
nélküli külsõ és a földies bölcsesség
mellett csupa érzelem és érzékiség.
Jász szövegei távol mennek minden
misztikumtól � ahogy maga írja: a
költészet, a versek pillanatra felgyul-
ladó fények, amelyek �bevilágítják
hétköznapjaink tisztását�. De a hét-
köznapiság rezultánsaként megszó-
laló lírikus nem a misztikum kapui
elé érkezik-e mégis? A szerelemrõl, a
születésrõl vagy az elmúlásról szóló
verseibõl elháríthatatlanul kiérzõdik
az örök dolgok misztikumával való
szembesülés. (Persze, hiszen e dol-
gokról másképp, mint csodaütötten,
bajos is beszélni.)

Mondják, a költõ bére, hogy sza-
bad különcnek lennie. Jász nem mû-
vészi kunsztok révén csodabogár, az õ
írásaiban nem hány bukfencet a mú-
zsa � õ a természetesség számkivetett-
jei között minõsül különcnek; épp az
alaki pedantéria, a fesztelen hang kü-
lönbözteti meg ezektõl. S az a tempe-
ramentumában hordott szándék,
amely (Arany Jánossal mondva) lelket
írat vele, �nem cifra szókat�. Csábító
volna kijelenteni, hogy a mindennapi
jelenségek és érzések rejtett árnyalata-
ira olyannyira fogékony költõ óvako-
dik föllengeni a reális élet fölé, csak-
hogy ennek épp az ellenkezõje igaz.
�A testrõl akartál írni, / a szeretkezés-
ben feloldódó / vagy az utána magába
roskadó anyagról� � mondja egy he-
lyütt. �A lélek örök problémájáról, a
testrõl.� Mi néz itt farkastekintettel
mire, ha nem a valóság éllel szembe-
forduló két arca? Az állandó és az eset-

leges. Mint ahogy a kötet egyik leg-
szebb darabját, a múló és átmeneti ká-
zusokra épített Utolsó mozdulatot is a
lelkiség (s a Jász-versek gyakori velejá-
rója, az intellektuális elemzõ kedv)
emeli a végokok hiteles énekévé.

Aki tehát a reális élet partjain fló-
tázgató költészetre kíváncsi, aligha-
nem szökni fog A szökés gyakorlása
elõl; aki viszont kész latra vetni né-
mely titkos életrajzokat és belsõ bi-
zonytalanságokat � egyik mûvében a
szerzõ ezeket említi a költészet fõ
alapelemeiként �, az Jász Attila olva-
sása közben nemcsak a menekvés,
hanem a hazaérkezés érzésébõl is
bõven részesülni fog.

KELEMEN LAJOS

(Kalligram Kiadó, Pozsony, 2004, 
150 oldal, 2000 Ft) 

MRENA JULIANNA:

KKiilleenncc  éélleett

Jól érzékelhetõ tendencia most már a
költészeti �újundokságnak� a pálya-
kezdõ poetrinák tevékenységére való
kiterjeszkedése. Sorolhatnám itt a ne-
veket bõségesen, de vagyok olyan un-
dok, hogy nem teszem. Különben is,
sorol épp eleget ez az induló nõköltõ
kezén � karmán? � termett macska-
könyv. Merthogy az tulajdonképpen,
és hát felsorol inkább, textuális és tar-
talmi rendezõdése alapvetõen semmi
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mást nem tesz, lévén ciklusok szerint
elõbb Kilenc élet, Nyolc szeretõ, Hét
szõrszál következik benne, majd Hat
ösvény, Öt karom, Négy agyar kerül te-
rítékre, hogy közvetlenül Három ház
és Két hold vezessen el � mindig olyan
mennyiségû versszövegen keresztül,
amekkora szám az egység címében
szerepel � a befejezõ, fõ attrakcióhoz,
(az) Egy macskához.

Utóbbi vers(ciklus) mintegy az
egész szövegvonulat kettõspontja
után következik, jelentõségteljesen.
A macska, ez a pontszerû-mágikus
Egy magára veszi életeit, szeret (szen-
timentálisan), házakban él, hold(ak)
alatt tekereg, ösvényeken csámbo-
rog. Éspedig valamiféle ezredfordu-
lós, pittoreszk kohézió és felületi
szimbolika közegében. Tiszta sor.
Hogy ennek megfelelõen a macska
minimálisan a szöveghõsnõ alteregó-
ja, lidérces tükörképe, s hogy az euró-
pai kultúrtörténet tipológiája szerint
sem adódhat ez másképp, az is rend-
ben van. Túlságosan eredetinek nem
mondanám ugyan ezt az összekap-
csolódást, de feltehetõen sokakhoz
hasonlóan találom bájosnak, szóra-
koztatónak a mindebbõl adódó kom-
munikációs teret, gyakorlatot és ak-
tusokat (mármint kommunikációs ak-
tusokat). S valóban, miért is lenne baj
ez a totális elmacskásodás? A kulcs-
vers második strófája elég hitelesen
fúj-prüszköl, és lélektani motivált-
sággal tudja feljátszani a gyûlöletba-
rátság szólamát; törékeny háziállat és
nõiség egybefényképezõdik. A locus

egyúttal határozott párbajcselek-
mény körvonalait rajzolja ki: �Mire
képes egy macska, drágám, csatázni
megy a kávéházba, / Úgy lép be,
mint egy luxusdajna, rekedtesvígan
dudorászva. / Szuka szukával megvív
ottan, s aki veszít, megfizet drágán. /
S ki tudja, vér foly? Meggylikõr? �
Mindig így volt ez, drágám.�

A kötetben szereplõ valamennyi
vers, számosított verscsokor hõse-
elõadója elmosódóan bár, de valami-
képp mégiscsak összefüggõ történe-
tet kínál. Önnön regényét adja, mind
a mozaikos és esetleges kötetlenség-
gel megvalósuló mûfaji modell,
mind pedig a �szerelmi bonyoló-
dássorozat� értelmében. Ezzel meg-
felel a posztmodernnek is mondható
líra-epizálódási tendenciának csak-
úgy, mint ahogy sikerültebb versei ér-
tékelhetõ konstrukcióban övezik a
kevésbé sikerülteket. Helyszínei, mo-
tivációi, saját konzisztenciája ugyan
állandóan változik a költeményeket
létesítõ (mondó, �éneklõ�) hõsnek-
elõadónak, ám ez a változatosság
végeredményben nem dolgozik az
olvashatóság ellen. Talán épp tüné-
kenysége, mozgása teszi elevenné va-
lahogyan. Ezen frivol-szomorkás,
vamp jellegû, hisztérikus, fõként pe-
dig folytonos alakulásban levõ sze-
mélyiség, ez a mindig (ön)ironikus
reagálásokban megfogalmazódó Fe-
minin Fiktivitás oszcillál tulajdon-
képpen önmagában, vagyishogy az
évszázados léptékû/hatósugarú szö-
vegköziség szövetébe kibogozhatat-
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lanul beleszövõdve. A familiáris éne-
kel egyszerre idézi például a Harc a
Nagyúrral címû vers közegét és
Térey János szókészletét. Médea éne-
két nem kell külön szituálni. A már
eleve idézésértékû Spleen ezzel a sor-
ral indul: �Bogár lépjen nyitott sze-
medre�, és mintha kabaréról sem
most hallanék elõször az ezredfordu-
ló fiatal magyar lírájában.

Kiragadott helyeim nem az
agyaras, karmos, szõrszálas fejeze-
tekbõl származnak, hiszen szõrszál-
hasogatás volna részemrõl a sok
szám által inspirálva mondjuk azt az
egyenletet felvázolni, hogy Vérkan-
dúr / Szívedre szõr nõtt � kuplé = vér-
kabaré + prikolics (vérfarkas). Az a
fõ, hogy aki otthonos kortársi iro-
dalmunkban, az otthonosan mo-
zoghat Mrena Julianna versvilágá-
ban is.

ZSÁVOLYA ZOLTÁN

(Fiatal Írók Szövetsége � Széphalom
Könyvmûhely, Budapest, 2004, 
95 oldal, 1300 Ft)

HHáárroomm  sszzíínn
Fehér, zöld, piros: 
fiatal bolgár költészet
Piros, fehér, zöld: 
fiatal magyar költészet

Két cím, két kötet, egy könyvgerinc
tizenöt bolgár és tizenöt magyar

(negyvenedik életévét be nem töl-
tött) szerzõ verseivel. A Három szín
címû gyûjtemény megjelentetését,
Plamen Dojnov koncepciója alap-
ján, a Fiatal Európa Irodalmi Prog-
ram kezdeményezte még 2000-ben,
ám amint azt Dojnov elmondja
A kölcsönös olvasásról/írásról/fordítás-
ról címû elõszavában, a megvalósítás
� nem írja, miért, de � négy eszten-
dõt vett igénybe. A kiadók, a kötet
gondozói, szerzõi és fordítói azon-
ban bizakodóak, hiszen az összeállí-
tás egy valóban folytatható és folyta-
tandó párbeszédet indított el. Újra �
tehetnénk hozzá, hiszen az európai
átalakulások után mintha szem elõl
tévesztették volna egymást a konti-
nens kisebb országainak irodalmai.
Ma azonban bizonyos, hogy erõsö-
dik ez a figyelem. Jó néhány fontos
magyar mû jelent meg az utóbbi
években különféle nyelvû fordítá-
sokban, és számos megkerülhetetlen
európai (német, angol, spanyol,
skandináv nyelvû, cseh, lengyel�)
mû is magyaríttatott. Ezt a képzelet-
beli sort gazdagítja mostantól a Há-
rom szín címû �a maga nemében az
elsõ bolgár�magyar kezdeménye-
zés� � ahogyan Dojnov definiálja
Szondi György és Mitko Novkov
válogatását.

Sajnos (vagy nem, ezt ki-ki el-
döntheti) több fogódzót e rövid elõ-
szónál nem is ad a kötet sem a ma-
gyar, sem a bolgár olvasóknak. Nincs
tehát � az ilyen jellegû antológiáknál
amúgy megszokott � néhány soros
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