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A modern sámán hangja — 
Yang Lian költészete

A szürrealista Reverdy verssora jól kifejezi metaforikusan 
Jang Lian adottságát:

„Dans le ruisseau il y a un chanson qui coule”
„A patakban ének folyik”

Fiatalkorában Yang Lian eltervezte a „ködös versformát”, a 
Misty Poetryt, ahogy az angolok fordították.

A verseiből kizárta azokat a szavakat, mint szocializmus, ka-
pitalizmus, dialektika, ideológia, és csak olyan szavakat használt, 
amelyek teremtő érzéseket ébresztettek fel az olvasókban, emiatt 
kétévi földműves munkaszolgálatra ítélték. 

Ahogy hazaért, részt vett a Tienanmen téri tüntetésen, ezért 
száműzetésbe kényszerült. De soha nem a száműzöttek énekét 
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hangoztatta, mert tudta, hogy a költők, bárhová születnek, elsza-
kadnak a mindennapi nyelvüktől; tudta, hogy a versírás abból áll, 
hogy a költő próbálkozzon felülmúlni a nyelv határait.

A független gondolkozás és eredeti írás a költő kötelessége.
Yang Lian valójában hazatalált a kínai versíráshoz, amikor kül-

földön kezdett élni. Saját, eredeti stílusát és költészeti formáját 
Yanglishnak nevezte el.

A kínai absztrakt nyelv, mivel nem használ névmásokat és 
igeidőket, így minden a jelenben folyik, és nincs meghatározva, 
hogy kivel történnek az események.

Yang Lian versei konkrétan tájékoztatnak az érzésekről és az 
eseményekről. A körülményeket szinkronban ábrázolja, min-
dent a jelenbe burkol, elhagyva a diakronikus mozgásokat. Yang 
Liannak sikerült ezáltal a klasszikus kínai versformákat a nyugati 
avantgárd kifejezésekkel összefűzni. Ahogy minden a jelenben 
folyik, valamiképp Ezra Pound Cantóira emlékeztet.

A világ, az élet, a történelem Yang Lian lelki valóságára van 
lefordítva. A számkivetett költő verse túllépi a tér és az idők fa-
lait, életre hív egy örökös metaforikus helyzetet. A hangja egy 
modern sámáné, aki anyanyelvét egyesítette a nyugati avantgárd 
képzelőerejével.

Olaszországban Ezra Pound kiadója, Scheiwiller adta ki ver-
seit, Angliában a Booldaxe Books, és ma végre Janus Pannoni-
usszal találkozhat, a diakronikus magyar nyelv muzsikáját az ő 
szinkronikus ritmusával gazdagítva.

Mint ahogyan a szürrealista Reverdy megjósolta: „Dans le 
ruisseau il y a un chanson qui coule”, „A patakban ének folyik”, ez 
a patak magyarul is folyik mától kezdve.

Kedves hölgyeim és uraim, boldog vagyok, hogy laudációt 
mondhattam itt, Janus Pannonius házában. Yang Lian versei föl-
ébresztik még az alvó emberi lelkeket is – remélem, hogy én nem 
untattam magukat, bár látom, hogy senki sem aludt el, ez jó jel...


