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Meglepetésrendez vén nyel
és -vendégekkel köszön-
tötték Egyed Emese köl-

tőt, irodalomtörténészt 60. szü-
letésnapján Kolozsváron. Az 
ünnepelt úgy tudta, mindössze 
legújabb, Paian című verseskö-
tetét mutatják be a kolozsvá-
ri Agapé rendezvénytermében. 
Kollégái, tanítványai, barátai vi-
szont már régóta szervezték a 
nagyszabású születésnapi ün-
nepséget, amelynek keretében 
Egyed Emese sokoldalú mun-
kásságát méltatták a felszóla-
lók. Mintegy 150-en gyűltek ösz-
sze az ünneplésre, a kezdemé-
nyezők július ötödikére, a szü-
letésnapra időzítették a maros-
vásárhelyi Lector Kiadó gondo-
zásában megjelent Paian című 
verseskötet bemutatását – a ki-
adványt egyébként már ismer-
tették nemrég a budapesti Ün-
nepi Könyvhéten.

Bodostól Kolozsvárig

Egyed Emesének, a Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem (BBTE) 
Magyar Irodalomtudomá nyi 
Inté zet tanárának kutatá si terü-
lete a 18. é s 19. szá zadi magyar 
é s euró pai irodalomtörténet, a 
felvilágosodás, a magyar és eu-
rópai színháztörténet, a francia-
magyar művelődési, irodalmi 
kapcsolatok. Ezen kívül az Er-
délyi Múzeum-Egyesület (EME) 
Bölcsészet-, Nyelv- és Történet-
tudományi Szakosztályának el-
nöke, számos verseskötete jelent 
meg. Az ünnepségen elhangzott, 
a munkásságát méltatók valami-
képpen mind Egyed Emese egy-
egy „otthonának” képviselőiként 
értékelték sokoldalú tevékenysé-
gét, költészetét, pedagógusi, ku-
tatói, művelődésszervezői és iro-
dalomszervezői munkáját.

Májusban a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia közgyűlésén, 
a külső tagok fórumán, Arany 
János-díjjal tüntették ki Egyed 
Emesét: az elhangzott indoklás 
szerint munkássága túlmutat a 
szigorúan értelmezett tudomá-
nyos pályán. Irodalom- és szín-
háztörténeti kutatásaival, ver-
sesköteteivel, oktatómunkájá-
val, a diákszínjátszás népszerű-
sítéséért végzett fáradozásaival 
meggyőzően bizonyítja, hogy az 
írás, az olvasás segít értelmez-
ni a világot. A születésnapi ren-
dezvényen az ünnepelt külön-
féle „otthonai” közül elsőként a 
szülőváros, Kolozsvár nevében 
Mile Lajos, Magyarország főkon-
zulja beszélt. Kiemelte Egyed 
Emese alkotói és művelődés-
szervezői munkáját. Mint mond-
ta, szenvedélye, hogy alkotó mó-
don közelítsen a világhoz, ame-
lyet pedagógusként, kutatóként 
is át akar formálni örökös kí-
sérletező kedvvel. Soós Anna, a 
Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem rektorhelyettese az Alma 
Mater nevében méltatta az ünne-
peltet, kiemelve a magyar tago-

zat építésében vállalt meghatá-
rozó szerepét, majd Ez az a föld 
című versét olvasta fel.

Berszán István, a Magyar Iro-
dalomtudományi Intézet vezető-
je a tanárok és diákok nevében 
is köszöntötte Egyed Emesét, 
kiemelte kutatási eredményei-
nek jelentőségét. Az ünnepeltet 
az EME elnöke, Sipos Gábor is 
méltatta. „Egyed Emese mintegy 
bevonja, bevonzza a fiatal kuta-
tókat az egyesület munkájába, 
és ami lényeges: közösséget te-
remt. Így az ifjúság rájön, hogy 
az EME nem vénemberek ele-
fántcsonttoronyba zárt közössé-
ge. Ugyanakkor tudományszer-
vező munkájával kiterjesztette 
az egyesület hatókörét Kolozs-
váron túlra is. Kapcsolatokat te-
remtett és tart fenn az egyetem, 
az egyesület és franciaországi 
intézmények között” – mondta 
Sipos Gábor.

 Mivel a Szegedi Tudomány-
egyetem régóta testvérkapcsolat-
ban áll a kolozsvárival, Szajbély 
Mihály irodalomtörténész a ma-
gyarországi intézmény képvise-
letében szólva kiemelte: Egyed 
Emese a francia–magyar irodal-
mi kapcsolatok legavatottabb er-
délyi kutatója.

A köszöntések sorát az édes-
apa, Egyed Ákos felszólalása 
zárta, aki meghatottan mond-
ta: tartsa meg az Isten lánya se-
gítőkészségét, sokirányú érdek-
lődését, a szülőföld, Bodos iránti 
szeretetét is. „Bodos, a szülőföld 
vonzerőt gyakorol most is. Akik 
elmentek, azok is hazavágynak. 
Azt kívánom, őrizd meg kíván-
csiságod, ihletforrásaid, ugyan-
akkor én magam tanúsíthatom, 
és arra biztatlak: 60 éves kor 
után rengeteg a tennivaló” – fo-
galmazott meghatottan a rang-
idős akadémikus. Lánya hozzá-
tette, édesapja épp 1989-ben töl-
tötte 60. életévét.

A költő figyel, jelet hagy
és belső szabadságra tanít

Egyed Emese legújabb verses-
kötete a vásárhelyi Lector Ki-
adónál látott napvilágot. Mint 
Gálfalvi Ágnes szerkesztő-ve-
zető elmondta, a kiadót volta-
képpen Egyed Emese „indítot-
ta” négy évvel ezelőtt, hiszen 
az első szerzőket ő irányította 
a Lectorhoz. Amint a könyv fül-
szövegében olvasható, az Egyed 
Emeséé „sokhangú létköltészet, 
számára mentsvár a vers, de 
nem öncélú a költészete: köl-
tői attitűdjét mi sem teszi árul-
kodóbbá, mint a Paian kötetcím 
– »gyógyító« versek, az ajándé-
kozás, felajánlás gesztusai, mi 

több, a megbocsátáséi”. Bartha 
Katalin Ágnes irodalomtörté-
nész úgy fogalmazott, Egyed 
Emese versvilága, költői univer-
zum az 1988-ban megjelent első, 
Délvidék című kötettől kezdve 
egyedi hangot képviselt és kép-
visel ma is az erdélyi líratermés-
ben. „Ezek a versek »csupasz 
bőrrel« érintik a klasszikusokat, 
a mitológiai világgal tartanak 
szoros kapcsolatot, szabadító, 
gyógyító erejűek, a költő figyel, 
jelet hagy és belső szabadság-
ra tanít, a kötet pedig izgalmas, 
furcsa szerepformálódásokat is 

hordoz” – mondta Bartha Kata-
lin Ágnes. Egyed Emese úgy fo-
galmazott, bizonyos fajta szem-
telenség kell ahhoz, hogy a köl-
tő különleges állapotait nyilván-
valóvá tegye, megossza a min-
denkori olvasóval. „Mindany-
nyian szeretünk bámészkod-
ni, felnőttként meghosszabbí-
tani a meséket, mesei szerepe-
ket, ezeket úgy átalakítani, hogy 
jobbá tegyék emberi kapcsola-
tainkat. Király László mondta 
nekem, hogy amit ma nem írsz 
meg, nem írod meg soha. Úgy 
gondolom, jó, ha nyoma marad 
bizonyos állapotoknak, hangu-

latoknak, ugyanakkor így, a ver-
sen keresztül is össze lehet kap-
csolni az elképzeltet a tapasz-
talhatóval, a versírás pedig oldja 
az ember tehetetlenségét”– tet-
te hozzá.

A kötetben a múzsák világá-
hoz való közeledés is tetten ér-
hető, Ady, Arany János, Pető-
fi, Weöres Sándor, Shakespeare, 
Apollianaire költészetére, egy-
egy verssorára, életpályájára va-
ló utalásokból építkeznek költe-
mények. Ilyen például a kétszáz 
éve született Arany előtt tisztel-
gő, Levél a lélek ifjúságáról–1867 
című vers (a cím utalás Arany Ho-
vá lettél, hová levél, ó lelkem if-
júsága sorára), amelyben a köl-
tő a Petőfinek már annak halá-
la után levelet író Arany szerepét 
ölti magára, a költőóriásét, aki 
megkeseredetten, környezetével 
konfliktusban állva beszél az el-
távozott Petőfihez. Egyed Eme-
se meghatottan olvasta fel a ren-
dezvényen jelenlévő szüleinek, 
édesapjának, Egyed Ákos akadé-
mikusnak is ajánlva az erdővidé-
ki szülőfaluról szóló, Bodos felé, 
Bodosban című versét.
„Mintha rejtőznél, Bodos

lelkem,
Mintha bivalyok lépte tűntén
Holnapod nem is érdekelne,
A pillantás eltévelyedne.
Átkel a vágy a verőfényen.
Hagyj, Istenem, már

hazatérnem. (...)
Hadd üldögéljek méhrajzásban,
Reggeli fecskecikázásban,

Esti csorda-kolompolásban,
Esti kapureteszelésben,
Feleselő ebek szavában,
Széljövendölő égaljában,
Megfejthetetlen tücsökszóban.
Papírhajóban.”

Bartha Katalin Ágnes a költő-
re jellemző játékosságot, kísér-
letező kedvet, valamint a kötet-
ben szereplő alkalmi verseket is 
kiemelte. A szerző úgy fogalma-
zott, számára fontos az is, hogy a 
nevek misztikuma köré építsen 
egy-egy verset. „A név, legyen az 
helynév vagy növénynév, idegen 
vagy magyar nyelvű egység, ti-
tokzatos, és bár csupán főnév-
nek látszik, történetek laknak 
benne. Kíváncsi vagyok a nevek-
ben rejlő univerzumokra” – tet-
te hozzá.

Barátok kertje

A rendezvény egy meglepetéskö-
tet bemutatójával zárult: az EME 
adta ki Egyed Emese 60. szüle-
tésnapjára a száz szerző írását 
magába foglaló Hortus amicorum 
(Barátok kertje) című kiadványt. 
Mint Demeter Zsuzsa, a kötet 
egyik szerkesztője mondta, az 
Erdélyi Magyar Írók Ligája és az 
irodalomtörténészi szakma egy-
aránt írt a kötetbe. Szilágyi Ist-
ván, Király László, a Székely-
föld és a Helikon folyóirat csa-
pata, Egyed Emese mindegyik 
szerkesztő-, illetve költőkollé-
gája verset vagy prózát írt a kö-
tetbe, akárcsak Szőcs Géza és 
Markó Béla is. A kortárs iroda-
lommal foglalkozó grémium mel-
lett a 17-19. századi irodalmi és 
színháztörténeti műhelyek tag-
jai is köszöntötték az ünnepeltet: 
Margócsy István, Fried István, 
Szajbély Mihály, Szilasi László, 
Szörényi László, Szilágyi Már-
ton, Debreczeni Attila is.

A születésnapi ünnepség zá-
rásaként Király László, Karácso-
nyi Zsolt és László Noémi olvasta 
fel az ünnepelthez szóló írását. A 
rendezvényt az EME, a Lector Ki-
adó, a Kincses Kolozsvár Egyesü-
let, Magyarország Főkonzulátu-
sa, valamint a Helikon folyóirat 
szervezte, a Hortus amicorum cí-
mű kötet kiadását a Communitas 
Alapítvány támogatta.

KISS JUDIT
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