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Még kulturális eseményeken is ritkán hallhatunk idegen 
ajkú nagykövetet verset mondani, hát még úgy, hogy maga 
is költő. A 2019-es Janus Pannonius Költészeti Díj átadá-
sán ebben az élményben is részünk lehetett, de megnéz-
hettük Clara Janés Nadal nagydíjas költőnő videóüzenetét, 
és megismerhettük a társdíjak idei nyerteseit is. 

„Ültessünk fákat az erődök helyén”

Janus Pannonius-díjátadó ünnepségek 
Szigetváron, Pécsett és Budapesten

Ibér hangulat Pécs városában

A Janus Pannonius-díjakhoz kapcsolódó ünnepségsorozat ha-
gyományosan már pénteken elkezdődött. Szeptember 27-én Szi-
getváron, a Zrínyi-várban adták az idei Filius Ursae  (azaz „med-
ve fia”) és a Khelidón- (vagyis „az első fecske”) díjat. A „,medvefi” 
Győrei Zsolt lett idén, a két első fecske pedig Bék Timur és 
Marcsák Gergely (mindketten az Irodalmi Jelen szerzői is.) Az 
esten felléptek Kézdy Luca és a Misztrál, Kővári Eszter Sára, Papp 
Gyula és Török Ádám. Szintén a hagyomány szerint másnap Pé-
csett folytatódtak az ünnepi programok. A Szent Péter–Szent 
Pál-székesegyházban Janus Pannonius sírjának megkoszorúzá-
sa után Pitti Katalin, a Mecsek kórus és a Misztrál adott hang-
versenyt, majd a Janus Pannonius Múzeumban adták át a Clara 
Janés Nadalnak ítélt Janus Pannonius Költészeti Nagydíjat. Este 
a Pécsi Nemzeti Színház kamaraszínházában ünnepi műsoron 
vehetett részt a közönség, itt osztották ki a műfordítói díjakat, 
és mutatták be a nagydíjas spanyol költőnő új könyvét. Az esten 
Boros Misi zongoraművész is fellépett.

Szeptember 28-án immáron nyolcadszor került sor a 2012-ben 
alapított Janus Pannonius Költészeti Nagydíj átadására Pécsett. 
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A nemzetközi viszonylatban is rangos eseménynek a rendez-
vénysorozat középső napján hagyományosan Janus Pannonius 
városa, Pécs adott otthont. Az idén sajnos a díjátadó és a gála 
egybeesett Pécs egyik legnagyobb kulturális fesztiváljával, a Pé-
csi Napokkal, így a szakma és a versszerető közönség kénytelen 
volt megosztani figyelmét a két esemény között. Ennek ellenére 
nagy érdeklődés mellett zajlott a program.

Az ünnepség ezúttal is Janus Pannonius sírjának a megkoszo-
rúzásával kezdődött. A néhai költő és püspök életművének rövid 
méltatását követően elsőként a 2019-es nagydíjat elnyerő Clara 
Janés Nadal helyett leánya, Adriana Janés Veyrat helyezte el 
az emlékezés virágait a Szent Péter és Szent Pál-székesegyház 
éppen átépítés alatt álló altemplomában. Őt követte Anunciada 
Fernández de Córdova y Alonso-Viguera, a Spanyol Királyság 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. A PEN Club képvise-
letében Szőcs Géza elnök és Temesi Ferenc alelnök koszorúz-
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tak, a pécsi Janus 
Pannonius Alapít-
vány képviseleté-
ben Benyhe István 
és Krizs Tamás, 
Pécs váro sának ne-
vében Páva Zsolt 
polgármester és 
Hoppál Péter or-
szággyűlési képvi-
selő helyezték el a 
megemlékezés vi-
rágait. A Janus Pan-
nonius Múzeum 
kép viseletében dr. 
Csornay Boldizsár 
igazgató koszorú-
zott.

A bensőséges meg -
emlékezést követő-
en a székesegyház-
ban rövid koncertet 
hallgathatott meg 
a közönség Pitti 
Katalin, a Misztrál 
Együttes, valamint a 
Mecsek Kórus fellépésével, közülük az utóbbi különösen maradan-
dó élménnyel szolgált, olyan élethűen adták vissza az alkalom és 
a hely szellemét.

A Csontváry Múzeumban délre meghirdetett díjátadó, bár 
némi késéssel, de komoly érdeklődés mellett kezdődött. A szá-
mos külföldi vendégre való tekintettel a műsor végig két nyelven 
folyt. Az ibér világot képviselő költőnő személyével stílusos össz-
hangot teremtettek a mediterráneum fényeit megidéző Csontvá-
ry-képek. (A festőművész egyébként bejárta a spanyol tájakat is, 

Janus Pannonius síremléke 
a pécsi székesegyházban



J   e   l   e   n 49

amelyek rajta hagy-
ták nyomukat több 
művén is.)

Dr. Csornay Bol-
dizsár, a múzeum 
igazgatója üdvözöl-
te a jelenlévőket, 
és a Janus Panno-
nius Nagydíjat „a 
költészet Nobel-
díjának” nevezte. 
A díj névadójáról 
elmondta: az első 
magyar költő nem-
csak azért külön-
leges alakja az iro-
dalomtörténetnek, 
mert püspökként 
szolgált, de emel-
lett igazi polihisz-
tor is volt. Páva 
Zsolt, Pécs polgár-
mestere szintén 
köszöntötte a kül-

földi vendégeket és a hallgatóságot, illetve hasonlóképp kiemelte 
Janus kiválóságát. Géniusz volt, sőt „szupersztár”, jegyezte meg 
tréfásan a polgármester.

Clara Janés Nadal életművének méltatása során Jenaro Talens 
spanyol költő videóüzenetében Nadal lírájának arra a különleges 
belső koherenciájára hívta fel a figyelmet, amely képes volt költői 
életművének különböző szakaszait egybefogni. Nadal a hetvenes 
évek nagy költőgenerációjának tagja, mégis egyedülálló helyet 
foglal el a spanyol költészetben, ami nem hasonlítható máshoz. 
Szerteágazó műveltsége, poliglottsága jelentős mértékben hoz-
zájárult ahhoz, hogy műveiben a „szenzoriális és konceptuális” 

Adriana Janés Veyrat,
 a díjazott spanyol költő lánya 

megkoszorúzza Janus Pannonius síremlékét
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harmonikus egészet alkosson. Ismeretei lenyűgözőek, tájéko-
zottsága rendkívül széles körű, költészete többféle tudományte-
rületről merít. Prózai és kritikai írásai mellett kiemelkedő mű-
fordítói tevékenysége is, melynek révén hazájában a cseh, a török 
és a perzsa irodalom nagykövetévé vált.

Clara Janés Nadal első kötete, a Las estrellas vencidas (Legyő-
zött csillagok) 1964-ben jelent meg. Még a hetvenes években ve-
hette át Barcelona város költészeti nagydíját, majd számos elis-
merést ítéltek oda neki. 1997-ben addigi életművét jutalmazták 
Spanyolország fordítói nagydíjával. Legutóbb, 2014-ben a Leóni 
Egyetem díját vehette át „Epszilon, avagy a gyönyörök kertje” 
című verseskötetéért.

A betegsége miatt távol maradó költőnő videóüzenetben kö-
szönte meg a díjat, melyet leánya, Adriana Janés Veyrat vett 
át, és köszönt meg személyesen is édesanyja nevében. Az ok-
levélen és Janus Pannonius stilizált mellszobrán kívül a kísérő 
ajándék Clara Janés Nadal ez alkalomra készült Maradjon égve 
a lámpa című verseskötete volt, melyet Benyhe István, Farkas 
Wellmann Endre és Szőcs Géza fordítottak. A kötet verseit 
Mester Yvonne válogatta, és ő jegyzi a költőnő munkásságát 
bemutató rövid bevezető tanulmányt is. Az elegáns kivitelezé-
sű kötetet Szentandrássy István reflektív grafikái illusztrálják. 
Az ünnepi alkalomból jelent meg az első spanyol nyelvű Janus 
Pannonius-kötet is, melyet dr. Alfonso Lombana Sánchez mű-
fordító és irodalmár – jelenleg Németországban egyetemi oktató 
– ültetett át spanyol nyelvre.

A délutáni programra a Pécsi Nemzeti Színház kamaraszín-
házában került sor. Az előtérben kialakult oldott hangulatú be-
szélgetések, melyeknek nagyobb része valamely idegen nyelven 
folyt, félreérthetetlenül jelezték nemcsak az esemény nemzetkö-
ziségét, de azt a határokon átívelő kapcsolatrendszert is, mely az 
alkotókat, fordítókat összeköti, és közös gondolkodásra serkenti.

A műsor kezdetekor, rövid felvezetést követően, dr. Alfonso 
Lombana Sánchez lépett a színpadra, aki arról a sok tekintet-
ben katartikus élményéről beszélt, amit Janus Pannonius „felfe-
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dezése” jelentett 
számára. 2012-ig 
még csak nem 
is hallott a 
magyar költő-
ről, de verseit 
olvasva egyre 
jobban lenyű-
gözte nemcsak 
azok remek 
n y e l v e z e t e , 
metrikája és 
mesterségbe-
li tökélye, ha-
nem az a széles 
körű kultúra, 
bölcsesség és 
elmélyültség, 

amely ezekből a művekből árad. Mint az irodalomtudós elmond-
ta, úgy érezte, meg kell merítkeznie abban a költői világban, me-
lyet az egyetemes költészet méltatlanul elfeledett óriása terem-
tett. A Magyar PEN Club felkérésére Alfonso Lombana Sánchez 
örömmel vállalta a spanyol fordítások elkészítését. Mint meg-
tudtuk, meglepő és megtisztelő volt számára az a tény, hogy ő 
szólaltatja meg elsőként spanyolul a reneszánsz költőt.

Janus méltatása után a nagydíjas költőnő verseiből olvasott fel 
kettőt spanyolul a nagykövet asszony, aki a költőnő személyes 
ismerőseként örömmel vállalta a feladatot. A kötet címét is adó 
Maradjon égve a lámpa (Farkas Wellmann Endre fordítása) mel-
lett a Macskatárs (Benyhe István fordítása) című vers hangzott 
el.  A hallottak alapján úgy tűnt, a költőnő áradó zeneiségű, oly-
kor légiesen finom, máskor szinte „férfiasan” szikár, tömör, kevés 
szavú, szinte absztrakt versei szakavatott tolmácsolókra leltek, 
akik a napjainkra is reflektáló tartalmak mellett költészete szép-
ségét is sikeresen emelték át a magyar nyelv világába. Ha Clara 

Anunciada Fernández de Córdova 
y Alonso-Viguera spanyol nagykövet asszony
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Janés Nadal kötetébe belelapozunk, akkor szembesülhetünk 
csak igazán témái változatosságával és azzal a formagazdagság-
gal, zeneiséggel, képszerűséggel, amely már szinte az irodalom 
határára löki műveit – mintha azok valahol a szabad művészetek 
köztes terein „táncolnának”.

A műfordítói díjak átadása előtt Kővári Eszter Sára adott elő 
spanyol dalokat, melyek egyben lehetőséget teremtettek egy 
kis „lazításra” a nézőtéren és felkészülésre a kulisszák mögött. 
Az 2019-es év díjazottjai, Vihar Judit és Pascal Gilevski fordí-
tói tevékenységét Turczi István méltatta. Vihar Judit, az ELTE 
professor emeritusa tizenhét éven át vezette az Orosz Nyelv és 
Irodalom Tanszéket, s bár elmondása szerint az orosz irodalom 
és kultúra is kedves gyermeke, elsősorban a japán irodalom elhi-
vatott fordítójaként ismert. Nevéhez fűződik olyan világhírű írók 
műveinek tolmácsolása, mint Abe Kobo, Kavabata Jaszunari, 
Kenzaburo Oe, Macuo Basó. Pascal Gilevski macedón költő a 
magyar irodalom fáradhatatlan terjesztője szülőhazájában, ne-
véhez fűződik a klasszikus magyar irodalom számos kiemelke-
dő alkotójának (többek között Arany János, Petőfi Sándor, Jókai 
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Mór, Ady Endre, Móricz Zsigmond, 
József Attila, Márai Sándor, Nagy 
László, Juhász Ferenc) megismer-
tetése a macedón közönséggel, míg 
versantológiái Janus Pannoniustól 
napjainkig igyekeznek bemutatni a 
magyar költészet fejlődését.

A formális bemutatást és a díját-
adást követő rövid, kötetlen hang-
vételű kerekasztal-beszélgetésből 
megtudhattuk, hogyan is lesz az 
ember műfordító.

Pascal Gilevski úgy fogalmazott: 
„Az úgy magától jön.” Ő maga 1948-
ban, a görög polgárháború miatt 
érkezett Magyarországra, ahol öt 
évig nevelkedett. Pécsen is élt, itt 
ismerkedett meg a magyar nyelvvel, 
tizenkét évesen próbálta meg elő-
ször Petőfi Sándor egy versét ma-
cedónra fordítani. Vihar Judit útja a 

japán irodalomhoz egészen másképp vezetett. Még középiskolás 
korában fedezte fel az első japán alkotásokat saját otthoni könyv-
tárukban, és számára a távol-keleti ország a vágyott különleges, 
egzotikus paradicsom volt. Japán kultúrája, ismeretlen világa ha-
mar magába szippantotta. Így történt, hogy első fordításai már 
egyetemista korában napvilágot láttak a Nagyvilág című világ-
irodalmi folyóiratban.

A program zárásaként Boros Misi zongorakoncertjét élvez-
hette a közönség, aki igazán színvonalas és friss előadásmóddal 
tolmácsolta Chopin, Debussy és Liszt Ferenc műveit.

Erdős Katalin
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Adriana Janés Veyrat,
 a díjazott spanyol költő lánya átveszi Szőcs Gézától, 

a Magyar PEN Club elnökétől 
a  Janus Pannonius Költészeti Nagydíjat 

A két díjazott műfordító, Pascal Gilevski és Vihar Judit Szőcs Gézával


