
-a

--

Molnár Zo|t n Az utolstí el6ttÍ mosoly c, poszthumu sz kotetér |

,,A7 én prtvóft indiszkrétlríra
tragédiólm,,
Írlo|n6r Zo|írín nátány élerr kergsz|íi| o Jonus Ponnonius Tudom nyegyeÜem Biilcsészá|rrdomfnyi
Konínqk esz|Étiko szokos ho||goÜ6io rch, s ugyonebben o perlÓdusbon vftto |regyef|en, embelt pr6b6|6
hott f győgyflttotio||on bet gségá,d és o ho|á||o|. l995.berr, losson hdrcm ále hunyt e|, s riMdre szobott,
de mélységében o végfu|en tÚv|o|okot megpendf,6 o|koil i pá|ytrfrrt aínok rÉlogoiliso o rovo|yi év végár
ideÍ|t meg o morcsvÉs rlre[i illenbr Kiod6 gondozrísdbon.

Selyem Zsuzsa igényes. jÓl átgondolt ko.
tetet szerkesztett: a kézírásban maradt ha-
gyatékot kiválÓ szempontok mentén tagol.
ta. A kÖItemények elé Perczel lstván, Zoltán
egykori egyetemi oktatÓjának személyes é|.
ményekbó| és barátságbÓl táplálkozÓ e|em.
zó írását helyezte. E bevezető va|Ójában a
korán megért szerzö szovegeinek elsó értel.
mezéseként foghatÓ fel. amely e Iíra jellegét
és sajátosságait foglalja ossze. Perczel tanul-
mánya az aIapvető életrajzi adatok kozlésén
tri| _ a versek lehetséges időrendjét folyama-
tosan szem elott tartva _ a kesernyés hu.

mort' az irÓniát, a tragikum sajátos
ábrázolását és a tokéletesre csiszolt
formai elemeket emelte ki.

A versek felutéseként a Prolőgus
á|l' amely után ot nagyobb fejezet-
re osztva (Kopár szoba nyÍtott ab-
lakokkal, Az elmélytilés pá sztorjá-
tékai, Az én privát Índiszkrét lÍra
tragédiám, A tengerholgyek ezt sut-
togiák, Divina mela ncholia) nyoIc-
van koltemény szerepe|. A szove-
gek m velt, tudatos szerzöre va|la.
nak: bib l ia i  és klassz ikus al l  z iÓk
szovik át a kotetet. kÖzel nyolc éves
pá|yafutása alatt is tudÓs ko|tóvé'
poeta doctussá érett az a|kotÓ. Az
egyik oldalon e líra ontolÓgikus fu-
tamai a fájda|om.ha|ál témájába
vezetnek. A lírai a|any rezignált
bo|cselkedéssel szemléli a vi lág fo.
lyását' zárt' fegyel mezett formákba
tárgyiasítva mindazt:

Vonzás a vírág szívemen
mélységet há|őz sza rka|áb
az éjszakáI megrende|em
szulje meg fényes hajna|át

egyre lassulÓ zuhanás
és bágyadt felemeIkedés
minden szenvedély más és más
arcomra konny karcot vés

tapsolnak. hogy ha elbukok
kéjsovár arcuk lázban ég
.,az a b ne hogy létezik.'.

mondják. bár nincs rá semmi ok
feItételezni: itt a vég
s a természet levetkezik.

A másik oIdaIon fe|oldÓdásként játékos,
pergo futamok jellemzik Molnár Zoltán ver.

5eit, álljon ítt pé|daként CsigacsÓkcsata c.
ko|teményébó| egy rovid részlet:

. 'Csíga csattan a f ben csendben
roppanásnyi onkívuletben
Héja csÓkkal fedve |ebben
egy csÓkcsatakos kéjkerri letben.' '

Zo|tánt gimnáziumi éveink végén ismer-
tem meg' a világban he|yrinket kereső ka.
maszként fi|ozófiáről, irodalomrÓ| beszél.
gettunk hosszri estéken keresztr]l. Tőle kap-
tam ajándékba Márai Sándor Ftjves konyv
c. bolcse|kedő konyvét. amelyben a kovet-
kező sorok szerepelnek: 'Marcus Aurel ius
mondja, hogy negyvenéves korára egy férfi.
akiben vi lágít egy szikrá ja az értelemnek,
mindent megéIt és mindent tud. ami elotte
tortént az időben az emberekkel. s ami az
utána kovetkekező időben torténhet mé8.''
Nekiez 23 évesen sikertilt, ezért volt kivéte.
les egyéniség kozottrink.

Merényi Panni


