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Marno János

Saturnus unokahúga
Molnár Miklós Nagy Mesternek
f�hajtással

A korhadt Saturnus horkant, és
ugrik a székb�l az unokahúga,
törölni száját és szájüregét,
kívül és belül, behatóan egész
a garatáig, ahol a váladék
szeret megülni. A vénség csak hanyatt
képes feküdni. Száját oválisra
tátva. Nem mintha máris visszaaludt
volna. Nehéznek érzem a szívem és
üresnek. Bizonyára ezzel � is
így van, ez a n�, Saturnus unoka-
húga – amit a tulajdon szájából
hallok hamarosan. Megszólítom,
mire felém kapja a tekintetét,
és int, hogy legyek kis türelemmel.
Addig csak találgathatom, kije is
� a valóságban ennek a korhadt
Goya-idézetnek, itt a kórházban,
ahol füzérben érik egymást az ér-
és szívbetegek. A szívemben semmit
nem érzek, jobboldalt azonban, kicsivel
lejjjebb, mintha jókora acélrugó
feszülne bennem. Behelyezve a máj
és a bordákat érint� zsigerek
s�r�jébe, ahová mióta már,
hogy csak tervezek jó machetémmel be-
hatolni. A szándék megvan, cselekvés
az, ami nem t�r halasztást. Tervemet
is megoszthatnám Saturnus unoka-
húgával, pillantásunk néhányszor már
összeakadt, ha Katalinnak hívnám,
talán örrömmel venné s hallgatna rá,
és egy csapásra minden rendbe jönne.
De ne szaladjak ennyire el�re.
Üljek csak fel habos törökülésbe,
huzatomon, combjaim s vádlim között
Molnár Miklóstól a Bolond Istók
csínytevései, a fogászaton
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lapoztam fel els� ízben, a Roham
utcában. Aztán elsodortak t�le
másféle rohamok, muszájból hagyom
azóta hullani pótfogaimmal
együtt a valódi maradékot is;
fogságukból maholnap, fogadok rá,
hogy kiszabadulok. (Addig is, itt-ott,
fogalmazásomat eltúlozgatom,
ínyencként, araszolva keresztül
bet�zetén, ízlelvén ezt az Istókot.)
Katalinban emígy Ilonára is
vélhetek ráismerni, Saturnus
muszlim unokahúgára, szakmája
szerint fogászra, akit azonban
a szíve a vének üres szájának
takarítására buzdít. Saturnus
most sem alszik eléggé mélyen ahhoz,
hogy unokahúga nevét kipuha-
toljam. S�t, t�n�désemet most éppen
szétrepeszti üvöltésével, torka-
szakadtából, az aggastyán, a szeme
azonban ezúttal sem guvad úgy ki,
mint a Goyáéé. Ellenkez�leg:
csukva marad. Ilona bezzeg mint akit
puskából l�ttek ki, már törölgeti
is a szép halom papír zsebkend�vel
az öreg szájüregét, némelykor csak-
nem könyékig belémerülve. Ez már
egyezni látszik a festmény eszmei
velejével. Váladékával, a szó
átvitt értelmében. Öröm elnéznem
a n� el�rehulló barna haját,
fenekét s combját, amint megfeszül
rajta a barna düftinnadrág. Hol ezt,
hol azt a nevét suttogom becézve
magamban, � pedig lehajol nekem
háttal az aggastyán ágya körül
vagy százszor, és egyre megindítóbban.
Viharvert negyvenes. Írja róla
a Molnár. Saturnus, mondja a n� majd
az éjjel, kilencvenegy, miután az
éjszakás n�vér megengedte neki,
hogy bent virrasszon a kórteremben.
„Igen – folytatja –, az életemet is
odaadnám érte – s megigazítja
hátam mögött a párnát –, mert annyira
szeretem a vénembereket.” Nesze,
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mondom magamban, ilyen a szerelem,
ha az ember, ha n�, kései gyerek.
Hiszen én is az vagyok, koraszülött
egyszersmind, anyám és apám között
megrekedt, akit�l Saturnus szék-
rekedést kapott, s a székrekedésb�l
bélcsavarodása lett. Ilona
kezet nyújt másnap búcsúzóul, mert �
hív� katolikus, s csak karitatív
okból áll ki a muszlimok mellett, kéz-
szorítása viszont mégiscsak Katalin
csonttör� ujjperceivel egyezik.

Szentkirályi Fittler József haikui
Lengyel Zsüliett grafikái
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Báthori Csaba

Három szonett
Melankólia XXXIV

Ez a kereng�, nincs hazája porszem
eltilt a világtól, magamba nézni
kényszerít, csak ezt itt benn kell szeretnem,
e sötét világost, csak ezt a férfi

csöndet némára gy�rt, vastag valókkal…
Csak �t kell látnom, aki sose látszik,
aki éles szemembe látomást vitt
kéretlen, – rebegek, mint aki jót hall,

jót lát, mint akit megfésült a jóság
hirtelen s mától elfér a világban,
mert önmagában felfedezte titkát.

Többnek kell lenni önmagadba zártan,
mint az egész világ, hogy teljesedjék
egyszeriségeddel a végtelenség.
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Melankólia XXXV

Ittnél többen, súlyosabban vagyunk ott,
a légbe szálló láthatatlan tagság
lakhelyén, ahol már nem vág f�részfog
s egyetlen helyre sz�külnek a pampák.

Észrevétlen ritkul a csillagoknak,
embereknek rendje, s aki csak elszáll
égi kér� nélkül a kaptatóknál,
lélegzeténél nem nyer magasabbat.

Igaz: ki nincs, csak habog gyökerek közt,
és kevesen értik az égi eszközt,
mert égeti az élethosszú t�zvész

�ket. De a nemlét nekik világol,
és utat látnak holtak parazsától –
mert a halál: fellátás, égrenézés.

Melankólia XXXVI

Megállt kerekek, félreértett dolgok
zajában, leoltott lámpák sötétjén
hullámlik velünk a megingatott én,
még nem öregednek a rozsdafoltok.

Ki nem büszke, mint a letaposott f�?
Ki nem csöppent fel soha a tejútra?
Senki halandó semmi égi dolga
nem fedi el, hogy f�leg földi élt�

minden ember. Mögöttünk és felettünk
és értünk élhet ezer s ezer isten,
ha nincsen egy belül, aki segítsen,

amíg üresre éljük itt a testünk
s mindenünk egy zúzos gödörbe forrad
s leszállunk mint lombhullató halottak.
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Sárándi József

Ráktérkép
„Vesztesnek születtünk,
nem nyer�nek.”

Ady Endre

„Akasztott embernek
kötél a barátja.”

Rákosi Mátyás

Nem annyira kilátástalan a helyzet
mint amennyire igen
Hányszor elabortált engem
a még álmában is öntelten nyáladzó hatalom
de mindig visszaszült megtartott
a düh és a derültség hogy így vagy úgy
odasózzak az önmaguk örökkévalóságában
tetszelg� rezsimeknek

Miben rejlik a hatalom varázsa?
Miért szálltok felé mámorosan akár a pillangók
s a „zúgó éji bogarak” a petróleumlámpa
forró üvegének?
Hiszen tudjátok emeletes esz� barátaim
hogy megperzsel�dtök s úgy fogtok élni bénán
mint a tudathasadásos agyaggalambok

Én magányos lázadó vagyok de látom
hogy ti meg holt lelkekként bolyongva
jól fizetett állásokból fert�zitek
rákosítjátok el vírusgazdáitok sugallatára
ezt az általatok hazának hazudott
gigantikus szemétdombot
és szakadt guberálóit

Szédelg� pancser zsúrfiúk áltatják
a potenciálisan hajléktalan
szerencsétlen tömegeket
Államférfi? Közöttük egy se!
Vérrel kitömött pénzéhes bábuk ezek
rabszolgái mohó telhetetlenségüknek
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„a jognak asztalánál” Lajos bankár
közénk dobta népnyomorító „csomag”-ját
Mondván: itt legalább hárommillió magyar fölösleges
Hullanak is a reményvesztettek kötelességtudóan
akár a pelyva

Eddig öt és fél hitványul komédiázó
„operett-társulatot” tapsoltam ki
a /vissza/forgó lepusztult színpadokról
de hamarosan öklök tömege látja el bajukat
mert eladtak és elraboltak mindent
ami ért itt valamit
még az emberek „Szépbe-sz�tt hitét” is kioltották
az istentelenek

2000

Képben maradni
a költ�i szó igéz� erejével

Nem nézek tévét.
Rádiót sem hallgatok.
Újságot sem járatok.
Számítógép s net nélkül élek.

Undorítóak
a régi-új gyarmatosítók
birodalmi hazugságai,
ámításai, blöffölései.

Szemem el�tt tobzódik
a komprádor burzsoázia,
pénzért, vagyonért
idegen kezekre játszotta
ezt az alig-országot
s a kivéreztetett
majdnem-életet.

Jó id� van.
Ülök a szabadtéri fapados budin,
s naphosszat hangosan mondom
Ady Endre verseit:
Lelkek a pányván-tól
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A T�z márciusá-ig,
miközben teszek
a szenvelegve agresszív
kiválasztott, áruló
„értelmiség”-re.

2000

Különbség
„Be csoda, hogy vagyok és élek,
Hogy nem unom meg s újra merek.”

Ady Endre

Nem száll a páva
a vármegyeházra
Lel�tték a pávahúsev�k
Az érckakas is mozdulatlan
fújhat az uralkodó szél
fütyül az uralkodóra

Otthon a kivetettségben
lám milyen szabad vagyok
Ki nincs ellenem
az sincs velem
Külön remél üdvözülni mind
aki még remél

Ligás-familiáris �sök földjén
babér csak szolgáknak terem
Kísértetünk új maszkban
foglal állást
fejeket
Bár szent a szövetség
a dinasztiáról álmodók között
a címer láttán
ispánunk kissé ideges
Nyugtalanságra semmi ok
Védi �t a pajzs
míg minden árnyékot eltakar
a trikolór fügefalevél

2000
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Lázár-Horváth Zsuzsa

Szinek
Érett kalászok
ringnak aranyló sárgán,
bennük az Élet.

×
A napraforgók
sárga sziromszoknyáján
elszunnyad a Nyár.

×
Felh�tlen égre
búzavirágok kékjét
tükrözi a táj.

×
Ezüst Hold fénye
lámpásként világítja
vándorok útját.

×
Tengernyi vörös:
pipacsokkal táncolva
hullámzik a rét.

×
Piros virágok,
széttört szerelmek álmát
�rzik szirmaik.

×
Fák lombruháján
zöld smaragdok fénylenek,
hajnal harmata.

×
Zölden ring a tó,
vad hullámtarajokon
vihar közelít.

×
Fehér liliom
mákonyos illatot ont,
veszti szemérmét.

×
Fehér pillangók,
vadrózsabokron nyíló
légies szirmok.


