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ÁLTÖRTÉNELMI REGÉNY JANUS PANNONIUSZRÓL
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A szabadkai születésű Bíró 
Tímea nem tipikus elsőkönyves 
szerző, kötetében nyoma sincs 
formamutatványnak, görcsös 
póznak, megfelelni akarásnak, a 
három ciklusra tagolt, több mint 
százötven oldalnyi versanyag 
érett, hiteles hangot fed fel. 

A sötétkék borító nyári alko-
nyatot sugall. A tengeren mez-
telen női test úszik papírhajók 
társaságában, fölötte szárítókö-
télen fehér lepedők, és esti, bo-
rús, szürkéskék ég. 

Miroslav Jovanĉić illusztrációi 
és belső grafi kái érzékenyen re-
agálnak a tömör és súlyos, még-
is leheletfi nom versfolyamra. A 
pusztítás reggeleit gomolygó éj, 
háborgó tenger lakja. A gyógyít-
hatatlan kórral való küzdés, a 
halál, az anya- és apahiány tragi-
kus műremekei. Érezzük, ahogy 
bőrünkre barnul a szegénység, 
húsunkba vág, hogy az egyetlen 
szeretetnyelv a verés (szégyellem 
hogy anyám ilyen hangosan sze-
ret), a paplan alatti gyerekbánatra 
nem kíváncsi senki. Az Isten végig 
kisbetűs, mintha félrenézne, ha 
az alkoholbeteg és agresszív apa, 
a vékonyra kent margarinos ke-
nyeret ebédelő két kislány, a férj 
szexéhségétől, újabb gyerekál-
dástól, nincstelenségtől rettegő, 
tehetetlen anya – akit végül elvisz 

a rák – egy-egy káromkodás által 
ugyan, de mégiscsak Őt szólítja 
meg. Isten ezekben a versekben 
vagy idegen, vagy hógolyókat do-
bál a nyári lábbelibe.

A Folyékony tartózkodás és 
Vízmunka című versekben a 
tenger mindent elmos, vízszám-
lából papírhajót, zakatoló anya-
vonatot, nincstől kongó dunsz-
tosüveget, a köldökzsinórt, a 
köteléket, a halálszagú reggele-
ket, a pusztítást, szerelmet, tes-
tiséget, vágyat és délszláv hábo-
rút. Szerzőjéről egészen biztos, 
sokat fogunk még hallani!

Bíró Tímea: A pusztítás regge-
lei. Forum Kiadó, Újvidék, 2017.

Nagy fába vágta pennáját a 
méltán erdélyi Villonként em-
legetett költő, Orbán János Dé-
nes, amikor 2014-ben a Magyar 
PEN Club felkérésére megírta 
A költő, a ringyó és a király – 
Janus Pannonius apokrif köl-
teményei című verseskötetét. 
Szőcs Géza tartalmas prológusa 
után azonnal fejest ugrunk az 
első magyar költőnk hedonista 
világába, amelyet Gyulai Lívi-
usz korhű stílusú metszetei még 
élvezetesebbé tesznek. Orbán 
János Dénes a pécsi püspök és 
a briliáns, közélet, politika és 
kultúra iránt érzékeny poéta 
kalandos életét, eredeti költe-
ményeit átírva alkotta meg a 
humanista költőóriás „harma-
dik arcát”, történelmi adatokat 
is felhasználva. Kiszabadította 
Janust az antik metrumok kö-
zül, egy emészthetőbb, de szel-
lemiségéből cseppet sem ve-
szítő, pajzánságokkal tarkított, 
izgalmas korrajzot adva az olva-
sónak. Külön adalék a pályatár-
sainak címzett levelei, a pápát 

és a német-római császárt ki-
gúnyoló versei, a szerelem csu-
dálatos természete, valamint a 
bordélyházak és féktelen mu-
latozások nyújtotta zabolátlan 
öröm is. Janus nem rejti véka 
alá a véleményét, roppant szó-

rakoztatóan, kifi nomult költői 
eszközökkel és vagány csibész-
séggel fi gurázza ki kora embe-
rének és saját magának a hibáit. 

Nagy szerepet kap az önimá-
datban fürdőző Mátyás király, 
akinek felrója alexandroszi 
magasságokba törő nyugati hó-
dításait. Janus nagybátyjával, 
Vitéz Jánossal egyetért abban, 
hogy a drága zsoldossereg és a 
páváskodó udvaroncok kitartá-
sa helyett inkább a török vesze-
delemre kellene koncentrálnia. 

Orbán János Dénes és Szőcs 
Géza törekvése, miszerint 
vérát ömlesztéssel új életre 
keltsék Janus Pannoniust, biz-
ton mondhatom, hogy sikerrel 
járt. A 21. századi olvasók szá-
mára érthetővé és szerethetővé 
vált irodalmunk egyik legna-
gyobb klasszikusa.

Orbán János Dénes: A költő, 
a ringyó és a király – Janus 
Pannonius apokrif költeményei. 
Gyulai Líviusz illusztrációival. 
1. kiadás: Magyar PEN Club, 
Budapest, 2014; 2. kiadás: He-
likon Kiadó, Budapest, 2014; 3. 
kiadás: ArtPrinter, Sepsiszent-
györgy, 2015.

Gáspár Ferenc Janus – Tru-
badúrvarázs című áltörténel-
mi kalandregényét egy kitalált 
költő, Diószegi Szabó Pál versei 
köré szőtte. Az író több törté-
nelmi forrásból merített, a tör-
ténelmi személyek, események 
és helyszínek mellett felépítette 
e 15. századi magyar trubadúr 
alakját is. A történet központi 
figurája Janus Pannonius, aki 
összeesküvést sző Mátyás ki-
rály ellen, miközben barátja, 
Galeotto megpróbálja rávenni, 
hogy írjon verset magyar nyel-
ven, amitől ő kezdetben elzár-
kózik. A könyvtárban rálel egy 
Imre király idejében keletke-
zett kódexre, amelyből kihull 
az Ádám nevű trubadúr tollá-
ból származó, magyar nyelvű 
költemény. A vers alapjaiban 
változtatja meg világnézetét 

és költészetét, és hozzájárul az 
összeesküvésbeli szerepvállalá-
sához. A könyv három idősíkon 

mozog, az olvasó nem tudja el-
dönteni, hogy Ádám álmodja 

Janust vagy fordítva, miközben 
rendre feltűnik egy rejtélyes fe-
kete ember is, akinek céljait és 
kilétét homály fedi. 

Gáspár Ferenc a reneszánsz 
korába is ügyesen bele tudta 
csempészni a jelenkori kérdé-
seket és problémákat. Mindezt 
megkapó humorral és alázat-
tal teszi, miközben megannyi 
izgalmat, szórakoztató karak-
tereket, politikai intrikákat 
és pajkos szerelmi szálat fon a 
történetbe, aminek köszönhe-
tően a könyv letehetetlen lesz. 
A Janus – Tubadúrvarázs tö-
kéletes olvasmány a versek és 
történelmi kalandregények 
szerelmeseinek.

Gáspár Ferenc: Janus – Tru-
badúrvarázs. Historycum Ki-
adó, Budapest, 2017.

Megágyazott az ördög,
a túlvilágra várnak,
ideje, íme, eljött
egyféle számadásnak.
Gyónás vagy színdarab?
Az enyészetnek írom?
Esetleg fennmarad?
Egy végső vallomás,
és lelkem már szabad?
Hisz a beismerés
bocsánattá dagad…
Hát sorról sorra gyaktam 
ugyan, a mentulám
és pajzán rigmusom
híre végigvonult
egész Itálián,
de bűnnek mégse számít,
amíg Pietro Barbo
ülhetett Róma trónján,
e szemtelen kalandor.
Őszentségét, susogják,
apródja toszta holtra,
tűz lobogott farában,
minőt csak phallosz olta.
(De van egy szép leánya,
végül is nem volt far-kan?) 
Ha ő bocsánatot nyer
– bár minden likba’ járt már –,
hát ártatlan a… rímem.

A bűnbánat rövid.
Jöhet a hagyatékom!
Van félezernyi versem
elsőrangú papíron.
Legyen a Gryllusé,

Orbán János Dénes

Noszlopi Botond

Confessio. Ad animas aliorum

Ugrás a semmibe

törölje véle seggét,
övé a káröröm,
míg enyém az öröklét.
Királyom s persze Ernuszt,
amim van, rekvirálja,
véletlenül ha mégsem,
költsék ezer diákra.
Alkalmazandó még e
paidagógoszi fortély:
fele légyen a tandíj,
fele meg kocsma, bordély.
Hiszen csak egyszer élünk,
akkor is úgy-ahogy,
legalább néhány évig
legyenek boldogok.
A vagyonomon kívül,
mit persze elkoboz,
maradjon királyomra
egy korhadó doboz.
Ha erre jár, s kinyitja,
néhány csontot talál,
s egy cetlin írva ennyit:
Te tetted ezt, király!

Appendix

Múzsáim koszorúmat
öröklik és legendám,
és invokálom őket,
hantolják el a pennám.
A Dunán túl. És egykor
majd virágzásnak indul
a mentulafa, virgonc,
lám, télen is ver(e)slik!
Versében él a költő,
csudálkozik, ki látja,
tollából mit növesztett
Mátyás bolond diákja.

Kilencvenhét júliusában a hegyekbe mentünk, 
nagy szerpentineken kanyarogtunk 
a Fogarasi-havasok csúcsai közt 
egy húszéves Toyotával, 
melyben állandóan felforrt a víz, 
olyankor pihenni kellett, és újra tölteni
egy tízliteres demizsonból,

a Bâlea-tó környéke idilli
svájci élményt idézett
valahonnan a jövőből, 
hegyi kecskék bóklásztak mindenütt, 
aztán a miccs szaga s a manele 
visszarántott a jelenbe, 
lentebb, a Vidraru tavi gátról 
kötéllel a mélybe dobhattad magad,

ezt szerettük volna kipróbálni mi is,
de visszatartott, hogy jelentkezéskor 
be kellett diktálni a vércsoportot.

Ez olyan morbid, 
már el is ment a kedvem – mondtad, 
hiszen mi élni jöttünk, 
látni, és élvezni, legalábbis
ezt hittük akkor, júliusban.

Változás
Ha felnőnek a gondolatok, 
városok épülnek vagy összeomlanak, 
folyók új mederbe tereltetnek, 
hegyek kibontják mélyüket, 
vörös meteorok izzanak 
a Hold és a Nap közt.
S míg egy újonnan fellőtt rakéta 
látványosan az űrbe száguld, 
téged, feltaláló, játékból székhez kötöznek 
és meggyilkolnak pajtásaid.

Szekáry Zsuzsanna

Számadás. Mások lelkéhez




