
szó dallamuk révén könnyen rögzül-
nek a gyermek fejében, és kihatással
lesznek elkövetkezõ életére, a társa-
dalomban elért sikereire. Ezért nem
mindegy, hogy milyen verseket olva-
sunk fel utódainknak vagy milyen
könyveket mutatunk nekik, és ezért
nagy öröm, hogy megjelent a Friss
tinta címû kötet. Igényessége garan-
táltan a legjobb mémeket biztosítja
gyermekeink számára.

Kevésbé tudományosra fordítva
a szót: ennek a válogatásnak már na-
gyon itt volt az ideje. A ré-
gi nagyok gyerekversei
után most kézbe vehetjük
a friss nagyok hasonszõrû
alkotásait tele humorral,
empátiával és nyelvi játék-
kal. Az illusztris költõne-
vek közé bekerült egy-két
illusztris nem-költõnév is,
vagyis Tandori, Oravecz,
Kányádi, Eörsi, Tolnai, Kukorelly,
Lackfi János, Jónás Tamás, Tóth
Krisztina, Szabó T. Anna, Kemény
István, László Noémi, Borbély Szi-
lárd, Kiss Ottó mellett � és még
sorolhatnám a könyvben szereplõ hí-
res tollforgatókat � helyet kapott
Ranschburg Jenõ, Gryllus Vilmos
vagy Müller Péter is. 

A szórakoztatóbbnál szórakoz-
tatóbb versek közül én két kedvencet
említek, de elõre jelzem, hogy vá-
lasztásom nagyon személyes és
szubjektív lesz.

Az egyik Havasi Attila A csótány
veszése címû verse, mely sajátosan

humoros hangnemével, ironikus
fordulataival, minden versszakot
megmagyarázó, középkori verscím-
re emlékeztetõ mottósoraival raga-
dott meg: �Elbeszéli, miként jutott
be a szobába. � Bemegyek a szobá-
ba. / Küszöb alatt átbújok. / Itt va-
gyok a szõnyegen. / Megállok és
szétnézek.� Nem véletlen tehát, ha
verset olvasva az embernek az a mu-
latságos érzése támad, mintha a fõ-
szereplõ csótány az evidencia emi-
nenciása lenne.

A másik Kemény Ist-
ván költeménye, mely a
Semmieset címet kapta.
A Ráday Könyvesház pin-
céjében hallottam tõle
egyszer ezt a mûvet, de a
mai napig fülemben cseng
ismétlõs-önbiztatós rit-
musa, �szívbe mászó� té-
mája. A történet egy majd-

nem-elhagyásról szól, ami ugyan-
olyan emberien esendõ élethelyzet,
mint amilyen emberien magasztos
magatartás az elhagyottért való visz-
szatérés. A komikus az egészben az,
hogy mivel a vers hõsei számok, jó-
kat tudunk vidulni anélkül, hogy a
bûntudat akárcsak a legfinomabban
is súrolná lelkünket. Álljon itt egy
kedves részlet ebbõl a versbõl is:
�Hát akkor eldõlt, senki többet? /
Összegezném az eredményt, / Dur-
ván, hogy tiszta vizet öntsek, / Mert
ezzel eldõlt, senki többet: / A nulla
tõlünk megdögölhet, / Döntöttünk,
mostantól ez tény! / Hát akkor el-
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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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dõlt, senki többet, / Összegezvén az
eredményt!�

A végére hagytam azt, ami a leg-
nagyobb hatást gyakorolta rám a kö-
tet olvasása közben, vagyis az illuszt-
rátor munkáját. Szomorúan kell
megjegyeznem, hogy bizonyos ki-
adók hajlamosak másodrangú kér-
désként kezelni a verseket dekoráló
képek ügyét, ami gyakran vezet bár-
gyú, gyermekbutító, giccsesen édes-
kedõ illusztrációkhoz, vagyis képi
gügyögéshez. Takács Mari ezzel
szemben komolyan veszi a gyereke-

ket: úgy fest nekik szeretetteljes és
humoros jeleneteket, hogy közben
lehetõséget hagy a továbbgondolás-
ra, továbbképzelésre. Tehát míg a
könyv költõi a gyermekek verbális
fejlõdését szolgálják, addig Takács
Mari száz százalékosan teljesíti saját
feladatát, ami nem más, mint széle-
síteni-színesíteni a következõ gene-
ráció vizuális kultúráját. 

FINY PETRA

(Csimota Könyvkiadó � Pozsonyi Pagony,
Budapest, 2005, 160 oldal, 2590 Ft)
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Kultúra

ELIAS CANETTI:

FFeelljjeeggyyzzéésseekk

Õszintén be kell vallanom, hogy a
borító miatt vettem le a mûvet a
polcról a boltban. Magritte festmé-
nyei közül választani könyvillusztrá-
ciót, melyek maguk is a költészet és
szimbolizmus rejtélyes szövevényét
vagy inkább vásznát adják, már ön-
magában kedvcsináló elképzelés,
gondoltam, miközben a könyv lap-
jai közé kukkantottam.

A kép és a tartalom sajátosan
egymásra rímelõ viszonyáról nem is
beszélve. A két keménykalapos férfi,
akik Magritte szemében nem má-
sok, mint két Átlag Úr, elsõ ránézés-
re ugyanolyan hétköznapi emberek,
mint Canetti. Elképzelhetõ, hogy õk
is egy íróasztal mögött töltik életük
nagy részét, és látszólagos esemény-
telenségben telnek napjaik. Bár, ha
jobban megvizsgáljuk õket, valami
különleges attribútummal mégis-
csak bírnak. Mindkettejük kemény-
kalapos feje felett egy-egy holdkaréj


