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A szőlőből fakadó ízletes bor

A pécsi eseménysorozatot a fővárosi gálaest követ-
te, itt került sor a Janus Pannonius műfordítói díjak 
átadására. A Budapest Music Center impozáns és 
méretében, akusztikájában is tökéletes helyszínként 
szolgált a gazdag zenei műsorhoz, amelyben mintegy 
színesítő elemként ismerhettük meg a nagydíjas kí-
nai költőt, valamint a műfordítói elismerésben része-
sülő alkotókat. 

 

Miután Szőcs Géza üdvözölte a fővendéget és feleségét, illetve 
a díjak várományosait, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár 
szólt az érintettekhez és a közönséghez. „A költészet olyan, mint a 
víz: arra folyik, amerre utat tör magának, de arra is, amerre csa-
tornázzák” – emelte ki a politikus. Ilyen a Janus Pannonius Díj is 
– folytatta –, általa áramolhat a világirodalom legjobbjainak élet-
műve, és e folyam forrásvidékénél igazi kiválóságokat találunk. „A 
lélegzetem is elállt, kik kapták meg eddig ezt a kitüntetést” – fejezte 
ki elismerését Fekete Péter, és felsorolta az eddigi évek nagydíja-
sait a világ minden tájáról. A politikus kiemelte azt is, kiknek az 
érdeme e díjnak a létrejötte: pár ember kezdeményezőkészségét, 
valamint a rangos nemzetközi zsűri munkáját dicséri. Ők azok, 
akik becsatornázzák a magyar költészetbe a nemzetközi líra legér-
tékesebb életműveit. Közhely, hogy a magyar irodalom a világ él-
vonalában foglal helyett, csak senki nem tudja elolvasni – jegyezte 
meg mosolyogva az államtitkár. E díjnak köszönhetően azonban 
Magyarország a világ figyelmének középpontjába kerül – itt tör-
ténik nálunk a világirodalom, és immár megmarad az új csatorna, 
amelyben friss víz és ihlet csörgedezik.

Yang Lian világpolgárként három kontinensen él, és sosem me-
nekült el a kényes témák elől – emlékeztetett Fekete Péter. Mel-
lébeszélés nélkül, szimbólumokban ragadja meg tárgyát, legyen 
szó akár történelemről, akár pillangókról. A szólásszabadság és 
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az emberi jogok bátor hirdetője. Búcsúzóul Fekete Péter a költő 
Egy napraforgómag tagadása című verséből idézett egy sort: „Ne 
hagyjuk a verset rideg és halálos csendben szépségbe süllyedni.” 
Az államtitkár végül angolul is köszöntötte a vendégeket, és azt 
kérte, vigyék a nagyvilágba üdvözletünket, mosolyunkat, legye-
nek Magyarország nagykövetei. 

A műsorvezető Szilasi Alex – maga is zeneművész – Csaba Pé-
tert konferálta fel, akit Szőcs Géza mutatott be a jelenlevőknek. 
Szőcs kolozsváriként földije a muzsikusnak, aki negyven éve 
tűnt fel hegedűművészként. Vele is az történt, mint sok szólistá-
val – mondta a PEN Club elnöke –, hogy karmester lett. Számos 
nemzetközi díjat, így francia becsületrendet is kapott, csak Ma-
gyarországon nem ismerték még el – célzott reményére Szőcs az 
államtitkár felé fordulva. A közönségnek pedig abban az ünnepi 
élményben lehetett része, hogy hegedülni hallotta a kiváló mű-
vészt, aki nagyon régen adott elő hangszerén. Csaba Péter maga 
is elismerte, hogy e különleges alkalomból vállalta a fellépést. A 
pécsi műsorhoz hasonlóan itt is megmutatkozott virtuozitása, 
zongorán Gulyás Márta kísérte, és kettősük pompás hangzása 
töltötte be a BMC koncerttermét Dvořak és Bartók műveivel.

Egy különleges zenei produkció követte a hegedű–zongora 
duót. Szőcs Géza és Szilasi Alex Balogh Mátét szólította a szín-
padra, a fiatal komponista ugyanis a Ji King két versére alkotott 
egy kínai hangzásvilágú zeneművet. Balogh Máté a Ji Kingről 
szólva elmondta: a népi szövegek Konfuciusz korában keletkez-
tek, és magyarul a hatvanas években jelent meg egy válogatás be-
lőlük. A művész akkor találkozott az eredeti szövegekkel, amikor 
Kínában töltötte ösztöndíjas idejét, s ekkor kérték fel vendéglátói, 
hogy komponáljon egy művet a versekre. Balogh Máté a magyar 
válogatás első két művét választotta ki, melyet Weöres Sándor és 
Károlyi Amy fordítottak. Ám egy kis meglepetést is hordozott a 
produkció: a dalok ugyanis kínaiul szólaltak meg Molnár Anna 
előadásában, az éneket Nevelő János kísérte fadobokon. Rögtön 
a Távol-Keletre röpített bennünket a – magyar fülnek – egzoti-
kus hangzásvilág és szöveg, csakugyan varázslatos volt. 
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Európába térhettünk vissza Vivaldi Padovai Szent Antal tisz-
teletére írott D-dúr hegedűversenyével, amely már Pécsett is el-
hangzott. Szőcs Géza a zenedarab történetéről elmondta: 1710-
ben helyezték el Szent Antal ereklyéit a padovai katedrálisban, 
Vivaldi erre az alkalomra komponálta művét, amely hosszú ideig 
lappangott. Tavaly állították fel Janus Pannonius szobrát Pado-
vában, akkor került elő a mű. A BMC-ben, akárcsak Pécsett, Kel-
ler András adta elő a darabot a Budapest Concertóval. A neves 
zeneművész elmondta, a mű nincs teljesen leírva, a hiányokat 
ő maga töltötte ki, és kissé meg is variálta. Mint megtudtuk, a 
Londonban tanító Kellert előző nap tüntették ki a Bartók Béláról 
elnevezett International Chair díjjal.

A produkció után került sor rá, hogy megismerjük Yang Liant, 
aki szeptember 10-e óta tartózkodik Magyarországon, és 17-én 
repült tovább Londonba vagy Berlinbe, állandó városai egyikébe. 
Szőcs Géza arról kérdezte, milyen élmények érték nálunk, milyen 
képekkel távozik. „Kulturálisan hatalmas élmény volt” – felelte a 
költő, aki szívesen használ beszédes és eleven hasonlatokat gon-
dolatai érzékeltetésére. Mindjárt azzal kezdte, hogy ha az életünk 
a földből kikelő szőlő, akkor a versek a szőlőből kipréselt legfino-
mabb bor. „Az elmúlt napokban Magyarországon nagyon sok finom 
bort kóstoltunk” – mondta nevetve Yang Lian, hozzátéve, hogy át-
vitt értelemben beszél, de persze szó szerint is értette. Ha az ember 
saját maga tapasztalja meg egy kultúra nagyságát, csak akkor tudja 
megítélni, mekkora helyet foglal el a világban – hangsúlyozta. Rá-
nézve a Janus Pannonius Díj tablójára, olyan költőket látunk, akik 
elévülhetetlen érdemeket szereztek. A kultúrák messiásai, terjesztői 
is – mondta. Yang Lian óriási kitüntetésnek nevezte az elismerést, 
nemcsak magyar, de nemzetközi viszonylatban is. Majd megosz-
totta a közönséggel, hogy gyermekkorában rengeteg Bartók-zenét 
hallgatott Kínában, s az, hogy most Bartók szülőföldjén hallgathatja, 
külön ajándék. Yang Lian úgy fogalmazott: a műsor a Ji King és Bar-
tók összekapcsolásával az egyetemes kultúra háromezer éves vérvo-
nalát húzta meg. A költő ezek után a Ji King zeneművet komponáló 
Balogh Máténak dedikálta és adta át magyar nyelvű kötetét. 
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Szó esett az előző nap lezajlott Nemzeti Vágtáról is, amelyen 
részt vett a kínai vendég, és nagy örömének adott hangot hogy 
épp egy kínai versenyző nyerte meg a versenyt. Egyébként a 
„horse sprint” szót csak most tanulta meg, ismerte be nevetve a 
mindig jókedvű Lian. Elmesélte: nagyanyja mongol származású, 
vagyis köztudottan lóra termett nép szülöttje, így ő most lelke-
sen élte át a lóverseny izgalmát, a gyönyörű technikát. „Mi, mai 
költők próbálunk rövidtávfutással maratont futni – fogalmazott. 
– Minden egyes sorunk maga a dinamizmus, egész életünk egy 
maraton. A könyvet elolvasva mindenki alkosson véleményt, hogy 
én le tudom-e futni a távot. Attila utódjainak joga van ezt minő-
síteni” – mondta búcsúzóul a kínai alkotó. 

Az első rész zárófelvonása egy meglepetés-produkció volt: 
Vajda Marcell tizenhét éves zongoraművész kínaiul köszöntötte 
Yang Liant és fejezte ki boldogságát, hogy itt lehet. A különleges 
tehetségek osztályában, Budapesten tanuló ifjú zongorista egy 
Liszt-művet hozott ajándékba a költőnek, a Mefisztó-keringőt. 
Túlzás nélkül állítható, hogy Vajda Marcell játéka felrobbantot-
ta a termet, és kétségkívül a gálaest magasan kiemelkedő csúcs-
pontja volt. A kotta nélkül, lenyűgöző dinamizmussal játszó fia-
tal eggyé vált a zenével és a zongorával, szinte más dimenzióba 
helyezte a pillanatot a közönség számára.

A gálaest második részében került sor a műfordítói díjak át-
adására. Szőcs Géza elsőként CLIVE WILMER angol költő 
jóbarátját és munkatársát, Gömöri Györgyöt köszöntötte. Gö-
mörinek nemcsak a magyar költészet nemzetközi áramába való 
bevezetésében vannak elévülhetetlen érdemei, de Békássy Ferenc 
visszahozatalában is – hangsúlyozta a PEN Club elnöke. CLIVE 
WILMERt, a műfordítói díj egyik jutalmazottját – a más nyelv-
re magyart átültető költőt – Gömöri György méltatta. Wilmer 
cambridge-i egyetemi tanár, s közel öt évtizede dolgoznak Gö-
mörivel társfordítóként. Kiváló fordításaiért 1988-ban vehetett 
át emlékérmet a PEN Clubtól. S bár magyarul nem beszél, Gö-
möri nyersfordításai alapján dolgozik, rendkívüli vershallása és 
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páratlan szókincse révén keze alatt hiteles angol nyelvű versek 
születnek a magyar alkotásokból. 2005-ben Pro Cultura Hunga-
rica díjban részesült, nem sokkal később Artisjus különdíjban. 
Több mint húsz magyar költőt – köztük Pilinszkyt, az Angliában 
különösen népszerű Radnótit és Petrit – szólaltatott már meg 
anyanyelvén. 

Saját költészete a klasszicizmuson alapuló későmodernsé-
get képviseli – folytatta barátja és kollégája a méltatást. Végte-
len változatok című, magyar nyelvű kötete Szabó T. Anna és 
Gömöri György fordításában jelent meg néhány éve Szegeden. 
Clive Wilmer John Ruskin jeles szakértője. Több európai nyel-
ven, legjobban olaszul beszél. Tanított Páduában és Velencében. 
Már nyomdakész egy Gömörivel közös fordításkötetük: kilenc 
magyar költő 71 verse, Dsidától napjainkig. Clive Wilmer kö-
szönetképp elmondta: hatalmas megtiszteltetés e díjat átvenni 
és háláját fejezte ki Gömöri Györgynek a közel fél évszázados 
együttműködésért. A fordítás legnagyobb értéke – fogalmazta 
meg az angol lírikus –, hogy kiterjeszti a saját nyelv hatókörét. 
Clive Wilmer megköszönte a magyar költőknek, a Magyar Pen 
Clubnak és a közönségnek is az elismerést. Szőcs Géza elmond-
ta: a díjazott átvehet egy diplomát, egy dísztollat, egy ezüst érmét 
Janus Pannonius képmásával, és egy üveg bort a villányi borvi-
dékről. Gömöri György hasonlóképp átvehette a tollat, az érmét 
és a bort. 

Az est másik díjazottja – az idegen nyelvből magyarra átültető 
alkotó – PÁL FERENC volt. A kiváló portugál fordítót Farkas 
Wellmann Endre méltatta. A népszerű és nagy újlatin nyelvek-
hez képest jóval kevesebb figyelem irányul a portugál irodalom-
ra – kezdte Farkas Wellman laudációját –, s hogy ezt az arány-
talanságot sikerült csökkenteni, Pál Ferenc érdeme. Az alkotó 
nagy hozzáértéssel segít eligazodni ebben a gazdag szövegvilág-
ban, s bár legtöbben José Saramago tolmácsolójaként ismerik, 
de emellett az újbrazil líra kiemelkedő fordítója is. Az ő fordítói 
és szerkesztői munkájának eredménye a tavaly Janus Pannonius 
Költészeti Díjjal jutalmazott Augusto Campos első magyar nyel-
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vű kötetének megjelenése is. Nem titok: már készül Fernando 
Pessoa válogatott verseinek magyar nyelvű kiadása, melyben Pál 
Ferenc elmélyíti és kiegészíti az eddig ismert képet a legnagyobb 
portugál költőről. Reméljük, hogy a díj ösztönözni fogja e jelen-
tős munka elkészültét – zárta szavait Farkas Wellmann Endre.

Pál Ferenc azzal kezdte köszönetét: mióta Balassi és a testőr-
írók elkezdték a fordítás tevékenységét, azóta ez egyfajta haza-
fias kötelesség. Hiszen a fordításnak köszönhetően „csinosodik 
a nemzet” és építjük a kultúrát. „Nekem nagy szerencsém van, 
mert alkalmam nyílt egy másik elnyomott és kis nép kultúrá-
ját, a portugál irodalmat megismertetnem” – fogalmazott az al-
kotó. Búcsúzóul kitért arra a bizonyos kötetre, amelyet Farkas 
Wellmann Endre is emlegetett, és megnyugtatta a közönséget: 
már le is tette a szerkesztő asztalára a Pessoa-kötet kéziratát. 
„Remélem, ez az elismerés glóriával övezi majd Pessoa fejét” – 
fogalmazta meg búcsúzóul Pál Ferenc. 

Az este további részében a Pécsett részben már elhangzott ze-
nei program következett, ám ahogy az igazán nagy előadók és 
művek esetében ez lenni szokott: a művészek ez alkalommal is új 
hangzással töltötték fel a remekműveket, és bizonyították, hogy 
minden egyes előadás új produkció, új élmény. Sok zenemű, így 
a Turandot- vagy A mosoly országa-részletek kínai vonatkozá-
suk miatt kerültek be a programba. Rost Andrea, Kiss B. Attila 
és Molnár Levente operaénekesek fellépései megunhatatlanok, 
Pfeiffer Gyula zongorajátékával tökéletes összhangban szólaltak 
meg. A záróprodukció, Bogányi Gergely és Boros Misi kettőse, 
melynek során a Diótörő Szvit részleteit adták elő, a tőlük meg-
szokott magas színvonalon szólalt meg, és méltóképpen koro-
názta meg a 2018-as Janus Pannonius díjak átadási ünnepségso-
rozatát.

 

Laik Eszter


