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Tamás
Esztergomban
AZ ÖRDÖG
A Bánomi-lakótelepen éjszakánként megjelenik egy négy méter magas, festett szobor, anyaga homokkõ. Szabályos négyzet
alakú talapzatán vasfogakkal rögzített falapocskákra vésett reliefek. Négy oldalán négy történet. Az észak felõli oldalon egy vékony, nagy szemû lányka vízbe fojtja újszülött gyermekét. A
JÓNÁS TAMÁS (Ózd, 1973), költõ, író. Négy verses- és három prózakötete jelent meg, több kötetet szerkesztett, a dokk.hu irodalmi portál alapítószerkesztõje. Versei legutóbb „Õ” címmel 2003-ban, prózái
2005-ben „Apáimnak, fiaimnak” címmel jelentek meg a Magvetõ kiadónál. 2005-ben, József Attila 100. születésnapja alkalmából 11 nyelvû költészeti antológiát szerkesztett „36 fokos lázban” címmel. Következõ verseskötete a 2006-os könyvhétre várható. Soros-, Arany JánosArtisjus-, Herder-, Móricz Zsigmond- és Nizzai Kavics-díjas.
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nyolc jelenetben ábrázolt történet durva lényegre töréssel, de finom ornamentikával elevenedik meg. Az elsõ képen hét férfi tesz
erõszakot a Máriára feltûnõen hasonlító lányon, aki az ötödik jelenetben szüli meg nagyfejû gyermekét, a nyolcadikban pedig –
ruházatából sejtve hivatásos – örömlányként térdel és tevékenykedik egy sorvadó ábrázatú és alkatú pap elõtt.
A déli oldalon seprûiket sarokba állító özvegyasszonyok találkozóját láthatjuk. A tizenkét, szép arcú, de guvadt szemû nõszemély hatalmas asztal körül állva vacsorázik. Tányérjaikon halmokban, s nagyméretû villáikra szúrva fém- és papírpénzek.
Keletrõl egy felhasított hasú nõ fölött tanácskozik három férfi,
két fiatal és egy öreg. A feltrancsírozott lányból elõbb kiszedik szívét, máját, majd agyát is feltárják. Amikor nemi szervét is szélesebbre vágják, meglepetésükre és végzetükre, kiesik onnan a ragyogó nap, s egy-egy sugarával, szívükön át, a falhoz szögezi õket.
Nyugaton gyermeklányfejekkel futballozó, önfeledt férfisereg
játékát mutatja a talapzat. A bíró félreismerhetetlenül ábrázolt
alakja Jézusé.
Maga a fõszobor sötétbarnára festett emberalak, mely mellkasánál valamivel lejjebb, a köldök fölött van elvágva, semmiképpen
sem szabályos ábrázolás ez. Egy afrikai nõ. Európai szemnek szokatlanul nyúlt feje féloldalt fordítva, lófarokba font haja elõre, szabadon duzzadó mellei közé esik. Rögtön homloka fölött és feje
búbján két hajdúc magasodik, s fülei alatt egy-egy, szintén a hajrengetegbõl font, apró kavicsokkal díszített gombóc. A nõ egészséges, telt idomú, de nem kövér alkatú személy, vállcsontjai nem fedezhetõk fel. Mellbimbói feszesek, nem hivalkodóan kiállóak, de
elõre tekintõk, a mell méretéhez képest is nagynak mondható
holdudvarral. Nyaka erõs, bár tömzsinek nem mondhatnánk, semmiképpen sem emlékeztet hattyúnyakra, a keresztény kecsesség
valamiképpen a szobor minden részébõl hiányzik. A nõ (megmagyarázhatatlan sejtelem miatt inkább asszony) szemei mélyen
ülõk, szemöldöke bátor, magasra ívelõ és mélyen hátrafutó. A szépen domborodó, magas homlok mély intellektusról tanúskodik.
Az orr hegyes, kiugró, de arányos marad, az orrlyukak azonban
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zártak, elnagyoltan ábrázoltak. Tekintve a szobor méreteit, s a
tényt, hogy a szobrot mindenképpen csupán alulról szemlélhetjük
meg, ez a hanyagság a mûalkotás esztétikai élvezetében kifejezetten zavaró. A szobor szája a legizgalmasabb. Természetesen duzzadó, vastag ajkakról van szó, melyek zártak, s miközben úgy tûnik,
mintha az ábrázolt asszony csücsörítene, rövidebb vizsgálódás
után rá kell jönnünk, hogy valójában csupán a száj teltsége és a koponya ezen részének sajátos felépítése miatt látjuk így – az ábrázolt
arc nyugodt, elgondolkodó. A kissé elnagyoltan festett és megmûvelt szemek talán szomorúságról árulkodnak, de ez feltehetõen
csak a szemlélõ kulturális értetlenségébõl adódó projekció vagy
torz értelmezés. Az afrikai hölgy arcából, pofacsontjai alól, mintha
lecsúszott szarvak lennének, jobbról és balról, körülbelül 50-60 fokos szögben, egy-egy igényesen megmunkált fallosz mered az égnek. Mindkettõ végén, mintha a makkon végzõdõ húgycsõnyílásokba tömték volna õket, egy-egy szem éktelenkedik.
A szobor körül szüntelenül darazsak donognak.
Ami azonban valóban érdekessé és nyugtalanítóan egyedivé teszi a szobrot, az a felirat, mely a szobor aljában, a talapzatra erõsített fémlapocskába vésve áll, egy finoman megmunkált töviskoszorú közepében: ÍRNI. A kettõ közül az elsõ hosszú ível.
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KARAFIÁTH ORSOLYA:
1995–2001 ELTE Tanárképzõ
Fõiskolai Kar könyvtár-magyar, 1997– ELTE Bölcsészkar
Könyvtár– Észt nyelv és irodalom, 2000–2004-ig a Kortárs
Mûvészeti Múzeumban – Ludwig Múzeum Budapest –
könyvtáros és irodalmi programszervezõ. Emellett újságíró, kritikái, recenziói, tárcái és
interjúi rendszeresen olvashatóak a Könyvhét, litera.hu, a Tina és az
Elle hasábjain. Jelenleg forgatókönyveket ír, kettõ hamarosan forgatva,
de jelenetei már láthatók voltak a MTV szilveszteri mûsorában. Zenekara neve: Elektrik BUGI Kommandó.
Évek óta rendszeresen publikál az Élet és Irodalom, Forrás, Bárka, Jelenkor, Holmi, Népszabadság, Alföld stb… hasábjain, a Wespennestben, Hungarian Quoterly-ben, bolgár, lengyel és német irodalmi lapokban. Próza: Jelenkor 2001. május, regényrészlet. Mûfordítás: Kellade hellus / Harangok halk kondulása. 2001, észt-magyar antológia.
2002. július: a Polisz észt különszáma. 2003: Magyar Éva produkció –
Stigma – versbetétek
Fõbb antológiák: Köztéri mulatság – Palatinus 1998, Költészet napja –
Olasz Kultúrintézet 2001, Budapester Szenen – Junge ungarische
Lyrik 1999, Magyar költészet az ezredfordulón – 2001, Szép versek
1999, 2000,2001, 2002,
Kötet: Lotte Lenya titkos éneke – noran, 1999; Café X – Ulpius-ház, 2004
Díjak: 1998 – Mozgó Világ Nívódíja vers kategóriában, 1999 – Móricz
Zsigmond ösztöndíj, 2000 – Soros ösztöndíj, 2002 – Avon Talentum
Támogatás, Mûvészet kategória, 2003 – NKA alkotói ösztöndíj, 2004
– berlini alkotói ösztöndíj, 2005 – Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt.
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FÉNYCSÓVA,
MEGÉRKEZÉS
Esztergom nekem végállomás vagy átutazó pont. Szóval semmi zsigeri, de az sem állítható, hogy attól még nem kedves. Külön jó, hogy mellette van Párkány, az étteremhajóval, ahol a rántott sajt utánozhatatlan, és onnan éppen rálátni a túlsó part –
mondjam szépen? – csodáira.
Esztergom nekem egy állomás a szerelemhez. Átsétálni hatalmas szélben a hídon, vissza-visszanézni, stb. De nem volt ez mindig így. Még kilencszázvalahányban (természetesen a végén) egészen más ugrott be nekem a városról. Volt még a Sárkányfû, a mi
kis lapunk, ahol én ha szerkesztõségi tag nem is, de járulékos
lányelem biztos hogy voltam, s voltak nekünk felolvasásaink. Itt,
ott, a fõvárosban, vidéken, egy téli pénteken éppen Esztergomba
tartottunk. Az est este nyolcra volt meghirdetve, hétkor mi még
az Árpád híd melletti buszvégállomás egyik melegedõjében
(kocsma) üldögéltünk, vidám sörökbe merülve.
A valóság párhuzamosan futott mellettünk egészen addig, míg
az órára nem néztünk. Kiábrándító visszazökkenés, rohanás a
buszhoz, ahol négyen (Czifrik Balázs, Király Levente, Cserna
Szabó és én) levetettük magunkat a hátsó négyes ülésre. A busz
percek alatt zsúfolásig telt, elindultunk. Tíz perc múlva a fiúk
már érezték, gond lesz. Húsz perc múlva már nagyon feszült lett
minden. De mivel a busz gyorsított járat volt, megállásról szó
sem lehetett.
Elõször könyörgéssel próbálkoztak, a tömegen átverekedve
megkörnyékezték a busz vezetõjét, és finom érvekkel igyekeztek
rávenni õt a megállásra. Másodszorra a fenyegetést találták meg97
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felelõnek, leírták, mi történik majd a buszon a remélt szünet hiányában, de ez sem használt. Végül elõkerült a legnagyobb meggyõzõeszköz, a forint.
Ez hatott. Az utasok ekkor már morgolódtak, kialakult bennük
az ellenségkép konkrét formája, de ez már nem volt olyan hatásos, mint a belobogtatott papírpénzek. A busz fékezett, és a leállósávba hajtott. Lomhának, pultonalvónak ismert társaimtól
ilyen sprintet még nem láttam. Kivágódtak az éppen nyíló ajtórésen, és elõrenyomultak. Elvakíthatta õket a hirtelen rájuk szakadt szabadság, mert éppen a reflektorfényben torpantak meg. A
lefékezés egyetlen másodpercig tartott, aztán tényleg olyan volt
minden, mint egy jól rendezett táncelõadásban. Egyszerre emelték fel a kabátjukat, egyszerre húzták le a sliccüket, a három sugár is egyszerre indult el azonos ívben a hóba, melybõl még egy
másodperc múlva egyszerre csapott fel az egészséges pára. Végül, mikor visszajöttek közénk, az utasokból egyszerre tört ki a
tapsvihar. Aztán függöny le, az út folytatódott, és én arra gondoltam, milyen jó, hogy úton vagyunk, és milyen jó, hogy nem megyünk messzire, és hogy milyen fenségesen fiatalok vagyunk. A
varázs egészen addig tartott, míg egyikük tíz perc múlva meg
nem jegyezte, neki megint kéne… Hát ez az. Sosem tudunk semmit idõben abbahagyni.
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Tamás
(A VÁROS)
Egy valamirevaló városban benne van az összes többi, a világ
legtávolabbi vidékei, a Nyugalom tengere a Holdon, meg a Mars
kietlensége is, egy valamirevaló város polgárai ugyanis mindent
hazahoznak, amit bárhol a világban láttak, vagy a földrajzi tájaknál veszélyesebb területeken, önmaguk mélyén bolyongva fedeztek fel; harminchat éve nem élek itthon, de itt vagyok otthon,
ahol alig egyharmadát töltöttem az életemnek, ahol fogynak a rokonok, a barátok és ismerõsök, mégsem érzem egyedül magam
soha, mert esténként, amikor kimenõ van a temetõben, hirtelen
benépesül a kisváros, nagy táskájával Bense doktor úr lépdel sietKIPKE TAMÁS 1952. április 6-án született Székesfehérváron. Egyéves korában került Esztergomba. Az elsõ négy osztályt a tanítóképzõ
gyakorló iskolájában, a második négyet a József Attila Általános Iskolában járta. A ferences gimnáziumban érettségizett 1970-ben.
1972 végéig az Ybl Miklós Építõipari Mûszaki Fõiskolán tanult. 1973
március elsején az Új Ember katolikus hetilapnál újságíró-gyakornok
lett. Máig ott dolgozik, 1990-tõl fõszerkesztõ-helyettesként. Újságírói
munkássága elismeréseként 1996-ban Táncsics Mihály-díjat kapott.
Önálló kötetei: Lélektür (novellafüzér – Kráter, 1995), Roncshíd (regény – Új Ember, 2000), Beatrice leveleskönyve (kisregény – 2004).

99

KIPKE TAMÁS

ve a Pázmány Péter utca visszhangos csendjében, kalapot emelve némán visszaköszön valakinek, az apró termetû kritikus és polihisztor, Dévényi Iván baktat télvíz idején is kigombolt kabátban
a posta felé, nagy köteg levéllel a hóna alatt, a Vaskapu felõl Kápolnai doktor és Sándor atya, a terebélyes ferences barát jön rövidnadrágosan, karjukon gombával telt kosár, a Napsugár cukrászdából a biztos kezû sebész, Oravetz Pista bácsi lép ki homályos szemcsillogással, a vízivárosi templom elõtt Homor Anci néni, a némettanárnõ beszélget Frici atyával, az édász zsúfolt kultúrtermének ablakán bepillantva látom, ahogy Pék Gyuszi bácsi
csontsovány alakja hajlik a kinyitott zongora fölé, a napsütéses éjszakában Bajor Guszti bácsi áll a festõállványa mögött, a KisDuna-parti platánok alatt hátratett kézzel, mint a történelmi
helyzet foglyai, Dezsõ bácsi, az öreg tanító és Apa sétálnak, fegyelmezett kétségbeeséssel, és jönnek még sokan, de mindenkit
nem ismerhetek én sem, itt van velük a fél Felvidék, ahonnan
Apa és Dezsõ bácsi érkezett, Cegléd, ahonnét Dévényi, és Gyöngyös, ahonnan Sándor atya, és járnak persze itt nevüket és arcukat vesztett alakok is, mert idetartoznak õk is, akiket úgy ölel magába a feledés, mint az álruhában járó irgalom; de valami gõgös
álszerénységbõl nehogy említés nélkül hagyjam azokat, akiket az
én képzeletem indított útjukra az ismerõs helyszíneken: Koller
Balázs és Sipeki igazgató úr, Boka Jancsi és Horváti, Olgi néni és
Tímár Márta; egy valamirevaló városban minden együtt van, a
tényektõl a képzeletig, a régmúlttól a beláthatatlan jövõig, „már
a kõkorszakban, a hallstatti kultúra idején”, visszhangzik emlékezetemben a múzeumi idegenvezetõ hangja, aztán Horváth Pistáé, aki egymást keresztül-kasul átszelõ, leendõ kutatóárkok
nyomvonalán járja útját a városban, centiméterekkel a rómaiak és
az Árpádok, a törökök és a kuruclabancok csontjai és tárgyai fölött, „ki emlékszik rájuk”, kérdezte egyszer, „te”, és ki emlékszik
a temetõbõl ugyancsak elcsángáló fiatalabb halottainkra és ránk,
akik azt hisszük, hogy náluknál elevenebben élünk; a város õrzi
õket, amelynek lelke és emlékezete van, amíg lakója van, mi tartjuk életben és mi sétáltatjuk õket az esti lélekindulások idején,
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köszönik szépen, szeretnek is minket ezért, még ha a maguk tartózkodó módján nem is elegyednek szóba velünk, inkább csak
egymással, valami arisztokratizmussal vegyes közvetlenséggel ért
szót egymással Marcus Aurelius és Babits, Szent István és Vak
Bottyán generális, a korhely bûnbánó Balassi és az aszkéta Mindszenty; egy ilyen sétálós júliusi este volt, huszonnégy évvel ezelõtt, amikor magam is eljöttem a szentgyörgymezei temetõbõl,
ahová délután eltemettük Apát – mikor eloszlott a gyásznép, és a
rokonok elvitték Anyát, visszamentem hozzá, maradt még néhány órányi hallgatnivalónk; mint aki közéjük tartozik, úgy indultam el a kimenõsökkel a kijárat felé, Apa nem tartott velünk,
„korai volna mindjárt az elsõ este”, a Kiss Ernõ utcán még olyan
sûrû volt a tömeg, mint egy feltámadási körmeneten, a bazilikához érve már inkább egy május elsejei felvonulás hazaballagóira
hasonlíthattunk, néhányan a Csülök csárda felé vették útjukat,
páran betértek a Múzeum cukrászdába, egy meghatározhatatlan
korú férfi és nõ kézen fogva eltûnt a vároldal bokrai között, hogy
én merre járhattam néhány órán át, azt már akkor sem tudtam,
éjfél elmúlt, mire az Óvoda utcába értem, oszladozni kezdett körülöttem a süket csend, és meghallottam a hangot, a földöntúli sírást, a nyitott ablakon túl egy vékony csontú, fiatal lány énekelt,
erdélyi népviseletben volt, egy hegedûs meg egy bõgõs fiú kísérte az énekét, akik korábban nyilván táncoltak, már azok is ültek a
padlón, a falnak vetett háttal, és hallgatták a lányt, aki a szerelemrõl meg a halálról énekelt, a félig-meddig ismerõs házigazda úgy
hívott be egy fejbiccentéssel, mint valami eltévedt vándort, kaptam bort és egy helyet a padlón, már pirkadt, mikor még hallgattuk a lányt és bámultunk a poharunkba, a bor lassan kiszorította
belõlem az ürességet, az átszivárgott az üvegbe, bennem meg valami nagy-nagy békesség hullámzott, ez az esztergomi hajnal
mintha a lány hangján énekelné tovább, hogy a halál is csak élet;
hát itt vagyok otthon, ebben a városban, mert itt tanultam meg
mindazt, amit tudni érdemes, ezek közé tartozik, hogy egy valamirevaló város legyen olyan, hogy lehessen benne élni és meghalni is, és az embernek még kedve is legyen hozzá.
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KISS JUDIT ÁGNES: 1973-ban született Budapesten. Az ELTÉ-n
irodalmat, a Színmûvészetin drámapedagógiát, a Pécsi Zenemûvészeti Fõiskolán oboát tanult, mindezekkel azóta is hivatalosan vagy félhivatalosan foglalkozik.
2004 óta publikál rendszeresen többek között ezekben a folyóiratokban: Árgus, Beszélõ, És, Hitel, Holmi, Magyar Napló, Mozgó Világ.
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ÉS EGYÉB
MADARAK
Az Eszter név elsõ emlékeim közé tartozik. Talán három-vagy
négyéves lehettem, mikor egy filmben feltûnt egy Eszter nevû
szép és valamiért tragikus sorsú nõ, akinek alakja annyira megragadott minket, engem és két évvel idõsebb nõvéremet, Gabit,
hogy játékaink állandó figurájává tettük, a mindenkori nõi szépség egyetlen, teljes jogú örökösévé. Csak évekkel késõbb tudtam
meg, hogy a lenyûgözõ film, aminek történetét természeten nem,
csak hangulatát éreztem át, Balzac: Kurtizánok tündöklése és
nyomorúsága címû regényébõl készült. Hogy mi a kurtizán, azt
még – ha sejtettem is – sokáig nem tudtam, de hogy a nõ sorsa a
szépség és a fájdalom, minden bizonnyal innen datálódik bennem. Eszter, azaz a nõ az, aki szép és szenved.
Ezt a tökéletes képet azonban hamarosan megbontotta a névhez kapcsolódó újabb asszociációk sora. Irodalommal súlyosan
fertõzött családomban folyton versek bukkantak fel, és valamikor
õsz felé biztosan apám sóhajtotta (akirõl néha úgy éreztem, idézetekbõl van összerakva): „üres már a fecskefészek itt az eszterhéj alatt”. Bennem természetesen azonnal megjelent a boldogtalan Eszter szemhéja, és a költõi nyelv irrealitását elfogadva meg
sem kérdeztem, hogy lehet fecskefészek az arcon. Onnantól
kezdve, hogy a világ egy versben rigóvá lehet, az ilyen csodák
mindennaposak. Amikor kiderült, hogy az eszterhéj az a mifelénk nemegyszer lyukas bádogcsõ, amin esõben olyan hangosan
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dobol a víz, kicsit csalódott voltam, de valahogy Eszter már a
fecskékkel is menthetetlenül összekapcsolódott, ahogyan az õszszel és a szomorúsággal is.
Nem sokkal késõbb bukkant fel az eszterág Jeremiás könyvébõl, mely „tudja a maga rendelt idejét” míg „az én népem nem
tudja az Úr ítéletét”. Agyamban megint megjelent Eszter, most
fölemelt karokkal, szétterpesztett ujjakkal, hisz mi más lehetne
Eszter ága, mint a kinyújtott kezei? Szó nélkül beletörõdtem,
hogy már megint egy madár, és ez a furcsa nevû gólya elfoglalta
helyét az „ösztövér kútágas hórihorgas gémmel” öszvérbõl és
gémbõl keresztezett hibridje mellett, amely nagyon szomjas lehet, mert „mélyen néz a kútba s benne vizet kémlel”. Eszter ezek
után is megmaradt a nõiség jelképének, de a férfiaknak kiszolgáltatott nõ alakjába most már belesimult az õsz, és a madarak: a
fecske, a gólya és a gém, amely kanalas volt, mint a köhögõs
gyógyszer.
Esztergomon ezek után már meg sem lepõdtem. Tudtam, hogy
város, de nõnemû volt és madár. Hogy a gomnak semmi értelme,
míg az ágnak és a héjnak volt, nem zavart különösebben, hiszen
ha van gomba és gomb, akkor biztosan van gom is. Hatévesen
már fölényes mosollyal hallgattam a tanító néni történetét, hogy
Eszter nevû lánya mint fakadt sírva felháborodottan a mondatra,
hogy „megyünk Esztergomba”, merthogy õ nem gomba.
Esztergom azonban mindaddig nem vált várossá, míg rendszeres nagymarosi nyaralásaink során egyszer el nem látogattunk
oda, akkor öltött formát, akkor kapcsolódtak hozzá a szép, régi
házak, a dunai kilátás és a lenyûgözõ méretû bazilika. A házakat
és a folyót könnyû volt elfogadni, a Duna szeretnivaló, hatalmas,
puha anyaöl volt, neki szurkoltam, ha megáradt, és irigykedve
hallgattam a nagymarosi üdülõ gondnokának beszámolóját arról,
hogyan lehetett csónakázni az ebédlõben. A bazilika léte vagy inkább neve azonban kifejezetten kínos volt. Nem fért a fejembe,
hogy hívhatnak egy templomot ilyen csúnyán. Láttam már kápolnát, a Bakócz-kápolnával nem is volt semmi bajom, székesegyházat, dómot, de bazilikát?! Tisztában voltam vele, hogy a
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bazi, a buzihoz hasonlóan csúnya szó, a család fel-felbukkanó
székely barátainak köszönhetõen a likakat illetõleg is voltak elképzeléseim, de hogy egy templomot ilyen névvel illessenek, ezt
szégyenletesnek találtam. Mert bazinak bazi nagy, de hogy kinek
a bazi likáról kapta a nevét, abba bele se mertem gondolni.
Este, visszatérve a nagymarosi üdülõbe, nekiálltunk képeslapot
írni a nagyinak, felsoroltuk aznapi élményeinket, az esztergomiakat is. A bazilikával nõvérem, Gabi se lehetett kibékülve, mert
kissé szégyenkezve tette föl a kérdést: hol is voltunk ma? Csúnya
szó volt benne. Valami pú-dóm?
Esztergom a történelmi-politikai oktatásra is lehetõséget nyújtott szüleimnek. Megszoktam már, hogy ha egy hegycsúcsra
érünk, apám sorolja a környezõ hegyek nevét legyünk akár a Budai-hegységben, a Börzsönyben, a Pilisben vagy a Bükkben, de a
Bazilika kupolájába felmászva (azóta is minden kupolába felmászom) éreztem, itt most többrõl van szó. „Az ott a határ, és azok
már a felvidéki hegyek” – mondta apa. „Milyen ország van ott?”
– kérdeztem. A válaszra, hogy Csehszlovákia, felkaptam a fejem,
mert apa ideges, ironikus nevetése idézõjelbe tette a szót. „Akkor
azok ott csehszlovák hegyek?” – firtattam, mert sejtettem, hogy
további magyarázat várható. „Felvidéki hegyek – javított ki apa,
– valaha Magyarországhoz tartoztak, de elvették tõlünk.” Kérdésembe, hogy ki vette el, felháborodás vegyült, mert már akkor
sem szerettem, ha valamit elvesznek tõlem, amit saját tulajdonomnak érzek, s ez a bimbódzó önzés azóta már virágjába is borult; de a magától értetõdõ válasz belém fojtotta a további felzúdulást: „hát Trianon.”
Trianont már jól ismertem, nagyi sokszor emlegette átkozódva, „az a rohadt Trianon”, és rengeteg rémtörténete kezdõdött
így: „akkor jött Trianon.” Trianon személy volt a szememben,
a mesék szörnyû sárkányainak rokona, akit nem gyõz le se mesehõs, se Szent György, a Sárkányölõ. Õmiatta láttam sírni felnõtteket, a távoli rokonokat vagy barátokat Erdélybõl, akik néha megjelentek nálunk, de róla nem volt szabad beszélnem senkinek, mert bajba kerülünk, és ez természetes volt, hiszen ki
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merné ilyen ilyen szörny nevét emlegetni, aki hegyeket is képes
elvenni tõlünk.
Húsz évvel késõbb a Mária Valéria híd megépítésének örömére baráti társasággal látogattunk Esztergomba azzal a szándékkal,
hogy a hídon átsétálva a túloldalon jófajta szlovák (csehszlovák?)
sörökkel igyuk le magunkat. A valaha félelmetes Trianonszörnybõl most csak annyi látszott, hogy más pénzzel kell majd
fizetni a sokkal jobb sörért. A híd lábánál vettem észre, hogy se
koronát, se forintot nem hoztam magammal annyit, hogy esélyem legyen a kellemes lerészegedésre. A társaságnak úri tagjai
kölcsönért való folyamodásomat a szokottnál kelletlenebbül vették tudomásul, könnyû volt hát meghoznom a sértett döntést,
hogy nem hagyom el az országot. Trianon most csak a sörömtõl
fosztott meg. Amint visszafelé sétáltam, két nagytestû vízimadár
húzott el a Duna felett. Eszterág vagy gém? Mosolyogva mentem tovább a platánok alatt.
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KISS OTTÓ Battonyán született 1963. október 10-én, jelenleg Gyulán él. A Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán és a József Attila Tudományegyetemen szerzett tanári, mûvelõdésszervezõi és újságírói oklevelet. 1992–1997-ig a Gyulai Hírlap szerkesztõje, 1997–2000-ig a Békés Megyei Nap újságírója, 2000-tõl a békéscsabai Bárka c. folyóirat
munkatársa. Szépirodalmat 1996 óta publikál rendszeresen, írásait
többek között az Alföld, a Jelenkor, a Tiszatáj, a Kortárs, a Holmi közölte. Többtucat hazai és külföldi antológia és tankönyv társszerzõje,
2002-ben az Élet és Irodalom tárcaírója. Az utóbbi években több munkáját lefordították németre, angolra, szerbre, bolgárra és szlovákra.
Csillagszedõ Márió címû kötetéért (Móra, 2002) Év Könyve-díjat kapott.
Önálló kötetei: Lopott levegõ (1990), Szilveszteri kaland (1993), Visszafelé
hull a hó (1997), Szövetek (1999), Az elmerült kert (2000), Volt egyszer egy
folyóirat – Az új Aurora Vázlatos története (2001), Csillagszedõ Márió
(2002), Angyal és Tsa (2003), Javrik könyve (2004).
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Ha valaki tanulmányozza a magyarországi éghajlati viszonyokat, az idõjárás változékonyságát és szélsõségeit – és hát ugye
mért is ne tanulmányozná –, könnyen arra a megállapításra juthat, hogy nemcsak az utóbbi években vagy évtizedekben, de bizony a korábbi évszázadokban is voltak szokatlannak tûnõ, mármár csudaszámba menõ események, fõleg ami a téli hónapokat illeti. A korabeli feljegyzések szerzõi az ilyen jelenségek kapcsán
nem átallottak a világ végsõ romlásának közeledtére következtetni, ami, ha most egy kicsit jobban körbenézünk, nem is volt egészen alaptalan, még ha az áldott nevû vagy éppen névtelen krónikások nem is egészen erre a romlásra gondoltak. 1340 karácsonyáról feljegyezték például, hogy nyári meleg volt, 1461 telén az
igaz magyarok havat egyáltalán nem láttak, 1597–98 fordulóján
viszont rengeteg esett. 1601 decemberében talán még ezen is túltett a vad tél, annyi hó hullott, hogy az embereknek a mellükig
ért, s ez akkor sem kis dolog, ha tudjuk, hogy nálunk valamivel
alacsonyabbak voltak. A vastag hótakaró miatt a szerencsétlenek
nem is tudtak az utakon közlekedni, akiknek mindenképpen
menniük kellett, azok a Duna jegén utaztak. 1695–96 telén viszont újra az ellenkezõjére fordult az idõ, annyira, hogy egy jó
krónikás meg is esküdött: a tél immár örökre belevész a nyárba,
ezután már nem is lesz semmi, ami télies: se fagy, se hó, se jég.
Bár a krónikákat nem ismertük, 1993. november 11-én mi is ez
utóbbi érzésekkel szálltunk le Esztergomnál a vonatról. Ketten
voltunk, a barátnõm meg én, valamint a szerelem könnyû érzése a szívünkben, érthetõ tehát, hogy semmi elõjelét nem láttuk
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se az idõ, se a világ romlásának. Szép, késõ õsz volt, éppen legszebb éveinket éltünk, s mint ilyenek, éppen nem tudtunk róla.
Túl voltunk már sok mindenen, elsõ szerelmen, rendszerváltáson; szabadon választottunk társat és kormányt, de hogy egyik
se jön be, akkor ezt még nem tudhattuk. El voltunk telve jó érzésekkel, csomagokkal, és magunkkal: nyitott kabátban, hajadonfõtt gyalogoltunk a vasútállomástól egészen a Vízivárosig.
Négy napra jöttünk, csütörtöktõl vasárnapig, és kevés bolyongás
után valahol a Kis-Duna sétány régi házainak egyikében kaptunk szállást, egy kollégiummá vagy olcsó szállodává átalakított,
valamikor szebb napokat látott patinás épületben. A bejárat két
oldalán oszlopok voltak, felül stukkódíszítés és kovácsoltvas erkély. Megnéztük a szobát, és döntöttünk: kevés pénzért ez a legjobb, amit kaphatunk. Földszinti volt, kicsi és puritán, de otthonos; az ablakból éppen a Kis-Dunára láttunk. Minden megvolt
tehát, ami a szerelemhez kell, ami meg nem volt meg, az nem is
hiányzott. Másnap reggelig ki se mozdultunk a szobából, mert
úgy van az, hogy nincs is nagyobb öröme a léleknek, mint amikor a test végre megkapja azt, amire vágyott. És ha folyamatosan megkapja, a lélek bizony olyan magasra képes szárnyalni,
hogy reggelre össze is ér az éggel.
Csak így történhetett, csak ezzel magyarázható, hogy amikor
reggel elhúztuk a sötétítõfüggönyt, már semmi más nem látszott
a világból, csak ami tiszta, csak ami fehér. Mindent elborított a
friss hó, mindent, amit tegnap még színesben láttunk: az ablakpárkányt, a Kis-Duna alacsony kõkorlátját, az utakat és a fákat.
Ráadásul akkor is éppen hatalmas pelyhekben hullott, mintha a
nagy éjszakai rázásban Holle anyó véletlenül kiszakította volna a
dunyháját. A friss hótól pedig ártatlan lesz az ember, feloldatik
egész éves bûnei alól, de bizony még azok alól is, amiket ellene
valaha is elkövettek, így hát kíváncsi szemû gyerekként azonnal
nekiindul párjával a fehér világnak, hogy olyan felszabadultan
játsszon, gyúrja a hógolyót és a hóember hasát, mintha még sose
tett volna ilyet. Aztán persze kissé szégyenkezve körbetekint,
hogy figyelte-e valaki, s amikor megállapítja magában, hogy fö110
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lösleges volt az aggodalom, lesöpri kabátjáról a friss havat, a hógolyók helyét, és mint aki jól végezte dolgát, kulturáltan, felnõtt
módjára indul ebédelni.
Még aznap, vagy csak a következõ napon, nem tudom már, de
mindenképpen a legnagyobb hóesésben indultunk a Várhegyre.
Megnéztünk mindent, amit lehetett, amit Esztergomban megnéz
az ember, csak éppen a Bazilikába nem tudtunk bejutni, mert esküvõt tartottak. De milyen esküvõt tartottak, Istenem! Ha valóban köttetnek szövetségek az égben, hát akkor az a frigy bizonyára ott köttetett, mert nemhogy a Várhegy felett volt az ég, hanem
a Várhegyen, benne állt az ifjú pár a hófelhõben, és benne álltunk
mi is, látni se igen lehetett három-négy méternél messzebb.
Mondják, hogy az északi rondelláról szép panoráma nyílik a városra, a Garam meg a Duna völgyére, de aznap azt is csak sejteni lehetett, hogy ott van valahol alattunk a város. Kavargott minden, a szél, a hó, és benne a lélek, nemcsak az ifjú páré és a mienk, de bizony az õsöké is, ott kavargott a hóban a kelta, a római
és a hun lélek, a germán, az avar, a frank és a honfoglaló magyar
lélek is, a Gézáé és a Vajké, és mind a királyoké, érsekeké, tudósoké, iparosoké és kereskedõké.
Jó tíz évvel késõbb, 2004 májusában három magyarországi és
egy felvidéki íróbarátommal álltunk a párkányi Duna-parton.
Sütött a nap, hétágra, mint a mesében, és nem voltak már illúzióim: tudtam, hogy Holle anyó dunyhája azon a jó tíz év elõtti novemberi éjjelen örökre elszakadt, sõt bizonyára azóta már õ maga is jobblétre szenderült. Esztergom felett tiszta volt az ég, a Bazilika ragyogott a napban, és az jutott eszembe, hogy bizony igaza van annak a jó krónikásnak, sose lesz már itt akkora hó, mint
régen, a tél immár örökre belevész a nyárba, nem lesz már soha
semmi, ami jó, ami hó, ami szerelem.
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Ad notam:
HARCOLJ! (AMD)
Hadi krónikának nevezett
„Egy bomba Esztergomba, a többi meg a többi baromra…” dúdolgatom a népies mûdal részletét az útlevéllel araszolva. Cipõt veszünk. Odaát olcsóbb. Mindenki mondja. „Kézigránát kell ide!” –
váltok át Antikrisztus Barangó nótájára. Tömeg van. Zavar ez a
híd. Pedig egész pofás. Meleg van. Valaki sikít bennem. Mikor elõször jártam erre, csak a vízbõl kiálló roncsokat lehetett látni – ha
hihetünk egy általános iskolás naplójának. Valami történetet is kerítettem hozzá, hogy a vasakon emberek mentek át a vízen, de nem
hitték el. Nagymamám leteremtett. Akkor még összefüggõen beszélt, és megismert. Sosem mertem megkérdezni Auschwitzról.
Talán sikerül megakadályozni a megszállást, ha pápa lehetett
KLEIN LÁSZLÓ 1973-ban született Ráckevén. Az ELTE Tanárképzõ Fõiskolai Karán Glózik Tamással és L. Simon Lászlóval megalapították Az Irodalom Visszavág nevû folyóiratot, mely bemutatkozási lehetõséget kínált a késõbb „sárkányfüves” társaságként elhíresült költõknek is. Tartalmas katonai szolgálat után az ELTE Bölcsészettudományi
Kar magyar és könyvtár szakán is diplomát szerzett. Irodalmi aktivitása hullámzó, a terasz.hu kulturális oldal külsõ munkatársa. Kötetet nem
tervez, nem hisz a (csak) papíron megjelenõ közlés hatóerejében.
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volna Bakóczból. Kánaán, Duna menti köztársaság, nem a szocialista jellemet építõ osztálykirándulás. Csak lentrõl figyelhetjük
a „mûvészettörténeti értékkel bíró épület” kupolája körül sétálókat. Fel kell jutnom oda! Csak az emlékmúzeum elõtt állunk meg
fagyizni, de még nem aggaszt, hogy fogok visszatalálni. Malonyai
Siszler, Malonyai Siszler, fohászkodom a névhez, lobog a mûbõr
kabátom, semmi nem állhat utamba. Rendõrök találnak meg néhány óra múlva. A Szent Lõrinc-kapuig sem jutottam. Végül feltûnt valakinek, milyen ijesztõ angyalokat rajzolgatok a Jó Pásztor
Kápolna elõtti porba.
Ki lehet-e bérelni a bazilikát? Eszter elhitte, hogy frappáns ötlet
lenne Esztergomban tartani az esküvõjüket. Hiszen Istvánt meg itt
keresztelték meg, meg minden! Csak a régi címemet ismeri, de
még idejében utolér a meghívó. Odaérnék. Gyönyörû, ahogy a
csokrot dobja. Boldog asszony. Lemegy a lépcsõn, felemelve a ruha alját. Szikrázik. Vízparti fotókat készítenek, míg a vendégek
odabent várnak. Kanyargó Duna ékköve. Dísztáviratot küldök.
Mária Valériára keresztelik a kislányukat. Isten oltalmazott.
Szakállt növesztve vezetek haza, s Gézaként mutatkozom be a
szemrevaló stopposnak. Hiába ostromlom. Sikít. Aki nálam jobban szeret, nevem alá írjon nevet – festem fehérülõ hátára kékkel.
A varázslat hatástalanná válik. Ördögi kísérletek után kutattam,
de kalauz nélkül nem lehet boldogulni.
Nehezen jutok fel a csúcshoz. A kõkorlátba kell kapaszkodnom. Hitetlen Tamás, sikerülni fog! Sajgó bordáimat tapogatom.
Próbálom pihentetni sérült lábamat. A seregben fúródott bele
egy golyóbis Tatán. Írjál zsoltárt, fûzfa, röhögött a szakaszvezetõ
a gyengélkedõn.
Beburkoltatok. Vakoskodva, összeszorított szájjal másolom a lövöldi Corvinát. Csakazértis Dungó! Csattogtak a zászlók a bástyákon.
Utasítás érkezett. Ûzd vissza az ellenségtõl küldötteket, de tartózkodjál csatába szállni. Esik esõ karikára, dúdolom a zivataros
évszázadokon merengve. Át kellett volna engedni a határon õket.
Gyilkolják egymást. Engedetlenjeinek jutalma vitézi sírkõ, mely
a világnak egy nevet mutat.
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Kozma György
(Kecskeméti-R
Ryttoh ) KOZMA GYÖRGY (Uri Kászim) (Köz magyar) – író, grafikus, dramaturg, 50 éves, két gyerek apja. Három regényt írt 1986–1998 között. Többek közt arról, hogy õsei közt felbukkant Vazul, Hunyadi Mátyás, Pázmány, Bethlen, Balassi, Dracula,
Szulejmán szultán és Dávid király, sõt Marx és Rotschild és a Gólem is.
Sok film-dialógus szerzõje fõiskolás és Balázs Béla Stúdiós filmekben
(Xantus, Mész, Enyedi, Togay, Söth, Bódy, Hámos filmjeiben).
1994–1999 közt az MTV koprodukciós szerkesztõje. Öt nyelven beszél. A Vidám Színpad dramaturgja. Az Élet és Irodalom, a Filmvilág
rendszeres szerzõje. Publikál rajzot és cikket. Oktat a Rabbiképzõben,
doktorira pályázik a CEU-n.
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MENNEM
ESZTERGOMBA
Esztergomban volt ugyanis hercegprímás Pázmány Péter, az
õsöm. A dédnagynéném, Ritoók Emma szerint az unokatestvére
volt õsöm. Ráadásul Pázmány fiatalon még református volt, és egy
iskolába járt Bethlen Gáborral (akinek a nagymamája szintén az
õsünk). Pázmány, miután áttért katolikusnak, Bethlent (illetve egyik
prédikátorát) „a zsinagóga szamarának” nevezte egy levelében.
Elnézést kérek mindenkitõl, aki szívesen sértõdik meg vallási
ügyekben, de szeretnék pár dolgot újragondolni ez ügyben. Mivel
az õseim közt, (és ebben nem vagyok egyedül) mint látható, voltak reformátusok és katolikusok (és zsidók és muszlimok), Esztergom és a székesegyház mindig eszembe juttatja, hogy hogyan is
lehetne megbékíteni a bennünk néha felhorgadó haragokat.
(Az külön érdekesség, hogy az õseire oly büszke Ritoók Emma és bátyja, Zsigmond éppen a mostanában vitatott Telekivel együtt küzdöttek a
zsidókat értelmiségi pályákról kirekesztõ numerus clausus – zárt szám –
érdekében. Rokonuk és barátjuk, Kozma belügyminiszter szívrohamot
kapott és meghalt, amikor kiderült, hogy az általa kiutasított menekülõ
zsidókat az SS lemészárolta Kamenyec Podolszkban 1941-ben.) Talán e
családi múlt miatt is adódott, hogy Emma néni naplóját ötven
évre zároltatta, és csak mostanában lehetett elõször belenézni.
Így derült ki számomra a Pázmány-rokonság, s vele együtt Bethlen, s az õ rokona Rákóczi és Bocskai, az õ sógora, Báthory, az õ rokona Zrínyi és Zápolya, az õ unokatestvére Hunyadi. Emiatt újra
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kell olvasnom a történelmet. Ezért még egyszer elnézést kérek,
hogy inkább szellemtörténeti dolgok jutnak eszembe Esztergomról, nem a Duna-part és nem a kávézók, és nem a harangzúgás.
Bethlen ellen az volt Pázmány kifogása, hogy a kancellárja Péchi
Simon az unitáriusok vezetõje. Aki megtanult héberül (és arabul),
közvetít a szultánnal folytatott tárgyalásokon, és az a véleménye,
hogy a zsidókat nem elutasítani kell, hanem szabad tõlük tanulni.
(Ne feledjük, még a XX. század elsõ felében a katolikusok eltanácsolták híveiket az Ószövetség olvasásától. Ritoók nagyanyám engem is óvott tõle.)
Hiszen mégiscsak érdekes, hogy Ábrahám szembe mert szállni
az uralkodó pogány államvallásokkal (ahol emberáldozat is volt)
és egy belsõ látomás hangjára kezdett el hallgatni. Hasonlóan
Mózes, vagy Dániel is szembe mert szállni Egyiptom, majd Babilon hatalmas uraival, és sikeresen kitartottak a láthatatlan egy
isten mellett. Más zsidó próféták saját királyaik, szerintük (vagyis
az általuk szóló irgalmas Mindenható szerint) hibás politikáját
ostorozták.
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Honnan tudjuk, hogy õk léteztek? Onnan, hogy a zsidók vették a fáradságot, és leírták, amit mondtak. Az ökörbõr, amire a
tant másolták annyiba került, mint egy ház. Úgy tûnik, értéke
volt a szónak körükben. Gyerekeik mind iskolába jártak, már a
mi idõszámításunk elõtt kilencszázban is (korabeli cserepekbõl
tudjuk.) Leírták és tanították, hogy azt mondta Mózes: szeresd
felebarátod, mert olyan õ, mint te. Sõt, szeresd az idegent, mert
te is idegen voltál Egyiptomban. De nemcsak azért fontosak a
zsidók, mondja Péchi Simon, Bethlen kancellárja, mert a Józós
Késztõs (az unitáriusok szerint minden szót le kell fordítani, s a
messiás-krisztosz felkentet, a jesuá-jézus szabadítottat jelent, s
hogy rímeljen fordítható józós-késztõsnek) is a prófétáktól vett
idézetekkel szónokol. És azért is fontosak, mert tudták, hogy nem
elég „hinni” és beszélni a felkent (a sokszor üldözött, esetleg
megölt próféta) csodáiról: a Láthatatlan Teremtõ (hisz a jé-há-véhá, a jehove azt jelenti Léteztetõ, a létige mûveltetõ alakja egyszerûen) hassa át a mindennapi életet!
És a zsidó mesterek beépítették az életükbe a tanulságokat. Azt
mondja isten embere, hogy „ne süsd meg a gidát anyja tejében”?
Nem elég ismételgetni, hogy ne légy kegyetlen. Külön kell tárolni, külön kell enni a tejes és a húsos ételeket. Arról beszél, hogy
„befedte fejét a pap”, akkor fedjük be a fejünket. És mindig vigyáztak arra, hogy az ellenvéleményeket is feljegyezzék. Vörös
tehén hamuja? Mert a tehén a makacsságot, a vörös a szenvedélyt
jelképezi, jelképként égetjük el és ajánljuk a teremtõnek, aki így
minket újjáteremt, eltakarja bûneinket. A „Talmud” (ami bibliatanulást jelent) feljegyzi a különféle értelmezéseket, a vitákat arról, hogy miként lehet ébren tartani a próféták (vagyis az Egyistennel találkozó emberek) szavainak emlékét, s a Templom eszközei,
a szertartás rendje mind jelkép, a lelki gyógyulás szentélye, a róla szóló tanítások ismétlése is segíthet a bajban.
Mivel a zsidók tudnak héberül, tudják, miket idéz a Józós Késztõs, tudják, ki mindenki lehet „jesuá-masiah”, szabadított és felkent, ezért természetesen nem nekik kell a krisztiánusoktól (a magukat szavakban a felkenthez közelinek vallóktól) tanulni arról, hogy
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hogyan kell a Teremtõhöz közel kerülni. Hanem fordítva. Ehhez
azonban – hogy Pázmány vagy bármelyik korábbi és késõbbi
egyházi vezetõ a XX század elõtt elfogadja ezt – olyan szerénység kellett volna, ami Lutherban sem volt meg, még õ is beleesett
a zsidógyûlölet csapdájába. Mint oly sokan a katolicizmus hõsei
és szentjei közül is. Mint éppen Pázmány Péter néha.
Azonban miközben fontosnak kell tartanunk, hogy tudjuk,
hogy a zsidóellenesség ostoba és gonosz pogány babona, mégis
fontos tudni, hogy gyakran nemes szándékokat torzít el, és nem
feltétlenül kell lekicsinyelnünk a kereszténység egyéb eredményeit. Vagy egy-egy antiszemita kirohanás miatt nem kell letagadnunk Pázmány (és eszmetársai) egyéb érdemeit (csodálatosan
prédikál, nyelvi bravúrjai lenyûgöznek). Nehéz egyensúlyozást
kíván az élet, és nem lehet fájdalom nélkül megúszni sem a tanulást, sem az útmutatást, sem a vezetést.
Nekem sikerült ötven évet úgy leélnem, hogy nem kellett
szembenéznem az elmúlt több ezer év legnehezebb gondjaival.
Ha nem szólnak az õseim, most sem jutna eszembe ilyen ügyeket tanulmányozni. De szólnak. És csak azért, mert nagy emberek, nem kell velük mindenben egyetérteni. Legalábbis, ha a prófétákkal, vagy a próféták unokáival, a mai zsidókkal szállnának
szembe.
Azt mondja Pázmány, az esztergomi érsek Alvinczinek, Bethlen prédikátorának:
„Neveztelek e én valaha tégedet disznónak? Kurvának? Paráznának?
Világ latrának? Verõártánynak? Gyenyetésnek? Bolondnak? Te pedig orcátlan nyelveskedéseddel mind ezeket s több hozzád illendõ rútságokat
kérõdõl rám: sõt ezeket (pih büdös szájú) islógoknak (ékszer) nevezed. A
dolognak velejét ami illeti, azhoz szólok és rendszerint az te nyalábidnak
polyváját az igazságnak tükörével felperzselem. Kálvin istene nem egyéb
pokolbeli ördögnél. Mózes is Jetró tanácsát követi: a jót megtalálja a pogányok írásaiból.” (Pázmány: Isteni igazságra vezetõ kalauz, 1613)
Jó lenne egyszer eljutni Esztergomba.
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