
MOHÁS LíVIA

Részlet a Pont Kiadó gon
dozásában megjelenő re
gényből.

Jessze fája
Ősnagybácsik

Tudtam én az óvári szentmiklósi Pongráczokról. Anyámnak, Mar
csónak családjáról. Ám csak azóta érdekelnek, mióta kimentek in
nen az oroszok. Amíg itt regnáltak hazai híveik, addig a túlélésre
figyeltem.

Vége a kézbentartott skizofréniának, vége, vége, vége. Vége a
kettős gondolkodásnak. Megmaradtunk.

Mintha csapóajtó emelkedne, nehézkesen, recsegve, elkésve. Bi
zony rettenetesen elkésve, mert nem él már Aranka és Marcsóka
sem él már.

Aranka Marcsó legidősebb nővére, a nagynéném. Az utolsó
úriasszony. Sikkes, bár kövérkés, tiszta a bőre, szép a keze, kezé
nek mozdulata.

Ülünk Arankával Egerben, viHájának négyszögletes teraszán,
1955., fölénk hajol a meggyfa. Most költözött ide vissza, három
esztendőt töltött kitelepítésben. Nem vitték messzire, csak ide
Eger város külső peremére, a hóstyákra (Hoch Stadt-ból vissza
maradt tájszó). A villát, amelynek teraszán ülünk a meggyfa alatt,
akkoriban, azaz kitelepítéskor átadták egy munkás famíliának.
Rendes emberek lehettek, nem tették tönkre a házat, a bútorok is
megmaradtak. Aranka mesélné a történeteket a családról, nem fi
gyelek. Udvariasságból kicsit. Huszonéves vagyok, a jelenre össz
pontosítok. A holnapra, ami nyers és sületlen, mint a rosszul da
gasztott cipó. A fiam kétesztendős, és az állásomra kell gondol
nom, a káderlapomra, a pénzkeresésre. a férj keveset ad, faszari,
zsugori, bár a legmélyebb veremből Marcsót kihozni segít, ebben
nagylelkű. Mindig sietek, mindig kialvatlan vagyok. És sovány,
akár egy fiatal agár. Kell a pénz kenyérre, főzelékre, krumplira
meg Winettoura.

Hopp! Nem Aranka az utolsó úriasszony, hiszen még Winet
tou is itt van. A fiamra vigyáz, Budán lakunk, Arankánál csak lá
togatóban vagyok. Budán is van négyszögletes terasz a Béla ki
rály úton. Winettou a hátulsó kis szobát foglalja el lányával, Tetá
val és unokájával, józsival. A fiam komiszkodó, ha valami nem
úgy történik, ahogyan akarja, meg kell hagyni, mindig értelmesen
kimondja, mit akar, de ha nem kellő gyorsasággal engedelmes
kednek neki, akkor rúg. Kemény kérgűek a gyerekcipők. Akár a
kő, Olcsók, de kemények. Winettou lábszárán kék, zöld, fehér fol
tok. Turner képei. Ha meglátom a rugdosódást, rácsapok a fiúcs
ka ugyancsak kemény és egyenes lábszárára. Winettou soha, hiá
ba biztatom. Csak tágra nyitja szürke szemét megrémülve és cso-
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dálkozva. Hallgat, fegyelmezett, sima minden mozdulata, aho
gyan hámozza a hagymát, ahogyan kiviszi a szemetet, ahogyan
vasalja a fiúcska kis ingeit, a férj nagy ingeit, ahogyan viseli feke
te zsorzsett ruháját, kettő van belőle, de ezen kívül semmi más
ruhája nincsen, ahogyan átmegy a kékmintás torontáli szőnyegen,

megy asztalt teríteni vacsorához, mindenképp elegáns. Fiatal ko
rában olyan lehetett, mint a Burg udvarhölgyei. karcsú, széptartá
sú, magas, hajkoronája ápolt, most már persze fehér, mint a ke
ményítő.

Futok tehát dolgozni, fizetem Winettout meg egyebeket, pénzt
keresek. Se időm, se módom Arankára figyelni az egri teraszon, a
meggyfa mellett, szívemben ijedtség, szorongok a párttitkártól, a
SZU-ban végzett matematika tanárnőtől, úgy érzem, nagyon utál
engem, szorongok mindentől, nincs itt helye most az ősök tiszte
letének. Hanem, mint mondtarn, mikor elmentek a szovjet kato
nák, azonnal másképp veszem a levegőt, eszes cenzorom, bang,
mély álomba zuhan, és egyre jobban izgat anyám családja, az
óvári szentmiklósi Pongráczok, mintha közelítene csapatuk. Vá
gyakozom visszakapaszkodni a családfák gallyán az elmúlt idők

be. Oda, ahol először leírták nevüket.
A Széchenyi Könyvtárból megszerzem A zen-miklósi és Pong

rácz nemzetség leszármazási táblázata másolatát, és eszerint Mar
csó első őse 1241-ben tűnik fel a Sajó melletti Muhi csatában. lY.
Béla seregében harcol, neve Laurentius (azaz Lőrinc) rangja: csa
patvezér. Cseh származású. Derekasan küzd, de - mint valameny
nyien tudjuk - a tatárok szétvernek bennünket, rettentő a bukás.
Lőrinc a csatározásért és az elpusztult ország építéséért falvakat
kap lY. Bélától. Ekkor kezdődik Marcsóék gyökérverése itt, Ma
gyarországon. Laurentius, azaz Lőrinc vendégnépből jön, fen
nebbről, északról, ahogyan Marcsóka is vendég, végestelen-végig
csak vendég idelenn.

Lőrincet igen megbecsüli a király. Jobban, mint Marcsót mi, úri
barbárok. Azt írja lY. Ince pápának, panaszkodva az egyedüllétre,
hogy nem segít nekünk a mongolok elleni kínunkban senki, az
osztrák hecegek se, a halicsiak se, ezek csak gáncsoskodnak in
kább, mi meg itt egyesegyedül verekszünk, pusztulunk. védjük
amazokat, az európai népet, igen, igen, kedves pápa úr, védjük a
kentek keresztény hitét, ami a miénk is persze. Lám, az egyedül
lét. Laurentius. azaz Lőrinc, Marcsó ősnagybácsikája üdítő kivétel
lehet IV. Bélának, cseh és nem magyar a szentem, mégis itt küsz
ködik a mongol veszélyben. Építi a felpörzsölt hazát, másodszor
lészen itt honalapítás ekkoron. Miközben Európa kussol. Akkor
is. Közönyös és felvágós a rohadt Európa. Ahogy mindig is, más
kor is, a mohácsi vészkor is, a szovjet vészkor is, és még az a leg
jobb, mert amikor elkezdi rosszul érezni magát miattunk, mivel
mi visszük el a véres balhékat. akkor csökkentendő lelkifurdalását
Herder jóslattal egyenlít. Nem az a nagy csoda, hogy Johann

696



Gottfried Herder azt írja - 1791 októberében jelent meg az írás
-, hogy a magyariak a románok és szlávok közt elszigetelve csak
épp ott vannak még egy kis ideig, de még a nyelvük is eltűnik

hamar, az író ír, mindenfélét gondol, joga van butának lenni. Ha
nem az a csoda, hogy mennyire megörülhetett ennek a jóslatnak
a háládatlan Nyugat. Leírhattak a lelkük mélyén minket. Úgyis
odavannak a magyariak. Végük. Holnap már biztosan. Jaj, de jó.
Nincs többé lelkifurdalás. Ha lézengenek is a Kárpátok között,
már alig. Átengedhetők Sztalinnak. Herder is megmondta, mo
toszkálhatott ilyesmi Sir Winston Churchill és F. D. Roosevelt zs i
gereiben, mikor átengedik a hazát az orosznak.

Itt meg mi történik? A magyari úgy dönt abban a sok kény
szerű harcos árvaságában, hogy nem nyivákoló róka ő a csapdá
ban, másféle szerepet vállal. Inkább a szkíta szittya hősök utóda.
A bátor, a vitéz, a vagány, a védőszerepre termett katona, a Pajzs.
Ez jobb, mint nyivákolni. Legszebben Zrínyi Miklós csinálta. Azt
írja levélben Szigetvár ostroma előtt: Bezárkózom Szigetbe, hogy hű

séggel, állhatatosan, vérem ömlésével, s ha kell életem áldozásával is, vi
dám orcával szolgáljak a Nagy Istennek és végső romlásra jutott édes
hazámnak. A vidám orcával szolgáljak, ez a legjobb az egész levélben.

Az elnevezés, vendég, vendégnép, amit az idegenre használ
nak akkoriban a magyariak, gyengéd és biztató, Lőrinc utódai
negyvenöt évvel a borzalmas Muhi csata után, lezuhan akkor az
angyal, kiváltságlevelet kémek. Akkor aztán így szól hozzájuk a
király, lY. Béla unokája, meg azokhoz, akiket ez illet:

Mi Lászó, Isten kegyelméből Magyarország királya jelentjük e
levelünk rendén mindenkinek, a kiket illet, hogy elébünk járulván
a liptói Bogomér comes és rokonai, András és Miklós, Serefel fiai,
a mi vendégnépeink, a kiknek ősei Cseh ország nemesei közül
vették eredetüket, alázatos könyörgéssel kértek bennünket, hogy
őket vendégnépeink sorából kivenni és a nemesek és királyi szol
gálattevők sorába királyi kegyelmünkkel áthelyezni méltóztat
nánk. Mi tehát, a kik a fölvállalt uralkodás tisztje szerint az egye
sek érdemeit mérlegelni és megfontolni, s ez érdemek mértékéhez
képest azokat viszonozni tartozunk, tekintetbe véve ugyanezen
Bogomér comes hűségét és dicséretes szolgálatait, melyet először

őseinknek, kedves nagyatyánk Béla úr és szeretett édes atyánk
István úr jeles emlékezetű királyoknak, s azután nekünk különbö
ző hadjáratainkban hűségének buzgóságával teljesíteni meg nem
szünt, szolgálatunkban a szerencse és a balsors idejében egyaránt
megmaradván, ugyanezen Bogomér comest és Bodót, Miklóst, Já
nost, Lőrinczet és Dénest, eme Bogomér comes fiait, Nádos, We
zueres, Magorfalu, Bobrouch, Wazych és Chrub nevű Liptóban le
vő földeikkel és birtokaikkal, s nevezett Andrást és Miklóst Sere
fel fiait, Scentpeter, Scentmiklós és Houkfolua nevű földeikkel és
birtokaikkal ugyanazon határok között, mellyekkel azokat Bogo
mér comes és Serefel fiai köztudomás szerint bírják, a vendégne-
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pek sorából kivettük és nemeseink s királyi szolgálattevőink sorá
ba, rendjébe és gyülekezetébe rendeltük áthelyezni és besorolni
úgy, hogy ők és utódaik, s azoknak is örököseik ugyanazokkal a
nemesi kiváltságokkal bírjanak és éljenek, a melyeknek orszá
gunknak a királyi zászló alatt hadakozó igazi és első nemesei ör
vendeznek, s midőn e kiváltság és áthelyezés felől kiadott jelen
levelünk előttünk bemutattatik, arról Bogomér comesnek és fiai
nak és Serefel fiai Andrásnak és Miklósnak kiváltságlevelünket ki
adni igérjük. Kelt Szepesen Fülöp és Jakab apostolok nyolczadán,
az úr 1286. esztendejében.

Ez az a király, kit szeretője, a kun leány végett Kun Lászlónak
neveznek. A világi iskolákban történelem órán ezt lazán kimond
ják, mármint a ragadvány név pikáns eredetét. Nekünk ellenben,
ó, dehogy. Az Angolkisasszonyok Leánynevelő Intézetében? No,
no. Borissza is ez Kun László, de az egri zárdában ezt sem emle
getik a Materek, annál többet leánytestvérét, Erzsébetet, a szentet,
az altruistát, a szegények mentorát, kinek kötényében rózsákká
változtak a kenyerek, mikor zord férje számonkéri tőle a pazar
lást. Fényes ünnepségeket is rendezünk Erzsébet nap előtt a zár
dában, a szentet dicsérve, angyalnak öltözve állunk vagy inkább
kapaszkodunk Lux Elvirával az ezüst papírral bevont létrán, gön
dör lokniban a hajunk és a színpadon megtörténik a csoda, Petri
Gizi - aki Szent Erzsébetet alakítja, de lehet, hogy a grófot, már
nem is emlékszem - lényeg, hogy a Szent kötényében rózsák. Az
ünnepélyerr unokatestvérern. Aranka lánya, Lizi hegedül, este
meg felköszöntjük őt is, mert a Lizi név voltaképp Erzsébet.

A borissza Kun László kiváltságleve után meglódul a familia
roppant lendülettel. Pár száz esztendő alatt zent-miklósi Pongrá
czokkal átszövődik Liptó, Sztrecsno, Túróc, Temes és így tovább.
Előbb két embert emelek ki közülük, két ősnagybácsit, egyik oli
garcha, veszedelmes nagyúr, a másik jezsuita vértanú. Később ta
lán a többit is előveszem, ha lesz hozzá türelmem, volt közöttük
ártatlan bolond gróf, és halálraítélt katona, aki jó időben lelépett,
de ők még nyugodjanak.

Létezett a Századok című történelmi folyóirat egykor, ebben bi
zonyos Majláth Béla kutató azt írja a veszedelmes oligarcha Pong
ráczról: ...egyesíté személyében a harcias jellemet és a jellemtelen
séget, politikai pártosságában a díplomatiai ravaszságot, ...gazda
sági hatalmában a rablási, zsarolási vágyat (...) honszeretetében a
pártoskodást. Mindössze 56 esztendőt élt, 1415 és 1471 között, de
akkora tekintélyre és vagyonra tett szert, hogy elnevezték túróczi
király-nak. Pongrácz hatalmas zsoldos sereget szervez magának,
amit fizetni kell, etetni kell, sarcoíja a falukat, vagyis nem hin
ném, hogy szelíd és jóságos ember. Ekkora vagyon összegyűjésé

nek és a magán hadsereg fenntartásának mindíg van valami er
kölcstelen zacca. Félelmetes.

Elkövetkezik az idő, amikor az ország királyai váltogatják egy-
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mást. A Magyar Szent Koronáért és a teljes hatalomért többen
küzdenek: Zsigmond, cseh és magyar király. Aztán a Habsburg
házból eredő Albert és még a Jagellók közül Ulászló. Meg Albert
fia: V. László. És a Hunyadiak. Fejetlenség, vacuum, olykor egy
szerre több királya van az országnak, máskor meg egy se, olykor
ellopják a Szent Koronát és elrejtik, szóval az urak, a királyok, a
bárók civakodnak, huzakodnak, képlékeny és rendetlen itt min
den. Eközben a török vészesen gyülekezik délen. Lehet, hogy
Marcsónak ez a jellemtelen oligarcha ősnagybácsikája, voltaképp
talán csak egy keményen céltudatos Pongrácz, aki gyűjti, védi a
maga javait az iszonytató felfordulásban és pártoskodásban. talán
túlélési mutatvány ami köpönyegforgatásnak látszik? Én ugyan le
nem sütöm a szemem. Nem is forgatom képmutatóan miatta. Itt
élni kell. Túlélni. Magyarinak lenni roppantul nehéz, ez súlyos te
her, nőnek is, férfinak is, és ha pedig folyton váltakozik a hata
lom, akkor néha olyat is megtesz az ember, ami nem való. Csak
azt sajnálom, hogy Marcsónak. anyámnak ebből a veszedelmes
céltudatosságból és ravaszságból már kevesebb jutott, ha jutott
egyáltalán valami, Marcsóka beszéde csendes, lassú és halk, mé
lyen zizegő, érdekes a zenéje.talán ez az egyik varázsa, ez a mély
és sejtelmes beszédhang, de az is lehet, hogy a halkulás és a las
súság a betegség kezdődő jele, de Marcsóból az a kegyetlen bírás
vágy, ami ősnagybácsiját jellemezte, biz a múló századok alatt el
porladt. De hisz ez nem igaz! Visít valaki a függöny hajlatából.
valami szellem a Pongráczok közül, nem igaz, a bírvágy megvan
Marcsóban. de mennyire megvan, apánkat akarja bírni elszántan.
egy élethosszon át, nagyon, a zsarolási vágya nem a földekre és a
várakra. hanem egyetlen férfire tapad.

Pongrácz, az oligarcha, Szilágyi Annát veszi feleségül, édestest
vérét Szilágyi Erzsébetnek, aki (...) levelét megírta, és felesége Hu
nyadi Jánosnak. Kezdetben Ponrácz híre vetekszik Hunyadi Jáno
séval, ekkor még egyértelműen Zsigmond király pártján áll, és
Szendrő váránál Hunyadi Jánossal együtt tönkreverik a törököt.
Még csak huszonkét esztendős.

Eiete rettentő kalandos, de nem írok én itt történelmi regényt,
rövidre fogom. Szó mi szó, Marcsókának ez az ősnagybácsija rop
pant földeket és várakat gyűjt, miközben szüntelenül elárulja a fe
lettes hatalmakat, úgy, ahogyan érdeke diktálja. Csodálatos mó
don azok rendre megbocsájtanak Pongrácznak. Talán elbájoló és
hódító? Talán jól dobja a szót? Igen, valóban, olvasható róla, hogy
a beszéde elképesztően meggyőző. No, bezzeg szegény Marcsó
rettentően rosszul beszél, különösen miután a sclerosis multiplex
megtámadja, mintha benne büntetné Isten nagyszájú ősnagybácsi

kája beszédi készséget. amit bizony az a férfi sokszor fondorlatos
bűnösséggel kamatoztat. Az ősnagybácsi olykor elfoglalja mások
földjét, olykor kiebrudalják valamely birtokából, aztán megbo
csájtják fondorlatait és visszaadják várait. vagyonát. De a bűnbo-
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csánat után ismét fenekedik. Sarcol. Legázol újabb várakat. Még
Ausztriát is ostrommal fenyegeti a magánhadseregével. Hunyadi
János kétszer húzza ki a bajból, és ő juttatt neki - V. László jó
váhagyásával - Temes vármegyében hatalmas birtokot. Pongrácz
ki is áll Hunyadi János fia, Mátyás, mellett. Végre! Mintha valaki
hez hűséges akarna lenni. Milyen furcsa. Végül épp Mátyás király
teszi földönfutóvá. Az, kihez egyszer ebben a kutya életben ra
gaszkodónak mutatkozik. Mátyás király egyszer csak megelégeli
Pongrácz földfoglalásait, és Marcsó ősnagybácsikáját a Fekete Se
reggel kiostromolja valahány várából.

Mihály, István, Jakab, János és Anasztázia a sarcoló nagy oli
garcha testvérei. Gyanítom, Mátyás király, aki maga is nagy föld
foglaló, ezt a kiterjedt testvéri közösséget találhatta veszedelmes
nek. Ennyi Pongrácz egyrakáson! Hát földönfutóvá teszi a legerő

sebbet. A többi érthet belőle. Itt nem babra megy a játék.
A másik oka talán Mátyás király gorombaságának a Pongrácz

família cseh származása. Vendégnép, magyarrá lett, jól van, de
mégis csak csehek. És ne felejtsük el: akkoriban történt, hogy a
cseh Griska a huszita zsoldosaival befészkeli magát Pata várába,
Zagyvafői Andriskó és Urlik vezetésével. Nekifognak a cseh hu
sziták a földvár erősítésének, van hatezer fő lovas és ki tudja
mennyi szekerező gyalogos katonája ennek a Griskának és bi
zony, bizony háborgalja a környéket. Héderváry László, egri püs
pök, korábban maga is katonaember, amúgy a budafelhévízi Já
nos-lovagok nagymestere, (a szerencsétlen losonci csatában, 1495
táján maga is fogságába esik, szenved két esztendőn át), ő aztán
utálja ezt a cseh huszita bandát. Segítséget kér a királytól. Maga
is nekiveselkedik kétezer fegyveresével. Körülzárja Pata várát, al
kudozik a huszitákkal. Aztán elfogy a pénze és zsoldosai szétszé
lednek. Igen ám, de juliusban mégis csak megérkezik Mátyás Fe
kete Serege. Ágyúkkal. Néhány napos kemény ostrom után, július
l8-án a csehek szabad elvonulás fejében feladják Pata várát. Cse
hek itt, csehek ott, Griska, Andrisko, Urlik, és itt ez a magyarrá
lett nagypofájú Pongrácz, az irdatlanul szapora családjával meg a
roppant elbűvölő beszédkészségével. Mindenkit levesz a lábáról,
biztos, ami biztos, legjobb kisemmizni rangból, vagyonból, elven
ni a magánhadseregét, örüljön, ha nyakán marad a fej.

Lett itt Patán az a gyönyörű templom, a késő gótika magyar
stíljében. De jött a török, minduntalan jönnek ezek az idegen ár
mádiák, török kézre kerül Pata, pusztulni kezd minden, összeros
kadnak a templomok, a szárnyas és szárnyatlan oltárok. Pedig
Pata, amit most Gyöngyöspatának neveznek, akkoriban amegye
harmadik jelentős helysége Eger és Gyöngyös után. Jó sok gabo
nát termelnek és szőlőt, remek a boruk, de az adózások miatt alig
elviselhető az élet. Az egri török pasa olykor védelme alá vonja a
pataiakat a mohón harácsoló török portyázókkal meg az ugyancsak
mohó hajdúkkal szemben. Mikor aztán százötven évelmúltán a tö-
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rök eltakaradik a hazából, akkor Kassa városából visszaköltözik a
patai plébános. Hoz magával dél-lengyelországi kőmíveseket és
fafaragókat. Kedvelem őket. Mesteri lengyelek. Oltárt csinálnak
az elpusztult helyére. Szó mi szó: ez a világ csodája! Virágos rétet
faragnak az oltár asztalára. A réten végestelen végig elnyúlva fek
szik Jessze. Termetes szakállas férfiú, bőven redőzött aranyos ru
hában. Életnagyságban. Ö maga Izai, ahogyan a pataiak modják:
Iekse, Törzsökéből hatalmas fa sarjad, van vagy nyolc-tíz méter.
Jessze a jobb könyökére támaszkodik fájin kényelemmel. Bal ke
zével felfelé mutat fölényes flegmával és odafenn tényleg van mit
nézni. A fa ágai tojásdad alakban nőnek. Körbeveszik a fest
ményt, ami Mária születését mutatja. Az aranyfa mindenegyes
ágának csücskében trónolnak az ősök. Üldögélnek, guggolnak, lá
bukat maguk alá húzzák. Ez itt a bölcs férfiúk örök gyülekezete,
aranyló szobrokban élnek. Tizennyolcan vannak, szakállas vala
hány, van köztük öreg és fiatal, hajas is, kopasz is, némelyeik ko
ronát visel, van amelyik két tenyerét zsidósan széttárja, amaz egy
kézzel integet, közöttük üldögél Salamon és Dávid. És a fa hegyé
ben, a magasban, ahol az aranyágak éppen összehajolnak, közé
pütt, ott ül Kisjézussal az ölében Mária, a felnőtt. Kiskoromban
azt hittem, te ülsz odafenn Marcsó. Azon a képen, Jessze fájának
tetején. Joggal hihettem, mert Mária az ott fenn, mondták, és
ugye a Marcsó név az voltaképp Mária. Mária jobb kezében a
kormányzó jogar, hosszú haján termetes korona. Szeretem az egy
beeséseket. A szinkronicitásokat. Mintha bemutatnák azt a titkos
hálózatot, ami átszövi a létet és laza irányítással meghatározza az
ember mozgását. Ide, oda ténfergését a hazában. A világban,
Gyöngyöspata, Bogács, Eger között vagy egyebütt, ugyanis Mar
csóka apósa, apai nagyapám ezt az fekvő Izait naponta nézhette,
lévén egykor Gyöngyöspata kántora. A kórusból látta az aranyba
festett Dávidot meg a többi őst, Máriát szerette, verset is írt hozzá
és azt énkelte májusi litániákon: Jessze fáján illatozó égi szent kö
vet. És el ne felejtsem! Odalenn Izai fejénél, lábánál egy-egy nagy
szárnyú angyal áll, az angyalok mindig fontosak.

Azt olvasom egyébként erről az oltárról a Britannica Hungari
caban, 9. kötet, 469. oldal, hogy IZÁJ: másképpen Jessze, az Ószö
vetségben Dávid apja. Obed fia, Boász és Rut unokája Betlehem
ben. Földműveléssel és juhtartással foglalkozik. Nyolc fia közül
Dávid a legfiatalabb. Az Izáj (Jessze) fia megnevezés Dávid nevé
nek szinonímája Saul udvarában, sőt akkor is, miután Dávid már
király. A Bibliában állandósult kőltői metafóra. Ehhez olyan szó
képek társulnak, mint az Izáj törzsökéből kélt vessző (Iz 11,1)
vagy az Izáj gyökeréből támadt sarj (Iz 11,10). Valamennyi meta
fóra Dávidra uta!. Minthogy Jézus Krisztus is az egyik Dávid ki
rálytól származó egyik ághoz tartozik,a középkori művészek pél
dául az úgynevezett Jessze ablakokon, vele, jesszével kezdték Jé
zus családfájának ábrázolását. Aztán meg a Károli Biblia fordítá-
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sában (Ésaiás könyve 11,1): És származik egy vesszőszál Isai tör
zsökéből s gyökereiből egy virágszál nevelkedik. Szent Jeromos
latin fordításában ez így kezdődik: Egredietur virga de radice Jes
se, és ezt a népies ének így fordította magyarra:

Jessze szent gyökere
Lett erős fává,
Drága virágokat illatozóvá.
Egyre illatosabbb az a legmagasabb:
Szűz Mária.

Aztán meg még The Holy Bible írja (1611), (11,1 of Isaiah): And
there shall come forth a rod out of the Stem of Jesse, and a Branch
shall grow out of his roots. És aztán megint a Die Heilige Schrift
Luther fordításában Oesaja 11,1): Und es wird eine Rute aufgehen
von dem Stamm Isaias, und ein Zweig aus seine r Würzel Frucht
bringen. Rute=vessző, Stamm=törzs, Zweig=ág, Würzel=gyökér,
Frucht=gyümölcs.

És ime, itt leledzenek a galambok. Én ugyan ki nem állhatom
őket. Talán mert Velence fő terén, régi fényképeken, meg nagya
nyám Die Dame c. újságjában a procc kispolgári népek etetgetik
őket, szárnyas patkányok, nagyvárosi pofátlanok, de mindegy,
mit tehetek, ezek idetolakodnak Jesse fájára is. Egykor úgy tartot
ták, a majdan megszületendő utódok galamb képébek várakoz
nak a Jessze fa ágain. Meglehet, van valahol olyan Jessze fa, amin
csupa galamb ül meg egyéb madarak és nem ez aranyba csoma
golt ősök, zsidók és nem zsidók veszekedés nélkül.

A középkoriaknak még volt jó fülhallásuk és látásuk az egy
beesésekre. Arra, hogy együvé vagyunk szerkesztve. ÖSszefüggő

rendbe, és még tudva tudták, hogy Jessze fája csak megelőzi az
igazi Szent Fát. Jézus keresztjét. Ami fa még vagyon itten, és em
líteni kell, az a legősibb a nagyságos fák között, arra a fára gon
dolok, amely a meghalt Ádám apánk nyelve alá tett gránátalma
magból növekedett magasba. Szet tette oda, Ádám egyik fia.
Amikor apja, Ádám haldokolni kezdett, Szet visszarohant a Para
dicsomba. A kapuban őrt állő Gábrielhez, a kardos angyalhoz fu
tott. Gyógyírt követelt, mentességet Ádám apánk halála ellené
ben. Gábriel nem sietett. Adta volt viszont ezt a gránátalma ma
got. Ezt tegyék az öreg úr nyelve alá, mondta, és majd lészen eb
ből olyan fa, ami a megváltást hozza. Nos ebből lett az az igaz
Szent Fa, Krisztus keresztje, de nem mondom el: hogyan. Mert
nem a Szent Kereszt legendáját írom én itten, hanem anyámét és
mindannyiunk közös édesanyjának, a magyar hazának megszállá
sát a orosz csapatok által 1944--45-ben. Ami eddigelé lett leírva,
az mind csak háttér, back ground, tabló, nekirugaszkodás.

(jo lytatjuk)
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