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„Nekem a föld 
való, nem égi 

mása” 
 

Huszonhat vers, ciklusok nélkül, néz ránk a kemény
tábláskötetből…LászlóNoémiújabbversesköteté
nek„koponyacsöndjébe”jóbelehallgatni.Minthaegy
trópusitengerikagylótillesztenénkafülünkhöz.Eb
bena lírai csöndben felsejlikamélyebben született
dallam.NemcsakaSzamospartjántavaszodik,aho
gyan Csoda című versének refrénje súgja: „Ömlik
a fényamárciusihóra”,hanemugyanezanapfény
néz be a szobánkba is.
MertLászlóNoémia„neotranszilván” líraszü

lötte,mégishatárokonátívelő,egyetemesmagyar(női)
hangonír.Minthaatanulmányaiiserrepredesztinál
nák.AkolozsváriBabeş–BolyaiTudományegyetem
magyar–angolszakánvégzett,abritkultúráraspeci
alizálódott,majdazELTEDoktoriIskolájábanangol
irodalommal foglalkozott.Műfordítóimunkái is je
lentősek(MaryShelley,Blake,Yeatsműveitültetteát
magyarnyelvre).

A Földcíműkötetbőlelsőolvasásraszembetűnik
a versnyelv, a stílus klasszicizáltsága, a poétikai ha
gyománnyalvalóélőésértődialógus.Önkéntelenül
DsidaJenőlíraiuniverzumávalrokonítjukeztavers
világot.FriedIstvánirodalomtörténészmegfogalma
zásával egyetértve, László Noémi azon alkotókkal
rokonítható,akikinkább„adivattal,azünnepeltszo
kással,apillanatnyilagbecsülteljárással…szembe
haladva, amaguk költői világának bejárására töre
kednek…”Dehozzátehetjük,nemcsupánasajátköl
tői szubjektum a verseinek tárgya, hanem legalább
ennyire a költői individuumnakmás ismert versek
hezvalóviszonyulása,azokátértelmezéseis.Mind
ehheztársulaversírásszakmaifogásainak,techné i 
nekbiztoskezűismerete,amelyfeltételeziaztaké
pességet is, hogy az irodalom elmúlt századának,
századainakalkotóivalislíraipárbeszédbeléphessen.
Ez az arspoetica egyszerremúltbanézőés jelenbe
tartó.Nemlehetelégszerhangsúlyozni,hogyamai
–többségében–individuálisszemléletű,szigetszerű
költőiéletművekközöttazilyenattitűdsegítilegjob
banapoétikaihagyományfolyamatosságánakérték
fenntartását. Nevezhetnénk akár – pozitív értelem
benvett–modern,líraibizantinizmusnakis.
Megférebbenakiskötetnyierdélyitavaszbanaz

előlegezettőszis.AKosztolányitellentéteselőjellel

parafrazeálótesti–lelki–anyaileltárkata
lógus, amely inkább azt rögzíti, ami
körülötte hiányzik (Édes-keserű dal). 
Kolozsvártűnő,elvirágzottvilága,az
elhordottmedrűSzamos.Látjukaját
szótérenahintázógyermekétszem
lélő édesanyát, akinek „szoknyája
szélén csüng a gyerekkor”. Aki már 
egyszerre „vénasszony, asszony, kamasz
lány, kislány”.Mindez éles kontrasztban áll e vers
dalszerűenpanaszoszeneiségével.Aköltőanégyso
ros,5//5ütemosztású,keresztrímesversszakoksorai
banéholbeleszőttidőmértékesadóniszikólonokatis.
A hullámzó daktilikus sorokkal petőfisen játszó

Szeptemberi elégiautal–azismertJanusPannoniusi
Saját lelkéhezcíműkölteménytisfelidézve–azókori
püthagoreusokelképzelésére,miszerintaLélekaha
lálutánelindulmajdhosszú,magányoskozmoszbeli
útjára:„Túlra,átaTejúton…mostsemvinnemagá
val semmit.” A vers előbbi indítása mindeközben
háttérré válik, amelléktéma pedig egyre erősebbé,
ahogyanaköltő festőiképekkel adjavisszaazőszi
nyárbanaztahangulatot,amelybenjóllátszanak–és
egyben hallatszanak is! – az „Árnyékkal teleszórt,
sétákzajaitfürgénkottázókavicsok”is.Ittaverselés
is figyelemre méltó. A szökőkút „gyémántzáporá
ban”ahullóesőcseppekkopogásátremekülimitáló,
a többségében daktilikus tetrapodiákat, valamint a két, 
há  rom sorba tagolt hepta és dekametereket inkább 
érzemhangsúlyszámlálótagolásúnak,mintcsupán
időmértékesnek;amennyibenmindensor4hangsú
lyoshosszúszótagotiskap.ATávoli rózsacíművers
öt verslábból álló, csonka hexametereiben ameste
rienkimunkált,hidegércrózsaaVilág,sőtavilágos
ság metaforája. A költő hamleti Otthoncsigaháza
viszontaföldiésakozmikussötétségben–ahol„ott
lennszörnyetegalszik,elnyelnéavilágot”–csaksod
ródik,„minttehetetlen,vízreutaltkavics”.
LászlóNoémiverseibenafolyóvíznek(„életáram”)

kitüntetettfunkciójavan.MertaTüskecímetviselő
versciklusban– amely egymegkezdett, debenem
fejezett szonettkoszorú– ismét e sodródás emléke
tűnikfel,apartkeresése,acsigaházotthon„gömbö
lyűvára”(„mertrohanóvízmellettálltammindig”).
Az Őszi szonettkoszorú verseinek sztoikus önelem
zése hatalmas tabló az addigi életútról, amelyet
„gyászruha,fátyol,ing,babakelengye”fogössze,és
amelyben egy párkapcsolatot „a sodrás játszva el
vitt”.Averssorozatmagányosönreflexió.Aszonett

LászlóNoémi:Föld, 
SétatérKulturálisEgyesület,
Kolozsvár,2013.
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koszorúban nemcsak a rímek hajója viszi a verset,
hanemérdemesfelfigyelniaköltőiképeknekésmo
tívumoknakszonettről szonettrehaladó természetes
evolúciójárais.Azelsősorról–„Minttigrisbőre,vil
logunkazégre”–egySalvadorDalífestményjuthat
eszünkbe (Egy gránát  alma körül röpködő méhecs
kétől kiváltott álom, egy pillanattal ébredés előtt)–talán
azégbőlelőugrótámadótigrisekvibrálósárgasága
keltenebennünkhasonlóbenyomást.LászlóNoémi
kiinduló témamotívuma, a nyarat még magában
őrző őszi elmúlás azonban fokozatosan alakul át
egyfelbomlottpárkapcsolatemlékeinekszürrealista
szimbolikus, pszichologizált képeivé, vé  gül a halál, 
azemberielmúlásutániközöslétlehetőségeibehaj
lik, amely a „szeretsz, szeretlek, hibáztál, hibáztam” 
önelemzőmegállapításábatorkollik.

A szív helye című alkotásában József AttilaArs 
poeticájának híres sorával pöröl: „a mindenséggel
mérje más magát”. Ugyanakkor a szerző szereti a
versparafrázisokatpalimpszesztussalisvegyíteni.Egy
VajdaJánossorreminiszcenciávalindítazÉtercímű
költemény.Ámazismertversselellentétben,László
Noémi parafrázisában a „Montblanc csúcsán a hó 
sajéghideg./Hogylángragyúljon,sosemérimeg.”
Azaz többé felnemolvad,mertazmáregy„lezárt
pillanat”.A költőimetaforát, hasonlóanVajdához,
magáravonatkoztatja:„merténállokatélinapködé
ben”–ámebbőlaképbőlfeltűnikegySzabóLőrinc
versmotívumellenkezőelőjelűmegjelenítése, téma
inverziója.ASemmiért egészenhíresverssora(„bent
maga ura, aki rab volt odakint”) LászlóNoéminél 
a „kint maga ura, aki rab lesz odabent” palimp

szesztussorrá alakul át. A világmindenségben 
isérvényesaSzabóLőrinciposztulátum:„min
denkimagadöntiel…sodor,vagysodródikto
vább”.
Aszerelem, anőiségcsakközvetettmotívu

mokban,elrejtve jelenikmegakötetben.Néhol
egyszépmotívumtranszformációt is találunk.
Aszív,mint„fogyhatatlan, lágykenyér,mely
nek végére ember sosem ér” gondolata a Kaland
regény című vers egyikmotívuma, amely, bár
a Nélkülem soraiban is visszatér, itt azonban már 
asorsmaga„azomlóségivekni”.

A szerelmes alkotáslélektanát vizsgálja az 
Ér  tenicíművers.Aköltőaszerelemmagasztos
fellángolásávalállítjaszembeelmúlásánakpusz
tánfiziológiaifolyamatát,kémiáját:„amikoral
kotsz, képzelegsz, da  lolsz, tornyot növesztel, pe 

dig csak néhány sejtben megváltozott a vegyjel”.  
Atestifolyamatok,amegfogantatáslehetőségétpe
dig indulataiban is naturálisan ábrázolja a Szolid női 
vonalkíméletlenülőszintehangvétele.
LászlóNoémi leggyakrabban használt költői ké

pei:asodró,áramlóvíz,ésaföld,apartbiztonsága,
amelyazelőbbivelkontrasztotalkot.AzEgy bolygó 
árnya című elkezdett szonettsorozat inkábbmár a
földhöztapadtlétmódotigenli.„Évszázadokigvillan
áteföldönaz,hogyrajtaálltatalpam.Hátatfordí
taninemakartam.”LángOrsolyaevershezkészített
illusztrációja pedig felidézi Dalí Lány az ablaknál 
címűfestményét,anővilágotszemlélőalakját.

A Föld,akötetcímadóversea lélekhalálutáni
sorsátkutatja,ismétfelidéziajanusikérdést:„azután
holleszek.Hallome,hozzámhavalakiszól.Meg
érzeme,hameglátvalahol”.DeakozmoszbólaLé
lekismétvisszatérhet:„Párlélekajtónvisszajárhatok
hozzád,fehérföld,foszlómindenem”.Jóllehetalélek
szabad,„fényes,halhatatlan”,deatestaföldtőlnem
szabadulhat el. Bár Hérakleitosz óta tudjuk, hogy
kétszerugyanabbaa folyóbanem léphetünk, a szá
razföldre azonban igen.A szív helye című versben
–némilegátalakítva–szinténezamotívumjelenik
meg,TóthÁrpád lebegőéteriverssorának (Esti su
gárkoszorú) ellentétes értelmű parafrázisával: „Ne
kemaföldvaló,nemégimása…Halehet,ereimben
őkeringjen.Halehet,neengedjeninnenmeglépni.”
Ehhezvégülcsakazttehetjükhozzá,hogyhaez 

aföldegyúttalaszülőföldis,akkor–LászlóNoémi
értékállókötetévelkezünkben–e földre lépniegy
ben kötelességünk is.  Diószegi Szabó Pál

Kocka (2008, akril, lakkfilc, vászon, 100 × 120 cm)


