
Két otthon 
Iancu Laura költészete 

A költészet regionalitása a kisebbségi irodalmakban markáns jelenség. 
Ahogy Kányádi Sándornak is vannak „Küküllő” versei vagy Duma-
István Andrásnak a Szeret mentéhez köthető művei, úgy Iancu Lau-
ra költészetében is felbukkan a csángó identitás meghatározottsága. Ez 
azonban nem teremti meg verseiben a szülőföld iránti érzések gazdag 
lírai önkifejezését. Inkább a mondanivalónak alárendelt motívumként 
van jelen költészetében a „keleti magyar” sors. Első verseskötetének, 
a csíkszeredai Hargita Kiadónál 2004-ben megjelent Pár csángó szónak 
a címe találó ugyan, de „a cím nem Iancu Laura versvilágának lényegét 
nevezte meg, bár szerencsésen hozzájárult a költő versei felé forduló 
figyelem fölkeltéséhez” — fejti ki Pécsi Györgyi.1 

Iancu Laura (1978, Magyarfalu) költészete tehát túlmutat a patrio-
 tizmuson. A személyiséget meghatározó identitást egy a szülőföldtől 
egyetemesebb, az emberiségre kiterjedő perspektívából szemléli. 
Verseinek ihletője az elhagyatottság érzésével való szembesítés, amely 
nem nélkülözi az öniróniát sem. Szigorú önmagához és nézőpontján 
keresztül ahhoz a világhoz, melyet ugyan hittel ábrázol, de ez a hit 
hol kétségbeesetten, hol lemondóan kéri számon a Teremtőtől a lé-
tezés ellentmondásait és az emberi félelmet. 

Eddig megjelent kötetei két részre oszthatók: hét könyve a néprajz -
kutató Iancu Laura műve — csángó népmesék, illetve fényképek gyűj-
teményei és tanulmánykötetek (Johófiú Jankó. Magyarfalusi csángó nép-
mesék és más beszédek, 2002; Magyarfalusi emlékek. Fényképmonográfia. 
Képeket gyűjtötte és magyarázta Iancu Laura, 2005; Az aranyréce. Me-
sék Moldvából, 2005; Jeles napok, ünnepi szokások a moldvai Magyarfaluban, 
2011; Vallás Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat, 2013; Csángómagyar legendák. 
Moldvai magyar mondák és történetek. Összeállította Iancu Laura, Albertné 
Révay Rita, 2015; Peremléten. Tanulmányok a moldvai magyarok vallásos-
ságáról, 2017), további tizenegy kötete pedig a lírikusé és a prózaíróé 
(Pár csángó szó, 2004; Karmaiból kihullajt, 2007; névtelen nap, 2009; Élet[fogy-
tiglan], 2009; Szeretföld, 2011; Kinek a semmi a mindene, 2012; Petrás In -
cze János, 2013; Míg kabátot cserél Isten, 2014; Éjszaka a gyermek, 2017; Ger-
lice, 2018; András érkezésére, 2019). Eddigi életműve alapján olyan képet 
tükröz versnyelvében Iancu Laura lírai énje, melyben „egyre ponto-
sabb, egyre szikárabb, egyre pőrébben mutatja, méri magát a min-
denséggel, egyre megszenvedettebben kísérti a lehetetlent”.2 Jelen ta-
nulmány a szerző eddigi költői műveinek bemutatására vállalkozik. 

Iancu Laura első kötetének, a Pár csángó szónak a verseiben is már 
tematikusan megragadható, miről akar vallani — léthelyzetet, el-
hagyatottságot és az ezzel járó félelmet fogalmazza meg soraiban. 
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EGYSÉG 

Magasan virító hitek  
Csapdájába esett  
Reménykedő koldus  
Kezemben izzik érintésed 
Emléke 

Enyém vagy félelem  
Egészen enyém 

A fent és a lent ér itt össze, alkot „egységet”. Az elérhetetlen hit, amely 
már nem keres tovább; mondhatni, az út, vagyis a hit vége: „csapda”. 
És az út szélén a megvilágosodást remélő „koldus” hitű alany, aki az 
utat akarja járni, mert megérintette a hit. A vers utolsó soraiban a fé-
lelem teljes birtoklása („enyém vagy” — „egészen”) egyben a félelem 
leküzdését is jelentheti, hiszen ha valamit birtoklunk, rendelkezünk 
is felette, tehát legyőztük. Ezáltal a cím utalhat a megszerzett hit és a 
legyőzött félelem egységére is a lírai énben. Amíg az Egység az úton 
való létet fogalmazza meg, a Magány című vers a megérkezést. 

MAGÁNY 

A Hold arcán más vagy  
Egy és szükségtelen  
Midőn eloszlik benned  
Jövőm 
Játéka maradsz az égnek 

Szeretlek  
Bujdosik bennem  
Isten és tatár  
Harcmező a lényed  
Létemnek odúja maradtál 

Megérkeztél mint a magány 

A megérkezés persze nem egyenlő a megnyugvással. A megszó-
lított kiismerhetetlen: „más vagy”, „Játéka maradsz”, de a vers ala-
nya jövőjét mégis hozzáköti az egy és szükségtelenhez. Ez olyan ér-
zelmi feszültséget teremt, amit a második versszak ellentétei csak 
növelnek: „szeretlek — harcmező a lényed”, „Bujdosik bennem / Is-
ten és tatár”. A két zárómondat („Létemnek odúja maradtál / Meg-
érkeztél mint a magány”) létösszegző, egy elfogadott szorongást, el-
hagyatottságot fogalmaz meg. 

Iancu Laura második, Karmaiból kihullajt (Magyar Napló, 2007) című 
kötetének versei az identitás és az írás kapcsolatát vizsgálják az utazás 
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— vagy repülés — szimbolikus ábrázolásával (a madár a kötet összes 
ciklusában visszatérő motívum). A versek többsége „összekapcsol-
ja a térnek, az időnek és az írásnak a problematikáját. A kötet egé-
sze ezen összefüggésrendszer miatt válik egy kalandos utazás tár-
gyává.”3 A madár, mint jelkép, az elérhetetlent szimbolizálja. Főleg 
a néphagyományban, de áttételesen az irodalomban is fellelhető. Ian-
cu Laura esetében — ha szülőföldjét és néprajzi kutatásait veszem 
figyelembe — jó példa erre egy régi csángó népdal:  

 
E kertemben egy madár, 
Keringetem, de nem vár 
Jaj, estenem, de nagy kár, 
Hogy ez engem meg nem vár 
 
Várj meg engem te madár 
Mert magadra maradál 
Csirip-csirip, te madár 
Mert magadra maradál. 
 
Találunk erre párhuzamot a Karmaiból kihullajt ciklusaiban: „már csak 

a madarak szállnak / tenyerünkben férgek motoszkálnak” (Özön lét 
után) — az élet elmúlása áll itt szemben szimbolikusan az elérhetet-
len örök életet is jelképező madarakkal; „gólyák araszolnak időnkben” 
(Most ülj le); „elrepültek a madarak / atyám kihűlt mielőtt / megkeltem 
volna” (Átmenet előtt) — itt is az idő múlását jelenítik meg az elrepü-
lő madarak, megelevenítve a születés és a halál kettősségét a szülő-
gyermek párhuzammal. 

A repülés és az idő összekapcsolása nem új az irodalomban, de eb-
ben a kötetben egy harmadik fogalommal, az írással alkotnak tema-
tikus rendszert a kezdet–vég, emlékezés–feledés jelentésű szimbólu-
mok: „a végben nincsenek irányok (…) apadnak már a sorok” 
(irányok); „ellenségeim a szavak (…) elöl már semmi, de utolér az idő 
(…) karmain a szent holló / átöleli a homályt/nem szó ez, és nem is 
álom” (frázis) — mindkét vers az írás elégtelenségét fogalmazza meg 
azáltal, hogy kimondja: a szó nem fejezhet ki mindent. Ezért homá-
lyos a jövő, a halál, ami csak az idő múlásával érzékelhető. Ez a gon-
dolatmenet határozza meg az összegző jellegű Aztán megszoktuk című 
verset is: 

 
Megemlékszünk az idő nagy tetteiről 
nyelvbotló szerkezetek 
keretei között, nyakkendős mondatokban 
súgjuk reklámosan: megszoktuk az újat, 
szimatolni a múltat, 
lám, dús jelenünk megválaszolja-e 
az örök jövő kérdéseit 
 

3Kovács Flóra: 
„Kicsi madár, miért 

keseregsz az ágon?” 
(Iancu Laura: 

Karmaiból kihullajt). 
A Hét, http://ahet.ro/ 

content/view/3510/84/ 
(2020.12.03.) 
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Létösszegzés, korkritika, az írás (a megszólalás) feladatának meg-
kérdőjelezése, de egyben meghatározása is a vers: a múlt megidézése 
és a jelen nagyvonalúsága, sokszínűsége nem elegendő ahhoz, hogy 
minden kérdést megválaszoljon. 

A Karmaiból kihullajt című kötet egészét az utazás szóval lehetne 
jellemezni. A tér és az idő végpontjait az írás köti össze megidézve 
költőelődöket is (Nagy László — Élet a hajnalban; Pilinszky János — 
Mozdulat, Pilinszky; Ady Endre — Átmenet előtt). De ezek a végpontok 
megnyugvást még nem adnak, mert az identitás kérdéseire nem vá-
laszolnak. A lehetséges válaszok azonban Iancu Laura harmadik ver-
seskötetében már sejthetőek. 
 
A névtelen nap (Kortárs, 2009) című kötetben a személyiség és ön -
azonosság, létezés–elmúlás, hitvallás fogalmakkal jellemezhetőek a 
versek. A tematikus sokszínűség helyett az elmélyülés érzékenysé-
ge jellemzi. Gondoljunk a zongora billentyűire: ugyanazt a hangot 
hányféle intenzitással lehet prezentálni attól függően, mennyire erő-
teljesen nyomjuk le a billentyűt. Mély és erős intonációval szólnak 
ezek az alkotások, olyan tartalommal, amely ugyan nem új a költé-
szetben, de nem róható fel hibaként, hogy Iancu Laura kötődik a ha-
gyományokhoz. És itt elsősorban nem az erdélyi-moldvai hagyo-
mányokra gondolok, melyhez eredete köti, hanem arra az attitűdre, 
amely Pilinszky János vagy Simone Weil munkásságát jellemzi. Olyan 
erővel önmarcangoló és mégis annyira humánusan hívő, amely már-
már elbizonytalanító hatású — éppúgy, mint Pilinszky verseiben. „Sö-
tét fények között tájékozódik költemény és olvasója; a létezés itt sza-
kadatlan drámaként, a kiszolgáltatottság kiváltságos alkalmaként 
tűnik föl: Iancu Lauránál nem lelni példát a hézagtalan idillre”4 — 
fogalmaz Halmai Tamás. Ezért is vonzódik az elégiához, de nem cél 
nélküli szomorúság ez, hanem egy identitását kereső létezés katar-
zis nélküli, viszonylag szenvtelen leírása: 

 
gyöngyszemeken lépked aki bujkál 
akiben meghúzza magát a lét 
 
megválik ékes tollától 
a sorsszagú fák közt a veréb 
 
nincs egyedül akit magára hagy az ég 
körötte lopódzó kígyó az idegen 
még boldog is lehetne — azt hiszem 
 
Minden a születéssel kezdődik, és a halálba tart. A két végpont kö-

zött az evilági létezés mentális és materiális elemeit veszi számba a 
kötet első fele: „éhes ki csak a földet eszi / és éhen hal az is akit / az 
ég etet”; „felhúzom egyszer / anyagból gyúrt arcom / virág nyílik majd 
rajta // sáros talppal szállok / fügefalevélbe”. A transzcendenssel való 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Halmai Tamás: 
Az ég utolsó szava. 

Bárka, 2009/6. 
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közvetlen kapcsolat leírásai keverednek öniróniával ezekben a so-
rokban azzal a célzattal, hogy önmagában a vallás nem kielégítő, az 
átélt hit pedig gyakran könyörtelen — mint maga az ember, mikor 
már „minden galamb felszállt / hatalmas hordalék a világ”. A léte-
zés megfelelő szinonimájává válik tehát az agónia: „Isten néz olykor 
/ hiába gyújtunk néki fényt / nem zavarja agóniánk”. 

A kötet második fele sem oldozza fel ezt az agóniát, csak szemé-
lyesebbé válik a hangnem, mintha a belső én társalogna Istennel: „nem 
játszom én veled, amikor / rád ijesztek, / te csuktad sötét ajtód rám, 
így / kerestelek”; „foldozz, ha átlukassza / kegyelmed kőszívem”. 

A kötet utolsó fejezetében az önmaga identitását és Isten megér-
tését kereső én abban az emberi közösségben talál önazonosságra, 
amely szülőföldjén él. Olyan fogalmak szövik át e verseket, mint a 
nemzet, szülőföld (igaz, sötét iróniával a szünőföld fogalommal társítva), 
hazafelé, csángó, magyar, gyermekkor. Az individuum küzdelmei helyett 
tehát a sorsközösség felvállalása kap nyomatékot. 

Iancu Laura harmadik kötete nem mérsékelt, de mégis kimért ha-
tározottságú. A sokszor szenvtelen hangnem mögött drámai fe-
szültség lappang, mégsem hagyva, hogy az olvasó csupán befoga-
dója legyen a végkifejletnek. Mint ahogy Pilinszkyt vagy Simone Weilt 
sem lehet önátértékelés vagy a létezésen való eltöprengés nélkül ol-
vasni, ez a kötet is olyan kérdéseket feszeget, melyek az olvasót sze-
mélyes, átélt válaszokra késztetik. 
 
A krisztusi korba lépett költő negyedik verseskötete, a Kinek a sem-
mi a mindene (Magyar Napló, 2012), mondhatjuk, poétikai folytatá-
sa az előzőnek, a névtelen napnak, de az ön-közlés technikáját tekintve 
e kötetben felfedezhető Iancu Laura szépprózájának hatása is lírá-
jára. Immár két prózai művel is jelentkezett a szerző verses kötetei 
mellett (Élet[fogytiglan], Universitas Szeged, 2010; Szeretföld, Magyar 
Napló, 2011), és úgy tűnik, hogy művészetében az epika és a líra szer-
ves, egymást inspiráló és egybejátszó jelentéshorizontokat létrehozó 
egységet alkot. 

A névtelen nap reményt és reményvesztettséget is magában hor-
dozó derűs melankóliája válik kifinomultabbá, letisztultabbá, és ezért 
talán érthetőbbé is a Kinek a semmi a mindene című kötetben. Míg azt 
a szófukar titokzatosság jellemezte, merész, önfeltáró vizsgálatra biz-
tatva az olvasót, emez színtiszta vallomás az emberi élet örök titkairól: 
hitről és halálról. Aki e titkokat szavakkal tárja fel, maga is mély utat 
jár be, olyan utat, melyen pokolszagot hoz az éjjel (Nyomjelzők), de 
oltó igéket hoz a fagy (Fagy). Ilyen ellentétekre épül tehát az út messze 
túl a szón. Túl minden kilúgozott hiten (Fátyol). A könyv első két fe-
jezetét jellemzi ez a pokolbéli lélek-út, és ezt az utazást fejezik ki a 
fejezetcímek is: Aki van, az fél; Mintha mit sem értene. Az elmúlás régi-
új szimbólumai: az éjszaka és a fagy éppen ezért nagyon markáns 
építőelemei e lírai világnak, melyben sötét az ég /és sötét a hold (Stá-
ciók). De hiába a tél, a sötét, az embernek élni kell úgyis, ha 
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nem/muszáj (Hideggel ver). Hitvallása tudatában, kétség és re-
mény között konstatálja tehát a lírai én, hogy az emberin kívül nincs 
több út (Téboly). Az első két fejezet nem ad válaszokat, inkább fel-
kavar, zavarba hoz — jó kerete ez egy küzdő hitvallást ábrázoló köl-
tői világnak. 

A könyv harmadik, Fogódzik füst a lánggal című fejezetében ha ki-
ragadunk néhány releváns verscímet (Passió, Ó- és Újszövetség, Mi-
atyánk, Mennyből az angyal), nyilvánvaló a biblikus indíttatás, de ter-
mészetesen a poétikai tartalom árnyaltabb, ellentmondásosabb, 
mert hiába az ajándék ígérete, ha az ember az elmúlással szembe-
sül, egekbe néz, nincs ott senki (Passió) — felidézi ezzel Iancu Laura 
József Attila Eszméletének meglett emberét, kinek lelkében nem 
lakik háziúr. És ebben a fejezetben felenged a kötet első részének 
jege, olvadni kezd a télre fagyott szó (Huzatban), bár a válaszok nél-
küli kérdések sora nem szűnik: „mi dolgod velünk, törtbádog Krisz-
 tus?” (Dizmász fohásza), „hírét hozod a megváltásnak?” (Mennyből az 
angyal). 

Súlyos, dermesztő kérdések ezek, melyekre a válaszokat az em-
bernek — kinek a minden sem lenne elég (Perlekedés) — saját lelké-
ben kell keresnie, és megtalálnia. És kiviláglik, hogy a hiányállapot 
nyomasztó érzésétől sem kímélt én ön- és útkeresése mennyi kétséget, 
indulást és vélt megérkezést rejt, hogy igaz embert mutasson (Ád-
ventutó 2.), és irányt faltól-falig (Huzatban). Akaratlanul is eszébe jut-
hat itt az értő olvasónak Kányádi Sándor Fától fáig című verse, és ter-
mészetesen nem csak a szószerkezetek hasonlósága miatt. Ugyanazt 
a küzdelemmel, félelemmel és kétségekkel kirakott utat járja be a klasz-
szikus vers lovait kereső kisfiúja, mint Iancu Laura lírai énje a kötet 
versvilágában. És mindkét költő ugyanazt a kapaszkodót véli-sejti 
az út során: a megtartó irgalmat. 

Az ember végül készen áll — a visszavonhatatlan dekrétumot meg-
fogalmazó gondolat Az ember című vers első sorából kiemelt negyedik 
fejezetcímként jelzi, hogy talán a kétségek felett győzött a megtar-
tó irgalom, és a kereső lélek — „kinek hazára szükség nincsen / vi-
lá ga senkiföldje” (Az ember), — ha békére nem is lel, de tudata leg-
alább erőt meríthet az emlékezetből: a tisztelt elődök, Petrás Incze 
János (Ki Istent el nem altatta), Lakatos Demeter (Lakatos Demeter), Do-
mokos Pál Péter (Az éjszaka), a szülőföld és a gyermekkor felidézé-
séből (Képek; A félkegyelmű 2.). 

A kötet zárófejezete (Vályogfalak között az ég…) idézi fel leginkább 
a gyökereket, jelezve, hogy a meglett ember lelkének (is) legfőbb tá-
masza a szülőföld, annak tudata, hogy valahonnan jövünk, ahová 
mindig visszatérhetünk, mert odatartozunk — ezt nevezhetjük iden-
titástudatnak. És ráeszmél a tékozló lélek, hogy nincs utolsó út. Nincs 
végtelen (Határok), mert aki útra kél, egyszer biztosan meg is érke-
zik, és végül már „befele sem fáj / az út mi elvezetett idáig” (Kozár). 
A könyv utolsó két hosszabb verse (Este a faluban 1–2.) változó hang-
nemű perlekedés Istennel az emberi sorsról és hitről. Valójában nincs 
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zárása, nincs megnyugtató válasz a kérdésekre, hiszen e válaszokat 
mindenki csak saját személyes hitében találhatja meg. 

„Nincs bennük tanulság — csak titok és kétely” — jegyzi meg 
Szentmártoni János a versekről a kötet előszavában. És valóban, 
a levonható konzekvencia annyira sokirányú lehet, hogy ezt már az 
olvasó lelkére kell bíznia Iancu Laurának, hiszen az ő kétségei aka-
ratlanul is válaszokat, bizonyosságot jelenthetnek másoknak. Az út 
— az elindulásba rejtett megérkezés — bizonyosságát. 
 
Iancu Laura írásművészetében a fogalmak („többek között a tél, a 
hold, a fekete, az este, a szél, a halál, az árnyék, a háború, a hó, a haza, 
az angyal és a félelem”5) ontológiai értelemben alkotnak olyan ko-
héziót, melyben alkotói és befogadói szubjektum által együttesen te-
remtődik meg a lélektani mondanivaló. Jól kivehető mindez a köl-
tő ötödik, Míg kabátot cserél Isten (Magyar Napló, 2014) című 
verseskötetében is. 

Verseiben a női hangnem, a szakralitás és a személyesség elegye 
„szinte egyedülálló (…). Költeményei apró kincsekhez hasonló imád-
ságok. Megmutatja, mit jelent hitvallást tenni az irodalomban.”6 
A versnyelv zaklatottsága jellemzi a szerző ötödik verseskötetét, de 
ahogy Halmai Tamás találóan megjegyzi, Iancu Laura költői hang-
nemében „a tovább teljesedő teopoétikától idegen volna a nyelvi har-
mónia, a verstani idill”.7 Ilyen dermedt valóságot — a harmonia cae-
 lestis távlatosságát —, egyben „felemás imát” (Talán föl sem állok már) 
közölnek Iancu sorai, ahogy a kötet cikluscímei is jól mintázzák ezt: 
I. Éjszakáink, mint téli temetők, II. Árnyéktalan fájdalom, III. Míg kabá-
tot cserél Isten, IV. Estére a fák is hazamennek, V. Szélbe épített ország, VI. 
Este a faluban. Talán az záró ciklust leszámítva a mennyei és az em-
beri idő és tér közötti legyőzhetetlen távolságot, végső soron a Te-
remtés emberi magányát tükrözik a címek, másképp fogalmazva „idő 
és öröklét értelmezi egymást a versekben”.8 Ilyen értelemben válik 
a verseket át-átszövő emberi léptékű idő és tér, a napszakok és év-
szakok hálózata az öröklét perspektívájának metaforájává: „Visz-
szavonult végül az égbolt. / Ekkora éjszaka soha nem volt” (Éjsza-
ka); „Kit őrzök? — kérdik. Azt felelem: / Hogy megvirradjon, az 
éjszakát” (Újabban); „Kertemben tavalyi tavasz” (Diófa). Ez a szak-
rális képes beszéd azáltal teljesedik még nagyobb erejű versnyelv-
vé, hogy a költői én által folyamatosan megfogalmazódik a Menny–
örökkévalóság–otthon–idegenség feloldhatatlan krízis-valósága: 
„Magyarország messze van —, / magam is afféle távolból jöttem” 
(Erőtlenül). A kötet címét is adó Otthon című költemény tükrözi mind-
ezt leginkább, érdemes hosszabban idéznünk: 

 
Az ég magason, a föld kemény.  
 
Haza kéne menni a kikövezett sötétségbe. 
Haza a villafarkú fecskével, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Bartusz-Dobosi László: 
Mezítláb (Iancu Laura: 

Míg kabátot cserél Isten). 
Bárka, 2015/3. 

 

 

6Szabó P. Katalin: 
Iancu Laura: 

Míg kabátot cserél Isten. 
Vigilia, 2016/1. 

 

7Halmai Tamás: 
Isten peremén. 

Iancu Laura költői világa. 
Magyar Napló, 

Budapest, 2019, 37. 
 

 

 

8Uo. 
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kit nem ér utol a tél. 
Haza kéne menni, míg kabátot cserél Isten. 
 
Ez a mitikus, az emberi és az isteni időt magában foglaló szem-

lélet nem idegen Iancu Laura korábbi köteteitől sem, de a Míg kabátot 
cserél Istenben a költői én versnyelve „az öröklött szorongásé, a ha-
gyománnyá lett fájdalomé”.9 Vagyis míg a korábbi könyvekben fel-
sejlik valamiféle gondolati háttere a kegyelem, a megérkezés meg-
fogalmazására tett kísérletnek, itt marad a dermedtség magánya, mint 
leküzdhetetlen perspektíva a nyelvétől, otthonától és az örökkéva-
lóság reményétől magát megfosztottnak érző egyén számára: „Mond-
ják, nyelved a szív szava, / Téged érteni nem kell, elég a bizalom, / 
de ilyenkor, nagyhét árnyékában, / kétkedőn hullok térdre s meg-
vallom: / rettegek, hogy mese volt a nyelvhaza” (Este a faluban 8). 
 
A versnyelvi kísérletek és az új műfajok kipróbálásának terepe Ian-
cu Laura hatodik, Éjszaka a gyermek (Magyar Napló, 2017) című ver-
seskötete, melynek a versek szimbolizmusát hűen mintázó könyv-
borítójáról így ír Simon Adri: egy „lépcsőházbelső a szürke sejtelmes 
árnyalataiban dereng, amelyek úgy váltakoznak, ahogy játszik a fény 
a helyiségben. Lentről felfelé néző perspektívából látunk csigalépcsőt 
és korlátot, amelyekre fentről süt be a nap egy furcsa dőlésszögű — 
avagy szokatlan perspektívából fotózott — ablakon át, és különös fény-
árny játékot űz velünk.”10 És valóban furcsa — a sötétségbe folyton 
fel-felderengő fény látszatát sejtető — játékot űznek az olvasóval a 
könyv versei. Ráadásul leginkább a lentről a magasba irányuló né-
zőpont érvényesül a kötet versnyelvében, amely szintén összhang-
ban áll a jól eltalált borítóképpel. Csakúgy, mint korábbi könyveiben, 
Iancu Laura itt is a bensőben megélt Isten-keresésre helyezte a hang-
súlyt, de verseiben mintha „egy megváltás előtti Isten lépne színre a 
fohászos szcenikában; oly sötétlő a versvilág, s oly kétségbeesett a vers-
beszéd alanya”.11 Ebben a nyelvi közegben bármennyire szakrális, vi-
lágvége színezetűvé válik a tapasztalt idő és tér (Fél, idő): 

 
Este van. A sötét pusztulásban 
Istent szólítom, hogy meg ne hallja: 
magamban. 
Üresen érkezik a vonat, 
felszálló nincsen. 
A hold csecsemőfényben. 
Ilyen lehet a világvége. 
 
Egy ilyen magányba dermedt közegben a szavakat formáló 

nyelv válik a legnagyobb kinccsé, nagyobbá az otthonnál, ponto-
sabban a versbe szőtt nyelv azonosul az otthonnal: „Tanulnom kell 
ott lenni, ahol vagyok, / és tanulnom kell a szavakat, / melyek se-
gítenek megszökni” (Szavak). 

 

 

 

 

 

 

9Halmai Tamás: i. m. 43. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10Simon Adri: 
Verset venni levegő 

helyett. Irodalmi Jelen, 
2017/8. 

 

 

 

 

11Halmai Tamás: i. m. 46. 
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Új elem az Éjszaka a gyermek kötetben a versek intertextuális vo-
natkozása. A fentebb idézett alkotások közül a Fél, idő Dsida Jenő 
Nagycsütörtökével áll szövegközi párbeszédben (Iancu: „Üresen ér-
kezik a vonat, / felszálló nincsen. (…) Ilyen lehet a világvége”; Dsi-
da: „hat órát üldögéltem a kocsárdi / váróteremben, nagycsütörtö-
kön. (…) Körülnéztem: szerettem volna néhány / szót váltani jó, 
meghitt emberekkel, / de nyirkos éj volt és hideg sötét volt”). Mind-
két vers a megváltás előtti végtelen magányt helyezi az éjszakába süp-
pedő üres váróterem keretébe, melyben csak a kiszolgáltatott ember 
virraszt egyedül. A Szavak című vers Nemes Nagy Ágnes Fák című 
versével hozható párhuzamba (Iancu: „Tanulnom kell ott lenni, ahol 
vagyok, / és tanulnom kell a szavakat, / melyek segítenek meg-
szökni”; Nemes Nagy: „Tanulni kell. A téli fákat. (…) Meg kell ta-
nulni azt a sávot, / hol a kristály már füstölög, / és ködbe úszik át 
a fa, / akár a test emlékezetbe. (…) meg kell tanulni itt a fák / ki-
mondhatatlan tetteit.”). Az itt összecsengő verssorok azt a kérdést 
fogalmazzák meg, hogy a nyelv milyen mértékben alkalmas a fo-
galmak (tárgyak, szakrális tartalmak, pszichés állapot stb.) pontos 
megnevezésére, illetve képes-e az alkotó „költőien lakozni” a 
nyelvben? És végül a kötet Sárga kankalin című verse Kányádi Sán-
dor azonos című költeményének gondolataival rokonítható (Iancu: 
„Történhet jobb a kankalinlétnél? / A mezőt lakja, eső itatja, ég ru-
házza, / nem tudja magáról, hogy él, / sárga minden napja”; Kányádi: 
„Fekete pohárban / sárga kankalin. / Sokasodnak / a halottaim”). 
E két vers esetében áttételes jellegű a szövegközi kapcsolat: Iancu 
Laura alkotásában az antropomorf tulajdonságokkal felruházott vi-
rág egy egyszerűbb, de nemesebb lét jelképévé válik, Kányádi Sán-
dor Sárga kankalinja pedig a jobb létre szenderült állapot szimbóluma. 
Végeredményben azonban mindkét költői képben a megváltott lét 
szakralitása áll a középpontban. 
 
A görög eredetű ‘férfi, férfias’ jelentésű András nevet állította Ian-
cu Laura András érkezésére (Magyar Napló, 2019) című kötetének fó-
kuszába. A név jelentésének a versekre vonatkoztatott értelmezésén 
túl érdemes rávilágítani arra is, hogy az Újszövetség egyik aposto-
lának is András a neve, amely tény azt is sugallja számunkra, hogy 
a szerzőnek ebben a kötetében is a szakrális versbeszéd és az oly-
kor megrendítő, olykor pedig megragadó jelleggel könnyed sze-
mélyesség hangneme az uralkodó. Bár a cím második szavának ha-
tározói ragja az alkalmi költészet sajátossága, ebben az esetben inkább 
lelki motivációt sejtet, mintsem valamely alkalom ihlette lírai hát-
teret. Kipke Ágnes jegyzi meg, hogy mindezek mellett „Iancu Lau-
ra hetedik verseskötetének címe kétszeres, mondattani és András-
hiányban jelöli meg szövegei közös nevezőjét, az András érkezésére 
való készülődés léthelyzetében”.12 

Ebben a kötetben is kivehető a Iancu-líra védjegyévé vált néhány 
jellemző. Ilyenek a központozás nélküli szövegek, a népies nyelvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12Kipke Ágnes: 
Iancu Laura: 

András érkezésére. 
Vigilia, 2019/10. 791. 
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réteg és attitűd beemelése a versekbe, a szabadverses formanyelv és 
a meghökkentő — már-már avantgard szóösszetételek használata. 
Elegendő itt a kötet egyetlen versének teljes idézése példaként, hi-
szen benne minden versnyelvi jellemzőre találhatunk példát, kezd-
ve a központozás elhagyásától a meghökkentő szókapcsolatokig:  

 
DOLGAIM 
 
mindennap 

lerajzolom szép testedet 
s talán lesz idő 

megvarrni vőlegényingedet 
vadonnőt szederből záporgallérú csillagokkal 

három kezed lesz három és 
szíved helyére 

szívemet horgolom 
 
A mindössze nyolc soros költemény amellett, hogy jó példa a fen-

tebb leírt jellemzőkre („megvarrni vőlegényingedet”; „záporgallé-
rú csillagokkal” stb.), azt a tényt is jól mutatja, hogy a szakrális tar-
talom mellett új témaként jelennek meg a Iancu-lírában a nőiség 
szimbolikus jelentésrétegei: „mindennap / lerajzolom szép testedet”; 
„három kezed lesz három és / szíved helyére / szívemet horgolom”). 
„Az örök nő szólongatja itt az örök férfit. A földi szerelem ambíció-
 ja fűti, de égi szenvedélyeket céloz a versbeszéd. A gyalogos lét küz-
delmes praxisa és az amor sanctus szíves eszménye dialogizál e la-
pokon.”13 Gondoljunk csak ezzel a megállapítással összhangban az 
Újszövetség Jézusra vonatkoztatott vőlegény toposzára. 

Elmondható, hogy Iancu Laura hetedik verseskötetében is egy 
olyan világ tárul elénk, melyben a kontúrok által nem határolt, ár-
nyékszerű szubjektum a feltámadást megelőző keresztre feszülés kín-
jait ugyanúgy evidenciaként éli meg, mint ahogy evidencia számá-
ra a kegyelem jelenvalósága is. 

 
Iancu Laura versei bármennyire is individuálisak, mégis értelmez-
hetők közösségi líraként: a bensőben megélt fájdalom érvényesül 
világunkban kollektív élményként — ezt tükrözik mélyen hívő mo-
ralitással; egy egyetemes érvényű identitást fogalmaznak meg: a 
hitvallás adta összetartozást. Ahogy maga a költő fogalmaz: „Itt 
a földön ember s ember közt a leghalkabb, de legértékesebb kapocs: 
egymás életének a csendes helyeslése.” 
 
 
(A tanulmány megírása óta Iancu Laurának újabb verseskötete jelent 
meg Oratórium címmel, amelyről a közeljövőben közlünk ismertetést. — 
A Szerk.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13Halmai Tamás: i. m. 56.
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