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Intézményesült a szépség huligánja
Szobrot kapott, iskolát és könyvtárat neveztek el 

Ladányi Mihályról

Mi sem állt távolabb Ladányi Mihály (1934–1986) életm�vét�l és személyiségét�l, mint a 

szoborba öntés. Mégis, Csem�ben iskolát neveztek el róla, Dévaványán pedig könyvtárat. 

Utóbbi helyszínen a szobrot sem úszhatta meg.

Szobrot állított Ladányi Mihály kétszeres József Attila-díjas költ�nek szül�városa, a 

Békés megyei Dévaványa. A gy�jtést helyi alapítvány szervezte, amelynek vezet�je 

Novák Imre alpolgármester. A terv megvalósításához az önkormányzat 1,1 millió fo-

rinttal járult hozzá, de szépen gy�ltek a magánszemélyekt�l, szervezetekt�l érkez� 

felajánlások is.

A m�alkotást Gy�rfi  Sándor karcagi szobrász készítette. A  látványtervet – annak 

rendje és módja szerint – a lektorátus hagyta jóvá, amelyhez az önkormányzat anya-

gi támogatásért is folyamodott. Gy�rfi  

Sándor m�ve k�talapzaton áll, a mell-

szobor anyaga bronz. Az emlékszobrot 

a költ� nevét visel� könyvtárral szem-

ben állították fel 2009. április 11-én, 

a költészet napján, amely alkalomra 

országos szavalóversenyt hirdettek. 

A  m�alkotás körül parkot alakítottak 

ki és szépítették a környezetet, így a 

költségek elérték a 3 millió forintot.

Ladányi Mihály a szocializmus év-

tizedeinek egyik legnépszer�bb költ�je 

volt, kötetei rendre elkeltek, író-olvasó 

találkozóira eljöttek rajongói. Életm�ve 

mára ugyan kissé elfelejt�dött, leg-

alábbis a „trendi” irodalomkritikusok 

részér�l, de az irodalombarátok válto-

zatlanul számon tartják. A népi-nemzeti 

tábor Leninr�l és Che Guevaráról írott 

verseit nem tudja feledni, a politikai ér-

telemben balliberális köt�dés�ek pedig 

sajátosan értelmezett bels� ellenzéki-

ségére nem képesek fátylat borítani. 

És hát egykor hallatlan népszer�sége 

is féltékenységre adhat okot, szálka a 

„posztmodern” hangadók szemében. 

Leginkább talán az önmagukat mind-

Gy�rfi Sándor Ladányi-szobra 

Dévaványa f�terén áll
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máig marxistáknak vallók m�helyei 

t�zték zászlaikra a szépség huligánja 

nevét – �k viszont éppen a hazafi as 

kérdések iránt is érzékeny alkotó je-

lent�ségét igyekeznek elhallgatni. A di-

lemmákat talán éppen Ladányi oldhatta 

volna fel, ám önpusztító életmódja 

miatt nem élhette meg a rendszer-

váltást, a különben csak félig-meddig 

megvalósított önfeltárás idejét.

Ladányi Mihályról nem állíthatjuk, 

hogy a Kádár-rendszer kegyeltje lett 

volna. Hol a baloldaliságot kérte szá-

mon az itt-ott romantikusan radiká-

lis-anarchista, máskor ország- és jöv�-

félt� hangütéssel, hol vagabundként, 

botrányh�sként utasította el a fennállót. 

Lázadó alkata társadalomból való ki-

vonulással párosult, csem�i magányá-

ban homoki csigerrel ásta alá amúgy 

is ingatag egészségét. Az írószövetség 

többször tette indexre f�leg extrém 

magatartása miatt, kiváltképp italos 

közszereplései okoztak riadalmat, már-

pedig gyakran a hivatalosságok fülébe 

jutott, hogy Ladányi melyik irodalmi 

esten lépett fel kapatosan. Egy ízben 

például orosz pacsulival locsolta be az 

írószövetség ruhatárában talált nagyka-

bátokat – elképzelhetjük a hatást, ami-

kor tulajdonosaik felöltötték azokat.

A sz�kebb pátria kiállása most azért is dicsérend�, mert a hetvenes-nyolcvanas 

években a Körösök vidékér�l szintén szám�zték a költ�t, s a változást nem érhette 

meg. Hogy Kossuth-díjat még posztumusz sem kapott, az a magyar társadalom min-

denkori vezetésének mulasztása, hiszen nála kevésbé hatásos m�vészek ládafi ájában 

már ott díszeleg az elismerés. A Magyar Nemzet (amelynek 1957-ben munkatársa 

volt) magazinja írta meg úgy két évvel ezel�tt, hogy anno felterjesztették a kitüntetés-

re, de Aczél György segédei nem találták alkalmasnak rá. Ladányi mérgében fejszével 

darabolta fel a rózsaszín vagy lila csecsem�kádat…

Az utókor nem hálás, ha a Ladányi-életm�r�l van szó. Népi kezdeményezések 

ugyan akadnak, hiszen például Csem�ben általános iskolát neveztek el róla, s most a 

szül�város (annak idején falu) is szépen kiállt a szoborállítással. A 22 éve halott költ� 

vitriolos-szarkasztikus, s csak imitt-amott elégikus stílusának mibenléte okán ma sem 

ígérkezik jól gyúrható anyagnak, de ínséges id�kben már magát a gesztust is értékel-

nünk kell.

Ványai Fehér József

A Ladányi Mihály Könyvtár Dévaványán

(a szerz� felvételei)

Felirat a Ladányi Mihály Könyvtár 

bejáratánál



Hetedhét irodalom
„Ez nagyon fontos: elemeire kell szedni a verset, újra összerakni, hogy 

az a bizonyos átültetése a vers lényének, lényegének megtörténhessen. 

Minden ízét értenem kell, már amennyire lehet, mert mondom, hogy 

egy idegen nyelv szavainak az asszociációs szétágazásait, hátterét én 

nem ismerem, mint ahogy egy idegen költ� sem ismeri a magyar nyelv 

asszociációs köreit.” (Lator László)

„A költészet – és ezt most ne kelljen meghatározni, úgyse lehet –, szem-

ben a mindig egyedi verssel, általános, egyetemes, tehát fordítható. 

Függ a verst�l, de nem véglegesen, teljesen kiszolgáltatva a nyelvnek, 

kultúrának. A  költészet azonos az emberrel, a kozmosszal, a léttel. 

Amit elveszíthetünk az eredeti más nyelven való fölidézésével, lényegé-

ben visszanyerhetjük a költészet közvetítésével.” (Tornai József)

„Voltaire-t és Rousseau-t egyaránt csodálta, akiknek m�veivel tele volt 

a könyvtára és akiket nem olvasott és meg sem értett volna. Gyakran 

beszélt IV. Henrikr�l, akit csak úgy per béarninak nevezett, és a »tyúk-

ról a fazékban«, amelyet a jó uralkodó akart megetetni a gyermekeivel 

vasárnaponként.” (Gustave Flaubert – Romhányi Török Gábor fordítása)

„Mert törekednem ugyebár »ugyanarra« kell, de közben tudomásul kell 

vennem azt is, hogy a legnagyszer�bb eredmény is csak »majdnem« 

ugyanaz lesz. Az igazán jó fordító talán arról is megismerszik, hogy ez 

a tudomásulvétel nem csupán a veszteség, hanem egyúttal a kreatív le-

het�ségek felismerésével is párosul benne; ez utóbbiakkal viszont esze 

ágában sincs visszaélni.” (Barna Imre)

„Alapelvem az, hogy a fordítás akkor jó, ha beleszól a kortárs irodalmi 

folyamatokba, vagyis ha a régiségb�l adódó valós vagy tulajdonított böl-

csessége hatást vált ki, inspirál, szövegeket gerjeszt.” (Csehy Zoltán)
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