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m o h á C s i  b a l á z s

„virágzUnk, mint diktatÚrában 
a metaForák”

Nagy Márta Júlia: Elígért lány

azokban a napokban, amikor ezt a kritikát írom, éppen barátságos eszmecsere zajlik a 
magyar irodalmi nyilvánosság egy szegletében. a vitát az én egyik kritikám váltotta ki: 
Juhász tibor Amire telik című verseskötetéről írtam bírálatot, amelynek kapcsán az Alföld 
Online többeket is megkérdezett mind Juhász könyve, mind az általam felvetett kérdések, 
problémák kapcsán. emiatt esik most szó az újabb költészet prózaiságáról, dísztelenségé-
ről, depoetizálódásáról, a költészet vagy tágabban az irodalom poétikai és társadalmi tét-
jeiről, szűkebben véve a szegénységirodalomról.1 nehéz ettől a vitától elvonatkoztatnom, 
különösen, mivel éppen a nyelvi teljesítménye miatt választottam recenzálásra nagy 
márta Júlia újabb verseskötetét – úgyhogy a vita felől közelítek a kötethez.

melhardt gergő a következőket írja a maga válaszában, amely egy hagyománytörté-
neti vázlat kiindulópontja is lehet: „a költészet nyelvének dísztelenedése, amennyire lá-
tom, leginkább petri és kemény (kisebb részben szijj és marno) hatásának, pontosabban a 
telep csoport ezekre vonatkozó olvasatai hatásának következménye. (gondoljunk bele: 
milyen más lenne a fiatal költészet, ha a telepesek mondjuk téreyt olvasnak! vagy… 
vagy…) az ő versbeszédük lett a költészet anyanyelve, de elég felemásan megértve. 
Felemásan azért, mert említett szerzőknél a dísztelenség alatt mindig kibújik a dísz, a 
prózaiság gyakran alattomosan csúszik át emelkedett költőiségbe, hogy a végeredmény 
mindig úgy legyen lírai, hogy közben alaposan el is gondolkodtat ennek a líraiságnak a 
mibenlétéről. hogy erős formatudatukról, verstani, műfaji kreativitásukról, kezdeménye-
ző készségükről ne is szóljak. költészetüknek ezen összetevőit viszont nem, csak díszte-
len, prózai nyelvét vették át a kb. 2000 utáni nemzedékek, a formai kísérletezés hajlama, 
sőt talán a vers nyelvi műalkotásként felfogása nélkül. (a verstan és más poétikai ismere-

tek eljelentéktelenedtek, sőt, mintha a mai huszon-harmincas 
szerzők számára effélék nem is léteznének és soha nem is 
léteztek volna. [általánosítás.]) az újítások – mivel valami-
lyen újítás mindig kell, és mindig van is – tehát tartalmi, 
gondolati, tematikus oldalról érkezhetnek a fiatal költészet-
be. innen a traumaköltészet, ökoköltészet stb. tünékeny fo-
galmai; sőt, a közéleti költészetet is ide sorolom. (ezek a kri-
tika közhelyei, az pedig szerintem szintén kérdéses, 
szerencsés-e, ha a kritika fogalmai költői irányzatok büszke 
önmeghatározásává válnak.)”

1 lapis József: kortárs fórum: vita az újabb költészet fejleményei-
ről 1–3., Alföld Online, 2021. 10. 08. – 10. 13. 
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a dísztelenedés vagy depoetizálódás kiindulópontját valóban a hetvenes évek elejének 
úgynevezett lírafordulatához köthetjük: tandori dezső, petri györgy és oravecz imre 
színrelépéséhez. a melhardt által említett költők, marno János, szijj Ferenc, kemény istván 
és a telep, illetve az előszezon csoportok generációja (többek között krusovszky dénes, 
nemes z. márió, deres kornélia, szabó marcell, simon márton, toroczkay andrás, szőcs 
petra, izsó zita stb.) mind ehhez a hagyományvonalhoz tartoznak. és ehhez a generáció-
hoz tartozik nagy márta Júlia is, még ha pályájának alakulása alapján hajlamosak lennénk 
is az eggyel fiatalabbak között emlegetni – mivel debütáló kötete, az Ophélia a kádban 2014-
es, valamint mivel a most recenzált Elígért lány „még” „csak” a második kötete.

azért is stílszerű melhardt válaszától indulni, mert nagy márta Júlia költészete véle-
ményem szerint ellenpélda – ugyanis kemény mellett éppen térey János hatása tűnik nyil-
vánvalónak. ennek kapcsán annyit azért árnyalnék melhardt felvetésén, hogy a telepesek 
olvasták téreyt, de amennyire az kivehető a szekunder megnyilatkozásokból, nagyjából a 
2006-os Ultra kötet jelentett fordulópontot: a kritikusok megállapodásként, klasszicizáló-
dásként olvasták a kötetet, ami aztán megfogalmazódott a Moll kötet és az Őszi hadjárat 
gyűjteményében megjelent új versek kapcsán is. tehát a térey-líra éppen akkortól tűnt 
kevésbé vonzónak, amikor a kétezres évek közepén ez a generáció felbukkant a színen.2 
Ugyanakkor krusovszky Ultráról írott kritikája – mely oda fut ki, hogy „az ilyen orna-
mentális lírai nyelv könnyen puszta díszítménnyé válhat”3 – meg is erősíti melhardt látle-
letét, aminek abból a szempontból külön pikantériája van, hogy a kétezertízes évektől 
krusovszky költészetében is felbukkannak ornamentálisnak és klasszicizálónak ítélhető 
megoldások. ha elfogadjuk, hogy a legújabb költőgenerációk tollán a telepes beszédmód 
köznyelvesült, sőt egyes vélemények olykor a telep-epigonizmus vádját is felvetik, az a 
kissé paradox állítás tehető, hogy ettől a beszédmódtól éppen a megalkotóik igyekeznek 
eltávolodni. tehát nem vagy nem csupán a telepnek az elődjeikről alkotott olvasatai kár-
hoztathatók, hanem alighanem a telepről alkotott poszt-telepes olvasataink.

sosem kifejezetten hálás feladat egy verseskötet összefoglalására kísérletet tenni, ám 
ezt nagy márta Júlia kötetének komplexitása tovább nehezíti – mégis megpróbálom. az 
Elígért lány verseinek beszélői az esetek nagy részében nők, vagy ha némelyik kapcsán 
esetleg ez nem mondható ki határozottan, akkor is női figurák jellegzetesen női sorsai 
rajzolódnak ki a szövegekben. a versszituációkat gyakran budapesten lokalizálhatjuk, 
jóllehet, ez a budapest nemegyszer mesei vagy mitologikus helyszín, máskor attól válik 
azzá, hogy mesei vagy mitologikus nőalakok mozognak benne. a kulturális utalásokban 
gazdag kötet a vállalt irodalmi hagyomány tekintetében is izgalmas: amíg alapvető be-
szédmódja és szépségeszménye főként a fent említett telepes neoszürrealista iskolához 
köti, addig ezzel a beszédmóddal és hagyománnyal provokatív kísérleteket is folytat, 
gyakran él például a későmodernség költészeteit idéző – akár szintén ornamentálisnak 
ítélhető – megoldásokkal. a kötet abban a tekintetben konceptuális, hogy a versek mind 
tematikusan, mind formanyelvileg egyívásúak: a szövegkorpuszt motívumok, egymásra 
rímelő címek, párversek, verscsokrok, a versek közt átjáró figurák szervezik szoros egy-
ségbe. ám ez egyszersmind azt is jelenti, hogy a kötetben több szál párhuzamosan bonta-
kozik ki. ebből következik érzésem szerint az, hogy nagynak sikerül elkerülnie a 
konceptköteteknek azt a típushibáját, amikor az anyagba a konceptust szolgáló, ám ön-

2 lásd például krusovszky dénes: „a Contra és a trans között”, in: Uő.: Kíméletlen szentimen-
talizmus. Esszék, kritikák. l’harmattan, budapest, 2014, 93–98., illetve nemes z. márió: birtokon 
belül, területen kívül, in: Erővonalak. Közelítések Térey Jánoshoz (szerk. lapis József – sebestyén 
attila). l’harmattan, budapest, 2009, 219–223. valamint dunajcsik mátyásnak a nemes-kritikára 
reflektáló, azt üdvözlő (és ironikus módon téreyt idéző modorban írott) versét is: A Császár zenél, 
in: Telep-antológia (szerk. keresztesi József), scolar, budapest, 2009, 34.

3 krusovszky, i. m., 98.
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magában kevésbé jelentékeny írások is bekerülnek. nem arról van szó, hogy az Elígért 
lány versei egytől egyig vitán felül állnak: mint minden verseskötetben, itt is akadnak ki-
lengések, bár egyenletesen magas színvonalú az anyag, ám az esetlegesen kevésbé emlé-
kezetes szövegek is autonóm költői vízióról tanúskodnak, s aligha mondható róluk, hogy 
töltelékek lennének a kötetben.

amiatt sem könnyű nagy márta Júlia kötetéről beszélni – és ez talán az egyetlen éle-
sebben megfogalmazható kritika –, mivel a kötet szerkezete ennek ellenáll. az ötvennégy 
versből egy vezérversként áll elöl, a többi öt ciklusba rendeződik. ám az említett párhu-
zamos szálak, a motívumok, figurák, mítoszok, helyszínek alapján elkülöníthető szöveg-
csoportok darabjai elszórva, vegyesen szerepelnek az öt részben, s hosszanti irányban 
szervezik a kötetet – látványosabban és markánsabban, mint a ciklusrend. természetesen 
ennek az elrendezésnek is van előnye: az egymás mellett építkező verscsoportok, a szálak 
végül összefonódnak.

már a kötet külcsíne is jól mutatja, miként viszonyul nagy a hagyományokhoz. a kék 
alapszínű borítón egy nőt ábrázoló fotó látható. a kép mind a nő öltözetében, mind beál-
lításában a 17. századi holland festő, Jan vermeer Leány gyöngy fülbevalóval című klasszi-
kus festményét idézi cosplayszerűen – csakhogy nagy könyvének borítóján a lány egy 
hamburgert tart a kezében. hasonlóképpen csúsznak össze a hagyományrétegek a ver-
sekben is, amit gyakran már a címeik is jeleznek: Elhagyatott, összegraffitizett neobarokk ká-
polna a Zempléni-hegységben; Perszephoné a Nyírpalota úton; Kronosz-ábrázolás egy Mexikói úti 
ház falán (ennél a versnél egy lábjegyzet arról is tudósít, hogy a szóban forgó házat valójá-
ban makrisz agamemnón ámor-szobra díszíti, aminek kapcsán az is jelentéses, hogy 
nagy a szerelem istenét egy zsarnok férfi istenre cserélte); Hamupipőke a Fogarasi úton; 
Betlehem Alsórákoson; Pygmalion a lakótelepen. 

bár az olvasóban felidéződhet nemes nagy ágnes Ekhnáton-ciklusa is, esetleg világ-
irodalmi minták – például louise glück (akitől a szerző fordított is) vagy anne Carson –, 
nagy márta Júlia profán mitologizmusának közvetlen előképe kemény istván és térey 
János költészete. gondoljunk keménynek az Élőbeszéd kötetében szereplő káin-ciklusára, 
de téreynél szintén előfordul, hogy mitológiai vagy irodalmi figurákat helyez a jelen 
konkrét helyeire és idejébe, vagy legalábbis hasonlatként, viszonyítási pontként jelennek 
meg, például a Tizenöt éve Zugló utolsó szakaszában „a fűszagú Citében alámerülő” fiatal-
embert ifjú rastignacként látjuk. apropó zugló: ez a városrész („pest mályvarózsa-illatú 
budája” – térey) nagy számára is fontos, az volt már a szerző 2014-es Ophelia a kádban 
kötetében, kifejezetten annak utolsó, Zugló kialszik című ciklusában. sőt annak öttételes 
záróverse, az Ophelia Is Having Sex with Watermonsters már kifejezetten az Elígért lány ver-
seinek előképeként ismerhető fel. Jóllehet, az Elígért lány mesei-mitológiai-irodalmi nőfi-
guráinak sorában éppen ophélia nem jelenik meg, határozottan kijelenthető, hogy az új 
kötet az elsőből nőtte ki magát. és – még egy ötlet a térey-párhuzamhoz – amikor azt ol-
vasom nagy új kötetének címadó versében, hogy „úgy emelkedik / ki egy elhanyagolt 
lakónegyed / az elburjánzott kertségből, / mintha foltokban csapna le / az apokalipszis” 
(Az elígért lány, 62.), az mintha ugyanaz a látásmód lenne, amivel például térey Egyszer 
régen Jūrmalában című versében találkozni: „a mögöttes dombtetőn pedig randomszerűen 
/ villák növekednek, sztárok tervezik és lakják őket. / s néhány hamisítatlan szovjet párt-
üdülő, / bezúzva vagy kiverve utolsó szem ablakuk”.

Jóllehet, igaza van nemes z. máriónak, amikor azt írja kemény istván költészete kap-
csán, hogy „pszeudo-mitikus világteremtése érvényes alternatívát kínált az átpolitizált 
költői beszédmódokkal szemben”,4 azt is látni kell, hogy a mitologizmus – vagy a radiká-
lis kivonulás által, vagy az allegorizáló fiktív világ megteremtése révén – maga is politizá-

4 nemes z. márió: megtört közvetlenség. a személyesség alakzatai peer krisztián költészetében, 
in: Uő.: A preparáció jegyében, Jak – prae.hu, budapest, 2014, 237–255., 237–238.
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ló tett. igaz ez, persze diszkrét formában, az Elígért lány versanyagára is – erre utal A béke-
beli mesekönyv-illusztrációk természete című vers egy részlete is: „virágzunk, / mint 
diktatúrában a metaforák” (35. – kurzív az eredetiben, ahogy a későbbi idézetek esetében is). 
beszédes a kötetcímmé tett szintagma is, hiszen olyan (akár az is kimondható: patriarchá-
lis) kulturális környezetet feltételez, amelyben a házasság nem a felek kölcsönös szerete-
téből, hanem kényszerből és/vagy érdekből – jellemzően a két család közös érdekéből – 
köttetik. érdekes ugyanakkor, hogy éppen nagy kötetének címadó verse mintha nem 
erről szólna, vagy csak igen metaforikusan és rejtjelesen – ami talán még inkább baljós. 
„azokban az években, amikor / foglyul ejtett a lépcsőházak / gyógyszerszaga”, olvassuk 
a versben, majd a (ki tudja, talán önmegszólító) zárlatban: „azokban az években, amikor 
kiszabadulsz, / és a szemedbe tűz az édes sárgabarackok héja, / mintha számtalan nap 
lángolna egy galaxisban, / mint az űr háttere, tátong feketén / a kerítés mögött egy 
őszöreg anyóka. // ami sosem volt, jobb is eladni előre, / aztán mindent szétszedni aló-
la.” közben a versvilág jellemzőiként a női termékenységhez kötődő fogalmakkal találko-
zunk: „ahogy a meddő aszfalt tűri / hangtalanul lépteim súlyát”; „mikroszkóp alatt osz-
tódó sejtek”; „minden konyha lombik, / amiben törpesellők tenyésznek, / kapálóznak az 
emlőforma üvegben”. zavarba ejtő, szürreális képzetek, de mintha olvasható lenne a vers 
életallegóriaként, amelyben a társadalom által leginkább elvárt női szerep, a családanya-
ság (a szülés és főzés) olyannyira determinisztikus, hogy a világ csak afelől olvasható. a 
nő be van zárva ebbe a szerepbe: „mindig van egy rés, amin bekúszik a köd, / egyesül a 
sülő zsír szagával – / sötétkamráink és lépcsőházaink / levakarhatatlan magzatmáza”. ez 
a nőszerep fogva tart és körforgásszerűen önismétlő: a vers elején azt olvassuk, „egy kerí-
tésen át, talán rács mögül / integessen nekem a jövőbeli lányom”, míg a már idézett zár-
latban egy őszöreg anyókát látunk, s nyitva hagyott kérdés, hogy a lírai én (a lány) az 
anyját látja, avagy ő maga szabadul ebből a bezártságból anyókaként. a baljós vers elégi-
kus hangulatán emel, hogy az utolsó sorokban kissé esetleges (de akár azt is mondhat-
nám, kemény istván-osan rontott5) asszonáncokként, (vagy lengyel balázs egy szabó 
lőrinc-vers kapcsán használt kifejezésével) „alig-rímekként” összecseng négy szó: a (sár-
gabarackok) héja, az (őszöreg) anyóka és az alóla, illetve közben kecskerímként az előre. ez 
a versvégi esetleges rímelés gyakori eszköze nagy új kötetének. hasonló ez a megoldás 
ahhoz, ahogyan petri györgy a Hogy elérjek a napsütötte sávig című, még lábjegyzettel is 
„kizökkentett” szabadversének zárlatába néhány rímmel becsempészi az ódai hangvételt, 
ami az olvasónak is segít felbotorkálni a versbéli pince lépcsőjén.

a kötet talán legjobb, legfontosabb verse a Soha nem ők kellenek (98.). ennek filológiai 
érdekessége, hogy előző, a kötetbelitől négy kihúzott sorban és egy apró változtatásban 
eltérő verziójában már 2013 nyarán napvilágot látott a Literán. (nem emiatt fontos, de ez 
azt is láthatóvá teszi, hogy nagy régóta dolgozik ezen az anyagon.) sok tekintetben ha-
sonló a címadó vershez. „arra ébredtem, hogy kétségbeesetten ki akarnak házasítani” – 
szól a mellbevágó felütés. „patyolatfehér ruhában sétálok az utcán, / struccléptekkel, 
bárgyún és álmatagon, / mert fogalmam sincs, kihez adnak férjhez. / pedig állítólag még 
ezek a fák is nekem virágoznak, / alma és meggy, meg a gyümölcstelenek.” a második 
szakasz félrímes könnyítés, amely egyszersmind a mitikus budapestre helyezi a versszi-
tuációt: „vaksi nap a félig borult égen, / és egy megzavart galambcsapat; / az kéne még 
csak, egy törpehíd, / lilliputba torkolló rákos-patak.” a harmadik szakaszban ismét 
megjelenik a be- vagy elzártság képzete: „legalább a kerítésen túl elevenek az állatok”.  
a negyedik versszak odafordulása viszont a címadó verstől eltérően nem önmegszólítás, 
a címzettje minden bizonnyal egy férfi: „Ugrálj te is körül, tapogass meg, / koszold össze 

5 vö. Fekete richárd: „tudom, hogy tévedek”. kemény istván verseinek élőbeszédszerűsége és a 
hiba poétikája, in: Turista és zarándok. Esszék és tanulmányok Kemény Istvánról (szerk. balajthy ág-
nes – borsik miklós), Jak – prae.hu, budapest, 2016, 199–216.
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a ruhámat – mindegy az neki –, / annál hamarabb kerülsz a seggfejpanoptikumba.” e mon-
dat kapcsán két dolog feltűnő. egyszerre szólal itt meg a lázadás és a beletörődés hangja. 
a mondatnak ráadásul mögöttes jelentése is van: az első szakaszból tudjuk, a lírai én fe-
hér, vélhetően menyasszonyi ruhában van, amelynek a bekoszolása a szimbolikus ártat-
lanság elvesztését is jelentené. a másik dolog az idézett mondat utolsó szava, a 
„seggfejpanoptikum”. a provokatív szóösszetétel kíméletlen stílustörést hoz nemcsak a 
mondatba, hanem a versbe is – radikalitása megint csak téreyt idézi számomra. 

a vers utolsó szakasza így szól: „pedig állítólag még a gyümölcsök is a hasamba / 
kapaszkodnak, az én ereimmel; / liláskék gyökerek fordulnak ki belőlem, / ha mukkan-
ni merek, hogy teremjek / egymagam mindjárt egyből hármat. / és ők még így is azt 
várják, ne fájjak.” az ők a férfiak seggfejpanoptikumára vonatkozik („eredetileg, elmélet-
ben soha nem ők kellenek” – mondja a lírai én. Jóllehet, néhány oldallal korábban, a Lázár 
feltámadása című versben azt olvastuk, „szép nőnek csakis szörnyeteg kell: / Csak akkor lesz 
boldog, ha szelídíthet” [92.].) a záró szakasz több szempontból is felkavaró. először is a női 
és a növényi termékenység montázsa tárgyiasító. másodszor a női alárendeltség itt is egy-
értelmű („ha mukkanni merek”). s a teremjek hármat – hiába a hármas számhoz fűződő 
mesei hagyomány – ismerősen zord (népesség)politikai húrt pendít meg. mintha rejtjele-
zetten a ner nőképének kritikájává formálódna a zárlatban a vers, amikor azzal szembe-
sít a szöveg, hogy „ők még így is azt várják, ne fájjak”, vagyis a nőnek az lenne a dolga a 
seggfejpanoptikum tagjai szerint, hogy néma szülőgép legyen.

meglehet, nagy márta Júlia költészete kapcsán érdemes elgondolkodni a metamodern 
fogalmának használatán. ahogy feljebb jeleztem, több egymásnak akár ellentmondó, egy-
mással feszültségben álló minősége van a szövegeknek. Jellegzetesen kortárs (telepes) 
szépségeszmény uralkodik a versvilágban (az abszurditás, a groteszk, a neoszürrealizmus: 
alapállapot, kiindulópont), míg a szövegek poétikai megalkotottsága későmodern orna-
mentális eszközöket (jelzőhasználat, alliteráció, rímek) integrál, amelyek a szövegek nyelvi 
dimenziójában affektívak, s felerősítik a költemények műfaji jellegzetességeit, az ódaiságot 
vagy az elégikusságot. (Feljebb erre talán kevesebb példát hoztam, pedig eklatáns a 
Kronosz-ábrázolás… iv. része, amely József attila Ódájának mellékdalára emlékeztet: 
„tudom, te vagy a rend, nekem mégis nehéz, / ha velem aludtál, nappal hová mész? / 
miért ölelsz meg reggel, ha éjjel ordibáltál? / aludni akartunk, de mindennap áll a bál.” 
[45.] a Lázár feltámadása zárlatában mintha zelk zoltán Sirályának tragikus párrímei vissz-
hangoznának: „az ereszről pöttömnyi angyal könnye csobban, / százezer boszorkány 
mosdik a patakban, / mohán törölköznek, harmat lóg fülükről, / málló vakolatot kapar-
nak a csöndről.” [93.] de a Betlehem Alsórákosonban távolról felidéződik petri Apokrifja is: 
„József szeme szúrós, mária kering. / pucér ostorfák karéjában dereng a falatnyi ég. / 
hold és nap együtt riszálja rajta magát, / opáltengerén dióhéj bölcső ring, / bronzba önti a 
házak falát” [60.]. valamint a már említett nemes nagy Ekhnáton-ciklusának könnyed asz-
szonánc rímelése, a versszövegben váltakozó, a beszédhelyzeteket megkülönböztető kur-
zív és verzál részek formai előképe is egyértelmű.) a versvilág mitologizmusa, meseisége 
romantikus jegyeket mutat, míg ezek keveredése posztmodern állapotot jelez (s ezt a keve-
redést akár jelzőkkel is illethetnénk: rokokós vagy karneváli, vagy nevezhetnénk a jelensé-
get hibriditásnak, s ezáltal ismét hangsúlyosan a kemény–telep-hatásvonalhoz köthet-
nénk ezt a lírát). Ugyanakkor egyes szövegekről, de összességében a teljes korpuszról is 
elmondható, hogy e világteremtés során olyan allegóriák jönnek létre, amelyek értelmez-
hetők a társadalmi-politikai felelősségvállalás megnyilvánulásaiként. nagy márta Júlia 
kötete feminista: mind individualista, mind kollektivista szempontból tárgyalja a nőiség, a 
párkapcsolati és társadalmi abúzusok, a genderpolitikák problémaköreit, az európai kultú-
rából vett transztextusok pedig a történelem vertikumában is láthatóvá teszik ezeket a 
kérdéseket. ha németh zoltán posztmodernség-koncepciója felől közelítünk a korpusz-
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hoz, azt találjuk, a németh által elkülönített stratégiák nemegyszer együttesen vannak je-
len a szövegekben: a korai, referenciális posztmodern maszkhúzása, az areferenciális 
posztmodern nyelvjátéka, a szövegek megalkotottságának önreflexiója (feljebb ezt sem 
példáztam: a Márta, Mária, Lázár zárójelei metapoétikus kommentárok: „(közben lázár 
csöndben meghal) // (folytatása következik, van egy olyan sanda gyanúnk, hogy most 
fognak kopogtatni az ajtón, és szállást kérnek)” [26.]; Az eladott lányban olvassuk a kiszó-
lást: „nyáruszadék, ez mi már, szószörny” [101.]; de szintén ide tartozik a márta-mítosz 
interferenciája a szerzői névvel), valamint az antropológiai posztmodern identitásorientált 
érdeklődése.6

Feljebb csak pár szöveget volt módom részletesen szemügyre venni. de a komplex 
szerkezet motívumhálója vagy kulturális utalásainak mátrixa hosszasan elemezhető len-
ne, amiképp egy olyan interpretáció is várat magára, amely a köszönetnyilvánításban ki-
emelt mesei hatásvonalat tárja fel, s megvizsgálja a verseket a grimm-testvérek és 
andersen meséi, illetve propp meseelmélete felől. ám azt talán a fent elmondottak is 
alátámasztják, hogy nagy márta Júliáé roppant izgalmas kötet. és bár Ferencz mónika 
Búvárkodás haladóknak, láng orsolya Személyes okok, vida kamilla Konstruktív bizalmatlan-
sági indítvány, simon márton Éjszaka a konyhában veled akartam beszélgetni vagy székely 
szabolcs A beszélgetés története című kötetei magasra tették a lécet – azt is ki merem jelen-
teni, hogy számomra (eddig) az idei év talán legjobb verseskötete.

6 németh zoltán: A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája, kalligram, pozsony, 2012.


