
gek elé vitték. És Szent Genovéva, aki gyenge nő volt, egy párizsi kislány. És
óriásí seregekrőlvolt szó, a pogányok seregéről, tele vérrel és gyilkos indulattal.
Es ott nem egy kard volt, ott nem egy kard volt többé, nem egy kard, mint ami
kor a papi fejedelmek katona szelgájának kardjáról volt szó, Mint amikor Mal
chus kardjáról vagy botjáról volt szó. Egyetlen kardról, egy bakter-kardról. Egy
mezőőr-kardról. Itt ezer és ezer és százezer kard volt. Amelyeket forgattak. Es
amelyeket még forgatnak. Sokat. Sokáig. .

Amelyekkel bánni tudnak.
Amelyeket használnak.
Mégis szembeszálltak velük.
Magukba rejtve Isten dicsőségétvitték.
Ezek aztán pásztorok voltak. Ezek többet tettek nyájukért,mint amazok a nagy

PásZtorért, a főpásztorért. Ezek többet tettek Isten népéért, mint amazok magá-
ért Istenért. l

Gerveisei Minden szent, bárhova is ment, Isten dicsőségéthirdette.
Jeannette: Ezek a barbárokkal szálltak szembe, a barbárok seregeivel, óriási

hadseregekkel, pogány seregekkel. Ezek százszorta barbárabbak voltak, száz
szorta rosszabbak, végtelenül barbárabbak, végtelenül rosszabbak még az ango-
loknál is. Es a burgundíaknál-is, .

Mégis. szembeszálltak velük. Magukba rejtve Isten dicsőségét és Jézus testét
vitték. Es a barbárok homloka meghajolt előttük. Győztesek .a legyőzetésben,
győztek, diadalmaskodtak agyőzteseken.

Szélpál Arpád fordítása

KÖNTÖS-SZABÓ ZOLTÁN

PIROS HAJÓK, ÉGÖ VITORLÁK

ez. Dávid, immár harminckilenc esztendeje, felriad éjnek évadján: csurom nyi
rok egész teste, erős viszketegség kínozza, akárha bolhák csípnék, méghozzá ku
tyabolhák. Régente megvárta, míg elpárált a verejtéke, megszűnt teste viszketeg
sége, aztán visszaaludott csituló szívveréssel. Mióta egyedül él, nem tud, nem is,
akar visszaaludni. Kikászálódik ágyából, étvágytalan fal valamit, csakis azért,
hogy ne éhgyomorra szívja el az első cigarettáját. Leül a konyhaasztalhoz, lejegy
zi az álmából hozott mondatot: "Gyapjat növeszt a teknősbéka, kígyóvá vedlik a
bárány."

- Máma például ezt a mondatot hoztam magammal meglehetősen zűrzavaros

álmomból. Gyorsan lejegyeztem, a dátumot csak öste tűntetem fel, ki tudja, ad-
.dig még eszembe jut valami, amit érdemesnek találok feljegyezni. Itt van például
a tegnapi termés: "Elmondhatom tiszta lelkiösmerettel, hogy becsületes szegény
emberként marad vissza emlékezetem, és senki sem vádolhat elfogultsággal,
ha Emlékirataimban olyan eseményekre is sort kerítek, amelyekben nem csak a
gyermekkor csacsogó bugyutaságai vagy a természet öröktől való szépségei fog-
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lalnak el tág helyet, sem az olyasfajta megszépítő emlékezet, melynek olvastán
az olvasó elpilled valósággal. Bizony nem csak nehéz, de szerfölött veszélyekkel
terhes élet maradt mögöttem, ha volt is szakasz, amikor nyugodt voltam, az rop
pant ritka volt. Annyi volt az, mint amikor jó nagyot, de utolsót lobban a gyertya
kanóca. 1981. március hó 'l-én." .

Cz. Dávid hetvenharmadik esztendőjét tapossa, kilenc esztendeje egyedül él,
még macskája sincs. Tavasszal lebontják a házat, kap egy. garzont valahol. Ha
megéri. Volt már egy sima agyvérzése, rövid időre lebénult a jobb oldala, aztán újra
helyreállt a háztartás a szervezetében. .

- Többféle félelem kerülgetett, és kerülget ma is, éjjel és nappal egyaránt. A
nappaliak még hagyján, hanem az álombéliek! Nappalijim általában az írás szol
gálatában telnek: lassan, komótosan szerzem a mondatokat, gyakran ütöm fel a
helyesírási tanácsadó szótárt, Képes vagyok órákig latolgatni: melyik jelző a he
lyénvaló, sok becsvággyal végzem emlékörökítő dolgomat. Napvilágnál a riadal
mak kísértenek meg, az éjszakai félelmeknél kevésbé terhesek ezek, csak feltűn

nek gyomor- vagy szívrezgés képében, aztán állnak is- tova. "Ha élni akarsz, ké
szülj a halálra, észrevedd, hogy magasabb lett a konyha küszöbe, akkorát döc-

. censz, hogy összeverődnek szemfogaid, amelyek már nincsenek, az elkoszolódott
függönyt mosásba kéne adni, de túl magasan van a karnis, Jákob létrájávaltalán
elérnéd, inkább hagyod, biztos szétfoszlana a mosásban, így legalább összetartja
a nikotin és a mocsok,"

Cz. Dávid a vasúttól ment nyugdíjba, váltóőr volt. Munkahelyére, a vasútigaz
gatóság engedélyével, magával vitte a fiát is. Csöndes fiú volt: huszonéves korá
ban is akár egy nagylány, egész életében nézte a vonatokat, és addig integetett,
mig apja rá nem szólt: "Most már maradj veszteg, Danika, hászen nemcsak a ':0
nat, de már a délelőtt is elment." Danika hálásan mosolygott, és azt mondta: "En
nem a vonatoknak, a hajóknak integetek, apuka. A pirosra festett hajóknak, me
lyeknek olyan szépen ég a vitorlája."

1949~ben költöztem ide, Nikoláj kántortanítótól vásároltam a házat, a Majális
rét határában. Ötödmagammal éltem, úgymint: a nejemmel, két leányommal és a
fiammal, Danival, füttyös Danival. Feleségem 1969-ben halálozott el,lányaim
férjhez mentek.

Cz. Dávid három gyermeke kétszer született a világra. Nem elírás" nem pontat
lan fogalmazás. Másodszor 1944 októberében születtek újra. "Ha nem haltak is
meg, de elaléltak veszedelmesen, azt is írhatnám, hogy élő holtak voltak mintegy
hét órán által, mivel annyi ideig tombolt az öldöklés. A Cz.-gyerékek Sirbi Sever
nek köszönhették életüket. Sirbi v-i lakos volt, fő mesterségére nézve havasi pa
kulár és gerendával piacozó ember.
, - En soha nem gyűjtöttem, de kölcsönt sem adtam szívesen. Ha barátodtól
akarsz megszabadulni, vallottam, adj neki kölcsönt, úgyszintén, ha ellenséget '
akarsz szerezni. Harmincöt esztendeje múlt, hogy először és utoljára kölcsönt
adtam valakinek, fent említett piacozónak. Sirbi Sevemek éppen' a mi portánk
előtt törött el a szekere tengelye, vásárba igyekezett, sudár fenyőszálakkal. Blága
kovács nem volt hajlandó hitelbe megreperálni a tengelyt, én húztam ki Sirbit
szorult helyzetéből. Sirbi felesége rendszeresen hordta konyhánkra a tömlótú
rót, málnát, áfonyát, én biza arra számitottam, hogy alkalomadtán leszámoljuk a
portéka árából a cigánykovács általam rendezett munkadíját.

1944. október havában a ez. család arra riadt éjnek. évadján, hogy valaki veri
az ablakukat: "Az isten szerelmére, ébredjenek! Azt mi lesz ezután, nem' tudom,
de aztat mondom, házukat hagyják el. Jó lesz meghúzódni hozzánk, jöjjenek co
fort szekerembe!"
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· - A sötétben alig ismertem fel Sirbi Severt, aki a nagyfiával jött, hogy engem
és a családomat a hegyekbe mentsen. Lubbogó szívvel kapkodtuk magunkra a
gúnyát, akkor már felhallatszott az alsófaluból a sikoltozás, közelünkben is lán
goltak már a házak, a pajták, Másfél mérföldnyire lehetett a front, annyira a
viss.zavonulóhadsereg is,. ottmaradt a falunk senki földjének. Azon az éjszakán
elfordult a világ, akár az ittas fazekas korongja, elöl szaladt az ifjabb Sirbi, nyo-
mábait a feleségem a két leánykával, mögöttük én és Dani fiam: a sort öreg Sirbi,
valamint a Tisza névre hallgató kutyám zárta. Amikor BIága kovács telkére ér
tünk, borzasztó látvány tárult elénk: halottak szerbe vérbe fagyva. A kovács a
műhely előtt hevert ingben-gatyában, tőle karnyújtásnyira hatalmas nyújtó
kalapácsa, a feltúrt, vértől iszamos udvaron öregasszony, ifjonc ember, vén
ember, fiatalasszony, kicsiny és nagyobbacska gyermek. Családom egérutat
nyert, eljutott Sirbi Sever szekeréhez, mi hárman és a kutya bekerítődtünk. A
kutyát verték le elsőnek a lábairól, vasvillával, szerencsétlen állat próbált felénk
vonszolódni úgy lecsonkoltan is. Engem és Dani fiamat Kenessi ,komám vetemé
nyesében értek utol. Még hallottam Sirbi kiáltó hangját: "Megálljatok, kik vagy
tok, hát nem ismertek meg?"

Amikor Cz. Dávid. magához tért, nem érzett semmi fájdalmat. Alatta, szinte
agyonnyomva, Dániel fia feküdt. Az apa fogta fel a fiúnak szánt ütéseket és szú
rásokat, It kutya meg azokat a csapásokat, amelyeket Cz, Dávidnak szántak.
Próbált feltámbáskodni, kínlódott, hogy megszabaduljon a nyakába dermedt ku
tya tetemétől. A hátába, vállába ütött sebeket sem érezte, csak borzasztó viszke
tegség kínozta. "Kutyával hálunk, mondta vigyorogva Dani fia, bolhásan ébred
tünk. Hol az a hajó, amivel idáig jöttünk?"

- Emlékirataim tizenegy száz oldalas füzetet töltenek meg. Most éppen egy
összefoglaló címet keresek. Egyszerű vasutas létemre azt is tudom, hogy minden
cím egy jelképrendszer tömörítése, mivel két fogalom tartalmi hasonlóságán ala
puló szókép, vagyis egy telibe talált metafora. Utolsó' bejegyzésem ez: "Távozó
esztendeiből egyéb haszná sincs az embernek, mint hogy napjainak és elmúlt
cselekedeteinek restellni való önzésére, gyúlölködéseire, rosszhiszemű gyanúsít
gatásaira emlékezzék. Szerencsétlen, ostoba az, aki csak a jelenre gondol és köz
ben elhanyagolja a múltat. A jelen csak pillanatnyi, ezért nem tud oktatni minket
megbízhatóan, hanemha a .múltból a jelenre és a jövőre is lehet következtetni." 
Tavasszal otthon jártam: elidőztem a Sírkert fölött kékülő kőnél: alatta nyugsza
nak ama októberi éjszaka áldozatai. Elmélyedtem' bánatos gondolataimban, hir
telen arra riadtam: vadpulyka rikoltozik rémes hangon. Ki hinné, hogy örömében
rikolt: fészekre bukkant. Elfelé indultam a Sírkertből, ölt a bánat, miközben jó
megnyugvást kívántam a boldogtalan pakulárnak, aki aJl!B. reggelre kelve tátott
szájjal hevert egy hagymaágy kellős közepén. Összezúzott orcáján-foltos kósza
legyek teprenkedtek. Ama hét óra alatt Sirbin kívül még három havasi embert is
agyonvertek. Hány halottja volt ama éjszakának, nem tudja senki pontosan. A
közös sír fölött P., az unitárius tiszteletes úr mondott beszédet.
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