
GINO SAVlOTTI:

A KERESZTVIVŐ

Mentek valamennyien az éjszaka sötétjében, hogy reggelre
kelvén ott legyenek a csodálatos Atyát meghallgatni. Kemény
tanyasiak, munkások, fegyveresek, kereskedők; de nemes
urak is, doktorok, szép várkisasszonyok - alázatos ruhában,
hajuk fénylő, a fátylak alatt. A meghajlott hátak fölött lovagok'
domború szobormelle: a lovakat fékezve vezetik, hogy együtt
lépjenek a sokasággal. De néha, váratlanul, paták robogása
dübörög föl, a szegény nép két oldala torlódik, hogy szabadon
hagyják az utat fiatal lovasok vágtájának, mely kegyetlenül el
taposta volna őket.

- Hogy az ördög vigye el őket - csattant föl egy dühös
hang, egy asszonyé, az arcot borító köpenycsuklya alól. Am
egy öreg, ki mellette ment, lehajolt hozzá, s fülébe súgta:

- Asszony, hallgass; ne feledkezz meg magadról.
- A Szalinguerrák legfiatalabbja, barátaival - mondta

valaki. - Jókor kezdi ez is.
És más valaki:
- Az, az: Salinguerra Ursus ... De hát mit akar? Miért

hagyta el Tratta várát?
*

Egyszerre csak fájdalmas üvöltés hasítja át a levegőt, a
tömeg összetömődik a sötétben, a hosszú sor megtorlódik és
hullámozni kezd.

A fiatal ember, aki elől magasra tartja Krísztus jelvényét,
meglengette háromszor karját a levegőben, aztán hatalmas
recceenéssel földre zuhant, de aki mellette állt, csöndes barátot
színlelve, Judás módjára, most futva surrant el onnan, arcát
elfedezve.

Húsz, harminc kar nyúlt ki, hogy felemelje a keresztet,
mely nem esett a földre, hanem inkább még magasabbra len
dült, hogy tovább ússzék a levegőben, kicsattanó tűzesillanások

között; ám más karok, más kezek is megmozdultak öklelésre,
fegyverek a köpeny rejtekéből, hogya gonosz gyilkosra sújt
sanak, ki a torlódás közepébe vetvén magát a sötétben, talán
már láthatatlanná is vált.

Krisztus árulója, eretnek!
- Halál a gazra! öljétek meg őt!

- Szövetséget kötött az ördöggel.
- Halál az eretnekekre, tűzre velök! Halljanak meg már

ez egyszer!
- Megölték Krisztus hordozóját!
- Bosszút!
- Gyujtsuk fel az eretnekek viskóit!
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- Úgy van; a viskókat!
Mély hang szállt fel a hirtelen csenden a tömegből:

- Bűn volna; nagy bűn. Isten büntesse meg őt, ne ti!
De dühös lárma, ellenséges hangorkán borítá el szavát.
- Cínkosa ez, menteni akarja őt!

- Úgy van, tudjuk is, ki ő!

- öljétek meg, el ne eresszétek, kötözzétek meg!
- Bosszuljuk meg őt, tűzre az eretneket!
Ez alatt, az elesett fiatal Márk körül, aki Krísztust hordoz

ta, nagy körben gyűl a tömeg, térdre ereszkedve némelyik;
hiába élesztgetik életre őt. Az asszonyok rávilágítanak, lefelé
fordítva a fáklyákat.

Vér borította el a torkát, nagy hullámokban bugyog a vér,
arcára tapadt feketén, hajába csomósodott; félelmetes volt,
már szinte nem is emberi lény többé.

És akkor egy női hang, magasan röpülve a levegőn, csa
pott közéjük. Fekete árny tört át a gomolyagon, szétfeszítve a
halottnézöket.

- Fiam, édes fiam!
Visszahőköltekmind, csendesen. Az üldözők kiáltásai is el

haltak. Az utca púpján, a vörös lángok között csak a térdre
rogyott anya és hanyatt fordult fia maradt, véres feje anyja
ölébe nyugtatva. Mögöttük az új kereszthordozó állt, tartotta a
keresztet.

Felhangzott, tisztán és csöndesen az anya siralma. A hul
lámzó tömeg sötéten a sötétben, - mialatt csak lábuk esosz
szant itt-ott, lovak patája visszhangzott, fegyverek csörrentek,
gyerekek sikoltottak, zsoltárfoszlányok szálltak-halkultak, be
tegek nyögtek, s fiatal lányok nevettek távolabb - csak ez
hallatszott, az anya síráma a torkaszakasztott fiának fölbillent
feje fölött.

Egy hang élesen:
- Vigyétek a Szenthez!
És minden mell kinyilt ekkor egyetlen kiáltásban:
- Úgy van! Úgy van! Vigyük a Szenthez őt; mutassuk

meg Antal testvérnek!
Megkönnyebbült ünnepélyes lárma.
- Anyánk, fiadat visszaadja ő neked! Szebb lesz, mint

valaha!
De a szerencsétlen csak hallgatott, mintha meghalt volna

ő is. Ott kuporgott ő ráhajolva, kinyilt karjaival fia szívére.
Nem hallott semmit.

S akkor valaki felemelte. Mások lábán-kezén fogták a hol
tat, a processzió megindult, újra elindult.

Serkedt a hajnal fénye és átszivárgott a testek között, ki
vájva őket a sötétből. S egyszerre csak egy nehéz harang hang
ja hallatszott, már igen közelről. A gyászlepte csapatból valaki
egy dícséret dallamát pedzette.

És mindnyájan együtt énekelní kezdtek.
Füsi József fordítása.
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