
Versvilágok
Csángó metafizika, klasszicizáló versbeszéd

Iancu Laura (1978) költészete a moldvai magyarság archaikus, közép -
korias, „szinkretista” vallásosságából is forrásozik, de a panaszosan
bűntudatos magyar költői tradícióból is merít. Istenkereső korpusz e
líra, áldozati tónusokkal. Mint a költő első kötetének alábbi versében:

LEÁNY-LEVÉL ISTENNEK

Itt hagytál, s még itt se voltál.
Ott maradtál, hol engem is tartanod kellett
Volna. Add szemem, vedd látásom, hadd
Csodáljam alkotásod. Parancsolok, vérem folyékony
Háború. Visszanyerlek, ó, kezed előtti
Ismeretlen nem-lét, s győzök a
Halál szokása felett. Vissza. Vissza-
Menekültem, utolérem kezed,
Mellyel formát gondoltál, s tovább,
Tovább szakadva szűk istenségedben,
Mielőtt a teremtést kigondoltad volna,
Hogy sehol ne legyek otthon!
Hol vagyok? Minek e sok könny s boldogság,
Mely alatt üldöztetek, miféle hatalom?
Partba fulladtam.1

A mű elvontan klasszicizáló, pátoszosan filozofikus beszédmodora
már-már Berzsenyi és Hölderlin kortársává avat bennünket. (A Pár
csángó szó szinte még kamaszlíra: a sorkezdő nagybetűk, a szűret -
lenül számos szöveg, a kereső formanyelv és a vallomáslírára han-
golt beszédmodor még az indulás poetológiai képletébe tartozó jel-
lemzők voltak, ám a teljesebb nyelv ígéretét hordozták egytől egyig.
— Érdemes meggondolni: mennyire más, már-már forradalmian
atavisztikus ez a lírikusi és versnyelvi magatartás a fiatal magyar
költészet ugyanekkor induló-kibontakozó formációihoz-fejlemé-
nyeihez — Telep Csoport, slam poetry stb. — képest.)

Mint általában a Iancu-szövegek, a Leány-levél… is a hiány, a vesz -
teség állapotrajza, a sötét ontológiába szorított — s ekképp a hit
világosságára szorítkozó — szubjektum közérzeti jelentése.

A vers az ártatlanság és kiszolgáltatottság („Leány”) dacos beszéd-
helyzetéből szólal meg. Két paradoxon fogja közre. Az „Itt hagytál,
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s még itt se voltál” sor a metafizikai árvaságnak ad nyomatékot; a
„Partba fulladtam” zárlat a kudarc, a vereség, a megsemmisülés sors -
képletét rögzíti. (Nem mellékesen Berzsenyi-allúzió, hiszen az Osz -
tályrészem nyitányának [„Partra szállottam”] inverze ez a zárósor!)

A szelíden számonkérő imabeszéd („tartanod kellett / Volna”) a
ké rés gesztusait („Add”, „vedd”, „hadd”) a kétségbeesés mentális
zónájában helyezi el („vérem folyékony / Háború”, „sehol ne le -
gyek otthon”).

A forrón indulatos szólam (a leghosszabb mondat felkiáltást arti-
kulál) kérdésként ismer a létbeli identitásra („Hol vagyok?”); de az
istendefiníció ünnepi fensége („kezed előtti / Ismeretlen nem-lét”)
s az élet-halál dichotómia fölötti diadal („győzök a / Halál szokása
felett”) a teljes verset állítássá színezi át.

A kreatúra Istent ugyan nem, de az Istenhez fordulás nyelvi
lehetőségét fölleli. Mintha azt sugallná: ahol az ima lehetséges, ott
Isten szükségszerű.

Gyertyagyújtogatók

Az újholdas formaeszményt antik és reneszánsz ihletettséggel egyé-
nítő Imre Flóra (1961) nemcsak költő: tanár is. Alábbi verse pedig ta -
nítani valóan szép darabja az életműnek.

OSZTÁLYTEREM

Doba László kollégámnak ajánlom

ó ezek a fiatal arcok
elvakart pattanásaikkal
hirtelennőtt s kicsit meghajlott
fiúk a hátsó padsorokban

érett testű szépszemű lányok
először inkább csodálkozva
mint aki sebességet váltott
vetik maguk feladatokba

egy vékony ujjú kéz magasba
emelkedik félig lehunyt szem
miközben megbicsakló hangja
esetleg lehetne másképpen

mint karácsonyi gyertyagyújtás
egy még szellemesebb megoldás2

2In I. F.: A hegyről lefelé.
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A szerző kedvelt versformája, a szonett ezúttal a bertóki modellt kö -
veti: a három négysoros, keresztrímes strófa közlésrendjére pár rí -
mes zárlat üt konklúziós pecsétet.

A cím tárgyilagos helykijelölés; de a személyes dedikáció után rögtön
az első szó („ó”) is jelzi az érintettség, sőt megindultság lelkiállapotát.

Az enjambement-okkal is élő, ötödfeles jambikus sorok szelíd di-
na mikáját alig-rímek fogják vissza; ettől a beszéd köznapibb, a je-
le net élettel teltebb lesz.

A tanórai szcenika nem szenvtelenül szemlélt tárgya a versnek: a
deixis („ezek”) részvevő ottlétet sugall.

A diákokat az első három versszak fizikális mivoltukban érzékeli.
A testi jelenlétből („arcok”, „meghajlott”, „érett testű, szépszemű”,
„vékony ujjú kéz”, „félig lehunyt szem”) a nem egyénített s nemileg
sem identifikált — ilyesformán nemzedéki szószólónak is te -
kinthető — beszélő szava vezet át, megejtő bizonytalansággal
(„meg bicsakló hangja”), az anyagtalanabb szférába. Oda, ahol a
„még szellemesebb megoldás” a szellem világában teszi nyilván va -
lóvá: a fiatal elme szolid ünnepe („karácsonyi gyertyagyújtás”) a
tanulói észrevételt méltányoló módszertan. Egyszersmind az igaz-
ságok többes létmódjának s közös hitének kinyilvánítása.

A helyesírás indokkal sajátos (az egybeírt „hirtelennőtt” a testi érés
gyorsaságát érzékelteti; a „szépszemű” állandó eposzi jelzőkre em-
lékeztető, decens fordulat); az asszonáncot alliteráció esztétizálja
(„pattanásaikkal” — „padsorokban”); s a kétértelműség is a jelen-
tésgazdagítás szolgálatában áll (a tizenéves fiúk kényszeres test -
tartását kifejező „meghajlott” jelző a hajlott kor idiómáját is ráírja a
benső, személyes időre.)

A harmadik szakaszban két helyütt is elmarad az állítmány („félig
le hunyt szem”, „megbicsakló hangja”). Az esztétikai tetőpont köze -
lé be vivő redukció ez; miközben a kamaszok zavart rendezet lensé -
gé re is utalhat az agrammatikusság.

Imre Flóra költészetében a klasszicizáló ambícióval párhuzamosan
teljesedett ki az poétikai eszköztárat gyérítő önreflexiós szándék.
A díszítetlen irónia, a dezillúziós lírátlanítás Vas Istvántól, Petri
Györgytől, Várady Szabolcstól ismerős versnyelvi magatartása.
Fenti verse azonban, talán mert nem alanyi horizontot fürkész, ün -
nepi méltóságot regisztrál — s őriz.

Elképzelünk egy magyarórát, melynek ez a vers a tárgya. Soha
rosszabb választást, ha játékosan emelkedettek óhajtunk lenni.
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Kibetűzni egymást

Az újholdas, későmodern vershagyomány Tamás Zsuzsa (1978)
köl tészetében az anya, a társ és a gyermek váltott nézőpontjaiból
lát világot, láttat világképet. A szabadvers poétikájával érintkező
rím- és ritmusalakzatok egyszerre tanúsítják a beszélő esendőségét,
s szavatolnak a beszéd méltóságáért.

A szerző gyermekirodalmi munkák után jelentkezett verses könyv -
vel; a debütáló kötet nyitánya miniatűr remek:

EGY A BETŰ

Álmomban, derengő kocsmafényben,
búcsúzni készültem. Mennem kell.
Maradsz. Felálltunk, én átöleltelek.
Köztünk egy asztal. Megadtad magad.

Formát keres a mondhatatlan.
Mivé leszünk kalligráfus nélkül?
Indulni kéne. Föl a fénybe.
Az analfabéta olvasni készül.

Iniciálé: az asztal, te meg én,
az egyoldalas ábécéskönyv végén-elején.3

A vers álomi jelenetezésében a kocsmai asztal fölött búcsúzásra
összeölelkezők A betűt formázó alakzata adja a kiinduló képet —
hogy azután a szöveg az írott nyelv materialitásának eseti élményét
s az anyagi valóság kérdéses olvashatóságának tapasztalatát egy-
másra vetítve, a körkörös metaforizáció retorikai bravúrjával adjon
hírt a gondviseléshit önfelszámoló gyöngeségéről.

A mű térszerkezete allegorikusan áttetsző. Az asztal horizontális
dimenziót jelöl, az ölelkezők a vertikalitás képviselői: a tárgyak sík
világából az emberi együttlét nyit utat a magasba. A jelenet függő-
leges ambíciója a „derengő kocsmafény” alvilági homályzónájából
törne „Föl a fénybe”. (Hasonlóan sóvárogva a föntebbi tisztaság
után, mint Petri klasszikusának himnikus zárósorai: „Hogy elérjek
a napsütötte sávig, / hol drapp ruhám, fehér ingem világít, / csorba
lépcsőkön föl a tisztaságig…” — Hogy elérjek a napsütötte sávig.)
E szándékot nemcsak a kéne—fénybe belső ríme s az f-es alliteráció
nyomatékosítja, de egy kompozíciós verstani sajátosság is: a rím -
telen első strófát félrímes második szakasz követi, hogy a két sorra
redukált zárlat páros rímmel pecsételje meg az esztétikum kitelje -
sedését.

3In T. Zs.: Mit tud a kert.
Magvető Könyvkiadó

(„Időmérték” 2.),
Budapest, 2016, 9.
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Az igeidők (múlt és jelen) egymásba csúszása — a „leszünk” jövő-
távlatával — a megtörténteket le nem zárhatóan folyamatos, foly-
ta tólagos eseménysorrá igézi. Ehhez illeszkedően az A az ábécé első
betűje; kezdetet testesít meg, önmagába rekesztve pedig: örök
kezdetet. Hogy az ábécéskönyv egyoldalas: hiányállapotnak lát -
szik, de olvasható a végérvényes nyitottság képeként, képzeteként
is. Annál is inkább, mivel az A határozott névelőként is szóra bír-
ható: innen tekintve a szcenika részeseit kiemeli, mintegy saját
sorsukból is, ez a metamondattan. (A kiemelő-nyomatékosító ele-
mek közül említést érdemel a tőmondatos retorika stiláris ereje is.)

Apró, de elmellőzhetetlen mozzanat, hogy a kulcsszerepet játszó
tárgyi létező (asztal) kezdőbetűje is az a — s olvasatunk akár azt is
észrevételezheti: a szerzői keresztnév (Zsuzsa) a végpontot, a Zs-t
illeszti a struktúrához. Így válik teljessé a jelek játéka; amint az is
univerzális igényre utal, hogy az iniciálé a nyugati (és vallási), míg
a kalligráfus — részben legalábbis — a keleti (és művészeti) hagyo -
mányok emlékezetébe írja a világ mint jel s a jel mint világ ikerta-
pasztalatát.

Sajátos „képvers” az Egy A betű, s mintha azt tanúsítaná: a hölder-
lini „Csak jel vagyunk” tételből bátran elhagyható a korlátozó
„csak” szócska. Kezdetté válunk, ha egymássá leszünk — sugallja
a szöveg. S míg az asztal egyszerre választja el s köti össze az altes -
ti régiókat, a felső testtájak (a szív, a lélek, a szellem) érintkezésnyi
közelségbe kerülnek (tapintásnyi távolságot szenvednek el?).

„Formát keres a mondhatatlan” — fordul át absztrakt fölismerésbe
az álomi emlékezés szólama. Az érzések kinyilvánításának nehéz -
kes ségéről volna szó? Vagy arról, hogy a forma nélküli Isten/is-
tenség öltene alakot emberben, világban? Ugyanúgy eldönthetet-
len, mint ahogy meghatározhatatlan a kalligráfus kiléte/mivolta is.
Ha „kalligráfus nélkül” egzisztál: írnokát? teremtőjét? cselekvő ér -
telmezőjét veszíti el a világ? S akkor egymást kell megírniuk s
kibetűzniük az ábécéskódex szereplőinek?

Tamás Zsuzsa kötetében más helyütt is érdemi társnak mutatkozik
a nyelviség („Egy ómagyar vers szavaival keltem” — Tavasz volt), s
önálló entitásnak a közlésrendszerek („És felsorakoznak mind a jelek.
/ Ha sokáig nézem: megértenek” — Jelek); de hadd silabizáljuk ki
végkövetkeztetésül a szeretet szakralitását e korpuszból: „Szeretetből
van a világ. / Bizonyíték a bolyhos barka, / a daloló rigó kint a kert -
ben, / s a szerelmes nők Krisztus-arca” (Nagyhét).
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