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Simon Adri

Verset venni 
levegő helyett

 

Az istenkereső, vallásos versbeszéd talán 
legifjabb, harmincas nemzedékbeli meg-
szólaltatója a moldvai születésű, közel 
húsz éve Magyarországon élő Iancu Lau-
ra. Szóban forgó kötete nem is más, mint 
egyetlen nagy önátadás és önmegmérette-
tés a teremtésben, a Teremtő színe előtt. Rövid, szaggatott sorok-
ból építkező liturgikus versek, majd a Kimenőcédulák egymástól 
élesen el nem különülő, egyetlen laza történetláncként is olvas-
ható versei, végül a prózai szövegként megírt, narratív struktúrá-
jú, de ugyancsak lírai prozódiájú Litánia fejezet alkotják.

Mi tesz egy fohászt verssé, mi különbözteti meg a templom 
mélyén mormolt imától? Talán a kettő valójában egylényegű, s 
minél inkább a lélek mélyéről érkezik a költemény, minél spiritu-
álisabb felütésű, annál imaszerűbb?

Hívtalak, Uram, holdjövet volt,
kutyák vonítottak az éjbe,
az út végén meszelt angyalszobrok
integettek Keletre.
Ilyenkor nagypéntek van, tudom, nincs térerő.
A senki földjén állok én is,
világom hómező.
Szerelem ez is – akartam mondani.

 
Az a benyomásunk, hogy a szövegösszetartó erő a szubtilis, spiri-

tuális háttérben a versekbe önmagát Kőmíves Kelemenné alteregó-
jaként befalazó Iancu Laura. Rímtelen, váltakozó hosszúságú sorok-
ból álló, zaklatott hangú, de nyelvileg fegyelmezett és koncentrált 
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versbeszédet hallunk tőle. Csángó nyelvjárási fordulatokkal fűsze-
rezi itt-ott a szöveget, de visszafogottan, egészséges mértéket tartva 
teszi. Borús hangulatú, „fázós” mondatokkal húz be minket különös 
világába, miként a megidézett Meg nem érkezik című költemény-
ben is, amely egyébként szomorú véget ér: a lírai én magányosan 
várakozik, de akire vár – hogy Isten-e vagy ember ő, talán nem is 
lényeges –, sohasem jön el, helyette megtudjuk: meghalt. E vers fel-
idézi Dsida Jenő Nagycsütörtökét: „Nem volt csatlakozás. Hat óra 
késést jeleztek, / s a fullatag sötétben hat órát üldögéltem / a kocsárdi 
váróteremben, nagycsütörtökön. / Testem törött volt, és nehéz a lel-
kem, / mint ki sötétben titkos útnak indul / végzetes földön, csillagok 
szavára, / sors elől szökve, mégis, szembe sorssal, / s finom ideggel 
érzi messziről / nyomán lopódzó ellenségeit.” E senkiföldje-motívum 
több helyütt is felbukkan Laura kötetében: a második ciklus címe A 
senkiföldjén vagyok én is, de az egész Füst című verssel illusztrálni 
lehet ezt a hangulatot, mely belengi a kötetet:

Örökösen meghátrál a füst,
mint koldus, aki fél kezet nyújtani.
Magam sem tudom, miként kezd
mindig havazni, ha gondolatban
érted megyek! Ködúton. Senkiföldjén.
Tudom, hogy megölelnél.
Fél percig hallgatnám szíved.
Ennyi az idő. A többi: rettenet.

 
Egy barátom mondta nemrég, hogy mintha Laura lenne a női 

Pilinszky, és ebben van valami. Az istenes, senkiföldjés, ködutas és 
rettenettel nyakon öntött képi világ, az utalások rendszere, a szűk-
szavú letisztultság csakugyan a kései Pilinszky János költői univer-
zumát idézi: lakatlan kő, hever a hátam, / emlékek nélkül, nélkü-
lem, / az évmilliók halott hamujában. / Hideg szél fújdogál. (Hideg 
szél) Vagy elevenítsük fel a költőelődtől a nagyszerű Senkiföldjént:

Senkiföldje egy csecsemő szeme!
E puszta és lakatlan égitesten,
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e csillagpuszták roppant és kietlen
fönnsíkjain kallódva egyedűl,
hogy vissza többé soha ne találjak,
úgy eltünök, örökre felelőtlen!
Gyönyörűek az első hajnalok
a sivatagos kopár levegőben!
És gyönyörűek ők, a reggelek,
s az emlék nélkül rámmerengő alkony.
Mint kisfiúk szive a tengerparton,
szökött szivem megáll és megdobog!
(...)

 
És legszívesebben idézném még tovább is, annyira szép, de 

most nem Pilinszky-verset elemzünk. Valóban Iancu-motívumok 
sejlenek fel Pilinszky soraiban (és viszont): nemcsak az említett 
éjszakai-hajnali helyszínekre, a hidegre, a csillagokra, a kopár le-
vegőre, másutt a farkasokra, a magányra gondolok, hanem hogy 
mindketten kisfiút, csecsemőt – egy gyermeket vizionálnak a 
szürreális tájba. Pilinszky saját szívét a kisfiúéhoz hasonlítja, te-
hát érthetjük úgy is, hogy gyermek-énjével találkozik a tenger-
parton. Iancu Laura gyermeke több helyütt is a fákkal alkot köl-
tői képeket. Itt egy szépen kibontott hasonlattal van dolgunk:

Este a faluban a fák
a rózsafüzért imádkozzák,
lombhullató időben is
keresik, mint kicsi gyermekek
az elgurult labdát
   (Este a faluban),

 
a címadó versben pedig egy metonimikus alakzattal: „Éjjel öre-

gednek a fák, / amikor hallani a gyermekkor / jaját.” Hogy aztán 
később egy kietlen, elhagyatott tájban bukkanjon fel ismét a gyer-
mek: „Éjfél után a havas tájon / tízéves gyermek vesztegel / egy fa-
lovon”. Eztán megtudjuk a lírai énről, hogy sovány még ma is, s 
farkasok kívánják a halálát, de reménykedik, hogy a gyermek meg-
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menti őt: „Csak hiszem, hogy a gyermek / megszökött álmában, / 
s megszöktet engem is a falovon.” Itt is érthetjük a lovacskázós kis-
gyermeket a költő gyermeki alteregójának, akihez a felnőttlét ret-
tenete, testi és gyaníthatóan érzelmi soványsága, éhsége elől me-
nekül, nála keres oltalmat.

Laura szépen és letisztultan bánik a dimenzióváltásokkal is. A 
sorból írok című vers végén öt sorba sűrít egy egész, előbb koz-
mikussá táguló, majd ismét a cseppnyi, emberdimenziójú világ-
ba visszahulló történetet:

Annyian meghúzták magukat
a tejúttal bélelt pusztulásban,
elsők és utolsók, és
én is itt állok a sorban,
valahol a Don-kanyar felett.

 
Először apró, magukat meghúzó emberek sokaságát irányítja a 

Tejút szupersztrádájára – amely pusztulás képében jelenik meg 
–, önmagát is közéjük állítva. Onnan tekint le a Földre, méghoz-
zá a Don-kanyarra, amiről mindnyájunknak hasonló képzettár-
sításaink vannak: a tömeges értelmetlen halál víziója rémlik fel e 
sorok olvastán. És itt is keresztezi Pilinszky útját, aki KZ-lágert, 
francia foglyot „használt” ugyanerre.

A Kimenőcédulák bő négyoldalnyi ciklusa erős váltás az eddigi-
ekhez képest: a megszokott képek, hangulatok helyett kortársabb 
vizekre evez a költőnő. Az itt található versfolyamot csak a tör-
delés, a központozás tagolja: az egységek első sorát megvasta-
gította, s egy-egy sornyi cezúrát hagyott köztük. Megfigyeltem 
magamon, nagyjából tényleg egy lélegzetvétel alatt olvasódik 
egy versdarab, s ez egyfajta belső ritmust kölcsönöz a szövegnek, 
csaknem testivé teszi a befogadást, mintha verset vennék levegő 
helyett. Van, ahol maga az írói tevékenység az önreflexió tárgya:

minden papír
és minden betű egyszer
írója ellensége lesz –
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még néhány lejárt szavatosságú gyertya
          és azután
minden mondat befejezetlen

Másutt megint biblikusra vált a hang, de ez sem ugyanaz az is-
tenes beszédmód, mint a korábbiakban. Itt is az írás marad a fó-
kuszban, viszont kitágul e cselekvés horizontja: Isten írta olyan-
ná a megszólalót, amilyen lett, s ő ebbéli minőségében képtelen 
befogadni az Igét, át kell írnia benne egy szót nap mint nap – 
hogy melyiket, annak kitalálása az olvasó fantáziájára van bízva.

soha nem tudtam
mit kezdeni a reménnyel
            egyetlen szava nincs a Bibliának
            amit megtanultam volna úgy olvasni
ahogyan Isten írt meg engem
            mígnem átírtam egy szót
            s átírom minden reggel

 
 Majd teljesen modernné, sőt naprakésszé válik a beszédmód, 

kimondódik, hogy ez már egy másik világ, amelyből most beszél:

Bécsben a sör is
meleg volt a kockatökély
                       paloták között
a török hold
            hideggel vert –
ámbár ez már egy másik évezred

 
És nagyon szép a Kimenőcédulák lezárása az alábbi hat, szin-

tén sűrű sorral:

néha visszatérek
            valójában örökre elutaztam
– kimenőcédulák a rabságból –
            ilyesfajta szél törte fel
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            egykor a jeget
szegény anyám moslékos kannájából

 
Végül a Litánia prózafolyama áll a kötet végén, amely szintén 

vallásos alaptörténetbe (pontosabban kisebb, egymásba gyűrűző 
történetekbe) ágyazott, nagyobb lélegzetű költemény. Néhol párbe-
szédes formát ölt, máskor levélként mutatja magát, megint másutt 
lázas, áradó monológot ad elő a beszélő: „Rettenetes együtt élni az 
emlékekkel. A történelem érzetét keltik az emberben… Rettegésben 
tartanak: eltűnnek, elmosódnak, elhatalmasodnak. Hányszor meg-
tettem a hazautat! Istenem, te számoltad? És soha nem oda érkez-
tem haza, ahonnan elhoztak? eljöttem? Mindegy is… Akinek nincs 
saját, csak választott helye, az örökre az úton marad… Igaz ez ha-
zára, szellemre egyaránt.” Mintha valamiféle létösszegzés történne 
itt, aminek vonzásában kitér másutt a létmódként felfogott beszéd 
ellentmondásosságára is: „Előbb csak valakik elől rejtőztünk, aztán 
oly mélyre estünk a nyelvünkbe, hogy már senki nem érti szójárásun-
kat.”

El kell mondanom végül, s talán kezdhettem is volna ezzel, hi-
szen az állítás egyaránt vonatkozik tartalomra és megjelenésre: 
az Éjszaka a gyermek szép könyv. A borító készítői, Szita Bar-
nabás és Bányai Anna pompás munkát végeztek. A kemény fe-
délen ábrázolt lépcsőházbelső a szürke sejtelmes árnyalataiban 
dereng, amelyek úgy váltakoznak, ahogy játszik a fény a helyi-
ségben. Lentről felfelé néző perspektívából látunk csigalépcsőt 
és korlátot, amelyekre fentről süt be a nap egy furcsa dőlésszögű 
– avagy szokatlan perspektívából fotózott – ablakon át, és külö-
nös fény-árny játékot űz velünk. Például a lépcsőkanyar felett a 
mennyezet íve szívet formáz, a háttérben salétrom pereg a falról, 
a korlát sötét rácsa pedig mintha a negatívja lenne a világos ab-
lakrácsnak. De nem mesélem tovább, majd itt lesz a borítókép az 
írás mellett, és akárki meglássa, miről beszélek – vagyis mégsem 
ugyanaz a flash. A könyv kézbe véve sokkal szebb.

Iancu Laura: Éjszaka a gyermek. Magyar Napló Kiadó, 2017


