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Jenaro Talens

Clara Janés Nadal méltatása
A Janus Pannonius Nemzetközi Költészeti Nagydíj 

átadása alkalmából

Tisztelt Magyar PEN Club-tagok, 
Hölgyeim és Uraim, Barátaim!

Clara Janés nemrég megjelent válogatott verseskötetének – Ál-
matlan mozgások (Maradjon égve a lámpa) – összeállítója, kö-
zös barátunk, generációnk jeles képviselője, Jaime Siles, költő 
és akadémikus az alábbiakat említi a kötet kapcsán: „Angel J. 
Battistessa Góngorára hivatkozva azt írja: »az igazi költő, bár-
milyen fejlődési folyamaton megy keresztül, mindig önmagával 
azonos«, és ebben Clara Janés sem kivétel. Mint Quevedo esete 
is igazolja, akihez mindig hűséges volt, először az egészet érzé-
keljük, és utána részeket.”

Valóban, Clara Janés Nadal költészetét állandó és abszolút ko-
herencia jellemzi már a kezdetektől, az 1964-es kiadású Legyő-
zött csillagok című kötettől egészen a későbbi, 2015-ben megje-
lent Gyönyörök kertje című versgyűjteményig.

Clara Janés a hetvenes években indultak generációjához tar-
tozik, de céljai eredetiségét tekintve mindig a fősodoron kívül 
állónak tartották. Művei komoly tudásról árulkodnak, nemcsak 
a hispán tradíciók ismeretét illetően, hanem az egyetemes köl-
tészet történetében való tájékozottság terén is. Clarát poliglott 
műveltsége elismeréseként Nemzeti Fordítói Díjjal tüntették ki. 
Számos költő művét ültette át kasztíliai spanyolra – nemcsak 
európai alkotókét, hanem keleti nyelveken írt műveket is, gon-
dosan ügyelve arra, hogy saját kultúrája ne befolyásolja fordítói 
hozzáállását. Clara a világ esszenciáját akarja megragadni, azt 
a maximát követve, hogy a kevesebb több. A minimalizmus je-
gyében minden feleslegestől megtisztítja műveit. A 70-es évek 
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végén, a 80-as évek elején életművében a csend költészete lett 
a meghatározó. Clara Janés Nadal ekkortól egyre elismertebb 
költővé vált, ennek köszönhetően a Real Academia de la Lengua 
Española tagjának választják – ez az elismerés csak kevés kortárs 
költőnek adatik meg. 

Széles látókörű, sokoldalú írói-költői tevékenységéhez hozzá-
tartozik a regény- és esszéírás, antológiák szerkesztése, librettók 
írása, de mindenekelőtt fordítói tevékenysége, az egyetemes kul-
túra terjesztése a legmagasabb szinten. Mindez nem befolyásol-
ja, hogy életét alapvetően a költészetnek szenteli. 

Véleményem szerint életművében négy markáns vonulat fe-
dezhető fel. 1) A miszticizmus hatása, amely egyértelműen ki-
mutatható költeményeiben, és Sor Juana Ines de la Cruz,  Szent 
Teréz, Yunus Emré, Mansur al-Hallach, Rumi vagy Hafel Shirazí 
inspirálják. 2) Az érzékek felsőbbrendűsége az értelem/szellem 
felett. 3) A zene jelenléte nemcsak mint téma, hanem mint alko-
tásmódjának fontos eleme. 4) Állandó utalások a tudományokra, 
például a fizikára és a matematikára, ami nem szokványos a kor-
társ irodalomban.

Még sokáig folytathatnám, és mélyen belemerülhetnénk ebbe 
a nehezen megközelíthető univerzumba, amelyet Clara Janés 
költészete testesít meg. 

Végezetül szeretném sajnálatomat kifejezni, hogy nem tudok 
személyesen jelen lenni e rendkívül megérdemelt elismerés, a Ja-
nus Pannonius Nemzetközi Költészeti Nagydíj átadásán. Clara 
Janés a kortárs spanyol költészet legjelentősebb hangja, a legjobb 
barátomnak tekintem, ezért is nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy bár csak videófelvételről, de hozzájárulhatok a díj megün-
nepléshez.

Köszönöm szíves figyelmüket! 


