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URI ASAF

A nyu gal mi Je ru zsá lem
Egy órá val elõbb re ál lí tom az órát. A völgy bõl szel lõ ró zsa in te get, 

az ár nyas ut cák õr zik a nap pa lok na rancs szín ét, a fel hõ for gal mat haj lott 
há tú fe nyõk irá nyít ják. A nyu ga lom lep le alatt õs ré gi há bo rú lap pang, de 
még is, aki in nen szám ûze tés be megy, at tól nem tá gít a hon vágy. Az én 
hon vá gyam sok ezer éves. A vér te len Nap me le get jó sol, a re dõny lé cek 
kö zött fa le ve lek tán col nak. Az il lat tal te li ut cán ál mo do zás ban fe lejt ke-
zett já ró ke lõk, akik csak a sza kál luk he gyé ig lát nak. Cion ki for dít ja a 
szí nét, szar ka csat tog, sû rû sö dik a nap pal.

A pra vosz láv temp lom elõtt fek szik az „Is ten uj ja”, a hétton nás
kõ osz lop, mely so ha nem ér te el ren del te té si he lyét, a Temp lom-he gyet. 
Két ezer év vel ez elõtt fa rag ták, de köz ben meg re pedt és fek ve ma radt. A 
kõ osz lop fe lett, a ke rí tés hez ke rék pá ro kat tá masz ta nak. Is ten uj ja a vá ro-
si fog da be já rat ára mu tat – száz év vel ez elõtt eb ben az épü let ben volt az 
Orosz Mis  szió za rán dok fo ga dó ja. 

A Szent Ke reszt völ gyé ben ma gas ra nõ az ánizs. A sé ta út ki ma gas lik 
a fû bõl, mint egy re pü lõ szõ nyeg. Bal zsa mos és iz ga tó a pén tek dél után.
A szom bat tól már csak egy óra vá laszt el. A ker tek ben bó dí tó jáz min, 
lus tán moz gó akác, mely nek ap ró le ve lei fi nom le gye zõk, éke ze tek az 
Exo dus köny vé nek más sal hang zói alatt. Még jön egy utol só zi va tar, a 
jár da men ti pa ta kok meg tel nek víz zel, a ned ves út bur ko la tot be le pi a 
fü ge fa le vél és a fel tisz tult égen ki gyúl a gyû rûs hold ud var. A jár dán gya-
lo go sok, fel fris sült var jak, sze líd, pasz tell szín ger lék. 

A Száz Ka pu el ne ve zé sû or to dox ne gyed meg õr zött va la mit a ré gi
ma gyar me zõ vá ros ból. A tisz te let tu dó öl töz kö dés re pla kát fi gyel mez-
tet, a há zak ala cso nyak, a fá radt, pa ró kás as  szo nyok két száz éves di vat
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sze rint öl töz nek. Kez dõ dik a szom bat, mely nek tér- és idõ be li ha tá ra 
meg szeg he tet len. 

Egyip to mi nem ült egy asz tal hoz Já kob fi a i val. Az óko ri ide gen ke-
dés má ig meg ma radt. Én ma gam nak is ide gen va gyok, a le me nõ nap-
ban hos  szú ár nyat ve tek, és ha aka rok, re pül ni is tu dok. Még so ha nem 
vol tam ilyen kön  nyû. A há zam a föl di Je ru zsá lem. Sû rû kert, hó na pos 
por le pe dõ vel bo rí tott cit rom- és grá nát al ma fák, tél bõl át men tett sû rû 
zöld, inas gyö ke rek, csi ga for ma kö vü le tek, ki mond ha tat lan ne vek. Je ru-
zsá le met so kan sze ret nék a ma gu ké nak. 

Jób szá má ra az égi kó rus lát ha tat lan. Rossz hí rek jön nek, az egyik 
kül dönc a má sik ke zé be ad ja a ki lin cset Ki nek a ke zé ben van az üze net,
és mi lyen nyel ven szól? Jób tör té ne té ben Mó zes rej lik, aki szí ve sze rint
nem hõs, in kább rej te né ma gát, búj na, ma rad na né ma. A gyil kos táj ban
ugyan azok a fel hõk, ugyan az a vis  sza té rõ kér dés, amit nem le het ki mon-
da ni. A biz ton sá gi õr szem a ká vé zó elõtt fá zó san ös  sze húz za ma gán 
a ka bá tot, la pos fém vizs gá ló já val min den kit át ku tat. Gá za ut ca, Café 
Moment. Még a mo to ros pizzaszállító is ha lált hoz hat.

Lea al va já ró, majd nem vak. Min den dél ben lá tom az egye te mi park 
ös vé nyén. Ka csáz va jár, fe jén szõ kés kóc, szö kés ben lé võ ku tya tej. Lea 
köl tõ nõ, aki nek kö szön ni koc ká za tos. Õ és én a ta vaszt kü lön bö zõ kép-
pen érez zük. Ne kem a ta vasz szegfûízû, mely nek ele je man du la vi rág, a 
kö ze pe cik lá men és a vé ge a Makkabeusok vé re.

Sa ul he gye köz te me tõ. A sí rok szab vá nyos kõ lá dák, ala csony ter-
més kõ bör tö nök, a ha lot tak se gé dei fe ke te ka la pos szol gá la ti em be rek. 
Ke zük ben az ima so ha nem re meg. Ima he lyett ma gam ban be tû zöm 
sa ját kró ni ká mat. A Vá ros si va ta gi szé lén fol tos hi é nák, õs ko ri ma da-
rak, cson tos szár nyak, há bo rú utá ni ál mok. Kard és térd, kar és prém, 
bí bor tó gás ró mai ka to na, és a né ma szí nész, aki száz szor is el mond ja, 
de sem mi nem hal lat szik. Az olaj csep pek re mény te le nül el kü lö nül nek. 
Vas tag fe ke te vo na lat hú zok, majd el gon dol kod va hú zok egy má si kat. 
Két vo nal kö zött fek szik a nyu gal mi Je ru zsá lem. A pá ra fel száll, ha son ló-
kép pen a pa nasz. Az óvá ros ban ha ran goz nak, köz ben va dász gép szánt ja 
az eget. A cip ru sok az égig nõ nek.

A vá ros ban nincs ne héz ke dés, min den lé pés arany port ver fel, mely 
ha lá lo san las san hul lik vis  sza. A ré gi be széd hang za ta nem is me ret len, 
a vib rá ló le ve gõ ben ska ra be usbo gár dö cög, kö ze leg a pász ka ün ne pe. A 
ta va szi fel me le ge dés ma gá val hoz za a né pet, mely sza bad sá ga re mé nyé-
ben év rõl év re szám ûzi ma gát. A pál mák lá ba meg rog  gyan, és kér dõ en 
mu tat rám a meg men tett em lé ke zet. Vár az ott hon, az ala po zott vá szon, 
a szá raz csend, mely tõl vö rös szi get ként el kü lö nül a caput mortuum, a 
ten ge lyé bõl ki for dult va ló ság. 
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