
Janus misztérium és karnevál  

előadás szövegkönyve 

Az előadás mottója a felhívásban: 

 
“Ahol megvalósul a teljes üresség ott a nyugalom tisztán megmarad, minden növekszik a 

maga rendjén, az örök áramlásban körbe körbe halad. Minden virul, terem, s a kezdethez 

visszatér szüntelen. A kezdethez visszatérés: a béke. A béke: az élet visszatérte. Az élet 

visszatérte: állandóság. Az állandóság tudása világosság. Az állandó nem tudása: vakság, 

zűrzavar. […]” 

(Lao-Ce, Tao te king, Weöres Sándor fordításában) 

 

Játszák: Hollósi Orsolya, Pintér-Németh Nikolett, Dávid Kiss András, Kőrösi Boldizsár, Nagy 

Henrik, Pintér Németh Géza 

Megjelenő karakterek, változó szerepfelvételekkel: Janus Pannonius; történetmesélő 

narrátor; négy szél / Auster, Boreas, Zephyrus és Eurus; a falu népe, akik menekülnek az 

árvíz elől; karneválozó vándorszínészek; Ianus Istenség. 

Kezdés a játéknak helyet adó épület bejáratra előtt: 

Gólyalábas ceremóniamester fogadja a nézőket és megszólítja őket:  

„Nagyon örülünk, hogy eljöttek, kérem lépjenek be ebbe a varázslatos térbe, ahol Janus Pannonius reneszánsz 

költő életének képei elevenednek fel és megjelennek költészetének alakjai, hogy végig vezessenek e kalandos 

életúton.” 

(angolul is) Ezen kívül felhívja a figyelmet a tűzbiztonságra is. 

Térben négy élőszobor (négy archetípus) várja a nézőket szitár hangja hallatszik. 

Niki:” Lacrimosa” éneke (Zbigniew Preisner) 

“Lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa 

Lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa 

 

Lacrimosa dies illa, 

Qua resurget ex favilla 

Iudicandus homo reus 

 

Huic ergo parce, Deus. 

Pie Iesu Domine, 

Dona eis requiem. 

 

Lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa 

Lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa” 

 

Élőszobrok hátrálnak, bekapcsolódnak a Lacrimosa utolsó két sorába, majd ébredés jelenet 

és hangimprovizáció „hangszőnyeg” 

Kórus („Névváltoztatásról”): 



János volt a nevem, s Janus ki e verseket írta! 

Megmondom, ha netán tudni kívánod okát. 

Nem buta gőgből hagytam cserben a régi nevem, nem! 

Tudna-e bárki különb, szebb nevet adni nekem? 

Ezt hittem magam is s lásd, Janus lettem, amint a 

Múzsa magához emelt, s megkoszorúzta fejem. 

 

Ének: „Santa Maria, strela do dia”; élő tablóképek kíséretében: 

“Santa Maria, strela do dia, 

mostra-nos via pera Deus e nos guia. 

Ca veer faze-los errados 

que perder foran per pecados 

entender de que mui culpados 

son; mais per ti son perdõados 

da ousadia 

que lles fazia 

fazer folia 

mais que non deveria. 

 

Santa Maria, strela do dia, 

mostra-nos via pera Deus e nos guia.” 

“Beakadás”, szétesés – Bohócjelenet – Zenei improvizáció akusztikus “vicces” hangszerekkel 

majd ez átmegy mozgásimprovizációba 

E közben Bandi – narrátorként, mint történetmesélő: 

„Janus Pannonius amint elérte az ifjúkort útnak indult Váradról, hogy szerencsét próbáljon és felfedezze a 

világot. 

When Janus Pannonius reached the youth age he left Oradea to try his luck and to discover the world” 

(Énekbeszéddel, gitáron kísérve részlet a „Búcsú Váradtól” versből:)  

„Nem tart vissza folyó s az ingovány sem, 

mert fagy foglya hideg vizét keményen. 

Hol nemrég evezett a föld lakója 

S félt, - most hetyke bizalmu, fürge lábbal, 

Megdermedt habokat fitymálva, lépked. 

Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk.” 

 

Mozgásimprovizáció az utazás témáit dolgozza fel, ezt kíséri a Santiago – Maneo című dala, 

amit Bandi és Niki ad elő, közben három színész „táncol”. Téma az utazás  

 

(Tűzforgás alatt: részlet a Nyárdél egén ragyogó üstökös című versből) 

„Minden lángol most; 

Lángba vakult seregét rejti a nappali ég, 

Vagy fiatal lobogás kit az Isten rendel az égre? 

Űzd el a balvégzet gyilkait és cseleit! 

Zárja be végképpen Janus a fegyvereit. 



Tiszteljék a királyt az urak, s a király velük együtt 

kormányozza szívét, jóra vezesse honát.” 

 

Ezt egy ponton ismét megszakítja a zenész narrátor: 

„Janus Pannonius Így énekelt mikor Itáliábol hazatérvén elnézte Mátyás udvarának nemes urait; 

Janus Pannonius was singing like this, when he saw the Noble Lords in the court of King Mathias: 

(Énekbeszéddel, gitáron kísérve részlet a „Szelek versenye” első soraiból:) 

„Engem az ihlet dalra tüzelt, amidőn a szelek közt 

Vad versengés tört ki IANUS hűs odújában.” 

…ma chi é? Poeta…. 

{Óra megállítás}: 
Jöjj s te magad lendítsd a magasba a zsenge igyekvőt, 

Jöjj s te ügyelj habzó sajkámra a tengerek árján, 

Mert noha csónakom útja sekély vizeken vezet által, 

Gyakran csap fel a hullám itt is, a part közelében, 

Míg a vihar tombol, s fenyegetve süvölt a veszett szél. 

 

„Egykor a gyors szelek egymással hevesen vetekedtek, 

Hogy közülük melyiküknek rettentőbb a hatalma: Auster (Henrik) Eururs (Bobó) Zephyrus 

(Orsi) Boreas (Géza)” 

 

(„Szelek versenye” – Részlet + mozgáskoreográfia) 

Eurus 

„Megmérkőzni velem? Mikor engem urának elismer 

Víz s levegő? Mikor én a sötét felhőket elűzöm? 

Auster 

Testvérek, hiszen én az egész eget elködösítem, 

S oly sűrű e gomolygás, hogy csillag se süt által 

Éji sötétjén, s mindent ellep a pára komorlón. 

Zephyrus 

/Van jogom ahhoz, hogy a felhőket az égre terelve, 

pusztító zivatart zúdítsak a földre dühömben/ 

Ámde Zephir nevet én nem ezért kaptam! Ki ne tudná? 

Lét fakad ott zsendülve, amerre belengem a tájat. 

Boreas – Kórusvezető / Bobó 

Tiltja-e bárki, hogy én is szóljak végre magamról? 

Vagy, ti vakok, nem látjátok, mily ostobaság volt 

Megmérkőzni velem, mikor én lehetek csak a győztes? 

Azt, hogy a tengereken ki vagyok, föltártam eléggé, 

Tudja meg itt mindenki tehát, hogy a földet is épp ily 

Rettenetes hatalommal dúlom föl, ha lesújtok, 

Mert legelőször a drága vetést tépem ki tövestől, 

Szétszórom haragomban a termést s messze röpítem. 

 

Eurus – Kórusvezető / Géza 



Száguldok, s a nagy ég beborul, hűsítve a színes 

Hindút is, kit a fölvert Ganges habjai mosnak, 

Majd nyugatig zavarom nagy erővel a fellegek árját, 

S reszket a hullám nyugtalanul, de a bérc se kevésbé, 

(Megfagy a hó menten s jégpáncél símul a vízre, 

Zúzmara hull s betakarja a dermedt földet egészen) 

Auster – Kórusvezető / Orsi 

Elfeketítem a nap ragyogását, s mintha szurokból 

Lenne a hold, vakon úszik. S látjátok ti is arcom 

Ködbe merülve, e mell csupa harmat s nyirkos a szárnyam, 

Éj borul egyre fölém, vizesen csüng rajtam e köntös, 

S hajzatom ontja örökké, mint a csatorna, a záport. 

Zephyrus – Kórusvezető / Henrik 

Lombosodik fa, bokor, legelőknek zöld füve sarjad, 

Nektártól csöpögő szárnyam, ha kitárom a rózsás, 

Szép tavasz első napjaiban, s minden csupa illat. 

Olvad a dermedt jégtakaró a szelíd fuvalomtól, 

Enyhül a föld fagya, múlik a tél, s kivirulnak a lankák. 

 

Eurus 

„Tornyosul, árad a fölvert tenger máris az égig. 

S sziklákkal marakodva, a partokig űzi a szélvész.” 

Auster 

„Tombol az ár a mezőkön, a templomokat lesodorja, 

Omlanak össze a házak, az erdők fái recsegnek,” 

Zephyrus 

„Szerte vajúdik a föld, fölkúszik a szilre a szőlő, 

Ujjong, zsong a határ, nyoma sincs már régen a hónak,”  

Boreas 

„Nyögnek az ormok, a sziklák, majd megnyílik a mélység, 

Mely a sötét iszapot gyomrából messze okádja.” 

 

Ianus Óriásbáb megjelenése. 

Átkötő rész fejenállás + hangtál. 

 

(„Az árvíz” – részlet) 

Narrátor 

Ily makacsul zuhogó felhőszakadás mit akarhat? 

Mit hoz még a vihar förgeteges rohama? 

Hogy gyűlt felleggé ez a víz, hogy e felleg a mennyre? 

Volt-e párás Dél vad szele ily iszonyú? 

Mikor ivott valaha ily bőven a tarka Szivárvány? 

Csillagok útján jár titkon a tengeri hab? 

Mélységből kilehelt gőzt gyakran emelt a magasba 

Életerős sugarán lángragyogású Napunk 

S nem bírván megemészteni a nagy terhet, amit vitt, 



Mint halk permeteget földreszitálta megint. 

Csakhogy könnyü okok nem idéznek szörnyü csodákat, 

S köznapi dolgokból nem születik különös. 

Sarki düh ez, súlyos harag ez, komor istenek átka, 

Csillagok és szelek és vízi erők öröme. 

… 

Örvénylő zivatar szaporítja a sok sürü felhőt, 

S roncsként omlik az ég isteni gépezete. 

Nemcsak egy év vesztén jajgat keseregve a gazda, 

Mint a vetés, pusztul máris az új aratás. 

Rothadt fürt keni szét mocskát a csupasz venyigéken: 

Buggyan a gyönge bogyó, szerteszivárog a bor. 

Nincs állat, s a zsufolt tömegek nagy, városi népét 

Szörnyű éhinség árnyai rettegetik. 

Míg síránkozom, új, súlyosabb baj támad: elöntik 

Partjaik, és föl-alázúgnak a vad folyamok. 

Ami lapály és völgy, azt töltik meg legelőször, 

Úgy veszik a magasabb hegyeket ostrom alá. 

Rengeteg erdőknek csak az orma mered ki a vízből, 

S örvény sodra veri reszketeg ágaikat. 

… 

Mi falu volt, ma mocsár, […] 

Főleg a balga remény kínozza a sok nyomorultat: 

Már-már azt hiszi, hogy nem fokozódik a baj, 

S bár meredek partok sáncába vetette bizalmát, 

Csusszan a kunyhaja, és rászakad éj közepén. 

Cókmókját amaz óvatosan felvitte a bércre, 

És szólt: itt a csucson semmi bajom se lehet! 

Ámde köréje dagadt s úgy nyulkál érte a hullám, 

És a szerencsétlen menni, maradni se bír. 

… 

Szem többé nem látja, fa és domb és falu hol volt, 

Mindent egyformán elföd a tengeri táj. 

… 

Önmaga törvényét rombolja az ősi világrend, 

És a tavasz dolgát végzi kajánul az ősz. 

… 

Nem kétlem, hogy amit kezdett, folytatja a végzet 

És az egész földön mind kivesz, ami ma él: 

… 

Minden, ahogy pusztúl, úgy születik, annyiszor újjá; 

… 

Nincs, aki tudhatná, e világ hányadszor öregszik, 

Hány lesz még, s hány volt már ugyanígy ezelőtt. 

Menj, jámbor, kit a hír csábít, meg a röpke dicsőség. 

Hidd, hogy nem mulik el, és csak imádd a sikert. 

… 



Félek azonban, hogy nincs már tűz, nincs talaj, annyi 

Víz gyült fel, hogy mind tűnik a többi elem. 

 

 

(„Saját lelkéhez” – részlet) 

1. trió / Géza, Niki, Bandi 

Én lelkem, ki az égi tejúton a földre suhantál 

  S bennem az életerő drága zsarátnoka vagy, 

Nincs panaszom rád, mert ragyogó és szép a tehetség, 

  Mely fölemel s nemesen gyújtja ki szellememet. 

2. trió / Henrik, Niki, Orsi 

Ámde megunva a csillagokat bús porhüvelyembe 

  Költöztél, ne feledd, hogy nyomorult ez a test! 

Így vagy időzz inkább oly testben, amely derekabb, vagy 

  Költözz vissza megint, s járd be az égi mezőt. 

 

Mormoló hang (egy kockán kuporogva) – Bobó – Átfedésben a trió kórusokkal 

Nézd csak e nyűtt tagokat, nincs bennük erő, csenevészek, 

  Renyhe a sár, amiből mesteri kéz faragott. 

Hol csupa jég a kezem, hol lüktet láztól a bőröm, 

  Nap-nap után ez okoz gondot: olyan beteges! 

Nátha gyötör folyvást, a fejem zúg és belesajdul, 

  Majd meg a két szemem ég, s könnyezik, annyira fáj. 

Sokszor a vér is elönt, gyulladt a vesém s ha a gyomrom 

  Dermedten didereg, májamat őrli a láz. 

 

„Temetés jelenet és átmenet a karneváli részbe, felhangzik gitár dob és fuvola összjátékából a  

„Skarazula Marazula” 

Angelo Branduardi nyomán:  

„Békélj meg végre és tarts velünk, 

Járd velünk a táncot körbe és körbe majd újra 

De ekkor már nem vagy az időnek ura.” 

 

középkori haláltánc zene. Tánc és Ianus-t jelképező óriásbáb bevonása a körtáncba. 

Gólyalábas ceremóniamester zárja a játékot, néhány köszönő mondattal. (Szalatnakon a 

legutóbbi fellépéskor megkérte a nézőket, hogy álljanak körbe fogják meg egymás kezét és egy 

közös hangadással együtt mondjunk búcsút a télnek. 

Játékidő 40 perc, amely növelhető a nyitó és a záró jelenetek meghosszabbításával. 


