
eredeti szövegét szerezte. Ezek az Ómagyar Má
ria siralomból való csodálatos szépségekkel, for
mai bravúrokkal. alliterációkkal hozzánk szóló
verssorok bennünk élnek: "Világ világa I virág
nak virága! I keservesen kínzatól, I Vas sze
gekkel veretel." Természetesen az is lényeges
szempont. hogy az eredeti latin nyelvű egyházi
szövegen közvetetten. rejtetten miként jelenik
meg az "én", az egyes ember érzelme. Igya Má
ria-himnuszokban az anya fájdalma fia elvesz
tésekor vagy a női szépség dicsérete. Erdemes
újra felfigyelnünk Kájoni János csíksomlyói
ferences Mária siralmára a 17. századból, mely
ben a fordító is "személyes hangvételt" és "csi
szolt formát" vesz észre. A Szűz Máriához írt
himnuszt Pázmány Péternek tulajdonítják, de a
szerzőség mellett szóló érvek nem teljesen
meggyőzőek. Költői emelkedettsége azonban
vitathatatlan: "O dicsőséges, gyönyörűséges, I
Mint csillag fényes, I Földünk Urnője, jó
Anyánk, erényes!"

A latin nyelvű költemények egyéni "sorsát",
megírásuk körülményeit is érdemes lenne átte
kintenünk. Például a Gábriel az égbó1 Angliából
jutott el hozzánk, és egy 15. századi esztergomi
Missaiéban található. Az is különös, hogy
Istvánffy Miklós, a történész - akit "magyar
Liviusnak" neveztek -, lengyel diplomáciai
küldetéskor írta a Himnusz a czestochowai Szűz

Máriához című versét. A címben és a vers utáni
jegyzetben a szerző megörökíti a vers születésé
nek körülményét: Czestochowa, 1589. II. 20.
"Mi is, akik nagy utat, sok várost s akkora tájat
I Jártunk be, mire otthoni földről, a Duna-part
ról ILengyel végekig értünk a sarkcsillagi táj
ra." I Máskor meg a régi költészet alkotásai kű
lönböző külföldi emlékekkel, emléktáblákkal
lepik meg a látogatókat: például a velencei szű
letésű Gellért püspök ereklyéit máig is Velencé
ben őrzik, emléktábla jelzi, vértanúságról
antifónatöredék szól. "Az igazi, égi hazában,
hol mint szentek társát I és saját szolgáját I El
helyezte nekünk az Isten." Lászai János tudós
kanonok Erdélyből került Rómába, ott is halt
meg, és latin nyelvű síremléke a római Santo
Stefano Rotondo templomban található. "Látod
római urna rejti azt el, I Kit jeges Duna-táj ho
zott világra. I Vándor, meg ne lepődj, de arra
gondolj: I Róma volt, ma is a világ hazája."

Tóth István kötetében pontosan követhetjük a
középkori költészet jellegzetes műfajait (him
nusz, szekvencia, legenda, panegiricus, zsolozs
ma, antifóna), kiemelkedőalkotóit (lanus Panno
nius, Pápai Páriz Mihály stb.) és földrajzi "terü
leteit". Feltétlenül kiemelkedik Nagyvárad, ahol
a püspökség feje volt Elvinus (12. sz.), ahonnan a
nevét vette Váradi János (15. sz.), és itt búcsúzott
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Janus Pannonius a várostól ("Isten áldjon, arany
királyi szobrok, I Miknek ártani nem tudott a
tűzvész, I S nem sértett meg a szörnyű omladék
sem, I Míg a várat emésztve láng uralta, lEs sö
tét hamutól borult az ég eL." Janus Pannonius
már európai jelentőségű költőnk volt.

A műfordító mindig természetes szerénység
gel hátrább áll, a magyarul megszólaltatott mű
vet tolja előre, hiszen az a fontos. De a
"gúzsbakötötten táncoló" műfordító Kosztolá
nyi is néha levetette álarcát, megmutatta önma
gát. A műfordító Tóth Arpád is rejtetten ott élt
egy-egy fáradt hangulatú jelzőjében. Valószínű,

hogy Tóth István is lelkesen zeng együtt him
nuszt például Elvinus püspökkel Szent László
ról ("Uj, mézízű himnuszunkat I énekeljük
Szent Lászlónak I édes hangon szerteszét!"). Es
még hányszor rejti el a műfordító költői egyéni
ségét a szentekről szólva, himnikus zengéssel,
emelkedett hangon. A klasszikus verselés, a kö
zépkori műfajok természetesen megkötik a kől

tőt, pedig ő otthon volt a modern költészetben
is, gyakran fordított például a mai francia lírá
ból. Egy-egy fordításakor mindig az egész ma
gyar és világirodalomban gondolkodott. Figyelt
a műfajok változásaira. a latin és a magyar mű
vek egymásra hatására (például Balassi), észre
vette a vers szövegének és dallamának elválá
sát, a katolikus egyház mellett a protestáns al
kotók tevékenységét is, a későbbi korok szent
kultuszát (például Arany János). Feltűnt a mű

fordítónak a középkori költő merészebb képal
kotása, eredeti műfaji törekvése. S közben Tóth
István a költő maga is gazdagodott, hatottak
őrá is a középkori versek (például antifónákat
írt). Nem felejthette a Szent László-kultuszt, Kö
nyörgés Szent Lászlóhoz címmel ő is verset kö
zölt: "E földi élet bárhogy alakul már - I fo
gadj kihallgatáson legalább...rr (Szent István Tár
sulat, Budapest, 2001)

SZEKÉR ENDRE

AZ AZ EGY DAL
Toldalagi Pál emléke

Negyedszázada hunyt el a Nyugat harmadik
nemzedékének kitűnő költője, akinek emlékét
Hafner Zoltán ébreszti ebben a verseket és le
veleket tartalmazó kötetben. A Vajda János Tár
saság pályázatán tűnt fel, attól kezdve ahhoz a
baráti együtteshez tartozott, amelynek Rónay
György, Sőtér István, Thurzó Gábor és Zimándi
Pius voltak tagjai. Jelen volt minden nemzedéki
antológia- és folyóiratkísérletben. közben a Fő

városi Elektromos Műveknél dolgozott, s
visszhahúzódva élt édesanyjávalObudán.



Egyik itt közölt versének indítása sok mindent
elárul egyéniségéről, életszemléletéről: ,,Jönnek
az életünk csodái: / kísértetiesen, vakon, / és
sóhajtozni kell, megállni, / kinézni egy-egy ab
lakon. / / Kell látni azt, hogy mint fátyol, / a
sors az arcokat fedi, / el kell szakadni a világ
tól, / mindent el kell felejteni." A költemény
címe is árulkodó: Egy idegbeteg vallomása. Nem
mintha Toldalagi idegbeteg lett volna. Inkább
sérülékeny, visszahúzódó, szemérmesen rejte
gette vélt és valós sebeit. Ritkán írt, műgonddal,
önmagára koncentrálva. Alanyi költő volt, a szó
legnemesebb értelmében, lírájában a lemondás
és a beletörődés szólama a legerősebb, képei
sejtelmesek. dikciója halk. Az életről beszélt, az
elmúlásról. a ledőlő falakról és a hulló
könnyekről.Elődei között sejthetjük Tóth Árpá
dot és Juhász Gyulát, de a hangja csalhatatlanul
egyéni, s ahol kitágítja a vers terét, megdöbben
tő látomásokat alkot, például a Tavaszi láto
másban, ahol az "aggastyánok hadának" lassú
vonulásának látványába belejátszatja az örege
dés gyötrelmeit is, a tavaszi megújulás ígéretét
is. Hasonló leírás bukkan föl Pilinszky
egyik-másik költeményében. Es ez a futó roko
nítás is ráirányítja a figyelmet arra, vajon a két
költő között nincs-e elementárisabb. mélyebb, a
vers fogantatásáig terjedő rokonság, vajon
Toldalagi lírája nem előkészítője-e Pilinszkyé
nek. Ez a gondolat nem új, hiszen kiváló esszé
isták és kritikusok már megpendítették, de a
motívumok, a hang, a témák rokonítása alapo
sabb kutatást igényeine.

Ezt a tevékenységet biztos segítik majd a
Hafner Zoltán által egybegyűjtött.Czjzek Evá
nak írt Toldalagi-levelek. Czjzek Eváról szinte
mindent megtudhattak lapunk olvasói a vele
készített interjúból (2000 novemberi számunk
ban jelent meg). A neki címzett leveleknek az az
érdekessége, hogy sok mindent elárul Tolda
lagiról, aki sokkal intenzívebben tárulkozott föl
ezekben, mint a verseiben. Gondolatairól, 01
vasmányairól, tevékenykedéséről,betegségeiről
rendszeresen beszámolt, és sok érdekességet
tudhatunk meg Pilinszkyhez fűződő, hol lelke
sült, hol kihűlő kapcsolatáról. Egyik levelében
Toldalagi arról tájékoztatta Czjzek Évát, hogy
mindketten "diabolikus" alaptermészetűek, s
következik egy igen találó jellemzés Pilinsz
kyről (l963-ból): olyan mint a kialudt tűzhányó,
pontosabban, akkor éppen nem működött.

Toldalagi persze nem volt diabolikus jelenség,
kétségtelen viszont, hogy váratlan indulatkitö
rések jellemezték. s ez a lávázó indulat verseit
is feszültté, olykor drámaivá tette.

Ha valaki kételkednék Toldalagi költészeté
nek jelentőségében,eltűnődhetika róla szóló bí-
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rálatok, jellemzések olvasatán. (Hafner Zoltán
ezek nagy részét is egybegyűjtötte, s alapos bib
liográfiája is segítője az érdeklődőknek.) Ha
valakiról Schöpflin Aladár, Radnóti Miklós és
Weöres Sándor ennyi méltánylással írt, igazán
büszke lehetett volna magára. Mégis alig jelent
meg róla összefoglaló tanulmány (Gyurácz Fe
rencé az üdítő kivétel 1996-ból), holott abban az
értékrendben, amelyet a költők alakítanak ki
egymásról, s amelyik sokszor hitelesebb, mint a
"hÍ\;atalos", előkelő helyen áll.

Am bizonyos, eljön még az ő ideje, s talán
nem is kell erre sokat várnunk. .. (Osiris, Buda
pest, 2000)

RÓNAY LÁSZLÓ

TŰNŐ AJTÓK
Báger Gusztáv verseskőtetéról

A költő újabb könyvével erősíti meg kezdeti őr

vendésünk, további értékelésünk hitelét. A Pro
lógus mindenkori antológia-darab. Ezen az "aj
tón" lépünk a mostani vers-szobasorba,

Ahogy "nem egészen ilyennek" álmodott
"fiú" tud lenni a költemény azonnali felütésé
ben egy kis (kis?) történelmi korszak (korsza
kocska-sor), abszolút érett versművészt mutat.
Természetes, hogy további kimunkálások vár
hatók. Am a kiugrás itt megtörtént. S nem úgy,
hogya rajt jeihez képest ugrott volna ki Báger.
SŐt. Remek erőben futotta végig, a célszalag
"győztes" átszakításáig a maga száztíz méteres
gátversenyét. Hanem a költészet nem sportver
seny (hála az égnek), s Rilkétől tudjuk, győzni

sem kell. Helytállni, ez minden.
A helyén áll ez a vers, kifejezi a világot látott,

sokoldalú ember (szem és fő) szívbéli mivoltát.
Ahogy "a globális rózsák üdítő rajza elmosó
dik" e fiú képében, könyvében. Ahogy kókatag
muskátlibokrok porosulnak ott inkább. Ahogy
"vers-teraszházakat" tud elénk vonultatni, fő

ként hogya poros muskátlikkal... Ez tünemé
nyes. Mondom, várjuk a további munkát. Báger
nem akar tüneményeskedni. Nem akar tündö
kölni. Még egyszer Rilke: "ők viruini akarnak, s
viruini szép... Mi inkább érlelődnénk, és ez ho
mályt jelent és fáradalmat" . A fáradalommal
végzett költői munka ihletett fénye - s nem ri
valdafényben. Küzdve végig. Ez a Bager-líra
egyik alapvetése. ez a fő jellemzőinek talán leg
lényegesebbike.

Es a Prológus egészen fantasztikusan érthető,

érett befejező szakasza: "Ettől a fiútól szökni
akarok. Atugrani a / kertben talált nagytestű ál
laton. / Visszamenni kicsit, meglelni a Kertet,


