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kisprózák kapcsolódtak e válogatáskötetben össze, nyomukban nemcsak 
valós tájakra, hanem a lélek terepére is eljut az olvasó. Sajátos „mélybe 
tekintések” ezek az írások, amelyeknek alanya hol az „önmaga ellen fordult 
világ”, hol pedig a kiútkereső lélek. Az olvasók előtt ennélfogva hol sűrű, 
kútmélyi homály, hol pedig egy „égfedelű ház”-ból nyíló látvány tárul fel.

Profán és szent, emberi és isteni, tapasztalt és vágyott dolgok kettős-
sége jelenik meg a könyv írásaiban, amelyeket, Laura szerint, hol belső 
szükséglet, hol kívülről érkező kérdés hozott felszínre.

S hogy mi a közös bennük? Sokféleségük ellenére van-e érintkezési 
pontjuk? Igen, van, a nyelv. Az anyanyelv, amiről Kosztolányi azt vallot-
ta, hogy az a legeredetibb kulturális értékünk, és hogy csak általa nyilat-
kozhatunk meg igazán. Iancu Laura is a nyelvet helyezi kiemelt szerepbe 
irodalmi megnyilatkozásaiban, utalásképpen arra, hogy a szavak terem-
tőerejének ismerője a beszélt nyelv által a mindenség birtokosává válik. 
Mesés vagyon ez és végtelen metafizikai távlat – annak szemszögéből leg-
alábbis mindenképpen az, akinek a könyv, azaz a „szellemi érték” a leg-
kedvesebb „tápláléka”, akinek az a mindennapi „falat kenyér.”

(Iancu Laura: Gerlice, Magyar Napló, Budapest, 2018)
Csík Mónika

Tungli Klára verseinek margójára

Tungli M. Klára – Veszprém talán legszerényebb költője – prózai és 
naplójegyzetei után most ismét egy verseskötettel örvendeztette meg ol-
vasóit. Ebben a 2014 és 2018 között született lírai alkotásokat rendezte 
ciklusokba. Címe: Kicsoda jajdult létre? S e kérdőjel mögött egy hihetetle-
nül meghitt, bensőséges hangú költő bújik meg. 

Mintha Rilke távoli unokahúgának verseit lapozgatnánk.  Sorai közé 
újra és újra egyfajta csillagközi, kozmikus bánat lopódzik be. E bánatver-
sekből azonban szinte végtelen, megnyugtató szelídség, derű fakad, és az-
tán ez a szelídségsugárzás átköltözik a mi lelkünkbe is. Némi túlzással azt 
is mondhatnánk, egy sokat megélt költő létösszegző opuszait tarthatjuk 
kezünkben: „… sok meghitt óránk / mégsem csak cseppek az emlékzu-
hatagban, / melyet mohón elnyelt az idő?... Közös utunk réges-rég szer-
teágazódott,/ ám lelkembe vésődtek kanyarjai.” (Lobogtunk boldogan)

Olyan költő tekint ránk e lapokról, aki az idők számos levéllenyomatát 
őrzi, s most már csak befelé figyel, lírai sugallatainak forrásaira. S itt akár 
meg is állhatnánk, de a részletek finom csipkézete nem engedi letenni a 
kötetet, melyek a tudat apró rezdüléseit tárják elénk: 

„A tegnapokhoz térkép nélkül is eltalálsz. Nehezebb lehajolni / a má-
ért. S hol a holnap? Ne kutasd. Arcod fordítsd / kikeleti fénybe, és hagyd, 
hogy a lelked jövődbe emeljen.” (Emeld az arcod … )
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Tungli M. Klára költészetére is igaz az, amit Kulcsár Ágnes képei kap-
csán megfogalmaz: „Mozart derűjét zengeti föl, és önfeledten / szeretke-
zik a bódult végtelennel az égbolt peremén.” (Időtlen harmónia)

A Kulcsszavak a hetvenes évekből című ciklus csak látszólag fogant a 
retró életérzés jegyében. A korabeli hangulatokat átszövik az elmúlt idők 
élettapasztalatai. Mintegy toronyból tekint vissza a hetvenes évek törté-
néseire: „párizsi illatban úszol mari / eltérítesz az egyenestől / ide-oda 
hajlongsz / mint liliom a luxembourgban / képzeled magad mademoisel-
le-nek / hídnak a szajnán / és feleselsz a légyhajóval” 

Másutt az akkori utazások élményvilágát villantja föl: „…trabantunk 
távoli sorszám / nem fogadunk el / bili kéket vonatozunk a tenger felé / 
kergetőző füstökbe fújjuk / szárnyas reményeinket. 

A Hűtlen szökevény című versében öccsének állít emléket a költő. „ Mi-
csoda játékot űzöl velem: / közeledsz, közeledsz, majd ismét távolodsz…/ 
tragikus bújócska – / és semmi kegyelem.”

A cizellált, míves grafikák Tungli Zsuzsanna keze munkáját dicsérik. 
(Tungli M. Klára: Kicsoda jajdult létre? Magánkiadás, 2018) 
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