
sovszky legjobban mûködõ, magát a
kötetet is meghatározó költõi eszkö-
zévé a hasonlat. A hasonlatok diszk-
réten párhuzamos pályákon moz-
gatják a letisztult szavakat, érintke-
zésük szerény, de emberi fény: �úgy
várok mint egy autóbaleset / hogy
rám ne akarjon senki / várni mint a
szavak várnak / az áthúzás utáni nyu-
galomra / úgy várok� (A várakozó
szövege). Ezek a hasonlatok nem erõ-
szakolnak ismeretlen víziót az olva-
sóra, csupán összedörzsölik a �ki-
hûlt helyeket� a nyelvben, hátha elõ-
csalható még ebbõl a találkozásból
egy eszköztelen, apátlanul is megél-
hetõ szép.

NEMES Z. MÁRIÓ

(Széphalom Könyvmûhely, Budapest,
2006, 80 oldal, 1000 Ft)

LADÁNYI-TURÓCZY CSILLA:

SSáárrkkáánnyynnyyeellvv

Van egy régóta dédelgetett elképze-
lésem, amelytõl valószínûleg min-
den valamirevaló irodalomtörténész
legalábbis a szívéhez kapna. Megfi-
gyelésem szerint korunk naiv költõi
(az elvesztett életét sirató budapesti
hajléktalan férfi és a halott férjét gyá-
szoló kisvárosi tanítónõ), bár általá-
nos iskolai tanáraik Petõfi-, Ady- és
József Attila-verseket bifláztattak ve-
lük, leggyakrabban mégis a legré-

gibb magyar tollforgatókra jellemzõ
súlyos, önismétlõ, halmozó retori-
kával szólalnak meg. Talán pokoljá-
rásuk csak így elbeszélhetõ.

Másik, kevésbé egyéni megfi-
gyelésem pedig az, hogy aki a költé-
szetet mindent betöltõ hivatásként
mûveli és jártas a szépirodalom mû-
helyeiben és táboraiban, elsõsorban
a sûrítés technikáival képes igazán
kifejezõ mûvet alkotni.

Ladányi-Turóczy Csilla nem te-
kinthetõ naiv költõnek, verseiben
óriási és igen különös mintázatú
mûveltséganyagot mozgat, ugyan-
akkor képes arra a bravúrra, hogy a
húsbavágó borzalomra úgy hívja fel
figyelmünket, hogy abból az önis-
métlõ, súlyos építménybõl nem
vonható el semmi.

Sûrít és kiterjeszt, élesen fogal-
maz, kijózanító, néha szabályosan
viszolyogtató szövegeket alkot úgy,
hogy az önismétlõ szövegkatedráli-
sok elférnek a farzsebében. Lírai én-
je ugyanis túlnyomórészt nem haj-
léktalan vagy özvegy (tehát nem fel-
nõtt ember), hanem egy furcsa, torz
gyermeki lélek. Épp annyira torz,
mint minden gyermeké, aki kitépi a
légy szárnyát, aki dühödt érdeklõ-
déssel szétrombolja kedvenc játéka-
it. Nyugtalan és nyugtalanító. Õsi
családi kapcsolatok fûzik a mitikus
Bérház lakóihoz, boszorkányokhoz,
lovagokhoz, tétován csoszogó ük-
szülõkhöz. Néha felnõtt álorcáját öl-
ti. Aggok és gyermekek versei ezek,
melyeket a magamfajta olvasó még a
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tábortûz mellett sem merne elsut-
togni.

Ladányi-Turóczy Csilla szöveg-
katedrálisai ugyanis � mondókák.
Nemcsak költeménye-
ket, de a szó igazi értel-
mében vett verseket ír,
melyekben tehát a sza-
bályosan ismétlõdõ rit-
muselemek a meghatá-
rozóak. Érdekes rímeket
használ, és a mondókák
rontottsága, néhol szán-
dékolt sántasága nem vesz el a sod-
ró, egységes lendületbõl. Különös,
fonák pátosz lengi körül verseit: a
középkor, a romantika mûveltség-
élménye egyrészt (néha paródia
formájában), a kiszolgáltatott, de
nem feltétlenül vétlen ember sze-
mével láttatott és így még szívfacsa-
róbb értékvesztés másrészt, s mind-
ehhez valami õrjítõ, abnormális já-
tékosság.

Akár biblikus témák vagy az ön-
gyilkosság rémképével terhes, legfél-
tettebb titkok formába öntésére is
képes úgy, hogy mégis � kortárs ma-
gyar példát említve � Varró Dániel
és Havasi Attila nonszensz költemé-
nyeit juttatja eszembe. Néhány
csupaszan borzalmas szövegébe
még a népszerû amerikai prózaíró,
Stephen King is betolakodik. Elbe-
szélhetetlen, õsi tragédiákat látunk,
élénkpiros mûvérrel és szörnyforma
gumimaszkkal ábrázolva.

Számomra egy megrendítõ, az
emberi élet szakaszait tárgyiasító lel-

tárvers (Boldogok a feledékenyek) és
egy intertextuális játékként megva-
lósított, a több más helyen is megírt
városi világot védelmezõ írás (Térké-

pek fölött) a kötet két
legsikerültebb verse. De
újraírt meséket (és álta-
lában: ismert irodalmi
idézeteket, toposzokat
szétbontó szövegeket),
archaikus átkokat és
imádságokat, pazar szó-
játékokat, a nõiség rek-

vizitumaival csúfot ûzõ ötleteket is
talál az, aki ilyesmire fogékony.

KÉPES GÁBOR

(Palimpszeszt Kulturális Alapítvány,
Budapest, 2006, 92 oldal, 950 forint)

FFrriissss  ttiinnttaa
Mai gyerekversek

A legújabb kutatások szerint nem-
csak géneket örökítünk át gyerme-
keinknek, hanem mémeket is. De mi
a csuda az a mém? A mém egy kul-
turális információs egység, amely
utánzás útján másolódik az egyik
agyból a másikba. Lehet ez egy val-
lási rítus, egy öltözködésbeli szokás,
egy lázadó gondolat, de mindenféle-
képpen befolyásolja az egyén szociá-
lis-mentális beilleszkedését.

Ilyen mémek a gyerekversek is,
melyek egyszerûségük és fülbemá-
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