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Mátyás megalázta őt. Íróilag rendkívül érdekes a végkifejlet kibontása is, 
bizonyos fantasztikus elemek beépítésével, a mágikus és mítoszteremtő 
szándék jeleivel. a képzelet szabad játékai még a torinói lepel képét is 
ide idézi amellett, hogy ádám látomásban idézi meg Janus Pannoniust. 
hiszen a képzelet és az irodalom világában semmi sem lehetetlen!

(Gáspár Ferenc: Janus. Trubadúrvarázs. Diószegi Szabó Pál verseivel, His-
torycum Kiadó, 2017)

Bakonyi István

Vallomásaim könyve

azt mondják, szórakoztató és szépirodalom között idehaza még mindig 
éles határ húzódik meg, mármint ami a megítélést illeti. Pedig úgy tűnik, for-
mailag a határok egyre inkább összemosódnak, s egyik a másikat néha ret-
tentő erősen idézi meg, olykor akár egészen más platformokból is merítve.

Nem tudok elmenni legalábbis a gondolat mellett, hogy Tungli M. Klá-
ra Nadi és Lara, de tulajdonképpen előző, Tornyok fölött a szó… című 
kötete is olyan kicsit, mint egy könyvbe oltott blog. No persze az igénye-
sebb fajtából, de mégis csak egyre ez az asszociáció jut eszembe a sorok 
olvastán. Mert hiába a szövegben megjelenő, a szerző által is bevallottan 
rajongva szeretett Szabó Magda-i vagy akár az ullysessi hagyomány, nem 
egy regényt, netán novelláskötetet tart a kezében az olvasó, hanem emlé-
kek, vallomások, észlelések, filozófiai gondolatok laza füzérét, amelyek-
nek egyetlen összekötő kapcsa az elbeszélések alanya, Tungli M. Klára. 

Akárcsak az előző kötet esetében, a szerző mintegy a szabad vers min-
tájára ezúttal is a szabad gondolattársításokat választotta, mindenféle gát 
és megkötés nélkül lejegyezve életének eseményeit és gondolatait, egy-
fajta naplótöredéket nyújtva a szélesebb közönség elé. Van itt minden: 
álmok, látomások, lételemzés, jelenbéli elmélázások, a mindennapok 
apró-cseprő pillanatai egyszerűen megosztva, a múlt képei történetbe 
ágyazva. A 2000-es évek második felében elterjedt személyes jellegű in-
ternetes naplókban találkozhat az ember hasonló tematikával, ahol aztán 
minden megfér egymás mellett: a napi beszámolókon és érzések elemzé-
sén túl írással kacérkodó tollforgatók (billentyűzetkopogtatók) egyperces 
novellái is. Utóbbi párhuzam különösen a kötet címéül is szolgáló máso-
dik részben érhető tetten, ahol Tungli M. Klára saját két utónevével játsz-
va, azokat átírva Nadi és Lara álarca mögé bújik és rövid, novellaszerű 
képekben idézi fel életének meghatározó állomásait.

Csakhogy a párhuzam nem csupán a tartalomban érhető tetten (függet-
lenül attól, hogy ez a párhuzam csak az én fejemben létezik, kötve hiszem, 
hogy a költőnőre valóban hatottak volna akaratlanul is a blogok), hanem 
az élvezhetőségben is. Időnként igazán kiemelkedő, van benne potenciál, 
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egyszerűsége ellenére is magával ragad, ahogy a szerző álruhába bújva 
mesél magáról, máskor azonban leül a szöveg.

Tungli M. Klára nem hazudtolja meg önmagát, lírai énjéhez hűen pró-
zai írásaiban is fel-felbukkan a költő, puha és lágy szavaival elringatja az 
olvasót, emiatt aztán egy hétköznapi délután benyomásai is kedvessé vál-
nak az olyan mondatok olvastán, minthogy „Állsz egy kicsit a zaklatottan 
lebukó napsugárnyalábban, homlokodat megfürdetve benne, aztán elindulsz 
egy álomi est felé.” Egyszerűen jó olvasni ezeket a mondatokat, magunk 
elé képzelni a jelenetet, még akkor is, ha az egész nem több mint egy szi-
eszta közbeni merengés.

Amiből egyébként jut bőven a kötetben, gyakran a múló élet kapcsán. 
Tungli M. Klára nem köntörfalaz, nyíltan, őszintén beszél a korral járó 
problémákról és arról is, ami sokunk számára még mindig tabu: hogy egy-
szer mind meghalunk, s minél több szerettünket veszítjük el, ez egyre reá-
lisabbá válik. De nem szomorú beletörődés ez, inkább egyfajta számvetés, 
elmerülés az emlékekben, az egyetlenben, ami igazán a miénk, amolyan 
édes-bús nosztalgia. Máskor bölcs, szelíd derűvel és akár öniróniával ita-
tódnak át a sorok, ahogy a szerző bevallja, bizonyos kor fölött már itt-ott 
csikorog a test, érzékenyebb a frontokra és olykor a napok sem túl ese-
ménydúsak, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne még ekkor is ki-
szívni az élet velejét, ahogy Henry David Thoreau mondta. No persze nem 
túl nagyot kívánva, mégis merésznek lenni, nem elcsendesedni, csak mert 
néhány évtized már a hátunk mögött van. Bizonyos szempontból Tungli M. 
Klára élni tanít a soraival, s emiatt érdekesek lesznek megfigyelései.

Időnként azonban mégis elfáradnak ezek a kisprózák. A Tornyok fölött 
a szó… jórészt egyes szám első személyű szövegeihez képest a szerző a 
Nadi és Lara esetében többször önmagához szólva nyilatkozik, vagy egyes 
szám harmadik személyű, közeli elbeszélő bőrébe bújik, amitől látszólag 
irodalmibbnak tűnnek az elbeszélések, én viszont inkább kicsit mester-
kéltnek éreztem néhány szöveget. Mintha olykor csak a szóköltés vágya és 
kényszere szülte volna az írásokat, mert egy írónak mindig írnia kell vala-
mit, mert valamivel el kell szórakoztatni magát. Ettől viszont túlírtnak és 
egyszerre felejthetőnek hat néhány kispróza, ami mégiscsak elvesz az alig 
több mint nyolcvan oldalas kötet súlyából.

Külön, kisebb adagokban ízlelgetve az írásokat, mintha csak verseket 
olvasna az ember egyesével, mélyebb hatást tud kiváltani a kötet, és köny-
nyebb szemet hunyni a hibák felett. Úgy látszik, az élet napórája ebben az 
esetben is hatásosabban tud működni: ha kellően elnyújtjuk, talán csak a 
szép emlékek maradnak. 

(Tungli M. Klára: Nadi és Lara; Művészetek Háza Veszprém – Vár Ucca 
Műhely könyvek, Veszprém 2017)
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