
SZEMLE

TAR]ÁNYI ZOLTÁN: MISEKALAUZ

A szociológia i felmérések, stati sztikák elsősor

ban általában a vasárnapi misehallgatáson rné
rik le a hívők egyházhoz kötődésének erőssé

gét. A szentmise valóban a keresztény élet "csú
csa és forrása", sokak számára mégis csupán
egyhangú, unalmas szertartás. Tarjányi Zoltán
éppen arra törekszik könyvében, hogy fedez
zük fel: "amit eddig birtokoltunk. az földi éle
tünk legnagyobb isteni ajándéka". Az írások
korábban ,már megjelentek önálló cikkek formá
jában az Uj Emberben. így, könyvalakban azon
ban mindenki számára hozzáférhetővé válik, s
az olvasó előtt egyszerre tárul fel a szentmise
egész gazdagsága, művészi szerkezetében.

A szerző nem liturgikus szakkönyvet írt a
miséről, ezt megtették már előtte mások: J. A.
Jungmannak a Prugg Verlagnál megjelent köny
ve mindmáig a legszakszerűbb bevezetés a mi
sébe. Inkább életszerű bevezetést ad a mise
egyes részeibe. A mai ember gondolat- és él
ményviIágából indul ki, s így segíti közel olva
sóját az egyes gesztusokhoz. imádságokhoz.
Ezt az egzisztenciális megközelítést szakszerű

liturgikus, liturgiatörténeti magyarázatok egé
szítik ki, feltárva előttünk a mise kialakulásá
nak és formálódásának történetét a kezdetektől

a II. Vatikáni zsinat nyomán megújult, általunk
is ismert miséig. Ezek a magyarázatok azonban
másodlagosak az élményszerű megközelítéshez
képest: nem törekszenek teljességre és tudomá
nyos pontosságra, s nem mindenütt a zsinat
utáni megújított liturgiát tükrözik. (A bűnbána

ti imával kapcsolatban például érdemes volna
megemlíteni, hogya közgyónás mellett alterna
tív imádságok is haszn álhat óak, a Kyriével kap
csolatban, hogy a megújított liturgiában nem
3x3-szor, hanem csak 2x3-szor hangzik el. A
templom nem önmagában " Isten földi lakóhe
lye", hanem az eucharisztikus szentségi jelenlét
által.) A misekánonról szóló fejezetek inkább a
hagyomány miserendjét követik, hiszen a zsinat
nyomán a Prex eucharistica. Eucharisztikus
imádság elnevezést használják. Szép a római
misekánon elemzése, de az olvasó bizonyára
örömmel olvasott volna hasonló szép elmélke
dést a manapság leggyakrabban hallott (és leg
ősibb) ún. 2. eucharisztikus imáról.

A könyv legnagyobb értéke, hogy gazdagon
merít az irodalom kincsestárából idézeteket,
idéz életszerű, megrendítő példákat, dokumen
tumokat. Az egyházatyák mellett megszólal

156

Weöres Sándor és Eckerman, Pablo Casals és
Illyés Gyula, Széchenyi Zsigmond és [osephine
Baker. E hiteles vallomások eleven közelségbe
hozzák a szentmise egyes részeit, imádságait. A
szerző nagy tapintattal, az egyház iránti tisztelet
tel és szeretettel teli, de tárgyilagos kritikával
mutatja be a mise szertartásának, a hívő áhítat
nak változásait az évszázadokon át, de nem hall
gatja el bírálatát a misével kapcsolatos mai félre
értésekről, visszaélésekről sem. Aki e könyvet el
mélkedve v égigolvassa. az bizonyára értöbben.
nyitottabb szívvel fog részt venni a szent liturgi
ában, s annak .k ő zpontjában, az Eucharisztia ün
neplésében. (Uj Ember-Igen, Budapest, 2000)

LUKÁCS LÁSZLÓ

TÓTH ISJVÁN: SZÍVVEL, SZÓVAL,
TISZTA ESSZEL
Válogatás középkori latin nyelvű

költészetünkból

A 20. század elején irodalomtörténetünk (és iro
dalomoktatásunk) még sokkal nagyobb súlyt
helyezett a régi magyar irodalomra. Napjaink
ban megváltozott ez az irodalomszemlélet:
mind nagyobb jelentőségűvé vált a modem kor
irodalma, és mind kevesebb "maradt meg" régi
irodalmunkból. Horváth János, Klaniczay Tibor
és mások régi irodalmunkat értékelő, számon
tartó nézete érződik még Tóth István, a Maros
vásárhelyt élt, közelmúltban elhunyt költő, m ű

fordító számos munkáj ában, melyekben a kö
zépkori latin nyelvű költészetünket szólaltatta
meg magyarul. Ezen következetes munka leg
újabb eredményeként tarthatjuk kezünkben a
Szívvel, sz6val, tiszta ésszel című k ötetét. mely a
középkori latin nyelvű költészetünkből válogat.
A költő Tóth István munkáját nemcsak a fordí
tásokban kell dicsérnünk, értékelnünk, hanem a
mögö ttük "rejtőző" irodalomtörténészi, tanári
mun kájában is. Ugyanis ő jó tanárként szól hall
gatóihoz, olvasóihoz magyarázataival, tanácsai
val, útmutatásaival.

Meghatóan szép és fontos verssel kezdődik a
könyv, Godefridus de Sancto Victore Mária-him
nuszával: ,,6, virág virága, I Erkölcsök királya,
I Ki kegyelmet ad: I Mint gyötrik I Szúrós
szeggel I Tört tagjaidat! I 6, kínok!" A szerző
nevét inkább franciául ismerjük: Geoffroi de
Breteuil, aki első magyar versünknek latin



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.


