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Az egymásra talált töredékek - némi plasztikával (fent). Komárom új jelképe Phaidra és
Hüppolitosz relief je. Egyikőjüket a 19. században, míg párját a 20. században találták meg.
Az eredeti alakok külön vannak, de a másolattal kiegészített kétezer éves alkotás megte-
kinthető a ma is inkább kisvárosias magyar oldalon (jobbra) és a történelmi részben, odaát.

Most a város van nyerésben.
Vagy nem is a város, hanem a
lelke, a lényege: akitől és akiért
van - a polgára. Eddig változó

volt a szerencséje. Évszázadokig a természettel
játszotta a maga párviadalát. Hol fönt, hol lent
volt. Városát földrengés rombolta le, tűzvész
enyészte el, árvíz söpört végig rajta, kolera tize-
delte meg. Közben persze növekedett, gyarapo-
dott - a 18. század elejére Komárom lett az
ország ötödik legnagyobb városa. Szépült éspol-
gárosodott. Mindaddig, amíg az ember meg nem
szelídítette a természetet. Mire megtanulta, ho-
gyan lehet úrrá járványon, jeges áron, hogyan
előzze meg a vörös kakas tombolását, amikorra
eljött volna az ideje, a természet béklyóitól meg-
szabadult polgár kora, a történelemmel gyűlt
meg a baja. Alaposan.

A reá is virágzást hozó "hosszú 19. század"
után (Eric Hobsbawm határozta meg így a fran-
cia forradalomtól az első világháborúig tartó
kort) a politikai irodalomban a kilencvenes
évekigszámolt "rövid 20. század" a közép-kelet-
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európai rosszsor valamennyi átkát rászabadí-
totta. Megcsonkította. Megalázta. Bábuként ta-
szigálta ide és oda; a bolondját járatta vele. Az
évtizeddel a naptár előtt beköszöntött 21. szá-
zad már neki áll.A városnak és a polgárnak. Egy-
szerűbben nevezve: a polgárvárosnak.

A hosszú 19. század végéig maga a beve-
hetetlen város. Erődrendszere híresen szilárd
volt - Brigetio néven már a rómaiak légiós tá-
bort építettek ide. Egyik szobrán már a török
korban figyelmeztette a lehetséges betolakodót:
"nec arte nec marte", azaz sem cselnek, sem erő-
nek nem adja meg magát. Okkal menekült ide
I. Ferenc egész udvartartásával a Bécset elfogla-
ló Napóleon elől.

Komárom rendíthetetlenségének szimbólu-
ma persze Klapka. A történelmi tényével és a
jelképrendszerévei együtt. Több mint egy hó-
nappal Világos után adta át a várat. Amikor
már folyt a megtorlás. És ő alakította a feltéte-
leket: valamennyi katonájával büntetlenül, sza-
badon elvonulhat. Emelt fővel. Mindez négy





hogy az első bölcsészeti évfolyamot otthon, ma-
gánúton fogom elvégezni - írta meg később
Vachott Sándornak. - Ezt könnyű volt kimon-
dani, csakhogy akkoriban még nem voltak ren-
des tankönyvek Magyarországon. A tanárok
kéziratokból tanítottak, és hogyan lehetett volna
ezeket megszerezni?Ekkor sógorom, V ály, a ko-
máromi gimnázium igazgatója elvitt az ottani
iskolai könyvtárba, és azt mondta nekem: itt
megtalálod az összes tudományos műveket ere-
detiben, tanulmányozd ezeket, és tankönyvként
jelölt ki számomra olyan fóliánsokat, amelyeket
előbb még latinból és németbőlle kellett fordí-
tanom magyarra. Emellett még ugyanabban az
évben franciául, angolul, olaszul és görögül ta-
nultam, szórakozásképpen pedig rajzolást és
építészetet." Otthon, Komáromban.

Nem is annyira a dunai táj békéje, sokkal in-
kább az ott lakók szelleme vonzotta a kor kiváló
elméit - főleg íróit-költőit. A Beöthy család és
Szarka János táblabíró vendégei át-átlátogattak
egymáshoz: idősebb Szinnyei József, Vörös-

A buszon ülők ma már másodszor járják meg a két ország határát: most hazafelé a munkából
(fent). A Nokia autóbuszai naponta több száz munkavállalót hoznak át a szlovák oldalról,
majd visznek haza. A néhány hónappal ezelőtti múlt: a határőr talán nemcsak látásból, hanem
név szerint is ismeri az autóban ülőket, de az útlevél-ellen őrzés nem maradhat el (jobbra).

nappal az aradi tizenhármak és Batthyány már-
tíromsága előtt. Komárom nemcsak a bástyáit,
a lelkét sem adta meg.

Korábban a házaiból és templomaiból kellett
sokat megadnia. Megsarcolta a természet. 1763-
ban és 1773-ban két földrengés dúlta föl. Az
előbbi hét templomát és majd' háromszáz há-
zát pusztította teljesen el - a város épületeinek
nem egészen 10 százaléka maradt sértetlen. A
tíz évvel későbbi félezer épületét rogyasztotta a
földre. A következő évszázad az árvízzei kö-
szöntött be: 1809-ben több mint háromszáz
házat mosott el, a 41 évvel későbbi árhullám
majdnem kétszázat.

A természet volt az ellenfele.Tehát bontakoz-
hatott benne a nemesi és a polgárerény, és ott-
hona lehetett a kultúrának. Nagy szülötte, a
tudásra, jövőre és elhivatottságra éhes ifjú Jókai
Mór megtehette, hogy ne menjen a távoli egye-
temre, hanem megfogadva a tanácsot, a líceumi
könyvtárból alapozza meg regénybe illően gaz-
daggá nőtt ismeretanyagát. "Fejembe vettem,
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marty Mihály, Vas Gereben, Bajza József,
Vachott Sándor és persze Jókai Mór társalgása-
inak tónusa a reformkor szellemi színvonalá-
nak is mércét adott.

A századvégi aranykor nem csak a száguldó
gazdaság gyümölcseivel ajándékozta meg a vá-
rost. A dinamikus növekedés nyugtalanságát a
béke nyugalma szelídítette meg. Az ember már
uralta a természetet, és még nem fordult ellene
a történelem. Az 1892-ben megnyílt Erzsébet
híd egypatinás északi polgárvárost és egy ígére-
tes jövőjű déli városrészt kötött egybe. A kor-
szak vége felé, 191O-ben 22 337 embernek volt
otthona. 89 százaléka magyar, 6 százaléka né-
met és 3 százaléka szlovák volt - néhány százan
még kisebb nemzetiségekhez tartoztak.

A rövid 20. század valósággal rárobbant
Komáromra: következményeiben brutális volt
az új korszak beköszöntése. A történelem az
antant politikájában és a csehszlovák hadsereg
egyenruhájában 1919. január l C-én jelent meg:
megszállta az északi városrészt - azaz Komá-
rom javát -, s hozzácsatolta Csehszlovákiához.
Májusban ugyan történt egy eredménytelen kí-
sérlet a visszaszerzésre, de ekkoriban a fegyve-
reknek már csak korlátozott szerepük volt. A
trianoni békeszerződés már csak szentesítette a
nagyhatalmi elfogultság igazságtalanságát. És

jogilag is áldását adta a modern kor szédítő
fejlődésétől és új technikájú öldöklési tudásától
megrészegült politikai osztályok filozófiájára: a
határok átrajzolásához nincs szükség az etnikai
térképekre - ezentúl majd az embereket rakos-
gatjuk az országhatárok szerint ide és oda, más
arrébb rakottak helyére.

Ugyanazon város két oldala két ország határ-
városa lett. Két ellenségesországé. Két ellenséges
politikai osztályé. Az egyik az elvett polgáraiért,
elcsatolt területei ért állt testben-lélekben szem-
ben a másikkal, míg amaz frissen megkapott
javait, köztük színmagyar településeit féltve
tartotta szárazon a puskaport, azaz mérgezte a
gyanakvás és szembenállás légkörét. A két vi-
lágháború közötti röpke időszakban már ha-
mar kiderült, hogy az egyazon Komárom két
állama a két pólus körül szerveződő Európában
hamarosan ellenséges blokkban találja magát:
Csehszlovákia csakis egykori antant barátai jó-
voltából remélhette megőrizni határait, Ma-
gyarország pedig a másik oldalon, a harmineas
évektől nyilvánvalóan újabb határrajzolásra
készülő Németország farvizén próbálhatta meg
visszaszerezni azt, amit elvettek tőle.

Az Erzsébet hídon két ellenségesállam polgá-
rai jártak át. Rokonok, barátok - komáromiak.
Sokuk naponta. Mint annak előtte. Volt, aki
északról kapálni ment a koppánymonostori
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szőlőjébe, megművelni a Szőny környéki kis-
kertjét - azaz törődött a délen maradt birtokkal.
A két ország határán különösebb nehézségek
nélkül átívelő kötelékek továbbra is működtet-
ték a nemzedékek óta családi formában őrzött
és hizlalt gazdaságokat: a szabad átjárás nem za-
varta meg a mindennapok ritmusát.

Az államok közötti ridegség lakói számára
nem osztotta jobban ketté a várost, amint azt a
Duna megtette. Akinek a Magyar Királyság te-
rületén fekvő Fekete Bárány étterem konyhája
volt az ízletesebb, az ott vacsorázott, s ha éppen
a napi munkája után a Csehszlovák Köztársa-
ságból ugrott át a fatányérosra, akkor legfeljebb
arra kellett ügyelnie, hogy még nyitva érje a Kis-

. Dunán átvezető csapóhidat.
A hűvösnél is hidegebb volt a két ország vi-

szonya. Hideg, mint az ivóvíz, amellyel a még
1902-ben megépített vízmű a később Csehszlo-
vákiához került kutakból ugyanúgy ellátta a
várost, mint annak előtte. "A kiemelt víz az Er-
zsébet híd baloldali hídföjénél kettéágazott -
meséli Rédli Margit, a város történetének és
kultúráj ának avatott tudója. - Az egyik ága az
északi víztoronyba, a másik a déli városrészbe
vezetett." Így volt ez 1945-ig.

Az északi oldalon az etnikai kép persze látha-
tóan változott. Két évvel az elcsatolás után a
13 500 magyar mellett már 2500 szlovák is la-

kott a A magyarok elköltöztek, a
szlováko - - részt csehek - beköltöztek.
Északról - menekültek az emberek -
családdal éIkÜl - a kisvárosiasnak is
csak nagyjői ~131nevezhető magyarorszá-
gi Komáro • Ez már a 20. század: a városnak
nem a természet erőn-el volt dolga.

Még kér ~ek sem kellett eltelnie, hogy
ismét ezrek - tözködjenek. Az 1938-aselső bé-
csi döntés a FeJ.idéket visszajuttatta Magyaror-
szágnak.. - _919 körül hagyták ott északon
házaikat, mosr szinte mind visszajöttek. Azok a
szlovákok,akik a megnagyobbított országukban
lettek komáromiak szedelőzködtek. Őket sem a
természet hajtotra el onnan. Az 1941-es nép-
számlálás ismét csak négyszáznál kevesebb szlo-
vákot talált a váro ban.

A két világháború közötti jobb és bal parti
Komáromot nem csak a mindennapi élet szálai
tartották egyben. Volt egy legendás polgármes-
tere, Alapy Gáspár, aki először a magyarországi
várost tette küllemében is méltóvá a rákény-
szerített közigazgatási szerepre. A mai Komá-
rom még hosszú ideig viselni fogja városalkotó
talentumának jegyeit. Rátermettsége és mélyen
emberi habitusa folytán természetszerű volt,
hogy amikor az első bécsi döntés után egy évvel
a kettészakított város hivatalosan is újra egye-
sült, Alapy Gáspárt választották meg polgár-
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Komárom katonaváros volt: lovaknak és lovasoknak adott otthont. A kép a dél-komáromi
Lovarda téren készült (fent). Az épületegyüttest eredeti állapotába varázsolták vissza, s
ma is régi funkcióját teljesíti: lovasbemutatókat rendeznek itt. Az Igmándi erőd is a sokat
látott erőd rendszer része. Falai között ma leginkább kutyát sétáltatnak (balra).

mesternek. És az sem volt vitás, hogy hivatala is
visszaköltözik a tekintélyes architektúrájú régi
városházára. Azok a városatyák és tisztviselők,
akik annak idején Északról települtek át - az
iskolázottak nagyobbik része ott élt a háború
végéig -, most a régi hivatali szobákba ültek
vissza. "Alapy Gáspár - méltatja őt Grendel
Lajos, a legnevesebb szlovákiai magyar író -
annak a régi, 19. századi Magyarországnak
az éthoszát, lelkiismeretét és becsületét őrizte,
amelyből a 20. század közepére a köztisztviselői
réteg gondolkodásában és tevékenységében alig
maradt valami."

Élete azoknak a humanista értékeknek a szol-
gálatában és védelmében telt el, amelyekre a
világháborús romjaiból föltámadt és bővülő-
terjeszkedő új Európa is gyakran hivatkozik.
Legendás személye nemcsak a két Komárom
között teremt jelképes hidat, hanem a múlt és a
jövő között is. Amiért értékrendjének megfe-
lelően - az ő szavai szerint - minden komáro-
mi, így zsidó honfitársa "ügyének szolgálatára"

tett esküt, el is nyerte a 20. század jutalmát.
A koncentrációs táborok elosztó- és gyűjtőhe-
lyévé tett Csillagerődből az ötvenezer halálba
indulóval együtt 1944 októberében őt is elvit-
ték. Dachauban lelt rá a halál.

Ismét véget ért egy háború. Ismét két or-
szág városa Komárom. De most nem ellensé-
gek álltak az Erzsébet híd két végén. Szovjetek
itt is, ott is. Majd a baráti népi demokráciák,
sőt a kommunista hatalomátvételtől, 1949-től,
már egyenest testvéri országok éltek egymás
szomszédságában. A dolgok intézése és a min-
dennapi élet is más lett, mint 1919 és 1938
között. Barátok között minden egyszerűbb.
Egyazon fegyverek oltalmában, a barátság je-
gyében és a furcsa hangzás ú "magyar-csehszlo-
vák lakosság csere-egyezmény" keretében sok
ezer magyar családot telepítettek át egyik ország-
ból a másikba, illetve deportáltak a Felvidékről
Csehországba. A rövid 20. század módjára, mint
a karikacsapás, mentek a dolgok.
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Magyarországról és Csehországból- az utób-
biból főleg a szudétanémet vidékekről- kitele-
pítették a németeket, helyükbe tetszés szerint
lehetett rakosgatni magyart és szlovákot. A Fel-
vidéken sem kell annyi magyar, Nógrád és Bé-
kés is jól megvan kevesebb szlovákkal - nosza,
menjen csak az a lakosságcsere. Az egyezmény
szerint ahányan az egyik országból, ugyanany-
nyian a másikból. Igazságosan. A valóságos
számokat talán soha nem fogjuk megismerni.
A csehszlovák adatok szerint 73 273 szlovák, a
magyar források alapján mintegy 116000 ma-
gyar "cserélt" hazát.

Mindez feltűnés nélkül belefért a közép- ke-
let-európai sorsba. Elvégre az ember már nem
a természettel, hanem a történelemmel állt
szemben. "A közép-kelet-európai embert - írta
vagy tíz éve Grendel Lajos, akinél jobban keve-
sen ismerik Európa eme szegletének sorsát - a
20. században akármiért meg lehetett erősza-
kolni. Ha szegény volt, azért, ha gazdag volt,
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_ 'olt, szlovák, cseh vagy len-
~ ha zsidó volt, azért, ha keresz-

~ ~~r kit és miért, az másfél-két
évtized '-ozott, de néha sűrűbben.
Nem i cözép-earőpai polgár az, akit az életben
legalább valamiért meg nem erőszakol-
tak volna..

Igen, a o cözött másképpen mentek
a dolgok, min az ellenséges húszas-harmineas
években.. Az Észak-Komáromból és a környező
településekről a csehszlovák népi demokraták
által elűzött ' o' többségét a magyarországi
népi demokraták az ország legkülönfélébb vi-
dékeire telepítették: Tolnába, Fejérbe, Baranyá-
ba, Békésre. Szépen, rendezetten. Az egy faluból
elhajtottakat csak akkor választották el egymás-
tól, ha kevés volt a németektől elvett ház. Például
a komáromszentpéteriek Páliba, Kocsolára és
Kalaznóra kerültek, a hetényiek Mórra, az izsai-
ak Udvariba és Kocsolára - hogy csak néhány
áttelepítést említsünk. Évekbe tellett, mondja el
Rédli Margit, amig a családok jelentős része ké-
pes volt visszakerülni Komáromba. Mármint
a szemköztibe, a magyarországiba. .Komárom-
szeritpéterről három tolnai faluba, a kitelepített
svábok helyébe költöztették a családokat. A
hatvanas évekre az Igmándi erőd körül, a szülő-
helyük közelében vettek házat. A köznyelv Kis-
szentpéternek nevezte el a városrészt."

Más idők voltak, mint az államok közötti
ellenségesség évtizedeiben. A negyvenes évek
végétől a hatvanas évtized elejéig - s főleg az
úgynevezett ötvenes években - a testvérorszá-
gok között szinte teljesen szünetelt a magán-
forgalom. Az Erzsébet hídon évente legfeljebb
háromszor látogathattak egymáshoz a rokonok.
"Átkiabálásnak nevezte a népnyelv - meséli el
Számadó Emese, a komáromi múzeum igazga-
tója -, amikor a családok a Duna két partján, a
víz fölé hajolva beszélgettek egymással. Szigorú
levélcenzúra lévén, az elszakított családtagok le-
vélben, virágnyelven adták egymás tudtára, mi-
kor legyenek a Duna partján. Az egyik kódolt
levél, amelyet Dél-Komárornról adtak föl a túl-
só partra, így szólt: »Rezsőéket láttuk vasárnap
a Duna-parton, délután három óra tájban. Ió
volt velük találkozni.« Minthogy rendszerint
több család is lement »átkiabálni«, az összetar-
tozó családok azonos színű kendővel azonosí-
tották magukat." Egy város, két ország ...

Igen, az örök barátság kora az a kor volt,
amelyben a híd nem összekötött, hanem mar-



cona katonáival, örök kihaltságával lefektetett
felkiáltójelként a szétválasztottság jelképe lett.
Nem mehetett át a túloidaira az a Szőnyben élő
asszony sem, akinek édesapja a szemközti Izsán
ment át a túlvilágra. Nem engedték át a saját
szülőfalujába, az apja temetésére. Férjével, gyer-
mekeivel a temetés idején a szőnyi Duna-partra
ment le. Az izsai lélekharang hangjait ott is hal-
lották. Kongására egy másik országban zokogtak.
Egy közép-kelet-európai testvérországban ...

A rövid 20. században nemcsak az embernek,
magának a történelemnek is alaposan meg kel-
lett mérkőznie a történelemmel. A fiatalabb, ez a
rossz ízlésű, pökhendi 20. század ott alázta meg
elődjét, ahol csak érte. A Komarno nevű cseh-
szlovákiai városban Jókai sem maradhatott a he-
lyén - szobrát elköltöztették. Ugyanerre a sorsra
jutott a legendás várvédő, Klapka György is. Ró-

na József szobra a millennium évében került a
városháza elé. A város jelképe lett, s ilyen minő-
ségében nem bántott senkit az ellenségeskedés
évtizedeiben sem. Csak a szocializmus építésé-
nek állott az útjában: elvitték. Mintha egy reg-
gelre Párizsból eltűnt volna az Eiffel-torony.
Vagy London arra ébredt volna, hogy nincs meg
a Tower-híd. De mi Közép-Kelet-Európában
vagyunk. Nálunk mások a szokások. Mifelénk
nemcsak az indulatok szabadulnak el könnyeb-
ben, a szobrok is. Jönnek és mennek; a legtöbb-
ször az éj leple alatt némán elillannak, majd
előkerülnek. Vagy nem.

Kilencvenes évek. Közép-Kelet-Európa per-
spektívájából: rendszerváltás. Ugyanez a világ-
történelem fogalomrendszerében: véget ért a
rövid 20. század. Élt hetvenöt évet. Féktelen

Amint a századfordulós képeslapon is látszik: a szlovákiai oldalon álló egykori tiszti pavilont
eredeti állapotában állították helyre (lent). Ma a Sellye János Egyetemnek is vannak benne
intézményei. Úgy látszik, a kő az ércnél is maradandóbb. lehár Ferenc szobrának talapzatáról
eltűntek a bronzbetűk - a komponista neve kőbe vésve marad meg szülővárosában (balra).



rombolásának, csonkoló dühének nyomai soha
el nem tűnnek. De a sebeket, a fekélyeket gyó-
gyítani lehet, és az általa megtépázott kontinens
újra életerőt és derűt mutathat. Megbékélhet a
múltjával. Tudomásul veheti azt, ami visszafor-
díthatatlan, s az ott élők együtt változtatnak
azon, amit változtathatatlannak gondoltak.

A tudomásulvétel Komáromban azonos az-
zal, hogy hatvanezer lakója - húszezer itt, negy-
venezer ott (egyharmaduk szlovák) - alig vesz
tudomást a két ország közötti megosztottság-
ról. Csak az egyazon város létét veszik tudomá-
sul. Akinek a magyarországi Nokiában van
munkája, reggelente ott "bélyegez": a busz viszi
és hozza át a hídon. Mintha Szegeden élne. A
Jókai Gimnázium diákjainak a lehető legtermé-
szetesebb, hogy ha színházba akarnak menni,
akkor északra sétálnak át, az egyik legkiválóbb
magyar teátrumba, a Jókai Színházba. Mint ami-
kor a budai ember a Vígszínházba ül be. És az is
természetes, hogy amikor a szlovákiai SellyeJá-
nos Gimnáziumba és az ottani szakközépisko-
lába már nem tudtak minden diákot fölvenni,
akkor a kimaradt fiataloknak ideát szerveztek
osztályt. Mintha mindez Győrött lett volna.
Mindenki járhat a megszokott templomába: a
katolikusok nagy ünnepekkor a gyönyörű Szent
András-templomba, az északon lakó reformá-
tusok sokszor inkább a déli gyülekezetekbe.Aki-

nek a másik -gban él idős rokona, oda viszi
át az éteIho . -e- - öbbek naponta. Ha a magyar
oldalról szer-ezen mlturális eseménynek külö-
nösen meg -. adni a módját, gyakorta a
túlsó partra, az orrani múzeum dísztermébe in-
vitálják a.en 'geket,

Az egyéni -már a hetvenes évektől zavar-
talanok vo ,de az intézmények kapuinak
megnyit:ására a rendszerváltás ig kellett várni.
Közép-Kelet-Enrópa mindig is furcsa fordula-
tokkal járta az útját. A testvériség korában nem,
utána viszon- nyiltan és indulatosan lehetett
beszélni a sérelmekről, ki-ki felfogása és ösztö-
nei szerint (JeIjeszthette is a feszültségeket. Ám
valamiért mégis az új Európa hangja az erő-
sebb: a nagy térségból jövő tónusok egyrejobban
nyomják el az errefelé oly megszokott disszo-
náns akkordokat.

Klapka Györ'!!y1992 óta ismét régi helyéről
figyelia fötér nyüzsgését,Beleszagola jobb olda-
lán levő Klapka étteremből kiszökő illatokba,
odasúg valamit zéchenyinek, aki a Zichy-pa-
lota falán feszítő emléktábláról mered előre, s
ha a legnagyobb magyar nem látja, talán balra
pillant, hogy megbarátkozzon Kossuth Lajos-
sal, aki az egykori takarékpénztár falára nemrég
elhelyezett márványtábláról tekint le. Már nyu-
godtan, az arrébb tessékelésveszélyenélkül állhat
azon a szlovákiai téren. És elégedett mosollyal
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Egy város - egy szerelmespár. Flora Szlovákiában, Sándor Magyarországon él. Ők is össze-
tartoznak, ebben nem zavarja őket az országhatár (balra). Fesztelenül, ahogy csak otthon
van az ember. A Jókai Gimnázium diákjai rendszeresen, iskolai szervezésben járnak színházba:
a Jókai Színházba, az egyik legjobb magyar teátrumba - Szlovákiába (fent).

hallgathatja Egressy Béninek az ő tiszteletére
komponált indulóját, amely a városháza tűz-
tornyában megjelenő Klapka-huszár trombitá-
jából naponta kétszer hangzik föl.

Ő is nyerésre áll. Mögötte, a városházán, a
megszokott szlovák és a piros-sárga-zöld városi
zászló mellett egy biztonságot ígérő új lobogó
leng. Kék mezőben sárga csillagok.

Phaidra és Hüppolitosz: üzen et a jövőnek.
Phaidra, Thészeusz felesége, a mitológiai tör-
ténet szerint szerelemre lobbant mostohafia,
Hüppolitosz iránt. Ilyen esetekre jó megoldás
még az ókori Görögországban sem volt, Thé-
szeusz elveszejtette fiát, mire Phaidra is eldobta
életét. Az antik világ - majd Euripidész nyomán
az utókor - jól ismerte a szerelmi tragédiát: elő-
adták, olvasták, átköltötték, kőbe vésték. Egy
ilyen kőtábla - a második évszázadban faragták
ki - Brigetióban maradt. Az idők folyamán szét-
tört, s egyik felét, amely Phaidrát ábrázolta -
megtalálták a 19. században. A komáromi mú-

zeum éke lett. Minthogy a városban semmi nem
változott meg, csupán egy államhatár úszott be
a két partja közé, a relief, jóllehet eleve a túlsó
partról származott, csehszlovák műkinccsé lett.
A másik darabja - Hüppolitosz alakjával - az
1960-as években fordult ki a szőnyi földből. Ez is
a komáromi múzeum büszkesége lett. A ma-
gyarországié. A restaurátorok mindkét ország
múzeumában másolatot készítettek a náluk levő
töredékből, s az egymásnak adott kópiákkal ki-
egészítették saját kincsüket.

Összeforrott, ami egybetartozott.

Epilógus. E cikk nyitóképe az Erzsébet hídról
márciusban készült. Rutinszerűen hivatalos-
kodó útlevél-ellenőrzés után jutottunk át rajta.
Májusban, amikor legutóbb átmentünk a hí-
don, még unottan belenéztek a személyibe. Nyár
végén - gondolom - már csak ránézn ek. Az-
után majd jön Schengen. Az egyenruhások el-
hagyják a hidat.

Mert egy város, egy unió.
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