
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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névjegy, rövid bemutatás, így a bol-
gár s a magyar olvasó a mûveken túl
nem sejtheti � hacsak utána nem néz,
avagy nem jártas épp a fiatal kortárs
bolgár/magyar irodalomban �, hogy
olvasott szerzõje milyen idõs, mivel
foglalkozik, hol publikál, miféle
könyveket adott közre stb. Talán az
ennek az oka, hogy a koncepció része
lehetett: a mûvek beszéljenek s ne az
életrajzi adatok. Nézzük hát, persze
csak röviden, innen.

Meglehetõsen kevés általános jel-
zõt, jellemzõt találni egy-egy � na-
gyon tágan értelmezett � korosztály-
ra. A fiatal magyar lírában azonban
határozottan körülrajzolódik, hogy a
szabad versek, illetve egy, az addigi-
tól eltérõ megszólalás igénye mellett
újra helyet követelnek maguknak a
klasszicizáló szerzõk, szövegek. Szá-
mos fiatal költõ alkalmaz szigorúan
kötött formákat, s ma már többnyire
nem azért, hogy megmutassa, �tagja
a céhnek�, sokkal inkább azért, mert
kímerítetlennek érzékeli annak esz-
köztárát. Nem beszélve arról, hogy a
klasszikus formák �mai tartalmak-
kal� való kiöntése sok esetben meg-
hökkentõ (gyakorta váratlan) újat
ad. A szövegek minõsége mindeköz-
ben hullámzik persze, ám megjelené-
sükkel mind-mind alakítanak ezen az
állandó változón. 

Hasonló folyamatok � mint a
tárgyalt antológia oldalairól is kitû-
nik � a fiatal bolgár lírikusok háza tá-
ján is lejátszódnak, de esetükben va-
lami mással keveredve. Sokszor van

jelen tudniillik az avantgárd han-
goltság. Az az avantgárd hangolt-
ság, amely ma Magyarországon
kevésbé van reflektorfényben, s
mintha úgy igazán � egy-egy emb-
lematikus alakját leszámítva � nem is
lett volna soha. Nem mondhatni
ugyan, hogy napjaink Bulgáriájának
fiatal lírájában valamiféle reneszán-
szát élné ez az irányzat, de azt min-
denképpen, hogy néhány meghatá-
rozó motívumát, technikáját, szö-
vegépítési és -szerkesztési módját
alkalmazza. Gyakoriak a kimondot-
tan (és vállaltan) önépítõ, szabad
asszociációs szövegek; jellemzõ a
szavak jelentéseinek ignorálása, s
egy idegennek tûnõ környezetbe va-
ló illesztése. S mindemellett, termé-
szetesen, helye van a klasszikus meg-
szólalásnak, formának, a szabályos
interpunkciónak, a szavak eredeti je-
lentésének is. Annak a világnak te-
hát, ahol majdnem minden az, ami.

Kétségkívül izgalmas párbeszé-
det indított el a Három szín címû
(két) kötet. Érdemes volna � s nem
csak irodalomelméleti, -történeti
fontossága okán � folytatni, esetleg
hasonló koncepcióval újakat kezde-
ményezni. Mert valószínû, hogy
amiképpen ez is, egy-egy befejezhe-
tetlenül izgalmas beszélgetést nyitna
mind.

DUKAY NAGY ÁDÁM

(Irodalom és Kultúra Egyetemi Központ,
Szófia � Ráció Kiadó, Budapest, 2004,
123+116 oldal, ármegjelölés nélkül)
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