
MOHÁSlÍVIA Jessze fája
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Részlet a szerző legújabb
regényéből; az első részt
lásd 2001. 9. számunkban.

Az iratokban nem találni a hatalmas és elbukott oligarcha kereszt
nevét, őt csak így tartják számon: Pongrácz.

Halála után száztizenegy évre világra jön a másik nevezetes
Pongrácz, neki jegyzik a keresztnevét: István. Alvinc, 1582. Itt és
ekkor születik meg a vértanú. Azt mondja majd róla a kassai kál
vinisták prédikátora, hogy amíg ez a Pongrácz István nevű jezsu
ita él, addig a megreformált keresztény hit nem remélhet nyugo
dalmat.

Nagyszerű hitszónok. Meggyőző, mindeneket elragadó beszéd
készségét megörökli a sarcoló ősnagybácsitól. Meg mást is meg
örököl. A lélek roppant erejét, az elszántságot, a szívósságot, a bá
torságot - de egészen másra használja. Iszonyú sorsa lett. Többet
szenved halálakor a kálvinista Rákóczi Cyörgy hajdúitól. mint
Krisztus Urunk a keresztfán, bocsánat Édes Úr, de tényleg így
gondolok Istvánra.

Akkoriban az ország éppen három részre szakad. Na, tessék'
Bárhová nyúlok, a családfa bármely ágára lépek - és ha így tesz
közülünk bárki magyari, amennyiben van az őseiről néhány iro
mánya vagy szóbeszéd emléke - mindenütt felfordult csatame
zők, idegen katonák. Rögvest kiderül: megint itt a kalarnajka. a
felfordulás, a pártharc, a honlak és az idegenek nyúzbálják egy
mást a koronáért, a hatalomért, a földért. Marcsó idején a néme
tek masíroznak erre, és a falusi ámbitusokon szüntelen borotvál
kozik közűlük valaki. Utánuk jönnek a szovjet katonák, azaz az
oroszok, azok meg folyton keresgélnek a fiókokban és nők után
kajtatnak. Jaj, az a sok erőszaktétel a nőkön! Ha az orosz katoná
ra rájön a testi vágy, akkor mintha valamiféle ősi parancsnak
akarna engedelmeskedni, miszerint: amikor szert teszel a hata
lomra, alázd meg gyorsan a vesztes fél női cselédeit, a férfi nejét,
anyját, lányát és minden szerelmét, rnintha ezt kívánná a keleti
regula. Ámbár van kivétel. Erre jár például a szovjet megszállás
idején az a széparcú kozák' Egerben, amikor az első szovjet kato
nai hullám lerohanja a várost, 1944. esztendö végén, akkor ez a
kozák felemeli a pincében a leborított vesszőkosarat. Alatta ott
kuporog a tizenhét éves Lizi unokatestvérern. Ö az, akit Árpád
házi Szerit Erzsébet neve napján köszöntünk, mert voltaképp Er
zsébet a neve. Tizenhét éves és kuporog, összegömbölyödvc.
Aranka akkor némán összeteszi karcsú ujjú kezét, imára, mint
egy feketéllő ikon, mert az arca kormos, így pillant fel akozákra.
A kozák meg nézi, nézi erősen Aranka szemét, Arankat. az utolsó
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úriasszony t, nézi, aztán villámsebesen visszaborítja a vesszőkosa

rat Lizire, mint aki nem látott semmit. De erről majd később.

Most még ott tartok, hogy Pongrácz István jezsuita szónoklatai
idején az 1600-as esztendőkben az ország három részre vagyon
szakadozva, Egyharmadát, a magyar Alföldet a török birtokolja.
Az ország nyugati széle és a Felvidék a királyé. A keleti rész,
amit ma Erdélynek mondunk, pediglen önálló fejedelemség, Beth
len Gábor fejedelem bírja, aki 1619-ben elfoglalja a királyság bizo
nyos részeit. Ez az ember a reformált kereszténység híve, azaz
kálvinista. Az ő indította hadjárat alatt lett vértanú Kassán három
katolikus pap: Kőrösi Márk horvát, Grodecz Menyhért lengyel
származású és maga István, az alvinci születésű, cseh eredetű

magyar. A kálvinista hajdúk bezárják őket a Király Házába. Ma
gas palota ez, a mennyezete fagerendás, három napon át se víz,
se kenyér egy falat se, csak a felszóIítgatás:

- Térjetek át kálvinista hitre! Az a magyar vallás! Az a ma
gyar hit! Szégyen a Habsburg király pápista szolgájának lenni! 
Gondolom, effélékkel traktálják őket a nyúvasztás alatt. De a pa
pok egyre ragaszkodnak a maguk hitéhez és a királyhoz.

- Ó, de naiv Maga! - Nevet rajtam történész barátom, itt Bu
dán, amikor írom ezt a könyvet. Ez a gunyoroskodó férfiú nagy
kálvinista, és én megrovom vörösbor mellett Pongrácz István ke
serves haláláért. - De naiv! Nem szent, hanem kém volt kegye
dék vértanú ősnagybácsikájaKassán. Fényjeleket adtak fáklyákkal
a papok, így tájékoztatták a Kassán kívül táborozó császári-királyi
csapatokat. Ezen bőszültek fel a kálvinista fejedelem katonái.

Ha így, ha úgy, az a biztos, hogy óriási barbárság történik
Krisztus nevében. Gyalázat. Gerendákra kötik a papok testét, fák
lyákkal égetik őket, Kőrösit leveszik, lefejezik, Grodecz testét ha
talmas ütésekkel átszurkálják, Pongráczot kasztrálják. Nem bír
meghalni. A három papot hajnalban emésztőgödörbevetik, Pong
rácz István még ott is él kerek húsz órán át. Aki ezek után meg
őrzi hitét, ha kém, ha anyagyilkos. szentté avatható. Megtörténik,
1995 júliusában, Pozsonyban. És az utódok, ha ilyen események
után megőrzik hitüket, hát majdnem szentek ők is.

Elképzelhető a jezsuita fájdalma. Marcsó szenvedése ennél jó
val enyhébb, ámbár hosszadalmas az is. A testvéremmel kitaláljuk
egyszer, hogy Marcsó ne egyen velünk az asztalnál. A sclerosis
multiplex éppen a garatot támadja, ott kezdenek bénuini az iz
mok, és az ebédek alatt Marcsó görcsösen nyeldekel, különös
hangokat hallat, engedetlen nyekergéseket. Mindez imádott és jó
vágású apánkat roppantul zavarja. Néha levágja a villát és elro
han az asztaltól, máskor csak ordít dühében. Anyát egy nap be
tessékeljük a gyerekszobába, engedelmesen leül a fehér asztalka
hoz, tálcán bevisszuk neki az ételt. Az ebédlőben csak három sze
mélyre terítenek. Már ülünk testvéremmel, amikor apa belép,
morc, helyet foglal, nézi az asztalt, ránk pillant, lehajtjuk fejünket,
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amoda terítettünk neki, mondja valamelyikünk, ekkor apa felug
rik, berohan, mint a vihar a gyerekszobába, furcsa fájdalmas kép
pel nézi anyát, felkapja a tálcát és különös gyengéd hangon
mondja, jöjjön be kérem, jöjjön vissza Marcsó. anyánk arcán hihe
tetlen boldogság, átszellemült mosoly.

Most megyek vissza Kassa városába, ahol Marcsóka a polgárit
és a felső leányiskola osztályait járja, ahol korábban a szent jezsu
ita ősnagybátyját a kálvinisták halálra kínozzák. Kassára megyek,
ahol Pongrácz István kasztrált testét kiemelik az emésztőgödör

ből, elborzad a város, még a legnyakasabb kálvinisták is bevall
ják, ezt a roppant gyalázatot a jezsuita meg nem érdemelte. Az
iszonyat híre és nyomába a felháborodás szétterjed a hazában, fel
rázza a lelkeket, a katolikusok követelik a három pap rendes elte
mettetését, kérelmezik újra és újra, de Bethlen Gábor hallgat. Hat
hónap elmúlik, de a fejedelem még mindig mélységesen hallgat,
csak hallgat, csak hallgat, csak hallgat. Bizonyára éppen tánclec
kékkel múlatja az időt. Bethlen Gábor szeret spanyol illem- és
tánctanárokat hívni udvarába, gyakorolgatja velük a sikket. a spa
nyolos módit. A krumpli formátumú hosszú orr élénken nyúlik
előre, vizslatja a sasszékat és a csíndús táncos meghajlást, billeg
és figyel, így látom őt, mert bizonyos festményeken a szeme csu
pa kandi leskelődés, figyelmes kémlelés, füle csúf, nagy azon a
festményen, és az orra valóban ronda. Azt nem látni a képen, de
az egész fizimiskából sejthető, hogya fejedelem hangja vékony,
akár a kislányként vénülő öregasszonyoké, és ha így van, akkor a
nők vérét nehezen mozdítja.

Akkor megérkezik Kassára a nő, az asszony, a királyi nádor
felesége. Pálfi Katalin. Hogy én mennyire szerétern ezt a nőt: Az
el nem mondható. Ebben a percben világosan észlelem a rnoz
gást, amint áttolom Pálfi Katalinra a roppant érzést, amit Marcsó
iránt érzek, de ritkán engedem felszínre. Áttolorn Pálfi Katalinra.
Amott nem bírom el, Katalinnál igen. Az ilyen érzés, ahogyan a
fizikusok mondják: nano objekt. A nano a mikron ezredrésze,
olyan parányi, hogy vándorolhat a testben, a szöveteken, az ere
ken át, egyik sejtből a másikba, egyik szerv ről a másikra, ily tö
megíí anyagból áll össze legtöbb érzés, általható arcról, képről,

szájról, személyről a másikra. Vándoroltatható, itt most menekü
lésképp Marcsóról PáIfi Katalinra. Elfelejtettem, hogy mi a neve
Pálfi Katalin férjének. A királyi nádornak. Talán nem is tudtam,
talán a müncheni jezsuita könyvtár irataiba nem is jegyezték volt,
mindegy, tény, hogy Kassa városába érkezik ez a rangos házaspár,
és oda jön Bethlen fejedelem, aki lakomát ad tiszteletükre. És hoJ?
A Király Házában. Abban a palotában, hol a papokat kínozták.
Gyomrot fordító, hogy épp ott. Véletlenül vagy pökhendi-szándé
kosságból? Hatalmi arroganciából? A sors kifürkészhetetlen aka
ratából? Vagy az az egyetlen pompás terem a városban. Ki tudja.
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Bethlen Gábornak, mondják, vacsora után kedve támad kicsit
forgolódni. Bemutatandó a spanyol táncleckéket. Felkéri Pálfi Ka
talint. Igen ám' De a hölgynek spanyolok nélkül is vagyon ízlése.
Hallhatta. mi történt fél esztendeje az ácsolt fagerendák alatt. Érzi
a hely rémült szellemét. Ahogy én azt a furcsa, süket csendet
Marcsó öngyilkosságai után. A különös, vad fuvallatot, ami pofán
vág és sodor, miközben nem mozdul semmi, se ablakszárny, se
függöny, se terítő, se semmi, sőt egyre mélyül a csend. Mert van
nak mély csendek, és a csendek sokaságában megkülönböztethető

a halál csendessége. Az egészen más.
- Csak azzal a feltétellel megyek kegyelmeddel táncba, ha

megígéri mindenre, ami szent. hogy a három kassai vértanúnak
megadja a legfelsőbb tiszteletet.

Ugyan fejét lehajtja közben szelíden? Vagy egyenest belenéz a
férfi szemébe? Rámered? Dühödten összeszorítja ajkát? Szigorúan
préseli ki a szavakat? Vagy ellazított ajkbiggyesztéssel, kacéran
villant? Szeretném tudni. Nagyon szeretném tudni. Kell bátornak
lenni. Táncolnak, és úgy van, ahogyan az asszony akarja.

Később, ki tudja már hány esztendő rnúltán. Pázmány Péter
kerül Esztergom főpapi székébe, a nagyeszű szónok. a magyar
nyelv briliáns tudója, az eretnekekkel együttműködésre kész fő

pap, és azt írja egyszer a protestáns Bethel Gábornak: mi azért
csak tartsunk jó korrespondentiát, mert "gallérunk alá pök az né
met", tehát Ő, Pázmány kérelmezi a pápánál. avassa szentté a
kassai papokat. Közel háromszáz év múltán lesz ebből valami:
19ü5-ben boldoggá avatják őket. Elszalad ismét vagy kilencven
esztendő. És valóban: 1995-ben szentté avatják a talán-kém pa
pokat.

Most elmenekülök bírhatóbb emlékekhez, másféle gallyakhoz.
Ámbár ezek se békések.

Ö, azok az óvári szentmiklósi Pongrácz férfiak! Rendre előjön

nek választásainkban. Az ezernyolcszázas esztendőkben - lehet
korábban is már, de én eddig tudok visszatapogatni - a család
fiatalemberei előbb magától értetődően beállnak a császári- és ki
rályi hadseregbe, az elsőszülöttek rendszerint benn is maradnak,
mert az a hagyomány az úri családokban, hogy az elsőszülött fiú
katonatiszt legyen. A második meg katolikus pap. Minél kevesebb
a föld és a vagyon valamely családban, annál fontosabb ragasz
kodni ehhez a szokáshoz, mert a katonatiszti rang akkor is társa
dalmi rang, ha üresek a zsebek. Megkapaszkodhat ezzel a fiú az
úriasság valamely létráján. A papi hivatás meg egyenesen földva
gyonhoz juttat. Az Anyaszentegyházunk gazdag, jóllehet földjei
nem örökölhetők, az bizony visszaszáll az Egyházra, de a haszná
latából. a jövedelméből gazdagodhatnak az öccsök, nének, szülék,
az egész família, Az elsőszülött óvári szentmiklósi Pongrácz fiúk
tehát császári-és királyi katonák maradnak, de amint 1848-ban
megfújják a magyariak a szabadságharc kürtjét, az egyenes dere-
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kú fiatalemberek hazarohannak Bécsből. Ez az egyenes derék ma
gától értetődő. Másképp nem ülhetnek a lovon, nem maradnának
épek, lélekben biztos nem, a lovas őrrnesterek vad kezei közott.
Visszarohannak hát valamennyien, emitt harcolni a hazában. És
mert a magyar szabadságharcok, legalábbis első nekiveselkedésre,
rendszerint elbuknak, a fiú kra halálos ítélet vár, esetleg várfogság.
De! És most jön az, amiről úgy látom, új szerzemény a magatar
tásban! Innentől kezdve a férfiak már tudnak valami újat: kihúzni
fejüket a hurokból. Kimászni a gyilkos helyzetekből. Azokból is,
amiket maguk kavarnak saját maguknak, mint a "túróczi király",
kit Mátyás Fekete Serege eltakarított az uralkodó útjából. Meg ki
másznak azokból a gyilkos helyzetekből is, amikbe erős hitük haj
szolná őket, mint a szent Pongráczot, aki nem tudott kimászni a
maga verméből. Mintha a sors itt már megelégelné a Pongrácz
férfiak nyúvásztását. Elég! - mondják odafenn. Ezeknek az újabb
Pongráczoknak. a 19. századbelieknek már hozni kell vérükben a
halált kerülő ügyességet. Az ezredfordulón írom ezt a könyvet,
2000-ben. Mostanság van a pszichológiában a paradigma váltás
ideje, most lép be a pszichológusok látomezejébe az evolúciós
pszichológia, ez a lélek tudományában azt jelenti, ami a biológiá
ban már régtől hirdetve vagyon. Nevezetesen: az a fajta élőlény

marad fenn és szaporodik tovább, amelyik lelkében is jól alkal
mazkodik a körülményekhez. A Pongrácz férfiakban, a 19. száza
diakban, már nemcsak a lélekerő, az elszántság, a szívósság, a bá
torság mutatkozik, mint az imént említett két ősnagybácsiban,ha
nem jó adag óvatosság is. Ravaszság, könnyed furmányosság, ká
sakerülgetés, meg az az áttekintő készség és célra tartottság, ami
nélkülözhetetlen a fennmaradáshoz, ami apánkban is megvolt.
noha ő nem óvári- és szentmiklósi Pongrácz - de épp a régi ro
konok férfi vonásaira ismer rá Marcsó. ezért szeret bele súlyosan
apánkba. Innen kezdve túlélők a családban a férfiak. Amolyan
Perseusok. kiket Athéné még Medúza bénító erejétől is megvéd.
Bár apánk szerint Öt a rémes harcokból. a Piávé mellől, anyjának,
Soltész Máriának imája hozta volt vissza. Ki tudja.

Jó órában mondjarn, lehetséges, hogya vértanú nem csak veze
kelt az oligarcha bűneiért, többet is tett: az utána következőknek

érdemeket gyűjtött. Előre letudta helyettük a gyilkoltatásukat,
mert folyton folyvást mennek ugyan a férfiak a különféle harcté
rekre, belefekszenek a lővészárkokba, kimásznak és elsűtik az
ágyút, fülüket befogva járőröznek és "nyelvet fognak", kúsznak a
földön és megsebesülnek, de már elkerülik a kínvallatást, az
akasztás t, a kivégzőosztagot.

A két 19. századi Pongrácz fiú közül az idősebb István. Úgy
keresztelik, ahogyan a szentet. Bécsbe kerül, az osztrákok Koburg
huszárezredének hadnagya. A magyar forradalomkor. ahogy
mondtarn, átáll Görgey Artúrhoz. és az alezredesi rendfokozatig
viszi, fontos szerepe van a szeroncsétlen debreceni csatában. A vi-
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lágosi fegyverletétel után halálra ítélik. Arról senki nem tud sem
mit, sem az iratokban, sem a családi szájhagyományban, hacsak
Aranka nem tudta, és talán mesélte volna Egerben, a meggyfa
alatt a négyszögletes teraszon, ha jobban figyelek, hogy miképp
változik István halálos ítélete tíz év várfogságra. És ebből is mért
csak három esztendőt ül az alezredes. Roppant nagy a szerencsé
je? Amnesztia sorozatba esik? Lazán bánik az úri becsülettel és
gyanús engedményt tesz a császári kopóknak? Nem tudni. Nem
ítélkezem. Túl kell élni. Kivált afölött nem bíráskodhatom, akit
halálra ítélnek. Még az is meglehet, hogy nem esett semmi folt a
nevén. Valószínűnek csupán az látszik, hogy ez a férfi - bár ka
tona - már nem olyan féktelenül vad, mint a gátlástalan oligar
cha Pongrácz, és nem is olyan rendíthetetlenül kemény a meg
győződése, mint a vértanúé. 1868 után, mihelyst kiegyezünk az
osztrák Habsburgokkal, István visszamegy katonának, vezérőrna

gyi címmel nyugdíjba vonul, és megírja a debreceni csatát, meg
más szabadságharcos emlékezéseket, szerez és szerkeszt haditu
dományi műveket, mindezek kéziratban maradnak hagyatékában
és eltűnnek.

Rettenetesek ezek a kézirat eltűnések. Nagyon fájnak. Ahogy
Marcsó apja, anyai nagyapán, a búskomor, dühében és féltékeny
ségében belevágja a kályhába a verseit! Odavész minden sora.
Ahogyan Imre nagybátyám halála után Shakespeare Enciklopé
diajának irdatlan mennyiségű kéziratát harmadik felesége a Li
pótváros egyik kukájába dobja. Ez a sztálini időkben történik,
1952-ben, a feleségnek kenyérgondja van, fütyül Shakespeare-re.
Én se figyeltem Arankara az egri teraszon. Irén nagynéném - ő

is a sztálini időkben - elássa tanár férjének sírjába annak terme
tes iskolatörténeti kéziratát. Keserűségében, mert a kiadókat nem
érdekli az írás. Vesztések, pazarlások, elvesztegetések. Türelmet
len, dühödt elpocsékolása szellemi javainknak. Máskor az a lassú
ság, a tehetetlenkedő tohonyáskodás, ahogyan mi, úri barbárok,
keresztény középosztalv elbánunk a szellem hagyatékával!

A másik Pongrácz fiú, László, ugyancsak Bécsben szolgál test
őrhadnagyként, és 1848-ban, a magyar forradalom kitörésekor ő

is Cörgeyhez pártol. Százados, majd őrnagy, és negyvenkilenc
májusában a budai vár visszafoglalásakor annyira kitűnik, hogy
alezredessé léptetik elő. A csornai harcokban is részt vesz, dan
dárparancsnok lesz, és Temesvárnál harcol utoljára. Temesvár! Ott
az a birtok, amit Hunyadi János adott az oligarcha Pongrácznak.
Azon a vidéken, Alvincen született a vértanú Pongrácz. Az egy
beesések sajátságosak. Ahogyan Kassa' Ott volt a szent Pongrácz
kínvallatása. Ott járt később Marcsóka polgáriba, majd felső le
ányiskolába, ott ábrándozott nagy lustán, és rendszerint rossz je
gyeket szerzett.

László nem esik el a temesvári csatában, az egykori oligarcha
ősnagybácsi földjén. Amint Világosnál a honvédek leteszik a fegy-
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vert, László slutty, már túl van a határon. Gyors felfogásra vall.
Az az áttekintő erő! A határozott döntés! És mindenek fölött az a
célratartottság a túlélésre mutató célgömbbel! Külföldön él a ki
egyezésig, aztán visszajön a hazába.

A nők pedig itthon, a magyar forradalom elbukása után meg
vásárolják azt a bizonyos karperecet a kilenc ezüst betűvel.

P.V.D.T.N.A.K.L.S. Pannonia Vergiss Deine Toten Nil' Als Klagl'r
Leben Sil'. Pannonia ne fÍ'/l'jtsd halottaidat, mint vádlók élnek ők. Pöl
tenberg, Vécsey, Damjanich, Desewffy, Török, Nagy Sándor, Au
lich, Knézich, Kiss, Lahner, Leiningen, Schweidel - az Aradon
kivégzett főtisztek nevének kezdőbetűiből áll össze a mondat és a
karperec kilenc betűje.

Nem tudni, hová tűnnek később az ezűstbetűk. Óvatosságból
vagy gyávaságból süllyesztik el a családfők? Az asszonyok néha
csőkönyösek és könnyelműek, mondhatni gyermekien felelőtienek

azzal a betűs karpereccel. Hátborsóztató a csend a negyvennyol
cas szabadságharc elbukása után, és hátborsóztató az bosszúálló
gyorsaság! Azonnal, de azonnal megtelnek a városi és megyei
fogdák, villámsebességgel hozzák az ítéleteket, akasztanak. akasz
tanak, temetnek. Kufstein, Olmütz, Iosefstadt, Arad, Pétervárad,
Munkács, Komárom, Pozsony, Liptóvár és Pest börtönei tele férfi
akkal. Más ezreket büntetőszázadokbasoroznak. Az ügyesebbje a
hóhér elől külföldre szalad, ahogyan Pongrácz László. Rost jaink
ban hordjuk őket, ezerszer és százszor átélünk rettegést börtöntől.

Akasztástól, kínvallatástól. És attól, hogy elveszik tőlünk, amit
becsülettel megszereztünk, vagy nem becsülettel, mint az oligar
cha ősnagybácsitól Mátyás király elszed te vagyonát.

Itt hurcolásszuk magunkban az üldöztetéseket, a megbecstele
nítéseket, az elrohanásokat és az elmeneküléseket meg a vissza
sóvárgást a hazába. Számtalan megélt részecske téblábol ben
nünk, és csak Isten a tudója, miért nem ezek, miért amaz részecs
kék bukkannak elő, miért ekkor és miért nem amakkor. Ök meg,
az ősök csak üldögélnek jessze fáján, maguk alá húzott lábbal vá
rakoznak türelmesen a megjelenhetésre bennünk, talán közben fi
nomodnak ott az üldögélés közben. Idejük van, netán gondolkod
nak, mit kellett volna másképpen módolni, ügyesebben, ízléseseb
ben, kevesebb rablással, nem oly nagyon erőszakos és fafejű hit
tel. És amikor megértették a dolgaikat, akkor jelentkeznek pót
vizsgára. És beolvadnak az ulódba.

Aztán, a szabadságharc bukása ut.in, a rettentően piszkos
munka után a főhóhért. Haynau tárborszernagyot gyorsan nyug
díjba küldi Ferenc józsef, a császár, Csend, csend. Eltelik kis idő,

nem is olyan sok, és megint szántanak, vetnek, méhészkednek.
nem csörömpölnek már az ezűstbetűk.

Ez az egész nemesi családfa, a holt, mégis nagyon élő ősök,

akik a függönyrojtokat rángatják és szívesen integetnének. csak
nem látni őket, ezek az óvári- és szentmiklósi Pongráczek. a régi
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férfiak Marcsót nem érdekelik. Mégis, a régi férfiak szerint vá
lasztja apánkat. pontosan, tévedhetetlenül, bár öntudatlanul, és
folytatja familiajának katona vonalát. Nem a középkori erőszako

sat, a gyötrelmeset, hanem a megfinomodottat. a múltszázadbelit.
Apa elegáns vitéz, lóháton trappol, vágtázik azzal a bizonyos
egyenes derékkal. furmányos, célratartott. gyorsan dönt és mindig
kihúzza nyakát a hurokból.

A szovjet megszállás után persze hallgatni kell az efféle úri ro
konságról, de akkor, az úri világban sikkes emlegetni efféle őso

ket. Marcsó mégsem beszél a negyvennyolcas túlélőkről soha.
Amit tudok róluk, azt Arankatól tudom, de október 6-án mégis
mindig történik valami. Ilyenkor Marcsóka a szokásosnál is szót
lanabb. csendesebb. Egyszer rajtakapom. hogy sír a cserépkályha
mellett, arca eltakarva két tenyerével, hangtalan zokogás rázza.
Mi lelt, mi van veled, kérdem, ő meg csak motyog, a nevek két
keze ujjai közt szivárognak kifelé a könnyel egybemosódva, tom
pán szivárognak, zizegnek. pöltenbergvécst'ydezsőfidamjaních,mint
ha litániát morrnolna, töröknagysándorjózsljalllích. Apánk e napon
az ünnepélven elmondja, hogy hősök voltak az aradi főtisztek. ki
ket a császár kivégeztetett, és jól van, kész, passz. Két gyerek ver
set mond. Az elején énekeljük a Himnuszt, az ünnepély végén a
Szózatot, kész. Sírni nem sír senki. Olyan régen volt. Marcsó meg
ott a cserépkályha mellett titokban. Máskor a rádióra borulva ta
lálom, mikor mondja valaki az aradi főtisztek történetét. Zenét is
így hallgat, ráborulva a rádióra. arra, amit apánk olykor kitesz a
nyitott abiakba. Marcsó ráborul a rádióra. szinte testével észleli az
aradiák ünneplését, k/1{'zicskís/ázárlánl'rleingenvl'sterbllrgsveideljózsef
így ömlesztve mondja, motyogja Marcsó a neveket, ahogyan Kas
sári megtanulta az orsolyitáknál. A múlt századi negyvennyolcas
túlélő nagybácsikra nem gondol. Ám a nagybácsi k kor- és pálya
társaira igen, a golyó által és az akasztással kivégzett katonatisz
tekre, és emlékszik, melyiket, hogyan. Az ujjai közt csorgó
könnyekkel rnondja, golyóá/talkísdt'2sőfisveíde/ésmégegydeatöbbitbitón.

A nagybácsi k megúszták. de ezek, akiket felsorol, ezek vesztesek,
mint Marcsó. Ezeket titokban siratja. Ha váratlanul be nem robba
nok a szebába. sose tudom meg Marcsó gyászműveletét. Máskor
is észreveszem, hogyaszenvedőkre figyel, nem a győztesekre. A
bárányra igen, a martalóc ra nem, a bériára igen, a bajnokra soha,
sem a sikeresre. a kicsattanóari vidárura alig. Magam ritkán bő

gak, még ritkabban. mint Marcsó. és én is titokban.
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