Jenő, Toldalaghy Pál: Hajnali versenyfutás, Erdélyi Helikon, 1937/9, 703–704.
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De talán ennél is fontosabb meglátnunk, hogy a korabeli olvasók mind meglepőnek találták Toldalagi líráját. A mai szem számára ez a költészet nem tűnik ki a meglepetés erejével.
Pedig Rónay György „különös metaforákról” és „mindig meglepő rímekről” beszél. Nagy
Méda „váratlan asszociációkról” és egészen új „szemléleti módról”, mely a vers legapróbb
részletét is bearanyozza, életre kelti. Rónai Mihály András pedig „speciálisan csiszolt” szemről beszél, mely úgy ábrázolja a világot, ami a magyar lírában „példa nélkül áll”. Ez a szemlélet „harsogó fiatalságból” (Forgács Antal), „lelki fiatalságból” (Máthé Lajos), „gyermeki fiatalságából” (Schöpflin Aladár) ered. Toldalagi költészete valóban „a gyermekkor” lírája: a világ első megpillantásának frissességét idézi. Valószínűleg ezért is írta Füst Milán egy 1939-es
levelében, hogy Toldalaghi (sic!) „Szőlőhegyen38 című verse többet ér, mint az egész Trakl”.39
Toldalagi első kötete még ma is hat varázslatával. Ezt ékesen bizonyítják Tolnai Ottó
következő szavai: „Nagyon fontos számomra Toldalagi Pál. Költészetét illetően véleményem
egyezik Pilinszkyével. A Hajnali versenyfutás az egyik legjobb magyar verseskönyv. Még
nincs elolvasva. A magyar költészet legtisztább tartománya tehát érintetlen.”40 Ezek a szavak
messzemenően elismerik Toldalagi teljesítményét, ugyanakkor kihívást jelentenek a mai irodalomtudomány számára.
Toldalagi következő kötete, az Im üdvözöllek, 1940-ben jelent meg. Ám addig is folyamatosan publikált folyóiratokban, bár némileg kevesebbet. 1935-ben 31, 1936-ban 3241 új
verse jelent meg – ehhez képest 1937-ben 15, 1938-ban 16, 1939-ben 23. A föntebb már ismertetett lapokban publikált (Pesti Napló, Élet, Pásztortűz, Tükör, Erdélyi Helikon), és egyre
többet a Vigiliában – 1935-ben és 1937-ben 1-1 verse jelent meg ott, míg 1938-ban hat, 1939ben pedig már tíz (ez nem meglepő, hiszen 1938-tól tudatosan nagyobb teret engedtek a fiataloknak a Vigiliában42). A Budapesti Hírlap vasárnapi mellékletében viszont ezekben az években egyáltalán nem jelent meg.

38

Kérdés, hogy Füst Milán itt melyik Toldalagi versre gondol: Szőlőhegyen címmel csak sokkal később, az Ámulattól a döbbenetig (1976, 19–20.) című kötetben szerepelt egy vers. Ez 1939 előtt kétszer is megjelent, igaz más
címmel: A gyümölcsszedő fiú (Vasárnapi Újság, 1936. április 12.) és kötetben, Gyümölcsszedő fiú címmel (Hajnali versenyfutás, 1936, 26–27). Viszont van egy másik vers, melyet a Nyugat is közölt (1936/2, 31.), szerepelt a
Hajnali versenyfutás kötetben (1936, 37–38.), és később még négy másik Toldalagi verseskötetben. E vers címe:
Kaland a szőlőhegyen. Utóbbi verset Füst Milán kétszer is kedvencei közé sorolta: egyszer Gara Lászlónak írt
levelében, másodszor Menzer Dezsőnek írott levelében (mindkettő 1958-ra datált levél, FÜST, Összegyűjtött levelei,, 748., 778.). Később ezt vette be Gara László az Anthologie de la Poésie Hongroise du XIIe siècle à nos
jours. (Paris, Seuil, 1962) című kötetébe, Aventure dans les vignes címmel, Micel Manoll fordításában. Erről
egyébként Toldalagi így nyilatkozott: „Komolyan kétségbe vagyok esve. Egy ilyen fordítás disznóság.” (Toldalagi Pál Czjzek Évának írt levele, Budapest, 1962. nov. 26; Az az egy dal, 83.)
39
Füst Milán Komlós Aladárnak írt leveléből, Budapest, 1939. okt. 11. (FÜST, Összegyűjtött levelei,, 356.)
40
TOLNAI, 369.
41
A Hajnali versenyfutásból csak azokat a verseket számítjuk ide, amik 1936-ban jelentek meg először.
42
RÓNAY L., A harminc éves Vigilia..., 405.
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Külön említést érdemel, hogy 1937-ben közölte először a Napkelet. A következő évben már négy versét hozta, és 1940-ig (a revü megszűnéséig) összesen 11 verse jelent meg
benne. A Napkeletben való szereplés tovább színesítette publikációs palettáját, főként ha figyelembe vesszük, hogy egyébként őt a Nyugat harmadik nemzedékéhez sorolják. A Klebersberg által ösztönzött Napkelet határozott szándéka volt az újkonzervatív, nemzeti elit megszólítása – a két folyóirat viszonya persze bonyolultabb annál, hogy a nevek oppozíciójából
általános következtetéseket vonjunk le. Mindenesetre a Napkelet a magyar középosztályt, főleg a vidéki úri réteget és a keresztény értelmiséget szerette volna megnyerni, illetve a klebersbergi kultúrpolitika jegyében „fölnevelni”.43 Ebbe a koncepcióba – családi hátterét tekintve –
Toldalagi tökéletesen beleillett.
Toldalaginak a Nyugatban megjelenő néhány verse érdekes módon szintén ezekben az
években került kiadásra: 1936-ban kettő és 1937-ben is kettő. A Nyugat utódjának tartható
Magyar Csillagban később további két vers.44 Tehát jóindulattal is csak hat verse köthető a
Nyugathoz. Sokkal többet publikált a Napkeletben. Ezért még az a kérdés is fölvetődhet, hogy
Toldalagi szellemiségében nem a Napkelethez tartozik-e inkább!?
Valószínű egyébként, hogy egyikhez se fűzte szorosabb kötelék, mint a másikhoz.
Toldalagi – a harmadik nemzedék valódi képviselőjeként – jól megfért mindkét oldalon, úgy
tűnik nem zavarta semmiféle a kultúrpolitikai szembenállás (ahogy az se, hogy egyszerre publikált a Budapesti Hírlap és a Pesti Napló lapjain). Úgy tűnik, a szerkesztőket se zavarta ez a
„sokoldalúság”.45 Azt hiszem, személye túl apolitikus, szerepeltetése túl jelentéktelen ahhoz,
hogy ennek bármiféle jelentősége lett volna. Toldalagi szellemi közege sokkal inkább a katolikus Vigilia, és a tiszavirág életű Ezüstkor környékén keresendő.
Az 1934-1939 közti időszak egyébként – nem meglepő módon – a „zsengék” időszaka: majdnem hatvan olyan verse jelent meg folyóiratokban, ami aztán később nem került kötetbe, és ő maga is megfeledkezett róluk. Ez ama „szanaszét” megjelent versek nagy csoportja, melyekről Toldalagi levelezésében 1960-ban megjegyzést tett: „az lenne a vágyam, hogy
írásaimat, mik 1934-től kezdve egészen mostanáig szanaszét megjelentek, összegyűjtsem”.46

43

TÓTH-BARBALICS.
Babits halála után, a Nyugat utódjaként jött létre. Ottlik Géza szerint a Magyar Csillag a Nyugat álneve volt.
DOMOKOS, Valami a..., 1. bekezdés. Németh G. Béla szerint viszont jogos volt az új név választása, mivel Illyés
más lapot szerkesztett, mint Babits. NÉMETH G., A fölkészülés..., 233–237.
45
Annál is inkább, mivel Kenyeres Zoltán szerint a Napkelet nem csupán ellen-Nyugat, hanem elő-Nyugat is
volt. Vagyis előszobája a nyugatos megjelenésnek. RÓNAY L., A Vigilia beszélgetése…, 138.
46
Az az egy dal, 65.
44
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Háborús idők (1945-ig)
A korábbi rengeteg megjelenés után 1940-ben csupán két helyen, az Életben és a Napkeletben
jelent meg verse. A Napkeletben két olyan, melyek se előbb, se később nem voltak olvashatók
máshol. A címük: Arabeszk és Visszfény. Különlegesek az ilyen versek Toldalaginál, ezért is
emelem ki őket. Sokkal jellemzőbb a publikálás halmozása. Ha például megnézzük az 1940es, Életnek adott költeményeket, azt látjuk, hogy ötből három egyaránt szerepelt már a Vasárnapi Újságban (1935-ben) és a Hajnali versenyfutás kötetben. Ezek A fehér elefánt (Most újra
látom s bámulok), a Gyermekarckép (Vendégfiúcska. Kék szeme) és az Akár a kis cselédek
(Akár a kis cselédek) című versek. Utóbbi 1936-ban a Pásztortűzben is helyet kapott. 47 A Verseny (A messzi tájak búcsút intenek) című vers pedig 1937-ből, a Pesti Naplóból „jött”. Bizonyos szempontból kivételes az Előbb (Előbb figyelni szívünknek zaját) című vers, hiszen
1940-ben megjelent az Életben is, a Napkeletben is, és az Im üdvözöllek című kötetben is.
Az 1940-es kötet a Genius Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Huszonkét verset
hozott, harminckét oldalon. A versek többsége nem volt új, hiszen tizenöt megjelent közülük
korábban is különböző folyóiratokban. Csak hét olyan vers szerepelt a kötetben, ami abban az
évben újnak számított. A Hajnali versenyfutás verseihez hasonlóan ezek se utoljára kerültek
nyomtatásba. Csupán öt olyan verset találunk itt, ami nem került kötetbe 1949 után. Ebből
kettőt a „hálás” utókor posztumusz elhelyezett48, így összesen három olyan vers szerepel benne, ami egyetlen későbbi kötetében sem jelent meg (Édes, édes; Műtét és Rózsa).
Meg kell említenünk még e kötet kapcsán egy kéziratos verset, melyet a Rába Györgynek ajándékozott Im üdvözöllek kötet ajánlásaként jegyzett le Toldalagi, és így maradt fönn.
Ez csupán 1984-ben jelent meg, viszont 1940-ben biztosan készen volt már.49 Véleményem
szerint Toldalagi legjobb versei közül való, érdekes, hogy mégsem szerkesztette egyetlen
gyűjteményébe se.
Első könyvének tizenkét ismertetéséhez képest az Im üdvözöllek kötetről jóval kevesebb, csupán négy kritika jelent meg. Két nagyon rövid, és két kevésbé rövid. A legrövidebb
ismertetést Geréb László közölte a Vigiliában. Kulcsmondata, hogy „lírai költeményt ábrázolni, leírni lehetetlen”. Ennek jegyében nem is mond túl sokat, csupán olvasásra ajánlja a könyvet. A másik nagyon rövid ismertetés a nemzedéktárs Birkás Endre nevéhez fűződik. Ennek
tulajdonképpen a helye a legérdekesebb, hiszen a Magyar Könyvbarátok irodalmi folyóiratában, a Diáriumban jelent meg, 1940 júliusában. Előrevetítve Toldalagi újabb publikációs lehe47

Arról nem is szólva, hogy a Fehér elefánt a Szárnyalás és az Igézet és valóság című, a Gyermekarckép pedig
az Ámulattól a döbbenetig című későbbi kötetekben is szerepelt.
48
Az Toldalagi Oldott magány című kötetében: András és Jézusról és az angyalokról
49
Rába György szíves közlése alapján. (Rába Györgynek, Vigilia, 1984, 424.)
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tőségét. Birkás ismertetése stílszerű jelzőkkel operál: halkszavú, finom, kiegyensúlyozott, fiatalos, kellemes, dallamos – és kijelenti: Toldalagi „a legjobbak közé tartozik”. De érdemben
nem tesz hozzá az első kötet kritikáihoz.
Szintén 1940 júliusában ismertette a kötetet a 27 éves Rónay György a Napkeletben.
Rövidebb tanulmánynak is nevezhető cikket közölt róla. Ez folytatása a Hajnali versenyfutásról közölt korábbi kritikájának: összefüggésben próbálja bemutatni Toldalagi költészetét. Rónay szerint már Toldalagi első verseskötetének olvasói is a lehető legmagasabb minőséget
kapták. Az a kötet teljes írói fegyverzetben jelent meg. Viszont nem volt nyilvánvaló, hogy –
Rónay képeivel élve – szerzője képes-e az ifjúságból átlépni a férfikorba, lesz-e az ízes mustból zamatos bor!? Erre most határozott választ adott: szerinte négy év után új, felnőtt(ebb)
hangok is megjelentek Toldalagi költészetében, és hatalmas lépést tett előre. Mély drámaiság,
lélektani hitelesség és egyre nehezebb témák jellemzik költészetét, melyet Rónay – a kortárs
szemlélő – továbbra is meglepőnek lát.
Az 1940-es kötetnek a Nyugatban is pozitív hangú kritikája jelent meg, igaz jó egy évvel később. A cikket Radnóti Miklós jegyezte, aki ebben az időben már megkapta első munkaszolgálatos behívóit. Radnóti már az első mondatában leteszi a garast, és „kitűnő költőnek”
nevezi Toldalagit. Intonációját, verseinek atmoszféráját szerinte a költőiség jellemzi50, képalkotása pedig nagyon festői. Formavilágát Tóth Árpád költészetével érzi rokonnak. Ezzel gyakorlatilag visszautal korábbi véleményekre, melyeket megerősít. De új megállapításokkal is
gazdagítja a recepciót. Ő nevezi először színpadiasnak, szerepjátszónak Toldalagi költészetét.
Mégis úgy látja, hogy a színpadias tájábrázolás lassan elmozdul majd a lélekállapotot kifejező, külsőt és belsőt egybemosó tájábrázolás irányába, mely – tegyük hozzá – a modernitás
második szakaszának ismertetőjele.
Mindezek ellenére, amint az új kötetet ő is összehasonlítja a régebbivel, nem lát fordulatot: csak gazdagodást, árnyaltabbá válást. Szerinte Toldalagi ebben a kötetében is csupán
ígéret maradt, igazi költői ereje még mindig csak „nyugtalankodik” a jólneveltség álarca mögött. Vagyis óriási tehetségnek tartja, de zsonglőrnek is, aki olvasóját csupán nyelvi bravúrokkal szórakoztatja. A káprázat miatt költészete annyira nem komoly, amilyen lehetne. Viszont
csak elhatározás kérdésének tartja a továbblépést.
1941 és 1945 között érthető okokból lecsökkent Toldalagi publikációinak száma. Az
1941-ben megjelent 12 verséből nyolc antológiákban kapott nyilvánosságot. Egy versét hozta
a Kovalovszky Miklós által szerkesztett Költészet 1941 karácsonyára című összeállítás. Hét
50

Vas István visszaemlékezése szerint a harmadik nemzedék közös nevezőjét Radnóti éppen a költőiségben ragadta meg: „az uralkodni kezdő korstílus az artisztikum”. VAS, Miért vijjog… I., 218–219.
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pedig a Magyar irodalmi almanach az 1941. évre című, gyűjteményben jelent meg, melyet –
Szerb Antal szavával – „fiatal írók egy előkelő csoportja adott ki, minden programcikk nélkül,
szerényen, de mégis érezhetően nemzedék-megnyilatkozás gyanánt”.51 A könyv valóban nemzedéki megnyilatkozás volt, méghozzá érett és szervezett52 – Thurzó Gábor szerkesztette.53 A
katolikus Bolváry Ilona szerint 1941-ben az akkori legfiatalabb nemzedék – köztük Toldalagi
– legjobban érzékelhető sajátossága „az örök lírai magánügy felé való határozott
elmélyülés”.54 Szerb Antalnak pedig máig érvényes a meglátása, hogy Krúdyval rokonítja a
harmadik nemzedéket, legjellemzőbb sajátosságukként a „tegnapélményt”, vagyis a nosztalgiát nevezve meg. A fiatal Toldalagiról pedig így vélekedik Szerb Antal: „versei finomak, mint
a japán rajzok, szűkszavúságuk diszkrét, úri bánatokat sejtet”.55
1942-ben közölte Toldalagit először a Diárium. Aztán két verssel jelentkezett Illyés
Gyula lapjában, a „nyugatos esztétikájú” Magyar Csillagban.56 Közölte még a Pásztortűz és az
Élet is. De az 1942-43-as években elsődleges fóruma a Vigilia volt, ahol 12 verse jelent meg –
és persze nem feledkezhetünk meg az 1943-ban két számot megélt Ezüstkorról sem. Az
Ezüstkor azon szűkebb irodalmi kör próbálkozása volt, melyhez Toldalagi kezdetektől tartozott. Azoknak a próbálkozása, akiknek indulását a katolikus Élet egyengette57, és aztán a Napkelet, a Nyugat, a Vigilia szerzői lettek. Ez Rónay György és Thurzó Gábor társasága volt. Az
Ezüstkor alapítói közt is ott találjuk mindkettőjüket. Toldalagi is ehhez a körhöz tartozott. Ennek megfelelően – Pilinszky mellett – kilenc verssel jelent meg az első szám lapjain. Valószínűleg megjelent volna többel is, de a második szám után betiltották a lap kiadását.
A világháború végére gyakorlatilag egyetlen folyóiratunk sem maradt életben, vagyis
címét, írói gárdáját, folytonosságát veszítette – egyetlen kivétel a pécsi Sorsunk58. A költő
Toldalagi számára sem volt zökkenőmentes ez a néhány év. „Volt idő, hogy úgy tűnt, a hivatali munkámba süppedek. Egy boldogtalan asszony könyörtelen eszközökkel visszakényszerített az íráshoz. De ezek a versek csak később jelentek meg, mert saját elhatározásomból két
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Jankovich Ferenc, Jékely Zoltán, Rónay György, Takáts Gyula, Toldalagi Pál, Lovas Gyula, Molnár Kata,
Ottlik Géza, Örley István, Soós László, Sőtér István, Thurzó Gábor szerepelt benne.
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RÓNAY L., Ezüstkor, 464–465.
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RÓNAY L., Az ezüstkor nemzedéke, 156.
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SZERB, 232.
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Illyés Gyula a Magyar Csillag második évfolyamának szerzői körét jelentősen kibővítette (a kései Nyugathoz
képest), fiatal, főleg Erdélyből származó írók közlésével. Ebbe a sorba illeszkedik Toldalagi is. NÉMETH G., A
fölkészülés..., 236., 243.
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írói javarészt ismerősei az Élet olvasóinak s itt fejtik ki szélesebb alapokon mondanivalóikat.” Élet, 1943/369.
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nem voltak olyan hevesek NÉMETH G, Hét folyóirat, 23.
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évre teljesen visszavonultam.”59 1944-ben, tíz év után először, nem jelent meg egyetlen verse
sem: ez a zűrzavarossá váló belső helyzettel, a német megszállással és a nyilas hatalomátvétellel magyarázható – másrészt azzal, hogy 1944-től beteg lett a tüdeje60, emiatt volt az is,
hogy nem sorozták be katonának.61 1945-ben viszont, amint vége lett a háborúnak, azonnal
szerepelt a Debrecenben megalakuló Magyarokban, illetve a katolikus Új Emberben.

Hároméves irodalom (1945-1947)
Egyesek szerint az 1945-1947-ig tartó, „hároméves irodalom”62 hozta meg a harmadik nemzedék igazi beérkezését, már csak életkori okok miatt is – persze csupán pillanatig tartó felfénylés volt ez a közelgő éjszaka előtt. Az 1945. augusztus 9-én induló katolikus Új Emberben való megjelenésre Toldalagit predesztinálták az Életben és a Vigiliában publikált versei. Nem
meglepő tehát, hogy ez a hetilap a későbbiekben is közölte számos írását. 1946-ban is szerepelt az Új Emberben, a Vigiliában pedig egyre több verssel jelentkezett – 1946-ban eggyel,
1947-ben öttel, 1948-ban már tízzel.
A Magyarokban való megjelenés útja is nyitva volt Toldalagi előtt, hiszen a Magyarok
az Ezüstkorhoz hasonló célokat fogalmazott meg. Rónay György azt írta egyik naplójegyzetében, hogy a háború után azért nem folytatták az Ezüstkort, mert a Magyarokkal Kéry László
beteljesítette mindazt, amire ők 1943-ban törekedtek: „a teljes magyar irodalmi színkép összegyűjtését”.63 Ráadásul az áprilisban megindított folyóirat egyik kimondott vezérelve volt a
Nyugat polgári liberális szellemének ápolása – és minden „igazi magyar író” összefogása, népiestől az avantgárdig.64 Az 1948-ig létező folyóiratban a Nyugat minden nemzedéke megjelent. 1947-ig teljes szabadságban (egyedül Szabó Lőrinc volt, akit politikai okokból mellőzniük kellett).65 A szerkesztő Kéry László szerint a szerzők palettája olyan széles volt, hogy bele
lehet szédülni a névsorba – Toldalagit is azok közé sorolja, akik szívesen írtak a lapba. 66
1946-ban Toldalaginak nyolc (!) verse jelent meg a Magyarokban, a következő két évben még
három-három.
Az eddigiek alapján már nem is meglepő, hogy megjelent a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság rövid életű folyóiratában is, az Irodalom, Tudomány című lapban is. A Társasá59
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got Szent-Györgyi Albert alapította, 1945-ben, Debrecenben, az orosz hadvezetés és a magyar
kormány felkérésére, nemes célokkal: „Nem engedjük, hogy politikusok és katonák megmérgezzék a jövő generációit. Tisztes életre, igazságszeretetre, demokráciára nevelünk”. Zilahy
Lajos, Szent-Györgyi jó barátja lett az ügyvezető, és a Társaság folyóiratának főszerkesztője.
Aztán a terveikről folytatott moszkvai tárgyalása során gyorsan szembesült a valósággal: „A
tiszt piros lett a méregtől és elkezdett ordítani, hogy a legyőzött mióta írja elő a győztesnek,
hogy mit csináljon. Csak néztem, hogy vajon hogyan jutok ki a szobájából, vagy talán egyenesen a vesztőhelyre visznek. Jobb volt akkor ezt nem elmondani senkinek, de én akkor már
láttam, hogy a magyar-szovjet társaságnak már csak egy szerepe lehet, hogy segítsen embereket menteni.”67
A lapnak 1945-ben egy, 1946-ban pedig öt száma jelent meg. Toldalagi olyan verseket
adott nekik (Árnyak és Jég), melyeket máshol később már nem közölt. Ez nála úgy hiszem az
elismerés jeleként értelmezhető. Toldalagit be is mutatta a lap. Nemzedéke leglíraibb költőjének és az ifjúság lírikusának láttatva: színek, ízek és emlékek költőjének nevezve őt (Hajnali
versenyfutás). Aztán a meg nem nevezett szerző szerint Toldalagi verseiben férfiasan fanyar
íz és nagy metafizikai távlatok tűntek fel – de nem filozofikusan, hanem az élmény forróságával (Im üdvözöllek). Az írás keretes: elején és végén a Toldalagi-líra legsajátosabb jellemzőjéről szólt, mely évek óta állandónak bizonyul – a szép ívelésű, tiszta lendületű dallamról.68
Szent-Györgyi és Zilahy egyébként röviddel a Társaság megalapítása után, 1947-ben
az Egyesült Államokba távoztak. Toldalagi viszont még 1947-ben is rendületlenül publikált
itthon: újabb 11 verssel jelentkezett. Ebben az évben verseinek csaknem fele a Vigiliában jelent meg. Említettük föntebb, hogy szerepelt a Magyarokban is. Egy versét hozta a Barankovics-féle Demokrata Néppárt Hazánk című hetilapja. És közlési lehetőséghez jutott a pécsi
Sorsunkban, illetve a Sárközi Márta által újjáélesztett és fenntartott Válaszban is.
A Sorsunkból Weöres Sándor ismerte és értékelte Toldalagi Pál költészetét. Erről tanúskodik egy, a hagyatékban talált prózavers: [A bestiák meghozzák a kikeletet…].69 A szöveg
Toldalaghyt – a ghy-os írásmód egész konkrétan visszautal az 1949 előtti időszakra – az ideális művészet csúcsa közelében említi. De ne hagyjuk figyelmen kívül azt sem, hogy Weöres
Psychéjének Utószava Toldalagi Fiatal lány (Társnőjét hívja és a hangja) című versének idézetével zárul – úgy, hogy azt remekműnek titulálja! Weöres Sándor felesége, Károlyi Amy
így írt Toldalagiról: „Castor és Pollux elválaszthatatlanok, mint kettős csillag a római égen.
67
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Ahol Pilinszkynek és Toldalaginak hívják őket 1947-ben. (…) Igaz, Pilinszky mögött már ott
a Trapéz és korlát, de nem ritka a briliáns első könyves költő. Ám Toldalagi versei is nagyon
szépek, igaz pasztellesebbek, elmosódottabbak, de az sem ritkaság, hogy többedik kötetével
ugrik nagyot a költő. Abban a római pillanatban még nem dőlt el, melyik lesz a fényesebb
csillag.”70 Nemzedéke más képviselői mellett Toldalagitól összesen három verset közölt a
Sorsunk. A lapot egyébként 1946-tól kezdve folyamatosan provincializmussal, reakcióssággal, anarchizmussal és közömbösséggel vádolták.71
Érdekesség, hogy a Sárközi György által szerkesztett Válasz 1934-1938-ig Toldalaginak egyetlen versét sem közölte. De 1947-ben kettő, 1948-ban még egy verse megjelent a lapban – utóbbi finoman szólva érdekes körülmények között. A szerkesztőségi történésekről keveset tudunk, de a sors kegye folytán ebben az esetben beléjük pillanthatunk.
Pilinszky Rómából 1948. január 12-i datálású levelében a következőt írta édesanyjának: „Palika is küldött verset a Válasznak. Ha lehet, nagyon, de nagyon kérem Sárközi Mártát, közölje le, vagy az előzőek közül valamelyiket, mert Palika – levélben erről nem írhatok –
rettenetes lelkiállapotban van. Az ügy nem gyerekség, valószínűleg haza is utazik, többet nem
írhatok. A Válaszban való szereplés nagyon jólesne neki, és Sárközinét most mint humanistát
is kérem erre.”72
Az egyébként roppant emberséges szerkesztőnő erre a következő feleletet adta: „A
Toldalagi verset is megkaptam. Itt Pesten büntetik az árukapcsolást, és aki csak úgy ad barchentet, ha az ember angint is vesz, azt becsukja a demokratikus rendőrség.” Mire Pilinszky
így reagált: „Ami a Toldalagi-verset illeti, rendkívül sajnálom, hogy ilyen kurtán elintézte, de
persze Maga a szerkesztő. Ha ez nem is, az előző kettő: jó! Az ő ügyét nincs módomban részletezni, de ha ismerné, még háromszorta rosszabb versét is leadná. Én persze nem tehetek
mást, mint ismételten megkérem, gondolja meg a dolgot és döntsön lelkiismerete, vagy ha
megbízik bennem, az én lelkiismeretem szerint. Én igent mondanék.”73
Sárközi Márta később mégis közölte Toldalagi egyik versét.74 Tegyük hozzá: mai
szemmel nézve ez a vers kiváló, és nehezen magyarázható Sárközi Márta távolságtartó magatartása. Annál is inkább nem, mert Pilinszkyt pártfogolta, és ebben az időszakban Toldalagit
Pilinszkyhez hasonló tehetségnek tartották. Erről beszélt a föntebb idézett Károlyi Amy is.
Ugyanakkor az is igaz, hogy az 1948-as Négy nemzedék című antológiában – ahol Toldalagi
két verssel jelent meg – Sőtér István azt írta róla, hogy „ama kevés új lírikus közé tartozik,
70
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akire mindeddig nem figyeltek fel érdeme és értéke szerint, s aki még mindig nem részesült
abban a figyelemben és megbecsülésben, mely művészete és eredményei nyomán vitathatatlanul megilletné”.75 Tény, hogy Toldalagi nem volt „népi”, és nem „opponálta” a Nyugatot,
ahogy a Válasz megkívánta volna. Mások esetében ez mégsem jelentett problémát.76 Pilinszky
János egy 1948-as levélben reflektál viszont egy találkozásra Sárközi Márta és Toldalagi Pál
közt, melyet utóbbi mesélt el neki, „ne ölj meg!” felkiáltással.77 Ez személyes konfliktust sejtet. Többet erről nem tudunk sajnos.
Sárközi Márta ellenérzései dacára 1948-ban, az 1848-as centenárium évében újabb kötete jelent meg Toldalaginak. A Baumgarten Alapítvány is támogatta (még utoljára), ami bizony rangot jelentett. Babits már nem élt ekkor, de a nyugatos szellemi örökség megmaradt –
ebben az időben Schöpflin Aladár állt Basch Lóránt mellett a kuratóriumban. A nyolc éves
verstermést begyűjtő Végítélet ablaka kétségkívül hosszú időre a legfontosabb történés volt
Toldalagi számára. A kötet később ürüggyé lett, hogy évekre eltiltsák a nyilvánosságtól és kizárják az Írószövetségből.78
De mielőtt erről szólnánk, szóljunk előbb a kötetről és a fogadtatásáról. A kötet 64 lapon összesen 40 verset tartalmazott. Ebből huszonkilenc vers korábban, már folyóiratokban
megjelent. A maradék tizenegy versből tizet a kötet kiadásának évében közölt folyóiratokban,
és csupán egyetlen olyat tartalmaz (a Zűrzavar címűt), ami se előtte, se abban az évben nem
jelent meg más fórumon. Tehát a kötet gyűjteményes jellegű, joggal írta róla Rónay László,
hogy „nem sok újat ad eddigi arcképéhez”.79 Ez látszott a fogadtatáson is: összesen két ismertetés látott napvilágot vele kapcsolatban, azok közül is az egyiket Toldalagi barátja, Rónay
György írta a katolikus Vigilia számára. Igaz viszont, hogy a másikat egy nem épp baráti
szerző, Keszi Imre (k-i-e) jegyezte a Szabad Népben, a kommunisták napilapjában.80
Rónay György folytonosságban nézte az életművet, és a kötetet az előző kettővel való
összefüggésében mutatta be a Vigilia lapjain. Az első kettő között lényegi kapcsolatot lát, ezt
a harmadikat viszont úgy szemléli, mint ami „más csillagzaton” született. Olyan helyen, ahonnan eltűntek az édeni ifjúság díszletei. A kereszténység metaforikáját használva írja le, hogy
Toldalagi költészete az elveszett Édenből átkerült az üdvösségért folyó harc drámai közegébe,
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és az élet értelmét kutatja (a versek explicite is beszélnek Krisztusról). Másképp fogalmazva:
írójuk a valóságba, az érett férfikorba lépett.
Bár nem a kötet kapcsán, de 1948-ban Sőtér Istvánnak is volt néhány nagyon érdekes
meglátása föntebb már idézett cikkében. Toldalagit még költői viszonylatban is félénknek
tartja, akinek „görcsöt kell leküzdenie, hogy megszólaljon”. Távol van a konkrétságtól, formanyelve, képei a védekezés eszközei, melyekkel a már kimondottat szeretné kimondatlanná
tenni. Nagyon messzire mutat az a mondata Sőtérnek, hogy Toldalagi „legszívesebben néma
maradna, mély hallgatással, mint a tárgyak”. Vagyis Toldalagi költészete nagyon is közvetett,
tartózkodik a közvetlenségtől – amennyiben így van, ez a költészet nem hátrafelé, hanem előrefelé mutatott a negyvenes években.81
Toldalagit ezután magával sodorta a kommunista diktatúra kibontakozásának történelmi eseménysora. 1949-ben sokadmagával kizárták az Írószövetségből. Ez egyértelműen politikai, ideológiai okokból történt. A kizárás oka egy olyan esztétikai prekoncepció, mely Toldalagi közéleti kapcsolatrendszerét minősítette. Vagyis nem a művel foglalkozott, hanem a
szerzővel. A születő sztálinista rendszer számára perspektívátlan volt az a polgári és katolikus
írói közeg, mely Toldalaginak is otthona volt. A kommunista sajtó elítélte a „modernista” irodalmat (mindent, ami a Nyugat folyóirathoz volt köthető).82 Tehát Toldalagi írói mentalitása,
esztétikája is ítélet alá esett. Egész életművét áthatotta – életmódjából eredően is – egyfajta ártatlan, apolitikus szemlélet, és az ehhez társuló nosztalgikus, emlékező poétika. Ezt a kommunista interpretáció egyértelműen „ellenforradalmiságnak” könyvelte el.83 Tetézte ezt az 1948as kötet keresztény toposzokat is fölhasználó, apokaliptikus szemlélete – vagyis az optimista
jövőkép hiánya. Ebben a korszakban már az is gyanúsnak számított, aki nem lelkesedett hangosan84 – de ha valaki a világ pusztulásáról beszélt, az főbűnt követett el.

„Ötvenes évek” (1948-1962)
Hogy pontosan hogyan is történt a kizárás, mi hangzott el azon az írószövetségi ülésen, nem
tudhatjuk. Azt viszont elég nyilvánvaló, mit élhetett át Toldalagi a következő években. Egy
későbbi levélrészlet árulkodik erről: „ha lenne gyógyszerész, vagy ideggyógyász ismerőse, érdeklődje meg tőle, amennyiben lehet és nem terhes a maga részére, hogy van-e valami új és jó
nyugtatószer (…), ami kényszerképzetek és nagy szorongások esetén hatásos. (Ez Jancsira is
81
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vonatkozik.)”.85 Hasonlóról számol be Toldalagi tüdőgyógyászának visszaemlékezése: „Valahányszor találkoztunk, mindig megemlítette: «Te, engem figyelnek!» Tele volt félelemmel.
Ezt ellensúlyozandó, úgy próbálta élni a napjait – kényesen ügyelt erre –, hogy a külső villongások ne érjék. Az életvitelében kialakított egyhangúságot éppen erre a távolságtartásra használta.”86
De a félelem jóval 1957 előtt elkezdődött, hiszen a korábban demokratának mutatkozó
kommunisták már 1947-ben terrorizálni kezdték az államot és polgárait. Tavasszal a Kisgazdapártot szétzúzó koncepciós perrel, illetve nyáron a kékcédulás választási csalással, mely politikai válságba sodorta az országot.87 A történelmi értelemben vett „ötvenes évek” tehát már a
negyvenes évek második felében elkezdődött: 1948. június 12-én egyesült a két munkáspárt,
és kezdetét vette a Rákosi-diktatúra. Innentől kezdve veszélyes volt ellenállni, ellenzékinek
lenni Rákosiékkal szemben.88 Az 1949-es Rajk-per az egész országra a félelem árnyékát vetette és állandósult a belső ellenséget kárhoztató negatív propaganda.
Ezeknek az eseményeknek köszönhető, hogy Toldalaghy, akinek eredeti neve Sperker
Pál volt, már 1948-ban Toldalagira változtatta nevének írásmódját.89 Az arisztokrata felmenőkkel rendelkező, katolikus körökben mozgó Toldalagi valóban sem számíthatott semmi jóra, hiszen ideológiailag egyértelműen az „ellenség” kategóriájába tartozott.90 A „kegyes” állam ugyan az írók közül keveseket börtönzött be, de sokakat elhallgattatott az ötvenes évek
elején. Ha emberként végül irgalmaztak is Toldalaginak, előre ez nem volt kiszámítható.
Ahogy ebben az időszakban semmi. Ezért menekült Toldalagi is a külvilág elől: szorongásba,
majd betegségbe süppedt. Hasonlóképp, mint Pilinszky, akinek az ötvenes években „legendává vált hallgatása, magánya, szűkszavúsága”.91 Valószínűleg a közös fenyegetettség volt az,
ami sorsközösségé forrasztotta barátságukat. Toldalagi maga mondja, hogy ekkoriban vált
igazán szorossá kapcsolatuk.92
1949-ben és 1950-ben még az Új Ember is közölte három versét. De 1951-től egészen
1956-ig kizárólag a Vigiliában jelent meg. A Vigiliában, mely az egyetemes humanizmus és a
párbeszéd nevében maga köré gyűjtött minden kirekesztett, letiltott írót. Szellemére jellemző
85
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Heller Ágnes megjegyzése: „Furcsa volt nekem mint zsidónak azt mondani, csak katolikusok
közölnek”.93 Ebben a folyóiratban megjelenni még a hatvanas években is ellenzéki megnyilvánulást jelentett. Esztétikai és világnézeti értékeiben így olyan sokszínűvé vált a lap, hogy –
mintegy váratlan történelmi adottságként – a Nyugat egyik autentikus örökösének is tekinthető.94 A Vigiliában 1949-ben tizenkettő, 1950-ben két verse jelent meg Toldalaginak – 1951ben és 1952-ben viszont már újra öt-öt verssel jelentkezhetett.
Az 1953-as év határvonal az ötvenes éveknek nevezett történelmi korszakban. Sztálin
halálának éve, mely egyes történelemértelmezések szerint új szakasz nyitánya a kommunista
blokk – benne Magyarország – életében.95 Az biztos, hogy ez a bizonytalanság éve volt: a
Szovjetunióban önkritikus reflexió kezdődött. Itthon az államot gazdasági csődbe juttató Rákosit leváltották, és 1953. júliusában kinevezték Nagy Imrét miniszterelnöknek. A párton belül nagy lett a zűrzavar, mindenki heves bűnbánatba kezdett. Ez az elbizonytalanodás kulturális irányban is érzékelhető volt, nyílt hatalmi harc bontakozott ki. Súlyos ideológiai viták dúltak az Írószövetségben. Egyik oldalról Kassákot kizárták a Pártból – másrészt a kultúrpolitikus Révai Józsefet is „letették”. Senki nem vállalta a döntés kockázatát új művek kiadásáról,
inkább fiókban hagytak mindent. Emiatt több művész pénzzavarba került akkoriban. Toldalaginak abban az évben nem jelent meg egyetlen verse sem (az 1944-es év után az első alkalom,
hogy ilyesmi előfordult vele).96
1954-től aztán folyamatos engedmények születtek, több kiközösített író visszatérhetett
az irodalmi életbe – publikációk, kötetek jelentek meg. 97 Ebben az évben Toldalaginak is közölte újabb négy versét a Vigilia. De azon az őszön ő már más ellenséggel viaskodott: egészségileg olyan súlyos állapotba került, hogy az életben maradása is kérdésessé vált. Nála ez
okozott pénzzavart – méghozzá tartósat.
Tüdőbetegsége csak lassan csillapodott. 1955-ben összesen egy verset publikált. Majd
lábadozó-félben 1956-ban négyet. 1956 forradalmi napjai gyakorlatilag nyom nélkül maradtak az életében. Bár abban az évben levelezésbe kezdett bécsi rokonával, Czjzek Évával (akinek leánykori neve Toldalagi volt)98 – de nem beszél az 56-os eseményekről. Persze a kilencvenes évek előtt erről bölcsebb volt némának maradni. Tudjuk, hogy az állam 1956 megítélé-
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sében még a nyolcvanas években is rendkívül szigorú volt. 99 Betegsége és apolitikus életfilozófiája miatt viszont valószínű, hogy Toldalagi nem csupán hallgatott, hanem távol is maradt
az történésektől.
Az 1956-57-es évről mindössze annak kapcsán tudunk konkrétumot, hogy Ferenczy
Béni – akinek óbudai társaságába Toldalagi eljárt – súlyosan lebénult. Toldalagi kötelességének érezte, hogy látogassa és szórakoztassa. Ezt a jószolgálatot lelkiismeretesen gyakorolta.
Többek közt neki is köszönhető, hogy Ferenczy újra megtanult festeni.100 Ennek a kapcsolatnak szép dokumentuma a Ferenczy Béni című vers.101 Tudta jól, mit jelent Ferenczy állapota,
hiszen számára is csak az 1956-os év hozott némi személyes enyhülést, ahogy be is számol
róla egy 1957-es levelében: „hatévi borzalmas év, betegség után az elmúlt év során sok kellemes dologban volt részem: újra olvastam, filmeket néztem, futballmeccsre jártam, zenét hallgattam és ruhaneműt vásároltam.”102
Toldalagival, vagy nélküle, 1956 októbere egy pillanatra kiragadta Magyarországot az
ötvenes évekből, de talán a történelemből is. Mitikus pillanat volt ez. Kornis Mihály szerint
„bibliai tisztaságú és jelentőségű közszellem”, sőt „csoda” volt tapasztalható az utcákon. 103
Albert Camus A magyarok vére című röpiratában világméretű jelentőséget tulajdonít ennek a
pár napnak: „A magyar munkások és értelmiségiek … nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot,
amelyet ők nem nyertek el de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk!”
A forradalmat meglepően nehezen győzte le az intervenciós haderő – persze akkoriban
erről nem lehetett semmit tudni, se itthon, se külföldön.104 A szovjetek által támogatott hatalom a legsötétebb sztálinista korszak módszereihez visszatérve fojtotta el az ellenállást. A
megtorlás 1963-ig tartó időszaka beleillett az ötvenes évek korábban vázolt arculatába.105 Kádár János elsők között a reformot követelő, főként kommunista írókat tette felelőssé az októberi eseményekért – előkészítésükért, kirobbantásukért és irányításukért. Bűnbakká lépett elő
az egész Írószövetség, melyet ezért 1957. január 16-án feloszlattak. Déry Tibor esetében a halálos ítélet lehetősége is fölmerült, sokakat bebörtönöztek106 – mások számára az jelentett új
szituációt, hogy évekig nem publikálhattak (pl. Illyés Gyula, Juhász Ferenc, Nagy László, Ör99
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kény István).107 Ennek ellensúlyozásaként – azon írók közül, akik úgymond „nem exponálták”
magukat 1956-ban – sok kiközösített, mellőzött alkotó előtt megnyílt a publicitás lehetősége.108 Ennek köszönhető Toldalagi 1957-es, Szitáló évek című kötetének megjelenése is a
Magvető Könyvkiadónál.
Toldalagi Pál neve egyébként szerepel azon nyilatkozat aláírói között, melyet 1957
szeptemberében magyar írók tettek közzé tiltakozásul az ország helyzetének ENSZ vizsgálata
miatt. Ahogy ott szerepel Csoóri Sándor, Füst Milán, Illyés Gyula, Kassák Lajos, Örkény István, Pilinszky János, Tamási Áron, Thurzó Gábor, Weöres Sándor és még sok más író neve
is. A szöveg valószínűleg hatalmi nyomásra született, az aláírókat megfélemlítették, vagy
megtévesztették.109
Vannak, akik manapság elmarasztalják a nyilatkozat aláíróit, erkölcsi botrányt emlegetve (bár vitatott, valójában hány hiteles aláírás található ezen a dokumentumon). Tény,
hogy volt akinek nem szerepelt ott a neve. Például Nemes Nagy Ágnesét, Mészöly Miklósét,
Ottlik Gézáét, Rónay Györgyét vagy Jékely Zoltánét hiába keressük.
Ám Hamvas Béla egy 1958-as írásában sokkal tovább megy: mindenkit elmarasztal,
aki publikálásra volt hajlandó 1957-ben – akár aláírt nyilatkozatokat, akár mást. Pedig a korábbi mellőzöttség után szinte mindenki kapott az alkalom után, a föntebb felsorolt nem-aláírók is. Hamvas azt írja 1958-ban, hogy „nem írni több, mint írni”, és hogy „ez az ország nem
munkából, hanem hazugságból él”. Ez a két kíméletlen mondat kétségkívül erkölcsi magaslatról hangzott el, viszont az aszkéták öngyilkos etikáját rejti magában, hiszen voltaképpen azt
veti az egész ország szemére, hogy élt 1956 után is.110 Hamvas gondolatmenete Szentkuthy
Miklós axiómájához hasonló: „nincs visszataszítóbb erkölcsi süllyedés, mint élni merni egy
halott mellett”.111
Hamvas ítélete nagyon kegyetlen, de némiképp igazolja Nemes Nagy Ágnes is, aki
élete végén adott interjújában, Illyés és az „útitárs népiek” ötvenes évekbeli szerepével kapcsolatban jegyzi meg, Illyés elmarasztalása után, önmagával vitatkozva: „nem tudhattuk,
mennyi mindennek álltak ellent (ti. Illyésék), miközben mi mindennek nem álltunk ellent”. 112
Vagyis úgy gondolja: őt magát is terheli felelősség. Pedig tudjuk: ő nem volt megvesztegethető. Ennek a lelkiismereti kérdésnek az összetettsége is mutatja, mennyire nehéz etikailag mi107
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nősíteni bárkit és bármit ebben a korszakban. Nemes Nagy Ágnes mondata egyszerre ítél el,
és ment föl mindenkit, még az áldozatokat is – éppúgy, mint Illyés verssorai: „hol zsarnokság
van: / mindenki szem a láncban; / belőled bűzlik, árad, / magad is zsarnokság vagy”.113
Toldalagi Pál kétségkívül áldozat volt: kiközösítettsége és betegsége miatt úgy élt,
mintha börtönben lenne. Egy 1957-es levelében írta – miközben édesanyjával egy tíz napos
visegrádi üdülésre készülődtek – hogy kilenc éve (!) nem hagyta el Budapest határát.114 1957es élethelyzetét ő maga foglalja össze nagyon szemléletesen: „A helyzet az, hogy csak a
gyógyszerek tették lehetővé, hogy állapotom az elmúlt hét év folyamán ne rosszabbodjék, hanem javuljon. Kétszer voltam olyan állapotban, amikor egy esetleg bekövetkező halál nem
meglepetés. Hogy még életben vagyok, azt az édesanyámnak köszönhetem. Persze le kellett
mondanom sok mindenről. Így hét év óta egy korty teát, kávét, szeszes italt nem ittam, egyszer sem dohányoztam. Gyógyszereim is jelen pillanatban a legegyszerűbbek: vitaminok és
nyugtatók. De ezek nélkül az állapotom leromlik: kilókat adok le, szívverésem rendetlen lesz
és megkétszereződik, sípolva veszem a lélegzetet és pánik érzéssel élek (ideggyógyászatilag
katasztrófaérzés).”115 Ebben a helyzetben azt hiszem kíméletlenség lenne elítélni azért, mert
örömmel fogadta a váratlan publikációs lehetőségeket és verseket adott az 1957-ben központilag elindított folyóiratoknak.116 A Kortárs első száma közölte is letisztult remeklését, a máshol
nem publikált Hegyoldalon (A harangszó szelíden átszáll) című verset. A másik 1957-es Kortárs publikáció a Ferenczy Béni című vers, amelynek egész konkrét – föntebb ismertetett –
életrajzi vonatkozásai vannak. Innentől kezdve, ha nem is sok verssel, a Kortárs állandó szerzőjévé lett.
Toldalagi 1957-ben tehát kötettel is jelentkezett a Magvető Kiadónál. Felújított jelentkezése abba a sorba illeszthető, amit 1956 és 1959 között olyan kötetek fémjeleznek, mint
Weöres Sándor A hallgatás tornya című könyve, vagy Nemes Nagy Ágnes Szárazvilláma,
vagy Pilinszky Jánostól a Harmadnapon. De említhetjük Jékely Zoltán Tilalmas kertek című
versválogatását, ahogy Kálnoky László Lázas csillagon, vagy Károlyi Amy Holdistennő című
kötetét is. Rónay György regényben szólalhatott meg újra (A nábob halála).
Toldalagi Szitáló évek című kötete 62 verset tartalmazott, de ebből csupán nyolc volt
újdonság, egyébként korábbi kötetekből, illetve folyóirat-megjelenésekből válogatott gyűjte113
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ményről van szó. A kötet szerkesztőelve egész egyszerű időrend. A szimplán megszámozott
fejezetek közül az első a Hajnali versenyfutás kötetben és a harmincas évek közepén folyóiratokban megjelent versekből tartalmaz 15-öt, plusz egy ebből a korszakból származó, de eddig
nem publikált verset (December vége volt). A második fejezet 14 verse a harmincas-negyvenes évek fordulójának termése, az Im üdvözöllek kötet válogatott darabjaival. A harmadik fejezet pedig a negyvenes évek Vigilia-verseinek, és a Végítélet ablaka című kötetnek javát tartalmazza – 21 verse közül kettő itt jelent meg először (Amit csak kívánsz, A hóba dermedt sok
tetem). A kötet negyedik fejezete lesz az, ami voltaképpen az újdonságot, az elmúlt évek termését, illetve a legújabb verseket tartalmazza. Hét darabja 1949-56 közt megjelent a Vigiliában, öt pedig teljesen új: A régi házba visszatérünk, Gyermekkoromban volt ilyen, Neuraszténia, Idill, Milyen tiszta a levegő.
Az utolsó fejezetet leszámítva tehát az egész kötet visszatekintő (retrospektív) jellegű.
Érdekes még megjegyezni azt is, hogy a régi versek jelentős része – a korábbi megjelenéshez
képest – új címet kapott ebben a kötetben, amit általában a kezdősor ihletett. Kisebb-nagyobb
átdolgozások, finomítások is történtek.
Toldalagi kötetének megjelenését – ahogy minden elhallgattatott íróét – nagy várakozás előzte meg, és viszonylag sok helyen közöltek róla ismertetéseket. 1957 októberében az
Esti Hírlap (Bernáth László), 1958 januárjában az Élet és Irodalom (Rákos Sándor), és a
Viglia (Rónay György), 1958 márciusában a Népművelés (Lengyel Balázs).117 Mindenekelőtt
azonban be kell számolnunk egy rövid pengeváltásról, ami Komlós János és Sükösd Mihály
között zajlott a Kortársban, 1957-58-ban.118 Ennek négy új verseskötet volt a tárgya – köztük
Toldalagi Pálé is.
Komlós János ideológiai tekintetben nem volt semleges, hiszen az államvédelmi hatóságnál szolgált az ötvenes években.119 Kálnoky László, Károlyi Amy, Rónay György és Toldalagi Pál új jelentkezése kapcsán ebből a szemszögből fejtette ki gondolatait. Bár csupán olvasói széljegyzetet írt, véleménye sommás volt: „a sematikus akciónak most jött el a «reakciója»”. Szerinte ezek a kötetek legalább annyira beszűkültek, mint a kommunista propaganda
sematizmusa. Előremutatónak tetsző sorai közt a legrégibb szocialista realizmus szellemhangját halljuk, miszerint az olvasó „a Kor hangját szeretné hallani, igazabban és teljesebben, mint
eddig”. A cikkből nyíltan kiolvasható, hogy nem esztétikai alapokon áll: „aggodalmam elsősorban a versek mögött meghúzódó költői és emberi magatartást illeti”. A „menekülők csapatának” – mert így nevezi őket – szemére vetette, hogy a világot aktualitás nélkül, a természetet
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ember nélkül mutatják be, és közönyös nihilként ábrázolják a kozmoszt. A múlt iránti nosztalgiát (ezt különösen Toldalaginál) és a társadalomtól való elzárkózást pedig nem akarta megérteni. De a szöveg vége ebből a szempontból is egészen konkrétan nem esztétikai szempontokat érvényesít: „a magyar sorskérdések kibogozását (…) nem a szemlélődés, a félreállás és a
menekülés segíti elő”.
A föntebb leírtak ellenére esztétikai jellegűnek mondható kritika is felbukkant a cikkben. Ugyan elmarasztalta őket, de legalább szólt a versekről is: van formájuk (ritmus, rím),
van tárgyuk, sugároznak egyfajta hangulatot, hangulatfoltot – ezen a ponton visszacseng a korábbi recepció impresszionizmus terminusa – de nincs mondanivalójuk. Másrészt negatívan
értékelte, hogy visszanyúlnak a húszas, harmincas évek költészetének érzés és formavilágához (konzervatív versek).
Egyébként néhány megjegyzése mutatja Komlós érzékét a lírához. Egész jó megközelítés, hogy ezekben a versekben „a világ (…) képpé vált”. És jó meglátás, hogy Toldalagi nem
filozofál, hanem szemlélődik (még mindig a harmincas, negyvenes évek verseiről van szó!).
Az túlzás ugyan, hogy ezek a versek teljesen gondolat és eszmék nélküliek, de az tény, hogy a
költői képek és a forma autonómiájára irányulnak. Bár ő negatív kritikának szánta, mégis meg
kell jegyeznünk a következő felkiáltását is: „nem láttam még költőt, aki ennyire unatkozott
volna”! Weöres Sándor jóval később éppen emiatt a tökéletes unalom miatt említi Toldalagit
prózaversében: „ (…) eszünkbe jut az a vidék, ahol sose voltunk, otthon vagyunk / az ismeretlenben. Lábunkat lelógatjuk az erkélyről, sziva- / rozunk és Toldalghy Pál verseit olvassuk, de
nem ad / olyan fokú unalmat, mint amekkorát kívánnánk magunk / előtt is eltitkolva. Ó hol a
költő, aki harmincezer soros / unalmon úgy vezetne bennünket, mint Charon az al- / világ vizein? Ő volna a legnagyobb (…)”!120
Komlós János márciusi cikkét 1958 januárjában, az akkor 25 éves Sükösd Mihály keményen megkritizálta. Egyrészt azért, mert elvont tételeket vonatkoztatott úgy konkrét művekre, hogy azokat meg sem vizsgálta. Másrészt mert nem is konkrét műveket hasonlított öszsze, hanem nagyon is különböző életműveket, azokat egymás mellé erőszakolva. Harmadrészt
mert szerinte avatatlan kézzel nyúlt a 20. századi absztrakt költészethez. Egyszóval Sükösd
igazságtalannak, provinciálisnak, felületesnek tartotta Komlós cikkét – idézném legepésebb
mondatát: „a címkeragasztás tudvalevően a botanika tudományos módszere, nem az irodalomesztétikáé”. Sükösd részletesen védelmébe vette Kálnokyt és Rónayt, sajnos Toldalagit
csak említette, bővebben nem szólt róla.
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Ezek után vessünk egy pillantást a Szitáló éveket ismertető írásokra is. 1957 októberében az Esti Hírlapban Bernáth László három kötetről írt: Károlyi Amyéról (Holdistennő), Kálnoky Lászlóéról (Lázas csillagon) és Toldalagiéról. Idézetekkel bőven ellátott méltatása
egyetlen gondolatra épült: Toldalagi költészete a természetből táplálkozik – a versek belső élményeket nem közvetlenül, hanem természeti képek szűrőjén keresztül írnak le. A távolságtartás miatt fennáll a veszélye, hogy hosszútávon túl józanná és ezért unalmassá válik költészete. 1958 januárjában további két ismertetés is megjelent a kötetről. Rákos Sándor az Élet és
Irodalomban, Rónay György a Vigiliában írt róla.
Rákos Sándor tudja miről beszél, ha költészetről van szó. Döbbenetesen éleslátó felismeréseket közöl néhány bekezdésnyi terjedelemben. Elsőként ragadja meg a maga teljességében a Toldalagi-vers poétikai alapelvét. Szerinte a képzelt öregedés pánikhangulatában egzisztáló lírai én úgy szemléli a fél-múltat és a jelent, mintha emlékezne rá – ezáltal távolságot
vesz a valóságtól, de meg is növeli a legapróbb részletek értékét. A Toldalagi-verset különleges (gyermeki s egyben halál előtti) megfigyelőkészség jellemzi: „mohó” figyelem. Nem győzöm hangsúlyozni: ezek a gondolatok alapvető jelentőségűek.
Rákos Sándor egyébként nemes egyszerűséggel három részre osztotta a kötet verseit.
Toldalagi ifjúkori költészete szerinte látomásokkal zsúfolt belső világról árulkodik, de formailag egyhangú. Aztán a már érett, férfi Toldalaginak 13 olyan versét sorolja föl (mint költészetének csúcsait és határköveit), amiket remekműnek tart. Szerinte nemzedékéből kihagyhatatlan a neve. Viszont egy veszélyre is fölhívta a figyelmet. A társtalan Toldalagi utolsó verseiben annyira leszűkítette költői világát, hogy a ritka levegőben elfulladhat költői hangja. Amit
recenziója utolsó mondatában írt, véleményem szerint nem csak Toldalaginak, hanem önmagának is kívánta: szélesebb utat, tágabb látóhatárt, magasabb égboltot.
Rónay György alig több mint egyoldalas méltatása már az idő távlatából, húsz évet áttekintve értékelte Toldalagi költői teljesítményét. Tehette ezt azért is, mert ez a kötet valóban
az egész életműből válogat. Rónay Toldalagi fiatalkori verseit már megfakultnak, bizonyos
pontokon esetlegesnek érzékelte (persze a megfakultság nem fakóságot jelent!). Előrelépésnek gondolta viszont, hogy a nosztalgikus emlékidézésből egyre inkább a valóság felé fordult
– bár ez a valóság is inkább belső valóság: a lelkiismeret valósága. Végül Rónay is leírta azt a
felismerést, amit már Komlós is említett: tehát a Toldalagi-vers képekben beszél, képeket vetít belülről kifelé. De Rónay ellenkezőleg ítéli meg ezt a jelenséget, mint Komlós: szerinte ettől pontosabb, jobb lett Toldalagi költészete.
Az utolsó ismertetés 1958 márciusában jelent meg erről a kötetről, Lengyel Balázs tollából, a Népművelés című folyóirat lapjain. Lengyel Balázs – Rónay Györgyhöz hasonlóan –
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két részre osztotta Toldalagi verseit: szerinte az életmű első szakaszában a jelenségek líraisága vezeti, a versek laza kormánnyal futnak változó hangulatok tükrén – a második szakaszban
már határozott kezekben van a kormány, belső tartalommal telik meg a vers. Költészete nem
intellektuális, hanem inkább szuggesztív, szívhez szóló. Úgy teszi a hétköznapi valóságot líraivá, ahogy egy gitáros megpendíti a húrt. Költészettörténeti helyét Nadányi Zoltán és Rilke
között jelöli ki.
Ha áttekintjük ezeket az értékeléseket, azt mondhatjuk, Toldalagi 1957-es kötete igazán jó fogadtatásban részesült. Ugyanakkor a hivatalos irodalompolitika szempontjait Komlós
János képviselte. A trónon pedig a Párt ült. Tehát nem meglepő, hogy ezután az újrakezdés
után megint csak nyolc évet kellett várni, hogy Toldalagi újabb kötettel jelentkezhessen – az
1957-es nagy irodalompolitikai engedékenység gyorsan elmúlt. 1958-ban sokakat újra betiltottak azok közül, akiket éppen csak visszaengedtek az irodalmi életbe.121 A Kádár-korszak
irodalompolitikája tehát lényegében nem változott a korábbihoz képest.122 Sőt: kiszámíthatatlanabb lett, minden egyes megjelenésre váró kötetből egyedi ügyet kreáltak – nem lehetett
előre látni, ki jelenhet meg, ki nem és milyen alapon hozzák a döntéseket.123
Az irodalmi élet körülbelül 1965-re konszolidálódott.124 Beszédesek a számok: 1957
után sokaknak – pl. Weöres Sándornak, Jékely Zoltánnak, Pilinszky Jánosnak – csak 1964ben jelent meg saját kötete. De ebbe a sorba tartozik Nemes Nagy Ágnes a maga 1967-es jelentkezésével, vagy Toldalagi, aki 1965-ben „kapott” legközelebb kötetet – Kálnoky László
csak 1970-ben. Természetesen az öntörvényű alkotási folyamatok is szerepet játszanak a nagy
hiátusokban, de a számok túlságosan összetartanak ahhoz, hogy csak erről lehessen szó –
Tandori Dezső esete is árulkodik: elfogadott bemutatkozó kötetének (Töredék Hamletnek) kiadását 1959-ről 1968-ra halasztották.125
1958-ban csak két verse jelent meg Toldalaginak – a központilag fenntartott Élet és
Irodalom egy és a Kortárs is egy írását hozta. Az 1957-es és az 1958-as években az eddigiektől eltérő módon nem közölte őt a Vigilia. Ezt ő a levelezésében azzal magyarázza, hogy bizonyos személyes ellenszenvek miatt szándékosan nem adott verset a folyóiratnak – hozzáteszi
ugyanakkor: még lektorizálásra sem kérték föl (vagyis várta volna a hívást, de nem
keresték).126 Talán összefügg ezzel, hogy 1958-ban elhidegült sokéves barátságuk Pilinszkyvel. Főként személyes okai lehettek ennek az eltávolodásnak, bár Nemes Nagy Ágnes sze121
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rint Pilinszky változó személyiségéből adódóan törvényszerűen alakultak át kapcsolatai a hatvanas években. 127 Pilinszky édesanyjának halála miatt aztán 1959-ben látszólag kibékültek,
kapcsolatuk mégsem volt már a régi.128 Pilinszkyről 1960-ban úgy nyilatkozott Toldalagi,
hogy: „hajdan – de ez már nagyon régen volt, tíz-tizenkét éve – közel álltunk egymáshoz”.129
Ez a megjegyzés eltávolító gesztust hodoz. Tény, hogy Pilinszkyt még egy 1963-as levelében
is meglehetős ridegséggel, és nehezteléssel emlegette – addig pedig feltűnően keveset írt róla
levelezésében.130
Károlyi Amy elemzése szerint az történt, hogy: „Pilinszky erőt vett félénkségén és jólnevelt kedvességén, s mint egy későn begyújtott rakéta, nekifutott az ismeretlen űrnek. Pilinszky, az otthon ülő, világvándor lett. Hogy élvezte-e, nem tudom. A tehetség hajtóműve repítette a rakétát. (…) Ez a rakéta-akarat hiányzott Toldalagiból. Ő továbbra is halkan és illedelmesen élt a mama mellett. Nagyon Szép verseket írt továbbra is, de mivel boldogtalansága
nem volt világraszóló, csak önmagáé, nemigen érdekelte a maróbb ingerre vágyókat.”131
1959 októberében a Magyar Pen Club tagjává választotta132, Toldalagi mégis egyre kevesebbet publikált: 1959-ben 11, 1960-ban 8, 1961-ben 5 új verse jelent meg folyóiratokban –
ezek mellett néhány régebbi írását is közölték. Három év alatt a Vigilia összesen 19, az Új
Ember 4, az Élet és Irodalom és a Kortárs 3-3 versét hozta. 1961-ben visszautasították egy regényrészletének közlését, amit ő ezért megsemmisített.133 Aztán 1962-64 közt hosszú csönd
következett: összesen két verse jelent meg. Ezt a hallgatást – túl az irodalompolitikai nehézségeken – főként megromlott egészségi állapota magyarázhatja, és az ebből következő elszigetelődés.
Föntebb említettük, hogy 1957. novemberében Visegrádon üdült édesanyjával. Ott
olyan légzőszervi hurutot kapott, aminek szövődményei 1958 tavaszára belobbantották lappangó „tüdőfolyamatát”. Pszichés problémái illetve tüdőbetegsége felváltva, egyre erősebben
törtek rá. 1959 tavaszáig jobbára a négy fal között töltötte napjait. Időnként jobban lett: 1959
nyarán Bécsbe is eljutott (ami azt jelenti, hogy időközben vízumot és útlevelet is kapott), aztán a korábbinál is súlyosabb állapotba került, tavaszig az ágyat nyomta. 1960 tavaszán végül
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újra kimozdult: Szigligeten járt – de ősszel visszatért betegsége, és egy orvosi műhiba majdnem végzetesnek bizonyult. Nem vették észre a folyamat újbóli fellobbanását, és életveszélyes állapotba került. Amikor stabilizálódott a szervezete, akkor sem volt ereje visszatérni az
egészséges hétköznapokba. Injekciózták, naphosszat az ágyat nyomta. Időleges egészségi
megingásaitól eltekintve élete eseménytelenül telt az évtized közepéig.134
Teljes elszigeteltségben élt ezekben az években, sértett magányban, hiszen alig látogatták régi barátai. Egy 1962-es levelében ki is fejtette, hogy ő már senkivel nincs jóban.135
Gyakorlatilag – édesanyja és nővére mellett – csak a beteg Ferenczy Béni, és Béni feleségének asztaltársasága maradt meg neki.
Az irodalmi életből ismét – immár másodszor – hosszú évekre kiszorult. S bár a Szépirodalmi Kiadó időnként előleget folyósított készülő kötetére, már nem számoltak vele. Ő
1959 decemberében sommás ítéletet mondott saját közszerepléséről: „az ember, aki operaénekesnek hiszi és mondja magát, de ugyanakkor sehol sem szerepel, olyan, mint egy torz lény:
visszatetsző és nyomorult...”.136 1962-ben ez a sötét intuíció kézzelfogható formát is öltött:
„Tegnap kínos meglepetésben volt részem, ugyanis kezembe került a Kis magyar irodalomtörténet, s legnagyobb meglepetésemre egy szó se volt benne rólam”.137
Ha nehezen is vallotta be magának, nem csupán életével, hanem költészetével is történt valami. Egyik 1961-es levele egész konkrét: „szánakozhat rajtam, mert (…) reménytelennek tűnik elhelyezni valamit”.138 Aztán egy 1962-es levele dacos felismerést közölt: „Úgy néz
ki, hogy vagy a verseim kifejező ereje csökkent, vagy tartalmilag nem megfelelők, mert sehogyan sem sikerül valamit elhelyezni. Igaz, hogy különösebben nem is töröm magam utána”. 139
Végül 1963-as sorai már egészen keserűek: „hiába mondaná, hogy az ember az asztalfiókja
számára is írhat, ez nem áll. A közlés hozzátartozik az írói mesterséghez”. 140 A múltjából tovább nem élhetett, költészetének jövője viszont egyelőre nem látszott – legalábbis közönsége
nem tudta befogadni.

Kádár-rezsim életfogytig (1963-1976)
Toldalagi Pál életének hátralévő részét a Kádár-rezsimben élte le, aminek megítélése rendkívül összetett. Számára nem is ért soha véget, hiszen halálakor még tartott Kádár János hatal134
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ma. Köztudott, hogy ennek a rendszernek voltak pozitív vonásai, ezért is nevezték ironikusan
a „legvidámabb barakknak” Magyarországot. Ezek a jó tulajdonságok persze csak relatíve
voltak jók. Nem feledkezhetünk el a rendszer sötét oldaláról. Arról, hogy az erőszak tartotta
össze. A viszonylag szabadabb élet elfogadása erkölcsileg megrontotta az országot, hiszen
cserébe hallgatást és lojalitást követelt a hatalom – ebbe a szolgai jólétbe milliók lelke nyomorodott bele.141
Az 1963-as év egyébként sokak szerint valódi enyhülést hozott a majd két évtizedes
nyomor után: innentől kezdve lassan szabadabb lett az ország. 1962-ben deklarálta a pártkongresszus, hogy lerakták a szocializmus alapjait, ezért engedékenyebbé vált a hatalom. 142
Decemberben az ENSZ levette napirendjéről az ún. „magyar-kérdést”. 1963-ban Kádár általános közkegyelmet hirdetett az 56-osoknak, továbbá bevezették a turista útlevél intézményét,
mely lehetővé tette a nyugat-európai utazásokat.143
Az enyhülés fényében paradox, hogy Toldalaginak a Vigilia 1962-1965-ig, a Kortárs
1962-1967-ig egyetlen versét sem közölte. Mindez valóban érdekes, ha azt is hozzávesszük,
hogy 1963 számára is több fontos áttörést hozott: ellenszavazat nélkül visszavették az Írószövetségbe, az Irodalmi Alap 800.-Ft támogatásban részesítette és sikerült végleges szerződést
aláírnia a Szépirodalmi Kiadóval új kötetéről.144
Ezek után 1963-ban az Élet és Irodalom hozta a Szárnyalás, az Új Írás a Levél Ferenczy Bénihez című verset – de egy év alatt két vers nagyon kevésnek mondható. 1964 újra a teljes csend éve volt. És amikor 1965-ben, nyolc év után megjelent új kötete, érdekes módon
még mindig nem tudunk folyóirat-publikációról. Még 1966-ban is csupán két verse jelent meg
a Vigiliában. Publikálási szempontból tehát rosszabb helyzetbe került a hatvanas évek közepén (1962-1966), mint 1949 és 1956 között. Mivel a hallgatást politikai okokkal ebben az időszakban már nehéz lenne magyarázni – hiszen például az 1961-ben induló Új Írás folyóirat is
újabb publikációs fórumot nyitott a kultúrpolitikailag kiközösített magyar irodalom előtt145 –
valóban inkább súlyos betegsége, abból származó elszigeteltsége, és ezek nyomán költészetének tartós átalakulása okozhatta, hogy évekig nem tudta visszaküzdeni magát a folyóiratok
lapjaira.
Talán ennek is köszönhető, hogy 1960-tól nosztalgiát érzett régi versei iránt, és próbálta őket folyóiratokból kigyűjteni. Emiatt terjedt egy pletyka vele kapcsolatban: „járja egy
olyan szóbeszéd, ami szerint az újonnan megjelenő verseim, a kiadómnál levő anyag nem új
141
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dolgok, hanem régiek.” A kiadó is azon versek ellen támasztott kifogást, amik úgymond „alkalmiak vagy régiek”. Toldalagi persze tagadta ezeket a vádakat – bár ő maga is úgy vélte, ez
a kötete gyöngébb lesz, mint az előző.146
Szimptóma értékű, hogy 1964-ben, Toldalagi ötvenedik születésnapján csupán a nyugati emigrációban élő Tűz Tamás köszöntötte őt. Méltatásának nagyon találó, és nagyon aktuális volt a címe: Mindennapos megsemmisülés.147 És a cikkből látszik, írója tisztában volt Toldalagi aktuális helyzetével: „jó tudni, hogy vannak azért még tartalékban ihletett alkotói a
magyar versnek, kik nem törődve azzal, hogy a hír szárnyára veszi-e nevüket, avagy sem, az
évszázados költői hagyomány tiszta vizeinél üldögélve álmodozva pengetik citerájukat”.
Tűz Tamás egy rendkívül érdekes listát állított össze: Petőfi mellett ott volt Arany,
Ady mellett Babits, József Attila mellett Radnóti – és Weöres mellett ott van Toldalagi. Amikor Pilinszky 1971-ben a harmadik nemzedékből szintén e két költőt emelte ki, mint legjelentősebbeket, talán Tűz Tamás volt a gondolat forrása. A cikk második részében Tűz három oldalon keresztül elemezte Toldalagi Levetette ruháját és bebújt kezdetű versét, elöljáróban sajnálkozva, hogy nem állnak rendelkezésére a kötetek, így nincs összehasonlítási alapja általános megállapításokhoz. A vers utolsó két szava szolgált a méltatás címéül: „(…) befúrva egészen magát / a mindennapos megsemmisülésbe”. Tűz csalókának találta a vers szövegét, mivel szerinte nyelvileg nem tömör, hétköznapi, egyszerűnek és könnyednek látszik – mégis bonyolult és pontos. A vers nyelve a prózaiság látszatát kelti, miközben intonációja és szerkezete mesteri. Tűz szerint a Toldalagi-vers tudatosan álcázza mélységeit, ahogyan a vadászok teszik, miközben becserkészik a vadat.
Amit Tűz Tamás látott, kevesen látták. Toldalagi újabb kötete hosszú ideig vajúdott,
pedig már 1961 nyarán – 2000 „leszállított” sor ellenében – megkapta honoráriuma 65 százalékát.148 A Szépirodalmi Kiadó korrektségével kapcsolatban Toldalagi alábbi, 1961-es soraiból – ízlés szerint – jó és rosszindulat egyaránt kiolvasható: „A múlt héten még újra legépeltették velem nyomdakész állapotra az anyagot, mikor pedig bevittem, közölték, hogy az új
irodalmi vezető, aki ötödiknek kontrollolvasást végzett a verseimmel kapcsolatban, aggályokat érez. (...) A végső megállapodás (ki tudja, hányadik már), hogy két fiatal lektor az előző
kötetemből válasszon ki verseket azoknak a helyére, amiket az újból ki akarnak hagyni. Ha
így kialakul egy nekik megfelelő könyv, kiadják, ellenkező esetben nem, de természetesen akkor is kifizetik.”149 Még 1963-ban is kételyeit fejezte ki a kötet megjelenésével kapcsolatban –
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pedig márciusban szerződést írt alá és nagyobb előleget is kapott, de még májusban sem volt a
„Kiadói Főigazgatóságtól” hivatalos engedélye az új könyv megjelentetésére.150 Csak remélni
lehetett. Joggal volt pesszimista: az új kötet csak 1965-ben jöhetett ki.
Föntebbi vélekedésünket alátámasztja a könyvhöz csatolt könyvjelzőn olvasható ismertetés. Eszerint Toldalagi „ritkán megszólaló költő”, ami elsősorban nem költői alaptermészetéből adódik. De idézzük inkább a névtelen fülszövegírót: „(…) lírai magatartásának fő
oka mégis betegsége, élettől való teljes elszigeteltsége. Magányosan és betegen él Toldalagi
Pál (…)”. Eszerint az új kötet e magányosságból és betegségből forrásozik. Viszont kérdés,
hogy valójában mikor is születtek a kötet versei!?
A Szárnyalás című kötet 78 verset tartalmaz és hét fejezetet. Ebből csupán 26 vers teljesen új, 52 régi (vagyis régebbi köteteiben, de legalábbis folyóiratokban megjelent már).
Vagyis pontosan kétharmad-egyharmad a régi-új aránya. Bár Toldalagi egyik, föntebb már
idézett levelében azt írta: „annál, hogy régen írt verseimet adom le, csak az nevetségesebb,
hogy nem is vagyok beteg, hanem makkegészséges”151, mégis azt látjuk, hogy itt egész sok régebben írt vers jelent meg. Hasonlóan a Szitáló évek című kötethez. Ez valószínűleg abból
adódik, hogy a fönt idézett levél 1960-ban született, a kötet 1965-ben került kiadásra, tehát a
kiadó nyomására Toldalagi kénytelen volt koncepciót váltani, és sok régi versét elhelyezni a
kötetben – amiket persze hol kisebb, hol nagyobb mértékben átdolgozott152.
A hét fejezet időrendi elrendezést mutat. Az első rész (Fiatal egek) versei a Hajnali
versenyfutás kötet idejéből valók. Közülük kettő mégis teljesen új, itt jelenik meg először
(Szerelem, A hóba süppedt világ). A második fejezet (Ligetek futása) a ’30-as, 40-es évek fordulójáról való verseket hoz, de köztük is elhelyez egy eddig ismeretlen darabot (Tüzes világ).
A harmadik fejezet (Kegyetlen türelem) az 1948-as Végítélet ablaka kötet tükre, új vers nélkül. A negyedik fejezet (Álom és ébredés közt) az „ötvenes évek”, vagyis a kemény diktatúra
világába enged bepillantást. Versei a Vigliában, a Kortársban és az Élet és Irodalomban ugyan
megjelentek, de egyik sem került be az 1957-es Szitáló évek kötetbe. Ebben a fejezetben négy
vers van, ami eddig sehol nem volt olvasható: Anya és gyermeke, Keserűség, Valaki más, Szabó Lőrinchez.
A kötet eddigi négy fejezete gyakorlatilag ugyanazzal az időrendi koncepcióval állt
össze, mint a Szitáló évek négy fejezete. De úgy, hogy Toldalagi kínosan ügyelt az egyezések
elkerülésére. Vagyis a Szárnyalás egyetlen verse sem szerepelt a Szitáló évek kötetben. Vi150
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szont a két könyv első négy fejezetét egymás mellé lehet helyezni, és így dupla bepillantás
nyerünk a felidézett korszakokba. Tehát tulajdonképpen két, nyolc év eltéréssel készült versválogatással állunk szemben.
A Szárnyalás című kötetnek azonban van még másik három fejezete is. Ezek tovább
dagasztják Toldalagi köteteinek hólabdáját. A Magányosan című ötödik fejezet versei az
1959-es és az 1960-as év folyóirat megjelenései közül valók, köztük négy olyannal, amit eddig nem publikált sehol: Rosszkedv, December, Falak mögött, Levél. A Tékozló fiú hazatérése
című fejezet az 1960-65 közti publikációkból válogat, öt teljesen új verset közölve: Miféle
szerelem?, Panasz, Naplótöredék, Óvjatok és segítsetek, Micsoda nyár. Végül az utolsó, Intelem című fejezet olyan szempontból különleges, hogy a kötet címadó versén kívül minden
más darabja ezen a helyen látott először napvilágot.
A Szárnyalás kritikája nem nevezhető túlzottan markánsnak.153 Gyakorlatilag csak a
Rónay család közölt számottevő ismertetést: Rónay György, és a fiatal Rónay László. Volt
még egy névtelen szerző a Magyar Nemzetben, aki röviden írt a kötetről. Más nem. Ebben nagyon jól megfigyelhető a Toldalagiról való megfeledkezés tendenciája, hiszen a Rónay család
számára személyes ügy is volt írni Toldalagiról. Mások számára úgy tűnik nem volt érdekes
az új kötet.
A Hazafias Népfront lapjában, a Magyar Nemzetben 1965. szeptember 26-án jelent
meg néhány alá nem írt ismertető sor. A Vasárnapi könyvespolc rovat aznapi szerzői Antal
Gábor, Sós Endre és Ungvári Tamás voltak – köztük lehet keresni a cikk íróját is. A kritika
pozitív. Többször kifejezésre jutott benne, hogy Toldalagi érdemes a kötetre: a kiadó jól tette,
a költő megérdemelte. Dicsérő szó még, hogy Toldalagit nagy műgonddal alkotó, a művészet
igazi finomságaira nyitott költőnek nevezi a cikk szerzője. Ugyanakkor elhangzik az az enyhe
bírálat, hogy a kötetben nincs sok meglepetés, a versek szűk témakörben mozognak (betegség, szenvedés, emlékezés).
Rónay György 1965-ben, a Vigiliában talán élete legihletettebb elemzését írta Toldalagi költészetéről. Ihletett és együttérző, irgalmas elemzést. Hiszen a maga konkrétságában kimondta: Toldalagi beteg volt, most lábadozik. Költészete is lábadozik – ezért nem lehet szemére vetni, hogy befelé figyel. Leírja, hogy a tündéridő – az ifjúság harmatos kertjei, frissen
ropogó hava, mézíze, tisztasága, szárnyalása – nem térhet, nem is tért vissza. Viszont megjöhet még a derűs ősz. Közte pedig ott van a jelen állapot minden nehézségének realisztikus,
már-már félelmetes ábrázolása. Költői séta a halál szakadékos vidékén, Bosch és Salvador
Dalí stílusában – közben úgy tűnik ez a költészet álarcot vesz magára, mert mindenkit elanda153
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lít a gyönyörű dallam. Rónay György kulcsmondata: „semmi kétség, hogy itt sziromkehelyben mérget nyújtanak, s édes dallammal olyasmiről vallanak, ami örvény és pokol és szakadék”. Temesváry Kriszta 1934-es méltatása után talán először hangzik el valaki szájából,
hogy Toldalagi költészete a befogadás szempontjából sem könnyű költészet.
Az akkor huszonéves Rónay László 1966-ban két helyen is közölt elemzést a megjelent kötetről: előbb a Jelenkor, majd a Kritika lapjain. Bár a két írásban hasonló következtetésekre jutott, a Kritikában megjelent cikk több teret engedett a bíráló megjegyzéseknek. Rónay
László írásának talán legfontosabb gondolata, hogy a Szárnyalás című kötet a betegségen aratott győzelem dokumentuma. Az egykor nagyon termékeny, nyitott költő fokozatosan bezárkózott: a magány, a szenvedés, a múltidézés uralkodott el életén és költészetén – végül a fizikai betegség leterítette. Az 1960-as év életveszélyes megbetegedést hozott. De hogy utána újra kötettel jelentkezett, jelentkezhetett: ez egyfajta győzelem.
Rónay László szerint azok a versek, melyek átdolgozva jelentek meg az új kötetben
nagyon tanulságosak: az új változatok mélyebbek, tragikusabbak és egyetemesebbek. Vagyis
bennük Toldalagi költészete érettebb lett, előrelépett. Már kevesebb a fiatalkori, nyugatos
sztereotipia, ugyanakkor a kifogástalan verselés megmaradt. Elődeiként említi Kosztolányi
Dezsőt, Szabó Lőrincet, Tóth Árpádot – Charles Baudelaire-t és Rainer Maria Rilke-t. És
Krúdy Gyulát, mint a valóság apró részleteinek megfigyelőjét. A cikk fontos fejleménye,
hogy itt nevezik először Toldalagit a Nyugat „harmadik nemzedékéhez” tartozó költőnek.
Végül meg kell említenünk, hogy 1965-ben – épp a Szárnyalás című kötet kapcsán – a
régi barát Pilinszky János is említést tett Toldalagiról. Egy Czjzek Évának írt levelében a következőt közölte: „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 mindenképp megérdemel.”154 Bár a méltatás csak évekkel később készült el, ezek váratlanul szeretetteljes sorok. És előrevetítik, hogy egy évvel később
rendeződik kapcsolatuk.
A kibékülés szép dokumentuma Toldalagi 1966-os, Pilinszky János című verse. Pilinszky erről így számolt be 1966. szeptember 20-án kelt levelében: „Napokban találkoztam
Palikával. Nagyon kedves volt, s több kéréséből arra következtetek, hogy ismét szándékában
áll fölújítani barátságunkat. Sőt, egy verset is írt hozzám, «P.J.» címmel. A verset nagyon jónak és pontosnak érzem, utolsó két sorát viszont nagyon meleg szeretet sugallta. Pillanatra
mélyen megrendített.”155 Innentől kezdve találkozgattak ismét, Pilinszky folyamatos kísérlete154
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ket tett, hogy barátját újra elfogadtassa az írótársadalomban, és életkörülményein is segítsen
javítani lehetőségei szerint.156 Egy 1968-as levelében „Palikát” úgy említi, mint páciensét, aki:
„hála Istennek jól van”, és gyakori vendége.157
Bár 1966-ban mindössze két versét hozta a Vigilia, a hatvanas évek utolsó negyedében
valódi fordulatnak lehettünk szemtanúi írói pályáján. Ugyanis élete hátralevő éveiben, 1976ig több kötete jelent meg, mint a korábbi harmincban. És egyre több publikációs lehetőséghez
jutott. 1967-ben 9, 1968-ban 11 verse volt olvasható folyóiratok lapjain: a Jelenkor, a Kortárs,
a Vigilia és az Új Ember közölte. 1968-ban végül új kötete is megjelent Valamilyen éden felé
címmel, a Magvető Kiadónál.
Ez a kötet más volt, mint az előző kettő. Látványvilága, színei is megváltoztak, de elsősorban abban lett más, hogy harminc év után – az 1948-as Végítélet ablaka után – ez az első
olyan Toldalagi-kötet, mely nem a retrospekcióra épült, hanem az újabb versekre alapozódott.
Azt mondhatjuk, hogy ebben egy költői pálya újrakezdése, újraindulása valósult meg. Toldalagi így írt a kötetről levelezésében: „Nagyon boldog vagyok, hogy verseimet változatlanul
fogadták el. Csupán egy kis módosítást hajtottak végre: a kötet végéhez csatoltam 30 évvel
ezelőtt írt és átjavított verseket, illetve voltak köztük 20 évesek is. Itt az utolsó verset előbbre
sorolták és egy másikat tettek a helyébe, ami teljesen jelentéktelen dolog, valamint pár versnél
törölték az évszámot. Újabb verseket is írtam azóta ...”158
A kötet 72 verséből mindössze 12 származik bizonyíthatóan az ötvenes évek előttről,
vagyis ismerjük korábbi publikációikat. Ezek a Régmúltból című fejezetben kaptak helyet,
ahol Toldalagi – a föntebbi levél állításával megegyezően – évszámokat is közölt. De itt is elhelyezett két olyan darabot, ami eddig sehol másutt nem jelent meg: Milyen lehet (datálás:
1937) és Májusok. Továbbá egy olyat, mely 1961-ben megjelent az Élet és Irodalomban, de
nincs régebbi megjelenése: Tájkép, mozgással. További kutatást igényelne, hogy ezek valójában mikor is keletkeztek – a levél által sugalltak szerint a Tájkép, mozgással akár későbbi is
lehet. Tény, hogy a fejezet 15 verséből 9 alatt van dátum, és azok mind a harmincas, negyvenes évekre datálják a verseit. Nagyon érdekes lenne megvizsgálni, vajon milyen szempontok
alapján törölték a maradék öt vers alól az évszámokat!?
A kötet többi, 60 verse valóban a hatvanas években került közönség elé. És közülük
egy sem jelent meg a Szárnyalás című kötetben – csupán 1966-67-es folyóirat megjelenéseikről tudunk. Tehát itt valóban teljesen friss könyvről van szó.
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Ezt a kötetet sokkal többen méltatták, mint az előzőt. Érdekes, hogy ezekben az ismertetésekben mennyire előtérbe került az emberi szempont. A méltatók között van például Thurzó Gábor, aki már a harmincas években hathatósan támogatta Toldalagi költői érvényesülését
– Toldalagi pedig állandó vendége volt Váci utcai „szalonjának”.159 Az ekkorra dramaturgként
és színműíróként befutott Thurzó Gábor kiállása az Élet és Irodalomban – 1969. februárjában
– megerősíti azt a gondolatot, hogy itt valóban egyfajta új kezdetről van szó. Toldalagit fölkarolták régi barátai, hogy előbbre juthasson.160 1969-től a Rónay György által szerkesztett Vigilia is tartósan visszavette őt szerzői közé, olyannyira, hogy emlékét máig is gondosan ápolja,
sajátjának tekinti.
Thurzó Gábor recenziója formabontó volt, hiszen nagyon személyes hangvételben íródott. Ő egyébként egy 1974-es, Vigiliában közölt interjújában konkrétan ki is mondta, hogy
az elmúlt években felújultak a régi, elveszettnek hitt barátságok. Például Toldalagi és közte,
de említi ezen a helyen Pilinszkyt és Rónay Györgyöt is.161
Thurzó gyakorlatilag egy novellisztikus emlékezést közölt a harmincas évekről, melyben felidézte, hogyan találkozott Rónay György és ő Toldalagival a Vajda János Társaság
verspályázatának eredményhirdetésén. Az új kötet kapcsán ezzel buzdította a versolvasókat –
Radnóti régi kritikáját idézve és rá hivatkozva –, hogy Toldalagi érdemes az újrafelfedezésre,
hiszen: „hasonlíthatalanul egyéni hangú, megejtő szólam mai költészetünkben”. Az írás címe
is árulkodó: Költő a háttérben. Thurzó szerint Toldalagi olyan költő, aki érdemtelenül maradt
visszhangtalan, és csupán egyéniségéből adódóan állt a „háttérben”. Azt írta, hogy ezen változtatni kellene, hiszen méltó lenne a megismerésre és az elismerésre. Ez a gondolat – mint
egy irodalomtörténeti lelkiismeretfurdalás – máig visszatér a Toldalagiról szóló írásokban.
Természetesen az, aki minden eddigi kötetéről írt, erről is közölt ismertetést. 1969 áprilisában Rónay Györgynek immár ötödik recenziója jelent meg Toldalagiról (és negyedszer a
Vigilia lapjain). De ezt az írást ugyanúgy áthatotta és rendhagyóvá tette a Toldalagi visszatérése felett érzett személyes öröm, ahogy Thurzóét is. A szövegben sok a pozitív elem: oldódásról, kiegyezésről, megbékélésről, szelídülésről szól – és persze az „idős” Toldalagira olyannyira jellemző „hétköznapi feltámadásról”. Rónay változatlanul abban látja a Toldalagivers eredetiségét, ahogy a világot megragadja: érzékeli és érzékelteti az éden „időtlen dalait”.
Bár visszafogottabb intenzitással is, mint fiatalkorában – tavasz helyett az őszbe lépett.
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Hasonlóan dicsérő hangvételű az a kritika is, amit Ferenczi László közölt Toldalagi
kötetéről a Pen Club bulletinjében – franciául.162 Ferenczi kiemelte Toldalagi emberi kvalitásait, a talpra állásból fakadó erőt, mely ritkán látható módon hitelesített embert és költészetet.
Azt írta, hogy költészete maga a „verssé vált etika”, hiszen Toldalagi minden versében a boldogságot keresi. És ezt a morált tovább erősíti a parnasszista műgond, a költői mesterségtudat,
mely Toldalagit megrendíthetetlen, örök költővé teszi – nem maradivá, hanem időtlen értelemben véve költővé.
G. Szabó László is elismerő hangú írást közölt a Magyar Hírlapban. Ő – Krúdyt idézve
– „sötét szobában magányosan gordonkázó férfiként”, a kis formák mestereként és az öregedés élményétől ihletett költőként írta le az ötvenöt éves Toldalagit. G. Szabó olyan verseket
lát a kötetben, melyekben új tartalmi elem: „a világ, az ember sorsáért érzett felelősség”.
De a négy dicsőítő hang mellett két elégedetlenebb is fölcsendült a kötet kapcsán. Még
1969-ben, az év nyarán közölte bírálatát Rónay László, a Kritika című folyóiratban. A föntebbi sorból kilóg ez az írás, hiszen valóban kritikának nevezhető, több benne az elmarasztalás,
mégha szelíden, a tisztelet hangján szól is. Rónay László elsősorban azért volt csalódott, mert
úgy vélte: Toldalagi költészete nem talált rá azokra az új utakra, melyre annyira vártak ismerői. Szerinte ugyanolyan álarcot visel, mint régen: akkor a fiatalság, most a vénség álarcát
húzta maga elé – a valóság elől is ugyanúgy az álomvilágba menekül, ahogyan tette sok-sok
évvel korábban. Persze lát benne pozitívumokat is: egyfajta nyelvi lendületet, mely sajátosan
Toldalagira jellemző; aztán a külső és belső táj egybejátszatását, ami szintén egyedivé teszi
költészetét; aztán azt, hogy egészen sajátos, öntörvényű világa van. Viszont folyamatosan
hangsúlyozza: ezek nem új dolgok – továbbá hogy Toldalaginak számolnia kéne azzal, hogy
az édenen kívül a valóság is létezik.
Hasonló az utolsó ismertetés is, amiről e kötet kapcsán szólnunk kell. Ez 1970 januárjában jelent meg a Tiszatájban. Szerzője az akkor 28 éves Rigó Béla volt. Ő nem Radnóti régi
kritikájából idézett, hanem Szerb Antaléból, aki az 1935-ös Korunk antológia kapcsán írt Toldalagiról. Rigó szerint azok közül, akik a régi antológiában megjelentek (Radnóti, Weöres, Jékely, Zelk, Vas) egyedül Toldalagi maradt „ugyanolyan”. Mintha kiragadták volna időből és
térből az egész kötetét. Megállapította, hogy a harmincas évekből beválogatott tizenöt vers
egyáltalán nem üt el a hatvanas években született versektől. Csupán a dátum árulkodik. Értekezik ugyan arról, hogy vajon Toldalagi számára mi is jelentheti az édent, de úgy gondolom,
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nem ez az írás legfontosabb része. Hanem inkább az, hogy a szerző – Rónay Lászlóhoz hasonlóan – kissé csalódott a kötetben, és ezért kimondja: a régi versek szebbek, mint az újak …
A következő évekről már nem sok életrajzi adatot ismerünk. A Czjzek Évával folytatott levelezés bővebb folyama 1963-ban megszakadt. Más forrásunk nincs, néhány visszaemlékezőre hagyatkozhatunk. Toldalagi napjai, évei szürke egyhangúságban teltek: önmagát a
hétköznapok szertartásaival védte mindattól a stressztől, amit a külvilág tartogatott számára.163
A tény, amit említeni tudunk, hogy ezekben az években igen kiegyensúlyozottá váltak megjelenései. A Kortárs 1974-ig minden évben közölte 1-2 írását (alkalmilag helyet adott neki az
Alföld, az Új Ember és az Új Írás is). A Vigilia viszont 1969-76 között 62 (!) versét hozta (a
folyóirat főszerkesztője Rónay György volt ekkoriban), vagyis évente 7-8 versét. 1971-ben
már a Szép versek című antológia is közölte őt.
Az Igézet és valóság című új könyve szintén 1971-ben jött ki a Magvető Kiadónál.
Változásra utal az az apró tény, hogy Toldalaginak ez volt a második kötete, melynek borítóján a sötét szín dominált (a Valamilyen éden felé után). És ez volt élete legvaskosabb verseskötete is, több mint kétszáz oldalas terjedelmével. Ez még nem annak köszönhető, hogy minden korábbinál termékenyebb időszakába lépett, hanem annak, hogy a Szitáló évek (1957) és a
Szárnyalás (1965) után most létrehozta életműve legnagyobb retrospektív gyűjteményét.
A Válogatott versek című első fejezet – a kötet 155 verséből 101 – korábbi könyvek
egybeszerkesztéséből állt elő, hiszen a föntebb említett két, visszatekintő versválogatásból és
a Valamilyen éden felé című kötet verseiből szemezgetette. Vagyis ez a könyv bizonyos fokon
a retrospekció retrospekciójának tekinthető. Az egyes kötetekből származó verscsoportok jól
láthatóan egymás után helyezkednek el benne.
Ami a filológiai elemzés alapján nyilvánvaló: a kötet a 64. oldalig csak olyan verset
tartalmaz, ami az 1957-es Szitáló években is megjelent. E 39 vers által tekinti át saját életművét úgy, hogy minden addigi kötet képviselve van néhány verssel (a Szitáló évekkel
bezárólag), hiszen – nem győzzük elégszer hangsúlyozni – már a Szitáló évek is retrospektív
összeállítás volt. Tehát tartalmaz verset a Hajnali versenyfutás, az Im üdvözöllek, és a Végítélet ablaka kötetekből is – és az ötvenes évek Vigilia-verseiből, meg a Szitáló évek új darabjaiból is válogat. A költemények az adott kötet szerkesztési rendje szerint helyezkednek el egymás után.
A 65-104. oldalig ugyanezzel az eljárással dolgozott, de oda az 1965-ös Szárnyalás című kötetéből emelt be 32 verset. A Szárnyalás című kötet alapján ismételten felidézte az ad-
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digi életmű korszakait: másodszor is válogatott a harmincas, a negyvenes és az ötvenes évek
verseiből. Továbbá ezeken az oldalakon már a hatvanas évek darabjai is megjelentek.
A föntebb említett két korábbi, visszatekintő kötet anyaga nem fedte egymást, ezért itt
– a 104. oldalig – egyfajta egyesítő munkáról van szó. Végül ezt a retrospektív egyesítést kibővíti a Valamilyen éden felé című kötetből származó 30 vers a 105-137. lapokon, ami által
teljessé válik az Igézet és valóság első fejezete.
A második fejezet a pontosan negyven verset tartalmazó Új versek. Ezek valóban újak
voltak. Harminc ebben a kötetben látott először napvilágot, vagyis folyóiratokban sem jelent
meg korábban. A maradék tíz folyóiratokban már olvasható volt a kötet megjelenése előtt, de
ezek is egészen frissnek tekinthetők.
Az utolsó rész 14 versből állt. Az apró fejezet címe Kallódó versek. Ezek többek közt
azok közül a régiek közül valók, melye nem jelentek meg sem a Szitáló évek, sem a Szárnyalás című gyűjteményben. Ezért logikus, hogy Toldalagi kallódónak nevezte őket. Van köztük
a harmincas, negyvenes évekből való is. A Hajnali hét illetve a Nyári láz című versek megjelentek a Hajnali versenyfutás kötetben. A többiek különböző, negyvenes évekbeli folyóiratokból (Ezüstkor, Élet, Válasz) és a Magyar Irodalmi Almanachból valók, és itt jelentek meg először kötetben: Láthatár felé, Kihűltek szavaid, Tüzet kiáltok, Törmelék, Vonzás.
A fejezet maradék versei közül öt itt jelent meg először: Sok és kevés, Béke nélkül, A
vihar szépsége, Egy ismerős, Üdvözült ősz. Hasonló a helyzete a Pusztába kiáltás és az Ez lettem én című verseknek, amelyek azért mások mégis, mert 1970-ben megjelentek már a Vigiliában. Toldalagi szerkesztői megoldása arra utal, az Új versek fejezet darabjainál régebbiekről
lehet szó. Viszont e versek, illetve egyes részleteik – tematikájuk, nyelvhasználatuk, stílusuk
miatt – sok kérdést fölvetnek. De keletkezési idejük megállapításában jelenleg csak a szerkesztő-szerző implicit „állítására” hagyatkozhatunk.
A kötetről megjelent ismertetésekkel kapcsolatban először azt szögezzük le, ami nincs:
Rónay György erről a kötetről már nem írt kritikát, és innentől kezdve egyetlen Toldalagi-kötetéről sem értekezett ilyen formában. Ennek okait nem ismerjük, csupán a tényről teszünk
említést. Valószínű azonban, hogy nem a viszony megromlásáról van szó, hiszen a Rónay által szerkesztett Vigilia rengeteg versét közölte ezekben az években Toldalaginak – de nem közölt róla a más szerzőtől sem ismertetést. A hallgatás okai feltárásra várnak.
Az első recenzió a Népszabadságban jelent meg, Falus Róbert tollából. Nem írt sokat a
kötetről, de néhány sorban megállapította, hogy a rokonszenves Toldalagi elismerést érdemel
küzdelméért, hogy visszanyerje a lírát – de sajnos a költői szó „el-elbóbiskoló gazdája” lett,
hiszen új versei „laposabbak” a régieknél. A régiek feszesebben szerkesztettek, az újak vi41

szont sokszor csupán általánosságokig jutnak el. Démény Ottónak a Magyar Hírlapban közölt
véleménye kimondatlanul is egybevág ezzel: ő csak a régebbi versekről írt figyelmesebben.
Szerinte ezekben Toldalagi egyetlen életérzést olyan virtuóz módon verselt meg újra és újra –
az emlékezést a gyermekkorra –, hogy ez soha nem válhat unalmassá. Beszédes, hogy az
újabb versekről Démény nem szólott túl sokat. Illetve elhangzott mégis egy tanulságos mondat az ismertetésben, melyből sokminden kiolvasható: „Toldalagi (…) nem élt elég bátran élete és költészete lehetőségeivel”.
Falus Róbert és Démény Ottó tisztelettudóan mérsékelt lelkesedésétől eltér három költő, Solymos Ida, Csukás István és Pilinszky János méltatása. Mindhárom írás nagyon fontos,
és mindhárom a feltétlen elismerés hangján szólt Toldalagiról. Tartózkodtak bárminemű kritikai megjegyzéstől, inkább az egész életművet próbálták bemutatni.
A Kortárs lapjain Solymos Ida írt a kötetről. Ő tette talán a legeredetibb kísérletet Toldalagi életművének történeti szakaszokra osztására. Három különböző korszakot különített el.
Az ifjúság elragadtatott költészetének szakasza szerinte az első korszak, 1934-től, mely a pogány örömök, az artisztikus versbeszéd, a pompa és a ragyogás lírája volt – erről idáig is szokás volt írni. A második korszak az, ami kevésbé képezte ezidáig elemzés tárgyát. Solymos
Ida szerint ez a Méhkas és ásó című verssel kezdődött, ami 1946-ban jelent meg a Magyarokban, és innentől kezdve hosszan elhúzódott. Ez a szakasz az, ami Toldalagit és Pilinszkyt pozitív értelemben ikeríti egymással. (Itt jegyezzük meg, hogy Solymos Ida említi először ilyen
keretek között a két költő kapcsolatát. Talán nem véletlen, hogy pont ő, hiszen a negyvenes
években együtt dolgozott Weöres Sándorral, és valószínűleg ismerte Károlyi Amy föntebb
már idézett véleményét „Castorról és Polluxról”.)
Toldalagi költészetének harmadik szakasza Solymos szerint az „öregedés” költészete,
amit nem határol jobban körül, de sejthetjük, hogy a hatvanas évek második felére, illetve az
aktuális kötetre gondolt. Az írás kicsengése egészen pozitív: „föltehető, hogy újabb fölfedeznivalók nyomvonalán lép tovább”.
Csukás István cikke az Élet és Irodalomban jelent meg. Szerinte Toldalagi olyan költő,
aki egy lenézett iskola szabályai szerint alkotva nem engedett a „piac” követelményeinek.
Emberléptékű, naplószerű költészet az övé, rengeteg „hétköznapi” részlettel – olyan, mint
mindannyiunk élete, és ezért hallatlanul izgalmas. Toldalagi még hisz az emberi dolgok elmondhatóságában. Nála nem szárnyal és nem izzik állandóan a vers, nem beszél állandóan
felsőfokban: megőrizte a fokozás képességét. És a csattanó: Csukás István A hóba dermedt
sok tetem című verset az egyik legjobb magyar háborús versnek nevezi – azért, mert hétköznapi módon, civil szavakkal szólt a háborúról.
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Utoljára hagytam azt a szöveget, ami a valaha írt ismertetések közül valószínűleg az
egyik legfontosabb volt Toldalagi számára. Az Új Emberben jelent meg, és Pilinszky János
jegyezte. Föntebb említettük, hogy Pilinszkyben már 1965-ben feltámadt a gondolat, hogy írnia kellene Toldalagiról, mert tartozik neki ezzel. Erre az írásra csaknem hat évet kellett várni.
Az Igézet és valóság című kötet gyűjteményes jellege miatt különösen jó alkalomnak tűnt,
hogy megszülessen ez az egész életműre kiterjedő méltatás. A cikk elején Pilinszky maga is
megjegyezte: „alkalom arra, hogy művészi pályáját felmérjük”. A méltatás kulcsszava az elegancia volt – Toldalagi legsajátabb jellemzője egyfajta ösztönös, álomszerű elegancia, ami
nem is stílus csupán, hanem létforma. Pilinszky szerint Toldalagi életműve egészen drámai
módon ellenpontozta a gyermekkor fényét, illetve az öregkor árnyait. Pilinszky szerint Toldalagi emberi sorstragédiát jelenített meg a lírájában, és nála szemléletesebben nem lehet ábrázolni a „a tündérvilág apokalipszisbe való fordulását”.
Pilinszky nem fukarkodott a dicsérettel. Azt hiszem, nagyon megtisztelő valakit Weöres Sándor költői kategóriájába sorolni. Pilinszky tehát nagyon magasra emelte Toldalagit,
amikor ezt mondta: „Toldalagi a mai magyar költészet egyik legjelentősebb alakja, s nemzedékéből egyedül Weöres súlya mérhető az övéhez”.
Pilinszky egyébként még 1979-ben is próbálkozott egy Toldalagiról szóló írással. Nem
adták ki, a hagyatékból került elő, mint töredék. Rövidsége miatt egészében tudjuk idézni:
„Toldalagi Pál a kortárs magyar líra legelegánsabb költője volt, valahogy úgy, mint Csehov.
Az ízlésével gondolkodott. Ezért nehéz fordítani őt, ahogy egy arisztokratikus legyintés pontos
koreográfiáját nehéz leutánozni. Toldalagi legfőbb ereje a szubtilitásokban van, valamiképp
túl a formán, az «érzéseken és gondolatokon». «Megkésett költő», de úgy, ahogy Proust regényhősei voltak! S valahogy úgy érezte meg a jövőt, ahogy Wagner az istenek alkonyában.
Szinte minden versét a hajnal és az alkonyat «vegytiszta» és csak másodpercekig tartó pillanatainak szinte tökéletes fedése, egybeesése jellemzi, mint Van Gogh napraforgóit.”164
1972-ben drasztikus változás következett be Toldalagi életében: édesanyja 102 éves
korában elhunyt. Ez súlyos csapás volt a számára, hiszen rendkívül szoros szálak fűzték őket
össze. Rába György szerint: „Mindenki Palikaként emlegette őt, s ebben benne volt annak az
embernek a meghatározása, ki egyfelől mindig az anyja mellett fölnövetlen ember maradt. Az
édesanyja magas kort ért meg, én ismerhettem 96 éves korában, és ő akkor is még az anyjának
kisfia volt, lélekben főként.”165 Tegyük hozzá: Toldalagi már harminc évesen, fiatal felnőtt
korától ápolásra szorult. Tehát édesanyjához való ragaszkodását nem csupán a „fölnövetlen164
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ség” alakította. Vissza kellett húzódnia otthonába, ahol édesanyja és Henrietta (Jetti) nővére
voltak kényszerű társai. Ezek után sejthető, hogy édesanyjától elszakítva nagyon nehézzé vált
számára az élet. Pilinszky is szólt erről levelezésében: „Palika édesanyjának halálhíre nagyon
megrendített. Két napja, hogy megtudtam. Már írtam neki. Szegénynek nehéz lesz átvészelnie. Féltem őt.”166
Azt tudjuk, hogy nővérének volt egy kis kertes háza a Toronya utca 15-ben, Óbudán.
Ha véget ért a hűvösebb idő, Jetti azonnal kiköltözött a Bécsi útról a nyaralójába, és ott lakott
a hidegek beköszöntéséig. 1972-ben viszont nem költözött oda: a házat 1972 júliusától négy
hónapra Pilinszky János bérelte ki.167 Vagyis „Jetti” édesanyjuk halála után már „Palikával”
maradt. És talán az sem tett neki rosszat, hogy Pilinszky a közelben lakott.
Édesanyja halála nemcsak az életét, hanem a költészetét is teljesen megváltoztatta.
Toldalagi rég nem látott lendülettel dolgozott. Talán erről a váratlan gátszakadásról árulkodik
az 1973-as kötet címe is: A visszahívott tenger. Ha pusztán a megírt versek mennyisége alapján korszakhatárokat állapíthatnánk meg, itt mindenképp egy új korszakról kellene beszélnünk. Hiszen az elmúlt 25 évben egyedül a Valamilyen éden felé című kötet volt az 1968-ban,
amiben az újonnan írt versek domináltak. Most viszont egymás után három, vadonatúj verseket tartalmazó kötet is született. Ez a költészeti dagály Toldalaginál érdekesen egybeesik Pilinszky Jánosnak a Szálkák kötettől kezdődő költészeti ritmusváltásával: 1972-től gyors egymásutánban több kötetete jelent meg. Összefüggéseket nem állapíthatunk meg ezen a helyen,
csupán a tényre hívjuk föl a figyelmet.168
A Szépirodalminál kiadott A visszahívott tenger című kötet 66 verséből 52 teljesen új
volt, további tíz 1971-es és 1972-es folyóiratközlés. 1971-ből való a Nem félsz magadtól?, a
Látta, ami valaha volt és a Különös ember?, 1972-es az Egy régi városban, a Summa, a Kiknek nincs már szerepük, az Osztozzatok a szívemen, a Kétféleképpen, a Vigasztaló, volt ifjúság
és a Kívánatos megtisztulás című versek. Csupán 4 darab volt a kötetben, amely még az ötvenes évek előtt keletkezett: a Lombárdiai festő (1939), az Arckép a XVII. századból (1942), az
Egy idegbeteg vallomása (1948) és a A Jelenések Könyvéből (1949).
A következő év Toldalaginál szokatlan módon új kötetet hozott. Ez 1974-ben, a Magvető kiadónál jelent meg Napló címmel. Ez az a könyv, ami két év után kifejezetten édesanyjának, illetve a gyásznak volt szentelve. 114 verséből 112 új volt. 104 itt jelent meg először, 6
1972-ben, illetve 1973-ban folyóiratok lapjain debütált: a Mi lesz velem?, a Hogy megköves166

PILINSZKY, Összegyűjtött levelei, 293.
PILINSZKY, Összegyűjtött levelei, 303., 307. – Pilinszky ebben az időben többször váltott lakhelyet. TÜSKÉS,
239–241.
168
Ezt megtette Tarbay Ede is. TOLDALAGI, Oldott magány, 8–9., BASA, Toldalagi…, 91.
167

44

sék, a Farkas valóság és Az ember elindulása 1972-es, a Légy acél, vagy beton, a Néró és az
Ősöm, Csokonai 1973-as. Csupán két vers volt a kötetben, melyek az ötvenes évek előtt már
megjelent: a Sajgás, vagy közöny (datálás: 1938) és a Zuhanni kellett (datálás: 1942).
Ugyan 1975-ben nem volt új kötete, de ismét közölte a Szép versek antológia. Majd
1976-ban újabb kötettel jelentkezett a Szépirodalminál, Zord labdajáték címmel. E kötetnek
mind a 88 verse újnak mondható. Ezek közül 73 itt jelent meg először, a maradék 15 pedig
1974-75-ös folyóiratközlés volt: Jaj nekem, Elmaraszt minden, Ami még jön, Gyónásaim töredéke, Fel is keltem, Örök szemrehányásaink, Barcsay Jenőnek, Így leszek meztelen, Nyugton vagyok ma, Éjszakai jajgatás, Fekete kátrány, Agyalágyult, A legjobbnak találom, Tovább
is ketten és Emlékezz vissza.
Tehát azt mondhatjuk, hogy az utolsó négy évében Toldalagi 252 új verset közölt köteteiben (plusz 21 új verse jelent meg a posztumusz Ámulattól a döbbenetig című gyűjteményben, melyről alább ejtünk még szót). Ez hatalmas mennyiség ahhoz képest, hogy
1949-1971-ig összesen 115-öt. Tehát durván kifejezve: az ötvenes-hatvanas évekre jellemző
ötös versátlagot évi negyvenöt vers váltotta föl 1971-76 közt. Az éves verstermés tehát megkilencszereződött. Valószínűleg ezzel indokolható az a föntebb említett tény is, hogy ezekben
az években olyan nagyszámú publikációja volt a Vigiliában.
Mindenképp elemzést igényelne, hogy ez milyen esztétikai hatást gyakorolt költészetére, mennyiben lettek mások ezek a versek, mint a korábbiak. Mindezek miatt a magam részéről úgy vélem, az 1972-es év korszakhatár Toldalagi költészetében, még akkor is, ha ennek
nem immanens, hanem inkább életrajzi okai vannak. Persze ez a kérdés is további poétikai
kutatást igényelne. De álljunk meg most a puszta történeti adatoknál.
Toldalagitól egyébként ezekből az évekből maradt ránk az egyetlen egybefüggő kézirat. A gépelt, illetve autográf javításokkal ellátott lapokat Deák Dénes őrizte meg. 169 Ezek tartalmazzák a Napló című kötet 64, és a Zord labdajáték 34 versét – továbbá van köztük két kiadatlan költemény, melyek közül az egyiket a Vigilia 2004-ben közölte (Végszavak).
A meggyarapodott versterméssel ellentétes folyamat zajlott a Toldalagiról szóló írások
szintjén, hiszen az utóbb említett három kötetéről összesen öt ismertetés jelent meg. Korábban
kötetenként beszélhettünk ennyiről.
A visszahívott tenger című kötetről 1973 decemberében két ismertetés jelent meg: Falus Róbert és Lengyel Balázs írták őket. Előbbi a Népszabadság Könyvszemle rovatában,
utóbbi az Élet és Irodalomban jött ki. Falus Róbert írása mindössze két mondat, és nincs ben169
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ne semmi új ahhoz képest, amit már korábban megírt az Igézet és valóság kötetről. Egész egyszerűen gyengéd tiszteletéről biztosítja Toldalagit, helytállásáért és emberségéért. Szerinte ez
a könyv csak minimálisan tér el elődeitől: „a szomorú szókimondás hoz új ízeket költészetébe”.
Lengyel Balázs írása más. Egyetlen cikket szentelt három költőnek, Jankovich Ferencnek, Vihar Bélának és Toldalagi Pálnak – akik mind A harmincas években indultak.170 Ez a
cikk újabb váratlan meglepetés a Toldalagiról szóló recenziók sorában. Lengyel Balázs nem
állított kevesebbet cikkében, minthogy az a jellegzetes „robbanásig feszített” versintonáció,
ami elterjedt a fiatalabb magyar lírában és sokan Pilinszkytől eredeztetik, valójában Toldalagi
„találmánya”. Lengyel Balázs verspéldákkal igazolta állítását, aztán nyelvileg és stilisztikailag
elemezte is, hogyan is szólal meg egy ilyen vers. Vagyis egy kisebb terjedelmű elméleti tanulmányt közölt Toldalagi líranyelvének működéséről.
Ezek után Toldalagi költészetét „közérzetlírának” nevezte. Olyannak, aki nem spontán
leírja a világot, hanem csupán felhasználja annak képeit, jelenségeit egy-egy belső tartalom
kifejezésére. Olyan jelzőket használt Toldalagi kapcsán, hogy „tömör, szentenciózus, hajszálpontos, igényes, elvont, intenzív”. Hogy mégis mi a baj azzal a költészettel, mely gyakorlatilag minden eszközzel rendelkezik egy magas esztétikai értékkel rendelkező líra megteremtéséhez? Nos Lengyel Balázs szerint a gond a csattanó: hogy Toldalagi legtöbbször egy-egy
mindennapos, már-már közhelyes életbölcsesség kimondására hegyezi ki verseit. Ezért az intonáció ütés-erejét legtöbbször nem képes egész verseken végigvezetni.
Lengyel Balázs cikke tehát úgy bírál, hogy dicsér. Mindenesetre illeszkedik azoknak a
kritikusoknak a sorába, akik csalódottságuknak adtak hangot Toldalagi költészetének aktuális
fejleményei miatt, hiszen úgy látták: sokkal több van benne annál, mint amit végül megvalósított. Ebben az időszakban egyre többen „képviselték” ezt a gondolatot.
1974. januárjában Toldalagi hatvanéves lett. Javuló közéleti megítélését mutatja, hogy
ebből az alkalomból – bár kissé bizarr körülmények között – részesült a Munka Érdemrend
ezüst fokozatában.171 Továbbá kötete jelent meg. És több méltatás is napvilágot látott ebben az
évben. Ezek az egész életműről és a költő személyéről próbáltak a maguk rövid terjedelmében
képet adni. Szeghalmi Elemér – mint az Új Ember munkatársa – írt róla a Vigiliában172, Hegyi
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Béla pedig – mint a Vigilia szerkesztője – az Új Emberben értékelte munkásságát173. Thurzó
Gábor az Élet és Irodalomban köszöntötte.174
Thurzó ihletett karcolatában csupa dicséret hangzott el. Például az, hogy Toldalagi
soha nem írt fölösleges verset. És az, hogy Toldalagi költészetében megtalálta azt, amit Eduard Mörike egy életen át hiába keresett: a maga Orplidját. Hegyi Béla kiemelte, hogy Toldalagi kezdetektől „teljes költői vértezetben” állt olvasói elé – saját hangján, saját témáival. És
negyven év elteltével is hibátlan, bravúros maradt verselése – viszont az ifjúság lendületét fölváltotta a világtól való elzárkózás. Toldalagi szemlélődő alkat, és nem résztvevő. Ezért is kerülte, kerüli el a siker.
Szeghalmi Elemér lélektani, pszichológiai adottságokból kiindulva próbálta megközelíteni a Toldalagi-lírát. Véleménye szerint ez a költészet nehezen korszakolható, hiszen versei
mélyén – sokszínűségük ellenére – mindvégig ugyanaz az élmény munkál: az igen és nem, az
optimizmus és pesszimizmus, a létigenlés és a léttagadás feszültsége. És ahogy idősödik, úgy
erősödik nála a pesszimista hang. Szeghalmi szerint a nosztalgiának, mely a legősibb költői
attitűd, Toldalagi – pszichés alkatából adódóan – egyedülállóan tiszta képviselője Magyarországon. A gyermekkor visszahívásában elődjének tekinthető Kosztolányi, és a Szegény kisgyermek panaszai – borongós múltidézésében pedig Krúdy Gyula. Toldalagi költészetének
keresztény vonásairól elsőként ő értekezett. Ennek lényegét az elveszett éden utáni sóvárgásban találta meg, illetve az istenábrázolás derűjében.
Az 1974-es, Napló című kötetéről mindössze egyetlen bírálat jelent meg. A Magyar
Hírlap közölte, az írója pedig Fehéri György volt. Ez az 1975. januári írás tökéletesen szemben állt a születésnapi méltatásokkal – talán az eddigi legkeményebb kritikát fogalmazta meg
Toldalagi írásaival szemben. Elismerte, hogy rendkívül súlyos veszteség érte Toldalagit
(édesanyja halála) – mégis úgy látta: az ezzel kapcsolatos érzések megverselése túl nagy vállalásnak bizonyult számára. Szerinte Toldalagi szövegei gyakran nem tudnak áttörni a líra
szférájába, inkább rímekbe szedett hétköznapi beszédnek lehetne őket nevezni – az így túlhangsúlyozott dallam pedig sokszor csak akadálya az esztétikai élmény kialakulásának. Ráadásul képei rendszerint nem újszerűek, inkább közhelyesek maradnak. Vagyis végeredményben azt, amit a fülszöveg sugallt – az elzsongító lírai muzsikát, és a méltó lírai rekviemet –
nem sikerült tartósan megvalósítania a kötetben. Kemény szavak ezek.
Az is bizonyítja a költő reneszánszát, hogy 1975-ben Rónay László hosszabb tanulmányt közölt róla.175 Ez az első nagyobb lélegzetű, átfogó tudományos munka, mely Toldalagi
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költői pályájáról és költészetéről összegzően szólt. Az írás címe Thurzó Gábor ötletéből származott176: A költészet Nemecsekje. Ez nyilvánvalóan utal Toldalagi gyermeki egyéniségére,
autonóm erkölcsiségére, magányára és talán arra is, hogy a betegsége miatt a nagy reményű
lírikus (aki „a harmadik nemzedék líranyelvét a legtisztábban beszélte”) és lírája egy időben a
megsemmisülés határára került. Az írás sok, eddig nem ismert életrajzi adalékot is közölt a
költőről.
Az ifjabb Rónay írása szerint Toldalagi költészetének egyik legtartósabb jellemzője,
hogy olvasóit (és önmagát) elmenekíti az egyébként jelenlévő fenyegetések elől. Egyrészt azzal, hogy világa transzcendens: a múlt (gyermekkor) és a félmúlt, a mesék, az álom, a napfényes kertek birodalma. Kulcsszerepe van nála a mitologikusan visszatérő képeknek, szavaknak, alakoknak. (Egyébként rendkívüli nála a természetábrázolás is: friss, derűs hang, különös, ritka metaforák – újszerű, gyermeki tekintet jellemzi.) Másrészt kifogástalan verselési képessége, a dallam fedi el a fenyegető valót (ami Rilkén, Babitson és Tóth Árpádon iskolázódott). Költészetében a szecesszió túlélte saját halálát: annak túldimenzionált, ezoterikus díszletei – formái, képei – beburkolják, elfedik a valóság csontvázát.
Az Im üdvözöllek témavilága leszűkül az első kötethez képest, legtöbb verse egyetlen
fáradt, koravén ember portréja. A Végítélet ablaka pedig már egy lemondó, vereséget szenvedett ember tükre. Innentől kezdve Toldalagi lassan eltűnt a közéletből – sokáig csak a folyamatos várakozás élt vele kapcsolatban, hogy egyszer majd föltámad főnix-poraiból. Költészete külön világa bezárult – nagyon magányos világ lett, ahol a korábban idilli gyermekkor is
egyre inkább fenyegetővé, kísértetiessé változott. A gyermekkor tavasza már nem is tért viszsza írásaiban. Azonban a Szárnyalás kötet záróverseitől beköszöntött egyfajta keserű békekorszak reménye: a rezignált, sztoikus ősz ígérete.
Rónay szerint Toldalagi versei előlegezik Pilinszky versstruktúráját, képalkotását,
ugyanakkor sokszor túlbeszéli, túlmagyarázza képeit és sokkal esetlegesebben építi föl költeményeit, mint Pilinszky. Vagyis nem szenved meg a „megoldásért”, gyakran túl könnyedén
fejezi be őket. Bár az utolsó években versei elkezdtek lecsupaszodni. Erre kiváló példa a Rettenet nélkül (Csalódni kell, s beletörődni) című vers, melynek tömörsége vetekszik Pilinszky
Négysorosáéval.
Toldalagi költői teljesítményét egyébként nem csupán Rónay László hosszú tanulmánya ismerte el: Weöres Sándor 1976-ban, röviddel halála előtt neki ítélte a Füst Milán-díjat.
Utolsó, életében megjelent kötete a Zord labdajáték volt (Szépirodalmi Könyvkiadó).
Azért emelem ezt ki, mert Iszlai Zoltán a Magyar Hírlapban megjelent méltatásában posztu176
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musz kötetnek nevezte a Zord labdajátékot – pedig egészen bizonyos, hogy Toldalagi még
élt, amikor ez a kötet kijött a nyomdából. Ezt onnan tudjuk, hogy a visszaemlékező Thurzó
Gábor leírt egy telefonos beszélgetést, melyet Toldalagival a kötet megjelenése után folytatott.177 Posztumusz az Ámulattól a döbbenetig című kötet volt, szintén 1976-ban, a Magvető
kiadónál.
De mielőtt erről szólnánk, olvassunk bele a Zord labdajáték két ismertetésébe. Mindkét írás a nyári hónapokban, tehát Toldalagi halála után jelent meg. Érződik is rajtuk a visszaemlékező, nekrológszerű hangvétel. A föntebb említett Iszlai-cikk Lengyel Balázs elemzéséből indult ki, Toldalagi költészetét „közérzetlírának” nevezve. Szerinte a Zord labdajáték beleillik korábbi műveinek sorába: témái a gyermekkor és a család (aktuálisan édesanyja
halála), a versek most az őszies borzongás hangulatát sugallják, és nagy műgonddal vannak
megkomponálva – szelíd tónusú, lecsavart lángú költészetnek látja Toldalagiét. Érdekes kontraszt Fehéri György kritikájával szemben, hogy Iszlai virtuóz rímtechnikáról beszélt a cikkben. Szerinte a szerző túl van a pesszimizmuson, megbékélt a sorsával. Végül Rónay György
korábbi elemzését idézte, miszerint Toldalagi szakadékok fölött varázsfuvolaszóval vezeti át
az olvasót. Ebben a cikkben nem találunk negatív észrevételt.
Ebből a szempontból hasonló az a Vigiliában megjelent, emlékezéssel átitatott ismertetés is, amit Rónay László írt, de Síki Géza álnéven jelent meg. Érdekes, hogy Toldalagi kötetét talányosnak, költészetét pedig ismeretlennek nevezi. Kosztolányi Dezső, Füst Milán és
Pilinszky János költészeteit említi, mint intertextuális kapcsolódási pontokat. De aztán a cikk
végképp emlékezésbe torkollik, hiszen a szerző rengeteg személyes érintettsége miatt nem
tudja ezeket a verseket „irodalomtörténetieskedő” módon szemlélni. Főleg az utolsó verset olvasva (Utószó178), mely valóban talányos: az egyébként is színpadias Toldalagi 179 úgy búcsúzik ebben világtól és költészettől, mint ahogy a színész utoljára meghajol – mint aki tudatában
van közelgő halálának. Ez annyira mellbevágó szöveg, hogy a sírkövére is ennek a költeménynek az utolsó négy sorát vésték.
Talán ezen a ponton érthetjük meg, hogy az a hétköznapi életbölcsesség, melynek közhelyszerűségét többen Toldalagi szemére vetették, a halál pontjában szemlélve kérlelhetetlenül, hátborzongatóan súlyossá válhat. A hétköznapi módon elfogadott és megélt halál valóban
súlyosabb minden titoknál. De erről máshol kell majd szólnunk.
Toldalagit 1976. április 13-ról 14-re virradó éjjel, a Margit Kórházban érte a halál. Április 15-én a Magyar Rádióban beolvasták, és minden jelentős napilap közölte nekrológját
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(Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava). Véletlen, vagy a sors tréfája: a
napilapok pontosan első verse megjelenésének 42. évfordulóján hozták a megemlékezéseket.
Április 17-én aztán az Élet és Irodalom Thurzó Gábor föntebb már idézett Toldalagi Pál című
portréjával búcsúzott tőle.
Az óbudai temetőben április 26-án helyezték testét végső nyugalomra. A családból a
még élő Jetti, és idősebb Ferenc bátyja lehetett jelen a piarista Jelenits István által bemutatott
szertartáson (1978. április 23-án szintén ő szentelte föl a sírkövét180). A búcsúzó barátok közül
mintegy húszan vettek részt a temetésen181 – közülük Rónay György mondott búcsúbeszédet,
amit később a Vigilia közölt is.182 Az Új Ember május 9-én számolt be a temetésről, és Jelenits István ott elhangzott imádságának szövegével emlékezett Toldalagira.
Azonban többen más módokat is találtak Toldalagi méltatására: Rónay György és Károlyi Amy verssel búcsúzott tőle183. Rónay László pedig újabb, nagyobb lélegzetű tanulmányt
közölt 1977-ben, Magányos férfi virágcsokorral címmel, mely újabb adalékokkal egészítette
ki 1975-ös munkáját.184 Ezt a szöveget azonban áthatotta egyfajta portréfestői líraiság, mely
inkább a visszaemlékezések sajátja.
Rónaynak ebben az írásában valóban nagy hangsúly került a költő alakjának megrajzolására: eszerint Toldalagi mindenkor elegáns volt és kívülálló a kortárs költők között. Nemzedékének és édesanyjának „szegény kisgyermeke”, és folyamatosan beteg. Egész lírája a
gyermekkor, a paradicsom, a mesék világának véresen komoly újjáteremtési kísérlete, menekülés a valóság elől, látomásokba és álmokba, antik ligetekbe – aztán élete végéig ebben a
mozdulatlan álomvilágban ragadt. A költészetet ott kezdte, ahol Kosztolányi abbahagyta.
Nemzedékéhez hasonlóan rá is hatottak Francis Jammes és Henry Alain-Fournier írásai. Ő pedig Pilinszkyre hatott – Rónay ezt itt néhány versrészlettel is bizonyította. Itt hangzott el először, hogy Toldalagi hídszerepet töltött be. Ugyanakkor az is, hogy késői köteteiben már Pilinszky hatása észlelhető.
Az 1976-os, Ámulattól a döbbenetig című versgyűjtemény is egyfajta megemlékezés,
hiszen Toldalagi halála után jelent meg. Szép gesztus volt a kiadótól, hogy Parancs János
szerkesztésében kiadta ezt a könyvet, melynek 189 verséből 21 új volt (gondolom a kiadónak
korábban eljuttatott költemény), a maradék 168 vers viszont 20-20 oldalnyi válogatás Toldalagi 1976 előtti köteteiből. Kilenc kötetnek kilenc fejezet. Parancs János visszaállította a
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versek eredeti változatát.185 Szerkesztői munkáját dicséri, hogy minden kötetből olyan verseket válogatott, melyek az adott kötetben jelentek meg először. Egyetlen kivétel a 166. oldalon
található Egy idegbeteg vallomása című vers, mely ugyan A visszahívott tenger (1973) című
fejezetben szerepel, de a Végítélet ablaka (1948) című kötetben jelent meg először, El kell
szakadni címmel.
A kötetről két ismertetés jelent meg, amik persze – a kötet sajátosságai miatt – Toldalagi egész életművéről szóltak, és mindkettőben fölfedezhetőek Tűz Tamás 1964-es tanulmányának nyomai (a tanulmány 1974-ben jelent meg kötetben). A rövidebb írás szerzője Kartal Zsuzsa volt, az Új Tükör című folyóiratban. Szerinte Toldalagi Tóth Árpádon, Juhász Gyulán és Kosztolányi Dezsőn iskolázott szelíd formaművész volt, a szó szoros értelmében vett
Szép versek szerzője. Egyesek szerint versvilága múlt századi, viszont Toldalagi életműve inkább egyfajta időtlen dalköltészet hagyományainak folytatója.
A másik cikk a Kritika című folyóiratban jelent meg, és ennél jóval bővebb terjedelmű. Szerzője, Emőkey István a forma és a tartalom közti feszültségből indult ki, azt állítva,
hogy Toldalagi soha nem jutott túl a hangulatköltészeten, és gondolatvilága soha nem vált
olyan egyedivé, hogy abból egészen újszerű líra születhessen. Költészete mégis értékes, eredendő szépsége és erkölcsisége miatt – de soha nem éri el a vele érintkezésben lévő Pilinszkylíra intenzitását, magasságait.
Emőkey cikke próbált áttekintést adni Toldalagi egész költészetéről. Legtöbbre a Hajnali versenyfutás című első kötetet értékelte, hiszen szerinte „tudott valamit akkor ez a költő,
amit – bármennyire gazdagodott és mélyült költészete – később már soha többé”. Ez pedig
nem volt más, mint „a tartalom természetes formába simulása” – ekkoriban nem is igen volt
más tartalma a verseinek, mint maga az évszakok, a táj és az ifjúság boldog hangulata. Az Im
üdvözöllek és a Végítélet ablaka című köteteket azért említi, mert szerinte ezekben válik a boldogság ideállá, emlékké Toldalaginál. A háború traumájától érintve ekkor konfrontálódott a
valósággal, mely a bűnhődés – vagyis a szenvedés – örök forrásává lett költészetében. Későbbi költészetének summája pedig a „mindennapos megsemmisülés” tapasztalata, vagyis készülődés az elmúlásra.

Kitekintés harminc év után
A Toldalagi kötetekről írt korabeli ismertetések, kritikák, kisebb tanulmányok mára feledésbe
merültek. Ugyanakkor meglátásaik máig újszerűen hatnak, hiszen ma szakmai körökben sem
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olvassák, nem olvassuk tovább ezt a költészetet. Mintha megállt volna az idő fölötte. Toldalagi életműve valóban feltáratlan.
Mindez talán költészete sajátos dinamikájának köszönhető. Nála egyedülálló módon a
kezdeteknél találjuk a teljesebb költészetet: „pályája első felében meggyőzőbb és erőteljesebb
alkotó volt, mint a másodikban”.186 Az első kötet kirobbanó sikere után viszont elismerésében,
olvasásában fokozatos hanyatlásnak lehettünk tanúi. Rónay László írta egy jóval későbbi cikkében, hogy Toldalagit „félig-meddig már életében is elfeledték”.187 Az utolsó évtizedben
már-már lesújtónak is nevezhető kritikák jelentek meg költői teljesítményéről – igaz, mindvégig nagyon tapintatos hangnemben. Gondolunk itt elsősorban Fehéri György súlyos elmarasztalására. De ide vehetjük finomabb formában Bernáth László, Démény Ottó, Emőkey István,
Falus Róbert, Lengyel Balázs, Rigó Béla vagy akár Rónay László bizonyos megjegyzéseit.
Komlós János sem volt elégedett Toldalagival, de ő nem immanens, hanem ideológiai szempontokat érvényesített, amikor megalkotta kritikáját.
Tulajdonképpen már 1940-ben, Radnóti Miklós is kritizálta a hat éve publikáló költőt,
amikor is úgy vélekedett, hogy Toldalagiban sokkal több van, mint ami addig realizálódott. A
hatvanas, hetvenes években ez a gondolat többekben az ellenkező irányból tért vissza: az újrakezdő Toldalagi többek szerint nem találta meg az új utakat, amire pedig tehetsége predesztinálta volna – azt mondták, Toldalagi nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az 1965-ös
Szárnyalás című kötet kapcsán hangzott el az első halovány bírálat: szövegei nem lepték meg
az olvasót semmivel. Pedig emlékezhetünk, hogy első kötetének pontosan a meglepetés jellegét emelték ki a korabeli kritikusok. Aztán 1968-ban, a Valamilyen éden felé című kötet kapcsán Rónay László és Rigó Béla volt elég bátor kimondani csalódását: Toldalagi nem talált új
utakra, régi versei jobbak, mint az újak. Ugyanezt ismételte Démény Ottó és Falus Róbert az
Igézet és valóság kapcsán 1971-ben.
A bírálók közül talán Lengyel Balázs volt a legkonstruktívabb 1973-ban, aki aprólékos
elemzést közölt Toldalagi költői technikájáról, illetve annak fő hibájáról, hogy a ragyogó intonációt követően sokszor csupán közhelyekig jut el. Végül 1974-ben Fehéri György már nem
is finomkodott: azt írta, hogy Toldalagi költeményei nem jutnak el a líráig, csupán rímelő prózáról van szó. Nagyon lesújtó az a gondolata, hogy Toldalagi saját vállalását sem tudta teljesíteni 1974-es kötetében. 1976-ban pedig Bécsy Ágnes nyilvánította azt a véleményét, hogy a
megszenvedett élet tapasztalatából származó költői hivatástudat nem feltétlenül jelent költői
autenticitást, hiszen legitimációja a költészeten túlról való.188
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Érdekes megjegyeznünk, hogy Toldalagi kapcsán a pályatárs költők, írók óvatosabbak
a kritikával, illetve mást láttak Toldalagiban, mint a kortárs irodalomtörténészek. Említsük
csak legnagyobb nevű méltatóit: Csukás Istvánt, Pilinszky Jánost, Rákos Sándort, Rónay
Györgyöt, Tűz Tamást vagy Weöres Sándort és Károlyi Amyt (Weöres implicit a Füst Milándíj 1976-os odaítélésével és korábban idézett verseivel mondta el véleményét). De ne hagyjuk
ki Füst Milánt se a sorból, aki a hatvanas évekig kitartott különös Toldalagi-rajongásában. 189
(Később majd olyanok kerülnek ebbe a névsorba, mint Határ Győző, Rába György, Tandori
Dezső, Tarbay Ede és Tolnai Ottó.) De itt említhető például Thurzó Gábor is, vagy az irodalomtörténész Ferenczi László. Természetesen azt sem felejthetjük el, hogy Toldalagi életének
utolsó éveiben, és a halála után eltelt évtizedek alatt Rónay László tette a legtöbbet költészetének kanonizációjáért.190
Külön ki kell emelnünk Rónay György kritikusi tevékenységét, aki a kezdetektől végigkísérte pályáját, úgy, hogy első hat kötetéről bírálatot is írt, melyek egymással összefüggésben álltak. 1936-ban, Toldalagi első kötete kapcsán magas minőségről, egyfajta bájos
szépségről beszélt – az édeni ifjúság díszleteiről –, ugyanakkor egyhangúnak ítélte azt. A
szenvedést hiányolta a kötetből. Nem volt világos számára – és ezt már 1940-es kritikájából
idézzük – hogy Toldalagi képes-e az ifjúságból átlépni a férfikorba. De négy évvel későbbi,
második írásában válaszolt is erre a dilemmára: Toldalagi költészete szerinte négy év alatt hatalmas lépést tett előre, drámaiságában, hitelességben, és a témák súlyában.
1948-ban, a Végítélet ablaka című kötetről szólva nagy váltásról értekezett. Az első
kettőhöz képest ez olyan, mintha „más csillagzaton” született volna: írójuk a valóságba, az
érett férfikorba lépett – az üdvösségért folyó harc drámai közegébe. Toldalagi költészete immár az élet értelmét kutatja. Aztán 1957-ben már húsz évet áttekintve értékelte Toldalagi költészetét, és további valóság felé fordulást konstatál. A fiatalkori esetlegességekhez képest
pontosabb, jobb lett Toldalagi költészete (képhasználata miatt) – és ebben a kötetében a belső
valóság: a lelkiismeret szférája került lírája centrumába.
Rónay György 1965-ben, Toldalagi visszatérésnek évében egyszerre ihletett és irgalmas elemzést írt róla. Tekintetbe vette hosszú betegségét, és a halálközeli állapot felől szemlélte lírája új fejleményeit: „költői sétáját a halál szakadékos vidékén”. Mindkét tény hangsú189
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lyos: egyszerre gyönyörű és hátborzongató Toldalagi művészete – versei sziromkehelyben
mérget nyújtanak. Utolsó, Toldalagi életében megjelent írását személyes öröm hatotta át,
méghozzá Toldalagi „hétköznapi feltámadásai” miatt. Az 1969-es kötet végre rengeteg új verset hozott, ezért is jelentette ki ennek kapcsán Rónay György: feloldódott, megbékélt, csillapodott – tavasz helyett az őszbe lépett költészetével.
Legközelebb csak hét év múlva, 1976-ban szólalt meg Toldalagi kapcsán Rónay
György. Akkor röviden áttekintette az egész életművet. Írása szerint hangja kezdetektől olyan
mesteri volt, mintha készen kapta volna. Formailag költészete meglepően egységes volt – nem
voltak benne nagy váltások, váratlan kanyarok. Mindvégig következetesen írta filigrán alkatú
dallamait, miközben a világban devalválódott a dal. Azonban az ifjúság méze és mustja lassanként ecetté és epévé változott a formailag hasonló versek kelyhében – az éneklő költő regisztráló költővé vált. De a felületes szemlélő talán ezt észre sem veszi.
Rónay írása búcsúbeszéd volt: a költő temetésén hangzott el. És pontosan ezt a szót
emelte ki: költő volt. Ez a jelző egyszerre degradáló volt és felmagasztalást is jelentett. Hiszen
nem volt más rangja Toldalaginak, „csak” költő volt, de a költők között az „igaziak” közül
való. Orpheus volt, aki lantjával elbűvölte a földieket, aztán az alvilágot – de végül szétmarcangolták az emberi életet fenyegető szörnyetegek. De mivel költő volt, ezért rá is érvényes,
hogy „nem hal meg teljesen” – non omnis moriar. Rónay György szerint költészete tovább
fog élni.
De pontosan mi is az, ami tovább fog élni? Föntebb talán sikerült az eddigieknél tisztább képet alkotni róla. Például cáfolni azt a pletykát, hogy Toldalagi a Szépirodalmi Kiadónál megjelent köteteibe mindig új verseket adott, a Magvetőnél viszont mindig csak válogatást közölt. A kötetek filológiai áttekintése bebizonyította, hogy ennek a szóbeszédnek semmi
alapja nincs. Hiszen mindkét kiadónál jelent meg inkább retrospektív, „válogatott” versgyűjteménye191 – de egészében új versekből megalkotott gyűjteménye is192.
A Toldalagi-versek kezdősorairól készített betűrendes mutatóban 776 kezdősor szerepel. Ezek közt 12 variáns, illetve 26 vers 61 részletének kezdősora is193. Tehát ma pontosan
729 versét ismerjük Toldalaginak – természetesen ezeknek jóval nagyobb számú változatát. A
betűrendes mutatóból az is kiderül, hogy a mai napig mintegy 101 olyan verse van, mely nem
jelent meg egyetlen kötetében sem – még azokban sem, melyeket halála után adtak ki. Vagyis
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egy kötetnyi verse vár kiadásra. Ezek között alkotó időszakának valamennyi évtizedből vannak költemények – sőt olyanok is vannak, melyek csupán kéziratban maradtak meg. Természetesen jó alkalom lenne erre egy teljes életmű-kiadás. Erre egyelőre kevés esély kínálkozik,
pedig immár készen áll életművének részletes áttekintése.
Korábban már említettem azt a posztumusz versgyűjteményt, mely 1995-ben, a Szent
István Társulat kiadásában látott napvilágot. Az Oldott magány című kötetről van szó, amit a
költő Tarbay Ede szerkesztett. Nos, ez a kötet az egyetlen újabb keletű kísérlet Toldalagi-szövegkiadásra. Tarbay írta a kötet bevezető sorait is Toldalagiról, melyben megindokolja „művét”. A Megtörhetetlen száműzött című portré-vázlat összefüggésbe hozta Toldalagi sajátos
írói magatartását Krúdy Gyula életművével, portréjával: az idilli „múlt század” életformáját
visszaigénylő nosztalgiával. Toldalagi, akárcsak Krúdy, minden emberi tettével és írói gesztusával kifejezte: semmi köze az elvadult jelenhez. Ugyanakkor édesanyjától eltanult kemény
istenhitét egy pillanatra sem adta fel. Többek között ez a hívő világnézet rokonítja Pilinszkyvel. Tarbay szerint költői és emberi tartása tette tisztává egész költészetét. Ezért dalszerű a
költészete, tiszta és átlátszó – de ez is okozza vesztét: korunk a rejtvényszerű verseknek kedvez, és nem a korlátlanul őszinte önfeltárásnak.
A kötet 206 verset tartalmaz, és tökéletesen beleillik a korábbi Toldalagi-kiadások retrospektív hagyományaiba. Első fejezete (Az álom hűs vizén) a kommunista fordulat előtti három kötetből szemezgetett. A Némán és észrevétlen című fejezet a kemény diktatúra alatti
időszakból, Az elesettek közül egy az enyhülő hatvanas évekből, a Megtört szívekkel álmodom
című rész pedig a hetvenes évek megszaporodott közléseiből válogatott verseket.
A kötet utolsó fejezete – az Egy poéta Vigiliája – a címében is vállalat gondolat szerint
csak a Vigiliában megjelent versekre koncentrált. Ezek közül olyanokra, amik 1995-ig nem
jelentek meg Toldalagi köteteinek egyikében se. Ilyen szempontból missziót teljesített annak
a 41 versnek kronologikusan elrendezett ciklusba gyűjtésével, melyek 1937-1979-ig csupán a
Vigilia lapjain, szétszórva voltak megtalálhatók.
Persze találunk kivételeket is, melyek a szerkesztés koncepciójára, illetve hiányosságaira egyaránt rámutatnak. Ilyen Az élő Krisztus című vers például (196. oldal), mely – gondolom a Vigiliában való 1979-es megjelenése miatt – a ciklus utolsó darabja lett, valójában
már 1959-ben megjelent az Új Ember lapjain (1959. december 20.). Aztán az Alig aludtam el
című vers (185.) kronológiailag ugyan jó helyen szerepel a kötetben, viszont az Árnyak című
variánsa megtréfálta a szerkesztőt – hiszen Árnyak címmel már két kötetben is megjelent:
Szárnyalás (90.) és Ámulattól a döbbenetig (118.). Újra hangsúlyozom: Toldalaginál inkább a
kezdősorok alapján lehetséges a versek azonosítása.
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A Most azt kérdezem, hogy mi a valóság? kezdetű vers is hasonló, hiszen megjelent a
Zord labdajáték kötetben is (ott a 23. oldalon), de a vers címe gyökeresen megváltozott.
1975-ben, a Vigiliában Ma nyugtalan vagyok volt még a címe (337.), 1976-ban a Zord labdajátékban viszont Nyugton vagyok ma (23.)! Talán Tarbay Ede koncepcióját jelzi, hogy a második változat ellentétes jelentése ellenére a korábbi, vigiliás címvariációt tartotta meg – filológiailag persze kérdéseket vet föl ez a megoldás. De hasonló kérdések merülhetnek föl az
Oldott magány kötetben – az 1972-es Vigilia alapján (319.) – Átváltozás címmel megjelent
verssel kapcsolatban is (188.), hiszen 1973-ban már Kétféleképpen címen szerepelt A visszahívott tenger című kötetben (63.).
Egyébként az egész kötet hangsúlyozta a vigiliás vonulatot, hiszen az első négy fejezet
165 verse közül 38 szintén volt Vigilia-közlés. Bár ezek – ellentétben az utolsó fejezet verseivel – később kötetbe is kerültek. 194 De fontos látnunk: az utolsó fejezettel együtt több, mint a
könyv egyharmada (79 vers) korábbi Vigilia közlés. Ennek fényében azonban újabb kérdés
merülhet föl: ha ez a kötet ilyen erőteljesen épített a vigiliás versekre, miért nem teljesítette be
vállalását? Miért maradtak ki bizonyos versek a válogatásból?
Mindmáig egyetlen – vigiliás – megjelenése van 18 versnek: az Ildikó (1939, 187.), a
Végtelenség (1939, 278.), az Elmúlik minden (1943, 24.), a Mint a holdsütés (1943, 24.), az
Ez a mi életünk (1947, 263.), a Hosszú nyár (1949, 672.), a Nekem ő volt a hős (1974, 610.), a
Csupa virágos ág (1951, 119.), a Vádbeszéd (1970, 16.), a Zúzmarás világban (1970, 16.), a
Neked nekem (1972, 57.), a Panasz (1972, 772.), A gyerek és az öregember – Katának (1977,
320.), a Legyen áldott (1979, 416.), A regényes sétány (1980, 413.), a Rába Györgynek (1984,
424.) és a Rónay Györgynek (1984, 424.) című versek jogosan kerülhettek volna a kötetbe.
Kérdés, hogy ez milyen okból történt másképp?
Ide sorolandó az Éjszaka (A házak bezzeg meglapulnak) kezdetű költemény is (1939,
192.), aminek a hiánya magyarázhatóbbnak tűnik. Valószínűleg annak esett áldozatául, hogy
Toldalaginak több Éjszaka című verse is megjelent. Összesen ötről tudunk, ebből három a Vigiliában debütált. Például A fák közül kiléptem, és a fény (1969, 454.) kezdetű, mely később
megjelent az Igézet és valóság (146.), illetve az Ámulattól a döbbenetig (146.) című kötetekben is – az Oldott magányból ez kimaradt. Az Oldott magány című kötetben A testemen átgördült lassú kordéd kezdetű 1938-as Éjszaka jelent meg (Vigilia, 161.). A más helyeken
megjelent, de szintén Éjszaka című versei a következők: a Hörrennek a tüdők. Aztán beszív-
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ják kezdetű költemény az Erdélyi Helikonban (1938, 511.), a Most olvasok. (Kint ágas, vén
füzek) kezdetű a Pesti Naplóban (1939. május 7., 32.).
Tehát az Oldott magány című válogatás – bármennyire nemes szándék is vezérelte létrehozását – tudományos szempontból hiányosnak mondható. A szerkesztés inkább szubjektív,
mint teljességre törekvő.
De hogy felmentsük a szerkesztőt, jegyezzük meg: a Toldalagi-életmű áttekintése olyannyira nem könnyű, hogy még a kötet egyik kritikusa – Parancs János – is eltévedt benne.195
Hiszen ő azt is Tarbay Ede szemére vetette, ami nem volt jogos: tudniillik hogy itt nem érvényesül a versek kronológiai sorrendje. Pedig nagyon is érvényesül a kötetben az időrend, viszont ezt csak egy komoly filológiai elemzés segítségével lehet kimutatni.
Sajnos viszont az is igaz, hogy ez a szubjektív gyűjtemény akadálya egy valódi életműkötet kiadásának. Akadálya, mivel nem lett közönségsiker, ezért egy újabb könyv kiadása
ezután nagyobb ellenállásba ütközik majd. De azért is akadály, mivel jelenleg ez az egyetlen
hozzáférhető Toldalagi-kötet, és ez viszonylag késői versekre alapozódott, melyekből tehetsége annyira már nem meggyőző, mint az indulása idején született költeményekből196 – vagyis
torz, szubjektív szempontok szerint átrajzolt képet ad költészetéről. Ez a jószándékú kiadvány
a Toldalagi-írások helyzetét az aktuális kánonban nem vitte előbbre.
Nem véletlen, hogy a kötetet ismertető Bodor Béla, aki érdeklődéssel nyúlt „Pilinszky
mesterének” írásaihoz, az Élet és Irodalom lapjain arra a megállapításra jutott, hogy ezt a költészetet a kilencvenes évek közönsége már nem nagyon tudja megszokni, mivel erre már
nincs szeme. A korábbi Toldalagi szerkesztő Parancs János pedig – a megjelenés miatti feltétlen öröm kifejezése mellett – alapos fenntartásait fogalmazza meg a kötet kapcsán. Szerinte
versek elrendezése nem veszi figyelembe Toldalagi pályaívét, és a kevésbé minőségi költői
korszakát hangsúlyozza, a kötet szerkesztése meglehetősen ésszerűtlen, a szövegvariánsok
vizsgálatának pedig nem ez a válogatáskötet lett volna a megfelelő fóruma.
Az 1995-ös válogatás harmadik ismertetését Gyurácz Ferenc közölte az Életünk című
folyóiratban. Érdekes megközelítés az övé. Tarbay Ede szerkesztői munkáját annyiban érinti,
hogy megjegyzi: e kötet válogatása által ismerhetjük meg Toldalagi igazi istenhitét (bár a
szerkesztő kihagyott néhány szexualitással kapcsolatos, szókimondóbb verset). Azért tartja kivételesnek e kötet alapján Toldalagit a vallásos költészetben, mert szerinte egy átszenvedett
élet fedezete van a verseiben kifejezett hit mögött. Talán Gyurácz Ferenc az, aki leginkább
védhetőnek tartja Tarbay Ede szerkesztői kísérletét, méghozzá a vallás szemszögéből. Tudo195
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mányos szempontból azonban így sem válik értékelhetőbbé. Ugyanakkor Tarbay védelmében
jegyezzük meg: az életmű filológiailag pontos áttekintése nélkül valójában nem is lehetett
többre számítani ennél. Másrészt kétségkívül övé az utókor egyik legátfogóbb vállalkozása
Toldalagi életművének megőrzésére.
Halála után még néhány évig, 1977-80-ig közölt tőle verseket a Vigilia – talán az
1977-ben megjelent, hagyatékból előkerült négy vers a legérdekesebb ezek közül (a többi csupa régebbi közlés) –, aztán legközelebb 1984-ben, születésének hetvenedik évfordulóján került elő Toldalagi neve a nyilvánosság előtt. Ekkor a Vigilia újabb két ismeretlen verset is közölt a hagyatékból. A hetvenedik születésnapon három visszaemlékezés is napvilágot látott:
az egyik a föntebb már többször idézett Károlyi Amy írás a Weöres-Károlyi emlékkötetből 197,
a másik Rónai Mihály András tollából való – a szerző saját kötetében jelent meg –, a harmadik Szeghalmi Eleméré az Új Emberből.198
Károlyi Amy véleményét ismerjük már: 1947-ben Toldalagi és Pilinszky Rómában
ikercsillagok voltak (Castor és Pollux). A másik két tiszteletteljes emlékezésnek egyaránt van
egy-egy furcsa kijelentése. Rónai Toldalagi képeit a „tenyeres-talpasságig realisztikusnak”,
míg Szeghalmi Toldalagit „kemény hangvételű” költőnek nevezi. Költészetét és az eddigi kritikákat ismerve valóban meglepő megállapítások ezek.
Szeghalmi Elemér a korábbi recepcióval egybehangzó módon a katolikus költők sorába állítja, és olyannak ábrázolja, aki csak Krisztus közelében talált enyhületet. Rónai egyébként a „gróf” Toldalagi stilizált, színpadias magatartásával foglalkozott leginkább. Ezzel állította szembe költészetének egyszerű, tiszta formáit. Kosztolányi, Tóth Árpád és Dsida Jenő
jutottak eszébe Toldalagi verseiről. Végül a „nyulak dimenziójába” illesztette költészete jelentőségét. Méreteiben kicsi, de nyúlként tökéletes. Ezzel ez a cikk Toldalaginak a globális magyar kánonból való kifelé szorulását is dokumentálja. Azzal is, hogy elhangzik benne egy, a
Toldalagiról szóló cikkek egy részére innentől oly jellemző mondat: „én nem bíbelődöm” –
vagyis állítok valamit, de bizonyítsa majd más, ha lesz rá ideje, energiája.
1985-től egészen 1999-ig összesen két Toldalagi-közlésről van tudomásunk. A Liget
Műhely Alapítvány által kiadott Szerelmeink című antológia közölte a Fiatal lány (Társnőjét
hívja és a hangja) kezdetű versét.199 1999-ben is fölvette szerzői közé egy antológia: az Emlékezz vissza (Minden egyébre gondoltak, de rá nem) és az Úgy élek (Úgy élek, mint az állatok)
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kezdetű verseivel. Rövid elemzést is közölt róla a szerkesztő Reisinger János. 200 Az 1994-es
gyűjtemény a testi szerelemre helyezte a hangsúlyt, utóbbi a vallásos tartalomra.
1995-ben ezek mellett „hirtelen” megjelent az Oldott magány című gyűjtemény. Talán
annak is köszönhető ennek a kötetnek a létrejötte, hogy 1988-ban, az akkori Újhold-Évkönyv
második számában Baán Tibor máig is egyedülálló, mélyre hatoló, konkrét szövegekből kiinduló elemzést közölt Pilinszky János és Toldalagi Pál költészeteinek kapcsolatáról. Ő irodalomtörténeti tényként kezelte a két költő kapcsolatát, illetve Toldalagi hatását Pilinszkyre –
cikke szerint a Radnóti által Toldalagiban sejtett költői lehetőség váratlan fordulattal Pilinszky költészetében teljesült be. Toldalagiban úgy mocorgott Pilinszky, mint tojásban a röpülés.201
De miben látta Baán Tibor e két költészet kapcsolódási pontjait? Főként abban, hogy a
gyermeki megismerő-éhség, mint evangéliumi viszonyítási rendszer, kitüntetett poétikai szerepet kapott mindkét költészetben. Az intuitív alapokon álló, intuitív módon megismerő „logika előtti ész”, és ennek antinomikus működési sémája jelen van mindkét költő lírájának szerkezetében (Toldalaginál kezdődik, Pilinszkynél teljesül ki).
Toldalagi szerinte több dologban volt eredeti. Korai lírája azáltal nőtt túl a Kosztolányi-Radnóti hatáson, hogy élesítette, kontrasztossá tette a sejtelmes költői képet. Inspirálta –
bevallottan – az Andersen-mesék látomásszerű valóságábrázolása (mese és valóság egymásba
játszatása, átváltoztatása).202 Az önmaga elől menekülő szubjektum nála is a szemlélt látványba olvadt, mint Rilkénél. Ezek mellett Toldalagi leleménye egyfajta enjambement-os nyelvi
bújócska, mely sokszor a meglepetés erejével hat és drámai feszültséget okoz versei olvasása
során. Mindezekben a Toldalagi-vers előlegezi a Pilinszky-vers poétikai jellemzőit. Hasonlít
továbbá a két költészet motívumkincse (képek, szituációk) és közösek a használatos nyelvi,
poétikai hatáseszközeik (pl. a verbalitás kiemelt szerepe, a negatív ill. pozitív fejlődési sorba
állítható szavak használata, az ismétléses fokozás, etc.).
Ám Pilinszky és Toldalagi között lévő nyilvánvalóan nagy különbségekre is rámutatott
a cikk. Például Baán szerint egészen különböző a témaválasztásuk: Toldalagi esetlegesebb,
partikulárisabb, szubjektívabb témákról írt, míg Pilinszky sokkal általánosabb témákról, és ezzel többek figyelmére számíthat. Másrészt nagy különbség, hogy a Toldalagi-vers Pilinszkyt
előlegező nyelvi struktúrája, mechanizmusai csak ritkán uralnak egy teljes verset.
Határ Győző 1991-es irodalomtörténete Baán Tibor cikkje alapján bizonyítottnak látta,
hogy Pilinszky tehetsége nem volt egyedülálló, hanem neki is megvolt a maga jól körülhatá200
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rolható pályatárs-kontextusa. Másrészt a felhozott példák alapján Toldalagi költészetét Pilinszkyével „hátborzongatóan egyenértékűnek” nevezte.203 Batári Gyula 1993-ban fel is vetette a Kláris lapjain, hogy érdemes volna legalább egy válogatást megjelentetni verseiből – mert
hozzáférhetetlenek.204 Szintén 1993-ban Vidor Miklós a Magyar Nemzetben egy igen tömör
és személyes megemlékezést közölt Toldalagiról, amiben megjegyezte: Toldalagi „tízkötetnyi
verse afféle zárolt anyag, a jövőre vár, hogy fölnyissa”. Vagyis implicite ő is kifejezte az életmű újrakiadásának szükségességét.205
Mindezek után mindenki maga is eldöntheti, mennyire tartható sikeresnek Tarbay Ede
és a Szent István Társulat 1995-ös vállalkozása, az Oldott magány című kötet. A kötetet érintő, föntebb már bemutatott negatív véleményeket mindenesetre el kell választani Toldalagi
megítélésétől. Hiszen például a kötetet bíráló Parancs János véleménye költőtársai korábbi
ítéletét tükrözi: a fiatal Toldalagi lírája olyan teljesítmény, amire csak kevesek voltak képesek
irodalmunkban. Később viszont – bár mindvégig értékelhető verseket írt – költeményeinek
esztétikai értéke csökkent. Szerinte ezért még inkább fájó, hogy az Oldott magány nem mutatta be a fiatalkori remekléseket.206
A kötet másik kritikusa, Gyurácz Ferenc már-már a Toldalagi líra kilencvenes évekbeli „lehetőségeiről” beszél: amikor a líra távolságot vett önnön személyességétől, és csak tudományos apparátussal érdemes verseket olvasni, a Toldalagi-féle naiv közvetlenség, őszinte
személyesség, dalszerűség fölértékelődhet. Versei egyébként a melankólia felsőfokán – „mélakórban”, egykedvűségben – íródnak, ami sokkal több, mint egyszerű hangulat: a reménytelenség a pórusaiba szivárog, mert képtelen élni a világ által kínált hétköznapi, kisszerű életet.
Ugyanakkor nem juttatja olvasóját a katarzisig, hiszen költészetének érzésvilága meglepően
kamaszos, gyermeki marad.207
Az Oldott magány kétségkívül visszahozta őt a köztudatba, kilencvenes évek második
fele halovány Toldalagi-reneszánsza is ezt bizonyítja. Liptai Katalin rádióriportot közölt Rába
Györggyel, melyben Toldalagi Pálról és Rónay Györgyről beszélgettek.208 1995 után szinte
évente jelent meg Toldalagiról egy-egy rövidke méltatás.
Koppány Zsolt 1997-ben írta, hogy a „neokatolikus”, nyugatos és újholdas Toldalagi
Pál olyan költő, akinek soha nem kellett megfordulnia a damaszkuszi úton. Költészetének
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hangja a bárányénál is szelídebb hang.209 1998-ban Vidor Miklós új cikkben nyomatékosította
korábbi véleményét, miszerint e költői hang összetéveszthetetlenül egyéni, ahogy Toldalagi
öntörvényű személyisége is az volt. Versének ismertetőjegyei: a mesteri intonáció, a zsongító
jambikus dallam és a sajátosan sűrűn alkalmazott enjambement. Gyurácz Ferenc vélekedésével ellentétben szerinte az utókor egyáltalán nem kedvez költészete elismerésének (Tarbay
Ede is így látta).210
A már említett, 1999-es költészeti antológia (Kisvers-nagymesterek) – aminek bevezető sorait Németh G. Béla jegyezte – egyszerre illeszkedik is, meg nem is a föntebb említett ismertetések, portrék, kritikák sorába. Illeszkedik, mert a szerkesztő-szerző Reisinger János –
mint oly sokan, akik Toldalagiról írtak – személyes vallomásnak szánta ezt a tömör verselemzésekkel dúsított gyűjteményt, amit gerincműtétje miatt volt lehetősége megalkotni. Ugyanakkor egyedülálló, hiszen Toldalagit olyan költőkkel hozta egy platformra, mint Arany János
vagy József Attila. Rendhagyó kötet ez, rendhagyóan kialakított kánonnal.
Az Emlékezz vissza című Toldalagi-vershez írt kommentárjában a szerző mindazt röviden összefoglalja, amit az elmúlt években mások már megírtak. Hogy Toldalagi a jambikus
dallam és a sorok áthajlításának mestere, és hogy nem kíván mást, csak dalolni. Viszont vannak újszerű meglátásai. Poétikai szempontból talán az a leginkább figyelemreméltó kijelentése, hogy szerinte Toldalagi emberi személye és költészete sok titkot hordoz, és hogy nem feltárja önmagát a verseiben, hanem elfedi. Másrészt – sokak véleményével ellentétben – nem
tartja költészetét hívő költészetnek, csupán a hittel rokonszenvezőnek. Ennek valószínűleg az
az oka, hogy a Reisinger János által képviselt keresztény szemlélet a hetednapi adventista
mozgalomhoz áll közel211, mely nem vállal feltétlen közösséget a katolikus egyházzal. Ennek
ellenére elismeri: Toldalagi feltűnően sok bibliai motívummal dolgozik verseiben.
És talán ennek is köszönhető, hogy utóélete feltűnően egyoldalú. A Toldalagiról írók
névsorában főleg keresztény szellemiségű szerzőket találunk. Legalábbis sokan közülük a katolikus sajtóban publikálnak, publikáltak – az Új Ember és a Vigilia munkatársai (Szeghalmi
Elemér, Parancs János, Rónay László, Tarbay Ede, Vidor Miklós). Vannak köztük, akik nem
publikálnak a katolikus sajtóban, de nyíltan beszélnek máshol keresztény hitükről: ilyen megnyilatkozást ismerünk Gyurácz Ferenctől és Koppány Zsolttól is, vagy éppen az adventista
Reisinger Jánostól. Tehát ha Toldalagi ki is szorult a nagyobb nemzeti kánonokból, napjainkra beágyazódott egyfajta partikulárisabb, keresztény irodalmi kánonba.
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Érdekes azt is megfigyelnünk, hogy a magányos, kívülálló írók is a kezdetektől fogva
újra meg újra megtalálják Toldalagi költészetét. Füst Milán rajongása után mai felszínen tartói
között vannak olyan költők, akik egyáltalán nem dicsekedhetnek szokványos pályaívvel. Ide
tartozik az emigráns Határ Győző, de a belső emigráns Rónai Mihály András is, aki költőként
harminc évre elhallgatott (1937-1967). Baán Tibornak 49 évesen jelent meg első verseskötete
(Madárház, 1995). Koppány Zsolt pedig egyik interjújában önmagáról vallotta, hogy hét kötete ellenére sincs jelen a magyar irodalmi életben. 212 Másrészt bizonyos szempontból ide sorolható a gyermekirodalom felé elkötelezett Tarbay Ede is.
A katolikus irodalmi kánonba való bekerülése annak is köszönhető, hogy a filológus,
irodalomtörténész Hafner Zoltán, aki a Pilinszky-szövegkiadás gondozója és a Vigilia munkatársa, fölkarolta Toldalagi ügyét is. Kutatómunkájának eredményét tette közzé a 2000. évben
az Osiris kiadónál megjelenő Toldalagi-emlékkönyv. A szép kivitelű kötetről szóltunk már –
csupán 13 verset tartalmaz, ezek nagy része ismerős az Oldott magány című kötetből, de ennek a könyvnek elsősorban nem a líra a profilja, hanem az életrajzi források közzététele.
Toldalagi kanonizációjának speciális jellegét bizonyítja, hogy 2001-ben, halálának 25.
évfordulóján csak a Magyar Nemzet közölt róla visszaemlékezést.213 Ugyanakkor 2000-ben és
2004-ben a Vigilia újra publikálta néhány elfeledett versét. Életműve fogadtatásának ilyen jellegű fordulata egyszerre volt kiszámítható és egyszerre váratlan. Kiszámítható, hiszen a pártállami évtizedek után szükségszerűen ezt a pozíciót jelölik ki számára az irodalomtörténeti
mozgások. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy Toldalagi kereszténységének hangoztatása csak azon olvasók számára problémamentes, akik felszínesen ismerik őt és életét.
Később azt is kifejtjük: meglepő dolog manapság Toldalagit keresztény költőként „viszontlátni”.
A Toldalagi életmű és annak recepciója történeti áttekintése végén záró gondolatként
hadd reagáljunk Gyurácz Ferenc elgondolkodtató kijelentésére: „Korunkban, amikor már
nemcsak a líraértelmezés, hanem az ősidők óta elsősorban az érzelmek kifejezésére szolgált
versírás is «távolságot tart tárgyától», amikor csak ritkán líráról, legtöbbször költői kutatásról
lehet beszélni, a még megmaradt olvasóközönség szemében fölértékelődhet a Toldalagi-féle
személyesség”214. Úgy tűnik Gyurácz Ferenc kiváló jósnak bizonyult. Mert bár a könyvesboltok polcairól kevéssé fogynak manapság a verseskötetek, mégis megnyílt egy másféle csatorna, ahol növekedni látszik Toldalagi Pál népszerűsége: internetes blogokon tűnnek fel egyes
költeményei.
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A NapSziget (on-line művészeti, kulturális folyóirat) klasszikus irodalmi válogatás rovata 119 szerzőtől 267 verset tartalmaz. Ebből kettő Toldalagié (2004-ben kerültek föl a világhálóra).215 A politikai tartalmú, 2006. május 22-én létrehozott Mohács-dosszié is közli Toldalagi egyik versét.216 Csicsada irodalmi naplója című blog nyolc Toldalagi verset közöl
(2007-2008 között tették fel őket).217 Saci blogja pedig Toldalagi egyik versét választja kedvencévé (2008. júniusi bejegyzés).218 Az Amatőr Művészek kedvenc versek fórumán is szerepel Toldalagi a Fiatal lány (Társnőjét hívja, és a hangja) című versével.219 Az Index Fórumának Kedvesch versek topikján az egyik 2008. január 20-i bejegyzés Toldalagi Pál Oldott magány (Hangokká olvad a magány) című verse.220
Végül az élet bizonyítja, hogy valóban szükség van az átélhető, átérezhető lírára. Zoé
blogja egy személyessé alakított Toldalagi részlettel indít (2007. októberi bejegyzés).221 Didimusz blogja pedig prózává alakít egy Toldalagi verset: a versszakokat eltüntetve közli, mint
vallomást.222 2007. március 2-ről pedig így szól egy blogbejegyzés: „A reggelt meg a délelőtt
elejét néhány számmal-verssel (Edda, Toldalagi Pál, Weöres Sándor) írtam volna le, ha Juli
nem alszik a gép mellett.”223
Feladatunk innentől konkrétabban megvizsgálni ezt a máig is ható, de még kibontatlan
költészetet.
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2. fejezet
Témaszűkítés és terminológia
(Toldalagi Pál fiatalkori költészetének
megközelítési lehetőségei)
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Körülhatárolás (filológia és korszak)
Toldalagi Pál költői életművének feltérképezése után immár lehetőségünk van közelebbről
szemrevételezni szövegvilágát. De mivel egy ilyen vizsgálat sokféle szempont szerint történhet, fontos körülhatárolni, miről is beszélünk az alábbiakban.
Ha minden referencia a megfigyelés konstrukciója is224, a megfigyelő olykor meglepődik. Amikor Toldalagi Pál életművének kutatása elkezdődött, alig volt sejthető, mi vár ránk.
Váratlanul ért, hogy a munka lassanként filológiai természetűvé alakult, és hogy minden
újabb felfedezés hátráltatta – persze csak látszólag – az előzetesen kitűzött célt, vagyis hogy
Pilinszky János felől szemléljük és interpretáljuk Toldalagi Pál költészetét.
Nem hétköznapi, hogy egy harminc éve elhunyt költő hagyatéka – aki tucatnyi kötetet
hagyott maga után, és szakmai körökben negyven éven át ismertségnek örvendett – nyomtalanul tűnjön el. Azt sem tételeztük föl, hogy amikor a harmincas, negyvenes évek folyóirataiban
kutatunk írásai után (azok után, melyeket a serdülő Pilinszky is olvashatott) – majd vaskos
kötetre való ismeretlen verset fogunk találni. Pedig a hatvanas évekből maga Toldalagi üzent
kutatói számára: „Tudja, az lenne a vágyam, hogy írásaimat, mik 1934-től kezdve egészen
mostanáig szanaszét megjelentek, összegyűjtsem. De hát ki tudja, lesz-e időm, módom rá? Az
ilyesmi sok időt igényel sajnos.”!?225
Valóban: a filológiai kutatómunka sok időt és energiát igényel226. Ezzel is szembesülnünk kellett. És arról még nem is szóltunk, hogy az összegyűjtés stádiuma után
következhet(ne) a szövegkritika, a szöveggondozás munkája. Ez sem csekély idő, és Toldalagi esetében több okból is igen nehéz.
Az csak a kisebbik probléma, hogy a szerző olykor tévesen emlékezik saját műveire.
Példaként említem, hogy Toldalagi épp fentebb idézett levelében szól egy Zöldséges kert című versről. Ez valamikor a harmincas években jelenhetett meg – legalábbis az ő állítása szerint. Azonban erre hosszas keresgélés után sem sikerült rábukkanni. Ma már egész nagy biztonsággal állíthatom – a szerző ellenében – hogy ilyen címen verse nem jelent meg. Annál is
inkább biztos ez, mert ráleltem egy másik, Veteményes címűre, melyre viszont ráillik a levélbéli leírás: „Ebben az volt, hogy a növényeknek, a jóságos növényeknek az áradata letérdelésre késztet.”227 A szerző egyszerűen rosszul emlékezett saját írása címére.
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De az ilyen „apróságok” eltörpülnek amellett, hogy Toldalagi bizonyos pillanatokban
„megtéveszti” az utókort. Szintén egy 1960-ból való levelében olvashatjuk: „Mulattatásul
közlöm: járja egy olyan szóbeszéd, ami szerint az újonnan megjelenő verseim, a kiadómnál
levő anyag nem új dolgok, hanem régiek. Tündéri és átlátszó az egész, de vannak, akik hiszékenyek s még többen, akik kapnak rajta. Annál, hogy régen írt verseimet adom le, csak az nevetségesebb, hogy nem is vagyok beteg, hanem makkegészséges.”228
Láttuk, Toldalagi valóban beteg volt. Ennek ellenére a levél lényegi állítása – finoman
szólva – nem pontos. Hiszen föntebb írtunk róla, hogy egész sor régi versét hozta újabb köteteiben. Annál inkább érdekes, hogy ő az ellenkezőjét állította. Persze talán arról van szó, hogy
az átdolgozott verseket ő már új versnek titulálta. Ezt nem tudhatjuk.
Azt viszont igazán tudnunk kell, hogy ezen a ponton felmerül az eredetiség, a variációk, továbbá a szerzői autoritás problémája – és mint egy görgeteg, maga alá temet a filológiai
kérdések egész halmaza: kinek van joga implicit állítást és szerzői szándékot kiolvasni a fentebbi megjegyzésből? Van-e jogunk felülbírálni a szerzőt? Milyen „hatalmi” döntéseket hozhatunk ilyen esetekben? Hogyan értékeljük egy vers variánsait, ha azok nem kéziratban, hanem nyomtatásban jelentek meg, akár évtizedes időkülönbségekkel? Hogyan „válasszunk”
alapszöveget? És így tovább.229
Azt mondják, minden történeti tudomány számára nélkülözhetetlen a filológiai eljárás.230 De mi is az, ami itt és most nélkülözhetetlen számunkra? Általánosan és egyszerűen az,
amit évszázadok óta a filológia elsődleges feladatának tartanak: vagyis az írott szövegek megőrzése. Korszakunkban, amikor az írásbeliség átalakul, fokozottan igaz ez: „Az irodalom előre látható általános pusztulása feladatunkká teszi, hogy immár az archiválásnak szenteljük
időnk jelentős részét. A szövegeket át kell mentenünk egy jobb kor számára”.231 Annak reményében mondjuk ezt, hogy egyszer még felvirágozhat „az olvasás új aszkézise”, és visszatérhet az alfabetikus technikák felhasználásának „klasszikus” vagy „könyvbéli (bookish)” formája232. A mai idő pedig az átmentés kora – Például a Toldalagi szövegkorpusz átmentéséé.
Az átmentés sokrétű tevékenység, de jól körülírható. Első lépése a szövegek összegyűjtése, kronologizálása – vagyis a forráskutatás. Második lépés a feltalálható szövegek öszszevetése, az esetleges variációk vizsgálata és az „eredeti” vagy „végleges” szöveg keresése.
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Az az egy dal: 63.
Ebben a témában tájékoztat a Helikon 2000/4-es, (Új) filológia című száma vagy a Philologie à l’ère de l’Internet (Colloque international) című Budapesten rendezett (új) filológai konferencia (http://magyar-rodalom.elte.hu/colloquia); továbbá DÁVIDHÁZI Péter, HORVÁTH Iván és KECSKEMÉTI Gábor irodalomjegyzékben említett cikkei.
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Ezt nevezhetjük rekonstrukciónak, vagy szövegkritikának. Végül szükséges a filológiai kommentár, mely a szövegek magyarázatát, a későbbi korok olvasói számára való érthetővé tételét
célozza, az életmű kontextusának leírása, vagy történeti rekonstrukciója által.233
Az átmentő tevékenység miatt (kissé degradálóan) a filológiát az irodalomtudomány
szolgálóleányának is nevezhetjük.234 Ebben a funkcióban a filológus mozgástere minimális, a
lehető legszűkebb.235 Az irodalomtudós tevékenységei közül ez, vagyis a szöveg „előállításának”, olvashatóvá tételének, sajtó alá rendezésének munkálatai azok, melyek átmeneti korunkban is világos módon nélkülözhetetlenek látszanak (ironikus, hogy amikor ezt a „szolgálóleányi” munkát végezzük, akkor hasonlítunk leginkább a természettudományok művelőire236).
Dolgozatunkban szükségünk volt erre a szűken értelmezett filológiai funkcióra. Egy
nagy terjedelmű, huszadik századi életműről beszélnénk, ám a szöveg nem áll az olvasás rendelkezésére, nincs készen – kiadásával kapcsolatban máig, harminchárom évvel halála után
sem történt semmi előrelépés. Esetünkben is bebizonyosodik a tétel, miszerint az „irodalmi
szöveg szöveggondozó személy nélkül nem létezik, minden irodalmi szövegnek – a még elő
szerzők műveinek kivételével – nemcsak szerzője, hanem szöveggondozója is van”237, avagy
„a szöveg óhatatlanul szerző és szerkesztő közös terméke”238. Tehát ha beszélni szerettünk
volna Toldalagi Pál költészetéről, előbb fel kellett tárnunk hátra hagyott szövegeit. Vagyis a
beszédet megelőzte a tárgy megjelölése és megtisztítása, amiről beszélünk.
Egyébként a Pilinszky életmű hagyományozása miatt is – ami evidens feladat – szükség lenne a Toldalagi-szövegek kiadására. Ha a Pilinszkyt övező filológiai kommentár figyelmét elkerülik a kontextus bizonyos összetevői, a történetírás és az interpretáció csupán redukált következtetésekhez juthat: „ha a kommentár az utalásokat nem ismeri fel, nem magyarázza, a referenciaszöveget nem nevezi meg, úgy nem csupán a kortárs vitaszövedéket vágja
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szét (…) hanem ott is az eredetiség látszatát teremti meg, ahol az egyáltalán nincs”.239 Toldalagi nélkül a Pilinszky-életmű történeti kontextusának egyik fontos részletét, így szövegeinek egy egész értelmezési tartományát veszíthetjük el.
Rónay György már 1971-ben megírta, hogy Pilinszky első kötetének versvilága „ittott a hang olyan fölütésével, kitartásával egy-egy rímben, vagy olyan kötésével az átvonásokban, az akkori Toldalagi hanglejtésére emlékeztet”, aztán hozzátette, hogy „talán ez az egyetlen olyan származásrendi rokonság, amit a Trapéz és korlát lírájában ki lehet tapintani”.240
1973-ban megerősítette ezt a véleményt Lengyel Balázs is, és néhány példa erejéig rámutatott
a két költő poétikai kapcsolatára: „Toldalagi Pál költészetének titkos vagy ma már nem is
annyira titkos legendája van. A harmincas évekből ered az is. Az évtized vége felé, már-már a
fordulóján felfedezett, kimunkált egy vershangot, amely a szenvedély robbanásig feszített állapotát képes felidézni. Ez a hang vagy közlésmód költészetünkben jól ismert és a fiatalabb
költők írásaiban időről időre, újra és újra felbukkan. Csakhogy többnyire még a hozzáértők is
Pilinszky találmányának tekintik, és nem Toldalagiénak. Pedig Toldalagiban csaknem készen,
jelen van az a lelemény, amelyre Pilinszky fiatalon ráérzett.”241
Rónay László azután intertextuális kapcsolatokra, motivikus egyezésekre hívta fel a figyelmet: „Hogy kifejezése (ti. Pilinszkynél az egzisztenciális szorongásé és kiszolgáltatottságé) ily szabatos, pontos, a végső evidenciával ható lehetett, azt elsősorban Toldalagi Pál költészetének köszönheti. (…) a jelképek - melyeket az irodalomtörténet-írás Pilinszky szuverén
leleményeinek tulajdonít - már első kötetétől megvannak, alakulnak, módosulnak. (…) meglehet, hogy Toldalagi Pál költészete a későbbi generációk számára idegen, megközelíthetetlen
marad. De hídszerepéről nem lehet, nem szabad megfeledkeznünk. Arról, hogy ő kísérletezett
ki egy hangot, ő próbálkozott elsőnek egy témával, mely majd a következő generáció kezén
válik végérvényessé. Az úttörés érdeme azonban kétségtelenül az övé.”242 Tüskés Tibor Sőtér
Istvánra hivatkozva közölte 1986-ban, hogy „Toldalagi Pál volt az, aki sok mindent megkezdett Pilinszky előtt abból, amit az utóbbi megvalósított.”243
1988-ban Baán Tibor, föntebb már idézett tanulmányában, még bővebben fejtegette
Toldalagi és Pilinszky egymásra hatásának témáját: „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
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Babits és Kosztolányi néhány versében. S hogy a líra távvezetékein a magyar költészetbe is eljutott addigra Rilke transzcendens borzongásainak árama, azt aligha kell bizonygatnom. Ami
rendhagyó, hogy az említett költőóriások mellett számolnunk kell Toldalagi Pál hatásával is,
aki (…) már előlegezi Pilinszky megszólalását.”244
Mi is egyetértünk a fentiekkel: „csak a leggondosabb filológiai elemzés mutathatja ki,
nem Toldalagi költészete volt-e az a híd, amelyen járva Pilinszky lett Pilinszkyből”.245 Ebből
inverz módon az következik, hogy Pilinszky kommentálásának igénye, a Pilinszky szöveg
kontextusának tisztázási szükséglete tágíthatja ki kánonunkat, hívhatja fel figyelmünket egy
elfelejtett szerzőre, és teremtheti meg a lehetőséget szövegei kiadására és követeli meg újraolvasását.246 Ma Pilinszky lehet a visszaút, ha úgy tetszik a Toldalagi-költészet hozzánk vezető
hídja, hogy újból jelen lehessen közöttünk élő szavaival.
Tegyük hozzá azonnal: a hermeneutika paradoxona, mint a történeti megértés logikán
túli szerkezete ebben a világosnak tűnő (filológiai) esetben is utolér minket. Eddig úgy tudtuk
– a filológia szolgálóleányi értelmezése alapján –, hogy minden irodalomtudományi tevékenységet megalapoz a filológia.247 Viszont fölmerül a kérdés: a corpus előállításának, filológiai megtisztításának igénye hogy merülhet föl kanonizáció – vagyis olvasás, értelmezés, esztétikai értékítélet – nélkül? Hiszen csak azt a művet őrizzük a szövegkritika által, amit már
korábban kanonikusnak tartottunk. Azt is mondhatnánk ezért, hogy a filológiát megalapozza a
kanonizáció. Valójában azonban kölcsönösségről van szó – a föntebb már idézett Szilágyi
Márton szavával: „filológia és kanonizáció szorosan összefügg”.248 Filológia nélkül nem lehet
kanonizálni – kanonizáció nélkül nem lehet filologizálni.
A posztmodern filológiai reflexió számára világos, hogy irodalomtudomány és filológia kölcsönösen támogatják, de nem múlják felül egymást. Aki szövegekkel foglalkozik, egyszerre filológus és esztéta – szigorúan módszeres kutató, de intuitív alkotó is egyúttal. Vállalja
olykor a megérzésre alapozott döntések kockázatát.249 Ebben rejlik „a szövegkritika lappangó
poézise”.250 Így válik a referencia az aktuális megfigyelés konstrukciójává251, és így válik lehetségessé, hogy „a megfigyelés tárgyává elvileg bármi (pl. bármely szöveg vagy saját szö-
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vegvariáns) kijelölhető”252 lesz. Tegyük hozzá: „a kiadandó szöveg mindig gazdagabb, mint
amit a kutatás már róla tud”253 – vagyis „a művek többféle kiadás lehetőségét rejtik magukban”254. „A mű önmaga egyetlen fejlődési stádiumával sem azonos” és valahol a variánsok
között, a szövegköztiségben létezik.255 A szöveggel kapcsolatos tevékenység során tehát soha
nem múlik el ismerés és nem-ismerés feszültsége. A műre tekintve egyszerre közelítünk és távolodunk, vagyis olvasóként folyamatos mozgásban vagyunk körülötte. Mindig azt értékeljük, amit éppen újonnan megtaláltunk. Értékelésünk ezért nem objektív, de nem is hibás: csupán történeti.
Föntebb már láttuk: aktuálisan semmi jót nem mondhatunk Toldalagi kanonikus helyzetéről. Az 1986-os irodalomtörténet még említette őt.256 De Kulcsár Szabó Ernő a költő nevét
sem említette 1994-es, összefoglaló munkájában.257 Kenyeres Zoltán némi sajnálattal jegyezte
meg 2001-ben, hogy Toldalagi „kiesőben van” nemzedéke kánonából.258 Tolcsvai Nagy Gábor 2002-es, Pilinszkyről szóló monográfiája egyáltalán nem számol Toldalagi intertextusokkal.259 Mi mégis úgy láttuk, érdemes vele foglalkozni. Toldalagi életművének filológiai kutatását a föntebb, Toldalagi és Pilinszky kapcsolatáról bemutatott irodalomtörténeti intuíció alapozhatta meg, mint hermeneutikai értelemben vett előfeltevés.260
Ez a problematika persze csak akkor jut eszünkbe, ha nem áll rendelkezésünkre egy
szöveg. Például ha középkori szövegekről van szó (valószínűleg ezért tárgyalják inkább medievalisztikai körökben a föntebbi filológiai kérdéseket). Huszadik századi szövegekkel kapcsolatban ritkán merül föl ilyenfajta nehézség. Ritkán, de esetünkben mégis. A Toldalagi-életmű
olyan, mintha több száz éves, de minimum 19. századi lenne. Egy harminc éves kötethez kis
szerencsével hozzá lehet jutni antikváriumokban – de egy 60-70 éveshez aligha. Márpedig
Toldalagi legjobb kötetei akkoriban jelentek meg. Háború előtti folyóiratokhoz sem fér hozzá
sok olvasó. Hányan vehetik kezükbe például az aradi Vasárnap korabeli számait, vagy a Budapesti Hírlap hétvégi képes mellékletét, a Vasárnapi Újságot? És hányan böngésznek poros
napilapokat Toldalagi versek után kutatva? A Toldalagi-szövegért meg kell dolgozni.
Dolgozatunk első része annak a szöveg-előállítási munkának a leírásával foglalkozott
(a szövegek összegyűjtésétől a variánsok megjelöléséig), melynek eredménye a Függelékben
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látható. Alapvető igény lett volna a „rögzített” szöveg, hogy a változatok ne okozzanak problémát. Toldalagi életműve kapcsán azonban rá kellett jönnünk, hogy ezt előállítani egyáltalán
nem problémátlan. 1957 után sok régi versét átdolgozta, és újra kiadta. Az új szövegvariánsok
oly mértékben eltérnek első kiadásaiktól, mintha nem is ugyanarról a költőről lenne szó (az
ötvenes évek első fele után látványosan megváltozott költői stílusa). Nehezen dönthető el, melyik az autoriter szöveg: az első kiadás, mely esztétikailag sokszor jobbnak érződik – vagy az
utolsó, a szerző által javított kiadás.
Utóbbi mellett szólna a gyakorlat. Előbbi mellett mindaz, amit előző fejezetünk tartalmazott – hogy a harmincas, negyvenes évek Toldalagija volt az, aki sokak tetszését elnyerte,
aki kanonikus volt a maga idejében, sokan olvasták és ismerték.261 Számunkra a fiatalkori változatok azért is fontosak, mert valószínűleg ezek hatottak Pilinszky költészetének első szakaszára. És itt nem csupán az 1946-os Trapéz és korlát 18 versére gyakorolt hatásról van szó
(melynek versei 1940 és 1946 között születtek), hanem az 1958-as Harmadnapon kötet első
ciklusáról is, melynek darabjai 1949-ig megjelentek különböző folyóiratokban (az Ama kései
kivételével).262 Sőt: a Harmadnapon második ciklusában is van két korábbi vers (a Harbach
1944 és a Francia fogoly). Ezt a hatást akár életrajzi tények is magyarázhatják, hiszen Pilinszky és Toldalagi barátsága a második világháború után mélyült el – 1947 decembere és 1948
tavasza között több hónapot töltöttek együtt a római Collegium Hungaricumban.263
Ha elfogadjuk, hogy a referencia a megfigyelés konstrukciója, és hogy a megfigyelés
bármit kijelölhet tárgyául, Pilinszkyre való tekintettel – és mert nem állt rendelkezésünkre a
teljes életmű szövegkritikai feldolgozásához megfelelő mennyiségű idő – Toldalagi fiatalkori
szövegeit tesszük meg vizsgálatunk tárgyául.264 Vagyis 1934-től 1949-ig megjelenő három kötetét – Hajnali versenyfutás (1936), Im üdvözöllek (1940) és Végítélet ablaka (1948) –, illetve
a folyóiratokban megjelenő több mint száz költeményét, méghozzá azok korabeli szövegváltozataiban. Utóbbiak közül 93 olyan, ami később sem jelent meg egyetlen kötetében sem.265
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Most, hogy megjelöltük, mit vizsgálunk, még arról ejtünk szót, milyen szempontok
alapján vizsgáljuk ezeket a szövegeket. Témánk tárgyalása elképzelhetetlen anélkül, hogy a
fiatal Toldalagi Pál költészetét valamiképpen elhelyezzük a korabeli Magyarország irodalmi
közegében. De óvatosan kell bánnunk a korszak, a nemzedék és az irányzat fogalmaival. A
történettudományokban kiemelt jelentőségű fogalmak ezek, manapság mégis nagyon instabil
fogalmak. Ahogy maga a történelem is instabil fogalom, hiszen Fukuyama óta tudjuk, hogy a
posztmodern „a történelem végét” – de legalábbis az immanens üdvtörténetek végét – éli.
Arról van szó, hogy veszít jelentőségéből a temporalitás. A történelemtapasztalatot felváltja egyfajta egyidejűség vagy időtlenség tapasztalat – idők helyébe terek lépnek.266 Mivel
az antik görög szemlélet nem idegen Heideggertől, nem véletlen, hogy nyomában a posztmodern időtapasztalat önfelszámoló lett.267 Az ókori görögök sem időként, hanem kozmoszként
(térbeliségként) fogták föl a világot.268 A globális kultúra sem számol (üdv)történeti előmenetellel. Megkérdőjeleződnek „kezdet” (pre) és „vég” (post) időalakzatai, ezért a korszakolás is
problematikussá vált. Ráadásul a „nagy elbeszélések” iránti kétely is akadályozza a perspektíva korszakossá tágítását.269 A tudományos diskurzus mégis kísérletet tesz a történelem és a
korszak fogalmainak visszanyerésére.
Niklas Luhmann rendszermodellje szerint a történelem folyamatának ábrázolása a társadalomnak, mint önreferenciális rendszernek egyféle önleíró szemantikus eszköze.270 Az önleírás társadalmi funkció: az önnön történelmi komplexitásával szembesülő embernek valamiképp rendet kell teremtenie az eléje táruló káoszban. A rendet alkotó ember először is differenciákat állapít meg, majd fejlődési fázisok modelljét alkotja271. Történelmi szinten ennek
eszköze a korszakképzés.272 Vagyis nem a korszakok megállapított szekvenciája a történelmi
törvény, hanem a korszakolás kommunikációs szükséglete.273
Más irányból közelít, de hasonló következtetésekre jut Paul de Man. Szerinte a történelem a retorika korrelátuma. A retorika antropológiai adottság, minden elgondolásunkon ott
van egyfajta tropologikus mintázat nyoma274. Ilyen értelemben a retorika ismeretelméleti diszciplínává lép elő. A korszakképzés ezek alapján nem más, mint termékeny heurisztikus esz266
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köz az ember megismerő tevékenysége számára.275 Másképp fogalmazva, de hasonlót mondva: a korszakfogalom olyan tudományos hipotézis, mely elősegítheti egy-egy sajátos szellemi
jelenség megközelítését.276 Tehát (posztmodern perspektívából tekintve) nincsenek korszakok,
csak a korszakolás antropológiai adottsága és szükséglete van.277 A korszak utólagos konstrukció – a „fejlődés”, a „hanyatlás”, a „korszakhatár” csupán narrációs séma. A „korszakos
jelentőség címkéje” jel (a történeti reflexió ideig tartó indexe és a differencia jele) –, a korszakok

elgondolása

identitásalakítás,

önreflexió

(az

apokalipszis

és

az

újrakezdés

kettősségében).278 Természetesen mindaz, amit a történelemről elmondtunk, az irodalomtörténetre is igaz.279 Tehát van létjogosultsága történelmi horizontban beszélni Toldalagiról.
Régebbi kategóriák szerint Toldalagi a Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozik. Azon
a jogon, hogy publikált a Nyugatban. De Lackó Miklós igen tágas definíciója szerint mindenképp, hiszen az 1905-1910 körül születettek közé tartozik.280 A költőtársai közül ebbe a korosztályba sorolható még Csorba Győző, Devecseri Gábor, Faludy György, Hajnal Anna, Hajnal Gábor, Jankovich Ferenc, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Károlyi Amy, Képes Géza,
Radnóti Miklós, Rónay György, Takáts Gyula, Vas István, Weöres Sándor, Zelk Zoltán. Toldalagi a harmadik nemzedéken belül egy szűkebb, katolikus csoportosuláshoz is köthető,
mely Rónay György és Thurzó Gábor körül szerveződött, és Pilinszky János is tagja volt. 281
Ennek szellemiségét az Ezüstkor című folyóirat reprezentálja.282
Az általunk vizsgált időszakban a Nyugat harmadik nemzedékének története három jól
karakterizálható szakaszra osztható. Biográfiai tény, hogy a két világháború közti években
nőtt föl Toldalagi generációja. 1935-ig megélték a gazdasági világválságot, és az azzal járó
szociális bizonytalanságot, a gyorsan fellángoló és ellobbanó radikális társadalmi mozgalmakat.283 Az erdélyi származású Toldalagi ebben az időszakban költözött át Magyarországra. Budapesten jogot tanult, majd tanulmányait félbehagyva tisztviselő lett, ahogy írja is: „húsz éves
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korom óta dolgozom, munkával keresem a kenyeremet”.284 Föntebb láttuk, hogy 1934-1935-ig,
gyakorlatilag egy év alatt, befutott költővé vált.
A második jól elkülöníthető szakasz 1935-1945-ig tartott: ez a világháború előestéje,
és magának a háborúnak az ideje volt. Az ország polarizálódott, a társadalmi közeg átalakult,
a kultúra fokozatosan bezárkózott a háború, a nácizmus és a nyilas terror légkörében. Az ismertség új szintjére helyezte a harmadik nemzedéket, hogy 1935-ben kibontakozott egy velük
kapcsolatos vita a Nyugatban. Kirobbantója a Korunk antológia volt (Toldalagi is szerepelt
benne), melynek kritikusai sajnálkozó, lekicsinylő bírálattal illették a nemzedék lírikusait. 285
Ő ebben az időszakban továbbra is tisztviselői életet élt, és csak akkor találkozott irodalmár
barátaival, ha ideje engedte286: „irodában dolgozva kerestem meg a kenyeremet, fittyet hánytam minden irodalompolitikának, vagy annak, mit mondanak rólam az irodalmi körökben”. 287
Rónay László meg is jegyzi: „nem az a típus volt, aki mindenütt jelen van, s hangos szóval
hirdeti saját kiválóságát”.288
Végül az 1945-48-ig tartó, sajátos időszak következett: átmenet a háború és a kommunista fordulat között. A világháborúban elhunyt íróknak emléket állító Magyar mártír írók antológiája 72 halott alkotót nevezett meg,289 vagyis a veszteség elmondhatatlanul nagy volt. De
óriási lendülettel szerveződött újjá a civil Magyarország. Egyes források szerint 1945-ben már
170 kötetcím szerepelt a könyvnapi újdonságok listáján.290 De igazán 1947-ben, a pénzügyi
stabilizálódás évében nyerte vissza erejét és sokszínűségét a szellemi élet. Számos folyóiratot
alapítottak, vagy indítottak újra ebben az alig három évben – ez az időszak egyébként is a stílusok, az irányzatok és a különféle irodalmi iskolák burjánzásának ideje volt. Azért is történhetett így, mert az első demokratikus választásokat követő fél évben gyors polarizációs folyamat zajlott a politikai életben. Ez a sokoldalú viszonyrendszer képeződik le a művészeti folyóiratok sokaságában.291 Ekkor még a kommunisták is demokratikus jelszavakat hangoztattak.292 Ez a pár év a harmadik nemzedék emberi beérkezésének történelmi pillanata, hiszen
ekkoriban léptek harmincas éveikbe. Sajnos nem tartott sokáig az érett felnőttkor szabadsága.
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Toldalagi ekkor még – betegsége ellenére – képes volt hivatalát ellátni az Elektromos
Műveknél. 1947 decembere és 1948 tavasza között több hónapot töltött a római Collegium
Hungaricumban.293 Genfben ajánlatott kapott a Menekült Értelmiségiek Világszövetségének
vezetőjétől, hogy vonuljon be egy szanatóriumba, ahol kezeltethetné tüdőbetegségét. Ő azonban nem élt a lehetőséggel.294 Pedig ennek nem csupán egészségügyi okokból lett volna értelme: 1947-től megindult Magyarországon a művészeti élet „szovjetizálása”.295 1948-tól Toldalagi nemkívánatossá, sőt ellenforradalmivá vált a radikálisan kommunista kultúrpolitika
szemében. Az emlékezés poétája „halálra” volt ítélve.296 Persze Toldalagi amúgy is indexre
került volna, hiszen katolikus írónak számított. Az MKP Kultúrpolitikai Bizottsága szerint a
katolikus egyház volt a legveszélyesebb erő a kommunista rendszerrel szemben.297
Röviden fogalmazva tehát az 1934-1948-ig tartó időszakról lesz szó. De nem szeretnénk irodalmilag transzcendens, történész-szemszögből vizsgálódni, így az alábbiakban kerüljük a nemzedéki, politikai, társadalmi kérdések tárgyalását – életrajzról is csak annyiban ejtünk szót, amennyire Toldalagi költészetének belső működése megköveteli.298 Ezekhez képest
irodalmilag immanens kérdésekről igyekszünk beszélni.
Egyrészt a költői nyelvhasználat dialogikus-imperszonális változásait vizsgáljuk,
vagyis újszerű nyelvi-poétikai mozzanatok egyes műalkotásokon, illetve életműveken belüli
megjelenését ebben az időszakban, ami szerint ma kanonikus átrendezés, ha úgy tetszik a korabeli szövegek rekanonizációja zajlik az irodalomtudományban.299 A nyelv alakításának, formálásának mineműsége alapján műfaji csoportokba rendezhetünk műalkotásokat, illetve korszakokat konstruálhatunk. Az alábbiakban tehát egyrészt azt fogjuk vizsgálni, milyen módon
alkotja meg Toldalagi költészetének szövege saját világszerűségét, és ezáltal költői nyelvhasználata milyen költészeti hagyományba illeszkedik. Figyelembe véve persze a kérdés nehézségeit. Thomka Beáta már 1991-ben leírta, hogy „kilátástalannak tűnik egy rugalmas kategória-háló kialakításának igénye az e századi költészet formanyelvét illetően, amikor tudjuk, hogy
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a klasszikus epikai, lírai műfajok leírására sem került sor”.300 A költői nyelvhasználat diakrón
változásait vizsgáló stílustörténet kapcsán Szabó Zoltán is úgy fogalmazott 1997-ben, hogy
„kevés olyan tudományt ismerünk, amelynek alapfogalmai annyira tisztázatlanok, amelyben
annyi bizonytalanság és jogosult kétely lenne, mint itt”.301 Ez 2003-ig sem változott sokat: „a
két világháború közti időszak poetológiája (…) még a nemzetközi szakirodalomban sincs korszerűen feldolgozva”.302 Ennek ellenére meg kell kísérelnünk erről szót ejteni.
Másrészt különös figyelmet fordítunk arra, hogy a két világháború közötti időszaktól
kezdve nagyfokú remitologizáció zajlott a magyar költészetben.303 Ezért a korszak költői szövegvilágai között nem csupán a beszédmód (nyelvi működés) hasonlósága, hanem sajátos
szimbolika (motívumhasználat) is összefüggést teremthet. Így a szövegek intertextuális vonatkozásait is figyeljük. Bár ennek is megvannak a maga nehézségei, hiszen eddig nem történtek
összehangolt motívumvizsgálatok, ezért nincsenek a korszakot leíró metafora- és szimbólumszótárak, melyek bemutathatnák az egész korszak szépirodalmi jelképhasználatának sajátosságait.304 Ennek megalkotására természetesen ez az írás sem vállalkozhat.
Tehát – Northrop Frye kifejezéseit kölcsönözve – a Toldalagi szövegvilággal kapcsolatos kutatásunk nem csupán centripetális (az egyes művek zárt, autonóm nyelvi világára, belső struktúrájára vonatkozó) hanem centrifugális (vagyis az egyes szövegek kifelé irányulását
vizsgáló) is lesz.305 Igaz, Frye centrifugalitáson az egyes szöveg köznapi referenciáját értette306, azonban mi a valóságvonatkozást az intertextualitás halmazának részeként kezeljük (valójában a világ is lehet szövegszerű). Frye maga mondta egy helyen, hogy ha a költemény
anyja a valóságos világ, amiben megszületik, akkor apja az őt körülvevő költészeti kontextus –
a költő pedig a bábája.307 Az irodalom centrifugális működésének vizsgálata ily módon műfaji
kérdésekhez vezet el, illetve az irodalom mítoszalkotó funkciójának irányába tágítja vizsgálódásunkat.308 Érdemes is vizsgálódni errefelé, hiszen Toldalagi életműve egyfajta mitologizáló
költői tendenciába is beilleszthető, mely elszigetelt, magányos alkotókat rokonít (Hajnal
Anna, Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Kálnoky László).309
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Az irodalmi szöveg nyelvi működését akár centripetális, akár centrifugális értelemben
vizsgáljuk, mindkét értelemben beszélhetünk figuralitásról. Mivel a latin figura szó alakot is
jelent, és van köze a latin pictura szóhoz, a figuralitást szokás a „képszerűséggel” azonosítani.310 Azonban ez nem szerencsés, mert az irodalmi szöveg jelentésképzését egyoldalúan a látás metaforájával írja le. A vizuális érzékelés érzékleteinek nyelvi eljárásokkal való megelevenítése – az irodalom kifejezőerejének növelése érdekében – bizonyos költői korszakokban és
bizonyos költők életművében valóban főszerepet kap.311 Egyesek szerint az a legkifejezőbb
nyelv, ami képeket mindenféle nyelvi kötőelem nélkül egymás mellé helyez. 312 Horatius úgy
fogalmazott, hogy „a költészet olyan, mint a festészet”313, Dávid Katalin esztétikájának is van
olyan megjegyzése, miszerint „a festményt olvasni kell, az irodalmat látni”.314 A látás metaforája Toldalagi és Pilinszky ars poeticája számára is fontos. De nem kap mindig főszerepet az
irodalomban.
Tehát a képszerűség terminust az alábbiakban nem használjuk az általában vett figuralitás kifejezésére. A figuralitás ennél jóval többet jelent: egy műalkotás és az általa utánzott
valóság között arányok sokféle analógiája állhat fönn, ami nem csupán vizuális lehet – ennek
legkihívóbb példája a non-figuratív képzőművészet.315 A figura lehet auditív (megszervezett
hangzás), érinthet más érzékszerveket (tapintás, szaglás, hő és ízérzékelés), mozgás képzetét
keltheti és lehet pszichológiai vonatkozású.316 Lehet intertextuális is, hiszen egy műalkotás
utánozhat más műalkotásokat is.317 Azért tartjuk fontosnak ezt az elkülönítést, mert a kifejezetten képszerű, vizuális asszociációkat keltő figurák a nyelvi figuralitás alfajaként, korszakilletve műfajalkotó jelentőségükben lesznek fontosak számunkra. A képszerűség terminusát
tehát lefoglaljuk speciális nyelvi jelenségek kifejezésére.318 Pilinszky egész költészete nyelvileg leírt látványokból építkezik: szó szerint szemléletes, láttató (hiszen a szem számára ad va310
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lamit). És ezt bizonyos fokon Toldalagi szövegvilágának köszönheti. 319 Meggyőződésem szerint a Toldalagi és Pilinszky közti kapcsolat ilyen értelemben vizsgálható leginkább, amit Rónay László föntebb idézett véleménye is megerősít: „a jelképek - melyeket az irodalomtörténet-írás Pilinszky szuverén leleményeinek tulajdonít - már (ti. Toldalagi) első kötetétől megvannak, alakulnak, módosulnak”.
Figuralitáson tehát centripetális értelemben azt a tudatos (vagy legalábbis sajátos)
nyelvalakítást, formálást értjük, ami elkülöníti a szépirodalom nyelvét a hétköznapitól. Figurális az a nyelv, amit valaki megformált:320 – hiszen a költészet „a nyelven elkövetett szervezett erőszak”.321 A Roman Jakobson által poétikainak nevezett nyelvfunkcióról beszélünk,
mely „az egyenértékűség elvét a szelekció tengelyéről a kombináció tengelyére vetíti”. Eszerint az irodalmi szöveg belső, strukturális alapelve az ismétlődés: „az ismétlődés ebben az értelemben a kombináció tengelyén létrejövő egyenértékűség, elemek közti megfelelés (ekvivalencia), ami lehet fordított megfelelés is (oppozíció)” – vagyis az irodalmi szövegben a szintagmasorok tartalmaznak egymással ekvivalens elemeket. A figuralitás ilyen értelemben jelentkezhet retorikai, verstani és stilisztikai szinten. A poétikai funkció által érzékletessé tett
nyelvhasználat érzékelhetővé teszi magát a nyelvet is (autotelikus).322 A diszkurzív nyelvhasználat egyértelmű szemantikájához képest a figurális, a költőileg megformált szöveg többletet
hordoz. Paul de Man szerint a diszkurzív nyelvhasználat zavarba jön a figurális nyelvhasználattal szemben, hiszen az homályossá teszi a nyelv szemantikáját: „olyan rászedés, amit élveznek a rászedettek”.323 Zavaró a szókép, mert nyelvi szabálysértés.324 Ugyanakkor kihívás
is, hiszen „minden metafora egy találós kérdést rejt magában”.325
De mielőtt a harmincas, negyvenes évek magyar költészetének – benne Toldalagi és
Pilinszky – beszédalkotási stratégiáit vizsgálnánk, előbb a centrifugális értelemben vett figuralitásról ejtünk néhány szót.
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Tipológia, mint intertextuális figuralitás
Az irodalmi műalkotás az ismétlődés által belső, nyelvi konvenciót alkot.326 De az egyes szövegen túlmutató ismétlődés ennél sokkal erőteljesebb konvenció megalkotására képes. Létezik konvenciója egy-egy művésznek, de egy-egy kultúrának is: Northrop Frye szerint az ember olyan világegyetemben él, mely a képzeletében létezik. Az emberi képzeletnek is van hagyománya, és ez a hagyomány nemzedékről nemzedékre öröklődik.327 Hans-Georg Gadamer
is úgy véli, hogy „valójában minden szimbolizációt (ti. egy-egy individuális nyelvi konvenció
létrehozását) egy mitikus-allegorikus hagyomány határol körül”.328 Minden nyelvi újdonság a
nyelv konvencionális hátterében születik meg – az átörökítést szövegek, illetve a szövegek
között átívelő (intertextuális) ismétlődések végzik. Talán ezért is mondják egyesek azt, hogy a
költészet az emberiség anyanyelve.329 A kérdést mármost az, mi az az állandó, ami újra és újra
szóhoz jut a költészetben – illetve hogyan lehet ezt vizsgálni!?
Kérdésünk megválaszolásához be kell vezetnünk egy görög terminust. A latin figura
szót többek közt a görög tüposz (a továbbiakban: típus) megfelelőjeként is használták a latin
fordítók – a figura szó jelentése ilyen kontextusban hasonló alak, másolat. Ennek etimológiai
alapja az, hogy a görög tüptein ige elsődlegesen azt jelenti: ütni. Innen jön, hogy a típus a lágy
viaszba pecsételt lenyomatot is jelentette (egy ütés által hagyott nyom), és azt az öntvényt,
ami a szilárd öntőforma által újra és újra előállítható. Ugyanakkor jelentette magát az öntőformát és a pecsétnyomót is. A típus tehát egyszerre állandó, szilárd minta és annak ismétlődő,
vagyis mindig megújuló lenyomata.330 Utóbbiak nem teljesen egyformák, egymáshoz képest
alakulnak – de jól láthatóan utalnak egymásra, hasonlítanak.
Ilyen értelemben az irodalom is alkalmaz típusokat331 – a típus szót lehet az intertextuális ismétlődés kontextusában is érteni.332 Ilyen tipikus elemek az irodalomban lehetnek ismétlődő témák, általános emberi helyzetek, bizonyos emberi magatartásformákat megtestesítő
szereplők, allegorikus személyek, lehetnek a szcenírozottság elemei (szituációk, helyszínek,
jelenetek, illetve azok díszletei)333, lehetnek közhelyszerű trópusok (metaforák, hasonlatok,
326
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megszemélyesítések).334 Ezen kellékek tárházából táplálkozik az állandóan megújuló költészet.335 Létezik tehát egy „szimbolikus tematikai konvenció”, mely a műalkotások világát építő elemekből áll.336 A hagyományalkotó típus-hálózat egyes kultúrákra jellemző tehát, de valójában ennél is tovább hatol: kultúrákon, időkön és tereken is átível – így alkotóelemeit nem
is típusnak, inkább archetípusnak szokás nevezni.337 Az így értelmezett típus az irodalom
olyan kelléke, mely „az egyetemes emberi kultúra, az egész világirodalom rendszerében értelmezhető”. Szimbolikus jelentősége az egyes művektől függetlenül kialakult, a befogadók
mindenhol, mindenkor értik – vagy legalábbis ismerik.338 Cs. Gyímesi Éva terminológiai tisztázása szerint a típussal és az archetípussal érintkező fogalom a toposz és a motívum. A toposz azért más, mert az nyelvi szinten (és nem a konvencióban) rögzült, megkövült fordulat.339 A motívum pedig egyes életművekre jellemző ismétlődő szimbolikus kifejezés.340
A föntiekből következik az irodalmi állandóként megjelenő (arche)típusok vizsgálatának módszertani kérdése. Mint sok más esetben is, az európai kultúra alapszövegének számító
Biblia értelmezési hagyománya nyújt számunkra segítséget – vagyis a biblikus hagyományból
származó tipológia.341 Northrop Frye szerint zavart okoz a kritikai gondolkodásban, ha a
nyelv elkezd tipologikusan működni – ugyanis a nyelv tipologikus működése primitívnek
hat.342 Fabiny Tibor szerint a karteziánus tudományosságából, illetve az arra alapozó irodalomtörténetből és teológiából (!) valóban szenvedélyes ellenkezést vált ki a tipológia: egy magára valamit adó történetkritikai beállítottságú teológus, vagy pozitivista irodalomtörténész
nem használja ezt az értelmezési formát. Mégis, a hermeneutika gadameri fordulata után újrafelfedezésre vár: „A posztmodern szemlélet a nyelven keresztül sokszor éppen az elfelejtett
hagyomány felé fordul (ti. metafora, szimbólum, mítosz), aminek a ma számára is van üzenete.” Paul Ricoeur-re hivatkozva mondja Fabiny, hogy el kell jutni a posztkritikus alázat, vagyis a „második naivitás” állapotába.343 Frye kicsit durva hasonlatával élve: ha a mítosz metaforikus nyelvét átfordítják metonimikus vagy diszkurzív nyelvre, az „a fogalmi kifejezés hulla334
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Amit a föntebbi etimológiai fejtegetéseink értelmében akár figuralitásnak is nevezhetnénk (ahogy például
Erich Auerbach következetesen teszi), a két szó ugyanis egymás megfelelője. FABINY, Isten művészete, 44.,
FABINY, Figura és betöltődés, 20. (Egyébként a latin figura szó görög megfelelőiről, illetve az ókeresztény kori
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szagától bűzlik”.344 De Pilinszky János is hasonlóra gondol, amikor ezt mondja: „a költészetet
lényege szerint egyedül a maga nyelvén szabad és lehet megértenünk”.345
Megkíséreljük tehát most rehabilitálni a tipológiát. Azonban itt további terminológiai
tisztázást kell végrehajtanunk: a fenti bekezdésből kiderülhetett, hogy a tipológia egyszerre
több dolgot is jelenthet. Beszéltünk róla, mint beszédmódról, nyelvi eljárásról és mint egyfajta
értelmezési módszerről. Fabiny Tibor szerint a tipológia kilenc (!) féle értelemben használható fogalom: a Biblia egyféle olvasása (1), az Ó- és Újszövetség egységének princípiuma (2), a
bibliai egzegézis egy módszere (3), beszédalakzat, szókép (4), gondolkodásmód (5), retorikai,
szónoklattani forma (6), történelemszemlélet (7), az ismétlődés princípiuma, mint kompozíciós alapelv a műalkotásban (8), szövegekben az intertextualitás megnyilvánulása (9).346 És tegyünk hozzá egy tizediket is: egy prófécia beteljesülése.347
Ezek közül a nyolcadik és talán a hatodik értelem az, amit mi föntebb centripetális figuralitásnak kereszteltünk el. Dolgozatunk ezen részén azonban a negyedik és a hetedik értelemről szólunk, melyek közt összefüggést teremt a kilencedik. Vagyis – hogy konkrétabban
fogalmazzunk – beszélni fogunk tipológiáról, mint beszédalakzatról, és tipológiáról, mint történelemértelmezési eljárásról. De mindkettőre igaz, hogy egyfajta intertextualitásra alapozódik.
A tipológia, mint beszédalakzat hasonlít a metaforára. A tipológia ugyanis „képbeli
interpretáció”348, és a metafora is – nem tudom elkerülni a szó használatát – képpel magyaráz349. Az iskolás tropológia szerint a metafora egy jelenség, fogalom nevének átvitele egy
másik jelenségre, fogalomra, a köztük fennálló, megtalált, vagy megteremtett kapcsolat alapján – egyszerűbben: az egyiket a másikkal megmagyarázzuk. A metaforikus és tipologikus
beszédalakzatok közt mégis van két alapvető különbség. Az egyik az időbeliségben, a másik
pedig a jelentés szerkezetében keresendő.
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Itt lehet dogmatikára, de tudományos nyelvre is gondolni. FRYE, Kettős tükör, 111–112.
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Az időről szólva: metaforikus esetben az azonosított elemek szimultán módon állnak
együtt az időben350 – a tipologikus kapcsolat két eleme viszont időben elcsúszott.351 Tehát a tipológia időben mozgó beszédalakzat.352 Erich Auerbach szerint a tipológia speciális allegorikus forma, a jelentő és a jelentett kétoldalú történetisége miatt.353 Vagyis amíg a normál metafora, allegória időben szimultán elemekből áll, addig a tipológia időben elcsúsztatott elemekből.354 (Paul de Man is tesz különbséget időben szimultán illetve időben mozgó beszédalakzatok között, bár egész eltérő terminológiát használ.355)
Van tehát időben szimultán figuralitás: allegorikus, metaforikus, szimbolikus beszédalakzat és retorikai forma (ami centripetális, egy műalkotáson belül áll elő) – ezt a görög hagyományok nyomában járó latin retorika értelmezte így. 356 De van időben eltolódó figuralitás:
tipologikus beszédalakzat (ez centrifugális dolog, ami szövegek között, intertextualitásan teremt egyfajta képi interpretációt) – ez a biblikus, zsidó-keresztény írásmagyarázatból eredő
lehetőség. Mindennek köze lehet ahhoz – mint már föntebb említettük –, hogy az ókori görögök inkább kozmoszként (térben, metonimikusan), az ókori zsidók viszont inkább történelemként fogták föl a világot (teleologikus üdvtörténetként).
De különbözik a tipológia a metaforától a jelentés szerkezetében is. Az iskolás tropológia szerint egy metaforikus szókép azonosítottból (fogalmi sík) és azonosítóból (képi sík)
épül föl. Kettejük között a létezik egy közös mozzanat (tulajdonság) aminek alapján az azonosítás megtörténhetett. A görög kultúrából származó allegorikus értelmezés ez alapján statikus
jelentéseket keres a képekben.357 A tipológia beszédalakzata viszont más módon építi föl jelentésszerkezetét – nevezhetném akár síkváltó jelentésszerkezetnek is.
A tipológia, mint beszédalakzat – első ránézésre – szintén két elemből, és egy azokat
összekötő mozzanatból áll. Az egyik elem időben megelőzi a másikat. Az időben korábbit nevezzük típusnak (a keresztény hagyományban erre rengeteg szinonima él: prefiguráció, elő350

Nem szólnánk itt arról, hogy az ún. teljes (in presentia) ill. részleges vagy nem teljes (in absentia) metafora
esetén ez hogyan módosul, egyáltalán módosul-e. Ez további vizsgálódás tárgya lehetne. (A latin terminusokat
ld. THOMKA, 245.)
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FABINY, Isten művészete, 43.
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„A figurális értelmezés két olyan esemény vagy személy között hoz létre összefüggést, amelyek közül az egyik
nemcsak önmagát, hanem a másikat is jelenti, a másik pedig az egyiket magába foglalja, vagy beteljesíti. A figura két pólusa időben elválik egymástól, de mint valódi történés, vagy személy, mind a kettő az idődimenzión belül van.” AUERBACH, Figura, 43–44.
354
Ami Fabinynál, Frye-nál, Dávid Katalinnál tipológia, Auerbachnál figuralitás – amit Fabiny metaforikusnak
nevez, azt Auerbach allegorikusnak, Dávid Katalin pedig szimbolikusnak.
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Ő az iróniát tartja szimultánnak, és az allegóriát időben elcsúsztatottnak. Paul de MAN, A temporalitás retorikája, 56–57.
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AUERBACH, Figura, 27.
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Például Alexandriai Philón (aki bár zsidó volt, görög módra filozofált, mivel Alexandriában élt), vagy Origenész. AUERBACH, 33–34., 44–45., FABINY, Isten művészete, 44–45.
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kép, előrevetülés, árnyék, fátyol, minta, példázat, rejtély, alak, kép, allegória, titkos mondás,
jel, zálog358), az időben későbbit antitípusnak (itt csupán három szinonímát tudok említeni:
posztfiguráció, utókép, betöltődés).359 Fabiny a tipológia összetevőit (Paul Ricoeur alapján)
így definiálja: „a típus a múltban van, az antitípus pedig a jelenben, vagy pedig a típus a jelenben, s az antitípus a jövőben”360 és „a figura (tipus) olyan nyelvi alakzat, amely beteljesedést, vagy betöltődést kíván, a beteljesedés pedig olyan művelet, ami az (eredetileg üres figura, vázlat, modell, nyom, formula, stb.) betöltésére ill. kitöltésére irányul”361. A tipologikus
betöltődés által tehát egy antitípus úgy tölti be saját típusait, hogy rekapitulálja őket, s azonosítva magát velük, egy magasabb szintre helyezi őket.362 Leonard Goppelt ezt a jelenséget
Steigerung-nak (fokozás, emelkedés) nevezi – ami nem folytatás, nem ismétlés, hanem beteljesítés.363 „Az új, noha minőségileg más, mint a régi, mégsem választható el attól s a tipológia, amikor az új Dávid, új Exodus, új teremtés, új szövetség, új Jeruzsálem stb. terminusokat
használja, nem tesz mást, mint azt, hogy az újat a régi jegyében írja le (…) vagyis hitet tesz
amellett, hogy a történelmet formáló (…) Isten azonos önmagával, a múltban és a jelenben is
ugyanaz.”364 Típus és antitípus között megfigyelhető egyfajta minőségi ugrás: „nagyobb van
itt Salamonnál” mondja Jézusról, mint antitípusról Máté evangélista (Mt 12,42).365
Az idáig elmondottakból az következik, hogy a tipológia beszédalakzatának három
eleme (a metafora jelentésszerkezetének analógiájára): típus (betöltött, amit betöltenek), antitípus (betöltő, ami betölt) és betöltődés (a kettőt összekötő mozzanat). Ez első ránézésre – újszövetségi szemszögből – roppant egyszerű képlet. Az Ószövetség tele van típusokkal, és
minden ószövetségi típus antitípusa Jézus Krisztus.366 Ezt egy kicsit megbonyolította Szent
Ágoston, aki szerint az Ószövetség tartalmazza az időre vonatkozó figurákat, amiknek beteljesülése a megtestesült Krisztus – az örökkévalóság figuráit az Újszövetség tartalmazza, ezeknek beteljesülései spirituálisak lesznek: az Ószövetség árnyék, az Újszövetség kép, az Új Te-
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remtés valóság.367 Természetesen itt azonnal felmerülhetnének Jézus Krisztus isteni és emberi
természetéről szóló teológiai traktátusok fejezetei a tipológia témájában368, azonban ez a pár
sor csupán annyit szeretne bemutatni, hogy a tipológia beszédalakzatát felhasználhatjuk az
irodalmi intertextualitás vizsgálata során. Vagyis Szent Ágoston megjegyzése ebben a kontextusban azért érdekes, mert az eddigi horizontális szemszögbe vertikalitást vitt: típus és antitípus időbeli, történeti mozgását spirituális, vagyis időn kívüli szemszög felé tágította. Ezáltal a
vertikalitás által vonható be típus és antitípus ismétlődő, variációs játékába az archetípus fogalma.369
Dávid Katalin szerint a tipológiai ábrázolás olyan összetett szimbólum, amikor is a típus az antitípusra, az antitípus a típusra utal – vagyis egymásra utalnak! – de egyik sem önmagát jelenti!370 Az időben megjelenő típus és antitípus tehát valami más, véleményem szerint
egyetlen föléjük rendelt archetípus ismétlődése. Szent Ágoston szerint minden antitípus – vegyük észre, hogy nála már nem csak az egyetlen Krisztus szerepelhet antitípusként! – válhat
egy hozzá képest későbbi antitípus típusává. Amikor Stéphane Mallarmé azt mondja, hogy „a
költői virág az a virág, ami minden csokorból hiányzik”, akkor az archetípusról beszél.
Ugyanis az idők végezetéig írhatnak költők verseket a virágról, mint témáról, de egyetlen vers
sem érheti el a virágtéma teljességét, csupán bővíti a róla szóló variációk sokaságát. A „költői
virág” azonban a horizonton túl egzisztál. Horizontalitásról beszélek, amikor intertextuális tipológiáról beszélek. Vertikalitásról beszélek, amikor archetipikusságról beszélek.
Ellentétben a metaforával, a tipológia beszédalakzatában nem úgy emelkedik egyik
elem a másik fölé, hogy jelenti azt – kettő közül egyik sem „azonosított”. Az azonosított az
alakzaton kívül lévő archetípus. Vagyis típus és antitípus egy horizontális vonalon képzelhető
el, viszont jelentettjük, az archetípus, ami vertikálisan fölöttük áll és tér-időben beteljesíthetetlen. Ilyen értelemben teljesen fölösleges azt vizsgálni, melyik volt előbb: a kérdés az, melyik
tölti be jobban önnön archetípusát. Ilyen értelemben elképzelhetők egész típus-sorozatok. A
virág típusa költői paradigma – vagyis ismétlődés az idő tengelyén. Ennek az ismétlődésnek
soha nem szakad vége, amíg tart a költészet története. Ezeknek az ismétlődéseknek – csakúgy,
mint egyetlen műalkotás belső ismétlődései esetében – az ad értelmet, hogy az ismétlődő ele367

AUERBACH, 36–37., RATZINGER, A liturgia szelleme, 50.
Például érdekes lenne megvizsgálni azt a kérdést, hogy a feltámadt Krisztus tartható-e a történelmi Jézus antitípusának. Ha nem, akkor a történelmi Jézus milyen spirituális valóság típusa?
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Jelenlegi gondolatmenetem metaforikus rendszerében Jézus Krisztust inkább archetípusnak nevezném, mint
antitípusnak. Hiszen így ír róla a Biblia: „Ő a láthatatlan Isten képmása, és minden teremtmény elsőszülöttje (…)
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mek nem teljesen ugyanolyanok, vagyis variálódnak.371 A tipologikus beszédalakzat vizsgálatának értelemét horizontálisan az ismétlődő elemek egymáshoz való viszonyainak feltérképezése adja meg – így beszélhetünk szövegek egymásra való utalásáról. Az intertextualitásból
előálló jelentés nem statikus, hanem dinamikus, állandó megújulásra képes: „történő
jelentés”. Minél több az ismétlődés, annál több a vonatkozás és sokfélébb a jelentés: a poliszémia annál gazdagabb!372
Az ilyesféle jelentésképződés teleologikus, vagyis az archetípusra, mint célra és mint
egészre irányul.373 Tehát a tipológiát vertikálisan is van értelme vizsgálni: az archetípus betöltődésének minősége szerint. Illetve a gazdagodás, gazdagítás szemszögéből. Ebből a szempontból viszont a vizsgálat tökéletesen alineáris lehet, nem fontos az időbeli egymásra következés, csupán az archetípushoz való viszony. A kapcsolatot két típus között szülheti a befogadó is, nem kell életrajzi bizonyíték. Ha valamit tipologikusan értelmezünk (vagyis valamiféle
archetipus, őskép beteljesítőjeként), az lehetővé teszi, hogy kiragadjuk lineáris, időbeli összefüggéseiből (történelmi, politikai, biográfiai) – lehetővé tesz felülről való, alineáris összevetéseket374. Csak egy radikális példa, mit is jelenthet ez: Fabiny Tibor saját 1992-es könyvét (The
Lion and the Lamb. Figuralism and Fulfilment in the Bible, Art and Literature, Macmillan,
1992) úgy értelmezi, mint Jonathan Edwards Excellency of Christ című, azonos témájú, de
1738-as igehirdetésének előképét! Nem győzzük hangsúlyozni: egy 1992-es szöveg tipológiai
horizontban előképe egy 1738-ban keletkezettnek, csak mert az utóbbi szerény szerzője jobbnak találja a magáénál!375 Vagyis Fabiny Tibor szerint a betöltődés Jonathan Edwards művében jobban sikerült!376
A tipológia azonban – föntebb láttuk – nem pusztán nyelvi alakzat, hanem sajátos történelemszemlélet is. E kettőnek minden bizonnyal sok köze van egymáshoz, tehát már a föntiekből is kiderülhetett sok minden. De mégis fontosnak tartjuk, hogy erről külön beszéljünk.

Tipológia, mint történelemszemlélet (elrejtett rend)
Søren Aabye Kierkegaardnak van egy rövid könyve az ismétlésről, mely 1843-ban jelent
meg.377 Egy zátonyra futott szerelem megfigyelése kapcsán fejt ki néhány nagyon érdekes
gondolatot. A kötet az élethez való hozzáállás háromféle attitűdjét mutatja be. Az emlékezést,
371
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a reményt és az ismétlést. Előbbi kettőről nem szól pozitívan: „Ki szeretne a múlt emlékirata
lenni, vagy olyan tábla, melyre az idő minden pillanatban új jelet rajzol?”.378
Talán a remény attitűdjét értékeli legkevésbé, mert gyermekségnek tartja: ezen az újdonság állandó, betölthetetlen hajszolását érti. Olyanok tevékenysége ez, akik úgy érzik, hogy
még nem láttak mindent, ezért állandóan mozgásban vannak, rohannak. De egyrészt nem tudják, mi vár rájuk, másrészt nincs bátorságuk megállóhelyet választani. Ebben a szövegben a
remény egy ismeretlen jövő felé irányulást jelent – durvábban fogalmazva céltalanságot. 379
Bár negatívnak tartja, többre értékeli ennél az emlékezést: mert a görögöknek tulajdonítja, és
mert ez már túl van a gyermeteg fázison. Másrészt ezt látja igazán oppozícióban az ismétléssel, ezt látja nemesebb ellenfélnek: „Az ismétlés és az emlékezés ugyanaz a mozgás, csak ellenkező irányban, mert amire emlékezünk, az volt, vagyis visszafelé megismétlődik; a tulajdonképpeni ismétlés ezzel szemben előre emlékezik.”380 És ez a mondat a kulcs: úgy tűnik van
lehetőség arra, hogy ne vesszen el a múlt – úgy tűnik van lehetőség legyőzni az időt.381 Kierkegaard szerint, aki túllép a céltalanság gyermeteg állapotán, az választhat: „A létezést körülhajózva kiderül, van-e bátorságunk megérteni, hogy az élet ismétlés, s hogy tudunk-e örülni
neki. Aki körülhajózván az életet, eltelt vele, annak nem marad más, mint valami savanyú tengődés; aki viszont az ismétlést választotta, él.”382
A választás eldönti, hogyan élünk. Az emlékezést választani melankolikus, szomorú
dolog.383 Az ismétlést választani viszont boldogság – és az érett férfiak bátorsága384: „Egy író
szerint egyedül az emlékezésben élő szeretet boldog. (…) Valójában az ismétlésben rejlő szeretet az egyetlen boldog szeretet. (…) Csak az élhet igazán boldogan, aki nem áltatja magát
azzal, hogy az ismétlés valami újat hoz, mert akkor elegünk lesz belőle. (…) Aki azonban nem
értette meg, hogy az élet ismétlés, s hogy szépsége ebben rejlik, az önmagát ítéli el (…) Ha Isten nem akarta volna az ismétlést, nem jön létre a világ. Hiszen nélküle a remény csalfa terveit követi, vagy mindent visszavesz és megőriz az emlékezésben. De nem így tett, ezért a vi-
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lág létezik, mégpedig azáltal, hogy a világ maga is ismétlés. A valóság és a létezés komolysága. Aki az ismétlést akarja, megkomolyodott.”385
Úgy tűnik, hogy a választás, ami eldönti, szomorúak vagy boldogok leszünk életünkben (vagy akár művészetünkben!), nem is könnyű dolog: „a görögök éppen ellenkező irányba
haladnak, s egy görög itt az emlékezést választaná, anélkül, hogy lelkiismeret-furdalása lenne”. Ennél sokkal tragikusabb viszont, hogy „az újkori filozófia viszont egyáltalán nem végez
mozgást [ti. se nem emlékezik, se nem ismétel], csak megszüntetve megőriz, s ha mégis végez,
azt az immanenciában teszi”. Elismeri egyőbként ő is: az ismétlést, ami „előrefelé
emlékezik” nem is olyan egyszerű választani. Bevallja, hogy ennél a pontnál ő is megrekedt:
„Az ismétlés számomra is túl transzcendens. Körülhajóztam énemet, mégsem jutok túl magamon, azt a bizonyos archimédeszi pontot nem tudom felfedezni”.386 Az ismétlés választása
ugyanis úgy tűnik az immanens és a transzcendens világszemlélet közötti választás – ami a
20. század előestéjén súlyos dilemma.
Frye (Kierkegaard alapján) két időben mozgó gondolkodási formát különböztetett
meg: a kauzalitást és a tipológiát. Míg a kauzalitás múlt-orientált (alapja az értelem, a megfigyelés és a tudás), addig a tipológia jövő-orientált (alapja a hit, a remény és a vízió).387 A kauzális történelemszemlélet egysíkú, horizontálisan mozog – egy vonalzóra aggatott dátumok
mentén, de mindig csak visszafelé! A tipologikus történelemszemlélet viszont képes kívül helyezkedni a linearitáson, mintegy másik síkból szemlélni a történelmet – ahogy föntebb elmondtuk, vertikális, vagyis transzcendens szemszögből. Valójában ez nem is történelemszemlélet, hanem egyfajta immanencián túli rend perspektívájának tételezése, mely nem a kauzalitás szabályai szerint rendezi az eseményeket. A tipológia történelemszemlélete (ami világszemlélet) képes „vertikális ugrás” végrehajtására, képes felülemelkedni az immanens időbeliségen. Mintha valaki olyan nézné a történelmet, aki már tudja, mi lesz a vége 388 – vagy perspektívája lenne valamiféle nyelven túli egész (ahogy az ismétlődő típusok rendszerének nyelvfölötti mintája az archetípusok összefüggő hálózata)!
Kierkegaard kérdése tehát az, hogy lehetséges-e a boldogság, ami azonos az előrefele
való emlékezéssel!? Hogy mit is jelent az előrefelé való emlékezés, ennek megválaszolására
segítségünkre siet Paul de Man egy mondata: „A kései Friedrich Schlegel – akárcsak Kierkegaard – számára csak a nyelven túli hitbe való ugrás jelenthet megoldást”.389 Ha ez így van,
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akkor az „előre irányuló emlékezés” Kierkegaardnál nyilvánvalóan a keresztény hitbe való
ugrást jelenti.390 A Biblia és a keresztény teológia kontextusából szemlélve valóban egész világosan megérhető, mire is gondol Kierkegaard.
Az ószövetségi szentírásban több helyütt elhangzik a felszólítás: „gondolj a végére!”
– az egyik legjobban ideillő mondat: „Ne add át szívedet a búbánatnak, űzd el magadtól és
emlékezz meg a végéről!” (Sir 38,21). Érdekes az ige, ami itt, és más hasonló helyeken szerepel: [zkr]. Ezt emlékezni értelemben fordítják, de szó szerint azt jelenti: jelenvalóvá tenni. Az
ószövetségi szövegekben parancs a [zkr], mert ennek során Izrael Isten jótetteit idézi föl, és
hálát ad értük – Luis Alonso Schökel mindezt kedves kötelességnek nevezi. A múltban történt
jó dolgokra megemlékezni ugyanis a jelen számára reményt ad: „Emlékezzél meg arról, hogy
rabszolga voltál Egyiptomban, s az Úr, a te Istened szabadított meg onnan.” (MTörv 24,17–
18). Az Úr ugyanaz, tehát a mai bajból is ki fog szabadítani! A jövő perspektívájában emlékezni jelenvalóvá teszi a múlt örömét, és vidámmá teszi a gyülekezet ünneplését. A jövő ilyen
formában éltető erő.391 Az emlékezés egyébként identitást is ad, és közösséget is teremt: „a
közösség gyomrában vannak olyan zugok, ahol a regisztrált, megtörtént események őrződnek:
ezek az archívumok.”392 Kierkegaard szerint a görög emlékezésfogalom (tegyük hozzá: a magyar is) egy időskála mentén való visszafelé mozgást jelent. Művészete rekollekció, a múlt
összegyűjtése – ez zárt és szomorú dolog (nosztalgia). A héber és a bibliai emlékezésfogalom
viszont repetíció is (ismétlés), vagyis előre is irányul – vagyis jelenvalóvá próbál tenni egy
múltbeli eseményt, most és a jövőben.393 Az előrefelé való ismétlés lehetősége ontológiailag
maga a világ megváltása (új teremtés).
De mindez nem csak világszemléleti, hanem nyelvi kérdés is. Egyes elméleti vélekedések szerint az emlékezésnek ez a módja – az ismétlés módján való emlékezés – a keresztény
művészetek alapelveként is fölfogható.394 Véleményem szerint erről beszélt Pilinszky János is,
amikor a következő sorokat írta le 1965-ben: „Az év elején Auschwitz-ban jártam. Az egyik
fotó hozzásegített szemléletem bizonyos újrafogalmazásához. Meszelt karámra emlékeztető
deszkák között egy fejkendős öregasszonyt hajtanak a kivégzőbarakk felé. Az öregasszony körül két-három kisgyerek lépeget a salakos út jóvátehetetlen közönyében. Álltam a kép előtt, s
erőnek-erejével meg akartam állítani a húsz évvel ezelőtti boldogtalanságot – ahogy látszatra
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a fényképfelvétel megállította. De én a valóságot akartam megállítani. S akkor megértettem,
hogy semminek sincs értelme, ha nem tudjuk jóvátenni azt, ami már megtörtént. Nos – egy
hosszú gondolatsor kihagyásával –, én hiszek abban, hogy jóvátehetjük azt, ami már megtörtént, s méghozzá személy szerint azokkal, akikkel megtörtént – személy szerint a meszelt deszkák előtt 1942-ben lépegető öregasszonnyal.” És most következik a kulcsmondat, amit ha tehetnénk, e tanulmány minden oldalán leírnánk: „A költészet számomra ha nem is pontosan ezt
jelenti, de majdnem ezt: a jóvátehetetlen jóvátételét.”395
Az előrefelé való emlékezés azt jelenti, hogy képesek vagyunk a horizontális kauzalitást, az idő lineáris előrehaladását – ami fizikai megmásíthatatlansága miatt brutálisan könyörtelen – valamiképpen legyőzni. Ezt egy linearitást meghaladó rend elgondolása által tehetjük,
egy olyan rend által, ami a horizont fölé emelkedik – ha képesek vagyunk elgondolni, akkor
mindez nyelvi valóság a művészetben. A tipológiáról tehát egyszerre beszélhetünk nyelv- és
világszemléleti kontextusban.
Egy tudományos dolgozatban olyasféle mondatnak kellene itt következnie, hogy „mi
most természetesen csak a kérdés nyelvi oldalával foglalkozunk”. Ez azonban hazugság lenne.
Aki olvasta Paul de Man A temporalitás retorikája című tanulmányát, az pontosan tudja, hogy
a szellemtudományosságnak állandó kérdése, hogy megvalósulhat-e a valóság és a fikció organikus egybeesése – vagyis a nyelven túli valóság nyelv által történő egységes megragadása,
a mítosz. Paul de Man szerint az irónia az organikus világszemlélet és a nyelvi autenticitás
megszüntetésének, vagyis a nyelv demitizálásának legfőbb eszköze. Az irónia ugyanakkor a
szubjektum egységét is felbontja (képes az „ént” tárgyként szemlélni). Az irónia nem kellemes, az irónia nyugtalanító erő – végső soron olyan nyelvi eljárásnak tűnik, ami önmagunkba
börtönöz. Az önmagát is reflexió tárgyává tevő reflexió, mely aztán szintén reflexió tárgyává
teszi önmagát (és így tovább a végtelenségig): egymással szembe fordított tükrökben zajló
végtelen tükröződés – benne valaminek látszik a semmi, és mozogni látszik a mozdulatlanság.396 Az ilyen hatványozottan ironikus nyelvhasználat végeredménye az őrület – az ilyen
nyelvhasználatnak még a művészete sem nem jelenthet gyógyírt a boldogtalanságra, mert kizárja a beteljesedés lehetőségét (teszem hozzá: a vertikális ugrás lehetőségét).397 Egész konrétan fogalmaz a szerző: „az irónia (…) léte alapvetően a jelenhez kötődik, nem ismer sem emlékezést, sem prefigurális időtartamot”398, „az irónia felosztja temporális tapasztalatunkat
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egy olyan múltra, mely tiszta megtévesztés és egy olyan jövőre, melyet örökre megmérgez az
inautenticitás veszélye”399. Paul de Mannal együtt emiatt szívből kívánjuk egy metaironikus
nyelvhasználat újkeletű megvalósulását. A magunk részéről egyetértünk Dávid Katalinnal: „a
szimbólumok [ti. az archetípust ismétlő típusok] újraélesztése elemi érdeke a világnak” –
szimbólumok nélkül nincs kommunikáció, kommunikáció nélkül nincs közösség, közösség
nélkül pedig nincs boldog nyelvhasználat.400 Paul Ricoeur szerint is el kell jutni a posztkritikus alázat, vagyis a második naivitás állapotába.401 Véleményem szerint Kierkegaard is erre
vágyott, amikor előre irányuló ismétlésről beszélt.
Az emberiség élt már olyan időt, amikor tudta, mit jelent a fikció és a valóság egybeesése. Mindezt jól értette például a középkori ember. Ivan Illich szerint a keresztény középkor
gondolkodása szerint a világ – tehát az egész teremtett valóság – egy kívülről meghatározott
rend (ordo) alávetettjeként áll fenn. Ebben mindennek – az embernek is – előre meghatározott
helye van. Ez az ordo a teremtéstől egészen a megváltásig, majd tovább, a világegyetem újjáalkotásáig futó historia-ban van elrejtve. Fontos itt az elrejtettség motívuma: mivel az áteredő
bűn elhomályosította az ember szellemét, ezért a világ fölött álló ordo nincs közvetlenül adva
– erőfeszítést kell tenni a rend felfedezéséért. 402 A középkori szerzők szerint az ordo-nak semmi köze az események kronológiai egymásutániságához, hanem szimbólumokban és azok öszszefüggéseiben – vagyis a tipológiából – ismerhető föl! Eszerint a teremtett világban gyakorlatilag minden dolog lehet szimbólum, méghozzá nem önkényes, hanem a teremtés objektív
rendjéből következő – maga az ember is szimbólum (mint Istent jelző képmás). Vagyis aki
meg akarja ismerni a historia-ba rejtett ordo-t, annak olvasnia kell a világ sorai között, hogy
megértse a világ transzcendens narrációját.403
Ebben a gondolatrendszerben a tipológia valóban világszemlélet – Fabiny Tibor kifejezésével: lételméleti tipológia.404 Már a Szentírás is beszél úgy a világról, mint könyvről. Izajás próféta, majd nyomában János apostol a világ végezetéről szólva ezt a képet használja:
„Az ég összehúzódott, mint egy felgöngyölt könyvtekercs”.405 A középkorban is elterjedt volt a
könyv-világ metaforizáció. Szent Bonaventura a világot és annak jeleit egy hatalmas könyv
(liber) szövegeként kezeli. Aztán idézhetjük Lille-i Alán versét: „A világ összes teremtett dol-
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ga / olyan mint egy könyv és kép, / tükörként szolgálnak számunkra, hű jeleként / életünknek,
halálunknak, helyzetünknek, végzetünknek”.406
Ez a gondolkodásmód azonban máig kitart. Fabiny Tibor egy 17. századi keresztény
szerzőt, Jonathan Edwards-ot is idéz, mint aki kiterjesztette a tipológiát a természetre: „Nem
szégyellem beismerni, hogy hiszem, az egész világmindenség, a menny és a pokol, a levegő és
a tengerek, valamint a Szentírásban fellelhető isteni üdvterv, telis-tele van isteni dolgok képeivel, miként a nyelv szavakkal; és hiszem, hogy az általam említett dolgok tömkelege csak egy
kicsiny része annak, amit ezek valóban jelentenek és jelképeznek: ugyanakkor van rá lehetőség, hogy az emberek ebből a nyelvből egyre többet és többet megtanuljanak, és egyre többet
meglássanak mindabból, ami benne kijelentetik, egészen a világ végezetéig, anélkül, hogy
mindent felfedeznénk.”407 Edwards hitte, hogy a természet jelenségei mind előképek, amik
nyelvet alkotnak, amelyen keresztül Isten szeretne szólni hozzánk. Ezt meg lehet tanulni, miként bármely más nyelvet is.408 De említhetünk 20. századi szövegeket is: Oscar Cullmann
szerint az autentikus történelem egy nagy elbeszélés.409 Ezt Paul Claudel így fogalmazza:
„nous sommes comme les acteurs d’un drame très intéressant écrit par un auteur infiniment
sage et bon” – vagyis az ember egyszerre szereplője és olvasója a drámának, ami maga a történelem.410 Michael Card, egy ma is élő keresztény művész pedig 2002-ben írta: „az igazság
bele van szőve a teremtés textúrájába”.411
Az, hogy maga a keresztény hermeneutika vitte ki a tipológiát a szent szövegek értelmezési köréből, és hogy ez ilyen hosszú időn keresztül képes volt fennmaradni, arra utal,
hogy valóban meg lehet fontolni ennek a gondolkodási struktúrának a tudományos (nyelvészeti, hermeneutikai és irodalomtörténeti) használhatóságát. Fabiny Tibor szerint nem csupán
a Bibliát, hanem más dolgokat is lehet tipologikusan értelmezni: „természetesen vannak félbiblikus és Biblián kívüli tipológiák is” – számos képzőművészeti és irodalmi alkotás tipologikusan olvasható és olvasandó.412 Erich Auerbach szerint már az egész korai középkorban elkezdtek Biblián kívüli alakokat a jövő figuráiként (figura futurorum) kezelni, kiragadva őket
evilági, történelmi összefüggéseikből.413 A világhírű Ószövetség-kutató, Gerhard von Rad
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egyenesen odáig megy, hogy szerinte a tipológiai gondolkodás nem teológiai eszköz, hanem
„alapvető eleme minden emberi gondolkodásnak és értelmezésnek”.414 Sőt: a tipológiai gondolkodás nélkül – vagyis analógiás ismétlődés, visszatérés nélkül – szerinte nem volna lehetséges a költészet.415
Térjünk ki arra is, hogy a tipológia rámutat az olvasás ontológiai jelentőségére is. Paul
de Man föntebb idézett tanulmányában ezt írta: „abban a pillanatban, amikor azt gondoljuk,
hogy az irónia olyan tudás, amely képes elrendezni és meggyógyítani a világot, tápláló forrása azonnal ki is apad; amikor a Self úgy értelmezi saját bukását, hogy az valamiképpen hasznára válhat, rájön, hogy valójában a halált állította az őrültség helyébe”.416 Az inautenticitás
művészete tehát nem vezet gyógyuláshoz. A középkori mítosz gondolatmenetében viszont az
olvasás ontológiai gyógymód. Köztudott, hogy János evangélista szerint Jézus Krisztus a
„testté lett Ige” (Jn 1,1) – vagyis a Szentírás Isten megtestesülésének típusa: a könyv, és a
benne rejlő bölcsesség azonos Máriával, aki a méhében hordja Jézust. A Könyvbe rejtett értelem nem valami, hanem valaki: „A bölcsesség az ágostoni hagyományban a Szentháromság
második személyét, Krisztust jelenti.”417 Mivel Jézus a kereszténység szerint megváltó, a vele
azonosított könyv (a Biblia) is hasonló funkciót kapott ebben a kontextusban. A XII. század
egyik kiemelkedő teológusának, Hugo de Sancto Victore-nak 1128-ból származó, Didascalicon című munkájában kulcsfogalom a remedium (orvosság, gyógyír): „Az a bölcsesség, amelyet Hugo keres, nem más, mint maga Krisztus. A tanulás és – különösen – az olvasás egyaránt és pusztán annak a keresésnek a módjai, melynek révén a bűnbeesett emberiség újra rátalálni remélhet az elveszített Krisztusra, a Gyógyírra, illetve Krisztusra, a Mintaképre és
Formára. (…) A művészetek és a tudományok rangja onnan ered, hogy egyazon célra alkalmazott gyógyír mindegyik. (…) Az olvasás Hugo felfogása és értelmezése szerint ontológiai
gyógymód”.418 Az autentikus nyelvhasználat számára tehát az olvasás ontológiai gyógymód.
Ivan Illich 1993-as könyve szerint manapság is lehet(ne) azzá tenni.

Az archetípus transzcendens szemszögből (lételméleti tipológia)
Mindazok után, hogy bevezettük a tipológia intertextuális fogalmát, mint időben eltolt beszédalakzatot és mint egyfajta alineáris történelemszemlélet – így alineáris irodalomvizsgálat
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– lehetőségét, nem térhetünk ki az elől a kérdés elől, hogy vajon micsoda az az állandó, ami a
nyelvbéli ismétlődés, vagyis egyfajta előrefelé tartó emlékezés során újra és újra lenyomatát
hagyja a világon, illetve a szépirodalmi szövegeken. Mi az, aminek jelentése folyamatosan
bontakozik, de soha nem bontakozik ki egészen – vagyis „történik” és „gazdagodik”, de soha
nincs teljesen jelen. Northrop Frye és Cs. Gyímesi Éva nyomán archetipusnak kereszteltük ezt
a horizontálisan soha be nem teljesülő (ezért kívül álló), de horizontális típus-sorozatokban állandóan beteljesülni kívánkozó állandót, ami felé a nyelvhasználat boldogságára (autentikusságára) vágyó szubjektum valamilyen oknál fogva folyamatosan irányul. (Ha a mibenlétéről
beszélünk, talán arra a kérdésre is választ kaphatunk, miért vágyakozunk utána!?)
Az archetipus mibenlétére vonatkozó kérdésre meggyőződésünk szerint kétféle válasz
adható. Egyrészt lételméleti – ami transzcendens, teológiából jövő válasz. Másrészt esztétikai
– ami immanens válasz. E kettő között az analogia útján találunk összefüggést.419 Azt viszont
nem tisztünk megítélni, melyik hasonlít melyikre, illetve melyik volt előbb.
Erich Auerbach, amikor a keresztény tipológiáról értekezett, úgy gondolta, ennek is
van egyfajta platonista íze.420 Platonista szemszögből nézve a beteljesítendő általános egyfajta
elvont őskép vagy mintakép – ez az egyedül maradandó, igazi, láthatatlan valóság. Ezeket az
ősképeket nevezik ideának. A görögök szerint a valóságosan tapasztalható világ csupán az
ideák leképeződése: utánzata (minden létező utánoz egy nála valóságosabbat). Az ideát lehet
célnak is nevezni, amire irányultan valami látható létezik. Beszéd szintjén az ideát a matematika közelítheti meg leginkább, vagy a kifogástalan logika (Logosz) – ezeknek nem lehet ellentmondani, ezért ez a legerősebb nyelv. Amikor viszont a művészet a látszó valóságot utánozza, akkor csak a képet képezi: az utánzás utánzata, az illúzió illúziója lesz.421 Platón azt
mondta, hogy „a művészet éber elmék álma”.422 Cs. Gyímesi szerint Jung is platonista akkor,
amikor feltételezi, hogy létezik egyfajta közös tudattalan, melynek nyomát a vallások, a mítoszok és az irodalom őrzi.423 De amennyire én meg tudom ítélni, ezzel van valami probléma:
„A görögök azt vallották, hogy minden megismerés emlékezés.”424 Vagyis a platonista szemlélet mindenestül valami olyanra irányul, ami már lezárt – és nem eljövendő.425 Így nem lehet a
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jövő reális ismétlését állító tipológiai gondolkodás kiindulási alapja. Tehát saját archetipus-értelmezésemben a zsidó-keresztény teológia gondolatrendszeréből indulok ki.
Ha a keresztény gondolatvilágból táplálkozó archetipusról beszéljünk, egy dolgot mindenképpen figyelembe kell vennünk: Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember –
ilyen minőségében pedig az egyetlen, aki át tudja hidalni a tér-idő horizont és az archetipus
időtlensége közti áthidalhatatlan, dimenzionális szakadékot. Pál apostol Zsidókhoz írt levele
ellentmondást nem tűrően állítja, hogy Krisztus áldozata egyszeri (Zsid 9,1–28) – a Golgota
óta nincs szükség több áldozatra. Oscar Cullmann egy helyen ezt írja: „Az önmagát kijelentő
Isten, vagyis az Ő Igéje, a Logosz egyszer úgy lépett be teljességgel a történelembe, hogy ez
az egyszeri és egyedi esemény igenis éppúgy dátumozható, mint minden más történelmi esemény: Augustus császár idejében (Lk 2,1), Tiberius császár alatt (Lk 3,1). Istennek ugyanazon igéje, amely mint teremtő cselekedet nyilatkozott meg a kezdetben és amely az idők végén, majd az új teremtésben fog megnyilatkozni, Jézus Krisztusban testté lett (Jn 1,14), vagyis
a maga teljességében történetté lett.”426 Ez azt jelenti, hogy az eddig túlnan feltételezett, láthatatlan archetipus megjelent a horizonton. Erről írja Szent Pál, hogy „mi a keresztrefeszített
Krisztust hirdetjük, ami ugyan a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig oktalanság; magunknak és a meghívottaknak azonban, zsidóknak és görögöknek egyaránt, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége” (1Kor 1,23–24).
Hogyan lehetséges akkor mégis, hogy a keresztény egyházakban minden nap zajlik az
áldozat liturgiája? Hogyan ismétlődhet az, ami egyszeri, és datálható módon megtörtént? Úgy
lehetséges, hogy Krisztus nem csupán megjelent, hanem átjárót nyitott: „egy a közvetítő Isten
és az emberek között: az ember Jézus Krisztus” (1Tim 2,5). Amit az ember Jézus élete beteljesítéseként a történelmi idő (historia) egyetlen pontjában megcselekszik (odaadja önmagát
áldozatul), az az Örökkévaló Logosz számára maga a lét. Hitvalló Szent Maximosz úgy fogalmazott, hogy a történeti Jézus egyszeri odaadását magába szippantja az Logosz örökkévaló
odaadottsága. A Szentháromságban – melyben a személyeket csak a relációk különítik el –
éppen ez a Fiúság lényege, a másiknak való odaadottság. Vagyis ami a történelem linearitásában egyszeri, az az örökkévalóság síkján (ordo) állandó. A történelem golgotai napja örökkévaló ma egy másik dimenzióban. A Zsidókhoz írt levél egy helyen erre utal, amikor meglehetősen furcsán fogalmaz: „lelkesítsétek egymást minden nap, amíg az a «ma» tart.”(Zsid
13,3)427 Mintha kétféle ma lenne. De ez így is van. A Logosz örök önátadása Jézus Krisztusban, a Golgotán időbelivé és térbelivé vált. Van az örökkévaló ma, és vannak időbeli dátumok
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– az a ma, ami örökkévaló, folyamatosan a jelenekbe helyezhető. A keresztény hit szerint
minden szentmisében valóságosan megjelenik a golgotai önátadás. És nemcsak megjelenik,
hanem fölveszi magába azokat, akik szemlélik – ezáltal mindenkit önmagához akar hasonlóvá
tenni.428
Már írtunk egy lábjegyzetben a Kolosszei levél Krisztus-himnuszáról. Eszerint Krisztus minden teremtmény mintája: „minden teremtmény elsőszülöttje (prototípusa)” (Kol 1,15),
és sorolja is a nyomában előálló létezőket: „láthatók, láthatatlanok, trónusok, uralmak, fejedelmeségek, hatalmasságok” (Kol 1,16), végül kijelenti, hogy „benne lakik az egész teljesség” (Kol 1,20). Szent Ágostonnál Krisztus nagybetűs Forma és Mintakép.429 Aquinói Szent
Tamásnál minden dolog ősmintája Isten: a tiszta forma (amiben nincs potencialitás), a tökéletes, a teljes, a végtelen.430 Mintha minden tér-időbeli létező egyetlen archetípust mintázna.431
Be kell vallanunk azonban, hogy az egyetlen archetípus fogalma okoz egyfajta zavart gondolatmenetünkben: eddig ugyanis az archetípusok sokaságát gondoltuk el. Mert a világban és a
műalkotásokban rengetegféle típust találunk, amik között sok a nem emberi is. Dávid Katalin
például többes számban, szimbólumokról beszél (ezidáig azonosítottuk az ő szimbólumfogalmát a mi archetípus fogalmunkkal), melyek áthatják az emberi életet elejétől a végéig. Azt
mondja, hogy óriási az összefüggések családfája és sok tudomány együttműködése szükséges
a kutatásukhoz.432 Tehát kérdés, hogy keresztény kontextusban beszélhetünk-e sokféle archetípusról, amikor Krisztus a teljesség, illetve Isten az ősminta? Hogyan oldhatjuk föl ezt a monoill. poliarchetipikus dilemmát?
Szerencsénkre a keresztény teológiában erre is találunk megoldást. A teológia ugyanis
Isten és a teremtett világ között szellemi lények sokaságáról beszél, akiket angyaloknak és
megdicsőült szenteknek nevez. „A Zsidóknak írt levél bizonyítja, hogy Jézus több az angyaloknál, egyúttal tanítást ad az angyalokról is: az angyalok magasabbrendű lények az embernél, de Jézus az angyalok fölött áll (Zsid 1,5-2,9).”433 Az angyalok funkciója analóg módon
egyébként nagyon is hasonlít a mi archetipus fogalmunkra: „Aquinói Szent Tamás, az angyali
doktor mondja: «minden anyagi dolog már előbb létezett magukban az angyalokban». Nemcsak az ember, hanem az embertől függetlenül létező anyagi univerzum is eszmehordozó, a
428

„A egyházatyák (főként a keletiek) a theoszisz (megistenülés) és a «csodálatos csere» gondolatával fejezték ki
ezt a törvényszerűséget. A kegyelem által átistenülünk, az isteni természet részesei leszünk, de emberek maradunk. Iréneusz így foglalja össze ezt a misztériumot: «Mérhetetlen szeretetében azzá lett, ami mi vagyunk, hogy
minket azzá tegyen, ami őmaga».” DOLHAI, 12., RATZINGER, A liturgia szelleme, 51–55., SCHÖKEL, 81–82.
429
ILLICH , 27.
430
DÁVID, 18–19., 21–22.
431
„Minden őáltala és őérte teremtetett. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn.” (Kol 1,16–17).
432
DÁVID, 117.
433
KOVÁCS, Kerub, 36.

95

benne érvényesülő eszméket az ember csak fölismeri és tanulja, de nem önmagából meríti. Az
embertől független eszmei valóság hordozó alanyai az angyalok.”434 Ez a gondolat csak az újkorban került kissé háttérbe, a kereszténység első másfélezer évében nagyon is élő volt:
„Athénagorasz (2. sz.) szerint «Isten, Igéjének közvetítésével, besorolja és elrendezi az angyalokat, hogy elfoglalják az elemeket, az eget, a világot és azt, ami benne van». Órigenész (3.
sz.) azt mondja, hogy az angyalok «a négy elem élén állnak», a csillagvilágot, a meteorokat, a
növényeket és az állatokat irányítják. Aquinói Szent Tamás (13. sz.) szerint «Minden testi dolgot az angyalok irányítanak».”435
Dolgozatunk a tipológiai fejtegetésének ezen a pontján ihletet merítünk az angelológiából is: a keresztény teológia lételméleti struktúrája az egyetlen, nagybetűs Archetípus megmutatásával új elemet hozott tipológiai elméletünkbe. Azt mondjuk, hogy a tér-idő horizontban megjelenő típus-antitípus sorok és az sokféle (kisbetűs) archetípus mellett létezik egyetlen (nagybetűs) Archetípus – az archetípusok úgy veszik körül az Archetípust, mint udvartartás, vagy mint felhő.436 De az Archetípus archetípusok összességeként is felfogható, melynek
az archetípusok tagjai, vagy elemei – valamiféle egységesítő mozzanat, mely mindent egybefog. A keresztény lételméleti tipológia számára tehát az Archetípus egyszerre centrális forrás,
melyből minden archetipus származik, és egyszerre az archetípusokból összeálló egyetlen
test.437 Krisztus maga a teljesség.438 Amikor a Korintusiaknak írt első levél Krisztus végső
győzelméről szól (1Kor 15,20–28), azzal zárja mondanivalóját, hogy végül „Isten lesz minden mindenben”.
A keresztény teológiából merítő tipológiáról föntebb azt mondtuk (Kierkegaard nyomán), hogy a művészetet életté teszi – vagyis sokkal többé lesz általa a művészet, mint a platonista álom, vagy a görög múltba merengés. Krisztus nyomában ugyanis az életet kell megformálni. Vincent Van Gogh szerint „nincs nagyobb művészet az emberek szereteténél”.439
Michael Card pedig azt mondta, hogy az alkotóerő, a kreativitás forrása Krisztus, mint életünk öntőformája.440 Az egyik legolvasottabb középkori lelkiségi írás címe is arra utal, a ke434
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resztény élet Krisztus életének imitációja441: „Van mit szégyellned, ha Jézus Krisztus életére
nézel, hogy még mindig nem igyekeztél jobban ahhoz szabni magadat”.442 De Pilinszky János
is úgy fogalmaz, hogy „Az «imitatio Christi» úgy érzem egyetemes fogalom, s nemcsak vallásos, de morális, sőt esztétikai elv is.”443 Ha Krisztus követése egyszerre esztétikai és morális
elv, nincs értelme a keresztény művész szintagmának, hiszen az tautológia – minden élő keresztény művész.444
Krisztus élete, mint öntőforma, szolgai forma, ezért Michael Card szerint az alkotás
során a művész – élete során a keresztény – elveszíti önmagát. A keresztény életformája a
Krisztusra való odahallgatás.445 Az ilyen „művészet” életformája a kauzalitás mögött rejtőző
archetipikus rend feltárására a felfokozott figyelem által: Pilinszky János szerint az imitatio
Christi a művészi alkotás szintjén is (!) „beöltözés az elszegényedésbe”.446 A kereszténynek, a
művésznek el kell veszítenie önmagát – hiszen a formálásnak pusztán anyaga saját történeti
valósága, a formálás mintája és célja morális értelemben Krisztus, esztétikai értelemben az archetípus. (Ez nagyon fontos gondolat, ha a művészetben megjelenő általános emberit, illetve
azt vizsgáljuk, mi az, ami a művészetben kommunikációra képes.)
E keresztény gondolatmenetben fikció és valóság, esztétikai és morális cselekvés úgy
tűnik összeolvad – méghozzá reális módon! Simone Weil ugyanezt állítja: „A teremtmény
semmi és mindennek hiszi magát. Semminek kell hinnie magát, hogy minden legyen. Íme látszat és valóság egyensúlya; amikor az egyik emelkedik, a másik alászáll. Semminek tűnni:
egyenlő Isten követésével és minden valódi szeretet természetével”.447 Weil látszat és valóság
kiegyenlítődését, vagyis élet és művészet egyesülését összekapcsolja a szeretettel! Merész a
párhuzam: Michael Card szerint az alkotásra való késztetés csak a szexualitásra való késztetés
erejéhez hasonlítható – vagyis valami olyan erő mozog benne, mint a szerelemben.448 Ezáltal
úgy gondoljuk még mélyebbre hatolhatunk annak megértésében, mit jelent a föntebb idézett
előrefele emlékezés (Kierkegaard) illetve a jóvátehetetlent jóvátétele (Pilinszky). Ezen keresztül pedig azt, hogy mi hajtja az emberiséget folyamatosan ugyanazoknak a típusoknak az ismétlésére – és hogy miért egyenlő a halállal ennek az ismétlődésnek a megszűnése!?
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„Egy író szerint egyedül az emlékezésben élő szeretet boldog. Ebben akkor is tökéletesen igaza van, ha az emlékezés először boldogtalanná tesz. Valójában az ismétlésben rejlő
szeretet az egyetlen boldog szeretet.”449 A emlékezés – ha valami jóra emlékezünk – először
valóban boldogtalanná tesz, hiszen önmagában tragikus, hogy elmúlhatott, ami jó volt. Az pedig még tragikusabb, ha az elrontott múltat nincs esély jóvátenni. Pilinszky János szerint a
művészet egyedüli tárgya éppen a jóvátehetetlen múlt – a művészet képes előremutatni, vagyis a jóvátétel reményében emlékezni: „A művészetben egyedül a «megoldhatatlan», a «sakkmatt» helyzet reményteljes. A többi az élet gondja. A művészet valami olyasmire vállalkozik,
amire az élet nem vállalkozhat. Különben mi szerepe is lehetne? Élet és halál közt közvetítő;
akkor szól leghathatósabban az élet érdekében, amikor épp a halállal tárgyal.”450 És ahogy
már idéztük föntebb is: „én hiszek abban, hogy jóvátehetjük azt, ami már megtörtént, s méghozzá személy szerint azokkal, akikkel megtörtént – személy szerint a meszelt deszkák előtt
1942-ben lépegető öregasszonnyal.”451 Pilinszky János mondta azt is, hogy „minden szeretet
tragikus a földön (…) egyedül szeretve tapasztalhatjuk meg a halál végleges tragikumát”.452
Erre válaszol Kierkegaard föntebb idézett mondata: „az ismétlésben rejlő szeretet az egyetlen
boldog szeretet”. Vagyis az ismétlésben rejlő szeretet nem földi (!) szeretet – aki előrefelé
emlékezik, úgy ismétel, ahogy még soha nem volt. Ezzel gazdagítja a múltat, bizonyítva,
hogy nincs kimerítve, nincs lezárva – és föltárja egy alineáris (tipologikus) rend távlatait, illetve a jóvátétel ontológiai lehetőségeit. Ez a rend pedig annyira szép, hogy érdemes szerelemmel vágyni utána: „Biblikusan szólva, a művészi tevékenység nem választási lehetőség,
hanem parancs” (Harold Best), hiszen Ádám és Éva nem tud nem hangot adni csodálatának.453 Isten mindig új dallal jár: az új dal Isten érkezésének jele – az új, pedig nem más, mint
egy új szemmel ismételt régi (egy típus antitípusa az örök archetípus árnyékában).454
Az eddig elhangzottakkal összhangban van Michael Edwards költő és irodalomtörténész sajátos elmélete a világot irányító (!) háromféle ismétlődésről.455 Szerinte az ismétlés első fajtája az Éden emlékezete: ez a szépség fájdalmas, mert ki vagyunk belőle rekesztve
(Kierkegaardnál ez az emlékezés). Az ismétlés második fajtája az Átkozott Föld véges örömei449
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re irányuló vágyakozás, ami halálos, üres és fásult, ezért a tragikus (Kierkegaardnál ez a betölthetetlen, gyermeteg remény). Az ismétlés harmadik fajtája az Eljövendő Földre való „emlékezés” – Thomas Stearns Eliot szavával az emlékezés re-kreációja – ami fölfelé emel, az
eddig még soha nem látottak, a világ üdvözítő ismétlésének megpillantása felé. (Eliot konkrétan foglalkozott is a kérdéssel, hogyan lehet valamire úgy emlékezni, hogy azonos legyen önmagával, de mégis olyan legyen, mint valami soha nem látott: „ismeretlen, mégis ismerős”).
Ez a művészet fölfelé mutató funkciója (anagogicus). Michael Edwards szerint (csakúgy,
mint Kierkegaardnál) ez az ismétlés boldogság: az autenticitás tapasztalata (hogy azonosak és
teljesek vagyunk), gyógyítja a természet fogyatkozásait (a művészet már idézett remediumfunkciója), felülmúlja a történelmet – leírja, ami nincs, de lehetne. (Kierkegaardnál ez az ismétlés).456 Rainer Maria Rilke szerint „a költőnek a valóság távlatait feltáró funkciója olyan,
mint egy angyalé” – benne van minden idő és tér, mégis olyan, mintha vak lenne és önmagába nézne.457 Ezt én úgy értelmezem, hogy kifelé néz térből és időből – persze ez térből és időből nézve olyan, mintha nem nézne sehová.

Közbevetés a liturgiáról (ontológia vagy esztétika – valóság vagy fikció?)
Simone Weil egy helyen így fogalmazott: „Az isteni Szeretet átkelt idő és tér végtelenjén,
hogy Istentől eljusson hozzánk. De hogy tehetné meg visszafele az utat, fordított irányban, egy
véges teremtménytől elindulva? (…) Lehetetlennek tűnő feladat, mégis van rá segítségünk. Jól
tudjuk mi az eszköze. (…) Valamivel a bitónál is iszonyúbb alkalmatosság: íme a fák legszebbike. (…) Amikor kalapáccsal rácsapunk a szeg fejére, a széles szegfejre mért csapás teljes
ereje a szög végébe szalad, s ott egyetlen pontba tömörül, anélkül, hogy bármi is elveszne az
ütésből. Ha a kalapács és a szög feje végtelenül nagy volna, mindez akkor is hasonlóképp játszódna le. A szög feje a rámért végtelen ütést arra a pontra továbbítaná, amelyre hegyével ráhelyeztük. Ez a szeg - (testi kínból, lelki nyomorúságból és társadalmi bukásból) maga a végső szerencsétlenség. Hegyével rajta áll a lélek középpontján, s a szög feje nem más, mint az
idő és tér végtelenjében szétszórt szükségszerűségek summája. A szerencsétlenség (…) képes
a vak erők minden súlyát és hidegét egy teremtmény lelkébe gyűjteni. A végtelen távolság,
mely Istent teremtésétől elválasztja, egyetlen pontba tömörül, hogy átüsse a lélek közepét.
Akivel ez történik (…) Vergődik csak, mint az elevenen tűhegyre szúrt pillangó. (…) a lelkét
átjáró szerencsétlenség odaszegezi magának az univerzumnak a közepére. Ez a világ valódi
közepe, mely nincs középen mert kívül van téren és időn, mivel maga az Isten. Egy más di456
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menzió szerint, mely nem tartozik a térhez, se az időhöz, ez a szeg rést üt a teremtésen (…) E
csodálatos dimenzió segítségével a lélek, anélkül, hogy megválna a helytől és a pillanattól,
melyben teste vesztegel, átkelhet tér és idő rengetegén, s eljuthat Isten közelébe.”458
Mint föntebb mi is mondottuk, Jézus Krisztusban a kauzális tér-idő rendjébe (historia)
behatol az transzcendens sík (ordo) – keresztjével rést üt menny és föld között: kijáratot nyit a
történelemből az örökkévalóság felé. Krisztus alászállt, hogy az ember fölemelkedhessen:
„factus est Deus homo ut homo fieret Deus” (Isten emberré lett, hogy az ember istenné lehessen). Inverz formában ezt minden keresztény ismételi, amíg létezik az idő: az embernek el
kell veszítenie önmagát, hogy benne Krisztus fölemelkedhessen. Krisztus, mint Archetípus újra és újra meglátszik a szentek tipikus arcán – ez a keresztény értelemben vett lételméleti tipológia. A keresztény élet művészet, a Krisztus arc kiformálása az emberen (ontológiává tett tipológia): „Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét,
ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről dicsőségre az Úr Lelke által” (2Kor 3,18).
De ha a keresztény élet – maga a „szentség” – művészet, vajon miért van szüksége a
kereszténységnek a szó szoros értelemében vett szent művészetre (szent zenére, szent képekre, szent szertartásokra)? Hiszen Jézus maga mondta: „eljön az óra, és már itt is van, amikor
az igazi imádók lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát” (Jn 4,23). Vagyis nem templomban, nem szent díszletek között, nem szent időkben, nem szent helyeken – hanem az egész
világmindenségben, állandóan, egész lényükkel. A történelem folyamán e gondolatnak jegyében történtek különféle kép- és templomromboló atrocitások.
Azért, mert nem vettek figyelembe egy nyilvánvaló tényt: Jézus Krisztus meghalt és
föltámadt már, viszont a világ még nem dicsőült meg. A színről-színre látás ideje még nem
érkezett el, a világ minden nyomorúságának jóvátétele az Új Teremtésben reálisan még nem
történt meg, a megváltás még nem teljesedett be (ezt nevezte Ivan Illich a historia fölötti ordo
elrejtettségének). Kétezer év óta a kereszténység a „már igen” és a „még nem” köztes idejében él. A világ jelenlegi állapota – keresztény szemszögből – egy tökéletesen alineáris, a kauzalitásnak ellentmondó állításban foglalható össze: az eljövendő, aki már eljött, még nincs itt.
A „már igen” és a „még nem” közötti várakozás teremti meg a művészet szükségességének
gondolatát a kereszténységben. XVI. Benedek pápa hasonlatával élve: már nappal van, de
még éjszaka – vagyis hajnalodik csupán. Az Új Teremtés még nem mutatkozott meg teljes fényében, csak dereng – képeket látunk belőle, nem a valóságot.459 A középkorban is úgy gondolták el a művészetet, mint a majdani beteljesülés képeit.460 Dávid Katalin és Makoto Fuji458
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mura szerint a művészet a hit szemével lát: „kísérlet a láthatatlan láthatóvá tételére”.461 (Felhívnám a figyelmet, hogy a keresztény szóhasználat szinte kizárólag a vizualitás metaforájával írja le a művészi nyelvhasználatot! Gadamer ki is fejti egy helyütt, hogy a keresztény-humanista hagyomány szerint a művészet képekben történő elbeszélés.462)
Pilinszky föntebb idézett esztétikai esszéjében azt írja, hogy a művészet „majdnem, de
nem teljesen” a jóvátehetetlen jóvátétele – az emberi nyomorúság, esendőség és gyöngeség
még nagyon is jelen van a világon – a szentek életében sem tökéletes minden, az egész világ
tekintetében pedig egyáltalán nem az. Ezzel végrehajtja azt a leheletnyi distinkciót, ami elválasztja a fikciót a valóságtól (vagyis beismeri, hogy még csak hajnalodik).463 A művészet feltárja a megújulás potencialitását, de nem aktualizálja a maga teljességében, nem teremti újjá a
múltat – arról csak beszél, ami még soha nem volt, ami még nem jött el.464
Viszont beszél róla: vagyis a művészet kommunikál valamiről – ablakot nyit valamire.
Ez a művészet ontológiai pozíciója a keresztény gondolatrendszerben – vertikális perspektívát
nyit meg a horizontalitásban. Ezzel minden általam olvasott – és föntebb idézett – biblikus ihletettségű esztétika egyetért. Michael Card szerint az emberi képzelőerő átjáró, amin keresztül
Isten hangja eljuthat hozzánk, a művészet pedig egy másik világ létezésének jele.465 Michael
Edwards szellemes fogalmazása szerint az előre emlékező költészet hipertermészetes vízió,
ami az új föld jele.466 Vagyis a művészet ismétlődő elemei jelek, amely által az Örökkévaló
kommunikál az időbelivel. Ez a beszéd nem kauzális, nem a logika mentén zajlik, hanem az
alineáris ismétlődés mentén – logikája a tipologika.467 A historia-ban tapasztalható tények,
történések kavargó áradatát a művészetet rendezi el. El kell időzni a világ dolgai fölött, sokszor kell nézni őket, szemlélődni kell, el kell mélyedni bennük, hogy a látható mögött meglássuk a láthatatlan valóságot. Basilius Doppelfeld szerint ez egész más rendteremtés, mint amit
a racionalizáló természettudomány végez – mert nem tudományhoz, hanem bölcsességhez vezet.468 Michael Card szerint a konkrétan megfogalmazott ószövetségi Törvény – ha úgy tetszik: a diszkurzív beszéd –, nem volt hatással a bukott emberre, ezért Jézus már nem az értelemre akar hatni, hanem a képzelőerő ajtaján át a szívre, hogy „a szívünkkel gondolkodjunk,
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és az elménkkel érezzünk”.469 A kereszténység – legalábbis katolikus és ortodox formája – tehát nemhogy akadályozza, de egyenesen megköveteli a képek és a művészetek jelenlétét.
És itt elérkeztünk egy nagyon fontos gondolathoz: ha a mítosz metaforikus nyelvét átfordítják metonimikus hitvallássá, az „a fogalmi kifejezés hullaszagától bűzlik”.470 Vagyis ha
elfogadjuk, hogy a művészet nem diszkurzív (kauzális, tudományos, lineáris), hanem figuratív
(tipologikus, metaforikus, alineáris) gondolkodási forma471, akkor megérthetjük, hogy vallás
és művészet miért feltételezi egymást. Hiszen már régóta úgy tűnik: a természettudomány
mindenre képes, csak a teljesség megragadására nem – a kauzalitás ugyanis a végtelenbe nyúlik, nyelvhasználata boldogtalan, mert inautentikus. Az embernek viszont szüksége van az autenticitásra. Ezért létszükséglete az előrefele ismétlés – vagyis a vertikális archetípus időbeli
típusokban való ismétlése – mert az az ontológiai és az esztétikai értelemben vett beteljesedésnek is feltétele. (Vagyis a boldog életnek és a boldog nyelvhasználatnak.) Szükség van az
ismétlésre, mely művészet, ahogy azt Roman Jakobson mondaná. És az ismétlésre, ami a boldog emlékezés egyetlen lehetősége, ahogy azt Kierkegaard mondaná. Akár ontológiai, akár
nyelvi értelemben nézzük, a zsidó [zkr] igéből kitetszik: emlékezni a végére, gondolni a beteljesülésre, amikor majd minden összeáll – boldogság. Szükség van olyan kommunikációra,
amely Makoto Fujimura szerint „a remélt dolgokban való bizalom”.472 Ezért van az, hogy bár
a diszkurzív nyelv számára zavaró a metafora, a metafora „makacs módon visszatér”.473
Mivel a láthatatlan valóság összetett teljesség (az Archetípust archetípusok felhője veszi körül – illetve az Archetípus archetípusokból épül föl), ezért a látható jelek minél teljesebb
összegyűjtése által próbálkozhatunk csak a megragadásával.474 Mindez a liturgia-ban történik
a legteljesebben, mely sokak szerint minden művészetek csúcsa. Paul Claudel szerint „a katolikus költészet a mindenség teljességének képi elbeszélése”.475 Itt utalnék a föntebb idézett Simone Weil szövegére is, mely nagyon szemléletesen írja le, hogy Krisztus keresztje azért tud
rést ütni a világmindenség tér-idő horizontján, mert benne összesűrül minden szenvedés. Egy
szög végtelenül széles fejére egy végtelenül erős kalapács ütést mér – mindez a szög hegyébe
végtelen erőt összpontosít, így átüti a horizontot és vertikális híddá válik. A liturgia folyamatos ismétlődése éppen ez – folyamatosan ismétli azt a történelmi pillanatot, amikor a történe469
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lem horizontján rés keletkezett. A megfeszített és föltámadott egy darab kenyérben és egy pohár borban összpontosul: ebben közli velünk (kommunikálja!) a jövő életét.476 A liturgiában
„bepillant a térbe-időbe a teljes valóság” és viszont: a képek „ablakok, amin keresztül kilátunk térből és időből”.477
De ezt azért tudja megtenni, mert benne összpontosul az egész világ súlya. A liturgiában a kétezer év óta a már megváltott, de még meg nem dicsőült világ összessége folyamatosan a paruszia elébe igyekszik. De mindezt képekben teszi. A kenyér és a bor – bár valóságos
jelenlétet hordoz – csupán képe Krisztusnak. A liturgiában „Krisztusban mint Főben [az
Atya] újra összefog mindent, ami az égben és ami a földön van” (Ef 1,10) – ez az egyesülés,
egyesítés maga a szeretet478. De ez az összefogás is képek által tapasztalható meg. A szent liturgia a nagybetűs Archetípus (vagyis valami horizontalitáson túli egész) időben ismétlődő típusa479, mely talán a leggyakrabban ismétlődő típus a történelemben480. A szentmise, mint műalkotás, végtelen sűrűséggel tartalmazza a kisbetűs archetípusok típusait481 – vagyis nincs is
olyan mozzanata a liturgiának, ami ne lenne szimbolikus jelentőségű.482 Nagyon találónak
érezzük Luis Alonso Schökel gondolatát, miszerint a liturgia a világból származó képek élő
archívuma.483 Másrészt egyetlen testbe gyűjti az embereket újra és újra, amit Krisztus testének
is neveznek (Egyház) – és egyetlen ember életének minden eseményét is összesűríti az egyházi év ciklusában (Krisztus születésétől a haláláig): minden életkorban lévő embert megszólít484.
A szent liturgia tehát ontológiai és esztétikai értelemben egyesít magában mindent
(ezért is nevezik „a hit summájának”): minden időt és mindent teret és azok minden alkotóelemét485 – olyan a teljesség, amely már jelen van (földi) és még nincs jelen (mert eljövendő). A
liturgia világ és a világ dolgainak „színeváltozása” (átváltozás, átalakulás, transzfiguráció,
476

SCHÖKEL, 94.
Az ortodox kereszténységben az ikonokat valóságosan a mennyei valóságra nyíló ablakoknak tartják.
RATZINGER, Új éneket az Úrnak, 180.
478
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átformálódás) – az eljövendő változás rövid ideig való reális elővételezése.486 A liturgia előrefele emlékezés. A liturgia reálisan, de csak mintegy kép által jóváteszi a jóvátehetetlent, hiszen élve jelenik meg benne a Krisztus, akit megöltek (vagyis nem üres játék) – benne mindenkinek lehetősége van élete Krisztus-arcúvá formálását pillanatokra beteljesülten megélni
(ha a hétköznapokban nem is megy) 487, hiszen a liturgiában minden résztvevő egyesül Krisztussal: viseli képét. És mivel a Krisztus által megnyitott hídon (ahogy Jákob lajtorjáján) nemcsak lefelé, hanem felfelé is haladnak az angyalok, a liturgiában nemcsak Krisztus száll alá,
hanem a világ is fölemelkedik.488 Dávid Katalin a szép teológiájának nevezi azt a művészetet,
mely egymásba játszat (de nem egyesít!) ontológiát és esztétikát. Ahol a láthatatlan látszik az
anyagon, vagyis az archetipikus minta leszáll a láthatóra, ami olyan, mint a megtestesülés
(alászállás) és az elkészült anyagon meglátszik a szépség, ami olyan, mint a megdicsőülés
(felemelkedés).489 Az a tevékenység, amiben mindez újra és újra reálisan megtörténik, nem
más, mint a liturgia. A liturgia, ami egyszerre időbeli és örökkévaló. A liturgia, ami egyszerre élet és művészet.
A liturgiáról azért szóltunk ennyit, mert ezáltal sok minden megérthető abból, ami esztétikai: „Egy író szerint egyedül az emlékezésben élő szeretet boldog. Ebben akkor is tökéletesen igaza van, ha az emlékezés először boldogtalanná tesz. Valójában az ismétlésben rejlő
szeretet az egyetlen boldog szeretet.”490 A liturgiában a keresztény teológia szerint Isten behatol a tér-időbe, kommunikálja, közli magát, vagyis megmutatja szépségét, szeretetét, igazságát, jóságát – magát a teljességet, ahonnan származunk, és ahová tartunk. Ez a jövő életének
kommunikációja – vagyis egyfajta egészet, beteljesülést idéz fel! Amikor az ember ezt megtapasztalja, nem tehet mást, mint válaszol: új dalt énekel491. A csodálatosra csak csodálkozással
lehet reagálni, Isten érkezésére ünnepléssel, hálaadással, imádással (elfelejtett szavak a modern kor művészetében) – a művész ilyenkor nem magáról szól, hanem a csodálat tárgyát
emeli föl: celebrál, vagyis valaki mást ünnepel.492 De ebben az ünneplésben önmaga jövőjére
emlékezik (gondol a végére!) – Krisztusra emlékezni: saját beteljesült jövőnket látni –, és ez
486

Isten már az Ószövetségben is átváltoztatta a világ rendjét, az elemek funkcióját a népe üdvössége érdekében
(Bölcs 19,17–21). Jézus a színeváltozás hegyén úgy mutatta meg mennyei dicsőségét (átváltozás által), hogy
közben tökéletesen ember maradt. Mk 9,2–9. SCHÖKEL, 86., 90–91., 96.
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örömmel tölt el.493 Megfordítva: a jövőre való emlékezés, vagyis a beteljesülés reális lehetőségének felvillanása, olyan művészet lehetőségét rejti magában, ami boldogít, ami ontológiai
gyógyírként szolgál. 494 Igen, a nyelv lehet eszköz, de csak akkor, ha előrefele emlékezik.495
Idéztük már, de újra megtesszük: „Biblikusan szólva, a művészi tevékenység nem választási lehetőség, hanem parancs”496 A vasárnap parancsa (vagyis részt venni a liturgiában):
a jövőre való emlékezés parancsa – ez a jövő pedig jó, tehát emlékezni rá belső parancs is,
sürgető késztetés.497 Ezért van az, hogy egyesek szerint az alkotásra való késztetés csak a szexualitásra való késztetés erejéhez hasonlítható – vagyis valami olyan erő mozog benne, mint a
szerelemben.498 Benne pillanatra az egész világ a szeretet térségévé válik, vagyis egyesül és
beteljesül.499 Ezért az előrefele emlékező művészet nem csak örömet teremthet, hanem közösséget is, vagyis nemcsak belső, hanem külső identitást is ad. Az előrefele való emlékezés közösségi szinten legyőzi az időt – ha az egyén felejt is, a közösség az idő fölött is őrzi az identitást.500

Az archetípus immanens szemszögből (művészetelméleti tipológia)
Mivel dolgozatunkat nem a középkorban írjuk, hanem a (poszt)modern korban, kénytelenek
vagyunk megvizsgálni annak lehetőségét, hogy minderről beszélhetünk-e immanens módon.
Bókay Antal egy helyütt kijelentette: „A modern a végigvitt, minden életterületen érvényesülő
immanencia”501. Heller Ágnes pedig annak a véleménynek ad hangot, hogy a posztmodern
nem más, mint a modern – ironikus és szkeptikus – önismerete.502 Nem meglepő hát, hogy a
modern és posztmodern süket a transzcendenciára. Tehát próbálkozunk most immanens módon beszélni a centripetális és centrifugális ismétlés – vagyis az egyes irodalmi alkotás, illetve
a műalkotások közti viszonyok – tipológiai vizsgálati lehetőségéről.
Láttuk, hogy a görögség transzcendencia-felfogása lezárttá teszi a múltat, és csak viszszafelé képes mozogni az időben – ezért művészete, ha beteljesít is egyfajta mozgást (a rekol-
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lekciót) a nosztalgia szomorúságától terhes.503 Azt is láttuk, hogy az újkori filozófia nem ismétel: gondolkodása diszkurzív, könyörtelenül halad előre kauzalitásban és időben – ami azt illeti, az immanencia önmagára irányuló posztmodern reflexióját (vagy reflexiók végtelenülő láncát) nem kívánjuk folytatni, mert beleőrülünk. Mivel még mindig igaznak tartjuk Pilinszky János kijelentését: „a költészetet lényege szerint egyedül a maga nyelvén szabad és lehet megértenünk”504, ezért az egyetlen járható út az előrefelé való emlékezés tipológiai elméletét analóg
módon alkalmazni az immanens irodalomvizsgálatban. Egyébként föntebb már megmutattuk:
maga a kereszténység vitte ki a tipológiát, mint hermeneutikai módszert a szentírási egzegézis
köréből. Tehát mi is próbálkozhatunk vele.
A tipológia, mint gondolkodási forma létezik. Hiszen van olyan nyelv, ami ismétlődésre, és nem kauzalitásra épül. Már idéztük, hogy Gerhard von Rad szerint tipológiai gondolkodás nélkül – vagyis ismétlődés, visszatérés nélkül – nem volna lehetséges a költészet, de szerinte a tipológiai gondolkodás általánosabban „alapvető eleme minden emberi gondolkodásnak és értelmezésnek”.505 Mások szerint a képekben való gondolkodás az ember alapvető attribútuma.506 (Ez ráadásul egyfajta jövőbeli autenticitásnak, a töredékes ismereteket halmozó tudomány fölött álló szellemi egész elérésének lehetőségét is magában hordozza – vagyis amit
valamikor régen bölcsességnek neveztek.507) Az ismétlés ténye feltételezi, hogy léteznie kell
valamiféle állandónak, ami ismétlődik – akkor is, ha azt nem teológiai elnevezésekkel illetjük.
Beszéltünk föntebb egy gondolkodási rendszerről, mely a világot kétszintűnek tételezi:
létezik eszerint egy horizontális és egy vertikális dimenzió. A vertikális dimenziót elneveztük
ordo-nak, a horizontális dimenziót historia-nak. Míg az ordo-t úgy képzeltük el, mint statikus
totalitást, addig a historia-t a kauzalitás által meghatározott időbeli, talán soha véget nem érő
előrefutásként. Azt is tételeztük, hogy a historia ismétlődő jelenségei az ordo egyes elemeire
utalhatnak. A historia ismétlődő dolgait típus-antitípus láncoknak neveztük, míg az ordo velük kapcsolatban álló alkotórészeit kisbetűs archetípusoknak. Azt is mondtuk, hogy a kisbetűs
archetípusok forrása és egységbe tömörülése (mint alfa és omega, vagy mint kezdet és cél)
maga a nagybetűs Archetípus. Ha valaki figyelmesen szemléli, vagyis fölfedezi a historiában
zajló az ismétlődéseket, azokból következtethet a historia fölötti teljesség rendjére. Föntebb
mindezt a teológia nyelvén magyaráztuk.
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Most mindezt próbáljuk átfordítani az immanencia nyelvére, méghozzá két szinten: a
reális és a fiktív szintjén.508 Ez azért merülhet föl egyáltalán, mivel az immanenciának is létezik „mélye” vagy „mögöttese” – gondoljunk csak az emberi psziché elrejtett jelenségeire (pl.
tudalatti), vagy a strukturális antropológia által feltárt, kultúrákon átívelő formákra, melyek
valahol a felszín alatt vannak megalapozva. Mivel az ordo feltárása elsősorban az ismétlődések megfigyelése által történik, ezért annak kutatási módszere alineáris (szemlélődés, elidőzés: tipológia). Ezzel szemben a historia kutatása lineáris logikára építő módszerekkel történik
(módszeres tudományosság).
A föntebbi modellt az immanenciában átforgathatjuk individuális pszichés struktúrák
illetve emberek közötti kapcsolathálózatok szintjére (reális, ontológai szint: kultúra, nyelv,
művészet, mítosz, vallás, mint antropológiai jelenség), vagy egyes műalkotás belső struktúrájának illetve műalkotások közötti kapcsolathálózatok szintjére (fiktív szint: intertextualitás, allúzió, reminiszcencia). Természetesen ezek átjárásban vannak egymást közt: láttuk, hogy a
keresztény teológia sem tudta kiküszöbölni valóság és fikció egymásba játszását.509 Az is természetes, hogy nem fogunk mindenre kitérni – ahhoz egy élet is kevés lenne talán. Arról sem
próbálunk beszélni, hogy az individuálisban található típusok más individuálisban való megismétlődése teremti-e a hálózatot, vagy a hálózat megelőzi az individuumot – talán ez egyébként is olyan kérdés (immanens szemszögből), mint a tyúk vagy a tojás elsőbbségének kérdése. Minderről csakis azért beszélünk, hogy megmutathassuk, milyen szemmel figyeljük Toldalagi Pál fiatalkori líráját, illetve annak kapcsolatát Pilinszky Jánoséval.
Először tehát arról, hogy az emberi pszichében van valami adott. Léteznek olyan mentális elemek (legtöbbször képeknek nevezzük őket), melyek valamiféle általános emberit alkotnak, vagyis minden embernél megtalálhatók. Ezek típus-antitípus ismétlődés szintjén jelennek meg különböző időkben, különböző terekben élő emberek elméjében illetve az emberi
elmék által alkotott különböző hálózatokban (egy-egy konkrét társadalomban).510 Ez az ismétlődés lehet alapja az emberi egyenlőség, a mindenkiben megtalálható általános emberi magasztos eszméjének. A „hely”, ahonnan ezek a történelem folyamán állandóan ismétlődő
mentális dolgok származnak, maga az Archetípus. Babits Mihály ezt írja egy helyütt: „ott
lenn valahol, egész csöndben mégis képek alszanak (…) képmedre van a folyamoknak (…)
508

Innentől kezdve az archetípus szót elméletünknek megfelelően írom kis ill. nagybetűvel.
Peter Brooks szerint az emberi elme és az irodalom között párhuzamok vannak: dinamikus (folyamat, nálunk
historia) és statikus (szerkezeti, nálunk ordo) értelemben is – az esztétikai alakzatok és formák és a pszichikai
folyamatok analógiákat mutatnak, valamilyen módon megegyeznek: „a formára vonatkozó kérdés az emberi
psziché megismerésére vonatkozó kérdés”. BROOKS, 44–46., 54.
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egy képszalag képezi életem alaprétegét”.511 Vagyis vannak képek (historia, típus-antitípus
láncolat) – és a képeknek van medre (ordo, archetipikus egész).
Az Archetípus lehet forrás (olyan struktúra, ami az emberi elmében van megalapozva),
de lehet cél is (például az individuumok fölött álló társadalmi konvenció, vagyis kultúra,
nyelv – mintegy valamiféle elme-közöttiség).
Gilbert Durand szerint forrás, méghozzá maga a psziché. A csecsemők és a kisgyermekek környezethez való alkalmazkodását elősegítő biológiai, pszichikai törvényszerűség az
Archetípus, vagyis a képzelet, a fantázia. A legelső fizikai, biológiai tapasztalatok (térérzékelés, mozgás, táplálkozás, szexualitás) pszichénkben képek által rögzülnek (nálunk kisbetűs archetípus), aztán a psziché működésében ezekből képek izomorf sorozatai alakulnak ki (nálunk
típus-antitípus sorok). Például hogy fölállni jó, aztán ebből asszociálódik a fény, az öröm, a
magasság, a repülés – de hogy elesni rossz, abból meg a sötétség, a mélység és a fájdalom. De
ilyenekből rengeteg lehet. Ezek mind az emberi elme működésében vannak megalapozva,
ezért minden ember ismeri őket. Ezek nyelv előtti, önkényesség nélküli, természetes jelrendszerek, amiket a vallás, a mítosz és az irodalom változtat szóvá.512
Northrop Frye – a föntiekkel egybehangzóan – egy helyütt kijelenti, hogy az emberiség legősibb nyelvhasználati formájában az istenek „készen kapott metaforák”.513 Az archetípusok szerinte is olyan tipikus szimbólumok (jelképek), amelyek ismétlődnek a vallási, a mitikus, az irodalmi konvencióban. De az archetípusok eredetének kérdésében agnosztikus álláspontot foglal el: szerinte fölösleges transzcendens eredetük után kutatni, hiszen transzcendencia nélkül is léteznek személytelen (vagyis individuum fölötti) tartalmak, mert a konvenció
szimbolikája elégségesen elszemélytelenít. De nem kíván pszichológiai eredetük után sem kutatni. Megelégszik annyival, hogy „kommunikációs alapegységek”, „kommunikálható szimbólumok”, amiket egy kultúrán belül az tesz közvetíthetővé, hogy sokan ismerik. Vannak
rendkívül mély konvencióban gyökerező archetípusok, amik annyira ősiek, hogy képesek időkön és tereken át kommunikálni (kultúrák között) – ezeket általában primitívnek és populárisnak gondoljuk. Olyan dolgok képei ezek, amik minden ember számára közösek: étel, ital, keresés, utazás, szex, fény, sötét – ezek kommunikációs képességének potenciája korlátlan.514
Bármennyire is homályban marad a vertikális Archetípus mibenléte, úgy tűnik, az előrefelé való emlékezés – vagyis az archetípusok ismétlése a tér-idő linearitásában – képes az
emberek között egységet teremteni, individuumból kollektívumot alkotni. Az érzékelhető is511
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métlődés maga nyelvvé válik: átjárás, megértés – aztán kommunikáció. Vagyis költészet, ami
Heidegger szerint az emberiség anyanyelve.515 (Frye is állítja, hogy a költészet a legősibb –
primitív – nyelvhasználati forma.516) Tehát az ember azért képes kommunikálni, mert horizontálisan ismétel valami vertikálisat – ismétli a vertikálisra utaló képeket. (Hogy ez a vertikális
Isten, vagy maga az emberi elme, nem kívánjuk eldönteni a vitát.517) Az viszont biztos, hogy
az irodalom horizontális ismétlődésláncokból (típus-antitípus sorozatokból) megalkotott
nyelv, amelynek egyes elemei soha nem képesek elérni, csupán gazdagítják az egészet. Hiszen az archetipikus egész a vertikalitásban, szövegek fölött ill. között létezik – hálózatban
(intertextuális). Ugyanúgy, ahogy az egész kultúrát soha nem birtokolhatja egyetlen ember, az
egész irodalmi hagyományt sem birtokolhatja egyetlen műalkotás vagy művész.
Föntebb arról értekeztünk, hogy létezik egyfajta költészet, mely ontológiai gyógyírként szolgál az emberiség számára, mivel az eljövendő teljesség látható jele (a jövőre emlékezik). A költészet így – összefüggésben mindazzal, amit föntebb elmondtunk a jóvátehetetlen
jóvátételéről vagy a boldog nyelvhasználatról – aranykori távlat felidézésére, vagyis az autenticitás érzékelhetővé tételére képes.518 Nem állítom, hogy minden költészet ilyen. De állítom,
hogy csak az ilyen költészetnek van „értelme”, vagyis közösségteremtő ereje. Ezért bármenynyire zavaró is a diszkurzív nyelvhasználat számára, a költészet makacs módon visszatér.519
A 18-19. századi, romantikus zseni- és élményesztétika szerint a művészet alapelve az
eredetiség. Úgy gondolták, hogy a szubjektum – az emberi elme – önmagában elég erős, hogy
megfogja az egész világot (a szubjektum szembeállt a világgal). Ez a gondolat gyökeret vert
az európai kultúrában, ma is él.520 Pedig már Friedrich Nietzsche rájött, hogy az ilyen típusú
individualizáció minden baj forrása.521 Az emberi megismerés évezredeken keresztül másho515
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gyan működött – a világot közösségnek képzelte, melynek dolgai utalnak egymásra (ezért
egységben vannak), és közösen (egyenként és együtt) valami fölöttük álló egészt ismételnek.
Az egység elve pedig nem volt más, mint a szeretet. 522 Próbálták ezt megérteni, de nem természettudomány, hanem szemlélődés által. Így keresve az ismétlődéseket, és azokban a lényeget.
Annak a szónak, hogy eredeti, nem volt jelentősége. Annak volt jelentősége, hogy megfelel-e
a historia az ordonak. Hogy valami eredeti-e, azt főként horizontális összehasonlítások által
lehet megvizsgálni. Időrendet fölállítani, melyik volt előbb, ki volt az „ötletgazda”. Viszont a
műalkotás világba illőségére, értelmére vonatkozó kérdést egy ilyen vizsgálat nem biztos,
hogy meg tudna válaszolni. Hiszen nem hatol a nyelv felszíne mögé, nem vizsgálja a historia
mögötti ordo-t.
Idéztük már Gadamert: „valójában minden szimbolizációt egy mitikus-allegorikus hagyomány határol körül”.523 Frye szerint pedig képzeletünket örökségbe kapjuk. Az egyén nem
előzi meg a társadalmat és nem független tőle. Ugyanígy a születő műalkotás sem független
az őt körülvevő műalkotásoktól (szavak már létező rendjébe születik) – az ember nem „ex nihilo” teremt.524 A történelem nagyobbik részében a „kreativitás” általában iskolához, közösséghez volt köthető (a Bibliában is olvashatunk alkotóközösségekről, de a középkornak, vagy
a reneszánsznak is megvoltak a maguk alkotóiskolái).525
Az tudjuk, hogy az egyes költői mű belső konvenciót hoz létre centripetális ismétlődései által. A költészet azonban centrifugálisan is makacsul ismétel. Úgy tűnik, műalkotások
egymásból merítenek, egymásból születnek: típus és antitípus horizontális láncolatát alkotják
– az Archetipusból vett mintát formázzák szakadatlanul. Minél több az allúzió, a reminiszcencia, annál gazdagabban tárul föl a szövegek fölött létező archetípus – a tipologikus jelentés
szó szoros értelemben a szövegek között „történő jelentés”, „beteljesedés”. Ráadásul úgy,
hogy soha nem záródik le – mindig tovább lehet gazdagítani. Az Archetípus pedig maga a
kulturális konvenció, amit a műalkotás celebrál, de soha nem érhet el.526 Ilyen értelemben a tipologikus vizsgálat anagogikus (fölfelé mutató): az emberi elmének az egész teljes, újszerű és
végtelen megragadására irányuló igényét próbálja kielégíteni. Fölfelé utal – vertikálisan az
Archetípusra – az egyedi műalkotás fölötti egészre, amely mindig több a művek összegénél.
522
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És előrefelé utal a beteljesülendő jövőre, fölszabadítja az ember képzeletét arra, hogy tovább
írjon (a teljesség felé).527
Az irodalom tipologikus vizsgálata csak érintőlegesen tér ki lineáris, horizontális kérdésekre (eredetiség, megkésettség, forrás). Sokkal fontosabb számára a szövegekben, az életművekben, illetve az életművek között feltáruló ismétlődések hálózata, mely rámutat arra a
konvencióra, amiből értelmezhetővé válnak az egyes alkotások. Az értelmezés megtalálása
örömhöz vezet. A művészet ilyen értelmezésben nyelvben élő remény, melynek beteljesülése
minden antitípus (ami lehet továbbírás, de értő olvasás is). A tipologikus vizsgálat apokaliptikus: vagyis feltárja, ami elrejtett.528 Egyrészt önismerethez vezet, másrészt a kultúránk ismeretéhez, harmadrészt a jelentés ismeretéhez. A tipológia szimbolikus funkciójának is nevezhetnénk – a közösségalkotáson túl (ahogy Gadamer értette) –, hogy megtalálja a típus-antítípus
párokat, és tovább viszi a beteljesítendőt a teljesség felé.529
Bármennyire is berzenkedik ettől a mai ember világszemlélete, a föntebbi fogalmakból
is kitetszik: a művészet funkciója szoros kapcsolatban van a vallás funkciójával. Az emberi
gondolkodás figurális formája természetéből adódóan érintkezik a vallással. Negatív fogalmazásban: „A költők szívesebben állnak a vallás, mint a politika szolgálatába – a tudós az ateizmust, a költő a babonát választaná”!530 Pozitív fogalmazásban: „a szimbólum, a szimbolizáció igényli a vallást”, mert a horizontális szimbolizáció (típus-antitípus láncolat) nem teljesülhet be, értelmetlen a hátterében feltételezett Archetípus nélkül (az akár transzcendens, akár
immanens).531 A művészet léte maga annak a jele, hogy létezik teljesség.

Egy költészettörténeti folyamat vázlata
„Minden Egész eltörött, / Minden láng csak részekben lobban, / Minden szerelem darabokban, / Minden Egész eltörött”.532 A karteziánus filozófiai hagyományból származó szcientizmus horizontális világszemlélete, a szkepszis abszolutizálása – vagyis hogy mindenben kételkedünk, amíg a tudomány be nem bizonyítja – Európában megbontotta a szeretet által egyben
tartott világközösség képét: vagyis a mítoszt, mint egységes világelbeszélést. Gadamer szerint
a Kr.u. 6. századtól egészen a Kr.u. 18. századig Európában a kereszténység művészete volt
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ilyen közösségintegráló erő.533 A felvilágosodásból származó szekularizáció világképe antropomorf és fragmentális lett.534 Sokan – a föntebbiek alapján nem véletlenül – a művészettől
várták az egység helyreállítását: „Az irodalom a mítosz utódja”.535
Valójában azonban „a vallás pusztulását a költészet sem éli túl”.536 Legalábbis az az
aranykori költészet, amiről föntebb beszéltünk. A művészet egész egyszerűen leszakadt a világról, a művészek kívülállókká váltak.537 A romantika korától kezdődött egy elvonódási folyamat, mely egészen a 20. század közepéig tartott: „a magányos, gyötrődő művész képe a
modern kor terméke”.538 Miközben a költészet folyamatos kísérleteket tett aranykori funkciójának betöltésére – vagyis az Archetípus ismétlésére, a teljesség felidézésére –, súlyos, halálos
állapotba került: „közösség hiányában a művésznek a magány és a vereség érzésével kell
megküzdenie”.539 Ennek végpontja (legalábbis a költészetben) egy totálisan hermetikus, minden referenciától eloldott nyelv létrejötte, amiben „a tiszta esztétikum elérésére törekvő absztrakció végül önmagát szünteti meg”.540 A modernitás líratörténetéről beszélünk, aminek folyamatában Toldalagi Pál költészetét is el lehet helyezni. Olyan módon, mint aki kifelé tart ebből
az önmegsemmisítés felé, vagy legalábbis önmagára zárulás felé tartó absztrahálódási folyamatból.
A modernitás líratörténete a romantikából indult ki.541 Nyelvhasználatának alapkérdését dolgozatunk összefüggésében úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az esztétikai értelemben vett
immanenciában – a konkrét műalkotások között – megtestesülhet-e az Archetípus? Krisztus
megjelenésének eseménye a történelemben a lételméleti tipológia számára azt jelenti, hogy az
eddig túlnan feltételezett, láthatatlan és beteljesíthetetlen Archetípus megjelent a horizonton.
Valami ilyesmit vár a romantika a művészettől az esztétikai rendben. Erre írja Szent Pál, hogy
„mi a keresztrefeszített Krisztust hirdetjük, ami ugyan a zsidóknak botrány, a pogányoknak
pedig oktalanság” (1Kor 1,23–24). Ha analógiát alkalmazunk, és mindezt az esztétikai rendjébe vetítjük, ott Krisztus megtestesülését a tökéletes, mítoszteremtő műalkotás létrejötte jelentené. Vagyis hogy minden műalkotás ősmintája és célja megjelenne a földön – dátumszerűen, konkrét helyen. Mintha Mallarmé „költői virága”, mely „minden csokorból hiányzik” a
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tér-időbe lépne. Aztán olyan közlekedést nyitna az immanenciában, amin keresztül képes lenne bármikor eljutni a történelmi linearitás más pontjaiba, és hatni mindazon műalkotásokra
(beleértve önnön befogadóinak alkotó tevékenységét is, mely szinte már művészi teljesítményt igényel), amik utána születnek. Hogyan próbálta tehát az Archetípusától megfosztott
költészet visszanyerni az autentikus nyelvhasználatot?542
A kérdés nehézségét érzékeltetendő – ha a fönti bekezdésből nem derült volna ki – fölteszek két paradox kérdést. Lehet-e pecsétet nyomni pecsétnyomó nélkül? Ha eltűnik az anya,
megtaníthatja-e a nyelv az anyanyelvet? Ennek a nehézségnek a figyelembevételével próbálom összefoglalni, amit kiolvastam a magyar szakirodalomból.
Első megjegyzésünk az, hogy természetesen az ilyen „nagy” kísérletekkel csak kis méretekben, vagyis az egyes műalkotások belső konvenciójában, centripetális struktúráiban lehetett próbálkozni.543 Tehát alapkérdés, hogy az egyes műalkotás képes-e egésszé összeállni – ha
igen, akkor mi alapján. (Ez csak fogalmazásában tér el attól a véleménytől, miszerint az egész
modernitás költészettörténete leírható a szubjektum pozíciójának szemszögéből, illetve az interizáció kifejezésére tett kísérleteket figyelembe véve.544)
Ha folyamatban nézzük a 19. századtól a 20. század közepéig zajló poétikai jelenségeket, úgy tűnik három nagy szakaszt különíthetünk el. Magát a romantikus szakaszt, a modernitás első szakaszát, illetve a modernitás második szakaszát. Azt megjegyezzük, hogy a magyar nyelvű szakirodalomban kisebb zavar uralkodik a modernitás két szakaszának megnevezését illetően. (Már abban sincs konszenzus, hogy a „modern”, a „modernség”, vagy a „modernitás” legyen a terminus. A „modernizmus” természetesen szóba sem jöhet múltbéli asszociációi miatt.)
Az első szakaszt Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő „a modernség klasszikus szakaszának” nevezi – velük ellentétben Bókay Antal szerint ez a szakasz „a modern korai szakasza”. Az olyan megnevezések, mint „a századelő esztétizmusa” (Kulcsár Szabó Ernőnél!), „az
esztéta modernség” (Angyalosi Gergelynél), „az impresszionista líra” (Kenyeres Zoltánnál)
vagy „parnasszien líra” (Schein Gábornál) adódnak különféle korabeli irányzatok és irodalmi
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ahistorikusság (leválasztás szerzőről, korról, befogadóról). Jellemzően modern irodalomtudomány a strukturalizmus – amit a rendszer izgat, nem a létrejötte – a mű elemeit a rendszer egésze felől közelíti meg. BÓKAY, Az irodalomtudomány…, 39–42., VILCSEK, 123–124.
544
Bókay Antal szerint pedig a modernitás központi problémája ugyanaz, mint a romantikáé: hogyan lehet az interioritást kifejezni (az emberi belsőt külsővé tenni)? BÓKAY, József Attila…, 12–13., 16–17., Kulcsár Szabó Ernő
szerint az én (fölérendelt személyesség) versbéli jelenléte a líratörténeti korszakolás egyik legjobb lehetősége.
KULCSÁR SZABÓ, A kettévált modernség…, 32.
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elméletírók terminológiájából – és ezek valójában csupán szórványosan fordulnak elő. Érdekes Rónay György, Németh G. Béla – és nyomukban Nemes Nagy Ágnes – megoldása, akik a
Nyugat szimbolizmusáról beszélnek, vagyis ezt a korszakot a Nyugat folyóiratának nevével
jellemzik, mint poétikatörténeti metaforával: „a Nyugat (…) mindannak, aminek köze volt a
szimbolizmushoz, fő-fő gyűjtőmedencéje” (Németh G.) – „nem valami szerencsés irodalomtörténeti műszó ez a szimbolizmus, de hát nyugodjunk bele (…) értsük rajta (…) a modern
költészet első nagy hullámát mindenestül, Baudelaire-től kezdődően az avantgarde-ig” (Nemes Nagy).545 Ez azért érdekes, mert Schein Gábor ugyanígy jár el, amikor a modern második
szakaszát az Újhold folyóirat nevével jellemzi.546
A modernitás második szakaszát Bókay „kiteljesedő modernnek” nevezi. Míg Kulcsár
Szabó Ernő iskolája „későmodernnek”. Ebből azt a következtetést vonom le, hogy az egyik
oldal szerint az első szakasz a csúcs, a „klasszikus” – míg a másik oldal szerint a második szakasz a cél, a „beteljesedés”. Nem próbálok igazságot tenni, viszont az én szemszögemhez a
Bókay-féle terminológia tűnik illeszthetőbbnek.
Magyarországon a modern első szakaszát a Nyugat folyóirathoz, illetve annak előzményeihez lehet kötni, vagyis dátumszerűen a 19. század végén kezdődött. 547 A modernitás második szakaszához köthető beszédmód a 20-as, 30-as évek fordulóján jelent meg észrevehető
módon548 – ez az időszak jelenleg a magyar irodalomtörténet egyik legfontosabb rekanonizációs területe, poetológiai terminológiáját nem lehet kidolgozottnak nevezni549. Speciális a
helyzet, mert a modernitás első szakaszának líranyelve egész sokáig létezett – párhuzamosan
a magyar nyelvű avantgárddal és a modernitás második szakaszának líranyelvével (tegyük
hozzá, sokszor egyes életműveken belül is párhuzamosan)!550 A modernitásra jellemző beszédmódok majdnem az 1960-as évek végéig felbukkannak, sőt meghatározzák a magyar lí545

NÉMETH G., Szimbólum és szimbolizmus, 217., NEMES NAGY, Rilke-almafa, 1870., RÓNAY GY., Nemes Nagy Ágnes…, 109–110.
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SCHEIN, Poétikai kísérlet..., 7–8.
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EISEMANN, A romantikától a modernség felé, 105–115. A világirodalomban természetesen Charles Baudelaire
Les fleurs du Mal című kötete, vagyis az 1857–es dátum jelenti a kiindulópontot.
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Az alábbi tanulmányok alapján: BÓKAY, József Attila poétikái, BÓKAY, A romantikától a vallomásos költészetig…, KABDEBÓ, Költészetbeli paradigmaváltás…, KENYERES, A líra tájain, KULCSÁR SZABÓ, A kettévált
modernség…, KULCSÁR SZABÓ, KABDEBÓ, „de nem felelnek, …”, NÉMETH G., Az önmegszólító verstípusról, SCHEIN,
Poétikai kísérlet…, THOMKA, A húszas-harmincas évek… – de a változásról szól HALÁSZ Gábor A líra halála című
korabeli esszéje is: a líra nem hal meg, csak az, amit mi annak érzünk, mert líraértésünk a romanticizmus fogja –
tőle származik a „objektív” terminus is a második szakasz líranyelvére.
549
KULCSÁR SZABÓ, MOLNÁR, BENGI, 9.
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Németh G. Béla azt állítja, hogy az Ady-líra háromféle szimbólumhasználata közül a két háború között indult
generációk mindegyikénél szerepet játszott valamelyik. NÉMETH G., Szimbólum és szimbolizmus, 218., 222–223.
Schein Gábor szerint nálunk Kosztolányi Dezső írta az első sikerültnek mondható, nyelvhasználatában a modern
második szakaszához köthető verset (A napraforgó, mint az őrült, 1913) – de Mágia című kötetében „végül a
tárgyiasság lehetőségei alul maradnak a megszólaló szubjektum önigazoló érdekeivel szemben”. SCHEIN, Poétikai kísérlet..., 137.140. De az együttállást bizonyítja az avantgárd-apostol Kassák klasszicizálódására is!
KENYERES, A líra tájain, 187–191.
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rát.551 Ebben a kronológiában sajátos helyen, épp a változás idején, harmincas évek első felében jelenik meg Toldalagi Pál. Tehát fiatalkori költészete ennek a folyamatnak a részeként
vizsgálható – sőt: magában az átmenetben. De hogy ezt meg tudjuk tenni, megpróbáljuk bemutatni, miben is áll a kétféle modern beszédmód, illetve miért váltak el egymástól. (Az
avantgárdról azért nem szólunk, mert Toldalaginak nincs hozzá kapcsolódási pontja.)
A romantikától kezdődő és a huszadik század közepéig elhúzódó folyamat bizonyos
szempontból az emberi szubjektum önelveszítésének folyamata a lírában – érdekes, hogy Pilinszky János esztétikájában egészen konkrétan megjelenik ez a gondolat: az imitatio Christi a
művészi alkotás szintjén „beöltözés az elszegényedésbe”, vagyis önmagunk elveszítése.552
Hogy miért kell a szubjektumot elveszíteni, ez összefügg a karteziánus szellemmel. Köztudott, hogy a természettudomány módszere az objektív megfigyelés, ami azt jelenti, hogy a
megfigyelőt leválasztja a megfigyeltről – vagyis szubjektumra és objektumra bontja a világot.
Viszont elveszíti a lehetőségét annak, hogy ezt a darabokra bontott univerzumot újból egésszé
állítsa össze. Heidegger (és Nietzsche) óta tudjuk, hogy a modern természettudomány, illetve
az abból származó mindenféle tudományos módszeresség – ami indukcióra épül – a létezők
miatt megfeledkezett a létről, vagyis elveszítette az autenticitás lehetőségét. Sajátos módon ez
a költészetben is éreztette a hatását – paradox módon abban a költészetben, amitől éppen ezen
autenticitás helyreállítását várták.
A weimari klasszikából forrásozó 19. századi romantikus élmény- és zseniesztétika
rendkívül fölértékelte az embert. A prófétai hatalommal megáldott, mágikus erejű alkotóművész, vagyis a zseni, olyan autonóm művészet megalkotását tűzte ki célul, ami szembeáll a
valóságos világgal – ahogy a szintén zseniális természettudós is ezt gondolja magáról. A
szubjektum és az objektum dualizmusában gondolkodó művész kvázi „istent” játszik: interioritásának kifejezését teremtő aktusnak gondolja. Ezért is nézték le annyira a hagyományos és
jól érthető allegóriát – mivel ők az emberi elméből és nem a hagyományból akartak teremteni.
A romantikus szimbolizáció mintája a creatio ex nihilo.553 Ebben a felfogásban a műalkotás
változatlan alapja, ami értelmet ad neki és egésszé szervezi – gondolatmenetünk szerint Archetípusa – nem más, mint az „empirikus én”. A romantika líranyelve az én „hypertrophiájának” (Halász Gábor) vagy „hipertóniájának” (Kulcsár Szabó Ernő megfogalmazása), az empirikus én mindeneken való túlnövekedésének a líranyelve.554
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A modernitás első szakasza tovább őrzi a szubjektum-objektum dualizmusát, a karteziánus létfeledés állapotát (Hugo Friedrich úgy is nevezte, hogy „romantikátlanná tett romantika”).555 Mégis másként, hiszen a szöveg fölötti, szövegen uralkodó szubjektum ebben a beszédmódban inkább szervezőelv, mint empirikusan megragadható én. A szöveg fölött álló hatalom nem kíván az empirikussal rivalizáló világokat teremteni, csupán egészként funkcionáló
verseket. A vers fölöttes énje megpróbálja úgy összerendezni, egymáshoz kapcsolni az egyes
szavakat, hogy azokból egész álljon elő. Az ember isteni hatalmából alább ad, és átadja a terepet az izolált szó „mágiájának”. Ebből akusztikailag is és szemantikailag is egészként funkcionáló, varázslatos szövegek állnak elő. Ez azt jelenti, hogy a versek jól hangzók lesznek (dallamosak) és kifejezők (festőiek, pittoreszkek) – vagyis a szöveg rendkívül dekoratív. Ráadásul képes üzenetet is közvetíteni (monologizál, vallomást tesz) – a modernitás első szakaszának nyelvhasználata a nyelvet eszköznek tekinti (amit valaki használ az önkifejezésre, az interioritás kommunikálására). Amit leírtunk, az Hugo von Hofmannsthal költészetével jól illusztrálható.556 A föntiek szerint a modernitás költészettörténetének első szakaszát elnevezhetnénk
a szecessziós, impresszionista vagy monológ típusú versbeszéd idejének is.557 Ez a nyelvhasználati szisztéma – európai összehasonlításban – rendkívül sokáig élt a magyar költészetben.558
A magyar versek vizuális felidéző ereje, képekkel való túlzsúfoltsága különleges európai kortársai szemében. Nemes Nagy Ágnes egy helyütt fölsorol néhány francia kifogást a hatvanas
évekbeli (!) magyar líra ellen: „azt szokták szemünkre vetni, hogy a mai magyar vers pedagogikus, szerkezetében avittasan magyarázkodó és – ez a legkényesebb – képeiben tarka, túlzsúfolt”. Nemes Nagy Ágnes egyébként nem használja emiatt a „megkésettség” terminust – szerinte a magyar nyelv annyira egyedülálló, hogy e jelenség szinte adottsága.559
A modernitás második szakasza azért nevezhető véleményünk szerint beteljesedésnek,
mert amint láttuk, a romantikához képest csökkenő tendenciát mutat a verset fölülről megszervező szubjektum jelentősége. A romantikus költő még emberfeletti ember, a modern első
szakaszának költője ehhez képest már csupán izolált szavak mágikus összerendezője. A modernitás nyelvhasználatának második szakaszában viszont eltűnik a nyelven kívüli „úr” (illetve erőteljes kísérletek történnek az eltüntetésére). Úgy tűnik, a költészet a szubjektum önkén555
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tes elveszítésének útján száll szembe a diszkurzív beszéd világszéttörésével – mintegy az „én”
magát adja áldozatul, hogy újra létrejöhessen a nyelvi teljesség.
A „későmodern” terminusból az az elgondolás olvasható ki, hogy a modern második
szakasza a létfeledés természettudományos dualizmusának megszüntetése irányába mutat.
Késői, azaz kifelé mozog (ahogy az alkony a napból). Ezek szerint a „későmodern” beszédmód kifelé mozog a karteziánus tradícióból, azáltal a polifon nyelvműködés által, mely egyszerre képes magába fogadni én és nem-én beszédét, valamiképpen felülkerekedni szubjektum
és objektum megkettőzöttségén – képes olyan világként funkcionálni, melyben a létezők
együtt és egymással létezhetnek. Azért kései, mert benne múlóban van a modern létfeledés –
benne kezd visszatérni az őseredeti, a kratüloszi nyelvhasználat (az autenticitás). Ha föntebb
Hofmannsthalt említettük, itt is említünk egy nevet: Stéphane Mallarmé nevét, akinek központi szerepében minden kutató egyetért.560 A modern második szakaszának ő az emblematikus alakja. Nevezhetjük róla e beszédmódot „mallarmé-i szimbolizmusnak” is – Schein Gábor
a „fenomenológiai líramodell” vagy az „intencionált tárgyias” megnevezést javasolja, vagy az
„Újhold” metaforáját561 (korábbi megoldások: Rónay György „objektív líráról”, Kenyeres
Zoltán „elvont tárgyiasságról” beszélt)562. Hamvas Béla egyszerűen fogalmaz. Szerinte Mallarmé költészete hasonlít minden költészet közül „legjobban az emberiség anyanyelvéhez, ahhoz a nyelvhez, amit az első ember a Paradicsomban az Úr színe előtt az angyalokkal együtt
beszélt. Minden költészet hangjában van valami, bármily csekély, diszharmónia. Mallarmé
szavaiban a hang egybeesik a képpel, a kép a fogalommal, a fogalom az ősi titkos jellel s oly
tisztán, kristályosan, egyszerűen, igazan szól, hogy - már nem értjük. Különös, hogy Mallarmé prózája verseitől nem különbözik. Mintha minden szava versből lenne”.563
A „kiteljesedett modern” terminus azonban valami mást sugároz a „késeihez” képest,
hiszen a „kiteljesedés” szó valaminek az elérkezését jelenti. Ebből a terminusból arra következtetünk, hogy a modernség második szakaszának lírai nyelvhasználata nem csupán kimozdulás valamiből, hanem végpontja is valaminek. Jelesül az immanenciának. Azáltal, hogy a
versnyelv eliminálja a fölöttes szubjektumot (illetve mindazt, amire egy szöveg utalhat, mind560

Külön szeretném kiemelni, hogy Halász Gábor amikor leírja, hogy a romanticizmuson felnövő olvasók nem
tudnak mit kezdeni a romantika előtti költészetekkel, Mallarmét is ide sorolja (mármint olyan költőként említi,
aki a romantika előtti költőkhöz hasonlít)! HALÁSZ, 55–59.
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Husserl által „életvilágnak” (Lebenswelt) nevezett „tudomány előtti világ” tapasztalatához jut. Ami nem jelent
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azt, ami rajta kívül van).564 Ha a modernitás első szakaszát a „szómágia” korának, ezt a szakaszt inkább „a nyelv abszolutizálása” korának nevezhetjük – hiszen a szubjektum felett abszolút hatalmat nyer a nyelv (legalábbis a szubjektum kísérletet tesz átengedni neki a hatalmat). Tehát a kiteljesedett modern nem tesz mást, mint végsőkig viszi a nyelvi immanenciát –
vagyis beteljesíti a modernt, amely „minden életterületen következetesen végigvitt immanencia”.565
Amint föntebb mondottam, a modern legnagyobb kérdése az, hogy létrejöhet-e az immanens mítosz – vagyis képes-e az ember a transzcendencia tételezése nélkül egységként
megragadni a világot a nyelvben. Azt is mondtam, hogy ha képes lenne, akkor ez ahhoz a botrányhoz és ostobasághoz lenne hasonló, amit az Ige megtestesülése jelentett a zsidók és a görögök szemében (1Kor 1,23–24): a tér-időbe lépő tér-időn kívüli logikátlanságát. A tér-időbe
lépő tér-időn kívüli, amikor megtestesült, megfosztotta magát saját vertikalitásától (hatalmától): „Jézus Krisztus, aki isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát (…) megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2,5–8). Jézus Krisztus kenózist, önkiüresítést hajtott végre, hogy megváltsa a világot. Valami hasonlóra készül a
nyelv, amely végletekig kiüresedik.566 Megfosztja magát transzcendenciájától, használójától,
eszközjellegétől, konkrét üzenetétől – hogy megváltsa a nyelvet, vagyis visszajuttassa az autenticitásba.567 (Azonban az aranykor már nem térhet vissza eredeti állapotában. A feltámadott
is hordozza a kivégzés sebeit: Jn 20,24–29. De eljuthatunk egy új aranykorba – ahogy Paul
Ricoeur fogalmazott: a posztkritikai alázat, vagyis a második naivitás állapotába.)
A nyelvnek ez a kiüresedése zajlik a modern második szakaszában, amikor is a szimbolizáció elkezd önmagára irányulni, a referenciáról leváló nyelv önmagára zárul, és felsejlik
egy tökéletesen hermetikus nyelvhasználat lehetősége (poésie pure) – a vers olyan lesz, mint
egy „csendes tárgy”.568 Ezáltal – ahogy Jézus Krisztus is magára veszi minden emberi élet terhét: „az Úr őrá rakta mindnyájunk bűnét” és „mint a juh, mely nyírói előtt elnémult” (Iz
53,6–7) – a nyelv azt intencionálja, hogy minden jelentést magára vegyen569, így magában, sa564
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568
Az irodalomnak nincs tárgya. Tárgya referenciálisan a semmi: le néant. Azért tiszta, mert valóságmentes. Bókay, A romantikától…, 14. Uő., József Attila…, 18–19.
569
Ez grammatikai tömörülést és szemantikai súlyosbodást jelent. Nemes Nagy Ágnes erről szól Babits költészete kapcsán, azonban saját, és az Újhold poétikáját is jellemző szavakkal: „Hogy mit érzünk «súlynak» egy költői
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ját testében (textúrájában) téve újra egésszé a világot. Megjegyezzük azonban, hogy az analógia sántít: a keresztények hite szerint az Ige megtestesült – viszont úgy tűnik, a konkrét jelentéstől tökéletesen megfosztott, az absztrakció végpontjára jutott, ugyanakkor mindenki számára jelentéslehetőséget hordozó szöveg – vagyis az immanens „hermetikus metaforizáció” –
nem jöhet létre egészen, csak közelíteni lehet feléje.570 Tehát a kérdés kérdés maradt: a Mallarmé-féle szimbolizmus megvalósulhat-e!? Vagyis szövegtestet vehet-e magára egy költői virág, ami minden csokorból hiányzik – immanenssé válhat-e a transzcendens, horizontálissá-e
a vertikális, megtestesülhet-e az Archetípus maga!? Az immanencia költészete megválthatja-e
az immanencia széttöredezett, sérült nyelvhasználatát? Vagyis immanens módon, önreferenciájába zártan mítoszt alkothat-e a nyelv? Vannak, akik erre úgy mondanak igent, miszerint
nincs más lehetőség.571
Én Gadamer nyomán úgy gondolom, hogy ezt valóságosan megteheti a nyelv, de csak
akkor, ha nemcsak centripetális működését (belső nyelvi struktúráját) képes tökéletessé tenni,
hanem mindig kész újabb és újabb centrifugális működésbe kezdeni – vagyis képes átmenni a
vertikális hídon – akár úgy, hogy visszatér a halottnak nyilvánított tradícióba (előrefele emlékezve), akár úgy, hogy új jelentések találnak rá. A vertikális hídon fölfelé és lefelé egyaránt
járnia kell, ami azt jelenti, hogy egyszerre függ és független a szövegen kívüliségtől (transzcendenciától) – eredetében nem mentesülhet tőle, viszont az idők folyamán képes eredeti tradíciója nélkül is megállni, pótolhatatlanná téve önmagát, így azok is őrzik, akik máshogy értik. Később viszont arra is képes, hogy visszatérjen eredeti tradíciójába (előrefele

kifejezésben, azt nem könnyű körülírni. (…) A Babits-tudat szelektív; mindaz, amit kiszór, kidobál a versből, a
kételynek már-már az inkvizítori felülvizsgálatnak mozdulataival, az a megmaradt anyagot összesűríti (…). A
szavak e tömörülési folyamatban összezsúfolódnak, majdhogynem összekoccannak (…), a verssor megtelik, egyre inkább önmaga állítása lesz (…)” NEMES NAGY, A hegyi költő, 22. A poliszémia a potenciális végtelen felé
mozog: a hermetikus versnek nincs meghatározható jelentése, csak a nyitott összefüggést teremti meg. Az „üres
hely” dinamizálja a struktúrát – csak az olvasói strukturalitás zárhatja be: nyitott (Eco), akaratlan (Mukařovsky),
meghatározatlan (Schein), üres hely (Iser): „lehetséges értelmek és jelentések kivetítése egy minőség nélküli,
vagy minőségétől megfosztott anyagra” SCHEIN, Poétikai kísérlet..., 240–241., Ez a műalkotás tranzitorikus jellege. KULCSÁR SZABÓ, A kettévált modernség…, 35–36.
570
Mallarmé paradoxona: „a legtökéletesebb vers a ki nem mondott költemény” . MALLARMÉ, 123., SCHEIN, Poétikai kísérlet..., 238–242.
571
Ingarden szerint a metafizikai szimbolizációja lehetetlen, mivel csak a közvetlenségben mutatkozhat meg,
eszközben (jelben, nyelvben) soha. Cassirer azt állítja, hogy a nyelvi struktúra nem vonatkozhat a struktúrán kívülre. EISEMANN, A komjáthy-líra…, 8–10.
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emlékezni).572 A véleményem az, hogy Pilinszky János költészete eminens szöveggé vált 573:
tökélyre vitte a későmodern nyelvhasználatot (tökéletes belső konvenció, centripetális működés) és képes állandóan részévé válni egy-egy külső konvenciónak (centrifugalitás, transzcendencia). Eredetében viszont egész konkrétan a keresztény gondolkodásra „utal” (vagyis konvencionális értelemben ez az anyanyelve) – ezt (ha nem lenne világos) a Toldalagi szövegvilággal való együttállásából konkrétan ki lehet mutatni.
De ne fussunk előre. Ott tartottunk, hogy a modern második szakaszának nyelvhasználata mindent megtett a nyelvi ön-, vagyis énkiüresítésért.574 Ennek egész konkrétan megragadható jelei vannak – bár ezek nem feltétlenül jelentkeznek együtt.575
Ilyen a tematizált nyelvválság, vagyis a nyelv elégtelenségének, akadály-jellegének, az
interioritás kifejezésére való képtelenségének felismerése. Annak a megtapasztalása, hogy
nem mi uralkodunk a nyelven, hanem a nyelv uralkodik rajtunk. Ezt természetesen implicit is
bemutathatja egy szöveg, például ha megbontja saját grammatikáját, mivel állandó kísérleteket tesz az újramondásra.576
A modern második szakaszának nyelvhasználatát jellemzik aposztrofikus, averziós
alakzatok, melyek sajátosan retorizálttá tehetnek költői a szövegeket. Ez már nem a nyelv
akadály jellegére, inkább az abban rejlő lehetőségekre utal. Ilyen az önmegszólítás 577, a kérdések halmozása vagy ilyen lehet egy több hangból képződő dialógus a versen belül. A vers szövege önmaga alkot egy idegen „ént”, vagy több „ént”. Ezért is nevezik dialogikusnak, poli572

A költői szimbolizáció két értelemben helyettesítheti a mítoszt. A korai szimbolizmus szerint ha az immanens
jelölő és transzcendens jelölt között létrejön valamiféle vertikális átjárás (analógia vagy korrespondancia).
EISEMANN, A komjáthy-líra…, 11–12. Vagy gadameri értelemben, ha a szimbólum (a szöveg) nem pusztán utal,
hanem önmagáért áll, szilárd, megkerülhetetlen, feledhetetlen képződmény (ontikus jelentőséget nyer). Az ilyen
szövegben jelölő és jelölt egybeesik, benne reális léthez jut egy addig nem létező (eszme) – vagyis megtestesül.
Azt jelenti, ami ő maga (ahogy a testté lett Ige sem utalt Istenre, hanem maga volt az Isten). Gadamer az így működő műalkotást nevezte „eminensnek”. Ez az, amikor „gondolat és hasonlat eggyé válik” (T.S. Eliot) vagy „a
fogalom képpé válik” (Wellek, Warren). GADAMER, Az eminens szöveg …, 188–189., 193–197. Uő., Miként járul
hozzá…, 143., 147–152., EISEMANN, A komjáthy–líra…, 13–17.
573
Ezért érthetőek azok a vélemények, miszerint a keresztény szimbólumbázis nem határozza meg Pilinszky képi
világát. Ettől függetlenül az apokaliptikus beszédforma és az abból kibontakozó keresztény figuralitás felől is értelmezhető Pilinszky lírája. TOLCSVAI, 76.
574
Az immanenciát kiteljesítő próbáló mallarmé-i szimbolizáció esetén ez azt jelenti, hogy az önmagában álló
belső nyelvi konvenció csak önnön bensőjétől szabadulhat meg. Ennek végeredménye – vagyis tökéletes formája
– nem más, mint az elnémulás. Idéznénk a föntebb már citált mallarméi mondatot: „a legtökéletesebb vers a ki
nem mondott költemény”. Vagyis az immanenciából kiinduló mítoszteremtés lehetetlen.
575
Főleg nem a magyar lírában, mely egyesek szerint a modern második szakaszának bontakozó beszédmódja
mellett párhuzamosan – egyes életműveken belül is! – sajátosan sokáig őrizte bizalmát a nyelv eszköz-funkciójában. Egyesek szerint legjobb költőinknél is tapasztalható egyfajta „megkésettség” (Szabó Lőrinc, József Attila,
Juhász Ferenc, Pilinszky János, Weöres Sándor, Nagy László): KULCSÁR SZABÓ, A kettévált modernség…, 37–43.
MARGÓCSY, 260–266.
576
A Monarchiában ennek első dokumentuma a Chandos–levél (Hofmannsthal). KULCSÁR SZABÓ, A kettévált modernség…, 34–38.
577
Németh G. Béla szerint ennek az oka konkrét pszichés válság lehet, önszemléleti krízis, mely az alkotásfolyamatból derül ki. Az önmegszólítás erőteljes retorizáltságot okoz a versekben. NÉMETH G., Az önmegszólító…, 6–
7., 12., 15–18.
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fonnak a modernitás második szakaszának nyelvhasználatát.578 Egyébként a nyelv által megalkotott „én” az ismeretlenbe vezet, olyan jelentésekhez, amik magát az alkotót is meglepik.
Ennek a nyelv általi én-konstituálásnak végletekig vitt esete, amikor aprólékos grammatikai
nyomozás ellenére sem található a beszélő. A modernitás második szakaszának nyelvhasználatát a személyesség hiánya, vagyis az elszemélytelenedés is jellemzi.579
Az elszemélytelenedésben, az önreferencialitásban sajátos lehetőségek rejlenek. Ebből
bontakozhat ki egyfajta absztrakt, jelentés nélküli formalizmus. Egyrészt mintájává tesz olyan
elvont formákat, mint a matematika, vagy az arabeszk, vagy egyes zenei formák – másrészt
felújít, újraír régi műfajokat. Kulcsár Szabó Ernő szerint ebben mutatkozhat meg, hogy a műalkotás mögött nem áll senki, a forma konstituálja az értelmet – „a műalkotás mivolta az
alak”.580 A régebbi terminológiával „új klasszicizmusnak” nevezett jelenség Kenyeres Zoltán
szerint is a modern első szakaszából kifelé mozog. Szellemesen „avantgárdtól megtermékenyült klasszicizmusnak” nevezi, és az Újhold előzményének látja.581 El kell mondanunk
ugyanakkor azt is, hogy többek szerint az ún. „új klasszicizmus” bizonyos szempontból mégis
hátrafelé mutat – Thomka Beáta így fogalmazott: „a korszak európai tendenciáitól eltérően a
magyar költői nyelvben változatlanul erős a logikai, képi, értelmi, grammatikai, jelentéstani
összefogottság”, ennek eszköze az erős forma.582
Végül arról se feledkezzünk meg, hogy a nyelvi énkiüresítés egy „új típusú imagináció” (Bókay Antal kifejezése) virágkorát teremtette meg.583 A metafora túllép szintagmatikus
hatókörén, és ahogy hagyományosan az allegória, vagy a parabola, innentől a metafora is
egész szövegstruktúrákat meghatározó erejűvé válik – egész szerkezeteket működtetnek „képszerű mozzanatok”. A „komplex metaforikus együttes” műfajjá válik.584 Ezek egyre nehezebben érthetők – a metaforizáció az allegorikusságtól (vagyis a konvencióba ágyazottságtól) a
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Megszűnik a vers homogén hangoltsága: a dialógus versszervező elv lesz. Kabdebó szerint ez annak a lehetősége, hogy a személyiség csak dialógusban értheti meg önmagát. Kabdebó, A dialogikus…, 9–10., 16–17.
579
ANGYALOSI, 174–177., 221., BÓKAY, A romantikától…, 9–15., Uő., József Attila…, 12–19.
580
KULCSÁR SZABÓ, A kettévált modernség…, 42–49., KULCSÁR-SZABÓ, Dialogicitás…, 64–65.
581
Kenyeres Zoltánnak egyébként nagyon érdekes meglátásai vannak a Kassáknál, vagy József Attilánál tapasztalható nyelvi összegződésről, amiben egybeáll a Biblia, a népköltészet és az avantgárd nyelve. KENYERES, Líratörténeti folyamatok…, 38–40., Uő., A líra tájain, 172–178., 187–194. Mindez igazolni látszik Dávid Katalin véleményét, miszerint az avantgárd felől jöhet az európai mítosz újraéledő nyelve. DÁVID, 27–37. Ezzel kapcsolatban Vas Istvánt is érdemes olvasni. VAS, Miért vijjog… I., 198–199.
582
THOMKA, 246., KULCSÁR-SZABÓ, Dialogicitás, 69–72.
583
Föntebb idéztük Nemes Nagy Ágnest, aki szerint a magyar költészetben burjánzanak a képek, ráadásul így is
értelemegészként működik egész sokáig a magyar vers. Kulcsár Szabó Ernő, aki egyébként megkésettnek tartja a
magyar lírai modernitás második szakaszának kibontakozását, egy helyütt megjegyzi, hogy a szecessziós versnyelvben épp a túlburjánzó képhasználat teszi valamilyen módon átjárhatóvá ént és nem-ént. KULCSÁR SZABÓ, A
kettévált modernség…, 38–41.
584
Például ilyenek Kosztolányi miniatűrjei a húszas évekből. THOMKA, 239–242.
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hermetikusság irányába mozog.585 Találónak érezzük Schein Gábortól az „allegorikus” illetve
a „hermetikus” metaforizáció megkülönböztetésének bevezetését – annak fényében főleg,
hogy az előbbit transzcendensnek, az utóbbit immanensnek nevezi. Hiszen ő is osztja a véleményt, miszerint a hermetikus (immanens) metaforizáció közelíthető, de nem érhető el.586
Fejezetünk lezárása előtt felsorolásszerűen említsük meg azokat a költőket, akik a
szakirodalom szerint megkezdték Magyarországon a modern első szakaszának nyelvhasználatát átforgatni a második szakaszba (de ne feledjük: majdnem mindegyikükre igaz, hogy miközben ezt tették, párhuzamosan éltek az eszközjellegű nyelvhasználat lehetőségeivel is587).
Schein Gábor szerint Kosztolányi Dezső már 1913-ban írt „intencionált tárgyias” verset,
melynek képalkotási potenciálja eloldódik az értelmezés konvencionális kánonjaitól.588 Aztán
tudjuk, hogy sokak szerint az egész „Újhold” (Pilinszkyvel együtt) Babits Mihály költészetének hosszúra nyúlt epilógusa – Rónay György szerint Babits lírájában van egyfajta vizuális
jelleg (festmény vagy inkább fotószerű rögzítési eljárás), mely hatott az őt követő nemzedékekre.589 Egyértelműen előfutárnak kell neveznünk Füst Milánt, aki egyrészt Kenyeres Zoltán
szerint szakított az én-lírával, Schein Gábor pedig egyenesen rá alkalmazza a „fenomenológiai líramodell” terminust, mivel verseiben nincs határa az énnek, a nyelv maga válik világgá –
Füst Milánt azért is érdemes kiemelnünk, mert tudjuk, mennyire értékelte Toldalagi költészetét (bizonyára nem véletlenül).590 A fiatalabbak közül említhető József Attila és Szabó Lőrinc,
akik kapcsán először fölmerült a magyar irodalomtörténet-írásban a lírai paradigmaváltás
gondolata – József Attila legendás önmegszólításai vagy látványokba helyezett én-deixise,
egybeírásai, vagy Szabó Lőrinc versnyelvének díszítetlenné és dialogikussá válása miatt.591
Hogy ezek a líratörténeti típusok kiben és hogyan találtak antitípusokra, hosszú vizsgálat tudná föltárni. Mi a következőkben megpróbáljuk egyik részletét föltárni a folyamatnak.
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Bókay szerint azért, mert a költői képek leválnak a tradícióról. BÓKAY, József Attila…, 18–19., BÓKAY, A romantikától…, 13–14.
586
Korábban már idéztük, hogy szerinte tisztán hermetikus metaforizáció nem valósulhat meg. Főként igaz ez
annak a sokat idézett gadameri mondatnak a fényében, hogy minden szimbolizációt egy mitius-allegorikus hagyomány határol körül. SCHEIN, Poétikai kísérlet..., 241–243.
587
KULCSÁR SZABÓ, A kettévált…, 50.
588
SCHEIN, Poétikai kísérlet..., 137–141., vö. MOLNÁR, Költőiség, köznapiság…
589
KULCSÁR SZABÓ, A magyar irodalom…, 71–72., RÓNAY GY., A lírikus epilógja, 93–99., RÓNAY GY., Olvasás
közben, 326–338., TOLCSVAI, 49. – Megjegyezzük viszont, hogy Schein Gábor ellenvéleményt nyilvánított Babits
líramodelljének későmodern jellegével kapcsolatban, SCHEIN, Poétikai kísérlet..., 142.
590
KENYERES, A líra tájain, 172–173., SCHEIN, Poétikai kísérlet..., 141–143. Tegyük mindehhez hozzá a weöresi
líra orfikussága lényegében összefügg Füst Milán költészetével. És azt is tudjuk, hogy Weöres sokra értékelte
Toldalagit. KENYERES Zoltán, Tündérsíp, Bp., Szépirodalmi, 1983, SCHEIN, Weöres…, 90–91.
591
ANGYALOSI, 178–180., KABDEBÓ, A dialogikus…, 9–12., KENYERES, A líra tájain, 176–178., KULCSÁR SZABÓ, A
magyar irodalom…, 71–72., KULCSÁR SZABÓ, A kettévált modernség…, 42–43., 50., 57–58., NÉMETH G., Az önmegszólító…, 5–71., TVERDOTA, József Attila, 52–58., 87–96.
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Azzal zárjuk elméleti közelítésünket, hogy véleményünk szerint a diszkurzív nyelvhasználat világképének egy szintén immanens (vagyis önmaga nyelvére hermetikusan záródó)
költészet általi egységesítése olyan lenne, mintha az ember megválthatná önmagát. Azonban a
nyelv által felvállalt önkiüresítés, az „új típusú imagináció” váratlan távlatokat nyer a klasszicizáló mozzanat fényében. T.S. Eliot fejtette ki, hogy az interioritás kifejezésének modernitásbeli problémájára (vagyis arra a központi kérdésre, hogyan képezhető le, egyáltalán leképezhető-e az interioritás) a mitikus képhasználat, mint időtlen (a történelemtől szabad) imaginárius tér nyújt újra és újra lehetőséget. 592 A két világháború közötti magyar irodalomban valóban
nagyfokú „remitologizáció” zajlott. Weöres Sándor, Szabó Lőrinc távol-keleti mítoszokból,
Radnóti a görögségből, Babits a kereszténységből bővítette költészetének szimbolizációját. 593
Rónay György szerint ekkoriban „a mítosz hangszekrénye” lett az aktuális dallamnak.594
Vagyis megnyílt a lehetősége annak, hogy az önkiüresítő, hermetikus nyelv mítoszok képhasználata által – paradox módon595 – feléledjen, és újra vonatkozzon.
Az első fejezet filológiai megalapozása után immár úgy hiszem elméleti értelemben is
készen állunk, hogy pillantást vessünk Toldalagi Pál fiatalkori költészetére, illetve annak Pilinszky líranyelvét előlegező prefigurációira.
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BÓKAY, József Attila…, 25–26.
THOMKA, 246. A harmadik nemzedék első köteteiben általánosan fölfedezhető valamiféle nem szabályos, mégis antikos ritmusélmény. Akik explicit fölvállalják az antik görög tradíciót: Kerényi Károly, Németh László,
Kardos László és az Argonauták című folyóirat (1937-38). RÓNAY L., Az ezüstkor nemzedéke, 35–37., 63–64.,
83–87.
594
RÓNAY GY., Nemes Nagy Ágnes…, 110–111.
595
A két világháború közötti magyar költészet régi formákat és új tartalmakat összehangoló kísérlete sokak szerint paradox. VAS, Miért vijjog… I, 218.
593
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3. fejezet
Az idő drámája
(A kiűzetés, mint prefiguráció
Toldalagi Pál fiatalkori költészetében)
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A tündérvilág
Toldalagi Pál első nyomtatásban megjelent versének címe Áprilisi kirándulás (Kétnapi út és
mindenütt) volt.596 De második nyomtatásban megjelenő versének is „tavaszi” címet adott:
Május (Nevetve fut ki a fák közül). Utóbbi vers refrénszerűen visszatérő, tavaszdicsérő sorokat tartalmazott: „a május, május áldott hónap”, „a május, május kedve szent” és „a május,
május lelke szép”. A kezdő Toldalagi számára a tavasz nem pusztán téma volt, hanem poétika. De hogy pontosan miről is van szó, amikor a tavaszról nem tematikai, hanem poétikai értelemben beszélünk, a harmadik nyomtatásban megjelenő versének – Hattyúk (A messzi fenyvest már lilára) – első nyolc sora a maga komplexitásában elénk tárja:
A messzi fenyvest már lilára
festette lomha éj keze,
és ömlik lassan, mint a pára
a fenyőszag, a hűs zene.
Körül az ég sötétkék-tinta
tengere csapkod nyugtalan,
s a vén holdnak, a csalafinta
faunnak tavaszi láza van.
Szó van tehát itt egy távoli vadonról (messzi fenyves), ami minden érzékszervet igénybe vesz
(lila, ömlik, illata van, hűsít és zenél), vagyis együtt-érzékelést indít meg. Az érzékelés felfokozódik. Az Áprilisi kirándulás című vers olyan módon felnagyítja a világot, mint egy mikroszkóp: „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” – de ilyen a Május is:
„és fűszálak és kis halak / isszák az élénk sugarat / s nőnének nagyra, mint a fák”. Az érzékletek hatványozódását gyönyörűen fejezi ki a szintén 1934-ből való Ma nékem minden új (Hiába nézek most szerteszét) című vers két sora is: „szívem zengett, mint a hordó / mit megkoccintott egy kis ujj”.597
Az az újdonság ami ilyen módon feltárul, elveszi a ráció józanságát, felszabadítja az
érzelmeket és az ösztönöket. E hatást az Áprilisi kirándulás című vers is tematizálja: „Ma sírni kéne: Jaj be szép! / Be szép a távol messzeség. (…) Ma minden szép és nyugtalan, minden596

A továbbiakban a versek lelőhelyét nem közlöm, a zárójelben közölt kezdősor alapján ezek az adatok megtalálhatók a Függelékben közölt versmutatóban.
597
Vegyük észre a Ma nékem minden új című vers programszerűen kiemelt „modernitását”!
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nek kínzó vágya van.” Toldalagi tavasz-versei az ember és a világ érzékelésben való egyesülését (illetve erre irányuló kínzó vágyat írják le). Ennek létrejötte extázis: „s jön majd egy furcsa pillanat, / mikor szívében megszakad, / elpattan a hatalmas csend / s a tüzes szív csak
egyre zeng / és leborul a barna földre / sírva, nevetve, meggyötörve / s a föld és a szív összezeng” (Május). Ez az állapot – a Toldalagi versek kifejezéseivel élve – részegség, láz, révület,
mámor, mákonyos álom, nyári bűvölet, ezüst köd.598
Ezek az ittasan tavaszi versek nem a semmiből jelentek meg 1934-ben: a „Nyugat
szimbolizmusának” késői beteljesítői voltak. Ha olvassuk Kosztolányi Dezső Áprilisi ezüst
eső599 című versének sorait: „Szeles fehérlő délutánon / mikor dalt hallasz messze, távol, / a
tiszta illatterhes égből / hull a napfényes, könnyü zápor. // Akáctömjén röpül a légben (…) //
Nyílt arccal isszuk az esőt fel, / agyunkba rózsaszínű láz kap / vékony, ezüst esőfonálon / fehér
angyalkák citeráznak.”, a hangütés szakrális mámora, a megszemélyesítések által emberarcúvá tett világ, és maga a tematika is nagyon sok egyezést mutat a kezdő Toldalagi versvilágával. Látjuk is ezt, ha Kosztolányi szövege mellé helyezzük az 1939-ben megjelent Hárfák s
citerák (Ha ébredek s az ablakon fehéren) című vers első három versszakát:
Ha ébredek s az ablakon fehéren
az áprilisi verőfény ragyog,
féléberen még tovább heverészem
és jönnek aztán, jönnek angyalok.
Ki füstölőt hoz és ki búgva penget
citerát, hozzá hárfát lassudan.
A többiek meg csendesen lebegnek.
Nagy színes szárnyuk úszik és suhan.
A testek is mind, mint megrészegednek,
az aluszékony testek és a szív.
Az örök és a régi szerelemnek
örök visszhangja újra visszahív.

598

Ennek az extatikus révületnek kiemelkedő verse még az 1936-os Városi reggel (Hét óra volt. Kiléptem a kapun).
599
A Mágia című kötetből (1912), KOSZTOLÁNYI, 215–216.
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A citerázó angyalok szövegszerű egyezésén túl felhívnám a figyelmet a harmadik versszak
utolsó két sorának poétikai jelentőségére. Ezek szerint a költészet olyan visszhang, ami egyszerre régi és új (tehát örök) szerelem hívásának (vagyis valamilyen érzékelhető jelenlétnek)
állandó ismétlődése.600 Ennek az érzékelhető jelenlétnek a jele a tavasz (és a nyár), ahogy Toldalagi egy 1935-ös verse fogalmaz: „Csitt kedves! elég a beszédből. / Aki hallgat, az ma a bátor. / Most Isten egy, élő és legszebb / verse morajlik és lángol, // Isten egy verse: te és én, /
ember a ritka tavaszban / s állatok és növények – / Isten egy verse: tavasz van!” 601 A tavasz
poétikája tehát a költészet nyelvének metafizikai távlatait feltáró poétika: A csalogány (Be
szép tavaszkor a reggeli fény) című, szintén 1935-ös vers szakrális asszociációkat játékba
hozva tavaszi oltárról és tavaszi tömjénről beszél.602
Föntebb kifejtettük, hogy az időbeli egymásutánisággal úgy nem számolunk, mint értékkritériummal, tehát nem jelentjük ki, hogy Toldalagi költészete megkésett volna.603 Ha
Kosztolányi verse majd harminc évvel korábban született is, az semmit nem von le Toldalagi
költői szövegein megjelenő minőségből. Ez – mint a kortársak reakciójából láttuk – elképesztő intenzitással és hatással teljesíti be a modern első szakaszának líranyelvét Magyarországon.
Ha Toldalagi-típusokat kutatunk, egy pillanat erejéig megállhatunk Tóth Árpád Március című versénél is, illetve annak néhány soránál: „És reszket a liget, mint zsenge
szűzlány, / Feszül ezer kis lombkeble keményen, / s a város ez a bús, tüdőbeteg / Gyári munkás is mozdúl: karjait, / A vézna gyárkéményeket kinyújtja, / Beszippantja a távol illatot, / És
mámoros gyulladt dalokba kezd. // Óh gyúlt világ! / Óh drága március! / Rügyek, szerelmek,
forradalmak / Évadja, – a villámló ablakokban / Celzius-létráját riadva kússza / Az izgatott
rab higany-szál: a vén / Hűlő világnak ujra láza van; (…)”.604 Ez a vers a városi ember természet felé irányuló vágyát a szerelemhez hasonlítja – amiből elsöprő erejű extázis kifejlődését
ígéri (a szerelem hasonlatából következően). Toldalaginál is megjelenik az „el a városból”
motívum – a Soha ilyen tavaszt (Csókolni vélte és szétnyílt a bimbó) című verse például
„zsarnok őrnek” nevezi a várost. Máshol így fogalmaz: „kőházakból az emberek / elvágynak
és a rengeteg / hűs zöldjén ütnének tanyát” (Áprilisi kirándulás).605
600

Ebben igazolódni látszik a lételméleti tipológia átforgatásának lehetősége az esztétikai rendbe.
Ifjú napok közelednek (Csitt, Anna! elég a kegyetlen) – 1935
602
A második fejezet egyik lábjegyzetében kifejtettük már: a költői szimbolizáció két értelemben helyettesítheti
a mítoszt. Amit itt látunk, az a korai szimbolizmus eljárása – az immanens jelölő és transzcendens jelölt között
létrejön valamiféle vertikális átjárás (analógia vagy korrespondancia). EISEMANN, A komjáthy-líra…, 11–12.
603
Azért sem tesszük ezt, mert Kardos László, az 1944-ben induló Magyarok egyik alapítója szerint akkoriban
ők még 1944-ben is ilyen lírára vágytak, úgy képzelték, hogy „ékes és delejes szóművészetnek a színeibe öltöztetjük, amely az előző korszakokban, és itt elsősorban a Nyugat lírikusaira gondolok, úgy elbűvölt bennünket”.
KABDEBÓ, A háborúnak…, 37.
604
Az öröm illan kötetből (1922), TÓTH, 86.
605
Vas István a Nyugat egész harmadik nemzedékét „bukolikus és vidékies költői kupacnak” nevezte, ahol a vidékiesen nem a népiest értette – az itt megírt ösztönök nagyon is artificiel, kifinomult ösztönök! VAS, Miért vij601
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De a versben nem csak szemléletbeli, hanem szövegszerű egyezéseket is találunk:
Tóth Árpádnál a vén, hűlő világnak, Toldalaginál a vén holdnak van láza. Toldalaginál a
vággyal telt, megszemélyesített hold metaforája a csalafinta faun. Tóth Árpád Március című
versében ugyan faunokról nincs szó, de ha elolvassuk az Április című költeményének első
négy sorát, ott már a faunt is megtaláljuk: „Április, óh Április, / Minden csínyre friss! / Faunbokájú, vad suhanc, / Ujra itt suhansz!”606. A faun megjelenése e szövegekben pogány mítoszokat és orgiákat is asszociál: „Az ifju faun, a vágy ifjan kirobbant / a szív csalitból, mint egy
vad pogány / és fák alatt, a rejtett zöld mohán / ölelkező bogárkák teste roppant.”607
Hely és idő híján nem tudunk belemenni a Tóth Árpád és Toldalagi Pál közti poétikai
kapcsolat részletezésébe, de úgy sejtjük, Tóth Árpád verselése, enjambement-használata, jelzőhasználata vagy azok a szituációk, melyekben versei beszélője megszólal, egész komoly hatást gyakorolhattak Toldalagi költészetére, érdemes lenne további összehasonlításokat végezni
ebben az irányban.608 Itt azonban elégedjünk meg azzal a megállapítással, hogy a modernitás
első szakaszának esztétikai elvei domináns módon tematizálódtak és alkalmazódtak (nyelvi
értelemben) Toldalagi 1934 és 1935 közötti szövegein. Toldalagi maga több helyen is szólt
erről: „kamaszkoromban kezembe került Charles Baudelaire Les fleurs du Malja, és ez mint
annyi sok más költőt elindított azon az úton, mely bár nagyon göröngyös, de csak a kiválasztottaké”609, „ez mint kezdő költőt felszabadított, hihetetlen távlatok nyíltak meg előttem” 610 –
más helyen úgy fogalmazott, hogy Baudelaire versei tették önmagává611.
Ekkoriban magyarul is olvasható volt – Tóth Árpád fordításában – Théophile Gautier
kis könyve Baudelaire-ről. Gautier ebben arról írt, hogy az emberi lélek a költészeten és a zenén keresztül pillanthatja meg „a síron túl kigyúló fényességeket”, és hogy a művészet nem
más, mint „az idegek távolba feszülésének bizonysága”, mely által a tökéletlenbe száműzött
természet itt a földön a feltárult paradicsom „felé cseng”. A költészet fő elve: „emberi áhítozás valamely magasztos szép felé”, vagyis messzeségbe vágyódás, és a távoli szépség kultikus
tisztelete.612 Gautier szerint tehát a művészet transzcendens távlatokat nyit meg. Maga Baudelaire is mondja: „a Művészet fölötte áll a Természetnek, amelyet újjáalakít álmaival, amelyet

jog…II., 268.1935
606
Az öröm illan kötetből (1922), TÓTH, 72.
607
Soha ilyen tavaszt (Csókolni vélte és szétnyílt a bimbó), 1935
608
RÓNAY L., Az Ezüstkor nemzedéke, 59.
609
Az az egy dal, 105.
610
Az az egy dal, 103.
611
Az az egy dal, 107. Az sem lehet véletlen, hogy Toldalaginak több verse szól macskákról, az első már 1935ből való: Szonett H-mollban (Puhaléptű macskák olykor éjszakákon), de korai a Péterke, egy ifjú macska (Pislogva nézel rám, szemedben) című is. – Gautier szerint Baudelaire imádta a macskákat. GAUTIER, 63–67.
612
GAUTIER, 48–50.
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korrigál, megszépít, átdolgoz.”613 Véleményem szerint Toldalagi tavasz-lírájának éppen ez a
l’art pour l’art esztétika az egyik poétikai kiindulópontja.614 Írtuk föntebb, hogy a metafizikus
beszéd újjáteremtésének egyik (korai szimbolista, vagyis a modern első szakaszára jellemző)
lehetősége, hogy az immanens jelölő és transzcendens jelölt között létrejön valamiféle vertikális átjárás – Gautier épp ezt írja Baudelaire költészetéről: „birtokában van a korrespondancia adománya is (…) ami annyit jelent, hogy valamely titkos ihletettség révén, a többi ember
számára észre nem vehető viszonylatokat képes fölfedezni s ilyenmódon aztán, váratlan analógiák segítségével, melyeket egyedül a látnok tud megragadni, összefüggésbe sorozza a látszólag legtávolabbi és legellentétesebb dolgokat.”615 Láttuk, hogy Toldalagi első két évének
versei hemzsegnek az elvágyódás tematikus kifejezéseitől616 és kultikus asszociációkat von a
szépségről való beszédbe. Azt is láttuk, hogy mindez extatikus állapotok tematizálásához vezetett.
Gautier esztétikája szerint a költészet és a zene emelhet transzcendens távlatok felé –
vagyis e két művészet szerves kapcsolatban van egymással. Toldalagi tavasz-versei telve vannak a világ autenticitását zeneként leíró komplex metaforákkal – ami szép, az mind dalként
(és versként!) mutatkozik meg.
Szétnéztem – és a fény a szemembe nyilalt,
a fény s az orgonák sora.
S a lombok közt, úgy tetszett, csillog fénylik
egy titkos néma harsona.617
Találomra idézek néhány sort a föntebb már citált szövegekből: a világ „zenél, akár egy költemény” (Áprilisi kirándulás), „fűszálak és kis halak (…) ficánkolnak és dalolnak” (Május),
„és ömlik lassan, mint a pára / a fenyőszag, a hűs zene” (Hattyúk), „hiába nézek most szerteszét, mert fű hegy és madár dalol” (Ma nékem minden új), „s ha jött a szeszélyes, paskoló
langy szél / s kifujta az orcád: / kivert a szivünk, a verkli remekmű / sok drága dalocskát”
613

BAUDELAIRE, 279. Érdekes, hogy Tverdota György szerint a kései József Attila költészetében szintén felismerhető Baudelaire, illetve egy másik szimbolista költő, Émile Verhaeren hatása. Egy helyen úgy fogalmaz, hogy
József Attila „a kárhozatra ítélt dolgok művészi megváltását” intencionálja egyes verseiben. TVERDOTA, József…,
83., Uo., 86–88., Uo., 95.
614
„A hagyomány szerint a paradicsom ver perpetuum (ti. örök tavasz): olyan világ, amelyben Miltonnal szólva,
a tavasz és az ősz ölelkezve táncol, a virágzás örök és gyümölcs szakadatlanul terem, az életük virágában lévő
embereket nem keseríti öregedés és aggkor.” FRYE, Kettős tükör, 138.
615
GAUTIER, 61.
616
Ez bizonyos versekben túlmutat az immanencia határain: „de messzi hegyekben / még egyre alszik a súlyos
örök-lét / pillája se rebben,” Anna, miénk ez a nyár (A nyár kiereszti sok drága csibéjét).
617
Városi reggel (Hét óra volt. Kiléptem a kapun.)
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(Anna, miénk ez a nyár), „búgott, zenélt a nap hatalmas roppant / hárfája (…) (Soha ilyen tavaszt). De a szépség illetve létteljesség zeneként való metaforizációja permanensen, rengeteg
helyen megjelenik költészetében. A Szeretők verse – mely a hajnalt írja le – így kezdődik:
„Megfújta halk fuvoláját / a hajnali szél, s kiszaladtak / a fellegek könnyű ruhában”. Az
1934-es Akt (Be szép is, amint meddő, fiatal) című verse, mely a női testről szól, ilyen sorokat
tartalmaz: „mint korán indult ifjú zene, / lomhán, miként a méz // úgy csordul, csendül szája
és szeme / két tégely illata / két tégely illatos, dús hangjegye / láthatatlan dala…”. Vagy a
szintén 1934-es Szeszélyes, őszi zsolozsma (Őszi napokban…) az ősz szépségét dicsérő sorai:
„Őszi napokban hallgasd csak, mikor a halkléptű alkony az ablak alatt / a lehulló falevelek
gyásszólamára dúdolva tovahalad”. Toldalagi tavasz-verseinek világában „felhők dalolnak
az égen / halkan, mint halk oboák” (Ifjú napok közelednek). A dalt azonban nem csupán tematizálja, hanem meg is érzékíti a Toldalagi vers. Toldalagi önmagáról, verseinek dallamáról
szólva újra csak Baudelaire-t említi: „a verseimet jellemző bel canto, mit oly sokan, mint eleganciát, a szememre vetnek, visszavezet hozzá”.618 A szépség-kultusz tehát versei dallamán is
meglátszik. Radnóti Miklós szerint az „ünnepélyes, lassú, Tóth Árpádtól (!) tanult ritmusa,
különösen a sorok elején erősen spondaeizált jambusai és ötletes, tompacsengésű rímei”
egyénivé teszik versei ritmikáját.619 De Rónay György szerint is lágyan szárnyaló, hajlékony,
fülbemászó, a fülnek édes költészet az övé: bel canto.620 Toldalagi olyan könnyeden használja
a jambust, mint más a hétköznapi beszédet – ez jellemző marad egész költészetére.621 (Egyébként a dallamhoz való ragaszkodás bizonyos helyeken igazzá teszi vele kapcsolatban is Angyalosi Gergely megállapítását: „a Nyugat szülötte, ott botlik, ahol egy nyugatos költőnek
botlania illik. Hagyja, hogy a nyelv, a forma vezesse és néha félrevezesse”.622)
A modern első szakaszának líranyelve azért is jellegzetes, mert más módon is, vagyis
nem csupán a fül számára díszített: pittoreszk (vagyis festői). Első fejezetünkben leírtuk, hogy
Nagy Méda és Schöpflin Aladár kritikái nyomán Toldalagi költészetén rajta ragadt az impresszionizmus terminusa. Azt is bemutattuk, hogy a modernség első szakaszának nyelvhasználatát – festői, pittoreszk jellege miatt – egyesek impresszionistának nevezik. Toldalaginál
két okból is joggal merülhet föl ez a jelző: egyrészt azért, mert korai költeményei tobzódnak a
618

Az az egy dal, 103. Gautier szerint Baudelaire dekadens módon, kifinomultan elegáns. GAUTIER, 52–54.
Az az egy dal, 132–133. (Nyugat, 1941. augusztus 1.) A jambikus alexandrin jellemző a Nyugat lírikusaira:
„A Nyugat költőinél az alexandrin minden fajtája gyakori, főként Tóth Árpádnál, aki egy versen belül is keverte
a különböző hosszúságú alexandrinusokat”. SZEPES, SZERDAHELYI, 254–256.
620
RÓNAY GY., Olvasás közben, 301.
621
Pilinszky János 1971-es, Toldalagiról szóló tanulmánya kiemeli a könnyed eleganciát: „Toldalagi költészete
számomra ugyanis mindenek előtt elegáns, úgy, ahogy Csehov prózája volt az (…) Toldalagi eleganciája tökéletesen rejtett, öntudatlan, azt is mondhatnám, szinte álomszerű, amihez egyedül Csehov legihletettebb lapjai hasonlíthatók.” PILINSZKY, TEC II., 207.
622
Kálnoky László kapcsán hangzott el. ANGYALOSI, 222.
619
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színnevekben. A Városi reggel (Hét óra volt. Kiléptem a kapun.) című versben így fogalmaz:
„e nyári pompa: foltok és színek”. Már az Áprilisi kirándulás is bujaságot mutat a zöld árnyalatainak megnevezésében: zöld, méreg-zöld, olíva-zöld, fű-zöld, hűs-zöld, zöld-pólya, de
egyébként is halmozza a színeket: barna, lila, lágy-kék. A Ma nékem minden új című versben
a vörös és az arany dominál – a piros vagy a vörös szín tizenegyszer jelenik meg, az arany pedig a vers centrumában áll (illetve folyik): „de arany fürtök futnak szét / és minden aranyba
lángol / s a csendülő arany-csatából / a vágy kerül ki győztesen”. De kiváló példaként említhető a Kedvesem, ébredj (Be szép ez a májusi reggel) című verse is, mely szín-tárlatként mutatja be a reggelt, ráadásul lázadó foltok által megfestve (megjelenik benne a rózsaszín, a piros, a sárga és a kék szín). Az Ez már a nyári éj (A kertben lassan este lett) című vers az éjszakát írja úgy meg, mintha egy impresszionista festő festené: benne szétfolyik minden szép
idom – és itt is sok a szín: kék rozsda, kék pára, sárga méz, lila szarkaláb, rőt-arany fény. A
példatár kimeríthetetlen. Toldalagit egyébként azért is lehet impresszionista költőnek nevezni,
mert később több ars-poeticus megnyilvánulásában köti össze a költészetet és a festészetet:
szerinte aki ír, az fest, aki ír, az portrét rajzol, a költészet eszköztára paletta: „Jó lenne most
minden való / s valótlan részt lefesteni” (Vidéki este, A víz a kerti kút vize).623 A világ maga is
festőnek mutatkozik.624 Ennek az ars poeticának kitüntetett verse az 1940-as Im üdvözöllek
kötetből való Akvarell (Napfényes táj…):
Napfényes táj. Halvány kékes színek.
A hajnal kék edénye hűset csordít.
Egy vén fasor nyugat felé siet:
menetel – lándzsát ráz és egyre hódít.
Kívüle nincs a tájon semmi más,
csak fellegek és foltok és virágok.
Az egyik felhő sárgás és csigás,
a másik pedig sima, mint a bádog.
(…)

623

Toldalagi korai költeményeiben olyan burjánzó jelzőhasználatot is megfigyelhetünk, ami miatt szecessziósan
indázónak is nevezhetnénk szövegeit. Továbbá ilyen szempontból elemezhetőek hosszan áradó, egymásba áthajló, versszakokra sem tördelt jambikus versei. Rába György legalábbis ezt tartotta a szecessziós nyelvhasználat
egyik jellegzetességének. RÓNAY L., A költészet…, 440., FEHÉR, 160–162.
624
Ilyen szempontból fontosabb versek: András (Bátyám. De néha már öcsém), Hattyúk (A messzi fenyvest már
lilára), Szeptemberi elégedettség (Szétkented színedet, a sárgát), Vendéglátás (A felhők, az égi vitorlák).
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Itt ott merészet villan egy vonal
és hirtelen szeszélyes foltba csattan.
A halvány kék napos lilát akar
és változást az álmodó anyagban.
Föntebb leírtuk, hogy Toldalagi tavasz-versei tobzódnak az ellentéteket egységbe állító, így a
transzcendens, vertikális ugrás lehetőségét felvillantó szinesztéziákban is. Példaként mutatok
néhány – találomra kiválasztott – szókapcsolatot: a zöld hűs, a kék lágy, a fény zenél, a fénynek íze van, a fény csobban, a csönd fénylik, a madarak füttye fénylik, a fény csurranva ömlik,
az illat halk zene, a szél halk fuvola, de beszél acélkék hangról is.625 Az ellentéteket azonban
nem csak a szinesztézia állíthatja egységbe (vagyis a korrespondanciának nem csak ez az eszköze). Ezen a ponton úgy gondolom Toldalagi túllép a 19. századi l’art pour l’art esztétika
gondolatkörén, és sajátosan játékba hoz egy másfajta nyelvhasználatot.
Austin Warren fejtette ki, hogy a klasszicista esztétika mennyire megvetette a barokk
ízlés által elfogadott katakrézist (illetve a domesztikáló metaforát). A katakrézist visszaélésnek tartották, mivel az olyan szférákat kever, amik természetes módon nem keverednek – a
sokkhatás, illetve a meglepetéskeltés miatt. „Domesztikálás” esetén egyszerűen azért, hogy az
ismeretlent valami ismerőssel illusztrálják. (Azt hiszem egyébként, hogy amit Warren katakrézisnek nevez, azt máshol concetto-nak mondják, hiszen a barokk concetto szintén merész
képzettársítás, egymástól távol eső, sőt látszólag összeférheteten fogalmak összekapcsolása.626) Warren szavai szerint én a szinesztéziát is egyfajta katakrézisként értelmezem. A barokk katakrézis képalkotó eljárása azonban tovább él, és mint szókép olyan művekben is megjelenik, mint a J. Alfred Prufrock szerelmes éneke (T.S. Eliot). Ennek kezdősorai így hangoznak: „elterült az este október egén / Mint narkotizált beteg a műtőasztalon (…)” – Warren értelmezésében ez egy jellegzetes katakrézis, avagy concetto. De van másik példája is Warrennek: „Paróka lesz a tar fákon a hó”.627
Toldalagi tavasz-verseiben folyamatos keveredések, átalakulások zajlanak, átjárás van
különböző szférák között. Elmosódik emberi és nem-emberi határa, összekeveredik a természetes és a mesterséges, rengeteg a megszemélyesítés – illetve annak ellentéte is előfordul,
625

E szóképek lelőhelyei: Áprilisi kirándulás (Kétnapi út és mindenütt), Május (Nevetve fut ki a fák közül), Esmoll etude (Halott a tájék), A lehellet (A hajnali levegő hűs, ehető), Egy nap a hegyekben (Már vad gyümölccsel
volt piros a fürtös), A hajnal elönti a házat (Messze, amott a hegy tetején), Szeretők verse (Megfújta halk fuvoláját), Az ősz a kertbe lép (Most dús hajával eltakarja)
626
Tegyük hozzá, hogy a bonyolult barokk nyelv és a barokk concetto egyik fontos kelléke a sorok közti áthajlás
– Toldalagi költészetének is fontos kelléke ez! MARGÓCSY, 277–278.
627
WELLEK, WARREN, 200–202.
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amit akár eltermészetiesítésnek is nevezhetnénk. Bizonyos versekben szinte miniatűr eposzi
seregszemle tárul elénk a világ megszemélyesített dolgaiból – egyes versekben ezek a seregszemlék egyetlen, valamely alapvető jelenséget megszemélyesítő allegorikus alak felé mutatnak, benne sűrülnek össze a vers végén: az allegorikus személy szó szerint belép a versbe,
mintegy a vers által konstituáltan. Mindez egyszerre aprólékos és globális ábrázolás lehetőségét teremti meg. Aprólékos, mert miniatűr, mikroszkopikus dolgokhoz hajol közel (bimbók,
fűszálak, apró bogarak, kis topánkák toppanása, esőcseppek koppanása) – ugyanakkor ezt globális összefüggésben ragadja meg, világteljességként ábrázolja (melyben több alkalommal
meg sem jelenik az egyes számban beszélő alany!).628
Ebben a sűrű, szóképektől hemzsegő versvilágban néhol olyan képek állnak egybe,
amik nagyon emlékeztetnek a föntebb idézett barokkos concettora, katakretikus hasonlatra.
Warren példáihoz hasonlóan meghökkentőek, furcsa képzettársításokat tartalmaznak következő sorok: „hány hosszú tél kell, míg a haj / fehér lesz mint a hómezők, / mint síri ágyak gyolcsa, jaj”. És ugyanebből a versből: „azóta negyven év szakadt / a szörnyű űrbe, mint hegyek /
duzzadt folyója – zuhatag, / mely lent az űrben elveszett”.629 Az idő múlásának kifejezésben
verhetetlenül találékony Toldalagi: „napjaink messze suhannak, / fürgén, mint őz-csapatok, /
ha tartanak messzi nyugatnak”630 vagy „bizony, ellépkedett / gyermekkorunk lugasai előtt az /
évek apátja nagy deres lován”631. Aztán ehhez hasonlóan szelíd, de ugyancsak meglepő kép:
„Hajnal volt, s égi csapokból / ömlött a fény sugarakban.”632
De talán a legbonyolultabb mind közül ez: „(…) a messzi fenyvesek / hűs illata a nők
hajába lankadt, / mint sárga rózsa, mely lazán lehullt / és csillogott az édes, szende mult, /
mint bús brokáton szunnyadó arany csatt”.633 Ebben minden keveredik, a költői kép szinte kibogozhatatlan. Először is szinte minden érzékletet megérint a vers: hőérzet (hűs), illat, látvány, íz (édes) – vagyis szinesztézikus. Másodszor rendkívül komplex módon keveri a nememberi (fenyves, rózsa) és az emberi (női haj), azon belül az elvont (édes, szende múlt) és a
konkrét (szunnyadó csat, bús brokát) szférákat. Időbeli előrehaladását nézve: első lépésben
megszemélyesít egy szinesztéziát (a hűs illat lankad). Aztán a megszemélyesítést hatványozza
egy hasonlattal (mint sárga rózsa), de közben fölmerül egy enallagé gyanúja is (a haj a sárga,
628

Émile Verhaeren és József Attila költészetei közti – már említett – intertextuális vontakozások hasonló jelenségekre mutatnak ebben az időszakban József Attilánál (a tárgyi világ átlelkesítése, a lélek eltárgyiasítása): a különbség annyi, hogy Toldalagi nem a mesterséges környezet, hanem a természetes környezet totalitását próbálja
megragadni „nagy tablóin”. Tverdota, József…, 87–95.
629
Anyám nővére (Anyám nővére volt – szegény,)
630
Ifjú napok közelednek (Csitt Anna! elég a kegyetlen)
631
Őrhely (Mi lett belőlem? Szárnyas, szép hajamból,)
632
Szeretők verse (Megfújta halk fuvoláját)
633
Soha ilyen tavaszt (Csókolni vélte és szétnyílt a bimbó)
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vagyis szőke – és a rózsa a lankadt, vagyis múltbéli). Aztán megduplázza a hasonlatot is (mint
bús brokáton), és az enallagét is (hiszen az arany csat csillog, és a múlt szunnyad). Abba bele
se merek gondolni, hogy ki vagy mi az „édes”, a „szende” és a „bús” – szóval globálisan átszövi megszemélyesítésekkel is ezt a pár sort. Tetejébe jelzőhalmozónak is tűnik, hiszen 27
szóból 8 jelző. Ennél nagyobb sűrűségben különböző nyelvi figurákat egy helyre tömöríteni
nem igen lehetne. Nem csodálkozom, hogy Toldalagi első kritikusai olyan friss tekintetről beszéltek, mely eddig soha nem látott módon ragadja meg a világot. Ki írt így valaha a nőkről a
magyar költészetben?
És mind a nyár, ha bontja lángoló,
sörényes nagy haját
s lebegő fürtje lángfolyó
képén hálózza át
a levegőt, úgy indult titkosan
fürtje pihéje szét
s a férfiszív melegén megfogan
megszívja gyökerét
és hirtelen levelet szökkent
és hosszú ágakat,
miknek hegyén marásra hökkent,
mérges virág fakad.634
Megszemélyesítéseire (illetve a megszemélyesítéses jellegű metaforáira) rengeteg a
példa. Tavasz-verseiben nevetve fut a szél, feje van a fáknak és a hegyeknek, a fák olykor
táncra perdülnek, olykor bölcs barátok, olykor aggastyánok, akiknek markos és merev a keze.
A hold hol negédes szűz, aki a haját fésüli, hol vén faun, akit vágyak hajtanak, hol beteg, sápadt úr, hol búsuló részeg, aki fejét a karjára hajtja – aztán álmatlanul hideg hóval mossa le
magát. A felhők kacérak és találkozóra mennek. A szellő pisze és szelíd leány. A lámpák bánatukban pillednek, a szél méla kürtös, vagy vidám garázda, aki dudorászik. A példatár kimeríthetetlen.635 Kicsit más, de hasonló alakzat, amikor elvont jelenségeket személyesít meg:
634

Egy fiatal festő képe alá (Be szép is, amint meddő, fiatal)
A bekezdés képeit a követező versekből merítettem: Áprilisi kirándulás (Kétnapi út és mindenütt), Május
(Nevetve fut ki a fák közül), A jámborság verse (Szelíd zöld réteken az est), Vendéglátás (A felhők, az égi vitor635
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megjelenik a tavasz, mint vidám molnár, a nyár, mint ravasz lány, vagy a gyermekkori imádság, mint tipegő kis cseléd.636 Nagyon érdekes A szarvas (A hang elől kísértetes) és a A vágyakozás verse (Tétován legel a csend) című költeményekben megjelenő hófehér szarvas figurája, mely valamiképpen az időn kívüli csönd vagy az emlékezés allegorikus megjelenítésévé
válik: „Tétován legel a csend, / a hófehér isteni szarvas / barna mezőkön és / csüggeszti kúsza, hatalmas / agancsát. Holt szeretők / hűs illata kél a hegyekről.” 637 Ez – az intertextuális
vonatkozásokon túl – a gyermekkori emlékekre asszociáló képhasználat. Egyik emlékező versében ugyanis így írt: „s a ház mögött, a rozsdaszínű erdőn / virraszt az Isten szarvasok között”.638 A szarvas agancsával harcol az elmúlás ellen: erről szól a Már nincs neved (Már
nincs neved. Nem mondom többé Anna) című vers. Úgy tűnik, „Anna”, vagyis a szerelmes ifjúkor veszélyben forog, ezért a vers beszélője harcra kel az idővel.639 Önmagát hatalmas agancsú szarvasként írja le: „Agancsosan és lustán, mozdulatlan / várok. A tikkadt késő nyár nyomaszt. (…) Téged én elrejtelek (…) s öklelve majd fejem sután lehajtom, / mint vérpezsdült, ifjú szarvasok, / kik elhagyták szülőjük édes tőgyét / s felöklelnének holdat és napot!”
De ez a vers (Már nincs neved) más szempontból is érdekes. Mondtuk korábban, hogy
költészetében átváltozások zajlanak, és a megszemélyesítés, ha úgy tetszik, visszafelé is megtörténhet – nem csak a világ lesz emberarcú, hanem az ember is visszaolvad a világba. Történik „eltermészetiesítés”, vagy tárgyiasítás is hasonlatokban. Ebben a versben ezt olvashatjuk:
„Már nincs neved. Nem mondom többé: Anna! / Csak annyi vagy, akár a zöld növény, / a fű,
a fák köröttünk s úgy fonódsz már, / mint könnyű indácska körém. // Vigyázva állok, jaj, mert
összetörlek, / ha mozdulok (…)”. Ovidius Philemon és Baucis történetének modern átiratával
lenne dolgunk?640 De van, amikor élettelen kővé válik az „én” egyik versében: „Hajlíthatatlan lettem és kemény / s fehér, mint folyami kövek. / Kristályvizében mosta csontjaim / a nyári
lák), A szarvas (A hang elől kísértetes), Adagio (A templomtorony órája megkondul), Egy nap a hegyekben (Már
vad gyümölccsel volt piros a fürtös), Koraősszel a szőlőhegyen (Vidám, garázda szél dúdol csak úgy magában),
Az ősz a kertbe lép (Most dús hajával eltakarja).
636
Ma nékem minden új (Hiába nézek most szerteszét), Anna, miénk ez a nyár (A nyár kiereszti sok drága csibéjét), Akár a kis cselédek (Akár a kis cselédek, úgy tipegtek)
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Ehhez hasonlatos allegorikus alak Rónay György költészetében is megjelenik: „És fönt a hegytetőn az álom /
hófehér szarvasa megáll, / visszabámul szelíd szemével, / leheveredik és bevár, / csillagok göndör nyája béget /
és csöngettyűzve gyűl köréd, / visszahozza a hűtlen évek / múlékony örömét. // Most minden a tiéd. Ne mozdulj. /
Csak nézd. Csak nézd a fényesen / álló időt. (…)” (Szarvas), RÓNAY GY., Te mondj el engem, 12–13.
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Akár a kis cselédek (Akár a kis cselédek, úgy tipegtek)
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Egy helyütt egyébként Juhász Gyulát is előzményei közt nevezi meg Toldalagi. Az az egy dal, 105. Azt gondolom, hogy Toldalagi fiatalkori verseiben megjelenő nőalaknak köze lehet Juhász Anna-verseihez, illetve azok
idealizáló, nosztalgikus hangvételéhez. Ilyenek lesznek később Toldalaginál Ildikó, vagy Valéria is. Ildikóról
például egyik verse kezdetén egész konkrétan ezt írja: „Vezess leányom, Ildikó, / nyugatnak vagy keletnek, / te,
testetlen és névtelen, / kit még ma így nevezlek.” (Számadás az ősz előtt). Ezek a nőalakok inkább az emlékezés
költészetét megszemélyesítő allegóriák, mint valóságos személyek: „Ha alszol, majd alusznak mind, a tájak / és
veled együtt ébred a világ.” (Valéria. 1940., A hegyvidék, mit nézel, visszabámul).
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bűvölet!”641, és ehhez hasonlóan „Ildikóhoz” címzett versében: „Most ő a szél / s én tehetetlen, ismerős kavics.”642
Mondtuk föntebb azt is, hogy vannak versei, ahol a megszemélyesítések egész hálózatokat alkotnak, mint egy eposzi seregszemle: és miután fölvonulnak a téma megszemélyesített
jelenségei egymás után, megjelenik mögöttük az őket egyesítő allegorikus alak (általában a
vers végén). Például az Ez már a nyári éj (A kertben lassan este lett) című versben kék rozsda
ül az ágakon, álmosak és pihegnek a virágok, a szarkaláb rémeket lát és bujkál, a fenyők dalolnak – de a megszemélyesítéses sorozat után a vers végrehajt egy mindent egybefogó (ha
úgy tetszik vertikális) ugrást: „(…) mégis tudjuk: ez ő, / ki sápadt fény mellett boroz / és réveteg a fákhoz ér / s cibálja hófehér keze. / Más nem lehet. Ez már az éj / álommal és nesszel
tele!...”. Az éj allegorikus alakként lép a versbe (de az egész vers mélyén ott bujkál, mint háttér, díszlet, színpad). Vagy ilyen funkciót tölt be a Szeszélyes őszi zsolozsma (Őszi
napokban…) című versben a halkléptű alkony, mely (vagy aki) horizontként uralja az egész
verset. Az első kötetben található Akár a kis cselédek (Akár a kis cselédek, úgy tipegtek) című
emlékező versben az emlékek személyesülnek meg (mint cselédek) hasonló módon, de a végkifejlet az, hogy „Gyertek cselédeim, itt vár az asztal / és asztalfőn az tikkadt ifjúság.” Vagyis
az ifjúság, mint a vers témája, személyesen megjelenik a vers végén. De ehhez hasonló eljárás
szerint szerveződik Az ősz a kertbe lép (Most dús hajával eltakarja) című vers is, melynek
megszemélyesítő őszi képsorozata után „az ősz sután kertünkbe lép”.
Sokan – akár a föntebbi sorokat olvasva is – naivnak, túlságosan is könnyednek találják ezt a költészetet, hiszen egyik versében maga fogalmazza meg, hogy ezek a tavasz-versek
„a gyermekség gyöngéd szagát”, a „tejszagot” sugározzák.643 Azonban szeretném idézni Vas
Istvánt, aki a fiatal Weöres Sándor kapcsán a következőket írta: „akárhogyan is, a szalon-témáiból, a zenélőóra-hangjából is valamilyen vadabb vérmérséklet tört át, mintha csak Pucknak támadna kedve biedermeier szerenádot adni (…) elfogadtatta velünk nemcsak a sejtelmes
muzsika, hanem az artisztikus álnaivitás mögött megbúvó igazi naivitás megejtő mágiája
(…)”, naivnak ható versei mögül „Puck szeme kandikál ki”, Weöres egész költészete „koboldszerűen graciőz”, versei mögött „egy komisz tündér” bujkál.644
Korábban már beszéltünk róla, hogy bizonyos pontokon faunok jelennek meg Toldalagi szövegvilágában.645 Faunok, akikről tudjuk, hogy a kéjvágyat is szimbolizálják. Például az
egyik legszentimentálisabbnak ható vers – Soha ilyen tavaszt (Csókolni vélte és szétnyílt a
641

Városi reggel (Hét óra volt. Kiléptem a kapun).
Ildikó (A lábnyoma).
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Gyermekarckép (Vendégfiúcska. Kék szeme)
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VAS, Miért vijjog… I., 240–242.
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Ez Mallarméra is utal (Egy faun délutánja).
642

136

bimbó.) – harmadik versszakában ez a négy sor hangzik el: „Az ifjú faun, a vágy ifjan kirobbant / a szív csalitból, mint egy vad pogány / és a fák alatt a rejtett zöld mohán / ölelkező bogárkák teste roppant”. Föntebb már idéztem, és akkor kerültem a szóhasználatot, de ez a kép
egyszerre sugall kéjvágyat és kegyetlenséget: „ölelkező bogárkák teste roppant”. De az 1937es Csendélet (A vacsorát hallgatva ettük) következő sorai nem hagynak kétséget afelől, hogy
a Toldalagi által leírt tavasz túl van a gyermeki naivitáson: „Nedves szemekkel néztél énrám /
s ép fogsorod ragyogva őrölt / s emlékszem, míg lustán figyeltem / rozsfürtjeid között a rózsát,
/ nyakadnál a kis lüktető ért; / mámor fogott el és bohóság. / Bohóság, mint ki a borba
kóstolt / és olajágat, nőt szeretne. / Derülten és erős tagokkal / húzódtam lassan közeledbe.”
És hogy itt egészen kegyetlen játékokról is szó van, elég csak elolvasni a a Valéria (Oly szép
vagyok, oly szép vagyok,) című verset, mely a ragyogva őrölő fogsorokról egész más hangnemben beszél: „A férfi szívek berkeit // mint ifjú tigris járom én, / és gyilkolok, ha éhezem. /
Sörényem, sárga dús hajam / a légbe csapzik véresen.” A nők, mint ragadozók több helyen is
megjelennek az Végítélet ablaka című kötetben.646 Zajlik az „áttermészetiesítés”, Toldalagi
naivnak tetsző versei mögött is bujkál valamiféle „komisz tündér”.
De hogyan is foglalhatjuk össze ezek után Toldalagi tavasz-verseinek jelentőségét? A
több szempontból is érdekes Feléd hajlítom (Feléd hajlítom életem karcsú fáját) című vers segítségünkre siet. Érdekes, mert monológ (egyes szám első személyben). Másrészt a tartalom
miatt is, ami a monológban elhangzik. Eddig nem beszéltünk róla, de Toldalagi tavasz-versei
csak ritkán monologizálnak – illetve az egyes szám első személyű beszélő csak pillanatokra
bukkan föl a versekben, mintha bujkálna a tavasz-világban. A többes szám első személyű
megszólalás illetve a harmadik személyű leírások sokkal jellemzőbbek. Jellemző a kérdésekkel, felszólításokkal való retorikus játék, jellemző a modalitások keverése is, de a színtiszta
vallomásos vers ritka. Furcsa ez akkor, amikor a modernitás első szakaszának líranyelvének
beteljesítéséről beszélünk. A Feléd hajlítom című vers azonban ritka kivételként végig egyes
szám első személyben beszél. Valaki kilép a díszletek mögül:
A mámor, mit májusok hajnalán éreztem olykor,
most átcsap fölöttem. (…)
Fáj ez a nyár testemnek. (…)
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Tigris a kertben (A nők a Kőrösön fürödtek), Fenevad (Borostyánt hord és eltünődve), Zűrzavar (Ragadozó
vagy. Szép metszőfogaid), Nők-tigrisek (Ezek a nők az életemben).
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Szeretlek. Ifjúságom hirtelen nőtt vadonából
kilépek meztelen. Én és a messzi hegyek
egymásra ismerünk. Hűvös árnyékot vet a pogányság
s feléd hajlítom, Anna, egyszerűen az életemet!
Nagyon lényegesek ezek a sorok! Kiderül, hogy a tavasz-versek funkciója nem volt más, mint
hogy a lírai „én” megtalálja önmagát – a másban: én és a messzi hegyek egymásra ismerünk.
Ez számomra azt sugallja, hogy Toldalagi úgy teljesíti be az esztéta modern líranyelvet tavasz-költészetében, hogy egyúttal lépéseket tesz a kiteljesedett modern mitologikus beszédmódja felé (a szubjektum eliminálása felé) – verseiben földereng a mítosz visszanyerésének
lehetősége. Az a líramodell, amit Füst Milán kapcsán fenomenológiainak647, Weöres Sándor
kapcsán pedig orpheuszinak nevezett648 irodalomtörténetünk, ha másként nem, hát csíra-állapotban megjelenik Toldalagi tavasz-költészetében. Ez meg is magyarázza számomra Füst Milán és Weöres Sándor feléje fordított, kitüntető figyelmét.
Thurzó Gábor írta róla: „Milyenek voltak ezek az ifjúkori versek? Nem kell fellapoznom első vékonyka kötetét (…), hogy valami párás varázsban megjelenjenek előttem karcsú,
áttetsző nyírfái, szökkenő őzei, törékeny bokájú lányai, rám ne lengjenek könnyű, illatos szellői, és ne töltsön el újra a frissességnek, pezsgő ifjonti mámornak, könnyű kis mélabúnak öröme. Csupa-csupa szín ezek a versek, különös, sosemvolt kékek, zöldek elsősorban, és egy-egy
borongósabb múltbeli arcképet felidéző versben: borús barnák, megkopott aranyak. Úgy
éreztem ez az ifjú és ismeretlen költő megtalálta a maga Orplidját, a vágyott földet, melyet
Mörike egy életen át keresett. S ez az Orplid a környező világ volt, nagyon is valóságos világ
(…). Minden mindig nagyon valóságosan, és mégis átemelve, nem is annyira a költészet, hanem inkább a vágyak, álmok régióiba.” És a kulcsmondat, mely a nyelvhasználat újszerűsége
felé mutat: „Azt hiszem fogalma se volt, mit idéz fel verseivel”.649 Költészete nagyon ősi tendenciákat idézett fel. Föntebb kifejtettük, hogy Olga Frejdenberg szerint a mítosz bármiről
szól is, mindig emberarcú lesz – mert a legősibb képi gondolkodás a másra koncentrál, nem
reflexív, önmagát is a másban ismeri fel. Toldalagi tavasz-költészetében valóban minden emberarcú, ahogy Rónay László is észrevételezte: nála „minden mozog, minden él; a fákon levelek sóhajtoznak, a mezőn szikár füvek ágaskodnak”.650 Northrop Frye – erről is írtunk – össze-
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SCHEIN, Poétikai kísérlet…, 143.
KENYERES, Tündérsíp, SCHEIN, Weöres, 90–91.
649
THURZÓ, Napló helyett, 514–515.
650
RÓNAY, Az ezüstkor nemzedéke, 59.
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függésbe hozta a metaforikus nyelvhasználatot a politeizmussal. Nem véletlen, hogy a korabeli kritikák Toldalagi költészete kapcsán atavizmusról, pogányságról beszélnek.
Érdekes, hogy ebből a szakrálisan megittasult szépségábrázolásból és a panteista extázisból következően Toldalaginál már egész korán fölmerül egyfajta nyelvválság gondolata.
Ezt tematizálja is néhány vers (tematizálja, de nem valósítja meg, hiszen ha megvalósítaná,
nem léteznének ezek a versek). Már idéztük föntebb az Ifjú napok közelednek (Csitt, Anna!
elég a kegyetlen) című verset, mely a világ tavaszi szépsége előtti csendre int: „Csitt kedves!
elég a beszédből. / Aki hallgat, az ma a bátor. / Most Isten egy, élő és legszebb / verse morajlik és lángol,”. Hasonló „nyelvválságot” kifejező sorok: „De mint a száj, mely végül visszaretten / egy szótól, és mégse mondja ki: / e foltok, színek oly felmérhetetlen / ragyognak és
nem tudnak vallani”651, „Én szólni szeretnék, harangozni tiszta igékkel, / mondani életet, Istent és dadogok!”652 és „Virágos szoknyád – távol tiszta kékség. / Megfúlnék most, ha hirtelen
beszélnék, / mint búvár mélyen, lent a víz alatt”653. A pogány misztérium kimondásának nehézségeit szinte ars poeticus módon fogalmazza meg 1935-ben A szavak Istene című vers,
mely a katakretikus nyelvhasználat komplex metaforájaként is funkcionálhat (bolond szavak
vad erdeje), másrészt az én fölött álló nyelv (vagy világ) hatalmát is kifejezi 654, hiszen eszerint
önálló – organikus – növekedés a vers, aminek felcseperedése nyomán álmából felébred egy
ősi isten:
Bolond szavak vad erdejében járva,
mint lázgyötörte, ifjú szerető:
szép titkaimat bérejtem a fákba
s a galyak íze rögtön rügybe nő.
És lombba szökken és a lombok árva
régi magányát halkan verselő
mosoly-madarak csapata megszállja,
akár tavasszal a vén temető
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Akvarell (Napfényes táj. Halvány, kékes színek).
Feléd hajlítom (Feléd hajlítom életem karcsú fáját).
653
Félálom (Előttem asztal, tál és tiszta csésze)
654
Ezt egyébként több vers is tematizálja. Például a Feléd hajlítom (Feléd hajlítom…), amikor azt mondja, hogy
a májusi mámor „átcsap fölöttem” és hogy „fáj ez a nyár testemnek”. A Városi reggel (Hét óra volt…) című
vers is az én alávetettségét tematizálja, amikor ezeket a sorokat írja: „Örvendtem és álmélkodtam bután, / hogy
lehetséges ennyi szép / s gyűrűbe vonta lábaim körül / testét a hajnali vidék”. Ugyanez a Félálomban (Előttem
asztal…): „a kertek csöndje, mint egy hosszú lasszó / nyakamba perdül. Lassan fojtogat.”
652
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kizöldült fáit az érkező, vándor
fecskék, rigók, szerelmes csalogányok –
és méla hangjuk részegült zajától
egy ősi isten álmából kilép:
arcán feketén húzódnak a ráncok
s a napba tartja szép, piros szívét!
A fákba rejtett titok nem más, mint maga az elmondhatatlan „interioritás”, ami a „másban”,
vagyis a természetben fejeződik ki. Ez a természet pedig azon nyomban növekedésnek indul
és benépesül, amint az „én” elrejti magát benne. A szöveg végén feltűnő istenség pedig egészen barbár emberáldozatokra utaló módon tartja szívét a napba. Hogy ez a szív kinek is a szíve, erre nem kapunk választ a versből. De mivel az „én” elveszítéséről volt szó egészen idáig,
lehetnek sejtéseink.

A kiűzetés
Toldalagi Pál családja legkisebb, későn született gyermekeként Kolozsvárott látta meg a napvilágot, 1914. január 7-én.655 Édesapja, Lovag Sperker Ferenc, az Erdélyi Római Katholikus
Status alapítványi uradalmainak püspöki jószágigazgatójaként négyszázezer holdat kormányzott, és alapítója, majd ügyvezető alelnöke volt az Erdélyi Jellegű Magyarfajta Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületének (ebben a minőségében könyveket is írt).656 A jómódú Sperker
Ferenc a grófi családból származó Schleinitz Marie-t vette feleségül 657, és bár házasságukból
sok gyermek született (egyes adatok szerint 11, mások szerint 13), 1923-ban – édesapjuk halálakor – már csak öten voltak életben. Gyermekkoráról nincs sok adat birtokunkban, de azt
írja egyik levelében, hogy „vidéken éltem gyermekkoromban”.658 Az biztos, hogy tartózkodtak Kolozsvárott és Nagyváradon is – de gyermekkorának nagy részét valószínűleg egy SzentDemeter nevű kis faluban töltötte, amíg a két világháború között repatriálni nem kényszerül655

Az életrajzi adatok forrásai: Az az egy dal, 161–163., Új Magyar Irodalmi Lexikon III., 2097., Toldalagi Pál
vallomásai olvasmányairól = BATÁRI, Írók könyvek közt, 197–198., TÓTH, A koronkai várkisasszony (interjú Toldalagi Pál költővel), RÓNAY Gy., Napló I., 190-191., BASA, Toldalagi…, 43–49., Basa, Egy barátság…, 493., illetve Dr. Dalos Judit szóbeli közlései.
656
SPERKER Ferenc, A húsdrágaság és a magyar szarvasmarha, Kolozsvár, 1911 (a könyvről a Köztelek c. folyóirat 1911/13-i száma méltatást közölt, amiből kiderül, hogy 1910-ben is publikált egy könyvet – SZÁSZ Ferenccel
és HREBLAY Emillel – A magyar erdélyi fajta szarvasmarha standardja című tudományos munkát). 1911-ben más
könyve is megjelent, melyben a merkantilizmust bírálta.
657
Schleinitz Marie anyagi ágon a nagyercsei Toldalaghiak leszármazottja volt.
658
Toldalagi Pál levele Czjzek Évának, Budapest, 1959. november 9.
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tek Magyarországra. 1939-ben a Napkelet hozta Toldalagi Szent-Demeter (Ezen az úton mentünk el mi innen.) című versét, ami úgy szól erről a kis faluról, mint szülőföldről. A mai Romániában Szent-Demeter neve Dumitreni. Maros megyében található, Marosvásárhelytől 22
km-re dél-keletre, Balavásártól (Bălăuşeri) 5 km-re, a Kis-Küküllő völgyében. (A Toldalaghicsalád ősi fészke, Koronka nagyon közel, Marosvásárhely és Szent-Demeter közt félúton fekszik.)
Az a nagyon konkrét életrajzi tény, hogy el kellett hagyni a szülőföldet, illetve az erre
való reflektálás egy, a föntebb leírt tavasz-lírától teljesen elkülönülő verscsoportot is létrehozott a fiatal Toldalagi költészetében.659 Vannak ugyanis versei, amik nem a szinkrón eksztázis
jegyében születnek, hanem a diakrón emlékezésre épülnek. Gyermekkorát úgy írja le, mint
édent, ami elveszett. A jelen állapotot pedig az elveszítettől való elmozgás – vagy éppen az elveszített felé mozgás – konkrét vagy elvont motívumaival ragadja meg. Sok a térbeli mozgás
által tematizált mozzanat ezekben az emlékező szövegekben: az úton lét, a futás, a kergetés.
Sok a keresés is, és ritkán előfordul a hazaérkezés is. Mindez azonban túlmutat a fizikai konkrétságon, hiszen egyes szövegek átcsapnak önkeresésbe, az „én” önmaga utáni hajszájába, önmaga szólítgatásába és ezért jelennek meg költészetében nagy számban portré-versek is, melyek kísérletet tesznek az „én” megragadására660 – a konkrét (fizikai) elveszettség tehát ontológiai és egzisztenciális valósággá válik, ami az állandó úton lét ismétlődő képeiben fejeződik
ki.661 Alább részletezni fogjuk, de első két kötetének címe is bizonyítja a föntebbieket: a Hajnali versenyfutás és az Im üdvözöllek (ami önmegszólítás az én olvasatomban).662 Toldalagi fiatalkori költészetében nagyon egyszerűen, mondhatni szituációs adottságként jön létre a modernitás második szakaszának én-elveszítő (önkiüresítő) nyelvhasználatának lehetősége,
vagyis az elveszített erdélyi gyermekvilág konkrétságából: „Te mindezekből épp csak annyit
értesz, / hogy elpihent a déd is és az ük / s számodra éppúgy elveszett vidék ez, / mintha elmentél volna ővelük” (Szent-Demeter).663
659

Ez a tapasztalat másoknál is megvan: például Jékelynél ezt „erdélyi bánatnak” nevezték kritikusai. RÓNAY, Az
ezüstkor nemzedéke, 25.
660
Ezekről most nem szólunk, mert külön fejezetet érdemelnének. Csupán példaként említek néhány címet: Antal Kristóf (Itt fekszel kis, fehér párnádon), Arckép (Emlékszem rád: hajad nyakadba nőtt), Arckép (Pár jegenyét), Gyuri (Komoly nyolcéves, szemei), Elillant évek (Elnézem arcomat a vén tükörben), Felvidéki arckép (Kezében kard, és oldalán a kulcsok), Lombárdiai festő (Vidékeket pingált és szőke nőket), Németalföldi mester (A
hosszú haj, mely inkább már sörény).
661
„Amikor kiűzte az embert, az Éden kertjétől keletre kerubokat és villogó lángpallost állított, hogy őrizzék az
élet fájához vezető utat.” (Ter 3,24)
662
A cím az Im üdvözöllek kezdetű versből való, ami több változatban, több címmel is megjelent (Lábbadozás,
Ősz, Só és kenyér). Az 1940-es kötetben Ősz a címe, ami szintén nem véletlen. Most egyetlen mondatot idézek
belőle: „A szem, a száj, a tincsek is / nyakadnál / oly ismerősök s mégsem ismerem.”
663
Ahogy Németh G. Béla is leírja: az „önmegszólító” verstípus – ami a magyar lírában a kései József Attilánál
éri el teljességét, vagyis pontosan ezekben az években, melyekről most Toldalaginál beszélünk – kiindulópontja
mindig valamiféle tudatválság, az önszemlélet krízise, valami múlóval való szembenézés szükséglete. NÉMETH
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Ami viszont különleges nála: ezek a versek nem leváltják, hanem kiegészítő kapcsolatba lépnek a tavasz-lírával. Csak színterük és érzelmi hangoltságuk opponálja a tavaszt, de az
hogy az őszbe vagy a télbe íródnak, nem törli el a tavasz és a nyár jelenlétét. (A föntebb leírt,
elvarázsoló tündérvilág csak lassan kopik ki költészetéből. A negyvenes évektől – sejthetjük
hogy a háború hatására – lesz majd viszonylag homogénebb a sötét hangvétel.) Ennek a tavasz-ősz, nyár-tél együttállásnak pedig olyan archetipikus kifejezési kapacitása van az általános emberi ábrázolására664, olyan teljességben tudja felmutatni az emberi élet minden fázisát
(gyermekségtől a vénségig), ami ritkán előforduló adottság a magyar költészetben. 665 Ezért is
írja Pilinszky János 1971-es Toldalagi tanulmányában, hogy „senki a gyerekkor párás, fényárnyék világáról és az öregség drámai ellenpontjairól nem vallott századunkban nálunk
őszintébben és makulátlanabbul nálánál (…) senkinél – legalábbis a magyar lírában – nem
követhetjük inkább nyomon a gyerekkor tündérvilágának apokalipszisbe való átfordulását, s
ezen keresztül a mélység szédületét”. Végül felteszi Pilinszky a kérdést: „modern líra Toldalagié?” és válaszol is erre: „Meggyőződésem, hogy vérbelien az. Csupán nem «aktualista»
költészet. Mert a modern mindig is az idő teljes drámájának megélését jelenti és jelentette”.666
Majd látni fogjuk, hogy Pilinszky nem véletlenül emeli ki pontosan ezeket a szempontokat.
Az, hogy Toldalagi fiatalkori költészete az idő teljes drámáját megéli, azt is jelenti,
hogy költészetében az emberi elmében (vagy magában a világban) zajló állandó küzdelem,
élet és halál harca ismétlődik – mintha Toldalagi teljes költészete ezt a küzdelmet metaforizálná. Nem az egyik oldalt, hanem a teljességet. Gilbert Durand diaretikus képnek nevezi azokat az elménkben található archetípusokat (izomorf sorozatokat), melyek fegyverként szolgálnak a halál ellen.667 Ilyen kép a felemelkedés az alászállás ellenében, a fény a sötétség ellenében, a nappal az éjszaka ellenében – és ezek minden izomorfja: az ifjúság a vénség ellenében,
a repülés a zuhanás ellenében, a tavasz az ősz ellenében. Úgy tűnik, Toldalagi fiatalkori költészete nem csupán harcol a halál ellen, hanem magát a harcot, a harc teljességét jeleníti meg.
Ifjúságáról önarcképet alkotó versében ezt írja: „Kardot szerettél volna kézbe, társak / élére
állni és az elmúlásnak / fejét tiporni, mint kígyót szokás.”668 De ott van verseiben az ellenkező
G., Az önmegszólító…, 6–12. (Meggyőződésem, hogy József Attila költészete és a kezdő Toldalagi lírája között
bonyolult intertextuális hálózat áll. Ennek részletezésére sajnos szintén nem jut már időnk és helyünk.)
664
Toldalagi költészetében a konkrét szituációk sok esetben elszakadnak tér-időbeli partikularitásuktól, és általános emberit kifejező szcenikus elemekké válnak, vagyis archetípusokat beteljesítő típusokká. Ez nagyon is lehetséges irodalmi működés: CS. GYÍMESI, 52–53.
665
Azért nem merem azt állítani, hogy egyedülálló, hiszen jó volna ebből a szempontból is összevetéseket eszközölni. Mindenesetre Vas István idéz egy Weöres levelet a harmincas évekből, ami szerint „úgy látszik a ma élők
közt mi húsz-harminc évesek vagyunk a legöregebbek” VAS, Miért vijjog… I, 247–248.
666
A cikk nem egyetlen kötetről szól, hanem Toldalagi egész életművéről, hiszen az Igézet és valóság kötet (mint
föntebb láttuk) Toldalagi legnagyobb retrospektív gyűjteménye. PILINSZKY , TEC II., 207.
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A gör. diairészisz szétválasztást jelent (olyan módon, ahogy a kard képes szétválasztani). CS. GYÍMESI, 66–67.
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Arckép (Emlékszem rád: Hajad nyakadba nőtt)
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oldal is, a halálba tartó, árnyas ősz és a csontokig ható hideg tél: „A rettegés űz és a rettegés
jár / halkan nyomodban, – szinte egyhelyen. Így kóborolsz, míg lábad csak belesétál / a mélybe és fog a verem.”669 Költészete „emlékező” rétegében sajátosan együtt áll gyermekség és
vénség.670 A Toldalagi-líra ilyen módon tesz a világot szubjektumra és objektumra kettőző létfeledés ellen.
Toldalagi egy helyen azt írta édesanyjáról, hogy ő szerette Krúdyt olvasni, mert prózájában megtalálja a huszadik századdal szembeni aranykort, ami az ifjúságot jelenti számára.
Így fogalmaz: „voltaképpen egy Krúdy-mű alakja lehetne”.671 Nekem sokszor Toldalagiról, a
költőről jut eszembe, hogy egy Krúdy mű alakja lehetne. Lírája olyan, mintha egy elveszett
világból származó regényhős írta volna – mintha költészete hátterében egy meg nem írt epikus tradíció állna. Ennek a meg nem írt aranykornak az emlékképei átderengenek bizonyos
verseken: A fehér elefánt (Most újra látom, s bámulok), Akár a kis cselédek (Akár a kis cselédek, úgy tipegtek), Anyám nővére (Anyám nővére volt – szegény), Egy régi tél (Hajnalban keltünk, kint az ég), Éjféli mise a havason (Kint hófedett fák álldogáltak), Gyermekkorunk (Tavasz volt. Fönt a Golgotán), Hajdani december (Az udvaron öles halomban), Hajnali versenyfutás (Fütyölve jön a tejesember), Nagyváradi emlékek (Kéménye füstöl), Télesti elégia (Nem
hallom lépted és tudom, te vagy), Versenyfutás hajnali misére (Daloltak vén harangjaink). És
a sort még folytathatnánk. De inkább nézzünk néhány példát a föntebb leírt tendenciákra – mi
történik, amikor a gyermekkor füzére lehullik a tavaszi mámorban úszó szubjektum homlokáról!?672
Az 1935-ös Egy nap a hegyekben (Már vad gyümölccsel volt piros a fürtös) című vers
részleteiben utal a nyár múltára, és az abból következő változásra: „új varázslat” keríti hatalmába. A kóborló én hirtelen az eddigiektől eltérő állapotban találja magát673, és ezt a vers egy
az eddigiektől egész eltérő hangvételű, fenyegető megszemélyesítéssel és hasonlattal fejezi ki.
A természet ellenségessé változik: „Bolyongtam búsan és kopott kabátom / húsába markolt,
markos fák acél, / / merev keze, a bütykös hosszú ujjak / s a kis kövek, mint apró koponyák /
recsegtek lábaim alatt.” A változás oka, hogy jön az ősz: „Bolyongtam és feledtem gyermekarcod. – Levél voltam, korán lehullt levél,”. Hasonlóan összekapcsolja az öregedés, az ősz és
669

Ordas (Az ág, az ág)
A „vén gyermek” toposzának megjelenése költészetében ugyancsak hatott Pilinszkyre. BASA, Toldalagi…, 15–
19.
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TOLDALAGI, Naplómból, 603.
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Költészetében a koszorú és a homlokra helyezett virágfüzér az ifjúságot szimbolizálja, ennek lehullása az ellenkezőjét: „öreg vagyok és puszta homlokom; / Gyermekkorom szép füzére lehullott” – Álmos angyalok (Csíkot
hasít a vadlúd fönt, a kékben). De ilyen vers pl. a Füzértelen (Hol vannak édes napjaim?).
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Az, hogy „találja magát” nem véletlen fogalmazás. Az irányítás valaki „más” kezében van: „Vitt mesterem,
az újszerű varázslat. (…) Vitt mesterem és lassan este lett.”
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az erdőben bolyongás képeit a Változatok az új tavaszra (Mint buborék, mit játszi gyermek
röppent) című vers: „szép testükön hazátlan vágy remeg föl / s csodás testükre forr arany /
parázzsal már az édes, lanyha álom, / mely észrevétlen őszbe visz / és szétcsavargunk nyíló,
hét határon: / vándor leszel szívem te is (…) Gyermekkorunk tűnt éveit keresnénk / a végtelen
tárt ég alatt!” Vannak hasonló őszi felvillanások más verseiben is. Például A jámborság verse (Szelíd zöld réteken az est,) az ősz érkezése miatt hirtelen egy egész furcsa képet alkot,
egyfajta személytelen menekülés képét írja le, szintén megszemélyesítés keretei közt: „A keskeny ösvény / rémülten az erdő felé megy”.
Az 1935-ös Hanyatló tél című vers az eddigiektől eltér abban, hogy egészében új,
őszi-téli hangon szólal meg. Ezzel nyit: „A fák árnyéka, mint sötét / öngyilkos gondolat / lehull s a nyirkos esti köd / átjárja csontomat.” Álljunk meg ennél az egyszerű hasonlatból –
„az árnyék olyan, mint egy sötét gondolat” – kibontakozó deixisnél, mely az egész verset komorságba taszítja. Úgy határozza meg az ént és a tájat, hogy egymásba írja őket: a világ megszemélyesül (egy hasonlat által), az ember pedig eltárgyiasul (a belé hatoló tél által). 674 A nyitó négy sor ráadásul az „elesés” archetípusát kifejező izomorf képekre épül (árnyék, sötétség,
lefelé hullás).675 Ha nem lenne éppen elég a versben az öngyilkosság, a halál és a halottak
konkrét említése, ez a nyitány önmagában is hátborzongató lenne. A vers pedig nem is a fizikai halálra, hanem egy én-szituáció, az ifjúság elveszítésére utal: „most vénen ballagok / s felgyújtom gyermekéveim, / mint száraz asztagot!” – hiszen második fele emlékképeket idéz.
Ember és táj egybeírásának bizonyítéka, hogy ezen a ponton pillanatra visszaalakíthatóvá teszi a tájat: „az ifjúság / kinő az olvadó / hó s jég alól”. A nyitókép deixise azonban mégis kiterjed a vers egészére, olyan módon, hogy az én hideg környezetbe, télbe íródik. És ebben a
télben válik elveszetté, ebben a télben lép rá az erdei útra:
Magányos árnyam imbolyog
mezők, fenyők, kövek
élettelen alakja közt,
mint elhagyott, öreg
csavargó s léptem elveszik
a sűrű hóba. Már
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BAÁN, 354., Tverdota György írja le József Attila Elégia című versének nyitóképével kapcsolatban (melyet a
harmincas évek derekának nagy, meditatív verskompozíciói közé sorol), hogy „két ellentétes irányú folyamat, a
lélek tárgyiasítása, illetve a tárgyi világ átlelkesítése révén válik a vers a deixisnek, a tér költői újjáalkotásának
remekévé”. JÓZSEF A., Medvetánc…, 121., Uo., 125. Véleményem szerint József Attila Elégiájának első öt sorához, nagyon hasonlóan szerveződik Toldalagi versének nyitó képsora.
675
CS. GYÍMESI, 64–65.
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fák alján lustán gyűrűzik
a tél, a szűz halál.
Toldalagi 1940-es kötetének nyitóverse – Őrhely (Mi lett belőlem? Szárnyas szép hajamból,) – hasonló képpel írja le ugyanezt az elveszettséget: „Künn hull a hó, csomókban és
pihékben / s mezítláb indul árva életem / a téli éjbe lámpás, kis cselédként. / A tél köréje fonja
pettyezett / nagy gyűrűit. – Mi lesz, vidám barátok, / ha jeltelen e télben elveszek? // Mert
gyors a szél és hajnalra befújja, a lábnyomokat sűrű hóval.” Érdekes, hogy mindkét vers a tél
gyűrűiről, illetve gyűrűzéséről beszél, ami számomra a kígyót, illetve a bűnt asszociálja.
Vagyis itt is igazolódik Németh G. Béla felismerése, hogy az önelveszítésre önmegszólítással
válaszoló vers, mely ebben az időszakban jelenik meg a magyar költészetben, a bűnösség tudatára alapozódik. Heideggert idézi: „ősibb, mint bármilyen tudat, a bűnösség tudata”. Ez
nem jelent se többet, se kevesebbet, mint hogy a tény, miszerint ezen a földön soha nem tudjuk kiteljesíteni egzisztenciánkat, aggodalomban realizálódik.676 Egész konkrétan fogalmaz a
beszédes című, Bukott angyalok (Az asztallapra ejtem hát fejem,) című vers: „Az asztallapra
ejtem hát fejem, / mint aki álmos, vagy sebet kapott. / Víg dáridó volt eddig, bálterem / az élet.
Aztán minden ablakot // bevert a jég (…)”.
Van egy 1936-os verse Toldalaginak, ahol ez a téli erdőbeveszés, kiűzetés a nyárból
konkrét meneküléssé fajul: „Mint hófehér, nagy villanás, / mint villanó, tejszínű folt, / úgy indult meg a hóesés / s előttünk lassan összefolyt / a fák árnyéka (…) Szerettünk volna tán kicsit / elernyedőn megállani, // de jaj, nyomunkban szállt a szél / fullánkos, téli darazsa. / Fejünk körül dongott – sötét / lett, mintha késő éjszaka / görgette volna habjait, a kormos esti vizeket. Árnyékunk megnőtt, nagyra nyúlt / és szédelgőn hanyatt esett // s ösvénytelen nagy fák
között / nyargaltunk félig elveszőn, / dúdolva mint ki fél talán, / hogy holt testvére szembe jön.
(…) // s a köd köröttem egyre nő / s tovább szaladni céltalan / tovább szaladni nincs erő!” Érdekes, hogy a vers többes szám első személyben íródik – az egyetlen utolsó versszak kivételével. Mindez a menekülés helyzetét az emberi lét általánosságába helyezi. Nagyon érdekes az
is, hogy a vers címe: Versenyfutás hajnali misére (Daloltak vén harangjaink). Tehát a futás
célja egy szent liturgia, melyről föntebb írtuk, hogy a keresztény gondolkodásban az új teremtésre (vagyis az éden előrefele való megismétlésének lehetőségére) nyitott ablak. Toldalagi
költészetében ezek szerint a futás, az úton lét azonosul a gyermekkor elveszítésével, a kiűzetéssel, végső soron a bűnnel, és ezért úgy tűnik, hogy ezen a földön nem is érhet véget: „a
köd köröttem egyre nő”. Vagy a már idézett Változatok az új tavaszra (Mint buborék…) című
676

NÉMETH G., Az önmegszólító…, 56–57.
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vers mondja a tavaszba menekülő emberről, hogy végül: „a pusztulás föléje vonja sátrát (…)
a mozdulatlan ég alatt”.
De mi történik a szubjektummal menekülés közben? A föntebbi szöveg szerint „szédelgőn hanyatt esett”, mint aki kísértetet látott és elveszítette erejét. Az 1935-ös Adagio (A
templomtorony órája megkondul) című vers szerint a télben: „tétován és botladozva lép / ember és állat”. Ahogy föntebb már láthattuk is, rémítő időben elbizonytalanító dolog az erdőben menekülni – főleg, ha egy ismeretlen kíséri az ott járó „ént”. Ebből félelem, tétovaság, tanácstalanság származik, és megszaporodnak a kérdések. A Jaj, intsetek barátaim (Október ez,
a vénülő) című versben az ősz ijesztő, kísérteties módon merül föl:
Nincs ébredés! A fák ijesztő
árnyéka táncol. Bús feresztő
az ősz, a könnyek gyűlt tava –
s a hosszú, hosszú éjszaka,
mely nyúlik, nyúlik: teste nincsen…
Ki motoszkál a tört kilincsen?
Ki jönne hozzám esti vendég,
kit izenként nem ismerek?
Ha ajtót nyitni félve mennék
és tétováznék és remegnék,
barátaim, jaj intsetek!...
Toldalagi őszbe, télbe hajló versei tényleg tele vannak kérdésekkel: Mi lett belőlem? Hol vannak édes napjaim?, Hol vannak szép játékaim?, Ki ül a hátas, hólyagos padokban?, A kóruson vajon ki énekel?, Ki látta lassan vénülő, magányos arcát szép anyámnak?, Hová lett az, ki
ifjan látta őt?, Ki látta őt, az ifjú lányt?, Ki étkezik?, Hol vannak a nők és a teli tálak?, A nők,
a nők hol vannak és a tálak? Az édes és a gyöngyöző borok? 677 Ez a múlt általában mégis barátságossá válik végül, nem kísértetiessé, hiszen a Télesti elégia első sorai is így szólnak:
„Nem hallom lépted és tudom, te vagy, / ki jár mögöttem itt a hóba tán, / havas fenyők közt,
míg dermeszt a fagy. / Tudom, te kísérsz! Húgom és anyám”.
Azonban a Télesti elégia egy másik koncepcióját is vázolja annak, hogy ki is követheti
az őszi-téli erdőben menekülő, vándorló „ént”: „Te jársz mögöttem. Hosszú, hosszú árnyad /
677

A felsorolt kérdések a következő versekből valók: Anyám nővére volt (Anyám nővére volt – szegény), Füzértelen (Hol vannak édes napjaim?), Őrhely (Mi lett belőlem? Szárnyas, szép hajamból), Szent-Demeter (Ezen az
úton mentünk el mi innen), Vigasztalan világ (Ki a sötét fasorból a szobába).
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átnyúlik rajtam. Lábnyomomba lépsz. / Nagy fák tövében a tél hüllői hálnak / s szívembe markol már a fagy s a félsz // s jó tudni, hogy valaki jár mögöttem. Egy ismerős, ki több az ismerősnél…” Ezekből a versszakokból az „ént” követő árnyékra asszociálunk, az árnyékra, amit
vagy akit meg lehet szólítani. Az árnyékra, amelyről tudjuk, hogy a középkorban a múlt szinonimája volt (a jövő árnyéka, umbra futurorum) – az árnyékra, aki elmaradozik mögöttünk,
aki félig-elvesző. „Pezseg a kék. Megnő az árnyad. / Megnyúlik és hanyatt esik. / S így arca
hullva alszik ott majd / fedetlen fővel reggelig” – vagyis árnyék és „én” szétválik.678 De szólítani kell, mert énünk egy darabja: „De néha látom még gyerek- / koromat tiszta sugarakban /
s úgy tetszik, ő hagyott el s én / füzértelen gyerek maradtam”.679 Az őszi-téli tájban bolyongó,
szemlélődő „én” meghasonlik önmagával: „Mész s nem tudod, hová igyekszel / oly könnyű
vagy, akár a toll (…) Zavarban vagy. Oly idegen lett / egyszerre lábad és kezed”680, „Lábujjhegyen jársz fák és felhők alatt és / oly ismerős vagy s nem tudom, ki vagy! (…) A lombokon
áttetszik bátor arcod, / mit lágyan árnyal a sötét kalap / s már nem tudom, én járok ott, a
zöldben / s ki itt hever, talán-talán te vagy!?”681. Vagyis a Toldalagi életmű emlékezés-versei
kitüntetett pontokon önszólító dialógusba lépnek az elveszett, múltbeli „énnel” – aki úgy tűnik föl, mint „más”, mint „ő” és „te”.
Ezekben a versekben többször előfordul a „visszanézés” gesztusa. A reflexió jogos:
„Elbuktunk és a gyászolók szemével / nem sírhatunk önmagunk felett”.682 Ez a visszanéző
gesztus egyszerre térbeli és időbeli. Írtuk föntebb, hogy a Kaland a szőlőhegyen (Kékbe ível a
hegy. Fölötte) című versben az „én” árnyéka részegen a földön maradt. Az „én” megy tovább,
de aztán pillanatra megtorpan, hátha mégis kíséri a múlt, mint árnyék:
Megállsz. Mégegyszer vissza nézel
jószándékú barát, aki
víg őszbe értél s itt, a fák közt
halk éneket vélsz hallani.
(…)
Lehullt a füzér és elszállt a mámor
s ma tudni akarom,
ki lépett lábaimmal? ki
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járt a hegyoldalon?
ki nézett két szememmel? ki
lesett szüzekre ott?
Hallgass! S fáradt bogárszemem
lehúnyom s hallgatok.
Az idézet első négy sorában a jelenbeli „én” is úgy jelenik már meg, mint „te”. Tehát az önmegszólítás szituációja tovább tágul: az árnyék is beszél a jelenbeli „én” felé, a bizonytalanság növekszik.
A vers végén elhangzó felszólítás ugyancsak a jelenbeli „énhez” intéződik, és így ebben már az önkifejezés lehetetlenségét tematizáló gesztust is felfedezhetünk (a tavasz-versek
nyelvválsága egészen más jellegű volt, hiszen ott a misztérium előtti áhítat csöndjéről volt
szó). Tehát itt is felmerül – de más alapon – egyfajta nyelvválság gondolata: „Hiába szólsz,
panaszkodsz (…) ajkadra forr az őszi fájdalom!”.683 Az itt megjelenő csönd nem csak fájdalmas, hanem félelmetes is: „Csend. Hosszú est. A dermedő fenyőkön / makrancos szél tíz ujja
üt sebet. / Bitang farkas, a félsz tar erdőkből előjön / s most sírhatok, s gyáván beszélhetek. /
Gyáván, hadarva, hangosan, a csendet / elnyomva, mint az ellent bősz tusán (…)”. 684 De hiába, mert a kérdező „én” nem kaphat választ, hiszen kérdéseit a lezárt múlt felé intézi (a jelenbeli „én” a múltbelit szólítgatja). Ez a nyelvválság a temetők csöndje: „Hallod? A percek és
az évek / forrásvize mögöttünk hogy zuhog. / Iszol belőle. Szomjat én sem érzek. / A többi bezzeg sokszor szomjazott; // akik mulatni hajdan erre mentek / s most nem mulatnak, mert már
nincsenek / Kóstolgatják az új hazát, a csendet (…)”.685
A föntebb leírt, kóborlásról, kiűzöttségről, öregedésről, elveszettségről szóló verseket
sajátosan összegzi az 1939-es Ordas (Az ág, az ág) című írás. Ezt a verset, nyelvi működését
kiválóan elemezte Baán Tibor.686 Én arra hívnám föl vele kapcsolatban a figyelmet, hogy talán
ez a legsötétebb ábrázolása a föntebb bemutatott önmegszólító tartalomnak. Hiszen a nyelv
válságát, a kommunikációra való képtelenséget – mely a múlt lezártságából, jóvátehetetlenségéből fakad – azonosítja a egyfajta élőhalottsággal: „Sóhajtanál. De csend. Az élet itthagy. / A
férfikor, lám, árván áll eléd. (…) Aztán búcsúzol. / Tested kileng, kicsüng az éjszakába. / Bólintasz. Nem! Nem érheted utol. / Nyomát se látni. (…)” Az identitás tökéletesen elveszett: az
én a világon kívülre kerül. Természetesen mindez – a magyar líra értelmi összefogottságának,
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nyelvbe veszett bizalmának hosszan tartó hagyományából adódóan (amiről föntebb szóltunk)
– a fiatal Toldalaginál is „csupán” tematizálódik. Toldalagi verseit nagyon is kezében tartja a
szöveg fölötti „úr”. Ezért sem a versek grammatikájáról, hanem inkább jeleneteiről beszéltünk, hiszen ezek azok a jelenetek, amik majd újra feltűnnek egy sokkal ismertebb és többre
értékelt költészetben, Pilinszky Jánosnál.
Igen, Toldalagi Pál költészete meglehetősen dramatikus, szcenírozott. Jelenetei általános emberi helyzeteket fejeznek ki, archetipikusak. Versei díszletei között pedig, mint láttuk,
a harmincas évek közepén megjelenik a dialógus, sőt, az önmegszólító dialógus poétikája. Ez
sokszor félelmetessé is válik, de van egy feloldási lehetősége, ezért a versek hangoltsága oldottabb, mint például József Attilánál. Wolfgang Kayser mutatott rá egy rendkívül általános,
tipikus népmesei szituációra: „valaki elmegy messzire, s amikor hosszú idő múlva visszatér,
nem ismerik fel” – aztán valamiképpen azonosítja magát.687 Ez a szituáció Toldalagi önmegszólító verseiben is fölmerül, a sebzett identitás gyógyulási lehetőségeként. Annyiban különleges nála, hogy itt nem két ember találkozásáról van szó, hanem az egyetlen, különböző
időkben és terekben szétszóródott „én” önmagával való találkozásáról, vagyis az autenticitás
visszanyerésének lehetőségéről. Ez a 20. századi filozófia szerint csak a halál pontjában lehetséges688, föntebb viszont kifejtettük: a középkori keresztény teológia szerint minden szent liturgián zajlik egyfajta találkozás autentikus énünkkel – egy asztalnál, melynél ismétlődik
minden, ami már megtörtént és még megtörténhet.
Toldalaginál a hazatalálás kiemelkedő verse az 1938-ben Lábbadozás címmel napvilágot látott Im üdvözöllek kezdetű költemény, mely bekerült az 1940-es kötetébe is. Nagyon lényeges ez a vers. Ezt a kötet is kiemeli, hiszen első sora az egész könyv élére került – a címlapra! De kiemeli sokszori megjelenése is: 1940 előtt kétszer is megjelent. 1938-ban a Napkelet, 1939-ben a Pesti Napló közölte. Később, 1965-ben, Toldalagi bevette a Szárnyalás című
kötetébe. Aztán posztumusz gyűjteményükbe Parancs János (Ámulattól a döbbenetig) és Tarbay Ede (Oldott magány) is beválogatta.
A vers első, Lábbadozás című változata két részből áll. Az 1940-es kötet a második
részt egészében elhagyja. (A Függelékben megtalálható a teljes, két szakaszos első változat).
Továbbá megváltoztatja a címet is: az Im üdvözöllek kötetben Ősz lett a vers címe. Az 1965ös változat aztán már Só és kenyér címmel jelent meg. Ezt vették át a későbbi gyűjtemények
is, mint végleges változatot. Az 1940-es Ősz illetve az 1965-ös Só és kenyér szövege egyetlen
ponton különbözik. A harmadik versszakban a „Hány úton és hány ösvényen haladtál / és
687
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anda kézzel mennyiszer matattál / kilincseken,” sorokat a „Hány úton, hány vad ösvényen haladtál, / s mint Ábsolon a fán, hányszor akadtál / fenn szíveken,” sorokra változtatta. Ez lényeges változtatás, alább mindkét változatot figyelembe fogjuk venni. (Van egy apróbb, központozásbeli eltérés is). Tehát így szól az 1940-es változat:
Im üdvözöllek.
Két kezem kinyújtom
és üdvözölnek
messze, ott a tölgyek,
mik áttükröznek tisztán ablakunkon.
Nézd, itt a só és ott a lágy kenyér.
Ülj mellém és beszélgess el velem,
mint két barát, ha csendesen
beszél,
ezt, azt, esőt
és aztán vén telet.
Egyél, igyál és hadd, hogy szertelen
elnézzelek.
A szem, a száj, a tincsek is
nyakadnál
oly ismerősök s mégsem ismerem.
Hány úton és hány ösvényen haladtál
és anda kézzel mennyiszer matattál
kilincseken,
hogy elváltunk és kétfelé futottunk.
Most ősz van és mind hűvösebb az éj.
Mondd, mégis mondd, valóban ez te volnál?
Fejeddel ints, s jó volna, hogyha szólnál:
Én, én vagyok, ki most veled beszél.
A vers egyértelműen monologizál. Két dolog miatt gondolom azt, hogy ez nem szokványos,
hanem önmagához intézett monológ. Egyrészt az első versszak második mondatának szándé150

kos grammatikai bizonytalanságai miatt. Egyrészt nem derül ki, hogy a tölgyek kit üdvözölnek, „engem” vagy „téged”!? Másrészt az sem derül ki, hogy ki vagy mi tükröz át az ablakon
– és az sem, kit vagy mit!?
Első ránézésre a monológ hátterében álló jelenet első szakasza úgy fejthető ki színpadon, mintha valaki egy ablakon keresztül – amiben a tölgyek is jól látszanak – megpillantana
egy hosszú idő óta nem látott, de most megérkező barátot, aki felé ölelésre nyújtaná két kezét.
Ez viszont meglehetősen furcsa: ablakon keresztül senkit nem lehet megölelni. Megoldásként
a tükrözés szó merül föl, ami kulcsjelentőségű ebben a mondatban. Ugyanis az ablak tükörként funkcionál. Az „én” önmagát pillantja meg benne. Úgy is, mint a messzeségben lévő tölgyekben lévő „mást”. Vagyis fiatalkori, tavaszi, mitologikus önmagát. Ezért a furcsa mik áttükröznek kifejezés jelenléte. Mik áttükröznek „engem” – ugyanis „téged” nem tükrözhetnek
át, a „te” csak önmagát tükrözheti át, a tölgyek nem tükrözhetik át, a tölgyek az „ént”, csak
mint önmagukat tükrözhetik át: „A hegyvidék, mit nézel, visszabámul”.689 Kicsit nyakatekert
az elemzés, de maga a jelenet is az. Ahogy az önmegszólítás szituációja is az.
Nem véletlen az sem, hogy a vers az ősz, aztán a tél évszakát hozza a képbe (mint a
megöregedés metaforáját): „esőt, aztán a vén telet”. Föntebb láttuk, hogy Toldalagi költészetében ezek az ifjúság elmúlását reprezentáló, az önmagára reflektálást önmegszólításban előhívó „évszakok”. Az „oly ismerősök, mégsem ismerem” szavak a tükörbe tekintő, és önmagára rácsodálkozó ember szavai. A kéz végigsimít az ismerős, mégis ismeretlen arcon: „Kezed,
mely árnyas arcodon botolt, meghökkent (…), írja a szintén 1938-as és az Im üdvözöllek kötetben megjelent Arckép (Emlékszem rád, hajad nyakadba nőtt) című, valójában önarckép versben. De egy bátor asszociációt végrehajtva fölteszem a kérdést: nem ugyanez a jelenet ismétlődik Pilinszky János Utószó című versében? 690
Ez hát az arcom, ez az arc?
A fény, a csönd, az ítélet csörömpöl
ahogy az arcom, ez a kő
röpűl felém a hófehér tükörből!
Az utószó intertextuális vonatkozásban áll Pilinszky Apokrif című versével, aminek középpontjában szintén egy hazatérés áll. Az „én” hazatérése, autenticitásának, azonosságának
megtalálása (illetve ennek lehetősége, lehetetlensége): „Valamikor a paradicsom állt itt (…)
689

Valéria. 1940. (A hegyvidék, mit nézel, visszabámul).
Az idézett Pilinszky-szövegek lelőhelyét külön nem közlöm, címük alapján megtalálhatók a szövegkiadásokban. Én az Osiris Kiadó által 2001-ben kiadott, HAFNER Zoltán által szerkesztett változatot használtam.
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Haza akartam, hazajutni végül, / ahogy megjött ő is a Bibliában (…) öreg szülők a házban
(…) ölelnek botladozva / Visszafogad az ősi rend.” Az Apokrif beszélője is szólni akar valakivel, akivel egyébként nem lehet – autentikus önmagával, mindennel, ami a múltba veszett. Az
Apokrifben minden együtt áll Toldalagi önmegszólító korszakából: hazatérés, öregség, önkeresés, tél és csönd. Amikor Toldalagi versének első, két részes változatát olvassuk, és ezeket a
sorokat találjuk benne: „Az asztalom / itt áll és ott az ágyam. / Nézd, ott egy kép és rajta szélmalom.”, eszünkbe jut róla az Apokrif emlékezetes mondata: „Egy kerti szék, egy kinnfeledt
nyugágy.” Az Utószó sajátos arc-kő metaforája pedig sajátosan visszautal azon Toldalagi versekre, ahol is az „én” kőbe tárgyiasította magát (föntebb idéztük őket). Azt a kérdést pedig
már csak ráadásként tenném föl, hogy vajon az Utószó című vers tükre miért hófehér??
Toldalagi verse valójában egy ontológiai hazaérkezésről szól, amikor is az „én” végül
„beteljesül”, megtalálja önmagát. Azért mondom, hogy végül, mivel ezt egy hosszú keresési
folyamat előzte meg: „anda kézzel mennyiszer matattál / kilincseken” – mondja. Vagyis az
egész múlt egybegyűlik ebben a találkozási pontban: „Ülj mellém és beszélgess velem, (…)
ezt, azt, esőt / és aztán vén telet (…) Hány úton és hány ösvényen haladtál (…)”.
Nem véletlen, hogy a föntebb idézett sort az Ábsolon-féle változatra cserélte 1965ben: „anda kézzel mennyiszer matattál” helyett „mint Ábsolon a fán, mennyiszer akadtál”. Ez
a bibliai alak arról nevezetes, hogy otthonából száműzetésbe kényszerült, mivel megölte húga
tisztességét meggyalázó féltestvérét. Ez azonban csak az ürügy volt. Valójában azért ölte meg,
mert féltestvére volt a trónörökös, de ő szerette volna megkaparintani a trónt. Apja trónját
akarta. Később saját apjával (Dávid királlyal) folytatott csatában lelte halálát. Apja szerette –
hiszen az utolsó csata előtt megparancsolta katonáinak, hogy ne öljék meg –, Ábsolon mégis
meghalt. Ábsolon alakja tehát a száműzetés, a kiűzetés, az otthontalanság, végső soron az Isten elleni lázadás, vagyis a bűn metaforikus megjelenítése a második változatban. És hogy
mennyire erőteljes a szimbolikája, azt is el kell mondanunk, hogy a név jelentése: Atyám a
béke (Ab salóm).691 Vagyis a lázadásban elveszett békéjét, csakis a hazatérésben, apjával helyreállított kapcsolatában nyerheti, nyerhetné vissza.
Érdekes, hogy ez a sűrülés, az autenticitás megtalálásának fölvetődő lehetősége egy étkezés keretei közé kerül (azt nem állítom, hogy megtörténik, csak fölmerül a lehetősége). Az
étkezés, mint szituáció természetesen magyarázható abból a tényből, hogy a vendéglátás hagyományosan asztalnál, asztaltársaságban zajlik. De pontosan ez az a tény, ami transzcendens
irányba tágítja a szövegünket: hiszen Isten is vendégségbe, lakomára hívja az embert (és az
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egész világot), melynek során önmagát a másban, vagyis Jézus Krisztusban találhatja meg.692
Erről szól a liturgia. Ha a költészet arra tesz kísérletet Toldalaginál, hogy a liturgia nagy világ-egybegyűjtési intencióját esztétikai síkon megjelenítse, akár az egyetlen „én” időbeli szétszórtságából való egybegyűjtését, akár az elveszett erdélyi gyermekkor 693, akár a világ minden
dolgának egységbe tömörítését értjük ezen, érthetővé válik, miért is írta Rónay György naplójában: „olyan hangokig jut el, ő, aki konokul kerüli a katolikus templomokat, amelyeknél tisztábban és természetesebben katolikust nálunk nem igen hallani”.694
Az asztal tehát oltárként (is) funkcionál az Im üdvözöllek kezdetű versben. Ahogyan
Toldalagi egész fiatalkori költészetében. Már az 1935-ös Akár a kis cselédek (Akár a kis cselédek, úgy tipegtek) című vers is – melynek látóhatára egybeöleli az egész emberi életet:
„Bölcsen szeretnék élni, mint a vének / Oly egyszerűen, akár a gyermekek.” – eucharisztikus
asszociációkkal társítja az emlékezést. Kenyérrel és szőlővel (borral) hívja meghalt testvéreit,
elveszett erdélyi gyermekkorát:
rakott az asztal – Szőlő és kenyér
malasztja vár reátok még. Egyétek
szőlőm gyümölcsét és szívem fehér
cipóját. (…)695
Az Eucharisztia asztalán Jézus is kenyér és bor képében jelenik meg, és ajánlja föl önmagát
azoknak, akik egybegyűlnek meghívására. Önmagában egyesít minden meghívottat. Ebben a
gesztusban elveszíti és megtalálja önmagát – ahogyan a hasonló módon működő kiteljesedett
modern költészet is elveszíti majd megtalálja az „ént”. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy
ezek az egész életet egybegyűjteni szándékozó, létautenticitást óhajtó versek egy kezdő költő
első pár évéből származnak. Megírásuk idején Toldalagi alig volt több húsz évesnél!
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Idézhetnénk Lukács evangéliumának példabeszédét a király ünnepi lakomájáról: Lk 14,15–24. Vagy a jelenések könyvének felkiáltását is idézhetnénk: „Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzős lakomájára” (Jel
19,9). De Pilinszky János is „fűben, fák alatt megterített asztal,”-ról beszél Egyenes labirintus című versében,
mely szerint az üdvösség „kézfogás, visszatérés, ölelés”!
693
A Gyermekkorunk (Fölszárították friss szelek) című vers, mely 1935-ben jelent meg először, ezt így írja le:
„Csak álmodoztunk hat gyerek. / Hét már a földben szunnyadt. / Szétágaztak ösvényeink, / de mint erdőn az
utak, / egy helyre tértek vissza: ősz / anyánk borus ölébe.”
694
Hiszen a katolikus egyetemeset jelent. RÓNAY Gy., Napló I., 190-191. Kosztolányi egyenesen olyan következtetésre jutott 1909-ben, hogy a katolicizmus és a szimbolizmus szorosan összefüggenek. RÁBA, Verhaeren, 103.
695
Hasonló hazatérési motívumot találunk az 1935-ös Nagyváradi emlékek (Kéménye füstöl. Tárt kapu) című
versben. Az 1939-es Szent-Demeter című vers is hasonló módon írja le a hazaérkezést (egybeáll benne az önelveszítés és az étkezésben való önmegtalálás): „emléke egy családnak és a népnek / mely tűnni tetszik mind egymásután. // Kihültek Jézus lábain a csókok / és lassan, lassan lába is kihűlt… // Nem ismerek magamra, hogyha
szólok / ki a sötét fasorból a szobába / beléptem, az asztalhoz ülök én, hol a tálakban fonnyad a saláta / és illatozik búsan a kömény.”
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A hely egyébként, ahová ez az önmagát megtaláló én toppan, nagyon barátságos, szinte édenkertszerű, ahol az ember betölti eredeti funkcióját: „Sétál s a fák utána mennek, / mint
dörmögő vadállatok.”696 Megszelídíti, domesztikálja mindazt, ami az ifjúkori ösztönöktől félelmetes tavasz-versek, vagy az önelveszítés halálközeli élménye miatt félelmetes ősz-versek
riasztónak mutatnak: „A kertben ülök s hangosan dicsérik / szelíd rigóim kertem és kezem”,697
Toldalagi fiatalkori verseiben megtalálható egy ilyen édeni szituáció képi rétege is, egy kert
képe, ahol: „Nagy tornyos, védett várakat / gyúrtunk meleg homokból. / A bástyán zászló lengett és / egy kis csermely futott hol / a kastély már a völgybe ért. / Vizén nem értek által / a
martalócok. – Húgaim / nevettek és virággal / övezték ifjú homlokom.”698 – egy kert képe,
ahol: „Beszélgetünk. Nyarak és enyhe őszök / páráznak fel. Kócos, vidám nyarak. Az asztalon
békésen hül az étel; / látom villódzani a poharat / és hosszú kancsót. Csöndesen beszélünk”. 699
Ennek a képi rétegnek az alkotásra vonatkozó metaforája is átalakul, hiszen nem extázisról,
nem lázról, nem ittasságról beszél, hanem inkább félálomról, úszásról, lebegésről, repülésről.700
Természetesen a realitás nem ilyen vidám. Ha át is villan itt-ott, mintegy ablakon keresztül (miképp a liturgiában), valamiféle magasabban elhelyezkedő megoldás lehetősége,
ahol a múlt fájdalmai mind elsimulnak, és helyreáll az elveszített teljesség, azonnal rákontráznak hátborzongató hangok. A múlt hangja valójában a sírok csendje, a modern inkább nem
hallja, mint hallja a reménység hangjait: „Még neszt se hallasz, mint a részeg. / A vér füledben is dobol. / Kibélelt, tompa, téli fészek / a táj s te itt elkárhozol. (…) Nem élnek, holtak, ó,
a kertek / Húsuk lerothadt. Vége lett.”701 Az asztalnál ülni fájdalom, az emlékezésnek, az ismétlésnek megvan a maga árnyas oldala: „Ülj asztalodhoz. Fája éget? / Kortyolj a borból.
Keserű? / Vagy fordulj falnak, ha nem érted, / amit az őszi hegedű // füledbe rí. (…)” –
ugyanennek 1968-as, átdolgozott változata (ami már Pilinszky hatását is mutatja): „Ülj asztalodhoz. Fája érdes! / Kortyolj a borból. Ecetes! / A lemenő nap összevérez / és tudnod kell,
hogy neked ez / mit is jelent. (…)”.702 A feltámadás nem törli el a keresztet.
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Kertész (Kerek kalapban és keményen).
Álmos angyalok (Csíkot hasít a kék égen a vadlúd).
698
Gyermekkorunk (Fölszárították friss szelek). De hasonló hangulatot áraszt a Nagyváradi emlékek (Kéménye
füstöl. Tárt kapu) című vers második része is: „Zöld pázsit ásít mindenütt. / A kis kaput behúzom s a / kert varázs-hálója fog”.
699
Verseny (A messzi tájak búcsút intenek). Ennek a versnek egyébként már a címe is beszédes: a messzi szépség
kultusza helyett más esztétika felé fordul. Hasonló hangvételű a Délelőtti szélcsönd (Ó hajnal, hosszú nevetés),
Reggeli a kertben (A kerti úton jössz fehér ruhában), Svábhegyi hajnal (A kerti utak összegyűrt füzérben) című
vers is.
700
Ars poeticája lehet ennek a hangnak a Jöjj hosszú tél (Jöjj hosszú tél, félálom, lomha élet) című vers. Igaz, ez
már jóval későbbi, 1949-ből származik. BASA, Toldalagi…, 19–21.
701
Téli rózsaszag (Riadtan nézed, merre, hol vagy?)
702
Őszök (Zúgnak a tölgyek. Aztán árad). A Valamilyen éden felé című könyv szerint ez a vers 1937-es. Pilinszky hatáson értem itt a vér képének megjelenését, ami Pilinszkynél nagyon erőteljes (ld. a Kánikula ill. a Miféle
697
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Hogy a jelenet Toldalagitól származik, vagy archetipikus mélységekből, nem tudhatjuk. Mindenesetre Pilinszky János Amiként kezdtem című, 1971-es versének értelmezése a
föntebbi, Toldalagi-szövegeket olvasva nagyon egyértelműnek tűnik:
Amiként kezdtem, végig az maradtam.
Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom.
Mint fegyenc, ki visszatérve
falujába, továbbra is csak hallgat,
szótlanul űl pohár bora előtt.703
Még mindig az itt a kérdés, amit Kierkegaard szövege kapcsán föltettünk: lehetséges-e előrefele ismételni, lehetséges-e jóvátenni a jóvátehetetlent. A bűnös ember, vagyis a fegyenc, rátalálhat-e még a világra, amit bűnében hátrahagyott? Illetve a válasz benne a versben: nincs
más lehetőség. Viszont az Im üdvözöllek kezdetű versben sem történik feloldás, végleges jóvátétel, csupán a csönd marad a horizonton: „Most ősz van és mind hűvösebb az éj. / Mondd,
mégis mondd, valóban ez te volnál? / Fejeddel ints, s jó volna, hogyha szólnál: / Én, én vagyok, ki most veled beszél.” Ez a „már igen”, és a „még nem” feszültsége.

Elítélt fegyencek
Láttuk tehát, hogy az ifjúság tavasz-lírája és a vénség ősz-lírája egymásba játszik Toldalaginál, sajátos egyetemesség-élményt létrehozva. De ez az „ősz” megváltoztatja-e verseinek külső megjelenését, vagyis a versformát? Föntebb írtunk róla, hogy Toldalagi verseinek dallama
elegáns bel canto, ami kifejezi az esztéta modern szépségkultuszt. És Toldalagi verselése – a
tartalmi változások ellenére – évtizedeken keresztül nem változott! Rónay György az 1965-ös,
a Szárnyalás című kötet kapcsán kifejtette, hogy a Toldalagi-vers „mákonyos” zenéje „elringatja az embert, félálomba ejti, lágy hullámzásával, az átvonások alattomosan kúszó dallamával; mintha a zene egyenest erre szolgálna: öntudatunk édes elkábítására, hogy ne vehessük tudomásul, miről is van szó. Mert sokszor nagyon kegyetlen, nagyon véres, halálos, kétségbeejtő dolgokról van szó.” Már a harmincas évek második felében is igaz sok versére,
hogy az olvasónak „sokszor a költő ellenére, szinte «ár ellen» dolgozva, szét kell zúznia a
sima, vonzó, «édes» zenei burkot; föl kell törnie, hogy kifejtse belőle a nagyon is fanyar gyümölcsöt. (…) Erőszakkal kell ébren tartanunk magunkat: akkor kiderül, hogy olykor olyasmiföldalatti harc című verseket a Trapéz és korlát kötetből.)
703
Ezzel a verssel intertextuális vonatkozást mutat még Toldalagi 1941-es, Révay Józsefnek (Úgy élek, mint az
állatok) című verse.

155

ről «énekel» ilyen varázslatosan, amiről voltaképpen csak hörögni lehetne, rémülettel és dermedten. Zenéje majdnem ördögűzés; de csak leplezni képes a poklot, nem tündérkertté varázsolni. (…) Semmi kétség, hogy itt sziromkehelyben mérget nyújtanak, s édes dallammal
olyasmiről vallanak, ami örvény és pokol és szakadék.”704 Toldalagi maga mondja, hogy verseinek ezt a tulajdonságát Mozart zenéjéből merítette, aki „édes dallamok fátylaiba öltöztette
mondanivalóját”.705
Pilinszky János is ráérzett Toldalagi költészetének erre az ízére. Az ő írásainak, korai
időszakában – Schein Gábor szerint–, az apokalipszis, vagyis a világkatasztrófa leleplezése az
egyik poétikai alapelve.706 Én ezt szoros kapcsolatban látom Toldalagi Pálnak éppen az elleplezésre építő lírájával. Pilinszky költészetének létlehetőségét, vagyis éppen azt, hogy meg tudjon szólalni – Radnóti Sándor szerint – csak az teszi lehetővé, hogy: „az artikulálhatatlan fájdalomnak és a szépség (szintúgy kifejezhetetlen) eksztatikus élményének metszéspontján keletkezik a vers. Itt mindkettő (ti. a fájdalom és a szépség) - egyszerre - artikulálhatóvá
válik”.707 Az apokaliptikus rettenetbe beledermedt kreatúra éppúgy néma kell hogy legyen,
mint a szépség szemléletébe belefeledkezett hívő – ez magyarázza a föntebb leírt kétféle
nyelvválság lehetőségét is. Pilinszky költészete e két némaság, a kétségbeesés és az eksztázis
csöndjének határmezsgyéjén áll, így tud beszéddé válni – Radnóti pont ebben a köztes helyzetben látja a „misztikus költészet” pozícióját és létlehetőségét.708 Pilinszkynél a szép inkarnációja nem más, mint a gyönyörű dallam. Ez áll a (vers)világ vérfagyasztó valóságával szemben. E dallam nélkül meg sem születhetett volna költészete, hisz elnémult volna rettenetében.
A „ritmusélmény, a puszta ritmusélmény kellemes sodrást biztosít (…) a verseknek, dallamot,
amely a hátára vesz bennünket”.709 De nem ugyanezt mondja-e Jelenits István Pilinszky János
Halak a hálóban című versének dallamáról? „Nem szóltunk még a Pilinszky-vers különös,
trochaikus ritmusáról, amely oly váratlanul Csokonainak közismert versét visszhangozza: «Ó,
csak Lillát hagytad volna, / Csak magát nekem, / Most panaszra nem hajolna / Gyászos énekem.» Ez a táncos, dúdoló ritmus sajátos ellentétben van a látomás riasztó hangulatával.” 710
Nem kétséges, Pilinszkynél szintúgy jelen van a zsongító, andalító dallam, mint Toldalaginál.
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A funkciója is hasonló. Többek közt ennek köszönhető az első kötet, a Trapéz és korlát sokak
számára revelációnak ható megszólalása.
Rónay László szerint Toldalagi a „Nyugat nagy nemzedékének egyik leghívebb örököse volt, szilárdan és következetesen vallotta Osváth Ernő jelszavát: «A stílus – helytállás».
Egyike volt azoknak, akik a vers tisztaságát, a forma szeplőtelen szépségét tartották eszményüknek”.711 Pilinszky János a Nyugat költői hagyományába, legnyilvánvalóbban szintén formai szinten illeszkedik: „Nem nagy túlzás, ha azt mondjuk, hogy az egész XX. századi magyar
lírai hagyomány a jambus uralma alatt áll. (…) Pilinszky ezt a (…) ritmust, a tiszta, vagy legalábbis átütő dallamú jambust választotta egyedüli ritmusképletévé - egészen utolsó költői
korszakáig, s itt sem új ritmusváltozatok vették át a helyét, hanem egy olyan ritmus nélküli kötött szöveg, amelyen gyakran áttör a jambus”.712 Vagyis levonhatjuk azt a következtetést,
hogy formai szinten a két költészet közel áll egymáshoz. Azt is tudjuk, hogy emberileg közel
álltak egymáshoz.713
Azonban most érkezünk el a dolgozatunkat motiváló, legfontosabb kérdéshez: vajon
miért gondolták úgy a magyar irodalomtörténet-írók közül egyesek, hogy Toldalagi Pál költészete Pilinszky lírájának előlegezője lehetett a magyar irodalomban!? Föntebb idéztem már
Rónay Györgyöt, aki szerint a Trapéz és korlát lírájában az egyetlen „származásrendi” rokonság Toldalagi Páltól eredeztethető.714 Elsősorban nyelvi jelenségekre gondolt: a hang felütése, egy-egy rím, egy-egy átvonás emlékeztet az akkori Toldalagi „hanglejtésére”.715 Baán
Tibor szerint is előlegezője Toldalagi a Trapéz és korlát szövegvilágának: „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 eljutott addigra Rilke transzcendens borzongásainak árama, azt aligha
kell bizonygatnom. Ami rendhagyó, hogy az említett költőóriások mellett számolnunk kell Toldalagi Pál hatásával is, aki (…) már előlegezi Pilinszky megszólalását.” 716 A versnyelv grammatikai strukturálásának, a szóképek megalkotásának hasonlóságairól Baán Tibor, Lengyel
Balázs, és Tűz Tamás is szólt bővebben.717
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Viszont van egy másik kérdéskör is, amit Rónay László emelt ki. És nemcsak megemlítette a kapcsolatot, hanem filológiai példákat is hozott rá (igaz, csupán két oldalon): „Legerősebben az egzisztenciális szorongás és kiszolgáltatottság hangja szólt (ti. Toldalagi a nemzedékében), melyet már a következő generáció egyik legnagyobb költője, Pilinszky János fogalmazott meg oly döbbenetes erővel első verseiben (…) Hogy kifejezése ily szabatos, pontos,
a végső evidenciával ható lehetett, azt elsősorban Toldalagi Pál költészetének köszönheti.
Toldalagi ugyan sosem állóképeket rajzolt. Sosem vágta meg a versfolyamot. (…) De a jelképek - melyeket az irodalomtörténet-írás Pilinszky szuverén leleményeinek tulajdonít - már első kötetétől megvannak, alakulnak, módosulnak. (…) meglehet, hogy Toldalagi Pál költészete
a későbbi generációk számára idegen, megközelíthetetlen marad. De hídszerepéről nem lehet,
nem szabad megfeledkeznünk. Arról, hogy ő kísérletezett ki egy hangot, ő próbálkozott elsőnek egy témával, mely majd a következő generáció kezén válik végérvényessé. Az úttörés érdeme azonban kétségtelenül az övé”.718 Kiemelném a jelkép szót. Elméleti fejezetünket pontosan ezért a szóért írtuk, és kifejtettük, ezen mi mindent lehet érteni. Azt továbbra sem vizsgálnám, honnan származnak ezek, de tény, hogy vándorolnak szövegről szövegre. A típus-antitípus sorok végigvonulnak a történelmi horizonton. Ezek lehetnek nyelvileg leírt látványok (szó
szerint szemléletes képek), melyek önmagukon túlra utalnak, és lehetnek általános emberi szituációk. Tény, hogy Pilinszkynél feltűnően sok az olyan antitípus, melynek típusát Toldalaginál találjuk. Képek is, és általános emberi helyzetek is. Ennek a fejezetnek a végén arra mutatunk rá, kommentálva Pilinszky néhány versét, hogy a Trapéz és korlát kötetet meghatározza
néhány olyan szcenikus elem, melynek „árnyékát” Toldalagi költészetében találjuk.
A legfontosabb ilyen elem a futás és a menekülés motívuma: az űzés és az űzöttség.719
Föntebb bemutattuk, hogy mekkora a poétikai jelentősége ennek a dramatikus elemnek Toldalagi lírájában. Ez teremti meg nála a modern második szakaszára jellemző nyelvhasználat
egyik lehetőségét, hiszen ebből indul ki az identitás megrendülése, a szubjektum elbizonytalanodása, végső soron az önmegszólítás, vagyis a dialogikus versszervezés lehetősége. Nem állítok kevesebbet, mint hogy ugyanez és ugyanígy zajlik a kezdő Pilinszky János lírájában, azzal a különbséggel, hogy nála az ún. tavasz-líra rétege nincs jelen. Vagyis valahol ott kezdi
költészetét, ahol 1938-1940 környékén Toldalagi őszi-téli versvilága tart. Ebből bontakozik ki
a Trapéz és korlát egyik meghatározó szcenikus rétege – sőt: maga a kötet-címadás is ebből
az – intertextuális – irányból jön. (A Pilinszky-zsengék között egyébként találunk két olyan
töredéket, mely több pontot utal Toldalagi versvilágára: ezek az Őszi látomás és A Régi kert718
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ben. Külön tanulmányban lehetne részletezni a kapcsolódási pontokat, azonban nekem most
nem az a célom.)
Az 1946-os kötet Távozó sereg című verse valószínűleg 1942-ben született. Pilinszky
Takáts Vilmosnak dedikálta, akivel egész sok, 1942-ből származó fotón szerepeltek együtt
(mint kirándulók).720 Ezt fontosnak látom megjegyezni, hiszen a dedikációval egységben érthető az egész szöveg, mely a gyermekkor elmúlásáról szól. A gyermekkor elmúlását pedig
egy olyan jelenetsor megírásával fejezi ki, melynek elemei Toldalagi korábbi verseiben megtalálhatók. A versből kiírható színpadias jelenet a következő: egy fiú (valakinek a fia) beszédet intéz valakihez (aki megszülte őt). A beszéd egy csöndes és hideg hajnalon hangzik el
(őszben, vagy télben). A fiú panaszkodik és könyörög, hogy legalább anyja értse meg őt. Korábban úgy tűnik katona volt (sisakkal, zászlóval, fegyverekkel, paripával), de most a sereg
nélküle távozik el: kitaszították onnan. Ez neki nagyon fáj (még a kürtök szavát is drágának
nevezi). A versből úgy tűnik, mindez az ifjúság elmúlását jelenti, hiszen a szöveg mértani közepén hangzik el a következő két sor: „a szív utolszor tündököl. // Utolsót lobban
ifjúságom,”.
Az ifjúságnak, mint mellvérttel, fegyverekkel, sisakkal csillogó vitézségnek, mint vágtató paripák zajának leírása Toldalagi rengeteg versében előfordul a harmincas években. Aztán az ifjúság kelléke volt nála – ami Pilinszkynél is felbukkan (a sisak alatt) – a hosszú, vállra omló, fürtös haj. És a kürtszó, meg a lobogó zászló. Előfordult az is, hogy az idő elmúlását
az elvágtatás vagy egy gyertya ellobbanásának metaforájával írta le a Toldalagi-vers. Pilinszky Távozó sereg című verse szinte mindenestül Toldalagi reminiszcenciákra épül. De nézzük
a konkrét példákat.
Vannak olyan versek, melyben ezek a díszletek viszonylag egységesen, a maguk
komplexitásában megtalálhatók. Az egyik, talán a legszelídebb ezek közül, az 1935-ös Szeretők verse, mely az ifjúságról szólván diadalmas és szelíd hadseregként személyesíti meg a természetet. Ebben a képben együtt áll a kürt (fuvola), a zászló (hajfürt) és a hadsereg. Mindezek
együtt a tavaszi természetben megszemélyesült ifjúság komplex metaforáját alkotják.
Megfújta halk fuvoláját
a hajnali szél, s kiszaladtak
a fellegek könnyű ruhában
lengetve dús hajuk gazdag
720
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fürtjeit, mint csoda zászlót
a lányarcú győztes elébe.
Dúlt fenyvesek zöld szuronyán
táncolt a nap puha fénye.
De Toldalaginak több tavasz-versében megtalálhatjuk az ifjúság szép hajfürtök általi metaforizációját. Az 1936-os Anna arcképe például így szól: „Laza fürtjeid ívben / hajolnak rá a
nyak // szirtjére. Szőke tincsek, / aranyló hajfonat!”. A Szeptemberi elégedettség (Szétkented
színedet a sárgát) ezt összeköti zászlók lobogásával: „Felhők uszálya lóg a völgybe. / Szegélyük csipkés és ezüst / s bontott zászlóként leng a szélben, / a hajnali vasúti füst. // S üde a száj
és friss a lépés / s fehéren égnek a kövek / s valami sokszor megcibálja / kicsüngő hosszú fürtömet.” Egy 1937-es, már a múló nyár jegyében íródó önarckép-szerű vers – Verseny (A
messzi tájak búcsút intenek) – harmadik személyben ír valakiről, akinek „nyakán szelíden
hullnak szét a tincsek, / a gyermekkor garázda fürtjei.” Az 1940-es Elillant évek (Elnézem arcomat a vén tükörben) című, a kezdősorából is kikövetkeztethető módon egyértelműen önarckép-vers pedig már arról ír, hogy „Tíz éve, hogy füzérek síma pántja / ölelte át e durcás fürtöket.” A lobogó hajtól valóban csak egy lépés maga a lobogás, illetve a zászló képének játékba
hozása: „a szélszagú szerelmes ének, elnyújtott vágyteli dal / s piros zászlót lobogtat a szívem, nagyszerű szívem a fiatal”721.
De hogy kerülnek a fürtök mellé a katonák, a lovak és a hadsereg egyéb „kellékei”!?
Föntebb már idéztük a Gyermekkorunk (Fölszárították friss szelek) című vers édenkertjét,
ahol a gyerekek várakat építettek homokból, és katonásdit játszottak. Ennél kicsit merészebbek, felnőttkori „meséket” idéznek, de hasonló tartalmat hordoznak a Hajnali hét (Hajnali hét
van. Hajnali lugasból) következő sorai: „s szeretném látni testemet, – szeretném, / ha pőrén
és ragyogva járna testem / a fújó szélben, mely az arcomba csap. / Pőrén – kezemben pásztorbot s kicsüngő, / dús fürjeimen zöldtollas kalap. // Elúszó vízen nézném bátor arcom, / páncélba hajló széles mellkasom.” Tehát itt már fölmerül a páncél. És egy hasonló hangvételű versben már feltűnnek a lovak is, igaz, még lovasok nélkül: „és száz vad arany ló / tör ki az erdő
zöld pagonyából: / mind isszonyu mének”.722 Aztán ez a fékevesztett, szél suhanásához hasonló, hajat lobogtató száguldás kapcsolatba kerül az idővel, az idő múlásával. A Juhász Gyulához (Egy ifjú költő, ki felejti lassan) című, 1938-as versben ezt olvashatjuk: „A gyermekkor
721

Szeszélyes őszi zsolozsma (Őszi napokban, hallgasd csak...), 1934 – de hasonló képet találunk még az Ifjú napok közelednek (Csitt, Anna! elég a kegyetlen) és a Sírfelirat (Az álom hűs verandáján bolyongok) című versekben is.
722
Anna, miénk ez a nyár (A nyár kiereszti sok drága csibéjét). 1935.

160

oly gyorsan elfutott. / Csak nyugtalan emlékei maradtak / köröttem, mint riadt őrjáratok /
visszamaradt csapatok, késő őrsök.” Föntebb már idéztem az Ifjú napok közelednek (Csitt,
Anna…) című vers gyönyörű képét (igaz, ott nem lovakról, hanem őzekről van szó, de a száguldás hasonló): „napjaink messze suhannak, / fürgén, mint őz-csapatok, / ha tartanak messze
nyugatnak”. A következő lépés már az, hogy ez a száguldás veszélyezteti, űzi a vers szubjektumát: „és eliramlok, mint az üldözött: // nyomomban csattog hófehér patával / a vén tavasz,
a vén nyers izmú mén / s tudom, az élet, évek visszafutnak / Istenhez s csak árnyékuk enyém”
(Hajnali hét).
Érdekes, hogy a lovaglás motívuma Toldalaginál kivétel nélkül ősz-tél versekben fordul elő: „ellovagoltak / játszótársaid”, írja az Arckép (Pár jegenyét…) című vers az Im üdvözöllek kötetből. De hasonló motívumot alkalmaz az Eltűnő ifjúság című, 1937-es vers is, ami
így kezdődik: „Ó, ifjúság, hogy elléptél fürge / táltosodon előttem, és fejem / oly mélyre
nyomtad, mint ki szörnyű bűnbe / találtatott”. A bűnösség gondolata, ami miatt egyedül marad az „én” már egészen konkrét kapcsolatot mutat a Távozó sereg motívumhasználatával, illetve annak szemantikai összetevőivel. Hiszen „a távozó sereg” zaja, nem más, mint a „nyeregbe szálló többiek” hátasainak dobogása.723 Tulajdonképpen az elmúló idő hangja, zúgása.
A kérdés, amit Pilinszky verse föltesz: „Mi lesz velem most?”, nagyon is hasonló Toldalagi
sokkal retorikusabb felkiáltásához: „Ó, hol van napjaink acél / pengéje – izmos harcmezők /
lovaknak hízott legelők, / kalandok a nyári kert mögött?”724 És a válasz ugyanebből a versből:
„A vágy sután megütközött / s a kard kettétört…”, máshol: „Fényét vesztette csillogó / és
gyűrűs mellű vérted”725 és „Tavon kergettünk hosszú tollú hattyút / s hallgattuk ősszel erdeink
neszét: / hadakoztunk s most kardunk tőle csorba”726.
Az Im üdvözöllek kötetet nyitó Őrhely című vers a föntebb leírt, idő múlásával kapcsolatos, annak vészterhes, fájdalmas és megállíthatatlan voltát kifejező szimbolizációt egyetlen
szövegbe sűríti:
Mi lett belőlem? Szárnyas, szép hajamból,
bogárszememből, mely gidát lesett
723

Három versei is van Toldalaginak, melyek szorosan nem köthetők ide, de illusztrálják ezt a hanghatást: „Az
ütemes hullámverés, / úgy tetszett végül, mint acélban / és vasban járó hadsereg / ütemes, lusta dobogása” (Balatoni kirándulás, „A fák között már lila-kéken…”, 1937), „De a zenén és énekeken át-át / dobognak a lovak s a
lovasok” (Szentistvánnapi körmenet, „Eső paskolta ezeket a fákat”, 1938). Ilyen vers a jóval későbbi Árnyak
(Alig aludtam el az éjszaka) című is 1955-ből.
724
Jaj, intsetek barátaim (Október ez, az őszülő). 1935. De azt hiszem hasonló kérdés fogalmaz meg Toldalagi
első, Nyugatban közölt verse, a Hova legyek? (Takarj, takarj el némaság, 1937): „Vén lábaim, – hová legyek? /
hová legyek két vén fakó?” A fakó, mint megszólítás egyértelműen lovakat idéz.
725
Számadás az ősz előtt (Vezess leányom, Ildikó). 1936.
726
Mathias testamentuma (Barátaim, azt ottan elmulattuk). 1938.
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s halk szűzeket az esti fák ködében –
Barátaim, bizony ellépkedett
gyermekkorunk lugasai előtt az
évek apátja nagy, deres lován.
Álmélkodom és búsulok e télben.
Álmélkodom és ráhajtom sovány
vén fejemet tollforgató kezemre,
mint hű vitéz a hajdan végeken.
Itt egyben van tehát a hosszú haj (ami elveszett), a megállíthatatlanul, de már méltóságteljesen ellovagló idő, és a jövő telébe hátrahagyott „veterán”. És van ebben a versben még egy
kép az időről, de mielőtt erről szólnánk, nézzünk olyan verset is, ahol a sisak is előkerül.
Nem kell sokáig keresgélni: az Egy sisakos című, 1942-es vers explicit magyarázza a
föntebbi motívumokat – „Egy sisakos és hallgató vitéz, (…) egy régi bánat és egy indulat /
jelképezik talán az életet, / mely engemet ábrázol és mutat”. Toldalagi a harmincas évek végén valóban sorozatban írta azokat a portré-verseket, melyekben a széthullani látszó szubjektum egy idő múlása ellen harcoló történelmi figura – főként katona – alakjában próbálja megragadni önmagát (egyben őrizni ifjúságát egy-egy őszi, téli szituációban): „Emlékszem rád:
Hajad nyakadba nőtt, / mint piktoroknak több száz év előtt, / vagy harcosoknak, kik páncélban jártak. (…) Kardot szerettél volna kézbe, társak / élére állni és az elmúlásnak / fejét tiporni, mint kígyót szokás”727 Egy 1940-ből való példa jóval komorabb ennél, mivel elhunytként ábrázolja versben tükrözött önmagát: Németalföldi mester (A hosszú haj, mely inkább
már sörény). A szöveg egyáltalán nem hermetikus (ahogy az Egy sisakos sem az) hiszen magyarázza önmagát: „Ezek a fák, ezek a fellegek / egy kétszáz év előtti, vén világ / játékai, kegyes csalásai, / amiknek színe ide menekült”. Vegyük észre, hogy a jelent már nyárestiként
(vagyis az elmúlás évszakába hajlóként) ábrázolja ez a szöveg is:
A hosszú haj, mely inkább már sörény,
vállára omlik. Szinte érzik a
nyáresti város csillogó kövén
dübörgő mének nagy, nehéz szaga
s a fáklyák füstje.
727

Arckép (Emlékszem rád…). 1938.
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(…)
És ő a bátor kapitány, aki
szeretkezett, csatázott s elterült.
(…)
Most sötét, virágszerű szeme,
mely megtanulta bölcsen a halált,
tovább ragyog és nincs ellenfele.
Hasonló summázata van az Arckép a XVII. századból (Kezében kulcsok, cifra és arany) című
1942-es versnek is, mely valójában Toldalagi Pál egész fiatalkori költészetét, annak egyetemességét összegzi: „Nyugodt és mélyen hallgat, mint aki / számot vetett magával s tudja,
hogy / mindent elért: az életet s halált, / hogy önmagától messze rúgtatott, / míg békét és kegyelmet is talált. // Csatákat nyert és vesztett és megint / lovára ült és elfoglalta azt / a várost,
melyre féloldalt tekint. / (E várost és a tündöklő tavaszt / láthatod a képen, látni jól / hogy él
tovább az elmúlás után)”. Igen, Toldalagi költészetében a tavasz él tovább az elmúlás után –
költészete folyamatosan, előrefelé ismétel.
Mindezek után nem gondolnám, hogy Pilinszky Távozó sereg című versét hermetikusnak kellene tartani.728 Ennyiben – ha igaz is, hogy beteljesíti a modernitás nyelvhasználati
módját, és az újholdas költészet egyik kiemelkedő alkotója – túllép a modernen. A Toldalagi
szövegei által föltárt összefüggésekre tekintve egyetértek Angyalosi Gergellyel, aki szerint Pilinszky költészete mögött szilárd világnézeti háttér áll, és költői attitűdje egyedülálló korszakának lírájában, hiszen a versírásnak küldetést tulajdonít.729 Persze pontosan azért nem egészen egyedülálló, mivel ott van mellette Toldalagi, mint előkép (vagy árnyék).
De még mindig nem fejeztük be a Távozó sereg című vers filológiai kommentálását,
hiszen még van benne egy nagyon érdekes kép. Eddig azt hiszem sikerült a zászló, a sisak, a
fürt, a fegyverkezés, a kürtszó, a szélben való kibomlás, a nyeregbe szállás, a süket és hideg
hajnal, a kétségbeesés és a távozó sereg motívumainak intertextuális vonatkozásait feltárni.
Nem beszéltünk azonban a centrumban lévő sorokról: „a szív utolszor tündököl. / Utolsót lobban ifjúságom, / s kiolt a vak önkívület.” Bármilyen furcsa, ez a kép is rengeteg kapcsolódási
728

Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténete például a Személytelenítés és hermetizmus fejezetében tárgyalja.
KULCSÁR SZABÓ, A magyar…, 71–77.
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ANGYALOSI, 204. Véleményem szerint ez a küldetés a világ teljességének megörökítése, egy jövendőbeli jóvátétel reményében. BASA, Toldalagi…, 28–39.
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pontra talál Toldalagi költészetében. Például az 1936-os Nyári láz (A vén diófák…) című vers,
mely szintén a természet őszbe fordulását és az „én” identitásvesztését írja le, ezekkel a sorokkal zárul: „Pár tánclépés a szakadék / szélén, aztán a nyári mámor, / akár egy bűvös, megütött hang / kihamvad – lassacskán kiég.”
Ez valójában egy közhely metafora nem közhelyes megfogalmazása Pilinszkynél is és
Toldalaginál is. Hiszen arról van itt szó, hogy a gyertya, mielőtt kiég, lobban egy utolsót – kiég. Éppen a föntebb idézett Őrhely (Mi lett belőlem?...) című verssel kapcsolatban hagytam
kibontva egy szálat, amit most visszavezetek értekezésem szövegébe. Ugyanis az a vers az idő
elmúlását nem csak a méltóságteljesen ellovagoló apát allegóriába hajló alakjával fejezi ki,
hanem egy elhamvadó gyertya metaforájával is: „az ifjúság e késő őrhelyén / már csak pislogva ég a lámpa lángja”. Ugyanaz a szimbolizáció, amit a Távozó sereg szövege is végrehajt. De a föntebb idézett Arckép (Emlékszem rád…) is használja ezt a hasonlatot – szintén a
páncélos, lovas metaforák mellett!! – „S szemed, mint bő zsarátra hullt kökény, / kilobbant
(…)”. Végül az Egy sisakos című versben is fölmerül hasonló kép: „az emlékeknek lángja
meddig ég? / ha eltalálna fogyni olajom, / táplálják-e tovább a venyigék?” Talán nem véletlen, hogy Toldalaginál három helyen is olyan módon kapcsolódik össze az ifjúság elmúlásának kétféle metaforizációja (ellovaglás ill. kihamvadás), mint ahogy azt a Távozó sereg című
Pilinszky-versben is látjuk.
A láng illetve kihamvadás képét Toldalagi később is gyakran használja. A lobogás hasonlatával az ifjúságot fejez ki a Lobogjatok (A pázsit újra henteregni) című 1947-es versben:
„lobogjatok ti, mint a láng, / az ellenállhatatlan élet, / még mindig serdülő anyánk”. És ha
már az anyánál tartunk, édesanyjáról szóló, Örök pelikán (Egy nyolcvanéves öregasszony) című versében egész konkrétan az örök ifjúságra utal ezzel a képpel: „De úgy látszik, kijózanodni / lázas szíved nem is kíván. / Lobogsz, ragyogsz, tovább etetsz, mert / te vagy az örök
pelikán”. Az idő múlását a Csak nézlek hosszan kezdetű és című vers is az égő, majd elhamvadó gyertya képéhez hasonlítja: „Csak nézlek hosszan és szerelmet lobbant / bús szívem,
mint gyúló lámpa: fényt – / és füstölök kesernyés füsttel roppant / telemben rossz, szomorkás
lámpaként”. De megtaláljuk ezt az 1945-ös Fekete esztendők (A lélek lassan omlik össze) című költeményben is: „Kialszik mint a lámpafény a vágy / A szenvedély meg elnyit és lehull. /
Hiába tündökölsz te, ifjúság / Te is, te is kiégsz váratlanul”. Számomra mindazonáltal az
1939-es, Végtelenség című versben való alkalmazása tűnik a legérdekesebbnek. A vers egészének elemzésébe nem mennék bele, de a zárókép megérdemli, hogy idézzük: „Én meg minden valóságot kioltok. / Elcsippentem tövében az időt”. Ez az utolsó két mondat annyira el-
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vonttá teszi a gyertya kihamvadásának metaforáját, hogy ennél azt hiszem nem lehet tovább
vinni – nem „az idő múlását”, hanem „az idő elmúlását” fejezi ki.730
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a Távozó sereg című vers Toldalagi szövegeken
keresztül – ahogy Rónay László fogalmazta, azok hídján áthaladva731 – illeszkedik abba a
nyelvhasználati konvencióba, mely modern második szakaszának líranyelvét jellemzi Magyarországon. Az idő drámáját, vagyis az elmúlás rettenetét fejezi ki, de eufemizáló és zsúfolt
képhasználaton keresztül, mely versei olvasóiban a hermetikus nyelvhasználat gyanúját kelti.
Láttuk azonban, hogy képei értelemmel való megtöltése nagyon is lehetséges. Egy dologban
azonban nagyon különbözik Pilinszky Toldalagitól. Amit utóbbi számos helyen megírt, azt
előbbi egyetlen versbe tömöríti: „Pilinszky szárazsága jelen van a versek szikárságában is.
Toldalagi a krisztusi testtel szemben inkább Buddha, versei is húsosabbak, teltebbek.”732
A Trapéz és korlát kötet, illetve annak versei között nem a Távozó sereg az egyetlen,
mely intertextuális vonatkozásba hozható Toldalagi költészetével. Ebben az összefüggésben
meg kell említenünk az Őszi vázlat című verset is. (Ennek a versnek egyébként a címe is jelzi,
hogy amit Toldalagi bőven, áradóan, „húsosan” írt meg, azt Pilinszky vázlatosan, „szikáran”
tette.) Elöljáróban meg kell említenünk, hogy a kötet ezen ciklusa, vagyis a Trapéz és korlát
hat verse illeszkedik legjobban Toldalagi „kiűzetés” tematikájához, vagyis őszi-téli verseinek
identitásvesztő, önmegszólító világához. Nem véletlen, hogy e ciklus nyitóverse az őszt idézi.
Szövegszerű egyezést összesen két ponton tudunk kimutatni a benne, méghozzá ebben a három sorban: „az út lapulva elsiet, / a rózsatő is ideges / mosollyal önmagába les:”
Föntebb már idéztem, hogy Toldalagi 1935-ben, A jámborság verse című költeményben az ősz érkezése miatt egyfajta személytelen menekülés képét alkotja meg, méghozzá egy
erdei út megszemélyesítő leírása által: „A keskeny ösvény / rémülten az erdő felé megy”. De
hasonló eljárást egy 1936-os, szintén őszbe forduló versében is alkalmazott: „Már őszre néz e
dús hegyoldal. / Aggódva vár és integet / (…) / Az út a zöld közé suvad. / Kövér csönd. Néha
tömzsi tücskök / reccsentik össze lábukat”.733 Az út „suvadása”, ami elbújást, lapulást is jelenthet, Toldalagi költészetében már 1936-ban késszé teszi azt a képet, ami Pilinszkynél csak
1942-ben jelent meg. Pilinszky szintén megszemélyesítő szövege összegzi a két Toldalagi
szöveghelyet: lapulva elsiet az út.
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A Végtelenség nyitóképe: „Sötéten izzik és izzaszt a nyár. / Az olajfának sátora se hűsít” is megérne egy külön vizsgálatot, főként a Trapéz és korlát Kánikula című versével való kapcsolatában.
731
„csak a leggondosabb filológiai elemzés mutathatja ki, nem az ő költészete volt-e az a híd, amelyen járva Pilinszky lett Pilinszkyből”, RÓNAY L. (SÍKI), Versek-Pályák, 413.
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TARBAY, Megtörhetetlen száműzött, 9.
733
Gyümölcsszedő fiú (Szőlők és fák hatalmas zöldje).
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A vers további megszemélyesítései is a félelmet fejezik ki ebben a kontextusban: a közeledő elmúlást füleli a kert, szimatolja a fa és ettől ideges a rózsatő (ha belegondoljuk magunkat az őszi képbe, a rét a köd határtalansága miatt kereshet határt). Közeledik az ősz, és
megtörténhet az, amit az Egy régi tél (Hajnalban keltünk. Kint az ég) című versben így fogalmaz Toldalagi: „Hideg volt. Lándzsát tört a fagy / a gyönge nappal, s győztesen / vonult nyilas hadával át / a védtelen kis kerteken.” Ennek a pusztító eljövetelnek a közelsége érződik a
vers minden során. Eufemisztikus módon a halál és a végítélet közeledését fogalmazzák ezek
a sorok.734 Ahogy Toldalaginál is láthatunk erre a halál-eufemizálásra példát: „Vigyázz a fűre,
hogyha lépsz az ősszel / meghalnak úgyis a kicsiny füvek.”735
Érdekes, hogy Toldalagi Pál első Pilinszky Jánosnak ajánlott verse, a Méhkas és ásó736
így kezdődik: „A teli rózsák illatát szeressed, / az őszt, a tiszta bájakat.” Aztán így folytatja
(a vers közepétől): „S oly ismerősnek tűnne az enyészet, / az élet pedig oly egyszerűnek. // Mi
volna, hogyha oly nagyon szeretnéd / a fényt, az árnyat, esőt, a havat, / hogy minden óra,
minden, minden emlék / felöltené benned alakjukat?” Úgy tűnik, ez a Toldalagi vers valóban
egyetemességre, a mindenség emlékezés általi versbe vételére buzdítja fiatalabb költőtársát –
méghozzá a szeretet által. És a legelső dolog, aminek szeretetére buzdít, az a rózsák illata. De
vajon mit jelképez ebben a versben a rózsák illata? Van-e jelképes értelme?
Egy 1934-es Toldalagi-versben, a föntebb már idézett Ez már a nyári éj (A kertben
lassan este lett) címűben a nyári kert meghatározó színfoltját jelentik a rózsafák: „A rózsafák
meg lángoló / foltokban állnak lázasan.” A föntebbiekből már kiderült, hogy a láz és a lángolás Toldalaginál az ifjúságot, a tavasz-nyár versek érzésvilágát jelentik meg. De hogy ne legyen kétségünk efelől, idézünk még egy nyári verset, 1936-ból: „Egy rózsafal gyúl, és az éjszakába / foszforeszkálja részeg illatát”.737 Tehát részegség, láz és lángolás: egyértelműen az
ifjúság szimbóluma. Az ifjúságban pedig egyfajta női jelenlétnek: „Szippantsd be hát a sercegő fenyőknek / friss, női hajként zizzenő lehét, / szemedből, hogy kimarja még a könnyek / utóízét is, s gondold, hogy be szép // a száj, be szép a szája, mint a rózsa, / fehér a mell, a melle,
mint a hó / s e télben is csak Rózsa, Rózsa, Rózsa, – / Rózsának, – csak nyaradnak
hívható!”738 Ugyanezt így fogalmazza az Anna arcképe (Én máslak látlak mint más) című
vers: „Ajkad piciny, piros hal / s virágokkal rokon: rózsákkal, mik a hajnal szívéből
hajtanak / s meghalnak halk kacajjal, / ha napjuk elszalad.”
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Gilbert Durand szerint a halál ellen egyik leggyakrabban alkalmazott nyelvi fegyver az eufemizálás. CS.
GYÍMESI, 67.
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Füvek (Vigyázz a fűre, hogyha lépsz…). 1935.
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1946-ban, a Magyarokban jelent meg először.
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Margitsziget (A lámpák torka csuklik és okádna). 1938.
738
Rózsa (Oly lassú, lassú, lassú most az esték). 1939.
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Hogy a rózsa női jelenlétre utal, ezt más versek is megerősítik. A Naplemente a Szamosnál (E naplemente lesz a tünde nyárnak) című 1939-es versében egy naplemente szituációjában jelenik meg először egy rózsa, aztán maga Rózsa. A vers megszólít valakit, aki saját
tükörképét nézi a folyóban. Egyéb apróságokat említ, lábnyomokat, madárfüttyöt, és azt, hogy
senki nem fogja tudni, hogy ők itt jártak – mint egy egyszerű szerelmes-vers. Viszont van egy
nagyon fontos versszaka: „E naplemente lesz a tünde nyárnak / utolsó és makacs emléke,
mit / elmondanak, vagy szekrénybe zárnak, / de él tovább és mindenképp vakít.” Arra szeretnék rámutatni, hogy a nyár utolsó emléke, mely él tovább. A „mindenképp vakít” kifejezés
nagyon erős jelenlétre utal. A Visszfény (Nehéz…) című 1940-es versben is – ahol szintén
megjelenik a Rózsa, mint női név – valami hasonlót mond: „Az ifjúság emléke oly konok, / én
vénülök de rája gondolok / A nők, a csókok, táncok és nyarak / mind visszatérnek, és szólítanak”. Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a rózsa az ifjúság utolsó és makacs
emlékének szimbóluma ezekben a versekben, vagyis az előrefele ismétlés poétikájának egyik
alapeleme. A Pilinszkyhez címzett versben is az emlékek makacs őrzésére buzdít – méghozzá
a „kert” ápolása által (ezért a cím: Méhkas és ásó). Ennek kiemelt jelentőségű figurája a rózsa,
a megszemélyesített növény, amely olykor allegorikus nőalakká, Rózsává változik. Az emlékezésnek azért lehet ilyen fontos alakja a rózsa, mert olyan virág, ami az első fagyokig folyamatosan virágzik. Tehát amíg meg nem öli a tél, addig virul. Mondhatnám azt, hogy a rózsa a
nyár és ezért az elmúlt ifjúság utolsó menedéke. Az utolsó illat a tél előtt, az utolsó életjel a
halál előtt – az utolsó remény: „Egy rózsaszál a kertben csöndbe füstöl. / Felhője szétszáll az
emlékeken.”739
Ez jut eszembe az Emlékeim című, 1939-es Toldalagi-vers első sorairól: „Hajad szagát / el nem felejtem.” mert sok mindent el lehet felejteni, de a szerelmes illatát nem. És
ugyanennek a versnek a végéről is ez jut eszembe: „A szenvedélyek / elváltoznak és / bizonytalan emlékeid, ha lesznek. / Ki tudja, néha egy-egy szívverés / talán kizengi fényét még nevednek.” Vagyis az emlék, amikor a maga realitásában megjelenik, vakító fényesség. Mondhatnám, hogy vertikális ugrás minden egyes ismétlés – minden egyes előrefelé emlékező műalkotás. De ezek nem jönnek állandóan. Két villanás közt ott a csönd, néha nagyon hosszú
csönd. Az Emlékeim című vers első és utolsó sorai közt is ott a csönd:
és ülök én a zöld palackba fejt bor
előtt s azon gondolkodom,
hogy eltűnt és vajon hová az élet.
739

Elillant évek (Elnézem arcomat a vén tükörben). 1940.
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Megint emlékeztetnem kell önmagunkat Pilinszky János 1971-es versére, az Amiként kezdtem
című versre, melynek szituációja ugyanezt a poétikát ismétli: „Mint a fegyenc, ki visszatérve /
falujába továbbra is csak hallgat, / szótlanul ül pohár bora előtt.”
Messziről kanyarodtunk ide, térjünk vissza az Őszi vázlathoz: „a rózsatő is ideges /
mosollyal önmagába les”. Érdekes, hogy a „rózsa mosolya” egész konkrétan előfordul Toldalaginál is. A Nevetsz! (Napfényes kert. Az úton rőt homok.) című 1935-ös versben „a kerti
rózsa olvadó, hiú / mosollyal néz körül”. Toldalagi rózsája kifelé néz, és hiú – Pilinszky rózsája befelé néz, és ideges. Az egyik már reflektál a jövőre, a másik még nem. Mert a jövőjük
ugyanaz. Pilinszkynél „távoli, kétes tájakon / készülődik a fájdalom” – Toldalagi verse pedig
egész parancsolóan mondja (a versbéli dialógus megnevezhetetlen partnerének): „E rózsafőt /
levágod még ma keskeny élű késsel”.740 Mindez tovább erősíti bennünk a sejtelmet, hogy Pilinszky rózsatövének, és Toldalagi rózsáinak köze van egymáshoz.
Miután láttuk, hogy a Trapéz és korlát című kötetben is fontos szerephez jut az ifjúság
elveszítése miatt érzett fájdalom, illetve az ősz érkezése miatti érzett félelem, kérdés, hogy
ezen szövegek között is megjelenik-e a kiűzetés-versek poétikája, melyet Toldalagi kapcsán
már bemutattunk. A válasz természetesen igen. Egyrészt Pilinszkynél is látunk önmegszólításokat, melyek az identitás megrendüléséről, elbizonytalanodásáról tanúskodnak. Ilyen szöveg
például a Magamhoz, melyben egyrészt a kiűzöttek örök magánya az indító vershelyzet (és
nem a boldog emlékezés, hanem a bánat vakít). Másrészt viszont ebben a versben is fölmerül
a vertikális ugrás lehetősége: „S egy éjjel, magad sem tudod, / mint égig érő ének, / feljönnek
benned napjaid, / a halhatatlan évek”. Azonban, ahogy Toldalagi Im üdvözöllek kezdetű versében is, itt sincs feloldás, csak a bizonytalanság marad: „az este nem lel senki rád, / az este
sírva, késve, / hiába járják pitvarod: / csak én látlak. Vagy én se.”
De nem csupán az önmegszólítás, hanem a kiűzöttek vándorlásának motívuma is megjelenik a kötetben: „a partra űzve ballagok” (Tilos csillagon), „lakatlan partokat kutatsz”
(Gyász) – ezekről eszünkbe juthat Toldalagi Pál Hanyatló tél (A fák árnyéka mint sötét) című
versének utolsó három sora: „most vénen ballagok / s felgyújtom gyermekéveim, / mint száraz
asztagot!” De Pilinszky legfontosabb kiűzetés-verse mégsem a föntebbi kettő ebben a kötetben, hanem a Stigma. Ha a föntebb már elemzett, 1935-ös Hanyatló tél első versszakát mellé
helyezzük, elképesztő hangulati, nyelvhasználati hasonlóságot látunk a két vers között:
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Toldalaginál egyébként a Téli rózsaszag (Riadtan nézed, merre, hol vagy?) című vers, mely a tökéletes elveszettség, kiűzöttség horrorisztikus téli látomása, így zárul: „Nem élnek, holtak, ó, a kertek / Húsuk lerothadt. Vége lett. / Ha mégis édeset lehelnek / orrodba, ők kísértenek // a rózsák, már a zord halálnak / ledér-lidércke lányai. / Halkan körötted vihorásznak / és véred szájuk szíjja ki.”
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Toldalagi:

Pilinszky:

A fák árnyéka, mint sötét

s te fölállsz: növő szél vezet

öngyilkos gondolat

a megnyílt éjszakában.

lehull s a nyirkos esti köd

Átlépve házad küszöbét

átjárja csontomat.

útnak eredsz a csöndbe

Magányos árnyam imbolyog

nem tudva merre és miért,

mezők, fenyők, kövek

hogy áldani fogsz vagy ölsz-e?

élettelen alakja közt,

Csak mész. Köröskörül hegyek

mint elhagyott, öreg

roppant magánya, itt-ott

csavargó s léptem elveszik

kivert tanyák és félszerek

a sűrű hóba. Már

gazdátlan foltja villog

fák alján lustán gyűrűzik

és küldenek, hogy vándorolj,

a tél, a szűz halál.

bár buknál végre holtan
a puszta földre ajkadon
kibékülő mosollyal.

A két szöveg formailag is hasonlít egymásra, hiszen az egyik nyolc és hat szótagú, a másik
nyolc és hét szótagú jambikus sorokat váltakoztat. Mindkettő sűrűn alkalmaz áthajlásokat. A
szövegek így a szaggatott, mégis folyamatos beszéd érzetét keltik az olvasóban – mintha valaki botorkálva, de folyamatosan haladna. De a verselésnél sokkal fontosabb a vándorlás motívuma. Ez a kiűzetésből származik, mely nem más, mint a gyermekkor elveszítése „a bűn” miatt. A bűn pedig az autenticitás hiánya: az én megbomlik és nem találja önmaga kiegészülését
ezen a földön. Az egyik fél otthon vár, a másik fél vándorol: „elváltunk és kétfelé futottunk”
(Im üdvözöllek). Toldalagi Im üdvözöllek kezdetű versében a házban találkoznak egymással,
Pilinszky Stigma című (szintén önmegszólító) versében a vándorlás során. De a némaság nem
oldódik föl, hiábavalók a kérdések.
A Stigma című versben minden együtt áll abból, amit Toldalagi kiűzetés-lírájáról
mondtunk. Magány, jóvátehetetlen fájdalom, síri csönd, vándorlás – és követés, visszanézés,
néma találkozás és végül mégis megmaradó csönd. A jelenet elemei mind készen állnak Toldalagi harmincas évek végéig keletkezett verseiben. És még nem is idéztünk mindent. 1940ben dedikálta Rába Györgynek az Im üdvözöllek című kötetet, méghozzá egy teljes verssel. A
később Rába Györgynek címmel megjelenő költemény így szól:
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Nem ismerlek. Ki vagy?
Ellenfél vagy barát?
ki rám veti riadt
szemének sugarát
ki féltve nézi, hogy
miként alélok én
egy hosszú, vad birok
után, az út felén –
Keresztet vess te rám
vagy fordulj ellenem
döngess szívem falán
fordíts hátat nekem:
mindez már egyre megy!
Nincs meddig és miért –
Örökre elveszett
szép édenem kísért.
A Stigma című vers egyik sora kísértetiesen egybeesik e vers „nincs meddig és miért” sorával: „nem tudva merre és miért”. Vagyis mintha a vándorlásnak soha nem lehetne vége, az elveszett ifjúságot soha nem lehetne megtalálni, és soha nem lehetne visszatérni az atyai házba,
az „Örökre elveszett / szép édenbe”. Akit keresünk „csak néz, és meg sem ismer”, akit keresünk, mintha ellenséges lenne: „alélok én / egy hosszú vad birok / után, az út felén –”. Az a
„te”, akit kérdezgetünk, mintha nem akarna válaszolni, csak némán követne. Mintha az előrefele ismétlés nem lenne lehetséges, mintha az autentikus, boldog nyelvhasználat, vagyis a
kommunikáció örökre elveszett volna.
Talán egy ilyen kísérteties csatát, értelmetlen hajszát ír le a Trapéz és korlát című vers
is, hiszen tele van megválaszolatlan kérdésekkel, némasággal és vigasztalansággal – ugyanakkor mégis valamiféle pajkos vidámság lengi körül csöndjét. Ez a szöveg Fülöp László és
Tolcsvai Nagy Gábor szerint a párkapcsolatok harc jellegét ábrázolja, ami könyveik kontextusában jogos megállapítás.741 Ezt talán megerősíti az ide kapcsolható Toldalagi intertextus is, a
741

FÜLÖP, 30–32., TOLCSVAI, 43–44.

170

Nevetsz! (Napfényes kert. Az úton rőt homok) című 1935-ös vers is, melyben a Trapéz és korláthoz hasonlóan megnevezetlenül merül föl egy dialóguspartner. Ha a két szöveg egy-egy
részletét egymás mellé helyezzük, akkor látjuk is a hasonlóságot (és persze a különbséget is):
Toldalagi:

Pilinszky:

(…)

(…)

A vadszőlő a hólyagos eresz

Nyakad köré ezüst pihék

húsába markol, vígan rátapad.

szelíd pilléi gyűlnek,
bizalmasan belém tapadsz,

Tarkálló színek. Hűs fehér ruhád

nevetsz, – vadúl megütlek!

fehérlik kertünk lombjai között.
Nevetsz. Öledben nyiffanó kutyák

Sugárzó párkányon futunk,

s a vén platánok friss ködöt

elgáncsolom a lábad,
fölugrasz és szemembe kapsz,

fújnak nyakadba s gömbölyű karod

sebezhetetlen állat!

oly barna, mint az edők foltjai,

(…)

a mélaságba dermedt szarvasok.
(…)
A párhuzam első látásra annyira nem nyilvánvaló, de második látásra azért feltűnnek a motivikus hasonlóságok: a tapadás, a nevetés, a nyak és az állathasonlat. Bár Toldalagi verse nyilvánvalóan sokkal statikusabb.
A Pilinszky-vers versenyfutás, kergetőzés, hajszolás dinamikáját, illetve a címben
megnevezett tornaszerek imbolygó mozgását azért megtalálhatjuk más Toldalagi költeményekben: ilyen például a Láz (A sárga kancsó árnya), amely ráadásul közvetlenül a Nevetsz!
előtt található a Hajnali versenyfutás kötetben. Ebben ezeket a sorokat olvashatjuk: „S úgy
érzed, mintha lágy fövényen / kövér és sűrű fenyvesek / között szaladnál pőre talppal, / s a
mesgye hintál, imbolyog (…) A láz befonja gyönge tested / édes birokban, könnyedén (…)”. Itt
fölmerül már a tornamutatványok imbolygása és a birkózás is! A Hajnali versenyfutás kötetben egyébként – nem meglepő módon – más „versenyfutás” verseket is találunk: a Hajnali
versenyfutás (Fütyölve jön a tejesember), és a Versenyfutás hajnali misére (Daloltak vén harangjaink). Utóbbiban (amit egyébként föntebb már néhány pillantás erejéig bemutattunk, és
kiűzetés-versnek neveztük) a hintázásra és a magasságra is találunk áthallást: „Havas tetők,
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hófödte fák / hintázó ágai alatt / szaladtunk (…)”. Hasonló, fékevesztett rohanást ír le a Mint
aki újra lát című 1936-os vers, mely arra szólít fel „valakit”, hogy fusson, mert most hirtelen
látszik a cél, de ez ritkán van így: „Fuss, fuss! E porhanyós rögön / kemény gerincű fák
alatt. / Mezők pázsitja nedvezőn / becézze pőre talpadat (…) Fuss, fuss! E tiszta messzeség /
csak néha tetsző szép haza. / Kitetszett reggel ködfalán / s bezárul még ma éjszaka. / Hét év
elmúlhat, míg kinyíl / s hajnalban újra láthatod. / Fuss, fuss, mint aki újra lát, / mint felszakadt szemű vakok”. Látszólag messze kanyarodtunk, de véleményem szerint ez a vers nagyon
fontos számunkra, hiszen transzcendens síkra tereli a kergetőzés motívumát. A vándorló, kiűzött „én” vagy „te” valójában az autenticitás, az egyesülés felé halad (ballagástól a rohanásig).
Az én olvasatomban a Trapéz és korlát című vers kapcsán akár az identitásválság, és
az önmegszólítás kérdése is fölmerülhet (de ugyanez a helyzet Toldalagi Nevetsz! című versével) – hiszen üldözésről szól, rendkívül retorikus (telve felszólításokkal és kérdésekkel), viszont a választalanság csöndjének a nyelvet válságba taszító lehetősége is fölmerül.742 Ez a
vers ábrázolhatja az „én” önmaga-üldözését, az egymástól elidegenedett idősíkok – ifjúság és
vénség – csatáját, hisz idővel ismeretlenné és meglepővé tudunk válni önmagunk számára is.
Szeretnénk önmagunkat, csak nem tudjuk (mert nem tudunk visszafelé mozogni az időben).
Az erőfeszítés mindig az elveszített egység megtalálására irányul, az egyesülésre – vagyis a
célba érkezésre. Ilyen értelemben a szerelem is csupán az identitáskeresés metaforikus alakzata, hiszen az is az egyesülést intencionálja.743 A jelentett maga az autenticitás, amikor minden
egy (egyetlen helyre, pontba sűrül) – ennek az egyesülésnek a modellje egzisztenciális síkon
lehet a szerelem, de a liturgia is, mint mennyei szerelem. Hogy a szerelmi vágynak és az identitáskeresésnek milyen sok köze van az istenkereséshez (és hogy a kettő mélyén hasonló motivációk nyugszanak), azt a teológia régóta tudja.744 De tudja a Toldalagi szövegvilág is: a Mögöttünk minden elmaradt (Mögöttünk minden elmaradt) című 1946-os – szintén a kiűzöttek
vándorlásának szituációjában megszólaló – vers ezt írja: „A halhatatlan életet / hiába várod
742

A Pilinszky-vers dialógusainak bizonytalanságáról mások is írnak: „Pilinszky költészetének olvasásakor a
befogadó időről időre abban a sajátságosan ambivalens helyzetben találhatja magát, amelyben az én és a másik
rögzíthetetlen dialógusa egyszerre kínál(hat) túl sok, illetve túl kevés fogódzót a versek szemantizálhatóságát illetően. (…) A kommunikáció résztvevőinek viszonyában tetten ért eldönt(het)etlenség olyan üres helyeket generál a versekben, amelyek kitöltése az olvasó receptív döntésének a függvénye. Ebben a viszonylagos dialogikus
pozícióban kérdésként fogalmazódhat meg, hogy miként lehet kijelölni a megszólítás aktusának két pólusát;
mennyire indokolt a hagyományosan (és kontextuálisan) ember-Isten dialógusának tekinteni az érintett szöveghelyeket, illetve mennyire engedi meg a szöveg a párbeszédet ember-ember (és kimondottan férfi-nő) érintkezésének értelmezni.” HERCZEG, 76. (E cikk szerint a Trapéz és korlát Mondom neked című versét is lehetne akár önmegszólító versként értelmezni!)
743
Gadamer idézi Arisztophanész történetét az eredetileg gömb emberekről, akiket az istenek kettévágtak. Azóta
minden ember félgömb, és saját kiegészítőjét keresi. Minden ember töredék. GADAMER, A szép aktualitása, 51.
744
Elég csak elolvasnunk az Énekek énekét az Ószövetségből, illetve annak kommentárjait.
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itt. / Éhes szájaddal éhesebb / szájam találkozik. // Ízekre szedlek. Elgyötört / öledben fellelem
/ a mély és zsongító gyönyört – / Mi hát a szerelem?” A szerelem egymás fölfalása – egyszerre kegyetlen és önfeláldozó „torna”. Ez az a „vad birok”, ami után „alél” a Rába Györgynek
című Toldalagi-vers beszélője, akit az „elveszett szép éden” kísért. Ilyen értelemben minden
szerelemnek eucharisztikus vonatkozásai vannak.745
Ha a Trapéz és korlát című vers önmegszólító csatát ír le, akkor már a vertikális ugrásban létezik: innen a kozmikus háttér, innen a csillagköves éjszaka, innen a csillagháló. Hiszen
ha az „én” találkozik önmagával, az ilyen találkozás csakis transzcendens síkon eshet meg –
ahogy föntebb írtuk: például a szent liturgiában, Krisztusban, aki egyszerre „én” és egyszerre
„más”. Krisztusban, aki az emberrel jár az élethosszig tartó vándorlás során: „És íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig” (Mt 28,20), ugyanakkor célja is a vándorlásnak: „érte
teremtetett minden” (Kol 1,16). Krisztusban, aki egyszerre a legnagyobb szeretetet tanúsítja
az ember iránt, hiszen proegzisztens746: „a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem a világ
életéért” (Jn 6,51) – ugyanakkor harcot, ellenkezést támaszt: „jel lesz, amelynek ellene mondanak” (Lk 2,34)747. Krisztus mint prototípus, már beteljesítette az emberi létet, ugyanakkor
még harcolunk ellene. Már „csak” meg kell küzdenünk „egymással” saját magunkon belül.
Szent Pál szavával: az „új embernek” le kell győznie a „régi embert” – „vessétek le a régi embert, aki romlásba rohan (…) és öltsétek magatokra az új embert” (Ef 4,22–23). Az újember
pedig „én” és „nem-én” egyszerre: „élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal
2,20). Ez folyamatos harc, állandó csata (talán végtelen), ami a földi horizonton kilátástalannak tűnik (mintha hallgatna a menny): „azt gondoljátok talán: azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek nem: nem, hanem széthúzást” (Lk 12,51) – de állandó emelkedés, átalakulás a vertikalitásban (újra és újra felvillan valami a magasból, ami tovább sodor):
„magatokra öltöttétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes
megismerésig” (Kol 3,10).
Talán merész a párhuzam, de nem a Trapéz és korlátra emlékeztető képet látunk Bulgakov A Mester és Margarita című regényében, amikor is Jesua Ha-Nocri halála után a gyötrődő Pilátus prokurátor álmot lát!? „A fekhely félhomályban állt, a holdat egy oszlop takarta
el, de a csarnok lépcsőitől az ágyig holdfénypászma vetült. És mihelyt a prokurátor elvesztette
kapcsolatát a körülötte lévő valósággal, azon nyomban elindult ezen a sugárzó úton, és ment,
ment felfelé, egyenesen a holdhoz. Még nevetett is álmában az örömtől, olyan nagyszerű és
745

Ebben a témában „lexikális igénnyel tájékoztatja” olvasóját Pilinszky János Parafrázis című – szintén 1946os – verse.
746
Proegzisztens, vagyis a létezőkért létező, a létezőket gondozó. CSELÉNYI.
747
Az ember harcol Isten ellen, mint Jákob az angyallal: Ter 32,23–33
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soha meg nem ismételődő gyönyörűség volt végigmenni azon az áttetsző, égszínkék ösvényen.
(…) s mellette az a vándorfilozófus lépkedett. Valami nagyon fontos és bonyolult kérdésről vitatkoztak, és egyik sem tudta meggyőzni igazáról a másikat. Semmiben sem értettek egyet, és
ez csak annál érdekesebbé tette végeérhetetlen vitájukat.” És mivel ott lépkedtek egymás
mellett, Jesuát nem végezhették ki: „Kivégzés nem volt! Ez adta meg a legfőbb szépségét ennek a holdba vezető sétának.”748 Tehát a vita folytatódik, mintha a horizonton járnának. De a
séta vertikális irányú, és egyre ismétli a veréstől eltorzult arcú, összekarmolt fiatal férfi: a kivégzés nem történt meg. Ezért „A holdfény felszökik, holdfolyam árad belőle, és kiömlik mindenfelé. A hold bolondozik és játszik, táncol és szökdécsel”.749
A kegyelem és az öröm valóban együtt éri az embert mindazzal, amit nyomorúságnak
neveznek általában.750 És csak az lehet Krisztus társa a feltámadásban, aki elfogadja, hogy
Krisztus is fegyenc, hiszen magára vette fegyencségünket: „Isten azt, aki nem ismert bűnt,
bűnné tette értünk” (2Kor 5,21). Krisztus emberré lett, hogy mi megistenülhessünk. Elszenvedte a kiűzetést, hogy társunk lehessen a vándorlásban, ezért Ő is lehet az a „más”, akivel
„ülünk az ég korlátain, / mint elitélt fegyencek”, és akiben megszólíthatjuk önmagunkat: „Im
üdvözöllek!” Toldalagi Pál 1940-es és Pilinszky János 1946-os kötetének címadó versei egész
konkrétan egymásra utalnak. Toldalagi költészetének sajátosan egyetemes nyelvhasználata
nélkül – vagyis hogy egyesítette magában a modern első és második szakaszának nyelvhasználatát, így egyedülálló módon kifejezve a gyermekkor apokalipszisbe való átfordulását, az
idő drámáját – valóban nem születhetett volna meg mai alakjában Pilinszky János szövegvilága. Reménykedem abban, hogy amit föntebb leírtam, bizonyítja állításomat. De ha nem bizonyítaná, a következő fejezetben teszek még halovány kísérleteket mondandóm alátámasztására.
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4. fejezet
A „fa” és a „hal”
(Az emberi egzisztencia metaforái, mint prefigurációk
Toldalagi Pál fiatalkori költészetében)
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Vizualitás
Pilinszky János költészetét néhány látvány alapvetően meghatározza: „azt mondja, amit
lát”751. E képek funkcióját és jelentőségét összehangolhatatlanul sokszínű terminológiával írja
le az irodalomtudomány. Példaként csupán néhány csillogóbb darabkát idézek e terminológiai
kaleidoszkópból: a föntebb idézett Rónay-cikk szerint képeivel a valóság mélyrétegébe hatol:
a megszokottnál teljesebben közli a valóságot, képeinek realitása már-már irreális752; képei
Németh G. Béla szerint poétikai-struktúrákat határoznak meg753; Beney Zsuzsa szerint Pilinszky képi világa félelmetesen anyagszerű, testies754; Domokos Mátyás túlfűtött, áthevített, kopár
realizmust emleget755; Koncsol László és Jelenits István a kommentár nélküli filmszerűség
metaforájáig jut756; míg Lengyel Balázs egy egzisztencia közérzetének kifejezési formáit látja
bennük757 (minden bizonnyal szoros összefüggésben azokkal a szavakkal, melyeket Nemes
Nagy Ágnes Rilke képeivel kapcsolatban alkalmaz: „berendezett közérzet – világgá változott
vers”.758)
Az újabb keletű szakirodalom is központi jelentőségűnek látja a Pilinszky-líranyelv vizualitásban gyökerező nyelvi eljárását. Tolcsvai Nagy Gábor monográfiája „személytelen látomásosságról”, a lírai beszélőtől független „imaginációról”, polifon „láttatásról” beszél, illetve a valóságos tér-időből képzett „imaginárius” világról.759 Tehát Pilinszky költői nyelvének
működését vizuális metaforákkal írja le. Ebből a szempontból véleményem szerint nem közöl
újdonságot ahhoz képest, amit Rónay György már 1971-ben leírt: Pilinszky költészete „a valóság legeldobáltabb, legütöttebb-kopottabb kellékeiből, akárcsak Beckett, a kor végletes elidegenedésének gyötrelmes mitológiáját és szimbolikáját teremti meg”.760 Jómagam 1999-ben
született szakdolgozatomban verspéldákkal alátámasztva próbáltam bebizonyítani, hogy Toldalaginál és Pilinszkynél a világ legapróbb dolgaira irányított szemlélődő figyelem nagyon hasonló költői attitűdöt eredményez. Mindketten képesek egyetlen pillanat fotószerű (vagyis vizuális) kimerevítésére – ráadásul eközben a világ egészen apró részleteire koncentrálnak (hajszálak, pórusok).761
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De a Toldalagi-vers képes a vizualitás folyamatszerű ábrázolására is. Pilinszky szerint
Toldalagi verse „Úgy tűnik sokszor, hogy nem talál célba, s csupán az utolsó pillanatban,
mintegy a «véletlen kegyelméből» válik egy-egy sora véglegessé, oly véglegessé, mint egy
baudelaire-i «kalapácsütés». Ebben viszont Arany János rokona, a «csellengő stílus» magasiskoláját teremtve meg századunkban”.762 Csellengésről beszélhetünk grammatikai értelemben. Baán Tibor nyelvi bújócskának kereszteli el Toldalagi sajátos poétikai eljárását. Egyes
versek szövegei megtévesztik az olvasót. Például előkészül a nyelvtani szerkezet egy alanyra,
de a következő sorban nem jön el az alany, csak egy sorral később. Vagy fölkészülünk egy
csattanó rímre – és a rím nem ott jön el, ahol várni lehetett vagy soha nem érkezik meg! Baán
szerint ez az előszeretettel alkalmazott áthajlások elsődleges szerepe is Toldalaginál: „Az olvasó kénytelen követni a költőt, persze meglepődve és felajzva, mert nem az történt, amit
nyelvérzéke alapján várt. (…) lehetőséget kínál az olvasónak, hogy újszerű izgalommal tapasztalja meg a szavakat, fedezze fel a mondatot.”763
Hasonlót gondol Tűz Tamás is Toldalagi A legjobb álom (Levette ruháját és bebújt)
című versét elemezve: „Mint láttuk, gyakran szétszakítja a logikailag és nyelvtanilag összetartozó részeket, elválasztja az alanyt az állítmánytól, a jelzőt a jelzett szótól, sőt – más verseiben – a szót a névelőtől s átviszi a másik sorba, gyakran a másik versszakba is. Így éri el azt a
laza könnyedséget, amely az élőbeszéd varázsával hat. (…) Toldalagi verseinek laza lebegése
ráüti bélyegét versmondataira is: szereti a sorokon, versszakokon átáradó összetett, alárendelt
mondatokat. (…) A sok «amely, de, és, ki, úgyhogy, oda-hova» (csak ebben a rövid versben)
éppenséggel nem költői elemek s ha ehhez még hozzávesszük a járulékszavakat is: «még,
egyre, csak, aztán» - úgyszólván nem is marad sok lehetőség más szavak használatára. És
mégis éppen ez az a bűvös kötőanyag számára, amellyel oly művészien tud bánni, ezzel teszi
életszerűvé a verset s idézi elő a hullámvasút-szédületet.”764 Aztán „pontosan a vers közepén,
a nyolcadik és a kilencedik sorban mondja el a költő azt, ami versét verssé teszi. «megittasodva annak a madárnak / a könnyedségével, ki hazatér» (…) Itt ér a vers is a csúcspontjára, itt
gyullad ki a villanykörtében a fény, szinte érezzük az elektromos ütést is, a költészet mágikus
erejét”.765 Onnantól összeáll az, ami addig esetleges nyelvi bolyongásnak tűnt. Véleményem
szerint ez az a „baudelaire-i kalapácsütés”, amiről Pilinszky is beszélt. Pilinszky ezért „szí-
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vébe zárta” Toldalagit – és szerinte „akinek van füle a hallásra, Toldalagit ezért az egyetlen
(s talán legfőbb) erényéért is szívébe zárja.”766
De a „csellengésen” Pilinszky valami mást is értett. „A művészet sose «egyenes közlés», mint egy matematikai tétel, egy filozófiai igazság, egy konkrét tett vagy egy üzleti levél.
(…) A művészet: séta. Az alkotó művész – szemben a küldönccel – a magányos sétálóhoz hasonló, kinek nincs ugyan semmi konkrét föladata, de épp ezért «minden eszébe juthat», épp
ezért gondolatait szabadon rendelkezésére bocsáthatja a mindenségnek. (…) A művészet: séta. Mi több: fecsegés. S a leginkább sűrített művek a legfecsegőbbek, a «legcéltalanabbak» talán. Dosztojevszkij fecsegése! Micsoda sűrítés!”767 Az a véleményem, hogy a csellengés ebben a kontextusban lehet a tekintet lassú kalandozása is a dolgokon. Mint nyugodt, békés séta
közben a nézelődés, a bámészkodás. Toldalaginál ez a gondolat ars poetica jellegűen is tematizálódik:
Cik-cakos ívben kóborol

Elúszó vízben nézném bátor arcom,

a táj fölött egy fecskefi.

páncélba hajló mellkasom.

Jó lenne most minden való

S tűnődve járok, céltalan csavargok

s valótlan részt lefesteni:

a nyíló réten, tárt hegyoldalon,

a hegy taréját és a fű
gubancba göndörült haját,

figyelve fákat, felhőt, réti fecskét,

a felhőt és gyümölcsösök

a fűben mozgó barna árnyakat,769

nyáresti, hűvös illatát.768
Mész s nem tudod, hová igyekszel
Oly könnyű vagy, akár a toll,
mit ujja közé csíp a szél és
aztán elenged felelőtlen
a hegyi lankán valahol.
Szemed sötét, együgyü szempár.
A környező, széles világ
ezernyi pontját mérik így fel
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szaglászó, suta szarvaikkal
a tehetetlen, kis csigák.770
Toldalagi Pál költészetének alapmotívuma ez bámészkodás (kifejezetten a szemlélés). Rónay
László írta: „a teljes világkép helyett megelégszik a valóság kicsiny szeletével, s azt térképezi
föl nagy-nagy műgonddal, változatos színekkel”.771 De hasonlót Pilinszkyről is írtak: „jobbára az apatikus szemlélődés helyzeteiben lép elénk a vallomástevő”.772 Van egy különleges ige,
mely mindkettejük költészetében megjelenik és nagyon jól kifejezi ezt, a tárgyakon felejtett,
hosszasan elidőző pillantást – ez az elnéz ige.
Toldalagi:
Elnézem arcomat a vén tükörben.

Pilinszky:
Elnézem őket, röptüket775

Elnézem hosszan lágy vonásait.
Hajam lazán szétesne, lusta körben.

Majd elnézem ahogy a víz csorog,

De meghökken. Talán még vár kicsit.773

(…)
elnézem őket, mielőtt

Egyél, igyál és hadd, hogy szertelen

a feledést kiérdemelném.776

elnézzelek. 774
Elnézlek, mint egy gyermek és777
Toldalaginak már nagyon korán meglévő bámészkodó hajlamából azután kifejlődött egy különleges, egyéni versalkotási technika: egyfajta listázó, lajstromozó, erősen nominális stílus.
Mondhatnám, hogy a világ megörökítésének poétikai lehetősége a felsorolásban:
A messzeség, a láthatár, az élet:

Ti, lugasok s ti, lombos ágak,

hegyek, fák, felhők, erdős hegyfalak,

ösvények, árnyak és ravasz

a látható, a szemmel és a kézzel

hegyoldalak, hol kiáradt

tapintható világ - öreg anyag.778

nyáresték úsznak, vagy tavasz
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tüzel, ti, nők, ti könnyű lábak
Kolostorok és várak és hidak

ti, tétovázó szép szemek,

és fák és fák a nyár színében és

anyám, s te, partot és te, gátat

öles mezők is látszanak.779

átszakító emlékezet,
ti, arcvonások és ti, fények,

Hívod nevén. Az ablakot kitárod:

villámok és ti, záporok

az út, az út, az út, az út, a fák

te, vén folyó, te, lassú élet781

kígyóznak ott. Egy csillag. Újra semmi780
Ez – Baán Tibor szerint – nem más, mint a tekintet ívének filmszerű mutatása: mozgó kép! Az
Ordas című versről mondta: „A vers véges szakaszok egymás mellé helyezésével fejezi ki az
út végtelenbe kanyargó hosszát, majd ugyanezzel az összerakós technikával, szinte tárgyi
elemként – a szemlélő további megfigyeléseiből – előállítja az objektív látványt: út, fák, csillag”.782 A látvány folyamatos mondása ez, mint nyelvi csellengés, bámészkodás. Ezt a technikát Pilinszky is alkalmazta több versében:
A szeretők, s az alkonyat,

a fölfutó kijárat. Át a réten!

a házsorok ahogy kihúnynak

A dombokat mohón szökkellve át

s a házak közt a homokon,

a lángoló betonra. Majd a villák!

a roppant tömegű torony.783

A zölden visszaáradó világ.
A lóversenytér deszkakeritése,

Egy híd, egy forró betonút784

s a deszkaközök sortüze után
a kertek alól kiájuló hőség,

Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek,

s a hirtelenül ránkszakadt magány.786

és mozdulatlan égő ketrecek.
(…)

csak tollpihék az üres ólban,

Egy kerti szék, egy kinnfeledt nyugágy.785

csak csillagok az ég helyett787
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Ez a nyelvi eljárás gyűjti össze a versben a figyelem, a szemlélődés pillanatait egyfajta csellengő, megfilmesítő memóriaként. És a vizualitás egész egyszerű nyelvi lehetőségét teremti
meg.
Vitathatatlan tehát a vizualitás. A vita a képek értelmezése körül forog. Föntebb már
írtunk róla, mit értett Hans-Georg Gadamer eminens szövegen, amiben valóságos léthez juttatják önmagukat az eszmék, vagyis megtestesülnek, így a műalkotások létgyarapító, ontológiai státust nyernek. (Voltaképpen erről szól Nemes Nagy Ágnes „újholdas” poétikájának
egyik kifejtése is: „a vers (...) nem próza (…) mert közlendői saját szavain kívül közölhetetlenek” és „a vers úgynevezett mondanivalóját nem lehet vagy alig lehet elválasztani a vers szövegétől”.788) Arról is írtunk, hogy az eminens szöveg úgy teszi önmagát pótolhatatlanná, hogy
elszakad eredetének mitikus-allegorikus szimbólumbázisától, és minden kor számára lehetőséget teremt megújuló jelentésekkel feltölteni a szöveget, mint „üres helyet”. Így eszméket
„léthez juttató” minőségében a műalkotás maga is kiegészítendő: megoldandó feladat az értelmezés számára. Ez a befogadó felőli „megoldás” – vagyis az aktuális értelmezés – azonban
soha nem lehet teljes: ellenáll a fogalmi kimerítésnek. (Erről beszél Nemes Nagy Ágnes, és
voltaképpen Rónay György is: „a személytelen vers nem lefordítható”789.) Ez a kimeríthetetlenség a műalkotás fakticitása: „a művészi alkotásokban több van, mint a meghatározatlan
módon értelemként tapasztalható jelentés. Ennek a sajátos valaminek a ténye az, ami ezt a
«többletet» alkotja: az, hogy ilyesmi létezik; Rilke kifejezésével: «Ott állt emberek közt
ez.»”790 A műalkotás léte önmagában pótolhatatlan, a műalkotás semmivel sem fölcserélhető.
Nem utal valamire, hanem azonos valamivel: önmagával és csakis önmagával.791
A Pilinszky-líra gadameri értelemben eminens szövegnek nevezhető. Schein Gábor
egész konkrétan fogalmaz ezzel kapcsolatban: metaforái, szimbólumai instabil, ambivalens
vonatkozási rendszerekkel rendelkeznek és többértelműek. A Pilinszky-líra homályos. A valóságreferenciát feladva a jelek sokoldalú utalásrendszerében nagy jelentésképző szabadságra
és erős, ontológiai „jelenlétre” tett szert szövegeiben a nyelv. Versegészeinek önálló létfunkciója van: nem tükrözik, hanem bővítik a valóságot.792 Jelenits István így fogalmaz vele kapcsolatban: „a kép nem illusztráció, hanem tartalom” Pilinszky verseiben, és „nem gondolatokból, hanem képekből épül a verse”.793 Ez munkál Rónay György kijelentéseinek mélyén is,
amikor Pilinszky János költészetének egy konkrét látványáról ír. Szerinte Pilinszky nem vált
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át a megfelelő pillanatban a metafora fogalmi kifejtésébe, nem hoz létre hagyományos értelemben vett, a versértelmet elvont fogalmak által létrehozó gondolati lírát: „nemcsak benne
marad a kép realitásában, hanem valósággal belefúrja magát, legutolsó ízéig birtokba veszi”
és nála „a mondandó egyedül a kép tömör ereje”.794
Persze problémaként fölvetődhet, hogy Gadamer minden „klasszikus” irodalmi szöveget eminensnek tartott795, itt viszont egy korszakról – illetve annak kiemelkedő alkotójáról –
beszélünk. Úgy tűnik viszont, valami megkönnyíthette a későmodern, újholdas nyelvhasználat
számára az „eminens szöveggé” válást. Ez pedig nem más, mint a kivételes mesterségbeli tudással megírt szövegekhez társuló elszemélytelenedés tendenciája, az identitás önelveszítési
folyamata. Ez könnyebben eloldja a szöveget partikuláris kötöttségeitől, így megkönnyíti a
metaforák sokirányú szemantizálhatóságának lehetőségét. A metaforákét, melyek Thomka
Beáta szerint a magyar költészetben éppen a harmincas évekre jutottak főszerephez: „az allegória vagy a parabola pontosan azonosítható retorikai-szemantikai modell szerint működik, s
minthogy mindkettő a szövegegész formaelvét képezi, műfajfogalomként kezelhető” – ekkoriban a metafora is interperetálható egyes versszövegek központi szervezőelveként, és műfajfogalomként!796
Tehát föntebb írtuk, hogy Pilinszky képei körül szemantikai problémák vannak – mert
bármennyire is homályos a nyelve, bármennyire illeszkedik a későmodern hermetizmusába,
mégis jelent. És ez bizony problémaként jelenik meg az irodalomtörténet számára. Tolcsvai
Nagy Gábor ír arról, hogy Pilinszky lírája sajátos módon őrzi a kérügmatikusságot, a hithirdetés és a tanítás lehetőségét – nála nyelvválság csak Isten hallgatása, csöndje miatt következik
be, és hogy ő maga (a szerző) „szűkebb megértési lehetőségeket jelöl ki költészete számára
esszéiben, mint amilyenek (…) lehetségesnek tűnnek”.797 Angyalosi Gergely szerint is egyedülálló, hogy Pilinszky versei mögött szilárd világnézeti háttér áll, ami küldetéssel ruházza föl
költészét.798 Ezért recepciója is erősen tapad eredetéhez, szimbolizációjának keresztény forrásvilágához: logocentrikus befogadói elvárások élnek költészetével kapcsolatban.799 (Kulcsár
Szabó Ernő szerint azért van ez így, mert költészetében egyszerre megmarad a klasszikus modernitás szubjektumközpontú értékrendje – és egyszerre megrendül, hiszen a háború tapaszta794
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lata után fölmerül egy olyan világrend elvi lehetősége, ahol nincs kitüntetett helye az embernek.800)
De ha „a költő többféle választásra is lehetőséget ad. Magunknak kell döntenünk, mint
minden nyelvi alkotás esetében, amit a költő hoz létre. Nem hivatkozhatunk rá”.801 Az alábbiakban a Pilinszky-szövegvilág eredetéhez szeretnék filológiai kommentárt fűzni, melyből kiderül, miképpen értelmezhetők eredetük felől szövegei. Tehát a dolgozat írója azt a döntést
hozta, hogy a Toldalagi-líra felől, mint az idő drámáját egyetemesen megjelenítő előkép felől
interpretálja Pilinszky életművét. Abban a szellemben, miszerint az egyetemes – vagyis katolikus – költőknek művük létrehozásához az egész világra, az egész mindenségre szükségük
van, mint képre.802 Mindezt két alapfeltevés figyelembevételével teszem. Az egyik szerint
„valójában minden szimbolizációt egy mitikus-allegorikus hagyomány határol körül”803. A
másik szerint a két világháború közötti magyar költészetben nagy arányú remitologizáció zajlott, mely – többek közt – a keresztény jelképvilágból táplálkozva bővítette a korszak költészetének „szimbólumbázisát”804.

Két Pilinszky-vers
Az alábbiakban Pilinszkynek két, a Pilinszky-recepció szerint kiemelkedő jelentőségű, mármár az egész Trapéz és korlát kötet versvilágát reprezentáló költeményét, pontosabban azok
archetipikus látványvilágának értelmezési lehetőségeit szeretném vizsgálat alá vetni. Az egyik
vers a Halak a hálóban, mely legjobb ismereteink szerint 1942-ből származik. A másik pedig
az 1946-ra datálható Harbach 1944. E két vers látványainak-látomásainak allegorikus értelmezés-horizontját elsősorban Toldalagi Pál egy költeményére támaszkodva – Éjféli mise a
havason, Csöb, Hubertusz-kápolna 19** (Kint hófedett fák álldogáltak) – próbálom bővíteni.
Ezen Toldalagi verset az értelmezés látókörébe véve reményeim szerint az is világossá válik
majd – és nem csupán egzisztenciális vonatkozásaik, hanem filológiai konkrétumok miatt is –,
hogy miért támadt föl Jelenits Istvánban és Pomogáts Bélában az a közös sejtelem, mely szerint Pilinszky két verse bizonyos szempontból iker-versnek tekinthető: „A Harbach 1944
mintha a Halak a hálóban pontos mása volna”805 és „a harbachi foglyok is hálóban hányódó
áldozatok”806.
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További fejtegetésünk tehát három verset vizsgál. Ezek közül talán a legértékesebb a
Halak a hálóban, melyet először a Vigilia közölt, 1942-ben.807 Ez – némileg módosítva – bekerült az 1946-os, Trapéz és korlát kötetbe is. Mint Pilinszky János egész életművét reprezentáló mű, talán egyike a magyar irodalom legtöbbször kinyomtatott alkotásainak.808 A negyvenes évek elején keletkezett Pilinszky versek között kétségkívül kitüntetett szerepe van ennek a
darabnak, hiszen „mintegy összefoglaló igénnyel, szinte tételkinyilvánító módon, a pontos és
egyértelmű reflexió sűrítő erejével tárja föl ennek az időszaknak a szemléletvilágát”, szinte a
vele egy időben keletkezett versek summájaként vázolja föl az emberi létet, méghozzá egy
olyan nyelvi-poétikai alakzat segítségével, mely valóságos lét-ábra.809 E kijelentések jelentőségét növeli, ha tekintetbe vesszük, hogy Pilinszky életműve az 1942-es első versektől kezdve
„példátlanul egységes, mintha minden darabja egyetlen élethosszú, hangtalan monológ egyegy írásba-szóba átmentett darabja volna”.810 Így valamiképp az egész költészetét reprezentáló
alkotással állunk szemben. Jelenits István szinte minden Pilinszkyvel foglalkozó írásában szóba hozza ezt a verset. Szerinte ez „az első hibátlan remeklés, amelyben Pilinszky saját hangjára, modorára talált”, „az egész költemény egyetlen világméretű metafora kifejtése”.811
Erre a metaforára koncentrál Beney Zsuzsa is, máig igen nagy hatású, 1973-as tanulmányában. Ezt írja róla: „a kép megdöbbentő (…) Pilinszky költészetében aligha találunk
még ilyen erejű, ilyen evidenciájú képet: egy egész világképet értelmezhetünk belőle” 812. Tanulmánya kimondatlanul rámutat: korántsem érdektelen, hogy honnan származik, milyen
előzmények nyomán alakult az a sodró erejű, komplex metaforikus együttes, mely végig ér az
egész versen és minden olvasóját ellenállhatatlanul magával ragadja: „Csillaghálóban hányódunk / partravont halak / szánk a semmiségbe tátog / száraz űrt harap”. A kérdést tehát Beney Zsuzsa vetette föl, amikor megpróbálta meglelni e „világméretű” kép kapcsolódási pontjait József Attila költészetében.813 Ezt a munkát Jelenits István egy esszéjében tágabb összefüggések irányába bővítette.814 Érdemes azonban továbbhaladni megállapításaik nyomán, hiszen nem számoltak egy igen jelentős, az értelmezést is befolyásoló tényezővel. Ez Toldalagi
Pál Éjféli mise a havason (Csöb, Hubertusz-kápolna 19**) című verse, melyet elsőként a
Szent István Társulat Élet című heti szépirodalmi folyóirata közölt815, 1936. december 27-én.
807

Vigilia, 1942, 257.
BENDE, HAFNER, 388.
809
FÜLÖP, 16–17.
810
KONCSOL, 829.
811
JELENITS, Az ének varázsa, 262–263.
812
BENEY, Csillaghálóban, 17.
813
BENEY, Csillaghálóban.
814
JELENITS, Az ének varázsa, 262-266.
815
Később jelentősen átalakítva megjelent a Valamilyen éden felé és az Oldott magány című kötetekben is.
808

184

Mielőtt azonban bővebben szólnánk erről az intertextuális kapcsolatról, tegyünk néhány történeti, filológiai megjegyzést. Az Élet című hetilapnak, melyben Toldalagi verse is
megjelent, 1941-től Pilinszky János is munkatársa volt (Thurzó Gábor mellett, segédszerkesztőként). A negyvenes évek elején ez a lap biztosított publicitást Pilinszky írásai számára: első
verse itt jelenhetett meg nyomtatásban és ezt kisebb esszék, majd további versek követték.816
Fontosnak tartom ezt megemlíteni, hiszen Beney Zsuzsa eszmefuttatása, miközben József Attilánál véli fölfedezni a csillagháló képének előzményeit, egy ponton támadhatóvá válik. Jelenits István megkérdőjelezi, hogy a 21 éves Pilinszky olvashatta-e a következő, az ő versvilágához leginkább közelíthető sorokat817: „Ragyog az ég. Terülő, fagyos háló, / a jeges bogok
rajta csillagok”.818 Mindezek ellenére nagy a valószínűsége, hogy Beney Zsuzsa sejtése megalapozott, hiszen József Attila egy másik verse is használ egy nagyon hasonló motívumot
„Kiterített fagyos hálóm / az ég, ragyog – / jeges bogai szikrázón / a csillagok.” 819 – és ez
hozzáférhető volt mind a Külvárosi éj (1932), mind a Medvetánc (1934) kötetekben. Ebből a
szempontból még figyelmet érdemel József Attila következő sora is: „Mint tenger, reng az éjszaka.”820, de erről később szólunk majd.
Számomra ezen a ponton a felmerült kétely természete szolgál most tanulsággal. Megelőzendő egy hasonló jellegű ellenvetést, leszögezhetjük: nagy a valószínűsége, hogy a piarista diák Pilinszky – ha másként nem, önképzőköri tevékenysége révén – 1936-ban már ismerte
az Élet című katolikus szépirodalmi folyóiratot, és nyilvánvalóan kezébe akadhatott az akkor
22 éves Toldalagi Pál verse is. Annál is inkább, mivel az említett vers a folyóirat karácsonyi
számában jelent meg, méghozzá kiemelt helyen – a címlapon! Ennél biztosabbat természetesen nem tudhatunk, azonban ez már így is több annál, ami József Attila verseivel kapcsolatban föltételezhető.
A harmadik vers, amelyről ezen a helyen szó lesz, Pilinszky János Harbach 1944 című
verse. A vers keletkezési éve valószínűleg 1946821; Pilinszky maga datálja így a Márkus Annának ajándékozott autográf verses-füzetben822, ahol a címe csupán egyetlen szó: Harbach.
Persze ez önmagában nem bizonyíték, azonban ha figyelembe vesszük, hogy a vers 1946-ban
jelent meg nyomtatásban, – először a Magyarok című folyóiratban823, majd Pilinszky Trapéz
és korlát című első kötetében – akkor már elfogadhatónak látszik ez a dátum. Bár Rónay
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György szerint ez a vers még nem tartozik az „igazi”, nagy Pilinszky versek közé824, azonban
mégis kifelé mutat a Trapéz és korlát időszakából, méghozzá háborús élményrétege miatt825.
A vers életműbe való besorolásának ilyetén való fölfogását Pilinszky maga legitimálta, mivel
ezt az írást – a Trapéz és korlát versei közül egyedüliként – átemelte a Harmadnapon kötetbe,
annak KZ-versei közé.826
A Harbach 1944 a Halak a hálóban-hoz hasonlóan széles körben ismert vers, hiszen
sokáig legitimáló és népszerűsítő szerepe volt: Pilinszky antifasizmusát827 volt hivatva illusztrálni a legkülönbözőbb versantológiákban. Ahogy Kulcsár Szabó Ernő megjegyzi: ez a vers
„szavalati darab” volt.828 Természetesen ez a közismertség nem segítette elő értelmezési lehetőségeinek egyre bővebb feltárulását, hiszen épp a közhelyes, egyszerűsítő értelmezéseknek
kedvezett. A mű interpretátorai sokszor nem jutottak túl az életrajzi tényeken. Ezekben pedig
leggyakrabban a vers keletkezésének korántsem érdektelen kiindulópontján kívül más csak
nehezen ragadható meg.
Ezek az életrajzi tények, a háborús borzalmak, röviden a következők: Pilinszkyt 1944
őszén hívták be katonának. 1945 februárjában hagyta el az országot. Marhavagonokban szállították a magyar katonákat, köztük őt is Németország felé. Győrben megszökhetett volna a
hadseregtől, de ahogy elmondta egy riportban: nem volt hozzá bátorsága, ezért sodródott az
eseményekkel. Első állomáshelye Harbach volt, az a kis osztrák-német falu, ahová április végén, a háború utolsó napjaiban érkezett meg. Katonatársaival egy fogolytábor közelében laktak, ahová belga hadifoglyok voltak bebörtönözve. A magyar katonákat a foglyokkal azonos
munkára osztották be.829
Bár tudjuk, hogy Pilinszky lírájában általában a versindító szituáció alig vehető észre,
és hogy egy versen belül „más-más idejű emlékek tömege gomolyog”, azonban nem kevésbé
fontos az sem, hogy verseiben – a negyvenes évek második felétől az ötvenes évek első feléig
– a „színhelyek, a részletek valóságosak”.830 Pilinszkynél máshol is előfordul, hogy a verset
egy közvetlenül érzékelt látvány indítja el.831 Ezért nem kockázatos kijelenteni: a tárgyalt vers
konkrét kiindulópontja valóban egy csoport elcsigázott fogoly látványa lehetett: „rabruhás
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foglyok tántorgása egy idilli facsoport közelében”832. Ez a látvány azután – a hálóban vergődő
halak képéhez hasonlóan – az emberi lét egyetemes ábrájává833 lényegült át emlékezetében, és
így került versbe: egy egzisztencia közérzetének kifejezési formájaként834, a totálisan kiszolgáltatott ember metaforájaként835.
Szinte teljes az egyetértés a recepcióban afelől, hogy ez a vers egyszerre tartalmaz
egyrészt reális, vagy tényszerű réteget és látomásos, vagy vizionárius réteget. A legtöbb értelmezője szerint a látomásosság fokozatosan kerekedik felül a vers kezdeti, reális rétegein. 836 A
magam részéről azonban nem tartom szükségesnek ez utóbbi folyamatszerűség hangsúlyozását a vers elemzésekor. Sokkal inkább látszik azonban az szükségesnek, hogy arról szóljon az
interpretáció: miképpen emelkedik fel egy egészen konkrét – helyhez, időhöz, vagyis szituációhoz köthető – látvány az emberi létet jellemző fogalmi általánosságok szintjére. Miképpen
válik egy ilyen „alkalmi” vers az általános értelemben vett emberi egzisztenciáról való beszéd
formációjává? Miképp szervez meg egy ilyen verset egy kép; egy kép mely az emlékezetből
származik?

Intonáció
Toldalaghy Pál – 1936-ban még így jegyezte nevét – Éjféli mise a havason, Csöb, Hubertuszkápolna 19** (Kint hófedett fák álldogáltak) című verse alapján tökéletes egyértelműséggel
leírhatunk egy gyermekkori élményt, egy éjféli misét, mely minden valószínűség szerint
konkrétan köthető az Erdélyben felnőtt költő életrajzához. Csöb egy apró erdélyi falu, a Küküllők menti dombság keleti részén, Segesvártól északra, a Kis-Küküllő mellékvölgyében
(Szent-Demeter közelében). Nagy valószínűséggel itt megtalálnánk a versben említett Hubertus-kápolnát. Ennek az élménynek a fonalára metaforikus képeket fűzött a vers, melyek egyrészt hasonlítanak a korábban bemutatott, Toldalagira oly jellemző megszemélyesítéses természetábrázolásra – másrészt viszont van bennük valamiféle nyelvi űr, mely a poliszémia lehetőségét hordozza. Ezek a képek nem töltenek be olyan jelentős szerepet a vers létrehozásában, amely majd Pilinszky metaforikus együtteseire hárul. Toldalagi képei inkább illusztrálnak, dekoratív szerepük van a versegész horizontjában. Önmagukban viszont valóban többek
egy egyértelmű metaforánál. Gondolok itt az első versszak fa témájára, illetve a harmadik, negyedik, ötödik versszakokban megjelenített tenger-háló-hal motívumok láncolatára.
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Az Éjféli mise a havason című vers fölütése – Toldalagira jellemző módon – remeklés.
Az intonáció, a hangütés egyébként nála legalább olyan fontos szerepet tölt be a költeményekben, mint Pilinszkynél: első sorai szinte belevetik, átröpítik olvasójukat a vers szférájába.
Azonban míg a Pilinszky-vers ezt a belevetést az egész versen keresztül újra és újra képes
végrehajtani, addig Toldalagi versei ritkán érik el ennek a különleges „dimenzióváltásnak” a
folytonosságát. Ezt fogalmazta meg Lengyel Balázs is egy helyen: „Az intenzitásában ugyan
megnövelt, de elvont, de szentenciózus kidolgozásmód ugyanis gyakran az úgynevezett mindennapi életbölcsesség nemes és ismert tételeiig érkezik csupán el. Toldalagi – bár volnának
hozzá eszközei – ezért képes aránylag csak ritkán ütéserejűvé tenni egy egész verset.”837
Toldalagi Pál versének első versszaka, annak vizuális szegmensei, evidenciák erejével
hatnak, ugyanakkor elindulnak a szemantikai egyirányúság megbontása felé. A következő sorok, melyek a vers nyitányát képezik, a decemberi éj keménységét és otthonosságát
„láttatják”. De ezt az idillbe hajló évszak- és tájképet fölhasználják a misére igyekvő emberek
leírására is:
Kint hófedett fák álldogáltak
sorjában, mint a katonák,
kik mozdulatlan menetelnek
egy égig érő hegyen át.
Didergő lámpások futottak
a szálas, vén sorok között
s a téli hold fehér ruhában,
csillag-füzérrel őrködött.
De nem csupán arról van itt szó, hogy zseniálisan összehangzik a domboldalon álló, behavazott fák és a fölfelé, a hegyoldalra kaptató emberek képe; hogy konkrét leírás nélkül is szinte
halljuk, miként ropog a hó körülöttünk, és látjuk, amint a meleg ruhákba bugyolált, didergő
gyermekek fürgén futkosnak a lomha felnőttek körül, miközben a fagy félelmetes valóságként
vigyázza, korlátok közé zárja e derűs, mégis óvatos lépéseket. Nem is csupán arról, hogy ezáltal máris két konkrét jelentést számlálhatunk egyetlen szövegrészen.
Ezeknél sokkal lényegesebb mozzanata e versnyitánynak egyfajta „nem reális” perspektíva fölépítése, mely a történés konkrétságától elemelkedve valamiképp időtlenné teszi a
megfestett szituációt. Ezt a „dimenzióváltást” mint láttuk egyrészt valóban az okozza, hogy a
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versbe vett képek tartalmi terhe többrétegűvé válik a versszakon belül – másrészt viszont az,
hogy egyszerűnek látszó, ám a „reális” perspektívát fölbomlasztó paradox képek bukkannak
föl a versszak legfontosabb pontjain: a mozdulatlan menetelés, a menetelő fa és az égig érő
hegy képeire gondolok itt. Pontosan erről az átlényegítő eljárásról szóltak Fülöp László, Béládi Miklós és Pomogáts Béla Pilinszky Harbach 1944 című verse kapcsán, amikor arról írtak,
hogy miképp játssza át ez a vers a reális látványokat egyfajta látomásosságba. A Harbach
1944 ehhez egészen hasonlóan használ föl egy szintén irreális látványt: a roppant szekér és a
növő éjszakával növekvő óriás kocsi látványát. Az irrealitás érzését sejtelemszerűen fölkeltő
képek a konkrét, szituációhoz kötött jelenetet átemelik a végtelenbe, az időtlenségbe.838
Bár Pilinszky írása vitathatatlanul sokkal sötétebb tónusú, hiszen az emberi létet fenyegető tragédia emlékeiből született, ebből a szempontból mégis könnyen kapcsolatba hozható Toldalagi nosztalgikus-vallomásos versrészletének atmoszférájával. Kétségkívül tény az
is, hogy Toldalagi fiatalkori verskezdetének paradox képalkotása szembetűnően Pilinszkyt
előlegezi. Különösen Pilinszky első versszakáról mondhatjuk el, hogy magában hordja Toldalagi versnyitányának levegőjét. Olvassuk most ezeket a sorokat egymás mellé helyezve:
Újra és újra őket látom,
a hold süt és egy rúd mered,
s a rúd elé emberek fogva
húznak egy roppant szekeret.
és
Kint hófedett fák álldogáltak
sorjában, mint a katonák,
kik mozdulatlan menetelnek
egy égig érő hegyen át.
A történéseket mozdulatlanná merevítő, így az időtlenség „szituációjával” kacérkodó intonáció alapja nem más, mint a már megtörtént esemény jelenvalóvá tételének mindkét versben
meglévő alapigénye. Ez a poétikai alapállás teszi versalkotó tényezővé a „megmerevedett”
pillanatot, az újra és újra visszaidézett múltat.839 Ez ismétlés módján való emlékezés.
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FÜLÖP, 77., BÉLÁDI, 583-584., POMOGÁTS, 150-153.
Lengyel Balázs szerint: „Pilinszky egy hajó orrán áll, de háttal a menetiránynak. A távolodót látja, a múlót, a
reménytelenül múlttá válót, de azt is csupán egyetlen szemszögből: elmúlásából, önnön lényegét szinte felizzítva
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Az ismétlődésen azt érthetjük, amit az „újra és újra őket látom” és a „mozdulatlan
menetelnek” egyaránt kifejez. Ezeknek hasonló a jelentésük és a jelentőségük, mint Pilinszky
Bűn és bűnhődés című versében elhangzó szavaknak: „A befalazott képzelet / még egyre ismételgeti –”. Arról van tehát itt szó, ami nem ér véget, ami nem feledhető el, ami egyre csak
tart – de nem a folyamat értelmében és ezért mozdulatlan. Ezáltal tapinthatóvá válik a zsidókeresztény tradíció centruma: az emlékezés liturgikus módja, amely nem más, mint hit a fölidézett múltbeli esemény reális jelenvalóvá tételének lehetőségében.840 Pilinszky János költészetében az ilyen egyre ismétlődő – az ő szavával: szakadatlan – történés kiemelkedő jelentőségű: „És mégis, mégis szakadatlanúl / szemközt a leáldozó nappal / mindaz, mi elmúlt, halhatatlan”.841 Pilinszky publicisztikája szerint – amint föntebb kifejtettük már – a költészet
azért kitüntetett szférája a létnek, mert olyan szféra, ahol lehetőség nyílik a múlt megváltoztathatatlan realitása, a „jóvátehetetlen” jóvátételére. „Minden nagy mű abba hatol be, ahol már
nincs mit tennie (…) mert a költészetnek, ha csakugyan költészet, igazi közege a jóvátehetetlen”.842 A költészet az a „hely”, ahol az, ami egzisztenciálisan nem teljes, „valóságosan” beteljesülhet. A művészet, mivel a múltra vonatkozik, ha mozogni is látszik – valójában mozdulatlan: a művészet engagement immobile, mozdulatlan elkötelezettség.
Mindez, évekkel Pilinszky megszólalása előtt, a fiatal Toldalagi költészetében is szerepet játszott – gyermekkorának átlényegített emlékképeit őrizgetve építette – persze jóval „szerényebb” mértékben és hatással. Jelen példánkban, az Éjféli mise a havason című versben,
már grammatikailag is megalapozást nyer ez a szándék. A vers első igéje múlt idejű, a harmadik és a negyedik szintén: álldogáltak, futottak és őrködött. Viszont a második ige, az indító
hasonlat igéje, jelen időben áll: menetelnek.843 Ez a menetelés az egyébként emlékező vers
mostjában fékezhetetlenül tart – mozdulatlan! De, hogy egyéb példákat is lássunk ezekre a
mozdulatlanul újra és újra történő eseményekre, citálhatunk mást is Toldalagi bő versterméséből:
A tél, mint megvadult bika
száguldott át a városon.
E téli hajnalról ma is
oly sokszor félve álmodom,844
a vég előtt.”; LENGYEL, Verseskönyvről…, 253.
840
Ezt kiválóan példázza a héber [zkr] ige, melyről szóltunk föntebb. SCHÖKEL, 84–85.
841
Pilinszky, Keringő (1974).
842
Pilinszky, Egy lírikus naplójából (1977) = PILINSZKY , TEC II., 292-293.
843
Nem hiszem, hogy csupán a hasonlító szerkezet hozza létre ezt a jelen időt.
844
Versenyfutás hajnali misére (Daloltak vén harangjaink), 1936.
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Most újra látom s bámulok,
mint hosszú estén, bús gyerekkoromban.845
Az utóbbi példa ugyanúgy verskezdet, mint a Harbach 1944 erre kísértetiesen emlékeztető
kezdősorai: „Újra és újra őket látom”.

A vonuló fa
Ha Toldalagi Éjféli mise a havason című versének „ütéserejű” nyitóképét és a Harbach 1944
című verset most közelebbről, a maguk képi, metaforikus komplexitásában szemléljük, köztük további összefüggéseket fedezhetünk föl. Az európai kultúra, főképp a kereszténység jelképvilágának kontextusába helyezve e két vers szövegét, az értelmezésnek az eddigieknél
sokkal szélesebb lehetőségei merülhetnek föl előttünk.
Toldalagi versében az égig érő hegy képzete egészen szokványos, nem meglepő kép.
A kollektív vizuális fantázia régi eleme: valamiképp a túlvilágra, a transzcendenciára utal
(gondoljunk csak olyan szent hegyekre, mint az Olümposz, a Fudzsi, vagy akár a Sínai-hegy)
– ennek a képnek a megszokásban elveszett szürreális erejét a mozdulatlan menetelő fák kétszeresen is paradox képével való összekapcsolódása állítja helyre. A két, már-már a látványt
lajstromozó846 kijelentő mondatban elhelyezkedő irreális képek hatásukban Pilinszky egyes
verseinek erejét idézik. De a menetelő fa képe nem csupán jellegét tekintve, hanem motivikusan is összefüggésbe hozható egyes Pilinszky írásokkal.
Először az Őszi vázlat című versre gondolhatunk, abból is a következő sorokra: „A
hallgatózó kert alól / a fa az űrbe szimatol”. A Harbach 1944 című versben szintén találunk
motivikusan hasonlónak tetsző sorokat: „De törzsük már a némaságé. / Magasba mártják arcukat, / feszülten mintha szimatolnák / a messze égi vályukat.” (Persze az utóbbi példánk ellen
szólhat, hogy ezen a helyen hadifoglyokról, emberekről van szó, nem pedig fákról. Ám figyelmesen végiggondolva a verset, – később meg is tesszük – rátalálhatunk egy ide kiváltképpen illő olvasatra is.)
A fa képzetének összekapcsolása transzcendens tartalmakkal igen jellegzetes látványi,
metaforikus eleme a Pilinszky-versnek. Erről írt Beney Zsuzsa is, amikor Pilinszky fa és erdő
képeinek jelentőségéről szólt föntebb már említett tanulmányában. Ezek a sorok rámutatnak,
miért is érezzük egymással különösképp rokonnak Pilinszky és Toldalagi említett képeit: „A
845

A fehér elefánt (Most újra látom, s bámulok), 1936.
Föntebb erről szóltunk már, Németh G. Béla szerint is Pilinszky beszédmódja helyenként „regisztráló
beszéd”. NÉMETH G., Az apokalipszis közelében, 444.
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fák képe sokszor visszatérő motívuma Pilinszky verseinek (…). A fák, a lélek tudattalanjának
ősi szimbólumai Pilinszkynél a magány és tehetetlen szabadságvágy, a metafizikai szenvedély
szimbólumává válnak. Föld és ég összekötőivé – vagy inkább az összekötés reménytelen vágyává. Megfigyelhetjük, hogy a fa-hasonlat mindig Pilinszky Isten-vágyának jelképe”.847
Pilinszky János írásaiban tehát nem elhanyagolható a szerepe a fa és az erdő sok helyütt előforduló képzetének. Az ember állandósult, beteljesíthetetlen vágyakozása „egy jelenlétre”, mint egyfajta statikus dinamizmus, jellegzetes tartozéka költészetének – jelentőségét
mutatja, hogy sokszor egyedül a paradoxon848 hordoz elég erőt az ebben rejlő feszültség megjelenítésére. Beney Zsuzsával egyetérthetünk: a fa mozdíthatatlan ég felé törekvése, mint képi
megoldás, már a kezdetektől ezt a szituációt reprezentálja Pilinszky művészetében. Így Toldalagi paradox képe az égig érő hegyen mozdulatlanul menetelő fákról – mely, túl az elsődleges metaforikus implikáción, a karácsonyi éjféli misére igyekvő embereket is „kimondja”, és
ezáltal a transzcendens vonatkozások második rétegét is magára veszi – nagyon is közeli rokona Pilinszky sajátos képeinek.
Mindebből azt szűrhetjük le, hogy a fölfedezett tartalmi hasonlóság – miszerint Toldalagi Pál e korai verse Pilinszky módjára összekapcsolja a fa, az erdő képzetét az időtlenséggel, az örökkévalósággal – több, mint véletlen egybeesés. Az űrbe szimatoló fa és az égig érő
hegyen mozdulatlanul menetelő fa (amely ráadásul karácsonyi misére igyekvő emberek metaforája is), szorosan összefügg egymással.
A fa képzetének ilyetén való használata egyébként nagyon ősi jelenség. Hiszen a fát az
emberiség kezdeteitől fogva világtengelyként értelmezték. A samanisztikus elképzelések szerint rajta, mint úton keresztül, az égbe vagy az alvilágba lehet eljutni – Mircea Eliade szerint a
folytonos fölfelé növekedése által a fa az elmúlás legyőzésének egyik legfontosabb szimbóluma (életfa).849 Valamiképpen innen érthető, miért vált a fa egyúttal az ember jelképévé is a
történelem előtti időktől kezdve. Ha az embert a fent és a lent közötti köztes lényként fogjuk
föl – és ezt az emberiség legtöbb tradíciója így teszi850 – akkor megérthetjük, hogy a kezdetektől fogva köztes létezőnek tartott fa képét kézenfekvő volt az ember metaforájaként használni.851 „A fa a költészetben ősidők óta többnyire az ember jelképe, s kiváltképpen az önmagáról
847

BENEY, Csillaghálóban, 29.
Beney Zsuzsa fejtette ki, hogy Pilinszky költészetének legfőbb jellemzője éppen az összebékíthetetlen feszültség, a kibékíthetetlen paradoxon ábrázolása. Ennek eklatáns példájaként idézi, a korai, Te győzz le című vers záró sorának robbanásig feszült képét: „komor, sötét mennyország”. BENEY, Csillaghálóban, 7., 16.
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CS. GYÍMESI, 68.
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A Lateráni Zsinat (1215. november 11-30.) egyik határozata így szól: „az Atya (…) a semmiből teremtette
mindkét alkotását: a szellemit és a testit, vagyis az angyalit és az evilágit; végül pedig az embert, aki szellemből
és testből mintegy közösen van megalkotva” (DENZINGER-SCHÖNMETZER, Enchiridion Symbolorum, definitionum et
declarationum de rebus fidei et morum, 800.)
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beszélő költőé”.852 Ez az azonosítás a gyermeklélektanból is ismert. Ilyen metaforizálást
egyébként az ókori irodalomban és Márk evangéliumában is találunk: „Az föltekintett, és azt
mondta: «Látom az embereket, mintha a fák járkálnának.»” (Mk 8,24).853 Maga Pilinszky is
leírja: „az imádkozó embernek a magányos fa lehetne a jelképe, ahogy gyökereivel a földben
áll, s levelével ki-be lélegzi a világot.”854
Mindezt nem véletlenül hoztam szóba. Véleményem szerint a Harbach 1944 című
vers szintén használja a fa metaforát, de mintegy elrejtve. Ezáltal a kép által az emberi egzisztenciát a maga legáltalánosabb valóságában ragadja meg. Csupán nagyon finom utalások teszik ezt a kifejtetlen képet a versben észrevehetővé. Ha elfogadjuk azonban és beleképzeljük a
versbe ezt a metaforikus alakzatot, akkor az értelmezés egészen megdöbbentő lehetőségei
bontakoznak ki előttünk.
Ha van szemünk a látásra, adott pillanatban megláthatjuk a versben a szél fúvásától
hajladozó, mozdulatlan, de mégis menetelő hadifoglyokat – fatörzsekként, vagy kisebb erdőként: „Csak szomszédjuk esendő testét / mely szinte beléjük tapadt / amint eleven rétegekben /
egymás nyomában inganak” és „De törzsük már a némaságé / magasba mártják arcukat”.
Erdő-asszociációnkat, melyet az inganak és a törzs szó hozott létre, letagadhatatlanná teszi a
versben szintén jelen lévő avar-hasonlat, nem is szólva a facipőnek, mint tárgynak a megjelenéséről: „Térdig gázolnak botladozva / facipőiknek alacsony, / sötéten zörrenő zajában / mint
láthatatlan avaron”. A facipővel kapcsolatban egyetértek Dr. Vajda Gábor kissé megmosolyogtató állításával: „aligha lehettek nehézkes facipők azok lábán, akik előtt a falvak «kitértek»”855 – még akkor is igaz lehet ez, ha a versindító látvány hadifoglyai a németalföldről
származtak. Az erdő-metafora komplex vonatkozási körébe közvetlenül besorolható még a
vers következő két sora is: „a testükön a por, az éhség / és reszketésük osztozik”. (Ez utóbbi
sornak, abból is a reszketés szónak felmérhetetlen a jelentősége a vers értelmezhetőségének
szempontjából.)
A fa-katona hasonlatnak és a járkáló fa „képtelen” képének mélyén egyértelműen Toldalagi Pál képi leleménye munkál. Az szóban forgó kép Toldalagi költészetében azonban nem
egyedül az Éjféli mise a havason című versben lelhető föl. Más helyekkel egybevetve szinte
kialakulásában ragadhatjuk meg ezt a verslátványt: „Torony-fenyők lándzsája üt / sebet a
lágy azúron” (1935)856, „Dúlt fenyvesek zöld szuronyán / táncolt a nap puha fénye.”
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TELLÉR , Lator…, 450.
DÓKA, 170-171., GNILKA, 425.
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Pilinszky, Magány, magányosan, egyedül = PILINSZKY, Szög és olaj (a későbbiekben Szög és olaj), 61.
855
VAJDA, 17.
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Nagyváradi emlékek (Kéménye füstöl. Tárt kapu).
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(1936)857, „Kint hófedett fák álldogáltak / sorjában mint a katonák, / kik mozdulatlan menetelnek” (1936), „Kardját csörgetve lépkedett / a járdán és vigyázzba álltak / körötte a havas fenyők.” (1937)858 és „Egy vén fasor nyugat felé siet: / menetel – lándzsát ráz és egyre hódít.”
(1940)859. Jól láthatóan a fenyők lándzsaszerűsége indította el a fák katonákkal való azonosításának folyamatát Toldalagi költészetében. Nem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy ennek a motívumnak az átvétele útján született meg Pilinszkynél a hadifoglyok „fásításának” harbachi
képe, mely azután lét-ábrává vált Pilinszky verseiben.
Ez annál is inkább valószínűnek látszik, mivel Toldalagi verseiben a fákkal kapcsolatban van egy további motívum, mely nagyon egybehangzik a Harbach 1944 soraival: „Köröttem esti fenyvesek / most kezdenek / imbolygani” (1937)860, „hajlonganak, miként // a fák”
(1942).861 A fák imbolygásának, ingásának, hajladozásának képe azután egy helyütt konkrét
vonatkozásba is kerül nála az ember képével: „Különösen az éjszakák / keservesek. A csillagok / halkan forognak, és a táj / meglobogtatja itt vagy ott / holdfényes, sűrű lombjait, (…) kihagyva szívük, mint az én / megrettent szívem és velem / imbolyganának feketén / a hosszú,
hosszú éjeken.” (1942).862
Pilinszkynek ezek a versélményei azután szorosan összefonódhattak életének egyik
legmeghatározóbb emlékével, melyről publicisztikájából szerezhetünk tudomást. Egyetértünk
Jelenits Istvánnal: „Pilinszky verseinek értelmezéséhez elengedhetetlen figyelembe venni prózai írásait”.863 Ez nem más, mint a marhavagonos, teherautós utazások a háború sújtotta Németország felé, és vissza, azon keresztül. Ennek későbbi leírásaiban érdekes módon újra és újra szerephez jutnak a mozgásban lévő fenyvesek képei: „Időnként hűvös, hatalmas fenyvesek
közelítették meg a marhavagonokból egybefűzött vonatot.”864, „Harmincan kerültek egy vagonba katonák. (…) Szemközt ült (ti. egy fiatal katona) a nyitott ajtóval, jól láthatta a téli tájat, a határszéli kisváros havas tetőit, s az állomásépület előtt sorakozó vesszőnyi
fácskákat.”865, „Fájdalmasan, mint valami eleven szövet, váltak le az ismerős házak, s szinte
külön-külön személyekként az út mentén visszamaradó fák. (…) Aztán egy fiatal, hosszú-hoszszú erdő következett, hogy bele kellett szédülnie az elvillanó fák látványába.”866
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Valamiképpen ezeken az élményeken – és Toldalagi verssorain – keresztül válik érthetővé, miért válhatott Pilinszky költészetében a „mozgásban lévő” fa a (haza)vonulás kifejezésének egyik legfontosabb tárgyi elemévé, metaforájává.867 És ez a mozgás, mint a tékozló fiúra leginkább jellemző tett, valójában alapelvként funkcionál Pilinszky esztétikájában: „A
nagy regények mindig a tékozló fiú lépéseit követik, forrástól forrásig és bölcsőtől bölcsőig
vezetnek.”868 Tegyük hozzá, hogy Mircea Eliade szerint a fa képe a fiú képének izomorfja az
emberi kultúrában.869
Pilinszky János költészetében tehát a jelentősebb mondatokat, kifejezéseket nem lehet
önmagukban, egyetlen előfordulásukban szemlélni. Minden leírt szó mögött ott áll a korábban
és a későbben papírra vetett szavak horizontja. Sok homályos értelmű verssorát más írásaival
összefüggésbe hozva hirtelen kristálytisztának láthatunk. Művészete ebből a szempontból önmagát magyarázza. A jelentések fölfejtéséhez ezért számba kell vennünk egy-egy kifejezés lehető legtöbb előfordulását, és össze kell hasonlítanunk az előfordulások kontextusát. Tulajdonképpen így vált világossá számomra, hogy a Harbach 1944 következő sorai: „De törzsük
már a némaságé. / Magasba mártják arcukat, / feszülten mintha szimatolnák / a messze égi
vályukat.”, egy fa képét idézik, amint az Őszi vázlat című vers oly világosan megmutatja: „A
hallgatózó kert alól / a fa az űrbe szimatol”. A két szöveg közt a szimatol szó hozott létre értelmező összefüggést.
A Harbach 1944 reszketés-motívuma szintén nyitott erre a meteforizációra: „a testükön a por, az éhség / és reszketésük osztozik”. Néhány további költemény siet itt is segítségünkre. A következő sorok igen beszédesek ebből a szempontból: „csak állok majd és reszketek, / akár egy égő erdő” (1946)870 és „Légy reszketésem öröme, / mint lombjai a fának:”871. A
»reszketés« motívuma úgy tűnik szorosan hozzátartozik Pilinszky fáihoz. Hogy miért is, ezt
magyarázandó álljon itt ennek a jellegzetesen pilinszky-i témának a leginkább kibontott változata: „Egy pillanatra meginog, / de oly kopár marad a testem, / mint lombjavesztetten a bot. //
Pőrén didergek köpenyemben, / ruházzatok fel, reszketek.” (1946)872 Jónak látszik, ha ezen
utolsó példa kapcsán szó szerint idézzük Jelenits Istvánt: „Egy test hogyan marad kopár?
Csak akkor értjük meg ezt a melléknevet, ha a lombjavesztett bot képéből gondolunk vissza
rá.”873
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Ezek szerint tehát a lomb lehullása – minden további képi elem, ami ezzel kapcsolatos
– Pilinszkynél metaforája a test meztelenségének, csupasszá válásának. Az 1946 körül Pilinszkynél született írásokban tehát az erdő, a fa és a reszketés képzete szorosan összetartozik.
Közvetve vagy közvetlenül, több helyütt megtalálható nála az a komplex metafora, mely ember és fa egymásba játszatásából születik. Ezt létrehozza a Viszontlátás című vers, és – a föntebb leírtak miatt talán kétkedés nélkül elfogadhatjuk immár – a Harbach 1944 című vers is!
A Viszontlátás című vers alapján felfejtve a „kódot” végre meg is magyarázhatjuk azokat a verseket, melyekben a lombtalan fa képe újra és újra megjelenik, a ruhátlan, mezítelen
ember metaforájaként – ezen emberi „jelenlétre” olykor kizárólag a reszketés szó utal. Értelmezésként hosszabb indoklás nélkül is elfogadhatónak látszik a gondolat: ebben a versvilágban a ruhátlan ember nem jelenthet mást, mint a bűnbe esett embert 874, a tékozló fiút875, akire
legvégül hazaérkezés vár, azonban addig jelene elviselhetetlenül fájdalmas.
A következő párhuzam egészen egyértelműen legitimizálja a föntebbi állításokat. A
Harbach 1944 című vers utolsó előtti versszakának sorai: „De törzsük már a némaságé. / Magasba mártják arcukat, / feszülten mintha szimatolnák / a messze égi vályukat.”, illetve ennek
vályú szava konkrétan utal valamire, illetőleg valakire. Természetesen elfogadható az a vélemény, hogy a vers logikája amiatt engedi ezt a szót a műbe, mert a versben megjelenő emberek tulajdonképpen az igavonó állatok helyén állnak. Az pedig különösképpen megfontolandó
számunkra – főként ha tekintetbe vesszük a Halak a hálóban záróképét – hogy ez a vályú valamiképpen a transzcendens kárpótlás lakomájára utal.876 Azonban én ezeknél sokkalta szervesebbnek tartok egy ezektől különböző, harmadik olvasatot. Ennek játékba hozásához szükséges idéznünk Lukács evangéliumából: „Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy
éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta
volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki.”877
A tékozló fiú az, aki a sertések vályúja után „szimatol”! Úgy hiszem, immár végképp
nem kétséges, hogy a reszketés szó a Harbach 1944-ben is fölveszi a fának és a fa lombkoronájának minden implikációját, és szerves előzményévé képes válni a további, vonatkozó képeknek. Sőt, csupán efelől érthető meg, miért kell szinte botladozni a vers alakjainak a térdig
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érő avarban. Ez a botladozás mértékét mutatja a mezítelenségnek, az otthontalanságnak. A
Harbach 1944 című vers e metaforikus együttes által konkrétan utal a bibliai tékozló fiú alakjára, akinek sorsa mindannyiunk sorsa. A „reszketésben való osztozás” képzete egyébként
szorosan összefügg az „egymásba tapadó testek” és az „egymás nyomában ingás” képzetével.
Nemde egy erdő jut eszünkbe, melynek fái minden fuvallatra, minden széllökésre „közös
reszketéssel”, „közös hajlással” válaszolnak!? Ebben pedig már valamiféle egyetemes sorsközösség gondolata is leképeződik. A teremtésben válogatás nélkül mindenkit érintő bűn, és a
szenvedés képi megjelenítéséről beszélünk. Ez ennek a versnek a szervezőelve. Jogosan írja
Lengyel Balázs: az egyetemes szenvedés az, ami itt „facipőben botladozik”.878 Ez a téma védjegyszerűen sajátja Pilinszky költészetének – ami meglepő: éltető nedveit egyik hajszálgyökerén keresztül Toldalagi menetelő, téli fáinak képéből meríti.
Ennek a hatásnak azonban egy, az eddigieknél jóval megdöbbentőbb példájára is bukkanhatunk. Jelesül az Apokrif című vers fa- és erdő-képzetei merülnek föl előttünk, mely versnek Jelenits István szerint éppen az idézett Viszontlátás című költemény a csírája.879 A föntebb leírtak alapján joggal annak tarthatjuk a Harbach 1944 című verset is. A „tárgyatlanná
egyetemesült” hiányérzet adekvát kifejezési formáját mindhárom vers a hazaérkezés immanencián túli szituációjában leli meg – azért, mivel még a vályú is égi, tehát a hazaérkezés, és
az atyai ház még inkább az lehet –, mely szorosan kapcsolható a tékozló fiú történetének ősi
archetípusához.880 Mint láttuk, a Pilinszky-vers világában ebbe a kontextusba két irányból is
beilleszthető a fa képzete: egyrészt a lombja-vesztett fa a tékozló fiú állandósult allegóriája
ebben a költészetben, vele együtt a fa reszketése mindenkor a ruhátlanságra, ezáltal a bűn ontológiai állapotára utal; másrészt a mozgásban lévő, vonuló fa képe a (haza)térés cselekményét idézi föl újra és újra.
Az Apokrifben a fa képzetkörét a reszketés szó hozza játékba, ahogyan a Harbach
1944-ben is – igaz, hogy még annál is finomabban: „hányódom én, mint ezer levelével, / és
szólok én, mint éjidőn a fa:”. Itt ugyanis el sem hangzik a reszketés szó. Mégis: hogyan másként „hányódhatna” a fa levele, minthogy a rázkódástól lehullik? Egyértelműen a tékozló fiú
mezítelenségének metaforikus megjelenítésével állunk szemben újra. Amikor azután – 12 sorral alább – ismét fölmerül a versben a fa képe, vele egyúttal a vonulás cselekménye is megjelenik:
Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten
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a haragos ég infravörösében.
Így indulok. (…)
S majd este lesz, és rámkövül sarával
az éjszaka, s én húnyt pillák alatt
őrzöm tovább e vonulást, e lázas
fácskákat s ágacskáikat.
Levelenként a forró, kicsi erdőt.
Jogosan emlékezhetünk a versből az évek és a madárhad vonulására is. A vers első része
azonban sokkal „elvontabb”: a vonulásról magáról szól, mint a tékozló fiú, vagyis a bűnbe
esett ember egyetlen értelmes lehetőségéről. (Ezt bővebben kifejti a keresztény teológia, mely
az egyházat Isten vándorló, zarándok népeként aposztrofálja, és a hívő elé a pusztában vándorló Ábrahámot és Mózest állítja mintaképül. És amint föntebb láttuk, kifejti Toldalagi Pál
is.) A (haza)vonulás kifejezése Pilinszkynél azonban mindenek előtt a fák látványához köthető.
Fontos kiemelni, hogy a vers első része voltaképpen a hazavonulás szituációjának reprezentatív megjelenítésére koncentrál. Jól látható ez abból, hogy az Apokrif szimmetrikusan
két részre bontja önmagát. Szimmetriájának tengelye a 82 soros vers „középső” két sora, melyeket negyven sor előz meg, illetve további negyven sor követ. Ha nagyon leegyszerűsítve
akarnánk megfogalmazni: a vers centrumában a következő két sor áll: „Haza akartam, hazajutni végül, / ahogy megjött ő is a Bibliában.” Ez a mondat konkrét utalás a tékozló fiú evangéliumi alakjára, és ezáltal minden értelmezésnek, és magának a versnek is kristályosodási
pontja. Az előtte elhelyezkedő 40 sorban, szinte megállás nélkül, a hazatérő vonulás képei peregnek a versben, mint egy film egymást váltó kockái. A versbeszéd azért annyira apokaliptikus, mert a hazaérkezés képe, mint a költői kifejezés egyik metaforikus szemléleti formája,
nem csupán valamiféle konkrétságra vonatkozik, hanem az egész világ célba érkezésének ígéretét és reményét is versbe ragadja.

Az őselem (éjszaka és víz)
De nem csupán a benne megjelenített fák miatt került figyelmünk előterébe az Apokrif utoljára idézett szakasza, hanem azért is, mert belőle utalás hallható ki a fák képétől a hálóban ver-
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gődő halak látványa felé. Végre itt valamiféle konkrét támpontot nyer a Halak a hálóban és a
Harbach 1944 összefüggésének Jelenits Istvánnál és Pomogáts Bélánál föllelhető állítása.
Észrevehetjük ugyanis, hogy az Apokrifben, mely valamiképp summájává vált Pilinszky egész
addigi költészetének881, központi szerepet tölt be az éjszaka képe, és ezáltal egy újabb, furcsa
és több helyütt megjelenő képzettársítás szférájába léphet be elemzésünk. Egy olyan költői
képre találunk itt, mely összefüggést teremt az éjszaka és a víz között. Jelen képünk egy in
absentia882, más szóval egyelemű (nem teljes) metafora, vagyis olyan, amelyben az azonosított nincs jelen: „S majd este lesz, és rámkövül sarával / az éjszaka, (…)”. Mint említettük, ez
a metafora máshol is fölbukkan Pilinszky verseiben (érdekes módon ott is társul hozzá a famotívum): „Elevenen a csillagok alá, / az éjszakák sarában eltemetve (…)”.883
Az éjszaka sara – úgy tűnik – nem más, mint a sötétség. Az éjszaka sötétje, mint sár,
azonban nem csupán önmagában fontos, hisz tágabb asszociációval játékba vonja a víz és a
tenger motívumait is. Korábban, a Trapéz és korlát költészetében, alapvető jelentősége volt
ennek a metaforizációnak: 18 versből 12-ben előfordul a sötétség, az éjszaka azonosítása egyfajta hatalmas vízzel.884 A kötet első verse, amit akár egy egész költészet invokációjaként is
fölfoghatunk, így szólal meg: „Te győzz le engem, éjszaka! / Sötéten úszó és laza / hullámaidba lépek”885. Akik Pilinszkynek erről a metaforájáról írtak, azok többé-kevésbé egyöntetűen
azt állítják, hogy az éjszaka, mint víz, az ő költészetében valamiféle őselem, arkhé funkcióját
nyeri el, egy olyan mitikus közeggé válik, melyhez szükség esetén akár vissza is lehet menekülni a létezésből.886 Vannak, akik az egzisztencializmus filozófiájával kötik össze ezt a képet,
vagyis azt teszik föl, hogy az éjszaka-víz metaforizáció Pilinszkynél azt a közömbös közeget
reprezentálja, mely a létbe vetett emberrel játékszerként (el)bánik887: „a partra űzve ballagok, / az égi semmi habja elkap, / játszik velem és visszadob (…) ne fusson el, ki lenn a parton, / e süppedt parton rámtalál.”888 Az emberről, mint „létbe dobott”-ról az egzisztencializmusok egyik formációja beszél (Szabó Ferenc nyomán használom a többes számot, mivel szerinte nincs egzisztencializmus, csak egzisztencializmusok vannak).889
Az önmagát kereszténynek valló Pilinszkyről szólva ezen a ponton elkerülhetetlen,
hogy az egzisztencializmusok mibenlétéről néhány szót szóljunk, persze csupán erőnkhöz
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mérten. Annál is inkább beszélnünk kell erről, mivel egyesekben fölmerült, hogy a kereszténység és az egzisztencializmusok alapjában véve összeegyeztethetetlenek. Gabriel Marcel
például, egy Paul Ricoeur által készített interjúban, kételkedik a keresztény egzisztencializmus
kifejezés terminológiai használhatóságában, és Ricoeur kérdése nyomán – aki azt állítja, hogy
Martin Heidegger, szövegeiben mindig megkerüli a „zsidó-keresztény hegyóriást” – kijelenti,
hogy Heidegger „görög”. De említhetem Hans Jonast is, aki expressis verbis állítja a kereszténység és az egzisztencializmus összeférhetetlenségét: „Nagyon is következetesen jelennek
meg az istenek Heidegger gondolkodásában újra meg újra. De ahol istenek vannak, ott Isten
nem lehet.” Heidegger szerinte is „pogány”: „görög” módon gondolkodik.890
Jonas fölveti az egzisztencializmusok egy ellentmondásos pontját: „mi a helyzet azzal
a közömbös természettel, amely azonban saját központjában tartalmazza azt, amelynek tulajdon léte számít valamit? A közömbös természetbe való belevetettség frázisa egy dualista metafizika maradványa, amelynek használatához a nem-metafizikai álláspontnak nincsen joga.
Mi az a [bele] vetés anélkül, aki [bele] vet, és ama túlnan nélkül, ahonnan [a világba vetett]
útnak indíttatott?”891 Úgy gondolom, ezen utóbbi mondatot nagyon eszébe kell vésnie annak,
aki Pilinszky szövegeihez szeretne „avatott” kézzel nyúlni.
Ezen apró, de annál lényegesebb kitérő után azzal a megállapítással folytathatjuk eszmefuttatásunkat, hogy a Halak a hálóban című vers, nagyon is illeszkedve a Trapéz és korlát
kötet kontextusába, az éjszakának, mint tengernek a metaforájától indul el. Ha jobban szemügyre vesszük, láthatjuk, hogy ez a kép voltaképpen mindig az éjszakai csillagos égboltból
„merül” föl Pilinszky verseiben, mely valamiféle vízben tükröződik: „A tó ma tiszta, éber és /
oly éles fényü, mint a kés / lobogva lélekző tükör, (…) / és hallgatózom. Csillagok / rebbennek
csak, mint elhagyott / egek vizébe zárt halak, / tünődve úszó madarak.”892; „Tág szemmel már
csak engemet figyel, / mint néma tó a néma csillagot,”893; „Csillaghálóban hányódunk / partravont halak,”894; „elterülünk hálóiban / a rengő csillagoknak”895; „De élsz te, s égve hirdetik /
hatalmad csillagképeid, / az ősi, néma ábrák”896. Tehát a föltételezett teljes – in praesentia –
metafora tenger „azonosítója” voltaképpen nem a sötéttel azonos, hanem az éjszaki égbolttal.
Vajon van ennek a képzettársításnak valamiféle intertextuális eredője is, a puszta élmény tapasztalatán túl?
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Láttuk, hogy ezt a szimbolizációt az interpretátorok általában a görög filozófiával hozták összefüggésbe, és valamiféle archaikus eredet-princípium képi megjelenítéseként magyarázták. A származását keresve azonban nem kizárólag a görög filozófiára kellene koncentrálnunk. Kínálja magát a biblikus tradíció is: „A teremtéstörténet (…) hátterében az ókori kelet
emberének világképe áll, amely szerint a világot hatalmas víztömeg veszi körül. A Föld egy
óceánban álló sziget, s minden oldalról tenger határolja. Felülről az égbolt tartja távol a felső
vizeket, az égi óceánt.”897 Az „egek vizébe zárt halak” sor messzemenően illeszkedik ebbe a
hagyományba. Természetesen nem azért említjük mindezt, hogy kiélezzük a konfliktust a görög illetve a biblikus gondolkodás között, és ezzel demarkációs vonalat húzzunk interpretáció
és interpretáció közé, hanem azért, hogy rámutassunk: ezen szimbolizáció értelmezésekor
nem elég egyféle tradíció tekintetbe vétele, hiszen e kép eredetét kutatva szerteágazó hálózatot tárhatunk föl. Mint majd látjuk, sokkal adekvátabb előbb a Bibliához és a keresztény hagyományhoz fordulni, hiszen a görög örökség a Halak a hálóban című vers esetében csupán
másodlagos (és így talán az egzisztencializmusok is azok).
Érdekfeszítő azonban az éjszaka, és az éjszakai égbolt tenger-metaforájának magyar
irodalmi előzményeit is áttekinteni (ha egyáltalán van ilyen). Beney Zsuzsa rámutatott egy
1937-es József Attila versre, mely Pilinszky motívumaival kísérteties módon egyező képi elemeket hoz898:
Az árnyékok kinyúlanak,
a csillagok kigyúlanak,
föllobognak a lángok
s megbonthatatlan rend szerint,
mint űrben égitest, kering
a lelkemben hiányod.
Mint tenger, reng az éjszaka,
növényi szenvedély szaga
fojtja szoruló mellem.
Végy ki e mélyből engemet,
fogd ki a kéjt, meritsd szemed
hálóját mélyre bennem.899
897

RÓZSA, Kezdetkor …, 48.
BENEY, Csillaghálóban, 46.
899
József A., Az árnyékok…(1937. jún.) = JÓZSEF A., Költeményei, 484.
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Valóban tetszetős a csillag, a láng, az űr, az éjszaka, a tenger, a szenvedély és a háló motívumok együttállása, hiszen ez könnyedén analóg viszonyba állítható Pilinszky első kötetének
mikrokozmoszával. Tanulmányunk azonban más előképek jelenlétét is föltételezi Pilinszky
versei mögött; és ha másért nem, azért adhat hitelt az olvasó e föltételezésnek, mivel József
Attila verse 1937 nyarán született, így még nem szerepelhetett az 1936-os Nagyon fáj kötetben. Eszerint pedig kérdéses, hogy mikor kerülhetett Pilinszky kezébe (hogy egyáltalán 1942
előtt kezébe kerülhetett-e)!?
Toldalagi Pálnak viszont 1937 előtt – tehát mielőtt József Attila megírta a maga versét
– három költeménye is született, melyek kapcsolatba hozhatók a Pilinszkyre oly jellemző „sötét ég – nagy víz” metaforizációval. Toldalagi Pálnak 1934 júliusában jelent meg a Hattyúk
című verse az Erdélyi Helikon című folyóiratban. Ez, az akkor 20 éves költő első nyomtatásban megjelent versei közül való volt. Föntebb már idéztük, most újra megtesszük:
A messzi fenyvest már lilára
festette lomha éj keze,
és ömlik lassan, mint a pára
a fenyőszag, a hűs zene.
Körül az ég sötétkék-tinta
tengere csapkod nyugtalan,
s a vén holdnak, a csalafinta
faunnak tavaszi láza van.
Azon túl, hogy a versindító szituáció láthatólag összefüggésbe hozható az Éjféli mise a havason első versszakával (Toldalagi kezdetben sűrűn használta a fenyveseket, mint versindító látványt), az is nyilvánvaló, hogy a Pilinszky versei által csak jóval később felhasznált metaforát
Toldalagi itt már biztos kézzel alkalmazza: „Körül az ég sötétkék-tinta / tengere csapkod
nyugtalan,”. Ráadásul ezek a sorok nincsenek egyedül költészetében. Egy 1935-ből való költeményben a következő mondatra bukkanhatunk: „A tó sötét, akár a tinta”900. A vihar előtti,
majd az éjszakai ég(bolt) asszociációs mezejéhez könnyen hozzáilleszthető az éjszakai víztömeg, mely sötétségében a lila tintára emlékeztet – ez a Toldalagi művészetében oly sűrűn előforduló kép hasonlító mozzanata. Toldalagi egy későbbi verse még érzékletesebben használja

900

A jámborság verse (Szelid, zöld réteken az est), 1935.
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ezt a hasonlatot: „csupán a fényevesztett ég / lesz, mint a gyermek szeme, szűkebb / s a tintánál is feketébb”901.
Ezek alapján jól nyomon követhető a vizsgált, metaforáig jutó asszociáció kialakulása.
Az azonosítás első lépése talán az lehetett, hogy a tinta, mint folyadék, kézenfekvően hasonlítható valamiféle sötét (éjszakai) víztömeghez. Másrészt viszont a sötét(lila) tinta és a vihar
előtti ég színe szintén „rímel” egymásra. Ennek uszályában az éjszakai égbolt szinte magától
értetődően vonódik ebbe az asszociációs játékba. (Annál is inkább, mert a horizont éjszaka
egyetlen sötét tömeget alkot, amely olyan mint a tenger: „Határtalan az éjszaka”902.) Ennek a
metafora-láncolatnak azon földet-eget egybemosó éjjeli sötétség lappang a mélyén, mely ily
módon akár valamiféle kollektív sors megidézőjévé is válhat. Így már érthető, hogyan alakult
ki a sötét víztükör és az éjszakai ég metaforikus azonossága Toldalaginál, és a nyomában Pilinszkynél. Végül hadd idézzünk még egy további, szemléletes példát Toldalagi versei közül:
de jaj, nyomunkban szállt a szél
fullánkos, téli darazsa.
Fejünk körül dongott – sötét
lett, mintha késő éjszaka
görgette volna habjait,
a kormos, esti vizeket.903
A föntebb idézett Hattyúk című vers azonban nem csupán ebben az értelemben – az ég
említett tenger-metaforája által – illusztrálta Pilinszky és Toldalagi költészeteinek általánosabb összefüggését. Egyes konkrét motívumai szinte szó szerinti egyezést mutatnak Pilinszky
Éjféli fürdés című írásának soraival. E két vers egymásra utalása számomra kétségtelenné teszi a föntebb vázolt összefüggést Toldalagi és Pilinszky „ég”-„tenger” metaforizációja között.
Ha a Toldalagi-vers „zokog, mint az éj hattyúnyája, / ha égi nádasuk lobog” sorait vetjük öszsze Pilinszky Éjféli fürdés című versének locusaival, akkor több konkrét összefüggés is lelepleződik. Egyrészt az Éjféli fürdés „csillagai”, melyek az ottani metafora értelmében „tünődve
úszó madarak”, párhuzamba állíthatók a Hattyúk című vers „égi hattyúnyáj” képével. De még
feltűnőbb, szinte konkrét egyezés, hogy mindkét vers utolsó szakasza valamiféle lobogást visz
901

Hegyoldalon (A harangszó szelíden átszáll), 1957.
Hegyvidék (Az éjszaka reáborul), 1942.
903
Versenyfutás hajnali misére (Daloltak vén harangjaink), 1936. Nem érdektelen fölfigyelni arra, hogy ez a
vers, mely a szentmisére igyekvés téli szituációját ábrázolja egy fenyőerdőben, mennyire egybehangzik az Éjféli
mise a havason című verssel.
902
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ebbe az „égi-vízi” világba. Toldalaginál „égi nádasuk lobog”, míg Pilinszkynél a „hináros rét
lobog”. Végül azt is említenünk kell, hogy a Pilinszky-vers „csattanójában” felhangzó sírás –
„s mindent elöntve valami / időtlen sírást hallani!” – szintén nem előzmény nélküli, hiszen
Toldalagi versében ugyancsak „hallatszik” egyfajta sírás: nála a „nesz” és az „éj hattyúnyája”
zokog.
Azt hiszem, hogy két vers között ennyi párhuzam nem lehet a véletlen műve. Annak
tárgyalásába persze nem szerencsés belemenni, hogy ezek az átvételek mennyire tudatosak, illetve tudattalanok (valószínűleg ez nem is bír jelentőséggel). Továbbá nem célunk most az értelmezés. A tény az, hogy Pilinszky verse majdnem 10 évvel később keletkezett. Nem érezzük
azonban plágiumnak. Sokkal inkább az merül föl bennünk, hogy Pilinszky ugyanazt a archetipikus valóságot akarta volna művészetével ismételni, melyet Toldalagi korábban már sikeresen versbe emelt – típusról és antitípusról van szó. Mindenestre Toldalaginak egy jóval későbbi verse, mely 1968-ban került kötetbe, rendkívül jól példázza, mennyire átitatódott költészete
ezen reprezentált valósággal, illetve az arra való reflexióval. A Monteverdi című versben szinte szó szerint ismétli a Hattyúk című költemény sorait, de ha lehet, magasabb művészi színvonalon:
Egy lassú ívelés, s zokogva visszahulló
énekszó, amit átölel
a hegedűknek hangja. Az egész
olyan messze van és olyan közel,
akár a csillagok s a fényük,
az égi hattyúk s tüzes tollaik.
Sok a talányos titok, ami végül
a szívbe jutva, ott megoldatik,
mert nem kell az értelmezés, a szó sem
a kézzel nem tapintható, csodás
dolgok számára, csak az ősi
kitárulkozás és odaadás.904

904

Monteverdi (Egy lassú ívelés, s zokogva visszahulló), 1968.
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Itt jól láthatóan szintén az a képzetkör munkál, mely a Hattyúk című versben is fölfedezhető
volt. Azonban ami a Hattyúk-ban in absentia metafora – az éj hattyúnyája – itt in praesentia
metaforává válik, ezzel megkönnyítve az interpretáció dolgát: „akár a csillagok s a fényük, /
az égi hattyúk s tüzes tollaik”. A „csillagok” tehát „égi hattyúk”, s a hattyúk „tüzes tollai”
nem jelentenek mást, mint a csillagok fényét (a hattyúk fehér tollait egyébként a Hattyúk című
versben is tűz „itatja”). Vagyis a korábbi versben szereplő kép, az „éj hattyúnyája”, nem utal
másra, mint a csillagokra (valahogy úgy, ahogy Pilinszkynél az „éjszaka sara” a sötétséget jelenti) – de nem ugyanezt teszi-e Pilinszky imént idézett verse is? Ott a „csillagok” nem mások, mint „tünődve úszó madarak” (és „egek vizébe zárt halak”).
Azt is észre kell azonban vennünk, hogy az 1968-as Toldalagi versben már olyan motívummal is találkozunk, mely valószínűleg Pilinszky Éjféli fürdés című verséből származik.
Vagyis a hatás nem egyirányú, hanem sokkal inkább kölcsönösnek mondható. Ezen motívum
föltűnése azt is jelenti, hogy Toldalagi nagyon is tudatában volt az imént leírt összefüggésnek
verseik között. Konkrétan arról van szó, hogy Pilinszky verse egy ősi ünnep képével zárul,
míg Toldalagi későbbi verse valamiféle ősi kitárulkozás és odaadás említésével. Véleményem
szerint ennek az ősi-ségnek a beemelése Toldalagi versébe nagyon is Pilinszkyre utal (persze
itt ismét nem plágiumra, hanem típus-antitípus kapcsolatra kell gondolni).
Azonban térjünk most vissza oda, ahonnan elindult ennek a „sötét víz” – „éjszakai ég”
metaforizáció tárgyalása. Azt tételeztük föl, hogy egy helyütt konkrét támpontot nyer a Halak
a hálóban és a Harbach 1944 többek által megsejtett összefüggése. Az Apokrifben ugyanis
egy olyan költői képre találunk, mely összefüggést teremt a vonuló fák éjszakája és a víz, a
hálóban vergődő halak közege között: „S majd este lesz, és rámkövül sarával / az éjszaka,
(…)”. Az éjszaka sötétje, mint sár, nem csupán önmagát állítja elénk, hisz tágabb asszociációval játékba vonja a víz és a tenger motívumait is. Erről szólt írásom ezt megelőző fejezete.
Jobban szemügyre véve láthattuk, hogy ez a kép voltaképpen mindig valamiféle vízben tükröződő éjszakai égboltból „merült” föl Pilinszky verseiben. Ennek a virtuális égboltnak a legtöbb helyütt elmaradhatatlan alkotóeleme a csillag, ami sokszor a madár, vagy a hal
metafora által reprezentálódik. A Halak a hálóban című vers, nagyon is illeszkedve a Trapéz
és korlát kötet kontextusába, ebből a tengernek is nevezett éjszakából, mint egyfajta háttérhorizontból indul ki: „Csillaghálóban hányódunk / partravont halak,”. Az éjszaka hangsúlyozása különösen fontos ebben a problematikában: láthattuk, hogy Pilinszky fái – legtöbbször a
tékozló fiú metaforájaként – kivétel nélkül éjszaka „vonulnak”. A Halak a hálóban tengere,
mely közege a versnek, nem más, mint maga az éjszaka. Ha a kép hatókörében maradunk, akkor ez a Pilinszkynél reprezentált éjszaka – akár a tél sötétje – sokkal szervesebben tűnik a
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bűn ontológiai állapotában lévő világgal, és az abban élő ember lelkiállapotával azonosíthatónak905, mint valamiféle preegzisztens közeg képzetével906. Az individuum személyes lét előtti
létezésének eszméje mellesleg teljesen idegen a bibliai világképtől, sokkal inkább (neo)platonista és gnosztikus elképzelés.
Amennyiben nem engedünk a posztmodern irányzatok ismeretelméleti nihilizmusának, és elfogadjuk, hogy minősíteni lehet az interpretációkat helyességük vagy helytelenségük
szerint, akkor megkockáztatható az az állítás, hogy a Pilinszky recepció egyes föltevései kevésbé felelnek meg a szöveg immanens intenciójának (ami nem azonos a szerző
szándékával!) és a szöveget körülhatároló, transzcendens hagyománynak, mint mások.907 Az
értelmezés nem korlátlanul szabad, hanem a szöveg által irányított908, ezért az olvasatok közül
egyesek megfelelőbbek lehetnek, mint mások – mint ahogy létezhetnek interpretációs tévutak
és zsákutcák is.909 Ilyen értelemben véleményem szerint Pilinszky Halak a hálóban című versét, és persze egész költészetét, egy fokkal „megfelelőbb” krisztusi tradíción keresztül értelmezni, mint – egyébként talán nem teljesen indokolatlanul – platonikus vagy gnosztikus teóriák, vagy a modernizmus910 hagyományának szemszögéből.
A szóban forgó pilinszky-i éjszaka a katolikus misztikában (Keresztes Szent Jánosnál)
a lélek sötét éjszakájának nevezett állapottal is összefüggésbe hozható.911 Ezen éjszaka leggyötrelmesebb, Szent János által passzívnak is nevezett szakaszát – mely az „érzékek teljes
megtisztításának” elérése végett szükséges, minekután izzón lángra lobbanhat majd a „menynyei szerelem” –, röviden így jellemezte a szintén kármelita (és immáron szentté avatott)
Edith Stein: „Nem túlzás, ha a lelkeknek ebben az állapotban elviselt szenvedéseit keresztrefeszítettségnek nevezzük. Tehetetlenségükben olyanok, mint akiket (keresztre) szegeztek. A
lelki szárazsághoz járul még az a gyötrő félelem, hogy tévúton járnak. Abban a hiszemben élnek, hogy minden lelki javukat elveszítették, Isten is elhagyta őket.”912 Pilinszky konkrétan is
905

Ez természetesen az eredeti bűn törvénye alatt élő ember létszférája. Az ember bűne (peccatum originale)
okozta a jelen „világ” állapotát: „átkozott legyen a föld miattad” (Ter 3,17) és „a teremtett világ hiábavalóságnak
(üresség, sikertelenség) van alávetve, nem önként, hanem azért (az által, annak akaratából) aki alávetette” (Rm
8,20).
906
Fülöp László szerint Pilinszkynél a Trapéz és korlát kötetben feltűnő „éjszaka” a preindividuális őslétezés metaforája, valamiféle mitikus ősállapottal lenne azonosítható. Ő vezeti be ezzel kapcsolatban az arkhé terminust.
FÜLÖP, 38–40.
907
KAPPANYOS, 475–489.
908
Az irodalmi szöveg minden megértést és előadást megszab, mivel azok őt magát mondják el. Így maga a szöveg az, ami előtérben áll. Gadamer ezt nevezi az eminens szöveg normatív funkciójának. GADAMER, Szöveg és interpretáció, 33–34.
909
A megfelelést nem csupán adekvációként, hanem úgy is érthetjük, mint olyan le nem zárható választ a szöveg
által feltett kérdésre, amely valóban (meg)felel.
910
„A modern világa isten (sic!) nélküli világ. (…) A modern költészet alapvetően ateista” SOMLYÓ, 62–71.
911
RÓNAY GY., Olvasás közben, 325.
912
STEIN, 100.
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tudott erről a misztikus értelemben vett éjszakáról, ahogy írásaiból is kitűnik: „a Megváltó
szenvedéseinek idején, külön súlyt és szépséget nyer a misztikus Keresztes Szent János értelmezése az élet éjszakájáról. A hit útján járó ember a kegyelem napjától először elvakul. (…)
Vakság ez, éjszaka, (…)”913, máshol azt írja, hogy ez a tapasztalat „Isten sötét hiánynak” a tapasztalata, és az ebből eredő „kétségbeesést nem csak az emberek tudják; Isten éjszakáját, hiányát, csendjét: maga Jézus is megszenvedte”914 és ez a szenvedés a „kereszt éjszakája”915.
Pilinszky szerint a második világháború ezt, a kegyelem vakító világossága által előidézett misztikus sötétséget mindenki számára „érzékelhetővé” tette: „Mert az emberek elhagyták Őt, és most Ő hagyta el a világot. Soha sehol nem éreztem oly vakító világossággal,
hogy földünk a nagy isteni és emberi dráma színhelye, mint éppen itt [ti.: Bajorországban],
ebben a sötétben.”916 A kegyelem fényének effajta vakító jelenlétére utalnak az Aranykori töredék című vers utolsó sorai is: „A világ is csak vele fényesűl, / az örömtől, aminek neve sincsen. / Mint vesztőhelyen, olyan vakító / és olyan édes. Úgy igazi minden.”917 Egy helyütt, inverz módon, „fekete nap”-ként említi ezt a vakító világosságot: „Auschwitz példája fekete
Napként maga köré vonja, megvilágítja, elrendezi a történteket. Iszonyú tapasztalatainak hátat
fordítani nem lehet.”918 Ezt, az első ránézésre mérhetetlenül botrányosnak ható gondolatot mások is voltak bátrak fölvetni (ha egész más kontextusban is): „Gyakran hallani, hogy a tragédia súlyos csapást mért a vallási életre, s hogy Auschwitz után nyilvánvalóvá lett Isten nemlétezése, hiszen ha létezne, nem engedhetné, hogy ilyesfajta, valóban égbekiáltó bűnök történjenek. Én azonban úgy gondolom: ha van valami, ami azt látszik tanúsítani, hogy Isten létezik
és kezében tartja a világ sorsát, a tragédia éppen az.”919
Csupán ezekből az idézetekből is jól látható, hogy Pilinszky szemléletében az éjszaka
nem valamiféle modern értelemben vett, Isten „halálának” posztkeresztény tapasztalatára épített reménytelenség. Az éjszaka nála – mint szinte minden – evangéliumi: „a hatodik órában
sötétség borult az egész földre a kilencedik óráig. A kilencedik órakor Jézus felkiáltott: «Éloí,
Éloí lemá szabaktáni?» Ez azt jelenti: «Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?»”920. A világnak ezt az elsötétülését fejezi ki a katolikus liturgiában használt tenebrae szó921, amely
913

Pilinszky, Nagyhéten (1966) = PILINSZKY , TEC II., 17.
Pilinszky, Vallomások az imádságról (1965) = PILINSZKY , TEC I., 358.
915
Pilinszky, Az evangélium és szentmise (1966) = PILINSZKY , TEC II., 19.
916
Pilinszky, „Miképpen a mennyben, azonképpen a földön is” (1959) = Szög és olaj, 17.
917
Pilinszky, Harmadnapon (1959).
918
TÜSKÉS, 86.
919
Márton László szavai. Szerinte Auschwitz Isten büntetésének a beteljesedése a zsidóságon, azonban Pilinszky
szerint Auschwitz minden áldozata egyesült a szenvedő Krisztussal. WIRTH, 130.
920
Mk 15,33–34
921
A nagyhét 3. napjának, sötét v. gyászzsolozsmának is mondott matutinuma, amikor is a liturgia keretei közt
eloltják a templom gyertyáit. GADAMER, Értelem és az értelem elrejtése …, 70.
914
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egyszerre jelent éjszakát (sötétséget), vakságot és sötét vermet A tenebrae egyszerre jelent éjszakát (sötétséget), sötét vermet és vakságot – vagyis egyszerre időként, térként és egzisztenciális állapotként is felfogható.922 A tenebrae az a sötétség, éjszaka, mely Pilinszky verseiben
az emberi egzisztencia valamiféle közegeként újra és újra megjelenik.
Ha az interpretáció nem tesz különbséget a megváltatlan ember szenvedése és a vezeklő, a krisztusi úton járó embert „megtisztító” szenvedés között923, az ellentmondásokhoz vezethet (és vezetett is) a Pilinszkyről szóló írásokban. A szenvedés jelenléte egy egyébként szilárdan hívő ember verseiben, sok értelmezés számára a „botlás kövének” bizonyult: sokan ebből az értetlenségből eredően használják mindmáig a „megválthatatlanság” terminust Pilinszky verseinek – köztük a Halak a hálóban – értelmezésekor.924 Másrészt különbséget tesznek a
hit Pilinszkyje és a költészet Pilinszkyje között. Mintha e sajátos skizofréniában a versek
őszintébb Pilinszkyje – freudi módon – leleplezné az egyébként önmagát is ámító, „homo religiosus” Pilinszkyt.925
Kulcsár Szabó Ernő (vagy a nyomda) egyik elemzésében – talán pontosan az elmúlt
negyven év antikrisztiánus tendenciáival szembehelyezkedve, ám figyelmetlenségből épp az
akkori elemzéseket megerősítve – „átírta” a Téli ég alatt híres sorát „nem véd meg semmi isten”-ről „nem véd meg semmi Isten”-re.926 Pedig ennek az egy (kis)betűnek egyáltalán nem
elhanyagolható az (interpretációs) jelentősége.927 Nagyon is sokat mond, ha nem Istenről, hanem isten(ek)ről van szó.928 És nem csupán teológiailag, hiszen úgy tűnik, Pilinszky tudatosan
használja ezt a megkülönböztetést: a Harmadnapon Jelenések VIII.7 című versében szereplő
isten szó nyomában az Apokrif, vagyis a következő vers, már nagy „I”-vel írja az Istent.929
922

FINÁLY, A latin nyelv szótára.
E megkülönböztetés meg nem tétele egyébként Dosztojevszkij értelmezését is ellehetetleníti. Pilinszky maga
is megteszi ezt a megkülönböztetést: szerinte Dosztojevszkij „a pokolból a keresztre” jutott. Ez pedig nem elhanyagolható differencia. Pilinszky, A kisember és a kispolgár (1972) = PILINSZKY, TEC II., 225.
924
„A megváltó kegyelem ideáját és az üdvözítő szenvedés mítoszát kétségbe vonva … keserű kétely vetül az istenhit értelmére” (FÜLÖP, 27–28.); „Pilinszky versei a megválthatatlanság érzését fejezik ki.” (Béládi, 565); „a
második világháború apokaliptikus tapasztalatával szemközt a megválthatatlanság alapélményét megszólaltató
Pilinszky” (KULCSÁR SZABÓ, A magyar irodalom története, 73.); „a létbe úgy vagyunk belévetve, hogy létünk korlátai közt nem adatik meg remélhetni a megváltást szenvedéseink alól” (ALFÖLDY, 8.).
925
Rengeteg példa kínálkozik: Fülöp László szerint Pilinszky egyes verssorai szembekerülnek a katolikus vallás
reménymítoszával (FÜLÖP, 27–28.). Pomogáts Béla szerint Pilinszky nem misztikus, csupán istenkereső költő
(POMOGÁTS, 44.). Béládi Miklós szerint Pilinszky költészetében ötvöződött először a katolikus eszmevilág (kétely
nélküli hit) a modern ember léttudatával (megváltatlanság érzése), szerinte Pilinszky, mint vallásos ember nem
olyan felnőtt és őszinte, mint az üdvösségkereső költő Pilinszky (BÉLÁDI, 566–568., 577–578.). Ez a „vezéreszme” annyira beépült a Pilinszky-recepcióba, hogy még egy, a 2000. évben megjelent tanulmány is ezt visszhangozza: „forró hite (ti. Pilinszkyé) nem vallásos buzgóság, hanem a szuverén ember vallásossága” (ALFÖLDY, 6.).
926
KULCSÁR, A magyar irodalom…, 74.
927
„érdekes, Pilinszky itt kis „i”-s istenről szól, nem Istenről tehát”, TANDORI, A tragikumról…, 813.
928
A semmi isten szintagmát az egyetlen isten sem szavakkal lehetne helyettesíteni. Tehát a semmi itt nem minőségjelző (ahogy például az a semmi szenvedés szintagmában), hanem mennyiség jelző. Márpedig tudjuk, hogy a
nagybetűs Isten egy. Itt tehát csak istenekről lehet szó.
929
Erről, az első pillantásra csupán helyesírásinak gondolható kérdésről, érdemben talán csak Wirth Imre szólt
WIRTH, 132. Pedig az 1976-os Kráter című kötetben is funkciót kap az »ISTEN« szó kétféle írásmódja: »Isten« és
923
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Egyes esetekben az interpretációban a kegyelemből való részesedés lehetőségét is elvitatták
Pilinszky „embereitől”930, és Pilinszky versvilágát a magyar irodalom legvigasztalanabb költészetének nevezték: „nem volt még magyar költő, aki ennyire nem bízott az enyhületben, mint
ő”931.
Pedig Bata Imre már 1971-ben (!) mondott másfélét is: szerinte a Halak a hálóban az
egyik legkatolikusabb vers, mivel a „nem válthat ki poklainkból / semmi szenvedés.” sorokat
– amelyek szó szerint egyeznek a Téli ég alatt szavaival: „nem vált meg semmi szenvedés /
nem véd meg semmi isten” – gondolatban kiegészíthetnénk a „csak a kegyelem” szavakkal.932
Ezt az értelmezést igazolni látszik, hogy a Halak a hálóban vers utolsó négy sora az Eucharisztia asztalára utal, méghozzá, szempontunkból egyáltalán nem elhanyagolhatóan, egy éjféli
mise keretei közt!933 (Erről később ejtünk még bővebben szót.) Megjegyzem, hogy Pilinszky
maga is pontosan ebbe az irányba kívánta terelni az értelmezéseket.
Publicisztikájában egyértelmű, hogy a szenvedést, amelyben minden embernek része
van, a bűn következményének tartja: „a tékozló fiú drámájának közepében élünk. (…) A realizált bűn: üresség, légszomj, tűrhetetlen unalom és szenvedés. (…) Az igazán jók azért tudnak oly megbocsátók lenni a vétkesekkel szemben. Tudják, hogy a bűn sivatagos
szenvedés”.934 Egy másik írásában hasonló következtetésre jut egy film hősnői kapcsán: „bűnük tette szerencsétlenekké valamennyiüket”, „a bűn teljes hevességével támadt rájuk a vidéki
ház kínzókamrává zsugorodó konyhájában”.935 Gondolatmenetében a bűn „riasztó egyformaság, stagnáló üresség, elviselhetetlen kilátástalanság”.936 A második világháború már említett
jelentősége szerinte abban áll, hogy minden eddiginél leplezetlenebb módon tette nyilvánvalóvá az egyetemes bűnt, és így az emberiség szenvedéssel teli, „tékozló” állapotát: „a háborúban valamennyien otthontalanokká váltunk, s maga a közös tragédia lett egyetemes otthonunk. Valamennyien elvesztettük személyes kis életünket, hogy egyek legyünk a gyökértelenségben. (…) A Passió története számunkra ismét hétköznapi valóság.”937 Ezért vált olyan vakítóvá a kegyelem napja, mely éppen ebben a pokoli szituációban ragyogott föl: „ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem” (Rm 5,20).

»isten«, vagyis a kisbetűs helyeken nem a cenzúra kisbetűjéről van szó!
930
BENEY, Csillaghálóban, 37–38.
931
BÉLÁDI, 565.
932
BATA, 34.
933
„éjfélkor talán / étek leszünk egy hatalmas / halász asztalán”
934
Pilinszky, Bűn és bűnhődés (1965) = PILINSZKY, TEC I., 398.
935
Pilinszky, Tűnődés az evangéliumi esztétikáról (1961) = Szög és olaj, 46–47.
936
Pilinszky, Hitünk iskolája (1967) = PILINSZKY, TEC II., 56.
937
Pilinszky, Háborús nemzedék (1965) = PILINSZKY, TEC I., 375.
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Tehát Pilinszky szerint a szenvedés, mint az ember ontológiai állapota, egyáltalán nem
céltalan, hanem az atyai házra irányul, ahogyan a tékozló fiú sorsa is a hazatérést intencionálja.938 Pilinszky János életének alapélménye volt egy hajnali gyónás, melyet több helyütt is
megörökített, mint alapvető megtérés-élményt.939 A gyóntatója szájából hangzott el a következő mondat, mely egész további életének és költészetének is vezérfonalává lett: „Édes fiam,
magát Isten nagyon szeretheti, hogy ennyit szenvedett.”940 Ha nem is értette azonnal, mégis
ebben a mondatban tapasztalta meg a megbocsátás valóságának magasságát és mélységét –
„Isten irgalma feneketlen. Minden szenvedés ellenére”941 –, és ebben lelte meg a szenvedés
értelmét, amit életműve üzenetként próbál számunkra átadni.
Egy helyütt egészen konkrétan verseinek keresztény szemléletű interpretálása mellett
foglalt állást. Egy 1964-ben megjelent könyvismertetőjében láthatólag meghökkent azon,
hogy egy „fiatalkorú bűnöző” éppen az ő egyik versének soraival igazolta mindenre kiterjedő
unalmát, érdektelenségét: „A levél, az unatkozó fiatal lány levele idéz különben két sort «Ha
örökéletre születünk, mért halunk meg hiába?» – Ezt a két sort én írtam, tizenhét évvel ezelőtt
In memoriam N.N. című versemben942. Vállalhatom-e még ezeket a sorokat, vagy meg kellene
tagadnom őket? Szeretném hinni, hogy nem. Nyomasztó, gyötrő lelkiállapot kényszerítette
akkoriban versembe e kérdést. Mert van, amikor az őszinteség a kétségbeesett lélek maradék
ereje. Szeretném hinni hát, hogy másokban is inkább lesz e két sorom a szolidaritás, az együtt
szenvedés, mintsem a reménytelenség dokumentuma”.943 Nagyon fontos látnunk tehát, hogy a
szenvedés – a keresztény teológia és Pilinszky szerint is – kétféle. Hiszen lehet a szenvedés
megtisztító: maga a kereszt, de lehet maga a pokol. Ezt a megkülönböztetést – ha másért nem,
egy autentikus értelmezői hozzáállás kialakítása érdekében – nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Ebben a kontextusban furcsának látszik Pilinszky-vers megváltatlanság, megválthatatlanság tapasztalatáról beszélni, vagy arról, hogy a szenvedés megjelenése költészetében önmagában, freudi elszólás módjára teszi semmissé a hit rózsaszín illúzióját, a reményt.944 (Abból is látszik a Pilinszky-vers eminens funkciója, hogy minden interpretátor önigazolásul
használja ezeket a szövegeket. Ahogy én is. Ezért szeretném megmutatni, hogy a fönti értelmezések ellentéte is kiolvasható Pilinszky életművéből.) Ha feltesszük, hogy a vers-alany a
938

Szövegszerűen semmi nem igazolja Gellért Marcell kijelentését, miszerint Pilinszkynél Jézus Krisztus csupán
az anyagi világ örök passiójának ősképe, vagyis a céltalan szenvedés abszolutizált metaforája. GELLÉRT, 27–29.
939
Pilinszky, Hajnalban történt (1960), Nehéz órák (1961) = PILINSZKY, TEC I., 84–86., 140–142.
940
TÜSKÉS, 57-58. (Maár Gyula szóbeli közlése alapján)
941
Pilinszky, Hal és háló (1961) = Szög és olaj, 44.
942
A vers a Harmadnapon kötetben jelent meg, de 1947-ben publikálták először. Egyébként pár sora nagyon is a
Halak a hálóban és a Téli ég alatt föntebb idézett, kétségbeesett kijelentéseire emlékeztet: „Saját végeddel kérdelek: / a gőggel égő évek, / az olthatatlan büszkeség, / ha végül úgy se véd meg, / az egész életünk mit ér?”
943
Pilinszky, Levél az unalomról = PILINSZKY , TEC I., 328–329.
944
FÜLÖP, 27–28., ALFÖLDY, 7–8. (Utóbbi szerint Pilinszkynek „nem hite rendült meg, hanem a reménye”.)
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szenvedésben az emberiség egyetemes sorsközösségébe tagozódik bele – így „együtt
szenved” (compassio), mint Krisztus. Ahogy a keresztény hagyomány alapján látható: ez
Krisztussal egyesítő szenvedés is, ami nélkül nincs üdvösség. Éppen a kereszt fölvétele, tehát
a szenvedés elfogadása teszi indokolhatóvá a reményt. Az Újszövetség szavaival: „vele együtt
szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk” (Rm 8,17). Valamiképp a szenvedésnek és
az örömnek, vagyis az élet teljességének ezt a közös fölvállalását jelenti az engagement immobile (mozdulatlan elkötelezettség).
Egyébként ha találunk egzisztencialista vonást Pilinszky költészetében, akkor éppen ez
a kifejezés utal rá. Az egzisztencializmusok szerint a létbe vetett ember fellázadhat a nem
akart lét ellen (öngyilkosság), de feladatként vállalhatja is a létet. A lét választása az engagement (elkötelezettség).945 Pilinszky erről így nyilatkozott: „A pokol titka: a semmi titka, az
élet örömeinek és szenvedéseinek megtagadása. A mennyek titka viszont a szeretet titka: az
élet örömeinek és szenvedéseinek vállalása”.946 „Nem a földi realitások megkerülése, hanem
vállalása vezet a mennyei hazába”.947 És éppen ezt a vállalást tartja ő „katolikusnak”, vagyis
„egyetemesnek”: „katolikusnak lenni ma ismét az élet, a lét totális igenlését jelenti”.948 Ezt az
egzisztencialista kapcsolatot egyébként Simone Weil írásai is táplálhatták: „mint szabad és értelmes lénynek [ti. a embernek], csak egy választása van, mégpedig az, hogy kíván-e engedelmeskedni, vagy sem” – írja Weil.949
Ahogy Wirth Imre csodálatosan kifejtette, az Apokrif pontosan ebből a fölvállalt szenvedésből eredő „éjszakai lelkiállapotnak”950, vagyis a „golgotai szituációnak” a verse951. Hiszen már a nyitósora is – „Mert elhagyatnak akkor mindenek.” – Jézusnak a kereszten mondott utolsó szavaira utal952: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”. A Biblia szerint a
kereszt által végbevitt compassio teljesen kölcsönös, és egyedül ez egyesítheti a szenvedő emberiséget a szenvedő Istennel (más lehetőség híján). Hiszen Jézus „bűnné” lett azok életéért,
akik benne hisznek (2Kor 5,21). Vagyis olyanná, akiről az Atya elfordította az arcát (a bűn
miatt). A hívő pedig az által lesz az üdvözültek közösségének tagja, hogy elkötelezi (engagement!) magát az életre – vagyis fölveszi a keresztet –, hogy kiegészíthesse testében, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből (Kol 1,24).

945

SZABÓ F., 71–72.
Pilinszky, Nyugati melankólia (1960) = PILINSZKY, TEC I., 106.
947
Pilinszky, Hivatottságunk a szentségre (1965) = PILINSZKY , TEC I., 368.
948
Pilinszky, A teljesség felé (1963) = PILINSZKY, TEC I., 297.
949
Pilinszky, Simone Weil a szerencsétlenségről és az istenszeretetről (1965) = PILINSZKY, TEC I., 404.
950
BENEY, Idegen vagy szegény, 92.
951
WIRTH, 130–141.
952
DOMOKOS, LATOR, 346.
946
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Pilinszky éjszakája – mely sokszor tengerként is megjelenik – tehát jogosan azonosítható a hit éjszakájával, vagyis a „golgota-szituációval”, a megváltás óráival, melynek átélése
által a hívő osztozni lesz képes a megfeszített szenvedésében. Ennek az éjszakának a legteljesebb valóságát Jézus élte át, a kereszten. Ez a tökéletes önkiüresítés, a beteljesedett kenózis
magánya.953 Maga Pilinszky írja, hogy Jézus ez által lesz visszavonhatatlanul emberré, és így
magának az emberi nemnek az üdvözítőjévé: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem! (…) Jézusnak ezt a mondatát szeretem a legjobban, (…) Ezzel az egy mondattal jegyezte el magát végképp velünk. (…) Utoljára még mintha az Atya is levette volna róla tekintetét.
(…) soha többé nem foghatja be fülét, ha kétségeinkben saját mondatát kiáltjuk feléje. (…)
Egy lett közülünk mindörökre”954, máshol pedig: „«Uram, Uram, miért hagytál el engem!?» –
ezzel a kiáltással élte át talán a legmélyebben az emberi természet fájdalmát és veszélyeit.”955
Végül pedig egy több mint tíz évvel későbbi írást idéznék: „Utoljára mi is elhagyatottak leszünk, ahogy te is annak érezted magad. De – erre is példád tanít – ez az Atya pillanata. A
mozdulatlan alapé, a mozdulatlan várakozó atyai házé, a sötétben, a bokrok mögött meghúzódó szerelmetes várakozásé. Amikor azt mondtad, hogy beteljesedett, kezed a kilincsen volt
már”.956 Kéz a kilincsen, mint Toldalagi Ősz (Im üdvözöllek) című versében. Ebből azt is észrevehetjük, hogy Pilinszky költészete a tékozló fiú éjszakáját messzemenően ezzel a szituációval, vagyis a hit éjszakájával azonosította, és hogy a szenvedés vállalása valójában a szenvedéstől való megszabadulásra irányul költészetében. Ez pedig éppen nem a pokol.
Az egész Trapéz és korlát kötet, a Halak a hálóban című vers, – de voltaképpen egész
költészete – ebben a szituációban áll. A tenebrae sötétségében. Pilinszky esztétikai gondolatmenete szerint ebben kell állnia, hiszen ez a művészet egyetlen valódi létlehetősége. „«Boldogok, akik sírnak» – ez nemcsak vallásos igazság, de esztétikai norma is, minden nagy művészet alaptörvénye (…) minden igaz mű – kimondatlanul – a tékozló fiú történetének megismételése”957, „a keresztény művész nem mesteri ábrázolója kíván lenni hősének, hanem felebarátja, s nem szerencséje, hanem veresége óráiban akar legközelebb férkőzni hozzá”958. „Egye-

953

„Kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez (…) Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,7–8)
954
Pilinszky, Nagyhét (1963) = PILINSZKY , TEC I., 265.
955
Pilinszky, Magány, magányosan, egyedül (1962) = PILINSZKY , TEC I., 209., de erről ír Az olajfák hegyén című
írásában is (PILINSZKY , TEC II., 236.). Hans-Georg Gadamer egyébként tökéletesen erre jut Paul Celan költészetét
elemezve: „Jézus utolsó szavai bizonyosan nem az Istenben való kételkedést fejezik ki, hanem a szenvedés és a
halál túlerejét igazolják. Abban nyilvánul meg az emberfia és az emberek legvégső közössége, hogy elszenvedik
a halált.” és „éppen az teljesíti be Isten emberré válását, hogy a haldokló Jézus úgy érzi: Isten elhagyta őt. Ez az
érzés mélyen emberi”. GADAMER, Értelem és az értelem elrejtése…, 71., 74.
956
Pilinszky, Én Jézusom (1977) = PILINSZKY, TEC II., 294–295.
957
Pilinszky, Egy lírikus naplójából (1968) = PILINSZKY , TEC II., 113–114.
958
Pilinszky, Tűnődés az evangéliumi esztétikáról (1961) = PILINSZKY , TEC I., 182.

212

dül az, hogy a művész igenis belehal művébe, adhat egyfajta titokzatos életet munkájának”.959
Ámulatba ejthet bennünket, hogy ez a huszonéves költő milyen intuitív éleslátásról tesz tanúságot első kötetének lapjain – és ehhez nagyon is sok köze van Toldalagi-féle idődrámának.
Jól láthatjuk: első kötetének versei visszhangozzák azt, ami időskori esszéiben talál csak fogalmi megfelelésre. Amit ifjúkorában megörökített, arról csak évtizedek múltán kezdett beszélni: „a művészetben csak az szárnyal, ami földhözragadt, egyedül a szegénység gazdag és
a vereség győzedelmes”.960 És persze Simone Weil írásaiban: „Nincs királyian szebb a művészetben a szerencsétlenség hiteles ábrázolásánál.”961
Tehát induló kötetének első mondata (voltaképpen költészetének nyitánya): „Te győzz
le engem éjszaka!” nem valamiféle archaikus őselem megszólítása, hanem voltaképpen a
megváltó kereszt szólítása, és a golgotai szituáció fölidézése, a fölvállalt compassio értelmében. (Pilinszky az átlagosnál is nyitottabb volt az együttérzésre 962.) Szintén ő írta: „Mióta Jézus meghozta véghetetlenül szelíd áldozatát, megváltozott a tragédia fogalma, a vereség jelentése (…) épp tökéletes vereségével szerez győzelmet.”963 A költészete invokációjának tartott
felkiáltás tehát – a művészet és az élet szintjén egyaránt – éppen Istennek azt a „tökéletes vereségét” kívánja vállalni, amely már az Ószövetség lapjain is megjelenik: „nincs remekmű,
amibe az alkotó bukása ne volna beépítve”964. A történet szerint az Úr Jákobbal birkózik, Jákob legyőzi Istent, ami révén elnyeri az Izrael nevet és Isten áldását (Ter 32,24-32): „az ószövetségi Istennek titokzatos veresége különben rendkívül hasonlatos Jézusnak a kereszten elszenvedett halálos kiszolgáltatottságához”.965 Ez a vereség az, ami – úgy tűnik – ősi. Az Éjféli fürdés által leírt ünnepen is erről az ősiségről lehet szó: „ősállapot a vereség”966 (nem az
éjszaka arkhé-szerű ősprincípiumával állunk tehát itt szemben). Erre a mindennél ősibb vereségre vonatkozik az Éjféli fürdés című versben fölhangzó időtlen sírás is.
Ez a vereség pedig nem más, mint a szeretet veresége, a szeretet tragikus voltának
megtapasztalása: „ … akit vagy amit szeretünk (legalábbis a világ ok és okozati szintjén) halandó és veszendő. Innét minden szeretetünk tragikuma, valódi keresztje”.967 A megfeszített
Isten ős-tapasztalata ez. A kereszt ugyanis – mint Isten szeretetének tündöklő kinyilatkoztatása968 – nem a vég, hanem a kezdet. Istennek ugyanis „már” a kezdetek előtt „szándékában állt”
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meghalni szeretteiért969: Isten az a Bárány, akit „a világ megalapítása előtt megöltek”970,
vagyis „Isten már akkortól szeme előtt tartotta szent Fia halálát”.971 Ezért a szeretet tragikumának tapasztalata voltaképpen mindennél ősibb tapasztalat. Isten, aki maga a szeretet, már a
bűnbeesés előtt tudatában volt annak, hogy a teremtésnek micsoda ára van: a szenvedéssel
már azelőtt szembesült, hogy megteremtette a világot (a kereszt valósága nem a Golgotán tárult föl előtte) – Isten ezzel a tudással együtt vállalta a teremtést.972 Pilinszky gondolatvilágában szinte a teremtés szükségszerű következménye a Szeretet-isten veresége a teremtésben:
„Minden szeretet tragikus; nincs szeretet tragédia nélkül. És Istennek még csak választása
sincs, hogy elfogadja a szeretetet, vagy elutasítja a tragédiát, mivel ő maga a szeretet. Minden szeretet tragikus a földön. S fordítva is: szeretet nélkül nincs tragédia.”973
Hogy mennyire központi a compassio-nak, vagyis a szenvedés egyetemes, válogatás
nélkül mindenkit sújtó voltának, és annak vállalásának jelentősége, jól látható Pilinszky egyik
novellájából. Ebben egy teljesen apró tornaórai esemény válik egy kisfiú – egy gyermek – totális vereségévé (ebből is látszik, hogy nem létezik gondolkodása szerint „jelentéktelen” fájdalom). Itt még a megfeszítettnek a kereszten kimondott szavai is fölmerülnek: „Hányódott
álmatlanul a forró párnán, mint egy hajótörött a tutajon, a gyulladt, száraz egyenlítői nap alatt.
– «Istenem, Istenem, mi történt velem? »”. A novella – és Pilinszky más írásai – szerint azonban a szenvedésnek, vagyis a kereszt „vereségének” vállalása feloldást hoz. Pilinszky életművében tehát korántsem egyoldalúan jelenik meg a szenvedés tapasztalata – nem csupán a
„megválthatatlanságra” kellene figyelnünk sorai közt: „Lehunyta a szemét, és a hősök komolyságával megismételte a mondatot: – «Elfogadom a vereséget». Ekkor indultak meg arcán másodszor is a könnyek. De ez a sírás csodálatosan könnyű volt, mintha nem is ő sírt volna. Valami nagyon mély békét érzett magában, az alvó szobában, az éjszakában, egészen a
csillagokig, s azokon is túl, aztán elnyomta az egyenletes álom.”974 Ez a vállalás, az életre
mondott igen, amely a szenvedésből egyszerre örömet fakaszt, szerinte ünnep: a „sírás ünnepélye”975 – a „mélypont ünnepélye”. Egy 1966-os verstöredékében az éjszaka úgy jelenik
meg, mint előkészület: „Előkészület // örökös előkészület / a bárány éjszakája. / Időtlen előkészület / a sírás ünnepélye.”976 Gondolatvilágában szenvedés és öröm, vagyis a vállalandó
élet teljessége, éppen ebben áll össze az élhető világ realitásává – szemben a szenvedés nélkü969
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li bűn irrealitásával: „A kegyelem és öröm együtt ért / azzal, amit nyomorúságnak / neveznek
általában.”977
Ezt a teljességet idézi föl már az Éjféli fürdés című vers is (hogy korábbi példánknál
maradjunk): „És mintha hívást hallana, / zuhanni kezd az éjszaka / (…) / Talán egy ősi ünnepen, / hol ég is, víz is egy velem, / s mindent elöntve valami / időtlen sírást hallani!” Pilinszky
életművében újra és újra, versben és prózában egyaránt, szinte kiapadhatatlanul tér vissza ez a
motívum. Már-már a misztikus megtérés-élmények makacs erejére emlékeztető módon. Erre
Beney Zsuzsa is utalt: „nem lehetetlen, hogy Pilinszky költészete egy megrázóan érvényes, Isten jelenvalóságát sugalló élményből, az ezt közölni vágyó gondolati megfogalmazásból született.”978 Ha az életrajzban keresgélünk, joggal gondolhatunk itt arra szentgyónásra, melyet
már föntebb idéztünk. De az életrajz megfelelő elemein kívül más analógiák is adódnak: a Pilinszky által oly sokra becsült Dosztojevszkij Karamazov testvérek regényből emlékezhetünk
Zoszima sztarec földreborulására: „Zoszima az egyetemes alázat útján jut el az egyetemes
szeretetig és az örömig, az egyetemes elragadtatásig: «Örömkönnyekkel áztasd a földet, és
szeresd e könnyeidet.»”.979 (És a föntebb már idézett Toldalagi-költemény: „s jön majd egy
furcsa pillanat, / mikor szívében megszakad, / elpattan a hatalmas csend / s a tüzes szív csak
egyre zeng / és leborul a barna földre / sírva, nevetve, meggyötörve / s a föld és a szív összezeng”).980 Ezek szerint a föld, ami itt valószínűleg a tökéletes életkudarc metaforája, hozza
meg az oly áhított örömöt, feloldást.
Amit a szenvedés és a vereség, majd az abból fakadó győzelem kapcsán elmondtunk,
nem csupán spekuláció. Pilinszky egész életművében megalapozott elgondolásról van szó; újra az ő szavait idézem igazolásul: „Át kell küzdenünk magunkat a holtponton, a sivatagon, a
vereségen és a »halálon« ahhoz, hogy megérkezhessünk a győzelem valóságába.”981, „aki viszont vállalja a »prést«, gyakran épp a leghevesebb szorítás, szorongattatás idején hirtelen
megsejti az ellentmondásokat föloldó szabadságot, valami új és kimondhatatlan realitás vigaszát. (…) S ez a vigasz váratlanul épp a «prés», a világ, az emberi lét «bizonytalan oldala»
felől érkezik. Hölderlin szép szavával: amikor a szorongattatás a legnagyobb, közel a szabadító”, a hosszútávfutót épp „a futásába beépült vereség röpíti előre”. 982
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A kihalászott hal
Szükségünk volt az előző harminc-egynéhány oldal fejtegetéseire ahhoz, hogy képesek legyünk a Halak a hálóban című vers sajátos olvasatát kialakítani. Ez az olvasat – reményeim
szerint – minden eddiginél teljesebben, és valóban összhangban lesz képes megragadni a vers
legapróbb részleteit is. Alapfeltevésem az, hogy a Halak a hálóban ugyanabban a „golgotaszituációban” áll, amelyben az Apokrif is értelmezhető volt. Benne a kereszt éjszakájának tapasztalata oly vakító fénnyel kápráztatja az olvasót, hogy az kétségek közé kerül, – mint a
misztikusok a lélek sötét éjszakájának tapasztalatában, amikor is elveszíteni vélik Istenüket.
Pedig Isten éppen akkor ragadta meg őket. Ezek szerint a versben megjelenített háló nem más,
mint Isten feneketlen irgalmának hálója, mely a legsötétebb mélységekből is képes felszínre
hozni az embert, így a poklokról is, ahová Krisztus szállt alá. A hal magának az embernek a
metaforája: a műalkotás ilyen értelemben nyilvánvalóan az emberre, és az emberi létre koncentrál.983 Egészen konkrétan az emberszerető Istentől származó kegyelemnek, és az abból fakadó megváltásnak a versével állunk szemben. A benne megjelenő látvány valóban lét-ábra,
méghozzá az emberi lét egyetemes ábrája, amely kozmikus méreteket ölt.984 Ebben a versben
azonban nem általában véve van szó az emberről, hanem személyesen és egyenként: „a képnek, amelyet megrajzol, nem nézői, hanem részesei vagyunk, a verse rólunk szól. Mi vagyunk
a hálóban hányódó halak.”985
Tehát ahogyan megragadjuk a vers „tartalmait”, az modellje annak is, ahogyan az életünkkel bánunk. Emlékeztetnék Hans-Georg Gadamer szavaira: „A költő többféle választásra
is lehetőséget ad. Magunknak kell döntenünk, mint minden nyelvi alkotás esetében, amit a
költő hoz létre. Nem hivatkozhatunk rá.” Pilinszky költészete a „hogyan éljünk” kérdésre akar
megfelelni – de általunk.
Elsőként a vers címéről kell szólnunk. A cím már elöljáróban is utal arra, amiről az
egész vers beszél. Pilinszky egyik prózai írása hasonló címet visel, ami első ránézésre – a verset körbeölelő interpretációs hagyomány kontextusából – egykönnyen nem indokolható. Albert Camus Rekviem egy apácáért című darabjáról írt ismertetésről van szó.986 Ez a dráma tulajdonképpen novella-adaptáció, amely William Faulkner egyik írásából született. Pilinszky
1961-ben írt egy kisebb esszét róla Hal és háló címmel.987 A darab jól láthatóan a bűn, a szenvedés és a megbocsátás emberi viszonylatairól beszél. A történet dióhéjban a következő: egy
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afroamerikai cselédlány, aki korábban utcanő volt, megöli jótevőjévé lett munkaadója csecsemőjét. Azonban – a darab sugallata szerint – nem aljas szándékból, hanem azért, hogy megmentse a gyermeket. Ugyanis a gyerek anyja, aki korábban szintén prostituált volt, a gyilkosság előtt vissza akart térni régi világába, kisbabájával együtt. Nancy, a cseléd, a gyermeket ettől az élettől akarta – a gyilkosság által – megmenteni.
De nem ez a tett a darab centruma, hanem inkább a megölt gyermek édesanyjának
bűnvallomása, melyben megvallja, hogy tulajdonképpen ő okozta gyermekének halálát, mivel
„kívánta a rosszat, mert szerette és többre becsülte a jónál”.988 Másrészt a halott gyermek apja
– látszólag az ő hibájából lett felesége leány korában prostituált –, megtanulja elfogadni a
megbocsátást: „megbocsátani talán könnyű, de nehéz elviselni, hogy megbocsássanak”.989 A
gyermek és a kivégzett cselédlány halála a további életükben „alkalom” lesz a házaspár számára a szenvedésre – „szenvedni úgy, ahogyan az ember lélegzik”.990 Szempontunkból a halálos ítélet kihirdetésekor hangzik el a darab kulcsmondata, méghozzá a gyilkos ügyvédje szájából: „(a bíró) «Vajon megértette?» (Stevens) «Amennyire egy szenvedő és hívő lélek meg tudja érteni, hogy mi sújtja, megértette, bíró uram»”.991 Meggyőződésem szerint ezért a mondatért kapta a darabról szóló esszé a Hal és háló címet. És túl az egész kérdésfelvetés problematikáján, konkrétan ez által a mondat által kapcsolódik a Trapéz és korlát 1942-es verséhez.
Pilinszky kritikája szerint Isten könyörtelen a bűnnel szemben, de csupa irgalom és
szeretet a bűnössel szemben. Szerinte Camus drámája Isten irgalmának határait kémleli, és
ennek során arra a következtetésre jut, hogy Isten irgalma „feneketlen”: egy tökéletesen félrecsúszott, végül a legsúlyosabb bűnig, a gyilkosságig süllyedő emberig is „leér”, és megkegyelmez neki. Pilinszky más írásait olvasva érthetjük meg: szerinte Nancyt a tetteiből fakadó
szenvedés mérhetetlen súlyának vállalása tette méltóvá Jézus pillantására, az irgalomra. És
ugyanez érvényes a gyermek szüleire is. Ugyanaz vált mindannyiuk megmentőjévé, ami a
„jobb latornak” is üdvösségére szolgált: „hogy tudta, jogosan bűnhődik”, „igen a jobb lator
volt az egyetlen, aki tudta, hogy joggal agonizál (…) s ez elég volt ahhoz, hogy ő legyen az
egyháztörténet egyetlen szentje, akit maga a Megváltó avatott azzá”.992 Ez pontosan azt jelenti, amit a teológia nyelvén így fogalmaztak meg: „bennük Jézus sorsa ismétlődik, mert az élet
hatalma Jézusból árad reájuk, mert a kapu a halál országa és az élet birodalma között Jézus
keresztje”.993
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A hálóban vergődő hal tehát nem más, mint az elismert bűn súlya alatt rogyadozó ember – és itt kivétel nélkül minden emberről szó van, vagyis ez által a kép által az emberiség
egyetemes sorsközössége kerül a művészet hatókörébe. A háló ebben az összefüggésben az
emberszerető Isten – már-már meggondolatlan, őrültnek is nevezhető – irgalma, mely a bűn
feneketlen mélységeibe is leér: „A felebarátba a hálátlan éppúgy beletartozik, mint a hálás,
az okos éppúgy, mint az ostoba, a szamaritánus éppúgy, mint aki sebet ejt. Mert egyedül ez a
szabadjára eresztett háló szállhat alá azokba a vizekbe, ahová az óvatosság sose ér le.”994 Az
irgalom ezen tökéletesen „szabadjára eresztett” hálójának a képzete tagadhatatlanul evangéliumi kép. Meglepő, hogy a vers eddigi interpretációi Pilinszky komplex metaforikus együttese
kapcsán még utalás szintjén sem említették azokat az evangéliumi képeket, melyek által Jézus
a kegyelem világméretű missziójába küldte az apostolokat: „jöjjetek utánam és én emberek
halászaivá teszlek titeket” (Mk 1,17). Jelenits István sem lépett el a Halak a hálóban egzisztencialista interpretációjától. Erősen allegorizáló értelmezése szerint a Halak a hálóban képének a következő (metafizikai) jelentés tulajdonítható: az isteni teremtő akarat hálója az embert
a „lét-előtt”, a „nemlét” tengeréből emeli ki, és vonja arra a partra, ami a világ.995 Pedig Pilinszky említett versének világméretű látványa a biblikus emberhalászat képéből (is) gyökerezhet.
Jézus az apostolok küldetésével kapcsolatban többször beszélt arról, hogy azok „ezentúl”, vagyis a vele való találkozás után, emberek halászai lesznek.996 Szó szerinti fordításban
így hangzik Márk evangélistánál Jézus mondata: „Jöjjetek utánam és azt cselekszem majd,
hogy emberek halászai lesztek”.997 Vagyis az Evangélium szerint Isten maga „cselekszi” a halászatot, vagyis Isten maga a „halász”, akiről itt szó van. Az ezen a helyen alkalmazott görög
zoreo ige, melyet halászni értelemben fordítanak, valójában azt jelenti: élve elfogni, másodlagos értelme szerint pedig azt, hogy veszélytől megmenteni.998
Jézus ezt a képet egyéni módon pozitív értelemben használta, szemben például az
Ószövetség szövegeinek döntő többségével. Az értelmezők ezért Jézus teljesen saját, eredeti
képalkotásának tartják. Egyes vélemények szerint ez egyike Jézus azon kevés mondásának,
mely tökéletesen sértetlenül maradt fönn.999 A ókeresztény művészetben előszeretettel ábrázolták Ezekiel könyvének halakkal telt életfolyóját (Ez 47,1-10), Pétert és Jánost pedig annak
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partjain állva, mint halászokat.1000 A keresztény beavatás szentségét, a „keresztséget”, jelentő
görög szó – baptizo – valójában nem a „kereszt” szóval áll kapcsolatban (ahogy a magyar kifejezés sugallná), hanem „alámerítést” jelent. Mindezeket egybevetve állíthatjuk: nem véletlen, hogy az ókeresztény időkben létrejöhetett a megtérőket „pisciculi”-nak, vagyis „halacskának” nevező metafora (a keresztelőmedencét „piscina”-nak, vagyis „halastónak” nevezték).1001
Tehát az embert a hal metaforával megnevezni tökéletesen benne áll a zsidó-keresztény kultúrkör mitologikus-allegorikus horizontjában.
Az Ószövetség főképp Isten büntetésének metaforájaként alkalmazta a „kihalászás”
képeit: „ismerjétek el, hogy Isten alázott meg, és ő volt, aki körülvett hálójával” – mondja Jób
könyvében a bűntelenül megpróbált, és „irgalmatlanul” szenvedő Jób (Jób 19,6). A Biblia
„bölcsesség irodalma” máshol is alkalmazza ezt a képet: „Mint a halak, amelyeket megfog az
alattomos háló, s mint a tőrbe esett madarak, úgy esnek kelepcébe az emberek is a baj órájában, ha az hirtelen rájuk szakad” (Préd 9,12). A próféták többször a halászokkal fenyegették
azokat, akik Izrael Istene ellen szegültek: „íme, sok halászt küldök – mondja az Úr -, hogy kihalásszák őket” (Jer 16,16). Valószínűleg abból ered e metafora használatának ennyire negatív képzetköre, hogy a hálóval való halászás a maga realitásában egy igen könyörtelen tevékenység. A kihalászott halak kimúlásuk előtt sokat szenvednek a hálóban. Benedikt Schwank
– János evangéliumának egyik kommentár-írója – saját tapasztalatai alapján leírt egy Genezáret-tavi halászatot. A halászatnak ez a formája ősidőktől a mai napig csak sötét, éjszakai vizeken (!) alkalmazható – és így volt ez az evangéliumi időkben is. Pilinszky képe tehát a lehető
legtöbb szállal ebbe a hagyományba szövődik bele. Schwank leírása kísértetiesen életszerű, és
analógiákat is szolgáltat: „Éjfél felé visszatértem Gennesszár kikötőjébe, hogy röviddel ezután
a voltaképpeni halászflottával újra kihajózzak a sötét, de csillagfényes éjszakába. Az első csónak közelében, amelynek fénye még mindig ugyanazon a ponton világította meg a sötét vizet,
kivetettünk egy 200 m hosszúságú halászhálót, amely 50 m mélyre merült le a vízben. Kerekded alakú függönyként húzódik immár ez a vízbe vetett háló a kivilágított csónak alatt. A
«haber» (társ), aki a csónakot felügyeli, ekkor parancsot kap, hogy oltsa ki a fényt. (…) Közben a halászok az alsó kötélnél kezdve egy csörlő segítségével elkezdik összehúzni a hálót,
mint valamiféle erszényt. A fényszórók világosságában máris látni a halak nyüzsgését a sötétzöld habok között. (…) felemelkedik az óriási »zsák« ezüstszínű, élő tartalmával együtt. Felettünk a déli csillagos égbolt sziporkázik. (…) a levegő után kapkodó fehér halak és a vergődő kövér harcsák beborítják a ridegkátrányos aljzatot. Egy halász gázol a halak közé, és lábbal
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osztja meg a zsákmányt jobb és baloldalra. Ezután elkezdi kiválogatni a nagy halakat, és beledobálni az előre odakészített ládákba. A fejletlen példányokat visszahajítja a tóba: ezek még
nem értékesek számára. Amikor végül a háló maradék részét is kihúzzák a vízből, a hálószemeken még mindig vannak kopoltyúikkal fennakadt halak, amelyek levegő után kapkodnak.
A csónakban és a halászhajó fedélzetén maradtak utolsó erejüket megfeszítve vergődnek felfelé, de már nem képesek a csónak oldalán átlendülni (…) Miközben hallgatagon személelem
ezt a kegyetlen éjszakai foglalatosságot, amelyet ezek a keménykötésű zsidó halászok érzelgősség nélkül végeznek, egyikük így szól hozzám: «Meg kell mondanom, nagy kijelentést tett
a ti Jesuátok, amikor ezt állította: Embereket fogsz halászni!».”1002
Máté evangéliumában ezt olvashatjuk: „Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett
hálóhoz, amely minden fajta halat összefogott. Amikor megtelt, felhúzták a partra, leültek, a
jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványát pedig kidobták. Így lesz a világ végén is.” (Mt 13,47–
49). Amikor Jézus ezt a képet használta, valószínűleg nagyon jól ismerte a korabeli halászat
minden részletét. Tudta, hogy a halászat kínt okoz a halaknak. A hasonlat ezen – ószövetségi
– aspektusát nem szokták kiemelni, pedig nagyon is illeszkedik Jézus más kijelentései közé,
melyek a szenvedés elkerülhetetlenségét állítják: „aki nem veszi föl keresztjét és nem követ
engem, nem méltó hozzám” (Mt 10,38; Lk 14,27), „ha a földbe hullott gabonaszem meg nem
hal, egymaga marad, de ha meghal sok termést hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, és aki gyűlöli életét ezen a világon, megőrzi azt az örök életre” (Jn 12,24–25). Tehát Jézus kijelentése
egyáltalán nem áll ellentétben az Ószövetség metafora-használatával. Éppenhogy összefonódik vele: a „tengerbe vetett háló” képe nem csupán a keresztény missziós szóhasználat eleme,
hanem egyben a büntetés lehetőségét hordozó „végítélet” képe is, és ezen utóbbi jelentésében
átível a teljes Biblián.
Ez a kép valójában annak az „eszkatológiai szituációnak” a metaforája, mely Isten
megtestesülésével állt elő.1003 Ez a helyzet – a keresztény felfogás szerint – nem más, mint a
Messiás eljövetele után beálló korszak, melyet a Biblia előszeretettel nevez az „utolsó idők”nek. Olyannyira Jézusra és az ő „szolgálatára” jellemző a végidőnek ez a föntebb tárgyalt képi
megjelenítése, hogy feltámadása után a halászat az, amelyből Mesterüket azonnal felismerik
tanítványai: „Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. De a tanítványok nem ismerték fel,
hogy Jézus az. Jézus megszólította őket: «Fiaim, nincs valami ennivalótok?» «Nincs» - felelték. Erre azt mondta nekik: «Vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót, s ott majd találtok.» Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus
1002

SCHWANK, 606–607.
Az eszkatológia tárgya Krisztus második, ítélkező eljövetele, és az azt megelőző szorongatások. PÁL, ÚJVÁRI,
183.
1003

220

kedvelt, így szólt Péterhez: «Az Úr az!» Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét - mert neki volt vetkőzve -, és beugrott a vízbe.” (Jn 21,4–7). Annyira sajátja ez a szimbólum Jézusnak, hogy az evangéliumok tanúsága szerint a föltámadt Krisztus
több megjelenése alkalmával halat evett, vagy halat sütött (Lk 24,42). A János evangéliumában leírt tengerparti jelenet (Jn 21,1–14) egyébként valószínűleg a feltámadás utáni első esemény, amely az apostolok és Jézus között zajlott, és mint ilyen, a legősibb húsvéti elbeszélés
forrása az apostoli tradícióban.1004
Tehát a hálóval való kihalászás képe a biblikus gondolkodásban a (vég)ítélet, illetve
azt megelőző „nagy szorongatások” képe, amely kivétel nélkül szenvedéssel sújt minden embert. Sok keresztény gondolkodó szerint ez a végső halászat Jézus első eljövetelétől egész a
második eljövetelig tart: az evangéliumi tanítások hálóját ugyanis kivetették „a világ tengerébe; ez még ma is a hullámok között van kifeszítve és kifog mindent a sós és keserű örvényekből, ami belehull, vagyis a jó és a gonosz embereket egyaránt”, és „ez a háló akkor telik meg
teljesen, amikor a végén az emberi nem összessége betelik”1005. Mivel Jézus maga is szenvedett, ezért kezdték – maradva az általa fölépített allegorikus horizontban – őt is a hálóba esett
halak közé sorolni: „a sült hal Krisztus, aki szenvedett” és „Ő (ti. Krisztus) embersége szerint
a sült halhoz hasonló”.1006 De voltaképpen nem is „az egyiknek” tartották őt, sokkal inkább
„az elsőnek”, illetve még inkább „az egyetlennek”: „ő a kezdet, elsőszülött a holtak közül,
hogy övé legyen az elsőség mindenben” (Kol 1,18) és „az Emberfia (…) azért jött, hogy ő
szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért” (Mt 20,28). Úgy tűnik, hogy az Evangélium ezen
gondolatát Pilinszky is teljes mértékben osztotta: „ő (ti. Jézus), aki bűntelen volt, az elkövetett
bűn súlyát – vagyis a bűn igazi realitását – jobban érezte bárki bűnösnél és vezeklőnél. Nem
bűneinkben, de elkövetett bűneink realitásában osztozott velünk, s volt ember, a legemberibb
ember, bizonyos értelemben az egyetlen ember az egész emberiség helyett”.1007
Pilinszky gondolkodásában tehát a háló az irgalom hálója, amit a világba vetettek. Ez
a háló pedig nem a „nemlétből”, hanem pontosan a létből emel ki minket – abból a létből, ami
„irreális”, és a valóság „realitásával” konfrontálódik.1008 Jézus, aki lehetségessé tette ezt a világba vetést, egyúttal az első „hal” is, akit ez a háló kifogott. Az ő példája mutatja: a háló álta1004
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li megmenekülés nem megy szenvedés nélkül. A szenvedésnek pedig az eredeti bűn az oka.
Mivel minden ember bűnös, ezért minden embernek szenvednie kell. Nem azért, hogy bocsánatot nyerjen, hiszen azt Krisztusban az egész teremtés elnyerte, hanem hogy a szenvedés vállalása által szolidaritásra jutva, egyesüljön Krisztussal: „Bűnhődünk, de bűnhődésünk / mégse
büntetés, / nem válthat ki poklainkból / semmi szenvedés.” Ez a Krisztussal való együttszenvedés (compassio) végighúzódik a földi léten és a halálig tart: ez a hit élethosszig tartó harca.
Ez a gondolatmenet teljességgel beletagozódik az egyetemes keresztény hagyományba, de Pilinszkynél talán Dosztojevszkijt tarthatjuk az elsődleges forrásnak.
Tellér Gyula a következőket írta az Apokrif-fel kapcsolatban, de valójában Pilinszky
egész életművéről: „az időhöz kapcsolt, az örökös sötéthez kapcsolt fájdalom, a «magány», a
«mélyvilági kín» nem egyszeri jellegű, nem konkrét okokhoz, hanem a létezés lényegéhez tartozik, ontológiai, világmagyarázó jelentőségű. És most már látjuk: ettől kap és ennek ad értelmet a lefokozott intenzitású világvége képe. A világ végéé, mely ily módon folytonosan, az
ember teljes életén keresztül zajlik. (…) a pusztulás nem kívülről érkezik, hanem magukban a
dolgokban munkál”.1009 A Halak a hálóban értelmezése szempontjából felmérhetetlenül fontos figyelembe venni ezeket a gondolatokat!
Pilinszky egész költészetében úgy tapasztalhatjuk meg a Krisztus utáni történelmet, és
benne az aktuálist jelent, mint az eszkaton idejét. Ebben a költészetben az „utolsó idők” jelenlétének súlya már-már „időtlenné”, ontológiai valósággá válik. A végidő apokaliptikus valósága a születéstől halálig tartó, és egyetemesen minden embert érintő szenvedés tényeiben
mutatkozik meg. Lengyel Balázs véleményével tökéletesen egyet lehet érteni: Pilinszky költészetében a végítélet napja süt.1010 És bár igaz, hogy ez a fényforrás reményt visz a szenvedés, a
pusztulás képei közé, mégis, ez a költészet, illetve az abból kibontakozó létértelmezés visszavonhatatlanul fájdalmas, mert átjárja a nagyon is fenyegető szenvedés és a halál megmásíthatatlan valósága.1011 A szenvedést Pilinszky szerint sem lehet megtakarítani. Pontosan ez –
vagyis a saját bűneink által önmagunknak okozott szenvedés – az, amely sürgetővé teszi,
hogy végre „partra vonjanak” minket. Innen a Halak a hálóban című vers kétségbeesést sugalló hangvétele. Ez a türelmetlen várakozás a „ráérős” eszkatologikus próféciát a Bibliában
is átfordította a sokkal „türelmetlenebb” apokaliptikus beszédmódba. Míg az eszkatológia
ugyanis a jövőben remélt, a jövőben vágyott „megoldásról” szól, addig az apokaliptikus be-
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széd „a beteljesült jövőből” hirdet ítéletet a tűrhetetlen, az elfogadhatatlan jelennek. Az apokaliptikus beszéd ezért a jelen elé állítja a végítélet világméretű, megsemmisítő képeit.1012
Pilinszkynél az apokalipszisnek ez félelmetes napja nem a Harmadnapon kötetben jött
föl. Ez már ott sütött a Halak a hálóban tengere fölött is. A Halak a hálóban tehát ugyanolyan
mértékben apokaliptikus vers, mint az Apokrif. A megváltás boldog lakomája előtti történésekről szól, a várakozás éjszakájáról: az Apokrif-hoz, vagy akár a bibliai Jelenések könyvéhez
(amit Apokalipszisnek is neveznek) hasonlóan a beteljesedő ítélet képeit festi meg. Azonban
ez az ítélet – és ez Pilinszky üdvtörténeti szemléletmódjának sajátja – nem egy adott pillanatban jön el, hanem élethosszig tart. Költészete szerint ez maga a történelem, és az életünk – a
kiűzetés végigvándorlása (ahogy Toldalaginál is láttuk föntebb).
Maga a keresztény hagyomány szolgál támasztékkal a fölvázolt értelmezési lehetőség
számára. Mindenek előtt János evangéliumának már idézett, legősibb fejezete alapozza ezt
meg, amelynek egyik jelenetében a föltámadt Jézus a Tibériási tenger partján a kifogott halakból készült sülttel vendégeli meg az éjszakai halászatból megérkező tanítványait (Jn 21,1–14).
Későbbi keresztény interpretátorok a következő allegorikus jelentéseket fűzik e jelenethez:
„Jézus a partra lép, és megáll a hajnali fényben fürdő fövenyen. Számára már reggel van, mert
halhatatlan és szenvedést többé már nem ismerő Urunk az ő feltámadása után megveti a lábát
a mi halandóságunk tengerén kívül”1013, „mert ahogy a tenger az e világot jelenti, úgy a tengerpart a világ végét”1014, „a tengerparton, vagyis a világidő végső célpontjában van a boldog ország, amely egyetlen és örök hajnali étkezés”1015. Ennél világosabb szavakkal nem lehet
mindazt elmondani, hogy az eddigieken túl milyen értelmezési lehetősége van Pilinszky versének. De Pilinszky egy helyütt konkrétan ki is mondja a jelentés ezen lehetőségét, méghozzá
egy olyan novellisztikus prózai írásában, amely egy kisfiúról szól, aki eltévedt, majd hazatalált (vegyük észre a tékozló fiú történetének áthallásait!). Az otthon megtalálásának pillanatában hangzik el: „oly elragadtatással nézi ezt a napsütötte csöndes házat, mintha az örökkévalóság partján állna.”1016 (És erről megint eszünkbe juthat Toldalagi, az ő gyermekkori kertje,
háza, ahová verseiben mindig hazavágyik az identitását veszített „én”.)
A föntiek után talán már nem lehet kérdéses, hogy a Halak a hálóban tengere értelmezhető a „lét tengerének” is. A part pedig az a part, ami a léten túl van: az igazi valóság,
vagyis az „örökélet”. Egzisztenciánk, vagyis a „halandóság tengere” felől ez nem más, mint a
halál, vagyis a „nem-lét” (nem-egzisztálás). A „háló” minden embert összegyűjt, így maga a
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halál. Ez lehet a „végítélet hálója” – de egyben a krisztusi „irgalom hálója” is, amely a bűn feneketlen mélységeibe ereszkedik le, és onnan von minket a partra. Az egzisztenciát ezzel az
egzisztálás irrealitásból, vagyis a bűnnel való megbékélés káprázatából, a realitás jézusi valóságába vonja. Abba a realitásba, mely szembesít a bűn reális súlyával. (Itt emlékeztetnék két,
már idézett mondatra: „ő [ti. Jézus], aki bűntelen volt, az elkövetett bűn súlyát – vagyis a bűn
igazi realitását – jobban érezte bárki bűnösnél és vezeklőnél”1017 és „a világ egzisztál, irreális
és rossz, Isten: nem egzisztál, reális és jó”1018.)
Ezt, vagyis a „hálóban való hányódás”-t, el lehet utasítani, amely gesztus voltaképp a
teremtés, és az ajándékba kapott (örök)élet megtagadása. Azonban szabadságunkban áll vállalni is ezt, és ez a vállalás a föloldás – vagyis a szabadulás – lehetőségét hordozza. A „hálóban való hányódás” vállalása nem más, mint a „kereszt fölvétele”, vagyis a szenvedéssel teli
létben a Krisztussal való együttszenvedést vállalása. Így a halálba tartó lét, amely mindenképpen szenvedést jelent, fájdalmai megtisztítóvá válhatnak. A Halak a hálóban című versben
reprezentált szenvedés, nem más, mint tökéletes szembesülés a bűn realitásával. Így a bűn keresztény értelemben vett „abszurditásához” van köze: ahhoz, hogy az eredeti bűn – amelynek
„tiltott gyümölcse” után az ember oly nagyon áhítozik – semmi más, mint szenvedés. Ez a
szenvedés nem „megváltó szenvedés” (a megváltás ugyanis már megtörtént), hanem a bűn realitásából fakadó egzisztenciális tény: „Bűnhődünk, de bűnhődésünk / mégse büntetés,” – ez
azt jelenti, hogy a szenvedéssel és a halállal nem egy önkényes, zsarnok teremtő „büntet”, hanem a szenvedés és a halál a bűn létrendjéből és a bűnnel való „együttélésből” fakadó „természetes” következmény: „a bűn zsoldja a halál” (Rm 6,23)!
„Létezésünket” (emberi egzisztencia) áthidalhatatlan szakadék választja el „valóságunktól” (isteni lét). „A kettő közti valóság végtelen. A misztikusok éjszakája ez, az a színtér,
ahol a létezés erejének és Isten valóságának interferáló hullámai kioltják egymást”.1019 E távolságot hidalja át a kereszt, vagyis a kereszt éjszakája. A kereszt világideje nem más, mint az
eszkaton, a világtörténelem éjszakája. A személyes hívő élet számára ugyanez a tenebrae,
vagyis a világ elsötétedése Jézus szenvedésekor, amely minden hívő számára megismétlődik a
lélek sötét éjszakájában. Csupán szenvedés által lehet e távolságot áthidalni: „(a bíró) «Vajon
megértette?» (Stevens) «Amennyire egy szenvedő és hívő lélek meg tudja érteni, hogy mi sújtja, megértette, bíró uram.»”1020 A Halak a hálóban című vers csillag-képzete ezt az éjszakát
hívja elő, ezt intonálja.
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S éjfélkor talán
Mindezek után a vers utolsó sorai várnak még magyarázatra: „Roppant hálóban hányódunk /
s éjfélkor talán / étek leszünk egy hatalmas / halász asztalán”. Vajon mit jelentenek ezek a sorok? Hogyan illeszthetők a vers kontextusába? Erre próbálok még a következőkben választ találni. Azonban előtte kísérletet teszek bemutatni, hogy mi által érkezhetett el az interpretáció a
Halak a hálóban keresztény olvasatához. Ezt az olvasásmódot Toldalagi Pál egyes költeményei alapozták meg, illetve azoknak köszönhető, hogy egyáltalán fölmerült ennek a lehetősége. Toldalagi versei segítenek az utolsó négy sor magyarázatában is, mellesleg pedig egészen
konkrét kapcsolatra találhatunk a két költő egyes versei között.
Az eddig elmondottak alapján nem szorul indoklásra: a Halak a hálóban című vers értelmezése szempontjából egyoldalúság, ha a háló képét – a csillag szó miatt – kizárólag József
Attila űrképzetével, és abból a jeges magány és az elidegenedés képzeteivel hozzuk összefüggésbe. Jelenits István szerint Pilinszkynél a hálóban vergődő emberek képe nem József-Attilai, hanem inkább bibliai.1021 A csillag szó jelentősége csupán az egész vers – sőt: az egész életmű – összefüggésében állapítható meg, de semmi estre abból kiragadva. Ha igaz is lenne,
hogy Pilinszky költészetének alapmetaforája a csillag1022, és hogy ez a csillag „a jeges űr, a
magány, a borzongató, mérhetetlen messzeség és idegenség jelképe” – Vajda Jánostól Tóth
Árpádon, József Attilán keresztül Pilinszkyig, akinél ha ez a kép megjelenik, mindig a legkínzóbban egzisztenciális létbevetettségről van szó1023 –, mondom: amennyiben igaz is lenne
mindez, akkor sem jogos a csillagháló képét kizárólag közönyös világerők metaforájaként
szemlélni. Pedig ez következik azon vélekedésekből, melyek szerint a Halak a hálóban című
vers a kiszolgáltatott emberi lét, a semmiben vergődés komplex metaforája. 1024
Az első kétkedő kérdésem ezzel az olvasattal kapcsolatban az lenne, hogy mégis miképpen lehet a hálóban vergődő, egymást sebző halak tömegének képét a magányosság, a
semmiben vergődés metaforájaként értelmezni? A második, ennél is kínosabb kérdés: amenynyiben a háló valakinek a hálója, és ha ez a valaki – bár bizonytalanul – meg is jelenik a versben, akkor miért tárgyal az interpretáció „közönyös világerő”-ről (amit tulajdonképpen a semmivel azonosít)?
A vers maga állítja, hogy a halak nem ok nélkül vergődnek a hálóban, hanem okkal:
abból a célból, hogy étek legyenek éjfélkor a hatalmas halász asztalán. Kétségtelenül jelentősége van itt minden szónak: ez nem egy feszültséget oldó, a versre ráerőltetett, idegen szövetű
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csattanó, hanem a vers és az általa reprezentált valóság centruma, és így szervesen illeszkedik
a vers egészébe. Figyelmen kívül hagyása nem megengedhető az interpretáció számára. Ha
József Attila költészetének képei formálisan szerepet is játszhattak a csillagháló-kép kialakításában, lényege szerint azonban itt egészen más képzeteket ébreszt bennünk ez a kép. Jelenits
István meg is írta, hogy a nagyon hasonló szóhasználat mögött egész eltérő ambíciók húzódnak: míg József Attila a sötét űr jeges magányára koncentrál, addig Pilinszky a hálóban vergődő emberekre.1025 Korábbi gondolatmenetünkkel felvértezve magunkat, nyugodtan kijelenthetjük: a csillag szó legfontosabb – és talán egyetlen – szerepe Pilinszkynél az, hogy fölidézze az éjszaka atmoszféráját. Ezen a szón kívül az egész versben csupán az éjfél (mint időpontmegjelölés) utal még arra, hogy ami itt a szemünk elé kerül, az éjszaka történik. Abban az éjszakában, amelyet – ahogyan korábban láttuk – tenebrae-nek is nevezhetnénk. De hiba-e,
vagy véletlen-e az éjfél szó megjelenése ezen a helyen? (Jézus nem éjfélkor szenvedett!)
Amikor a csillagháló-kép előzményeit keressük a magyar költészetben, akkor József
Attila mellett Toldalagi Pál fiatalkori költészetében bukkanhatunk egészen nyilvánvaló intertextusokra. De nem csupán a magányos csillagháló képre, hanem a Halak a hálóban egész
motívumvilágára tekintettel. Így találhatunk rá az éjfél időpontjára is. Talán a Toldalagi Pálnál
föllelhető párhuzamok a Halak a hálóban keresztény szimbolizációból kiinduló olvasatát
azok előtt is legitimizálhatják, akik ezt túlságosan didaktikusnak, vagy erőltetettnek érzik. A
Vigiliában 1938-ban megjelent Éjfél (!) című Toldalagi-vers, a következő sorokkal kezdődik:
A lépések dobognak, meg-megállnak.
Sóhajtanék, de csend van. Nem merek.
Csak szívem csapkod megriadva. Lázad
s a holdvilágnak hálóján remeg.
A holdvilág hálója, amelyben a szív csapkod megriadva majdnem azonosítható azzal a komplex metaforikus együttessel, amelyet később Pilinszky használt a Halak a hálóban című versében. Szorosan ezek mellé rendelhető az 1940-es Im üdvözöllek című kötet Csillagok alatt
(Hörrennek a tüdők…) című verse is (fölhívnám a figyelmet arra, hogy itt a címben szereplő
csillag szó hasonlóan fontos az éjszaka fölidézésében, mint Pilinszkynél – ugyanis ezen kívül
csak az első versszak második sorának éjszaka szava utal arra, milyen napszakban is jár a
vers):
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Hörrennek a tüdők. Aztán beszívják
az éjszakának hűvös nedveit.
Idegekkel hálózott testem itt ráng,
hol csapkodják az ágak és verik.
Igaz ugyan, hogy itt a háló az idegek hálózatát jelenti, azonban a test ebben a hálóban ugyanúgy ráng, ahogy a hal a halász hálójában. (Egyébként hasonlót József Attilánál is találunk a
már idézett, 1932-es Háló című versben: „Idegeim elmeritem, / mint a hálót”.) De az ugyanebben a kötetben található Margitsziget (A lámpák torka…) című vers sorai megmutatják, miért lehetett a Csillagok alatt című verset is ide sorolni: az idegek hálója éppen az a háló, melyben az ember vergődik. Ezeken a helyeken – ahogy Pilinszkynél is – nem a háló mibenléte a
fontos, hanem az ember hálóban léte. Így válhattak ezek a képek is Pilinszky képének prefigurációivá. Ez a vers egyébként szintén az éjszaka idejébe van beleállítva:
Mi megfeneklünk itt, a révületben.
Árbóca eldőlt, ráng az idegek
kötélzete. Hálójában szegetten
a szív vergődik, csapkod és remeg.
Mint láthatjuk: Toldalagi költészetében már a Halak a hálóban keletkezése, tehát 1942 előtt
nagyon konzekvensen jelenik meg a hálóban vergődő hal képe az emberi szív metaforájaként
– igaz, hogy az eddig látott példákban csupán a csapkod, remeg, vergődik és ráng igék nem
teljes, ige-metaforaként funkcionáló jelenléte szintjén. Vagyis a föntiekben nem láttunk még
példát arra, hogy az ember, vagy az emberi szív nála in praesentia metafora keretei közt jelenjen meg – halként. Azonban így sem tagadható a párhuzam: egészen konkrét összefüggést teremt, hogy az emberi szívet foglyul ejtő háló Toldalaginál egy helyütt a holdvilág hálója – és
ez már-már lépésnyi közelségben jár a csillagháló pilinszky-i képétől. Ha azonban az olvasónak itt még kételyei lennének ezen összefüggés tekintetében, egy sokkal konkrétabb kapcsolatra is fölhívnám a figyelmét.
Gondolatmenetünk elővételezett kiindulópontja – az Éjféli mise a havason című Toldalagi-költemény, amely minden eddig idézettnél korábban közzétett írás (hiszen tudjuk, hogy
1936 decemberében jelent meg) – a hiányolt teljes metaforával is szolgál. Ráadásul a Pilinsz227

ky versében megjelenő komplex metaforikus együttesének képi motívumrendszere ebben
annyi analóg vonatkozásra talál, hogy a Halak a hálóban című Pilinszky-vers – filológiai értelemben – akár ebből a szövegből indulva is kezdhette kristályosodási folyamatát:
Csend volt. – Csak holmi seppegés vert
hullámokat a szíveken
s egy szívetfájdító derengés
vakított, hogy szelíd szemem
nem látta már a bükkfa-oltárt
(…)
Minden úszott és lebegett.
Az álom lassan lágy szövésű
hálóba fogta szívemet
s mint vén halász a drága zsákmányt,
a fénylő, pikkelyes halat,
öles vizek síkos lakóját,
a zöld fenyő-boltív alatt
ringó jászol elébe tette.
Ebben a versben az emberi szív expressis verbis halként szerepel: „hálóba fogta szívemet /
(…) / a fénylő, pikkelyes halat”. A hálóba fogás jelenetének nagy ívű hasonlatában megbúvik
ez a nagyon is idevágó és immár teljes metafora. Pilinszky Halak a hálóban című versében
szintén megtaláljuk a szív képét – kifejezetten a szív felmerülése után jelenik meg a remegés
és a vergődés szó: „Szívünk megremeg. / Vergődésünk testvérünket / sebzi, fojtja meg.”
Nem lehet véletlen, hogy az a kép mely Pilinszkynél „éjféli” kép („s éjfélkor talán”),
Toldalaginál kétszer is egy-egy „éjféli” versben jelenik meg: az Éjféli mise a havason és az
Éjfél című versek keretei között. Az sem lehet véletlen, hogy a hálót kivető és a halat zsákmányul ejtő halász képzete egyaránt megtalálható Toldalaginál is és Pilinszkynél is. Egy vélemény szerint Pilinszkynél a „hatalmas halász” kép az elfoszlóan bizonytalan istenképzet megjelenülése.1026 De sokkal több ez, mint elfoszlóan bizonytalan. Még akkor is, ha Toldalaginál a
halász képe – a költészetében való első megjelenésekor – még az álom metaforája. Ez az
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álom azonban már ezen a helyen is a gyermek Jézus ringó jászolához helyezi a halként kifogott embereket – ráadásul egy karácsonyi szentmise szituációjában –, tehát mintegy elővételezve, kimondatlanul, ez a kép már itt egymásba játszatja az Isten és a halász képzeteit. Pilinszky egyébként egy helyütt – gondolatban keresve a „misztikus egyesülés” szféráját, és arról értekezve, hogy halottaink „egyenest a szeretet sötétjébe” (!) kalauzolnak minket – a következőket írta: „Ifjúságomban hosszú időn keresztül az álomban véltem megtalálni ez áhított
megoldást.”1027, tudniillik azt a „helyet”, ahol az ember először „tapasztalhatja meg” azt a kincset, ami romolhatatlan, vagyis mennyei.
Az Éjféli mise a havason álomba futó szentmise szituációja pontosan ennek a „misztikus egyesülésnek” a közegét ragadja meg. Toldalagi más helyeken is fölhasználta ezt a képi
megoldást. Ezek a példák (melyek akkor is idevágnak, ha néhány évvel későbbi versekben találhatók) tökéletesen megmutatják azt, hogy a háló, a halász és a halászat kifejezések, mint
mitikus-allegorikus szimbólumok, ezen költészetek kontextusában a keresztény, újszövetségi
metaforizációra is utaló képek. Olyan képek, melyek a végítéletre és a megváltásra is vonatkozhatnak, továbbá a Jézussal való misztikus találkozásra. Így tökéletesen illeszkednek abba a
keresztény remitologizációs folyamatba, mely a két háború között jellemező volt például Babits Mihály költészetére1028:
Magdolna bűnét bánja. Majd
halászni kezdenek.
A hálójukban áll a hal.
A hal ma rengeteg –
töméntelen, miként a vágy,
mi elmeríti még,
Uram, teremtő Istenem,
szegényeid szívét.1029
Egyértelműen az a jézusi képalkotás került itt felhasználásra, mely az apostolokat emberhalászoknak nevezi. Jól látható az is, hogy a bűnös emberi lét az, amelyből úgymond hálóval kell
kifogni az embereket. A következő példa ennél is tisztábban mutatja, hogy a háló ezeken a helyeken az isteni irgalom megmentő tevékenységét, az irgalom művét szimbolizálja:
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Megaláztak és megszomorítottak.
Átütötték szívemet
s kínlódásomat látva, rám a hálót
könyörületből kiveted,
(…)
Megaláztak, hogy vigasztalj meg engem
és megszomorítottak, hogy szeress,
hogy kiválassz magadnak és keményen
hirdesd: Az én zsákmányom ez,1030
Ebben a második példában már a zsákmány-sorsnak az gondolata is fölmerül, mely a kifogott
halakat, embereket „étekké” teszi. Ez az egyébként nagyon is krisztusi – és Pilinszkynél
számtalan helyen ismételt gondolat – előfordul máshol is Toldalagi költészetében, szoros öszszefüggésben a „halóban vergődés” tematikájával:
A szeretetnek hálójába fogva
vergődünk ketten, Isten fiai.
Rabság ez, érzem és ezért szeretnék,
mint az oroszlán felordítani.
Nem megjuhászodva, de ragadozva
szembefordulni egyszer már veled.
Szeretném, amit megtiltottam én is
magamnak, felfalni szívemet.1031
Ebből is láthatjuk, hogy a Halak a hálóban szintén ezt a „fölfalást” megemlítő záróképe:
„Roppant hálóban hányódunk / s éjfélkor talán / étek leszünk egy hatalmas / halász asztalán”
egyáltalán nem valamiféle „horrorisztikus” (rém)látomás. Ugyanis Pilinszky gondolatvilágában ez a „fölfalás” a lehető legnagyobb szeretet jele: „hányszor látjuk, kivált a szerelemben
(…) a szeretet valóságos kannibalizmusát”1032, „a szerelem legmagasabb kifejezése, amikor
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be szeretnénk kebelezni, legszívesebben fölfalnánk egymást”1033. Bár a zsidó-keresztény hagyomány szerint a végítélet képei némileg valóban horrorisztikusak: „Jöjjetek és gyűljetek
egybe Isten nagy lakomájára, hogy királyok húsát egyétek, és vezérek húsát, és erősek húsát,
és lovak húsát, és azokét, akik rajtuk ülnek, és valamennyi szabad embernek és szolgának és
kicsinynek és nagynak a húsát!” (Jel 19,17-18) – azonban ennek a képnek a rémséges volta
tökéletesen a visszájára fordul, amint megértjük, hogy éppen Isten az, akit először „fölfalnak”.
Először és egyetlenként, voltaképpen mindannyiunk helyett: „kezébe veszi s megtöri a kenyeret, s táplálékul nyújtja mindannyiunknak tulajdon megtöretett testét”.1034 Az új teremtés,
amelyben az üdvözültek részesülnek, pontosan ilyesféle lakomai közösség1035: „fűben, fák
alatt megterített asztal, / hol nincs első és nincs utolsó vendég,”1036. Szeretetlakoma – agapé.
Ennek, vagyis kétezer év eucharisztikus hagyományának az ismeretében furcsa ezt a
„fölfalás-képet” úgy értékelni, hogy benne visszájára fordul Jézus mondása az emberhalászatról, és itt a zsákmányul esett hal képe az ember tökéletesen abszurd, értelmetlen életállapotát
prezentálja, nem pedig a szeretetből üdvözített, Krisztussal együttszenvedő emberiség léthelyzetét. Ez a gondolatmenet óhatatlanul elvezet ahhoz az olvasathoz, miszerint a Halak a hálóban versvilágában Isten nem filantróp Atya, hanem egy leviatán, egy szörny, egy emberzabáló ragadozó.1037
Igaz ugyan, hogy az első keresztényeket Jézus vonatkozó kijelentéseinek félreértelmezése miatt kannibalizmussal vádolták: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak
örök élete van és én föltámasztom az utolsó napon. Az én testem valóban étel s az én vérem
valóban ital” (Jn 6,54-55). De ez a Jézus-fölfalás egyáltalán nem Isten gonoszságára utal, hanem éppen ellenkezőleg: Isten tökéletes szeretetére, aki áldozatul adta életét. Aki ölhetett volna, engedte, hogy megöljék őt, és aki fölfalhatott volna, engedi, hogy az ember falja föl őt: Isten, aki egyszerre „pásztor” és „bárány”, legvégül báránynak mutatkozott. Ő nem az aki öl,
hanem az, akit megölnek. Ő nem az, aki eszik, hanem az, akit megesznek.1038 Jézus éppen kínhalála előtt, az utolsó vacsorán alapította meg az Eucharisztiát, vagyis azt az ételt, amely által
önmagából etet minket: „Mielőtt meghalnál, ételként osztod szét magadat”.1039
Az Újszövetség tanítása szerint a hívőknek ugyanígy kell eljárniuk saját életükkel:
„Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul” (Rm 12,1), Pál apostol ezt írja önma1033

Pilinszky, Én Jézusom (1977) = PILINSZKY, TEC II. 294.
Pilinszky, Nagyhét (1963) = PILINSZKY , TEC I., 263.
1035
SCHWANK, 612.
1036
Pilinszky, Egyenes labirintus (1971).
1037
ALFÖLDY, 8.
1038
Pilinszky, Lukács margójára (1969) = Szög és olaj, 234–236.
1039
Pilinszky, Én Jézusom (1977) = PILINSZKY, TEC II., 294.
1034

231

gáról, halála előtt: „engem már italáldozatul öntenek ki” (2Tim 4,6). Szerinte a Krisztussal
vállalt compassio, minden fájdalom ellenére, végül az öröm forrása lesz: „most pedig örömest
szenvedek értetek, és kiegészítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéseiből” (Kol
1,24). Ez a fölvállalt szenvedés pedig nem öncélú: „amint bőven van részünk Krisztus szenvedéseiben, úgy bőven van részünk Krisztus által a vigasztalásban is” (2Kor 1,5), „mert vele
együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk” (Rm 8,17). Vagyis a Szentírás szerint
a hívő ugyanúgy áldozat, mint Krisztus, és ebből következően ugyanúgy másokat tápláló étellé is lesz!
Természetesen Pilinszky költészetével kapcsolatban önkényesen nem állíthatjuk,
hogy ez a kép nála is az Újszövetség gondolataihoz hasonlóan funkcionál. Mondom: nem állíthatnánk önkényesen, és nem is tennénk ilyet, ha nem találkoznánk a publicisztikájában
minduntalan ugyanezekkel a gondolatokkal. „Szerinte” ugyanis a hívő lélek Isten prédája (az
idézett helyeken Mauriac írásai kapcsán merül föl a gondolat): „kegyetlen szerző, de szeretete
fájdalmasan nagy (…) Mauriac az a lélek, aki választott áldozata és mindenkor «könnyű prédája» Istennek”.1040 Az írás, melyben ezekre a sorokra bukkanunk, a Piarista Öregdiák-ban
jelent meg, 1942 decemberében. A Halak a hálóban 1942 júliusában, a Vigiliában. Ez a gondolat tehát már ebben az időszakban foglalkoztatta őt. (Pilinszky gondolkodása egyébként abból a szempontból valósággal időtlen, hogy mindvégig szinte egyetlen problematika körül forog.) Egy húsz évvel későbbi írásban majdnem szó szerint azonos gondolatokra bukkanunk,
és megint Mauriac kapcsán: „ha valakit szeretett, mindig ő volt (ti. egy kispap) az, aki jobban
szeret, s az ilyen szívek könnyű prédái Istennek”1041. Ezek szerint tehát az képes „Isten könnyű
prédájává” lenni, vagyis vállalni a szenvedést, akiben igen nagy a szeretet. Ebben igazolva látom azt a gondolatot, hogy a Halak a hálóban „halai” egy részről azok az emberek, akik –
Krisztushoz hasonló módon – szabadon fölvállalták a szenvedést, vagyis a bűn következményei ellenére igent mondtak az életre. Ez a Dosztojevszkijtől tanult alázat, vagyis „a világ
képtelenségének a vállalása”.1042
Voltaképpen ez az a mozzanat, amelyben Pilinszky költészetének ámuló keze a világ
szellemi átlényegítésének lehetősége felé puhatol: aki vállalta a szenvedést, az – bár voltaképpen ugyanaz a sorsa, mint mindenki másnak – többé már nem sodródó áldozat, nem préda, hanem Krisztus utánzójaként, vagyis előrefelé ismételve művét, „mindenki tápláléka”.1043 Az
1975-ös Az első karácsony (!) óta című írása szerint: „egymásból élünk, (…) fölfaljuk egy1040
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mást, (…) a természet «rendje» egy éhségből és rettegésből fölrakott, önmagában vérző gúlához hasonló (…) Nem tagadta [ti. Jézus], hogy «fölfaljuk egymást». Azt mondta inkább, hogy
mindannyian étel és táplálék vagyunk. (…) mindenek prédája helyett mindenek ételévé, táplálékává lettünk (…)”.1044 Pilinszky szerint tehát a hatalmas halász asztalán Jézussal együtt
minden vele együtt szenvedő hívő étek lesz.
Meg kell vallani: az éjfél szó Toldalagi-intertextusként való fölfedezése Pilinszkynél
volt az, ami lehetővé tette e gondolatok megszületését. Ebből a pontból indult ki, amit föntebb
leírtunk. Ugyanis a karácsonyi éjfél – mely Toldalagi versének ideje – Isten számára, örömteli
implikációin túl, voltaképpen a kenózis idejének kezdete, vagyis Isten önelveszítésének, Isten
magányának és halálának kezdete. „Bizonyosak lehetünk benne, amikor a szemét a jászolra
emelte (ti. Pilinszky), s meghallotta a Megváltó megszületését hírül adó, egyszerű ének dallamát, neki a keresztfa, a Golgota és a szenvedés jutott eszébe, s mély fájdalommal érezte át,
hogy a kisded, akit az állatok lehelete melegítet a betlehemi istálóban, nem is sok év múltán a
keresztutat járja, mert ő lesz a világ Báránya, aki szenved bűneikért.” 1045 A karácsonyban
együtt van minden, áldozó és áldozat, születés és halál, halász és préda – benne van a világ éjfélje is, vagyis a végítélet. Ahogy minden liturgián: „Most minden egy. Együtt van. Egybeolvad. / A mindenség modellje, áll a templom.”1046
Toldalagi versének szituációja egy karácsonyi mise, amely éjfélkor zajlott. Ebben a
vers énje, mintegy a halász zsákmányaként, a jászolban álmodó gyermek Jézus lábához került.
Pilinszky versében ugyanakkor egy lakoma asztalára kerül az egész emberiség, vagyis Isten
végül étellé teszi az embert. Tehát a vers zárlata nem más, mint a beteljesített szeretet képe: a
kölcsönös önfeláldozás. Jelenits István írta, hogy a Halak a hálóban című versben az asztal
már-már az oltár szinonimája, és hogy olyan ez a vers, mintha benne egy templom vált volna
valamilyen irtózatos mészárlás színhelyévé.1047 Pontosan erre utal Szent Ágoston már idézett
kijelentése: „a sült hal Krisztus, aki szenvedett”. Vagyis a föltámadt Úr, aki a Tibériás-tenger
partján hallal kínálta a halászatból visszaérkező apostolait, önmagát adja eledelül tanítványainak. Ez az „ítélet”. Vagyis a Jelenések könyvének apokaliptikus látomása arról, hogy az ítélet
során Isten „fölfalja” a bűnösöket, itt teljesedik be, az örökkévalóság fövenyén (és azóta minden szentmisében), hiszen Jézus az, aki „bűnné lett” értünk, így csakis ő az, akit fölfalnak. Ez
Jézus tökéletes sorsközössége az emberiséggel, amelyre az emberiség csakis szolidaritással
válaszolhat. A szenvedésben vállalt közösség, vagyis a compassio, pedig nem más, mint a lé1044
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lek éjszakája. Véleményem szerint ez a valóság áll Pilinszky Halak a hálóban című szövegének szívében. A szenvedés, mint az emberiség egyetemes sorsközössége szervező elv a Harbach 1944 című versben is. A két Pilinszky vers előképei pedig együtt találhatók meg Toldalagi Pál Éjféli mise a havason című versében, illetve azokhoz kapcsolódva Toldalagi fiatalkori költészetében. Az éjszaka mint közeg, a csillagfényes, holdfényes éj képei, a gyermekkor
emlékezete pedig bármennyire is idilli is ebben a Toldalagi-versben, implicit módon magában
hordja az idő drámai szédületét – vagyis azt a szintén egyetemes emberi adottságot, hogy a
gyermekkorból kiűzetve mindannyian meg fogjuk tapasztalni a szenvedést.
Ugyanakkor a magasba mártott arcok szimatolnak, mert közeledik az éjféli lakoma,
ahol szeretettel lakunk jól. Toldalagi Pál és Pilinszky János költészeteinek válasza a világ és a
nyelv együttes kiüresedésére, hogy létezik beteljesülés, vagyis a vertikális ugrást végre lehet
hajtani – mind nyelvi, mind ontológiai értelemben. De amíg erre várni kell, nem marad más,
mint az előrefelé való ismétlés a horizonton. Toldalagi Pál nagy kibékülő versében1048 megírta
Pilinszky János portréját, és egyben saját önarcképét is:
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.1049
Pilinszky erről a versről mondta, hogy egy pillanatra mélyen megrendítette – valószínűleg
azért, mert Toldalagi versének tükrében egy kegyelmi pillanatra önmagával szembesült. Az
őrállót látta, aki azért virraszt a hajnalban, hogy hírül adhassa a közelgő (transzcendens) napot
1048
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– és mint írnokot, aki a közelgő nappalban mindenre emlékeztet majd, ami valaha megtörtént.
Mindenre, a jóvátétel igényével. Toldalagi Pál és Pilinszky János poétikája ezért egyaránt
egyetemességre tör, vagyis „katolikus”: „Valamilyen vérpadra készülök / hol nincs bakó és
nem folyik a vér. / Mi ez a felfokozottság érzése, ez / az égő házak vad tüzeinél / nagyobb forróságot okádó / heves élettűz, látni még / összesűrítve a világot, / mikor a szám, a
mennyiség // semmivé válik: a tekintet / a dolgok szívéig hatol”.1050 A költészet hangja ily módon a világ hangja, amit a létezés hallat a lét csöndjében. A költészet ezt a dallamot ismétli újra meg újra – egészen a beteljesedésig. „A csend meg, mintha hárfahangja / volna, elkezdi s
abbahagyja, / abbahagyja s elkezdi újra / azt az egy dalt és meg nem unja.”1051
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