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Molnár Zo|t n Az utolstíel6ttÍmosoly c, poszthumusz kotetér |

,,A7énprtvóftindiszkrétlríra
tragédiólm,,

Írlo|n6rZo|írínnátány élerrkergsz|íi|o Jonus PonnoniusTudom nyegyeÜemBiilcsészá|rrdomfnyi
Konínqkesz|Étiko
szokos ho||goÜ6io
rch, s ugyonebbeno perlÓdusbon vftto |regyef|en,embelt pr6b6|6
hott f győgyflttotio||on
bet gségá,d éso ho|á||o|.
l995.berr, losson hdrcm ále hunyte|,s riMdre szobott,
de mélységében
o végfu|entÚv|o|okotmegpendf,6o|koil i pá|ytrfrrtaínok rÉlogoilisoo rovo|yiévvégár
ideÍ|tmeg o morcsvÉsrlre[i illenbr Kiod6 gondozrísdbon.
Selyem Zsuzsa igényes.jÓl átgondolt ko.
tetet szerkesztett:a kézírásbanmaradt hagyatékotkiválÓ szempontok menténtagol.
ta. A kÖIteményekelé Perczel lstván, Zoltán
egykori egyetemi oktatÓjának személyesé|.
ményekbó|ésbarátságbÓl táplálkozÓ e|em.
zó írását helyezte. E bevezető va|Ójában a
korán megértszerzö szovegeinek elsó értel.
mezéseként
foghatÓ fel. amely e Iírajellegét
éssajátosságaitfoglalja ossze.Perczeltanulmánya az aIapvető életrajziadatok kozlésén
tri|_ a versek lehetséges
időrendjétfolyamatosan szem elott tartva _ a kesernyéshu.

mort' az irÓniát, a tragikum sajátos
ábrázolását ésa tokéletesrecsiszolt
formai elemeket emelte ki.
A versek felutésekénta Prolőgus
á|l' amely után ot nagyobb fejezetre osztva (Kopár szoba nyÍtott ablakokkal, Az elmélytilés pá sztorjátékai, Az én privát Índiszkrét lÍra
tragédiám, A tengerholgyek ezt suttogiák, Divina mela ncholia) nyoIcvan kolteményszerepe|.A szovegek m velt, tudatosszerzöre va|la.
n ak : b i b l i a i é s k l a s s zi k usa l l zi Ók
szovik át a kotetet. kÖzel nyolc éves
pá|yafutásaalatt is tudÓs ko|tóvé'
poeta doctussáérettaz a|kotÓ. Az
egyik oldalon e líraontolÓgikus futamai a fájda|om.ha|ál témájába
vezetnek. A lírai a|any rezignált
bo|cselkedéssel
szemlélia világ fo.
lyását' zárt' fegyelmezett formákba
tárgyiasítvamindazt:

Vonzása vírágszívemen
mélységet
há|őz szarka|áb
az éjszakáI
megrende|em
szuljemeg fényeshajna|át

5eit, álljon ítt pé|dakéntCsigacsÓkcsata c.
ko|teményébó|egy rovid részlet:
.'Csígacsattana f ben csendben
roppanásnyi onkívuletben
Héja csÓkkal fedve |ebben
egy csÓkcsatakoskéjkerriletben.''

e g y r el a ssulÓz uhanás
ésbágyadtfelemeIkedés
mindenszenvedély
más ésmás
arcomrakonny karcotvés

Zo|tánt gimnáziumi éveinkvégénismertem meg' a világban he|yrinket kereső ka.
maszként fi|ozófiáről, irodalomrÓ| beszél.
gettunk hosszri estékenkeresztr]l.Tőle kaptam ajándékba Márai Sándor Ftjves konyv
tapsolnak.hogy ha elbukok
c. bolcse|kedőkonyvét.amelyben a kovetkéjsovár
arcuklázbanég
kező sorok szerepelnek:
'Marcus Aurelius
.,aza b ne hogy létezik.'.
mondja, hogy negyvenéveskorára egy férfi.
akiben világít egy szikrája az értelemnek,
mondják.bár nincsrá semmiok
mindent megéItésmindent tud. ami elotte
feItételezni:
itt a vég
torténtaz időben az emberekkel. s ami az
s a természet
levetkezik.
utána kovetkekező időben torténhetmé8.''
Nekiez 23 évesensikertilt,ezértvolt kivéte.
játékos, les egyéniségkozottrink.
A másikoIdaIonfe|oldÓdásként

pergofutamokjellemzikMolnár Zoltánver.
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