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Sebő József: apró gondolathullámok

Tungli M. Klára: Tornyok fölött a szó…
Művészetek Háza, Veszprém, 2015.  
Szerkesztő: Kilián László. Grafika: Kulcsár Ágnes

Él Veszprémben egy költő, Tungli M. Klára, akinek szelíd, éteri hangja ritkán 
hallható, ám ha köteteit kézbe vesszük, szívünk-lelkünk észrevétlen megtelik a sza-
vak gyönyörűségével. Legújabb kötetének alaphangja is ilyen: halk és lágy intonáció-
jával hamar megejti az embert.

A kötet első kézbevételekor kissé zavaróan hat, hogy a 222 oldalas esszékötet-
nek nincs fejezetbeosztása, nincsenek alcímei. Ám ha belelapozunk, hamar magával 
ragad a mondatok áramlása. Az egész kötet nem más, mint apró gondolathullámok 
szinte végtelen sorozata. A szerző művésze a gondolattöredékek egymásba való át-
szövésének. Ebből fakadóan bárhol el lehet kezdeni, és bárhol abba lehet hagyni az 
olvasását. Mintha sorai azt kérdeznék, hol is kezdődik a világ-lét hullámzása. Bár-
hol, és mindenütt. Mintha Proust tovaindázó mondatait olvasnánk. Mintha a szerző 
tudatának minden egyes rezdülését rögzíteni akarná, egyfajta merevlemez gyanánt 
– az utókor számára.

A kötet hangulatképek kaleidoszkópszerű gyűjteménye is, látlelet: mi minden 
sorjázik, áramlik egy művészi érzékenységű tudat mélyén.

„Orgonavarázs. A kinti forróságot és napi hordalékot feledteti. A legnagyobb 
bűvölet jön vele. Átmossa, néha meg is rázza az embert, mint a mosógép a szeny-
nyes, majd tiszta ruhát is, hogy simuljon ki. Hogy közben-közben, s aztán véglege-
sen, arra az estre hatékonyan lecsendesítsen. És föl is emel a végtelen magasságába. 
Megtudjuk egyszer, ilyenkor mi zajlik bennünk? Ez az élmény lélektől lélekig vezet. 
A lengyel mester Bach nyomdokain lépdel. A sárga-rózsaszín templomi közegben, a 
Margitban, ahogy játszik, eltűnik a nagy hodály, s nem mint némely felhangosított, 
mégsem ezért gépies prédikációk alatt, most jelen van Valaki és valami más, Akit és 
amit befogadhatsz, és föloldódhatsz Vele.”

Egyfajta líraiságba oltott naplót tarthatunk a kezünkben: mi minden forog 
egy sokat megélt, sokfelé megforduló költőnő fejében, miközben a veszprémi glóbu-
szon egyik baráti társaságból a másikba, egyik kulturális rendezvényből a másikba 
libben át.

Ha egyszer az utókor arra lesz kíváncsi, mi minden történt Veszprémben a 
2010-es évek első felében, hányféle kulturális (és lelki) élmény részesei lehettek az 
itt élők, akkor minden bizonnyal Tungli M. Klára esszékötete lehet hozzá a legjobb 
kalauz:

„Balett. Moszkvai, pécsi, győri. Markó Iván. El kellett menni utána, hogy lás-
suk őt és társulatát. Hol lehet most? Talán Izraelben, mint néhány éve. Ma sem je-
lentéktelen társaság a győri. Kisebb csapatát láthatta a veszprémi közönség a Petőfi 
Színházban a minap. Francia sanzonokra, majd magyar rapszódiára táncoltak. Az 
első rész légies, örömteli szépség, a második nehézkes, izzadmányos…”
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Másutt: „A szombat este Miklósa Erikáé volt, aki Kovács Péter együttesével 
lépett föl a Petőfi Színházban. Élmény volt a javából. Ezt az énekhangot nem véletle-
nül ismerik szerte a világon. Átjárja a hallgatóját a gyönyörűség. Az egekbe szárnyal 
ez a szépségesen csengő és mégis erőteljes hang, szinte minden műfajban. A Men-
delssohn – ahogy megítélhetem – sokat fejlődött az utóbbi években. Grieg-zenéjüket 
kicsit untam, de Brahms és főleg Mozart csodálatosan szólt. Navracsics T. frappáns 
megnyitóját a polgármesteré is követte (laposan)…”

Ez a Veszprém-dallam az egész kötetet átszövi. Mit jelent ma érzékeny, világra 
nyitott veszprémi lélekkel élni, érezni a földgolyón – erről szól Tungli M. Klára mag-
num opusa. Köszönet érte.

A külcsín nemesen egyszerű. Semmi hivalkodás, miként a kötet nyelve is: gyé-
mánttisztaságú.

Foto: Fortepan 14048 / Erky-Nagy Tibor: Fonyód, 1934
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