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Szép, langyos tavaszi délelőtt volt. A hegyek felől szelíd fuvalom szállt és
megbolygatta a gyümölcsfák rügyekkel teli ágait. Vidáman csillogtak a vá
roska tetői a. napfényben délnyugatnak fordult szélkakasaikkal. A házak
tisztán, multheti záporoktól ragyogóra mosdatva lapultak kétoldalt a kacska
ringós utcák mentén. Előttük a kövezet oaatornaazerűmélyedéseiben tavalyi
kórók, céltalan hulladékok hevertek, málló hordalék, amit a hegyoldalakról
sodortak le s otthagytak az olvadáskor lerohanö hirtelen árvizek. A fönn
akadt magvak néhol gyökeret eresztettek, s a kövek ujjnyi réseiben nyurga
fűszélak lengedeztek. A füvek közt tyúk kapart és kárálva hívta sárga csibéit.
Az ég derűs volt, tiszta kék, s alatta szinte kivirágzottak a dóm két karcsú
tornyának ágbogas kőcsipkéi.

Márton, az ács tágas udvarán foglalatoskodott a frissen gyalult desz
kák közt. Mögötte a kecskelábas asztalon hevertek a szerszámai. Kigombolta
prémes báránybőrkabátját, mert a déli melegben megizzasztotta a munka.
Kintről zaj hallatszott: csatlósok vágtattak el a ház előtt, s amenték réz
gombjai büszkén villantak. A kapu tárva volt, látszottak a szemközti abla
kokban fölbukkanó kiváncsi női fejek, s az utca túlsó oldalán a lármás gyerek
sereg, mely futva követte a cifra vitézeket, s most bámészan megállt, ahogy
azok eltüntek, távol, Szent György terén, a városháza árkádjai mögött,

Delet harangoztak. Az ács levette fövegét, végigsimított a szakállán, és
nagy fohásszal kezdett neki az Angelusznak. Az asszonyok szégyenkezve
kapták vissza fejüket, s a következő pillanatban már csak az ablakfüggö
nyök szemérmes csipkéi fehérlettek ki az útra. A gyerekek halkabbra fog
ták hangjukat, keresztet hánytak magukra és elsompolyogtak.

Nagyot kondult a harmadik vers után a harang, körül visszazengett rá
a hegykoszorú zsendülő erdőivel, s az ég is, kék kupolájával; aztán csönd
lett, csak a kotlós lármázott, pelyhes kicsinyeit új zsákmányhoz osalogatva.
Az ács még míndíg imádkozott.

- Kész az ebéd! - kiáltott a konyha felől egy fiatalos női hang, s a
nyíló ajtó gőzében egy szőke, főkötös fej kémlelt ki ; szőke fürtjei a főkötő

alól makrancosan tekeredtek ki, rá formás vállaira.
- Márton bácsi, kész a leves! - ismételte türelmetlenül a hivást, de

a szigorú tekintet elől visszahúzódott, kedvetlen vállvonással, a konyha
zajos homályába.

V I G I L I A



ad resurrectionis gloriam perduoamur, per Christum Dominum
nostrum, Amen, - fejezte be végre mély dörmögéssei az ács ájtatosságát,
olyan hanghordozással, ahogy tisztelendő Fl6rián atya, Szent Tamás káp
talanjának prépostja szokta figyelmeztetni elmélázó ministránsát a feleletre.
Keresztet vetett, lassú, kimért mozdulatokkal, hóna alá vette szerszámait,
az éles baltát és a gyalut, s a ház felé indult.

Ekkor fényes hintó fordult be a tárt kapun, kocaisa peckesen ült a bakon
s a lovak kényesen emelgették lábaikat. Két ünneplőbe öltözött, méltóság
teljes férfi szállt ki ; tisztelettudó főhajtássalköszöntötték Mártont, az ácsot.

Két szenátor volt.

2.

Bent a hűvös, homályos, forgácsillatú szobában, melynek csupasz falain
Krisztus keresztje és a Fájdalmas Anya képe volt az egyetlen dísz, alma
bort kínált vendégeinek az ács. Azok elhelyezkedtek a durva asztal mellett
a kényelmetlen székeken, zavartan kóstolgatták a fanyar italt és céljukat
kerülgetve dícsérték az időt, a rendes. háztájat és a faragott szekrényt, az
ács mesterművét.

- A város nevében kéréssel jöttünk, - tért végre a tárgyra az egyik.
- Készséggel állok nagyságtok szolgálatára, ha tellik erőmtőI.

- Nem koccint velünk, Mester 1
- Böjt idején, - szabadkozott lehajtott fejjel az ács - Urunk szenve-

dése emlékezetére ha nem tartok nagyságtokkal, elnézik talán.
A két szenátor rajtakapottan húzta kezét az asztal alá. Nem nyúltak

többé a kiván~tos kupákhoz.
- Tegnapelőtt este, - tért vissza hivatalos hangjához az első - Ro

ráriusz Bálintot, aki a husvéti passión Judást játszotta volna, halálos kés
szúrás érte, ahogy Szent Sebestyén utcáján hazafelé haladt. Délután temetjük.

- S a gyilkos 1
- Nyoma veszett.
- Utól fogja érni az Úr méltó haragja.
- S most Judás szerepe árván maradt. Bármilyen mélyen foglalkez-

tatja is szivünket a gyász, kötelességünk, hogy helyetteséről gondoskodjunk,
annál inkább, mert az idő sürget, Tudjuk jól, hogy mester annakidején el
utasitotta Krisztus Urunk szerepét, méltatlannak mondván magát a Leg
szentebb képének viselésére. S most mégis kénytelenek vagyunk kegyességed
hez fordulni, aki mindünknél jobban ismeri a szent könyveket, s nem eshet
nehezére a szerep megtanulása, s mert úgy gondoljuk, városunk nagyságos
tanácsa ...

Cirkalmas mondataiba bonyolódva a szenátor verejtékét törülgette s
egy pillanatnyi szünetet tartott, keservesen pillogva társára, a hórihorgas"
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gunyorkás arcú Kemenes Balázsra, aki a szép mesterségek tudósa volt és
libertinus hírében állt. Ezt a pillanatnyi szünet elég volt az ácsnak. Előre

lépett, tiltakozva fordította ki tenyereit, de mielőtt szóhoz jutott volna,
Kemenes Balázs parányi gúnnyal folytatta társa abbamaradt mondókáját.

- Magunktól természetesen nem merészeltük volna kegyességedet ma
gányában háborgatni, tudván jól, mily becses ájtatosságokban tölti idejét;
de Juliánusz atyánk, Szent Erzsébet oltárának misés kanonokja, - s itt
mély tisztelettel hajtotta meg fejét - akihez először fordultunk, ezt a taná
csot adta.

Az ács visszahátrált előbbi helyére, a szekrény mellé, és megadással
hallgatott.

- Menjetek Márton testvérünkhöz. ajánlotta tisztelendőJulián atya, 
folytatta kenetesen és ravaszul Balázs - ő példás alázatosságában vállalni
fogja kívánságtok teljesítését és megmenti, méltó áldozatával, városotok
becsületét ; akit meghivtatok, B akik eljönnek, épülni Krisztus szenvedésé
nek történetén, nem fognak zúgolódva Visszafordulni. Márton testvérünk
meg fogja tenni, amit mindnyájan varunk tőle, előttetek fog járni az ön
megtagadás gyakorlásában, s mindőtök szeme láttára átélve á megtévedt
tanítvány szörnyű bűnét, szenvedésével még magasabbra fog jutni a Meg
feszített szerelmében,

Márton, az ács földre szegezett fejjel töprengett sokáig. Homlokát be
lepte a verejték, s ajkai ismeretlen lelki küzdelemben vonaglottak. S csak
sokára adta meg rekedten. halkan a feleletet.

- Legyen, ahogy kívánjátok.
Átadták neki az áruló vastag papírra írt szerepét. A tekercs gyűrött

volt és látszott rajta a meggyilkolt Roráriusz Bálint vére.

3.

- Csakhogy elmentek! - kukkant be a lány az ajtón, s az asztalra
tette a párolgó ételt. De Márton nem nyúlt hozzá. Az ablakhoz ment és bön
gészni kezdte az összevérzett papírokat.

Fönt, az első lap jobb sarkában, egymasra tolakodott betűkkel, Márk
ígéi álltak. "Iskárióti Judás pedig, egy a tizenkettő közül, elméne a papi
fejedelmekhez, hogy iSt nekik ellirulja. Kik hallván ezt, megörülének és igé
rék, hogy pénzt adnak neki. És médort keres vala, hogyan adja őt kezükbe
alkalomadtán".

Maga elé Mmmt és sokliig úgy maradt mozdulatlanul, szinte megbabo
názva. Csak akkor neszelt föl, mikor megszólaltak kint a harangok, hogy
zengésükkel kísérjék Roráriusz Balintot utolsó útján. Fölvette kabátját és
sietve ment végig a néptelen utcán, hogy utolérje a menetet, mielőtt ki-
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kanyarodik a kapun a falak alá, mezők felé, a temetőbe. A népség tisztelet
tel húzódott el az útjából.

A nyitott sír mellett roskadozva állt a szerencsétlen anya, férje karjára
támaszkodva. Az ősz Roráriusz Antal tétova tekintettel kalandozta be a
lilás alkonyi eget, mintha annak halvány, fátylas csíkjaiból akarná kiolvasni
a megölt fiú titkát. De az ég néma volt s a levegő tele a friss tavasz nyers
igéretével.

A pap befejezte a szertartást, elhalt az ének; a gyászolók elszéledtek,
s hazaindult végre a bánkódó család is. Csak Márton, az ács, maradt a friss
sírnál Lenézett a szelíd lejtőn a város felé, s látta a ciprusok mögött eltűnni

fekete, uszályos öltözetében a roskadozó asszonyt. A kopasz hegyoldal rozs
dás sziklái sötétbarnára váltak, s a csúcs merev fenyői fölött kigyulladt az
esthajnali csillag. Márton lehajolt a sírkereszthez, még egyszer figyelmesen
elolvasta föliratát. "Valentinus Rorarius baccalaureus artium, obiit a. 1507,
18. Mart. In te Domine speravi."

S ekkor különösképen eszébejutott Máté evangéliumának egy helye.
"Jaj annak, ki az Emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak, ha nem szüle
tett volna az az ember. Megszólalván pedig Judás, ki elárulta őt, mondá :
Csak nem én vagyok, Rabbi 1 Felelé neki: Te mondád."

Sietve elhagyta a temetőt.

A kanonokok házai mellett vezetett az útja hazafelé. Az ablakok mind
sötétek voltak, egyedül Julián atya szobájában pislákolt a mécs. Az ács
megállt, hirtelen elhatározással a kapuhoz lépett, a csengő felé nyúlt; már-már
megrántotta a zsinórt, mikor mégis meggondolta magát és óvatosan elosont.

Mögötte a dóm két tornya fenyegetett; olyanok voltak most, mint két
könyörtelen, óriási dárda.

Innét Szent Sebestyén utcáján át juthatott haza leghamarabb; ez a
néptelen sikátor nyílegyenesen vezetett a vakablakos, gyanus viskók, csu
pasz tűzfalak közt, s alig pár lépésre az ács otthonától torkollt bele a nagy
kerülőkkel haladó főútba. Márton ösztönösen a sikátornak vette lépteit,
szokás szerint. De a sarkon tétován megtorpant, visszanézett, nem követik-e,
B inkább a kerülőt választotta, pedig már későre járt. Fönt az ég csupa
csillag volt.

4.

Végigvetette magát az ágyon, lecsukta pílláít, de nem jött álom a sze
mére. Nyugtalanul forgolódott, erőltette az alvást, majd reménytelenül meg
adta magát; kezeit összekulcsolta a tarkója mögött, s igy, hanyatt, bámult
bele az éjszaka áthatolhatatlan sötétségébe.

Ott, ahol a falon Krisztus keresztje függött, egyszerre egész világosan
meglátta Roráriusz Bálint vidám, csinos fiatal arcát. Mosolygott, ugyanúgy,
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mint mikor Krakkóból házatérve először sétált végig vasárnap délelőtt a
városkán, s a lányok alattomban megfordultak utána. Farkasszemet néz
tek; de a fiú képe közben elváltozott, furcsán riadtra, majd fájdalmasra,
megmerevedő ajkain a rémület félbenmaradt kiáltásáva!. A földön előre

bukva feküdt, s ő mégis szemben látta; vállát fájdítva fölhúzta, hogy ma
gasabban volt a fejénél, és szép halvány arcára sötét csíkban csordult rá
a mély sebből a vér.

Roráriusz Bálint most előrelépett és jéghideg kezét rátette az ács verej
tékes homlokára. "Mért kellett ez neked 1" - kérdezte szemrehányóan.

Márton iszonyú erővel rúgott a levegőbe, öklével is előreütött és vadul
fölkiáltott.

- Nem, ne gyötörj! Tudod, láttalak! Ne, engedj ...
Megijedt a saját hangjától, kijózanodva ült föl, körültapogatott, de a

keze akadálytalanul siklott a levegőben. Fényt lobbantott: a kereszt ott
lógott bántatlanul a falon.

Visszafeküdt és mormolva imádkozott ... sicut et nos dimittimus de
bitoribus nosbris. Et ne nos indueas in tentationem. .. S most Rorárius
Bálint halkan a fülébe súgta: "A kést vesd a csatornába, mossa le róla a
vért a víz, temesse be pengéjét a .föveny."

Fölugrott, rajtakapottan, s a szekrény felé tapogatott a sötétben. Kint
a folyosón lépések koppantak s imbolygó lámpavilág jelent meg.

- Ki az 1 - szólt ki remegő hangon.
- Csak én.
Fölnyílt az ajtó, Margit lépett be, fején kendővel, mely alól kifolytak

gubancos szőke csigái. Rámosolygott az ácsra.
- Márton bácsi kiáltott 1
- Nem, dehogy, honnan veszed 1
- Pedig én biztosan tudom, hogy Márton bácsi kiáltott.
Értelmetlenül fölvihogott, s az ács csak most vette észre, hogy egyet

len szál ing minden ruházata.
- Megfázol, lányom, - dadogta zavartan és bizonytalanul rátapintott

a vállára - igen, megfázol, - mondta most már fölényesebben - tudod,
hűvös van, csalékony tavasz ...

Hirtelen erőt vett magán, kituszkolta az ajtón és megfordította a zár
ban a kulcsot. Kint búsan hangzottak a lassan távolodó léptek, s az ajtó
kémlelőjében egyre fogyott a sárga fény; végül kialudt egészen, Margit
szobájának ajtaja csikordult, s az ács ott maradt újra egyedül a sötétben.

Izgalma elmúlt már, csak végtelenül, eImondhatatlanul szomorú volt.
Megalázottnak érezte magát a lány cinkos mosolyától, mely azt vágta a
szemébe: tudom, hogy kívánsz engem, ime eljöttem, végy birtokodba. És
egyszerre fájt is, hogy el kellett küldenie, el az egyetlen lényt talán, aki
igazán jó volt hozzá, aki lázas tavaszi türelmetlenségében belelátott az ő

VIGILIA



lelke iszonyatos boz6tjába, s belevetette volna magát, önfeláldozó meg
gondolatlansággal, ennek a boz6tnak a tövisei közé. Ugy érezte, csöndes
megértésüknek egyszerre vége lett, vége lett, ahelyett, hogy elkezdődött volna.

Az ács most vísszaemlékezett vágya első gerjedezésére, tiltakozásaira és
beleegyezésére, vissza arra, hogy kerítette hatalmába a pusztító szenvedély,
amelynek gyávaságból nem merte átadni magát, s amelyet gyöngeségből

nem tudott kiirtani magából. Szentnek hitték, szentnek mutatta magát, de
éjszakákon Margittal álmodott és örült álmainak, szívesen tért nyugodni s
nem készítette ágya mellé az ostort, hogy elűzze vele a test kisértéseit. Mar
git karjait érezte nyaka körül, Margit száját érezte száján, hitvány volt a
tettre s csak gondolatban bujálkodott, hazug félálomban, elhitetve magával,
hogy nem tehet róla, az öntudatlanságnak nem ura. Reggelre kelve pedig
így csalta meg magát: "Ő szegény árva lány, irgalomból vettem magam
hoz, nem űzhetem el, nem hagyhatom sorsára." Megbotránkoztatta a szeme,
a keze, az agya, és nem vájta ki a szemét, nem vágta le a kezét, nem fegyel
mezte az agyát. A könyörületes rokon volt, annak hazudta magát, pedig
érezte, hogy egyre mélyebbre süllyed bujasága mocsarában; a nép meghajolt
és senki nem gondolt rosszat, az ács meg szentséges hírébe burkolódzva
félénk és konok bűneit ápolgatta. "Hogy volna vétek 1" - kérdezte magá
tól, és gyónásaiban nem akart tudni a vágyak éjszakáiról s az éjszakák mez
telenül kísértő árnyékairól. S így élt, imádságosan és megátalkodottan;
mondotta, hogy "Uram, Uram", de a lelke mélyén sötét titkot őrzött.

Margit tudhatta vajjon 1 Nem, az ács nem árulta el magát, ritka símo
gatásai atyáskodóak voltak, s fojtott remegését nem vehette észre senki.
Nem történt semmi köztük; az ő bűnei nem a test, hanem a képzelet bűnei

voltak, mindíg újak és mindíg ingerlően édesek.
És Margit ma este fölajánlotta magát. Szeret 1 - tanakodott az ács,

és felelt is rá : nem. Nem, nem szerelem volt ez, hanem csak kaland, játékos,
ostoba cédaság, tavaszi láz, semmi más; a föld is nedvektől duzzad ilyen
kor, a levegő nyers és ezeken az éjszakákon pattannak ki a rügyek, a lányok
nyugtalanok és céltalan várakozással terhesek, várakozással, melyben meg
érzik mások rejtett gondolatait, megremegnek, engedelmesen visszazengenek
rá, alázatosak lesznek és éretten lekonyulnak, mint a túlduzzadt bimb6k,
mielőtt kifeslenének.

"Hiszen őt szerette !"
Az ács szíve vadul doboini kezdett esztelen féltékenységében. Emléke

zett, késő alkonyat volt, s ő látta a kertek alól besuhanni az árnyban Ro
ráriusz Bálintot; meglapult az udvaron fölhalmozott gerendák közt, szám
lálta a lassú perceket, a sorra gyúlong6 csillagokat, a vére forr6 volt és majd
szétvetette a testét, az agya lüktetett és úgy érezte, meghasad arra a gon
dolatra, hogy azok ott bent ketten az esti homályban, - azt hiszik, a szom
széd városban jár - elkövetik azt, amit ő elszalasztott, amihez mindvégig
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gyáva volt, igen, egyedül csak gyáva, gyáva és nem jó vagy szent, gyáva!
gyáva! Minden pillanatban kész volt rá, hogy berontson, rájuk törjön, de
nem tette, várt és készült, elszántan, míg elvesztette szinte az eszméletét,
ködös aggyal lopódzott az ifjú után, akkor már egész sötét volt, részeg volt,
önkívületben, csak ment, fal mellett, árnyékban, Szent Sebestyén utcáján
Roráriusz Bálint után, aki szerelmesen fütyült az éjszaka csillagai alatt ...
S akkor ő arra gondolt, hogy ez most hazamegy és álmodni fog róla, aki csak
övé, álmodni fog a ezerelméről és érezni fogja a csókját, s ha most Szent
Sebestyén utcájából kiér, akkor örökre eltűnik, akkor nincs hatalom szembe
nézni vele többet, a akkor ő itt marad kijátszottnak, némaságra kárhoztatva
álszent áhitatában, már látszott a dóm fala, és akkor ő nem bírta tovább,
ráugrott, és hátulról, tövig, mielőtt szólhatott, segítségért kiálthatott volna,
a kést ...

Egész testét rázta a láz. Kabátot kapott magára, a szekrényből magá
hoz vette a kést és elhagyta a házat. Keleten már a hajnal közeledését je
lezte egy halavány csík. A patak fölött a hídon megállt, sokáig nézte az el
folyó habokat, s measze lent a parti fák fekete árnyait. S közben, mintegy
véletlenül, kiejtette kezéből a véres szerszámot.

Tovább indult, kifelé a városból. Valami roppant a kabátja zsebében.
Vastag papírtekercs volt. Kivette és megnézte az erősödő hajnali fényben.
S ahol fölnyitotta, el is olvasta mindjárt az első sorokat :

- Júdás: Csak nem én vagyok, Rabbi 1
- Christus : Te mondád,

5.

"Elmegyek Julián atyához és bevallok míndent." Ezzel az elhatározás
sal tért haza a szokatlan hajnali sétából. De az utcán inasok jöttek szembe
és mélyet köszöntek, asszonyok haladtak el mellette és tisztelettel meg
hajtották a fejüket. Az ács előkotorta szerszámait és nekifogott a munká
nak. Nem volt ereje letépni álarcát; a szégyenre gondolt, a megaláztatásra,
a titkos ellenségek kárörömére : "fme, a szent !"

A dóm tornyaiban reggeli mísére kondultak a harangok. Keresztet
vetett és indult, azokása szerint, a templomba.

A kapuban megtorpant egy pillanatra. Aztán meglátta házából kilépni
a libertinus Kemenes Balázst, látta szakadozott sorokban a dóm felé haladni
a friss fényben az ájtatosak csapatát, azokat, akik naponta mellette ültek a
faragott régi padokban s bizonyára megbotránkoznának, ha üresen látnák
a helyét. Levette kalapját és belépett.

Hűvös homály fogadta, elől a főoltáron már lobogtak a gyertyák, a
templomszolga csoszogva vitte ki a vizet és bort, s a sekrestyeajtóban, lila
ruhás minisztránsai mögött, föltűnt a nagyprépost komoly, szikár- alakja.
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· Az ács leborult, tenyerébe temette arcát, mintha imádkoznék.
Kint pedig a tavasz nőtt és teljesedett, barkák selymét bolygatta a szél,

a dómpárkány tekert testű kő baziliszkusai babonázó szemeikkel zordan
meredtek az égre, de az ég nem borult el, ragyogott és nevetett, ringatta a
hancúrozó madarakat. A Szentháromság kútjából csobogott a víz, libák sora
vonult végig az utcán, a patak felé és Dávid, az iskolamester, görnyedten
vezette kamasz tanítványait, akik a misén énekeltek. A gyerekek nevelet
lenül vihogtak össze, amint meglátták a szakállas ácsot. Márton most nem
haragudott érte. Úgy érezte, ezek a pattanásos képek - gúnyuk fintorába
merevedve, ahogy Dávid hátrafordult - az egyedül őszinték s talán az volna
a legjobb, ha mindenki a szemébe nevetne, ugyanígy, megcibálnák a szakállát,
szemenköpnék és kiűznék a falakon túlra, mint vásár idején a hamis pénz
váltókat. De a gyerekek elvonultak, elnyelte őket a káptalani iskola dohos,
mélyöblű kapuja, a pedellus betaszította az ajtószárnyakat, s akikkel eztán
találkozott, úgy néztek rá, mint szentre, Krisztus méltó és igaz barátjára.

Mert már előző délután híre futott az ács áldozatának: elvállalta Júdás
szerepét, aki lemondott az Üdvözítőéről. Jámborságát új, fényes példa iga
zolta, a szemekből hála és csodálat sugárzott felé, s a tekintetek alázata
jobban belekényszerítette hazugságába, mint valaha. Foglya volt bűnének,

foglya a jóvátehetetlen hazugságnak, börtönné vált az élete, s ebből a bör
tönből nem nyilt semerre menekvés.

Szobájába menekült, mert udvarán sem volt már nyugovása. Minduntalan
kósza járókelők haladtak el a ház előtt, lassú léptekkel, nyakukat forgatva,
hogy lássák, megcsodálják, emlékezetükbe véssék a szent munkás alakját.

Bent aztán maga elé terítette a véres papírokat és lázasan olvasta a.
nehézkes betűkkel rótt sorokat. Mintha valami ellenállhatatlan erő kényszerí
tené, képtelen volt mással foglalkozni, mohón olvasott, a szavak, mondatok
beleették magukat a szívébe, elméjébe, s bá.rmennyire is erőltette másfelé
gondolatait, minduntalan a szerep szőlamai ötlöttele föl benne.

Később hangosan szavalva járkálni kezdett és Margit, mikor az ebédet
hozta, azt hitte, megháborodott.

Egy hét volt még nagyszombat ünnepéig.
Márton, a reggeli misék kivételével, nem mozdult ki a házból. Szakálla

elburjánzott, szemei alatt is kiütköztek a rendetlen tüskék, tekintete tüzes
volt, zavart és ijesztő, hogy a lány már be se mert menni hozzá, csak az ajtó
elé tette le az ételt, ami sokszor megbőrösödött és kihűlt, mire éhségében
kinyúlt érte az ács.

Az udvart fölverték a tavaszi dudvák, a friss deszkákra madarak pisz
koltak és vásott kölykök beosonva torz figurákat rajzoltak. Az udvar végén
a deszkabődéba csatangoló kutya húzódott be, ott hozta világra fázós, viny
nyogó kicsinyeit. Margit megszánta fl odalökte neki az ételt, amit meghagyott
az ács.
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Márton lefogyott, arca beesett, szemei alatt árkok kéklettek. A lány néha
az ajtóhoz lopódzott és szívdobogva hallgatta a kiszűrlSdl> vad hangokat.

- Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát 1
- Nem, nem én voltam, nem akartam, hiszen láttam őket, láttam a

két szememmel. nem tudtam, mit cselekszem, mikor fölemeltem a kést és
beledöftem, hátulról. .. irgalmazz! irgalmazz!

A lány sikoltva futott el. De futtában is hallotta a rettenetes, hörgésbe
fúló kérdést :

- Csak nem én vagyok, Rabbi 1
S rá a komor, zúgó, mennydörgésszerű feleletet :
- Te mondád!

6.

A ezentelt tűz még nem hamvadt el a dómfal tövében, mikor már meg
zendültek a városháza tornyában a kürtök, s a kapukon bevágtattak az első

kocsik. Csatlósok álltak kétoldalt az utcán, szorongatták hátra a kíváncsiakat.
A toronyból, a néma harangok mellől kémlelve hajoltak ki Dávid mester
tanítványai, harsogva kiáltoztak a lent állóknak, de a magasból azok nem hal
lották, mit mondanak. Csak a kapaszkodó, lelkendező karokat látták, amelyek
a távoli, völgyben kanyargó útra mutattak, jelezve új hintók közeledését.

Új kürtök rívalltak, mikor föltűnt amegyeispán négyese. A szenátorok
ünneplő feketében topogtak a városháza előtt. A posztósok céhjének dalárdája
rázendített a köszöntőre.

Kora délelőtt volt, de a fölbolydult városkából máris nagy csapatok
vonultak a passió színhelyére. Meredek völgykatlan volt ez a városon kivül,
alul a frissen ácsolt óriási hármas színpaddal, s a lejtőn az előkelőségeknek

állított padokkal, bársonyos székekkel. Ezeket szolgák őrizték; a nép mögöt
tük telepedett le alankán, szikladarabokon és szalmakévéken.

A völgy egészen megtelt, mire a kürtök bentről a menet indulását jelez
ték. Ragyogtak a napban a gazdagok bíborai, fényes rézgombjai, s a céhek
hatalmas zászlói lobogtak a szélben. Elől, mindjárt a kürtösök után, a sze
replők jöttek, zárt sorokban, s már jelmezeikben.

Az ács nem volt köztük. S már mindenki elfoglalta helyét, már jelet adtak
a kezdésre, mikor berohant, dúltan, tüskéktől véresre karmolva, a temető

felől. Szemei égtek, arca ijesztő volt, s azok, akik mellett elhaladt, félve
húzódtak félre.

Elhangzott a trombitaszó, a völgyet csönd töltötte be, hallatszott az
áhitattal figyelő ezrek lélekzése.

Fönt, a legfölső színpadon, mely fölött, valószínűtlen magasban, az
Atyaisten trónolt mozdulatlan angyalaival, a búcsúvacsorához készült Krisztus
és a tizenkettő.
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·Akkor hallották a völgy aljából az Úr szelid hangját.
- Bizony mondom nektek, hogy egy közületek el fog árulni engem.
S a többiek, igen megszomorodván, kezdék egyenkint kérdeni:
- Csak nem én vagyok 1
Ő pedig felelvén mondá:
- Aki velem kezét a tálba mártja, az árul el engem. Az Emberfia ugyan

elmegyen, amint meg vagyon írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az
Emberfiát elárulja; jobb lett volna annak, ha nem született volna az az ember.

Megsz61alt pedig Júdás, aki elárulta Őt.

- Csak nem én vagyok, Rabbi 1
Az óriási nézőtéren halk moraj futott át. Márton, az ács, ismert valójából

kivetkőzve, lobogva és feneketlen gonoszsággal hajolt az Üdvözítő felé, hangja
egyszerre volt szelid, hízelgő, komor és fenyegető, mcsolya lázított és gyilkolt,
maga volt a gyalázatos bún, iszonyú, elvetemült árulás.

- Te mondád!
Az ács fölugrott, mögötte koppanva borult föl a szék.
Akkor Jézus a Getszemáne nevű kertbe vonult a tízeneggyel.
- Üljetek le itt, míg odébb megyek és imádkozom.
Maga mellé vévén Pétert és Zebedeus két fiát, kezde szomorkodni és

gyötrődni. S mondá nekik:
- Szomorú az én szívem mindhalálig. Várjatok itt és virrasszatok velem.
Kissé előbbre menvén, orcájára borula, imádkozván és mondván:
- Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazonáltal ne úgy

legyen, amint én akarom, hanem amint te.
Tanítványaihoz méne és alva találá őket. Mondá Péternek:
- Igy hát egy óráig se bírtatok virrasztani velem 1 Ébren legyetek és

imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test
erőtlen.

Másodszor is elméne imádkozni. Majd visszatére ismét és ismét alva
találá őket, mert szemeik el voltak nehezedve. Otthagyá őket, visszavonul
ván imádkozni, harmadszor is, ugyanazon beszéddel. Akkor tanítványai
hoz méne.

- Aludjatok már és nyugodjatok, ím elközelgett az óra, az Emberfia
bűnösökkezébe adatik. Keljetek föl, menjünk, íme közeledik, aki engem elárult.

Míg ő szél vala, poroszlók és más fegyveres szolgák élén az ács jött, lobogva,
megnőve valami fékezhetetlen belső viharban, hogyanézőköniszonyat futott
át. Kardokkal és dorongokkal jövének, küldetve a papi fejedelmektőls a nép
véneitől. Aki pedig elárulta, jelt adott, mondván:

- Akit megcsókolok, ő az, fogjátok meg.
És azonnal Jézushoz járulván, szóla:
- Üdvözlégy, Rabbi!
És megcsókolá őt.
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Jézus pedig fölnyitá ajkát, hogy mondja neki: Barátom, mivégre jöttél.
De mielőtt megszólalhatott volna, vadul, sátánian, élete álarcát lerántva,
megmutatva mindnyájuknak meztelen, megátalkodott, sötét lelkét, fölkaca
gott, hosszan, vonaglón Márton, az ács.

Egy pillanatra döbbent csönd lett. Aztán fölzúdult a hátsó sorokban a
népség. Kövek repültek, megindult a tömeg, sziklák záporát zúdítva rohant
le a lejtőn, hogy bosszút álljon az árulón, aki elvetemültségében szemébe
nevetett isteni Áldozatának.

A csatlósok kapitánya kürtöt fúvatott, katonák robogtak nekivadult
lovakon a várfalak alól, de elkéstek; mire megérkeztek, a tömeg már a szín
padhoz ért, öles férfiak baltákat ragadtak, asszonyok és gyerekek kavicsokat
hajigáltak, az előkelők riadtan menekültek, s a völgyet betöltötte a fölháboro
dás rettentő moraja.

A következő percben szörnyű recsegéssel összeomlott a hatalmas szín
pad, maga alá temetve a Mestert és a tizenkettőt.

Márton, az ács emberfölötti erővel rúgta le magáról a rázuhant gerendát,
Aztán menekülni kezdett, föl, a hegyekbe.

Mögötte lassan elmaradtak az üldözők.

7.

Később, nagysokára, elült a völgyben a zaj. Az ács kibujt rejtekéből

és megállt a sziklaélen. A katlan üres volt, a színpad romjai lassan kibontakoz
tak a porfelhőből s m4r alig füstölögtek. Lenézett a városra; a téren tömeg
feketéllett, s ebben a percben megszólaltak a föltámadást hirdető harangok,
.A szél szakadozott énekszót sodort föl.

- Surrexit Christus hodie ...
És zászlók alatt megindult az ujjongó körmenet.
Az ács lehajtotta fejét. Teste tele volt sebekkel, ruháját ronggyá tépték

menekültében az ágak. Tudta, hogy a városba nem mehet vissza többé,
Mögötte barlang torka feketéllett. Bernát és András remeték laktak itt

hajdan, a csöpögős, nyirkos mélyben, ifjúságuk bűneit vezekelve.
Márton megkereste tekintetével a házat, amely az övé volt. Nehezen

találta meg, erősen alkonyodott már. Sokáig nézte, aztán az égen kalandozott,
fl a lenti énekszóra figyelt.

- Surrexit Christus hedie ...
Föltámadt Krisztus, akit elárult.
A harangole még mindíg zúgtak. S az ő meggyötört lelkét lassan valami

boldog békesség kerítette hatalmába, a föltámadt Krisztui;l békéje. Krisztusé,
aki ebben a pillanatban fölnyitotta sziklasírját az ő szívében is és megmutatta
magát, vigasztaló fényességben.
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· Az ács levetette minden fölös ruházatát, gubanoha kötözte és lehajította.
a völgybe. Aztán bevonult a barlangba, Bernát és András remeték örökébe.

Később - éjszaka volt már, szikrázó tavaszi csillagokkal - nyugtalan
árnyék suhant végig a hegyen, s hegy aljában a temetőn, s megállt egy friss
sírnál. Az új kereszten csillogtak az aranyozott betűk. "Valentinus Rorarius
baccalaureus artium, obiit a. 1507. 18. Mart. In te Domine speravi."

Márton, az ács, meglátta a ciprusokon túl a város villogó tetőit. És még
egyszer elbúcsúzott.

Aztán, hosszú imádság után, Martinus remete visszavonult barlangjába,
szívében a föltámadt Krisztussal, akit épp akkor hirdetett az álomból ébre
dőknek a dóm első harangszava. A kanonokok éjféli zsolozsmára vonultak.
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