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Átadták az idei JANUS PANNONIUS KÖLTÉSZETI 
NAGYDÍJAT, valamint a műfordítóknak – egy magyar és 
egy külföldi alkotónak – járó elismeréseket. YANG LIAN 
kínai és CLIVE WILMER angol költő akár találkozhattak 
is volna korábban Londonban, emelte ki Szőcs Géza, ám 
erre most Magyarországon adódott alkalmuk. 

Janus Pannonius díjazott utódai, 2018

„A költészet egy 
és egyetlen anyanyelvünk”

YANG LIAN kínai költő Ber linben él, Bernben szüle-
tett, Pekingben nőtt fel, élt Ausztráliában, Új-Zélandon, 
Londonban… 2018-ban ő a Janus Pannonius Nemzet-
közi Költészeti Nagydíj kitüntetettje, az elismerést Fe-
kete Péter kultúráért felelős államtitkár adta át a szer-
zőnek szeptember 15-én Pécsett, Csontváry Kosztka 
Tivadar festményeinek kulisszái között.  

A Janus Pannonius Költészeti Díj átadásának napja a hagyo-
mányok szerint Janus Pannonius sírjának koszorúzásával indult 
a Pécsi Székesegyház altemplomában. Nehéz mit kezdeni azzal 
a magyar művelődéstörténetben, hogy Janus Pannoniusnak van 
sírja. Hol van Balassié? Csokonaié? Kell-e sír egy költőnek? Pan-
nóniai János sírja úgy került elő még 1991-ben, hogy az altemp-
lom fűtésének felújításához gödröt ástak. Aztán sokáig vizsgálták 
a személyt, akinek földi maradványait megtalálták, mire 2008-
ban újra eltemették. Az arcát is rekonstruálták, s igazolódott, 
hogy Andrea Mantegna valóban őt festette le. Mennyire eleven 
az emlékezet! Mit számít az a több mint hatszáz év…

A Janus Pannonius Nemzetközi Költészeti Nagydíjat a Magyar 
PEN Club elnöke, Szőcs Géza alapította 2012-ben, a díjjal ötven-
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ezer euró jár, egy oklevél, egy eozin Janus Pannonius-szobor, és 
az átadást több napos ünnepségsorozat kíséri, szerte az ország-
ban. Az elismerést idén Yang Lian, a többnyire Angliában élő kí-
nai költő vehette át a pécsi Janus Pannonius Múzeum Csontváry 
Gyűjteményében.

„Yang Liannak sikerült a klasszikus kínai versformákat a nyu-
gati avantgárd kifejezésekkel összefűzni” – hangzott el Tomaso 
Kemény itáliai magyar költő laudációjában. Megtudtuk továbbá, 
hogy Yang Lian a Tienanmen téri tüntetéseken való részvétele 
miatt száműzetésbe kényszerült. A költő 1955-ben született – 
sokkal fiatalabbnak látszik azonban. Neve szorosan összekap-
csolódik a Misty Poets nevű csoporttal, amely a költészet esz-
közeivel lép fel a szólásszabadság korlátozása ellen. Nem kerüli 
meg a politizálást, állandó témái világirodalmi, politikai és mű-
vészeti kérdések. Egyik legismertebb munkája az önéletrajzi The 
Narrative Poem (Elbeszélő költemény). Vers- és prózakötetei 
mellett egy esszéválogatást is publikált, műveit több mint húsz 
nyelvre fordították le, magyarra eddig még nem – illetve a Janus 
Pannonius-díj mellé most elkészült egy magyar nyelvű kötet. A 
Csontváry Múzeumban Szőcs Géza hangsúlyozta, hogy az eddigi 
díjazottak közül egyik alkotó világa sem áll olyan közel Csontvá-
ry Kosztka Tivadaréhoz, mint Yang Liané, „hiszen az érzelmeken 
és fantázián átszőtt szublimált valóság jelenik meg mindkettőjük 
művészetében”.

Páva Zsolt pécsi polgármester köszöntője után az ünnepelt, 
Yang Lian is szót kapott, amit már mindenki nagyon várt. Ter-
mészetesen megköszönte a díjat, és gyönyörűen érvelt angolul. 
A hangja különösen megfogott – addig úgy tűnt, nem tökéletes 
a hangosítás, ám amikor Lian megszólalt, kellemesen megtöl-
tötte a termet, zengett-búgott az orgánuma. A költő kifejtette, 
hogy Kína és Európa is gyorsan változó, mozgó világban léte-
zik, amelyben szükség van a becsületre, majd azt hangsúlyozta, 
hogy versei „a legnagyobb lélekkel, lelkesedéssel és becsülettel 
íródnak”. A verseink tartalma és mélysége köt össze bennünket – 
jegyezte meg a költő, arra is kitérve, hogy a költészet ma a kísér-
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leti poétika korszakát éli. Megfogalmazása szerint „a költészet a 
tengerfenéken fekszik, ahonnan sötéten és szenvtelenül vizsgálja 
a felettünk zajló viharok világát”.

Yang Lian a díjról is szót ejtett, az elismerést úgy jellemezte, 
mint ami „megszilárdítja a költészettel és az élettel szembeni kö-
telezettségeit, túllép a földrajzon és a kultúrán, hiszen a költészet 
egy és egyetlen anyanyelvünk”.  Beszédét követően a szerző fel-
olvasta Pillangó – Berlin című versét. Ekkor hallhattuk először 
anyanyelvén beszélni. Vagy inkább előadni. Magam mindig is 
szerettem olyan nyelven verseket hallgatni, amelyeket alapvető-
en nem értek. Yang Lian remek előadó, szenvedélyesen, színe-
sen olvas fel. A termet átjárta a hangja, a megszólalás nyugalma, 
méltósága és a sajátos mandarin nyelv. Yang Lian emellett külső-
leg a romantikus költőt jeleníti meg – egzotikus külseje adottság, 
hosszú haját meg-megrázta, beletúrt, műveltségében is éppúgy 
elvegyült a Kelet–Nyugat kultúrája, mint a viselkedésében, rejlik 

A pécsi díjátvétel pillanata Szőcs Géza, Tomaso Kemény, 
Fekete Péter és Dorin Tudoran társaságában
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benne valami ősi, kortalanul sámánisztikus és modern is. Ahogy 
hallgattuk, felrémlett, amit a kínai nyelvről tanultam, hogy alap-
vetően egyszótagú szavakból áll, s hogy a legfontosabb a tónus. 
Karátson Gábor Tao te king-órái elevenedtek fel bennem, ahogy 
a költő jellegzetes, cipőfűzővel összekötött hajjal magyarázott a 
kínai írásjegyekről, a nyelvről, a tonalitásról: magas szinttartó, 
magas emelkedő, eső-emelkedő, eső… És mennyi tónust lehe-
tett hallani Yang Lian előadásában is: a mondatok intonációjá-
ban megkülönböztethettük a nagyobb egységeket, emelkedő 
szakaszt, ereszkedőt… Az egész vers dallamvonulata a szótagok 
tónusával együtt felülemelkedő dallamkontúrt adott. Eközben a 
költő szólt Berlinről, Nabokovról, pillangókról és költészetről. 
Eleven költészetről.

Yang Lian előadása után magyarul is elhangzott a Pillangó – 
Berlin című vers, Turczi István olvasta fel. Egészen másképp in-
terpretálta a szöveget, hallhattuk őt párszor régebben a Bartók 
Rádióban, ott beszélt így. Komolyan, értelmezve, szikáran szó-
lalt meg ugyanaz a vers. Mennyire más a magyar nyelv! Hajlé-
kony, ragozó, az első szótagra esik a hangsúlyok zöme, és ezer-
nyi lehetőséget kínálnak a gyönyörű magánhangzó-harmóniák. 
A magánhangzók hosszúsága független attól, hogy a hangsúly 
hová esik, és ez tökéletesen alkalmassá teszi nyelvünket az antik 
időmértékes verselés alkalmazására – és szinte mindenre. Ezzel 
szemben a kínai szövegben – ráadásul a költő előadásában – a 
nyelv a gondolatritmust támogatta meg.  

Az ünneplés kevésbé izgalmas perceiben rákerestem a tele-
fonomon arra, mit írnak Yang Lianról. A The Narrative Poem 
című kötet háromezer példányát kínai tisztviselők visszavet-
ték és elpusztították. „A költészet az egyetlen anyanyelvünk” 
– mondja Yang Lian. Allen Ginsbergtől is találok róla értékelő 
mondatot, ő is a kínai és világirodalmi hagyományok ötvöző-
jeként látja Yang Liant, de a kényszerített közösségi inspiráció 
helyett az egyénire teszi a hangsúlyt. Yang Liant markánsan 
megkülönbözteti más költőktől az élet fájdalmának egyéni áb-
rázolása.
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Ahogy szerezni tudtam egy példányt a díjazott frissen kiadott, 
magyar nyelvű válogatáskötetéből, nekiveselkedtem a parkban. 
Valóban rendkívül gazdag költői képzelőerő tárul fel belőle. Ahol 
megdermed a tenger – ez a magyar válogatott kötet(ke) címe. 
Nagyalakú, mint egy folyóirat, de csak egy bő félórai versadag-
gal. Ahogy olvasom a címadó szöveget, bevillan Arthur Rimbaud 
Részeg hajója. Egészen más így olvasni, hogy ott látom, s tudom, 
egy száműzetésben lévő költő írja ezt a hol rilkei mélységeben 
kavargó, hol barokkosan pompázó, hol Tang-kori költők világát 
megidéző, máskor a taoista semmit citáló világot/szöveget. Yang 
Lian az ünnepség alatt többször visszatért arra, hogy a nyelvben 
él. Ott gyökerezik. És hogy a világ mennyire dinamikus, gyorsan 
változik. Amikor alkalmam volt, megkérdeztem tőle, mit keres 
Berlinben, Londonban, a nyüzsgésben hol talál nyugalmat. A vá-
lasza lényegi része egy mosoly volt. És egy szó: a verseimben.

Az ünnepeltet köszöntő gálaestet a pécsi Kodály Központban 
rendezték. Bár délután kezdődött, erősen belenyúlt az estébe. A 
bő félház oka nem a magas jegyár lehetett (hiszen bárki számára 
ingyenesen látogatható program volt), hanem hogy egy időben 
zajlott a Pécsi Nemzetközi Balettfesztivál, és hétvége lévén egy 
Pécs léptékű egyetemi város rendszerint kiürül.

Bogányi Gergely kezdett Boros Misivel. Illetve Boros Mihállyal. 
A tizenegy évesen, tehetségkutatón feltűnt egykori kisfiú mára 
kamasszá érett. Tanárával, Bogányi Gergellyel közösen Schubert-
négykezest és Csajkovszkij Diótörőjének négykezes változatát 
adták elő, hogyan máshogyan, mint magas színvonalon. Mind-
kettejük stílusát jellemzik az egyéni vonások, Bogányinál néha 
túlburjánzott az egyénítés, Boros Mihályból elő-előbújt egy-egy 
sajátos megoldás. A Bogányi féle-zongora egy klasszikus verseny-
zongora mellett hivalkodónak hatott, de a hangja sokszor inkább 
bántóbbnak tűnt, mintha egy tompára és csörömpölőre preparált 
hangszert állítottak volna egy „konzervatív”, régi típusú mellé. Le-
het, hogy kifejezetten erre a zongorára kellene darabokat írni.

Valószínűleg többen is voltunk a teremben, akik Csaba Pétert 
karmesterként ismertük, de most hegedűművészként lépett fel. 
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Gulyás Márta zongorakíséretével Dvořákot és Bartókot adott elő. 
Dvořák romantikus darabjaiban inkább csak az intonáció volt le-
nyűgöző és a technikai tudás, de Bartók magyar népdalfeldolgozá-
sai ilyen szépen talán még sosem szólaltak meg. Nehezen felmér-
hető, hogy egy magyar kultúrát kevéssé ismerőnek mit jelenthetett 
az élmény, de az biztos, hogy egy ilyen akusztikájú térben, mint a 
Kodály Központ, ahol egy színpadi félig elfojtott szisszenést is meg 
lehet hallani, teljes pompájában zengett a hegedű hangja. Csaba 
Péter annyira szuggesztíven és érzelemgazdagon muzsikált, hogy 
nem lehetett elkalandozni egy pillanatra sem. Újra és újra megmu-
tatkozik, hogy Bartók világszínvonalú zeneszerzőnk, s hogy meny-
nyire bátran nyúlt a népdalokhoz.

A zenei produkciókat követő pódiumbeszélgetést malőrök ter-
helték. Nem azok mentek fel a színpadra, akiket kihirdettek, s nem 
akkor, amikor bejelentették. Ezen a színvonalon nem megenged-
hető egy-egy semmibe elillanó ötperc. És a színpadon angolul 
folyó beszélgetés – tolmács nélkül – meghökkentette a zömében 
nyugdíjas közönséget. Yang Lian nemzetközi közeghez szokott, s 
esszéisztikus gondolatfutamait a közönség nagy része egyáltalán 
nem követhette. A helyzetet negyedóra után Turczi István men-
tette meg: felment a színpadra és fordított, összefoglalt, irányított.

A beszélgetés után Cakó Ferenc élő performansza, azaz 
homokanimációja következett Yang Lian verseire. A kissé mono-
ton hangon előadó színésznő – a műsorfüzetben nem szerepelt 
a neve – mögött az írásvetítő projektorán megelevenedtek az vi-
zuális asszociációk, és kifogástalanul működött a cakói varázs.

A szünetben a költő dedikált. Jól illett hozzá és a Yang Lian-
jelenséghez, hogy nem ült le sehová, állva rajzolt szép, kalligrafi-
kus írásával. Közvetlen volt, természetes és emberi.

A gála második részében Keller András a Concerto Budapest-
tel egy szinte ismeretlen Vivaldi-darabot vezetett elő – a D-dúr 
(Padovai Szent Antal) hegedűversenyt –, és tökéletes technikai 
tudással szólaltatták meg a zenetörténetileg nem túl jelentős, 
bár Vivaldi vivaldiságát prezentáló darabot. Majd az őket köve-
tő Turandot-részletekkel (a kínai díjazott tiszteletére került be a 
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műsorba az opera) Kele Brigitta szopránénekesnő fényes hangja 
hatalmas tapsot kapott – megérdemelten.

A közönség teherbírásán érződött (el-elszöktek a nézők), hogy 
túl hosszúra nyúlt a gála. Amikor a Székelyfonóból bejelentették 
az El kéne indulni című dalt, nem csak én mosolyodtam el. Ke-
vésbé volt érthető, mit keresett a Mosoly országa németül a szín-
padon, a Bánk bánból a Bordal már jó választás volt.

A magyar résztvevőknek egy valamiben biztosan maradt hi-
ányérzete az aznap több mint kétszáz percen át zajló, Janus Pan-
noniusról elnevezett költészeti díj átadási ünnepségsorozatán, 
még ha gazdag volt is a műsor. Sem a koszorúzáskor a sírjánál, 
sem a díjazottnak rendezett gálán egyetlen vers sem hangzott el 
a névadótól. Sem egy kis mandulafácskázás, sem egy kis pajzán-
ság, vagy ami inkább illett volna Yang Lianhoz, a Mikor a tábor-
ban megbetegedett című vers. Ennyi hiányzott…

Balogh Robert

 


