
Ianus
pannonlus

janus
mdsik
arca?

Hogy pontosan mikor is
hozta el az emberis6g-
nek a vil6goss6got Ja-
nus, a ki- 6s bej6ratok
k6tarc0 romai istene,
azazeml6kezet hom6-
lyAba v6sz. Azt viszont
kiszdmfthatjuk, m{r
t6bb, mint f6l 6vezrede,
hogy Janus Pannonius
meghonositotta kies t6-
jainkon a kolt6szet ki-
vi €9z6 mandu laf dit id6-

m6rt6kes latin versei-
vel - teh6t 6 is val6j6-
ban elhozta a f6nyt: a
jo, igaz 6s 6szinte kol-
t6szet f6ny6t. K6s6bb
kegyvesztett6 lett, ko-

zons6ges, irhdj6t men-
t6 menek0ltt6, akit v6-
gill is menekul6s kdz-
ben 6r utol a konYorte-

len hal6l. Ez6rt, szdke-
v6nysorsra jut6s66rt
persze 6 is hibaztatha-
16, de ez a tort6net m6r
ismert. K6s6bb minden
megbocsAttatik? J6aka-
r6jaftlddz6je meg-
enyh0lv6n -,,megmen-
ti mfveit az ut6kor szd-
mdra". Ennek a kolt6i

opusnak egy r6sz6t jol

ismerj0k, a mdsikat ke-
v6sb6. Janus Panno-
nius iletralza el6gg6
ismert ahhoz, hogY itt
ne foglalkozzunk vele
b6vebben igy ka-
paszkodjunk bele csu-
pan k6t ,,bevezet6"
mondat erej6ig Janus
k6lt6szet6nek ama ko-
rdbbi, tal6n kev6sb6 is-
mert vonulat6ba, amely
ugyanolyan szerves 16-

lucidra

Minthogy, Lucia, azt hiszed, but6csk6m:
bunk6sabb a leg6ny, ha orra bunk6,

most m6g nem fenyeget nagyobb baj engem,

mert eddig nem akadt el6d Phil6mon.

ugyanarra
a
luci6ra

Luci6t minap egy ravasz bar6tom
nagy{ondorlatosan horogra kapta.

Merl v6kony s pisze orra volt szeg6nynek.

H6t egy megduhdddtt bdgdlyt rakott 16.

Gyulladt arca, dagadt friny6ja l6tt6n

tUst6nt hivta is 6t a l6ny szob6ra.

szint6n
luci6ra

Mig a fi0k h6wel kuriz6lnak, Lucia, n6ked,

16 se kotorsz le -, csup6n orrukat, azt figyeled.

Ezzel a m6rc6vel m6rk6led a f6rfidorongot.

sutba a r6f, a hUvelyk! ez maga untig el6g.

Tagbaszakadt a leg6ny orm6nya? - a sudrija is j6'

Ezt a sikert sz6p sz6 futva sem 6rheti el.

Fort6ly? Cs6bft6s? Nincs sztrks6g n6lad ilyenre.

Fort6ly, cs6bit6s n6lad az orr egyed0l.

Nem fekhet mell6d m6s l6g6s, mint aki orr-nagy.

Orrszarvf lenn6k. N6ha csak ezt akarom.

Lucia, hidd el n6kem, gyakran megcsal a l6tszat:

n6lam p6ld6ul f6lrevisz orr-logik6d.

m6g
mindig
Iuci6ra

Megvetsz, Lucia, eltaszit$sz magadt6l?

nem volt m6g soha l6ny (szavamra!), hogy ne

tudtam volna kegy6t ki6rdemelni.
K6telkedsz? lgazam hatalmas 6rv6t

van m6dom, gydnydrrim, kezedbe nyomni.

ism6t
luci6ra

Lucia, gyakni akarsz. J6, benne vagyok, de csak akkor,

hogyha a h6tuls6d nem muzsik6l ezalatt'
Megfogadod? Nem el6g! Adj, k6rlek, z6logot is 16!

Nbs, mi az? igy se kiv6n 6llni - kot6lnek ocsim? 162
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orsolya mindzs6iiir6l

Eg6szen elnyel, Orsoly6m, a mindzs6d.

O Herkules, ne hagyj bel6je vesznem!

ism6t
orsolya
mindzs6j6r6l

Mint amilyen magasan ny0lik f6l az 6gbe Olympus,

k6tszer olyan m6lys6g nyilik dledben el6m'

Ekkora barlingot nem ugatna be Cerberus, 6s nem

foghatnA be kilenc 6ggal a Styx vize sem.

V6ltanitestv6r6t nem h0zn6 semmi ki Castort,

s Alcidest sem er6, s 6nek a Tr6ciait.

Hogyha a f6isten, ki feliilr6l sz6rja a h6rom-

c-slcs0 s kiklopszok-verte tUzes nyilakat,

ismeri ezt: a gigiszokat ebbe a lyukba taszftja,

mint ahogyan Coeust 6s Japetust is ide.

Es ha Apoll6 ismeri, 6 Tityost ide z6ria:

0jra-nbv6 m6j6t t6pje a saskesely0.
Plui6 is szivesebben l6tn6 itt amaz 6tven-

. tork0 kigy6-r6m t6togat6 fejeit.

Am, ha az-6sszes szorny itt egybe-szaladna is, 6rj6s

mindzs6d f6lig sem lenne velUk, kicsik6m'

m6g
mindig
orsolya
mindzs6i6r6l

Kedves a nyelved, a h0sod l6gy, b0b6jo-s az arcod,

s mig nem kezdjUk, eg6sz l6nyed is, Orsolya, az.

Am. naisineliuk mAr, oly kOnnyen csusszan az 6cskds,

mintna nem is mindzs6 volna, amit ddfig6l.

Nem leli v6g6t s oldalait, s 0gy v6li az Awa:

l6gben inog valahol, vagy folyadEkba esett.

S m6rt a szeg6ny ily b6 lyukban ttist6nkedik izzad,

c6lj6t 6rni bizony nem sikerUl sehogyan.

Nem haszn6l sem a far-i6t6k, sem a mellet-a-mellhez,

az se, ha v6llmagasig r6ndul a comb, meg a t6rd'

Meghi0sul minden k0zdes, medd6 az igyekv6s,

c6ltalanul lihegtink, f6jnak a csontok, az 61.

Vagy ne eresztene rdd soha senkit az 69 szeret6nek,

vigy csak olyan tehet6s kant, aki birna veled.

0gyszint6n
orsolya
mindzs6jii16l

Mintha Dis istenn6 kapuj6n l6pn6k be, a holtak

orsz6g6ba, mid6n, Orsolya, r6d fesztildk:

annyira b6 6s t6g al-t6ji vildgod el6ttem.
Vissza viszont onn6t m6r kutya{erhes az 0t.

Menn6ljobban d0rom, a m6lys6g annyival ink6bb

n6l, 6s nyllik sz6t k6rben a kdoszi 0r.

K6pes lenne befalni a f6rfi-magot valamennyit,

rdpk6dhetn6nek, mint ama gyors atomok.
Nemcsak a vessz6t, l6m, a her6t, 6gy6kot, az alhast

6s a kezet, l6bat, s6t fejet is lenyeli.

Kezdetben remegd k6t t6rdem napra hozott m6g,

mint a lop6s Cacust Herkules indulata.

Ezt6n m6r ne vezesd, Hermes, Erebusba a siri
drnyakat: itt ez a lyuk, tdbb hely akad nekik itt.

csorba gy6z6 ford ftdsai

sze az eg6sznek, mint

a k6s6bbi p6csi pUsPok

korai vall6sg0nyol6 epi-

gramm6i vagy a Pan-

non-medence szomo'
r0 el6gi6i.

Az els6 mondat: haza-

t6r6sekor Pannonius
nem csak a t6rsadalmi
jelens6gekre val6 6les
reagdl6sainak reflexeit

6s a ,,k6lt6szet maga-

sabb sz6rnyal6s6t"
hozta mag6val, hanem
nem kis csomagot ci-
pelt az olasz humaniz-
mus emberkdzPontf-
s6g6nak naps0t6tte,
bdv6r0 erotik6j6b6l is -
mert ez is hozz5tarto-
zik az 6 saj6t humaniz-
mus6hoz.

A m6sodik: ennek ta-
gad6sa k6z6ns6ges,
kiskonisit6, ferdit6 6s

6rtelmetlen maniPul6-
ci6 - vagy egyszer0en
J. P. k6lt6szet6nek hi5-

nyos ismerete.

Kdzl6sunk ebben az

6rtelemben h6zagP6t-
16. (F6leg a magyar iro-

dalmi nyelv meglehet6-

sen fejletlen - Pl. a
francid6hoz vagy az

olasz6hoz k6pest sat-

nya - erotikus ,,termi-
nol6gi6j6nak" tudat6-
ban.)

ime, a versek Cs. Gy.
figyelemre m6lto fordf-
t6s6ban!

b. a..16it


