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A regény nyelvezete kifinomult, kifejezetten a kor hangulatának, stí-
lusának felel meg. Az olvasó számára ezáltal nemcsak a cselekmény és 
a narratíva lesz élményszerűbb, de maga a szöveg, szövegkonstrukció is 
sodróbbá, lendületesebbé és izgalmasabbá válik. Hász többször alkalmaz-
za a Márszel, a kérem alássan, vagy a mit parancsol az uraság kifejezése-
ket. Érzékletesen tesz különbséget szolga és úr között: jellemábrázolása, 
a magatartás és a viselkedés ábrázolása tipizált. Mindenkinek jellegzetes, 
meghatározó egyénisége és szerepe van. Hász a színházi szereposztás sze-
rint adja figuráinak a különböző, élesen körvonalazódó arculatokat. Az 
erőteljes Winter úr, a fia halálától mentálisan meggyengült Metzkerné, a 
higgadt és objektív Marcell, a megkeseredett Bánáti, vagy a mindig kimért 
komornyik. Mindenki valamilyen összefüggésben szerves része a történet-
nek. Szinte azonnal kiderül a szereplők megszólaltatásának stílusán ke-
resztül – anélkül, hogy Hász hozzátenné, ki kicsoda –, hogy melyik figura 
milyen társadalmi pozícióban van, illetve milyen funkciót tölt be a ház-
nál. Módos, urizáló, vagy szerényebb, átlagosabb szereplő. Mindenkiről 
ad személyleírást is. Nemcsak az irodalmi értelemben vett közlés, hanem 
a végigkísért nyomozási folyamat miatt is jelzi, hogy a részletek mennyire 
szerves relációban állnak egymással. Így a karakterizálás, a személyleírás, 
a különböző szereplők fiziológiai és antropológiai bemutatása különösen 
fontossá válik (vörös haj, kiugró arccsont, kövérkés testalkat, előreálló fo-
gak stb). A szereplők állandó helyekhez kapcsolódnak, mint a Paradiso, 
Elefánt, vagy Fehér Hajó. Hász alkalmazza a humort, de szolidan, a kornak 
megfelelő visszafogottsággal. „Árpád talpig begyöpösödött ember volt. 
Aki két lábbal áll a földön. Sőt mindkét lába be van gyöpösödve a talajba, 
… a sógorod egy igazi, nagy, begyöpösödött talpig gyökér.” (135)

Hász Róbert kötete a maga nemében könnyed olvasmány. Az érde-
kesen használt jelképes elemek, a különböző utalások, a kombinálás és 
a képi megjelenítés az élet mibenlétét körbejáró filozófiai gondolatkört 
tehát arányosan egészíti ki. Alapvetően izgalmas sorokat kínál. 

(Hász Róbert: Fábián Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja, Kortárs 
Kiadó, Budapest, 2017)

Hörcher Eszter

A mindenség birtokosa

Iancu Laura író, költő, néprajzkutató a moldvai Magyarfaluban szü-
letett, s még szinte gyermek volt, amikor szülőföldjét hátrahagyva Ma-
gyarországra települt át. Szándékosan kerültem a „költözött” kifejezést, 
ugyanis Laura szerint minden ember életében csak egy „valódi költözés” 
van, és arra az egyszeri eseményre való a „költözés” szó, addig pedig csak 
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a tárgyainkat kísérgetjük-cserélgetjük, és mindössze a körülményeink te-
rületén történik mozgás, az ember a régi marad. Laura tehát tizenévesen 
települt át Magyarországra, de „választott otthonában” sem szűnt meg 
magyarfalusinak lenni, figyelmét szülőhelyére, a „leggyöngédebb fészek-
re” összpontosítva, ahonnét, úgy tartja, hogy egy erős szél még azelőtt 
kifújta, mielőtt megtanulhatott volna repülni, s az esésekből felállni.

Ez a világbavetettség-érzés Iancu Laura esetében idegenségérzettel 
párosul, s alapjaiban határozza meg irodalmi megnyilvánulásait. Talán a 
„kettős idegenség” lenne a legtalálóbb kifejezés, ami, olvasatom szerint, 
a verseiben és publicisztikájában is hangsúlyos, ugyanis a sorok között 
mindig ott húzódik a sehová sem tartozás rettenete. Csángóként kisebb-
ségben élni a románok s a magyarok között is – ez a létállapot olyasféle 
lelki és identitásbeli súlytalanság velejárója, ami természetszerűleg gyö-
kértelenséggel párosul. Hiszen hogyan lehetne gyökeret ereszteni ott, ahol 
az ember nem érzi magát biztonságban, otthonosan? Amikor mindennap 
szembesülnie kell a kérdésekkel: ki is vagyok, honnan jövök, hová tartok, 
hová tartozom valójában… Ráadásul a hátrahagyott közeg törvényszerű-
en összezárul az eltávolodó mögött, az új közegbe pedig soha nem képes 
belesimulni az újonnan érkezett, hiszen a múlt és a magunkkal hozott szel-
lemi értékek nem engedik a végleges elszakadást, így a teljes újrakezdést 
sem. Marad tehát a testi és lelki ingázás két lakhely, két otthon, két haza 
között, hiszen ahogy Laura mondja: „ott van a hazám, ahol én vagyok”.

Vélhetőleg erre a „költözőmadár-létérzésre” reflektálhat Iancu Laura 
legutóbbi kötetének címe: Gerlice. A Keresztyén bibliai lexikon szerint a 
gerle olyan költöző madár, amely ismeri a maga idejét. Egy tiszta teremt-
mény. A Zsoltárok könyve pedig az Istennel való meghitt kapcsolatára 
utal. Keresve sem lehetett volna hát találni ennél helyénvalóbb kötetcí-
met, ugyanis ez a szimbólumként is értelmezhető kifejezés Iancu Laura 
egész valójára, magatartására, minden megnyilvánulására vonatkozik. A 
halk szavú, finom és „libbenékeny” hölgy ugyanis valóban gerlicei szelíd-
séggel és hűséggel rója köreit, vissza-visszatérve kedvelt helyeihez, mű-
fajaihoz, témáihoz. Szólaljon meg versben, vagy mint e legutóbbi kötete 
esetében: lírai vallomásokban, rövidprózákban, leginkább kötődéseiről, 
viszonyulásairól ejt szót, az irodalomhoz és a könyvekhez, a hithez és az 
istenképhez, a szülőföldhöz és az otthonhoz, az érteni vágyáshoz és a meg 
nem alkuváshoz, az önkereséshez és az identitáshoz való viszonyát bon-
colgatja. Írásai nyomán feltárul az olvasó előtt egy archaikus kulturális 
és nyelvi sziget – Magyarfalu, vele ellentétben pedig az „attól oly idegen 
huszonegyedik század” közép-kelet-európai valósága.

Hogy valamiképpen összeköthető-e ez a két világ, arról vallanak a Ger-
lice című, Szabó-Zsombók Magdolna grafikáival illusztrált, mutatós kis 
kötetbe foglalt írások, amiket a szerzőjük „óvatos vallomások”-nak nevez. 
Hetilapokban, szépirodalmi és egyházművészeti folyóiratokban megjelent 
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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 … )


