
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,



hol/még kacag az Isten, lángol a láng nyelve".
Most már biztos, van egy új, igazi jó költőnk.

Aki tovább fog dolgozni, persze.
"Szellemidézetek". Ez az első ciklus címe.
A falak kísértése (Berlin, 2000) a fenti lég

gömb-szemmel, a mélybeli vakond-szemmel, a
rácsos röntgen-szemmel nézett ezredvég-törté
nelem. "Jó támaszték" szemétkosárral a Moszk
va tér blues. Nyekkenő térdek, szemátko
sár-asszonyok, százlábúak. (A tömeg?) Talált
tárgy,TápláleK-körök: Báger sokfelé tekint. Remek
analitikus. Lásd a cikluscímadó verset. Megint
káprázatra való matéria, ahogy "bajor" Lajos a
tónak megy, majd tóba löketik, van azonban,
hogy "tónak lenni". A második cikluscím 
most már ne essünk a folyamatos dicsérés gya
nújába, még ezt -: Terra cognita, utal rá, hogy
Báger számára a költészet egyre több lehetősége

tárul fel, mint az ő legszemélyesebbje.
A vers mibenlétét, természetesen, lázas jó

zansággaI szálazza. elemzi, méricskéli. A Tűnő

ajtók balladája a korábbi kötetekből megismert
"bágeres" képzettársításokkal bizarrul hökkent,
így teljesül ki. S mindig nagyon röviden, gazda
ságosan.

Persze, a Terra incognita fogalmai (és konkré
turnai) ugyanígy foglalkoztatják. Országikon
ciklusa a groteszk műfajában tett kalandozások
és honfoglalások sorozatát adja. Természetes,
hogy a n~gy történelmi "pannók" sorsa nem
könnyű. Am a Fényszögek olyan villanásokkal
gazdag, melyeknek szinte mindegyikéből ma
gánlét-historikum szikrázhatna. Báger itt na
gyon mértéktartó. Udvre. A költői erő kumulá
lására szolgál a tömőrsége.

Nyugdíjasok. .. Evszakok. .. Szülők... De köz
ben "októberi sövénnyírás" bölcselme. A Ho
mokszobor: az emberi indulatok gyarlóságával
vet számot. Minden vers, ilyen-olyan erővel, a
fényt, a dolgok képzetes "auráját" jeleníti meg,
sugallja. Olykor a legnagyobb, meghunyoroga
tó intenzitással.

Mivel "egy bizonyos jelentkezésétől" fogva
végigkísérhettem, végigrecenzálhattam költőnk

útját, hitelesnek érzem jogom, hogy összefoglaI
jam e pályaszakaszát is. Itt "érkezett meg". De
már a következő, várható szakaszra nyit. A
tűnő ajtók - a nyílászáró szerkezetek helyére
fényességek főlfedezései. sötétségek riadalmai
kerülnek. Bevásárlások és e-mailek története...
Sátrakban megfigyelt levegő... Fénysirató mon
dókák. .. A "fekete doboz" a teljesség, a keresés,
a feledés, a reménytelenség foglalata. Így döb
ben rá Báger tárgyaknak oly jelentéseire, melye
ket bátran adhat át költői javakként nekünk.
Többek lettünk általuk.
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A Világerdő ciklusnak könnyen adódik hitele.
Báger világjárói mivoltát említettük már. Csak
hogy: itthoni reflexeit viszi magával. Költészeti
gyűjtő. Igy mereng vissza a szélmalomlovagig a
Mercedes-világból, kitalálván a "javasolt" vil
lanyszélmalmot. S tiszta, elbűvölő humorával:
"mindenkinek" (ezt ajánlva). Asszociációi tár
gyak nélkül és tárgyakkal egyképp éles rnetszé
sűek. ("Kövek futószalagon. / Gurulva úszó
madarak. / Elhagyott ágyúk, kósza lövedék. /
Nem korlátozom Istent...")

Netán: " ...csak valaki hallgasson a szóra /
csak csengessen rá egy reggeli rózsa..."

Csengessen rá. Ne korlátozza semmi. Báger
fegyelmezett költő fog maradni. Olyannyira
szeretett minimalistá im egyike. Bebizonyítja ez
a költészet megint egyszer, a maga város-utca
rendszerével, hogy "a nikkel szamovár" még
repül... de közben verébkénk énekét is hallgat
juk, s ha fal túljáról netán. (Kassák) (Tevan, Bé
késcsaba, 2001)

TANDORI DEZSŐ

UTASI CSABA: CSAK EMBEREK

Ötven jugoszláviai magyar verset és a hozzájuk
írt kommentárokat tartalmazza Utasi Csaba új
vidéki kritikus, egyetemi tanár kötete, amely a
jugoszláviai magyar líra mintegy félévszázad
nyi alakulásrajzaként is olvasható. A válogatás
nem életműveket kíván bemutatni vagy repre
zentálni, hanem olyan verseket emel ki a vajda
sági magyar lírának a húszas évektől kezdődő

ötvenévnyi történetéból, amelyek keletkezésük
pillanatában (de a szerző reményei szerint ké
söbb is) meghatározó érvényűek voltak (és ma
radtak). Mivel Utasi válogatása nagyrészt a het
venes években készült, s esszészerű verskom
mentárjai is ekkor íródtak, óhatatlanul felme
rűlíhet) a kérdés, milyen mértékben kezdte ki
őket az idő, ma mennyire frissek, érdekesek. Lé
vén azonban, hogy Utasi válogatása elsősorban

poétikai, líratörténeti szempont szerint történt,
a versek a kommentárokkal együtt figyelemre
érdemesek.

Az "antológia" első tömbjének tizenhét da
rabja a vajdasági magyar költészet világhábo
rúk közötti évtizedeit idézi: formák, versbe
széd, világlátás alakulása játszódik le olvasói
szemünk előtt. A sort a pécsi emigránsok (Ha
raszti Sándor, Csuka Zetán, Mikes Flóris) Kas
sákot idéző expresszionista programversei nyit
ják, amit a nyelv elbizonytalanodásán kesergő

versek (Tamás István) folytatnak, majd pedig a
költői megszólalás nehézségétőleljutnak a gaz-


