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Néhány adat

354. Aurelius Augustinus, Szent Ágoston születése -  pogány apától (Patrícius) és keresz
tény anyától (Monica) -  az észak-afrikai Tagasztéban (a mai Algéria).

361-6. Alapfokú tanulmányai -  szülővárosában.
371. Karthágóba megy -  felsőfokú tanulmányait végezni.
372. Fiának, Adeodatusnak születése.
373. Csatlakozása a manicheusokhoz.
375. Retorikai iskolát nyit Karthágóban.
383. Rómába utazik, ahol -  mint rétor -  állami alkalmazást nyer.
384. Milánóba megy.
386. Nagyrészt Ambrus, milánói püspök hatására megtér.
387. Nagyszombat éjszakáján Ambrus megkereszteli; anyja meghal.
388. Visszatér Rómából Tagasztéba.
391. Pappá szentelik, egyúttal laikus szerzetesközösséget hoz létre.

395/6. Püspökké szentelik; megkezdi harmincnégy évig tartó főpapi tevékenységét az észak
afrikai Hippo Regius városában.

411. Katolikusok és donatisták közötti konferencia Karthágóban.
430. Ágoston halála a vandálok ostromolta Hippóban.
725. Szardíniában lévő csontjait átviszik Paviába, ahol a San Pietro in Ciel d’oro-baziliká- 

ban helyezik el.

Vörös István

TÜKÖR, KALAP, HAJÓ

Tedd fel a víztükröt a falra.
Nézz bele. Nézz bele még egyszer. 
Arcod magasságában halak 
úsznak, pirosak és feketék, 
az egyik pikkelyes hasát 
mutatja. Vízinövényeket 
látsz a hajadba fonódni.
Vedd le a víztükröt a 
falról. Pucold meg.
Elveszel benne, mint 
a bűvész kalapjában. 
Csillapíthatatlan hason
latok ráznak, hajón ülsz, 
a táskádban zsebtükör, látja 
magát a rúzsod, a szemceruzád, 
zöld szalag van a hajadba 
fonva, a nyakadban 
halforma ékszer.
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Egy gyűrűt dobsz a tükörbe 
és utánaugrasz. Merülsz 
a patakmeder felé. És jönnek 
sorban a képek, a falról a 
Milkovits házaspár, egy régi 
madonna, jönnek a cserepes virágok, 
a két telefon, az ebédlőasztal, 
amin még ott a félig evett 
torta, jön  az éjjeliszekrény.
Arcod magasában halak úsznak.
Már nem vagy egyedül.
Hátulról befogom 
a szemed. Elveszel benne, 
mint a bűvész kalapjában.

BAKONYMÉRŐI ELÉGIA

Sorállás egy gyerekkori boltban. 
Műanyag szatyor, kattog a pénztárgép.

Hazafelé elered az eső, öklömnyi 
békák potyognak, egy 
kérdés ive sarlóz végig 
az utcán. A gólya, ha meg
gondolja magát, utánad repül, és más 
helyre visz. így lesz belőled 
fagolyó, jégvert meggyfalevél, 
elszakadt ezüstlánc.

A szandált lerúgod, végigszaladsz 
a verandán. Nagyapád 
kezében mérleg, mintha két évvel 
ezelőtti szökésedre gondolna.
Akkor a dunyhák alá bújtál 
előle. Méri a lisztet, 
megszagolja a sót.
Venni és eladni, mondja, annyi, 
mint beletörődni a hibáinkba.
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Frissen kelt kacsák száradnak 
egy régi kenyérkosárban, beázik 
a tető, mozognak a cserepek, 
üvegeket hordasz föl a padlásra, 
lejössz, nem találod a villany
kapcsolót, a széket, a vitrint. 
Bakonymérő, mondja nagyapád, 
nem létező város, itt törpék 
éltek valaha, és azóta is 
itt járnak a leszármazottaik, 
rövidre vágják az asztal lábát, 
éjjel tövig rágják a körmöd, 
a kutakba dobálják halottaikat.

Sorállás a boltban. Délután.
Friss kenyér érkezik, gyerek nagyságú 
munkások egyenként cipelik őket 
a raktárba.

Hazafelé egy busz húz el melletted, 
a kék kipufogófüstbe belekapaszkodsz, 
és húzatod magad a biciklin.
A gólya, akit nem szeret, hónapokig 
magával hordozza. Nem kérdez senkit, 
és nem válaszol senkinek. 
így lesz belőled vérrög, letépett 
sóskalevél, megszakadt leszármazási 
lánc. Nem venni és nem eladni, mondja, 
önuralom kérdése.

Falnak döntöd a biciklit, 
a háztetőn végigver 
a nap, megszagolja a cserepeket. 
Nagyapád alszik, Bakonymérő, 
mondja, nem létező város, itt valaha 
óriások jártak.
Tedd fel a víztükröt a 
falra.


