
BÓKA LÁSZLÓ:

APPARUIT

Lelküket gyomlálgassák, szívüket tísztogassák az úrfiak a
szent várakozás idején - mondta komoly, mély hangján
Alexandrinus atya és kihátrált az ajtón. Egy ideig ott lebe
gett felettük szavának súlya, nehéz barna felhő ifjúságuk
egén.

Aztán összevihogtak. Stoudema úr fia nevetett először

és a csizmája szárát csapkodta féktelen vígsággal. Erre a
többiekből is előbátorodott a nevetés. Klaas Stoudema volt
az egyetlen, akire hallgattak, a herceg úrfi is elismerte fel
sőbbségét, ítéletétől jobban félt, mint apja vesszejétől. Senki
úgy nem forgatta a kardot, mint Klaas úrfi, senki úgy nem
ívott, mint ő s beszélték, hogy éjjel kijár a várból egyedül,
kíséret nélkül. A fiatalabb úrfiak szólní sem mertek jelen
létében, mert hamar rájuk csattant.

- Borom van - készségeskedett egy nyurga szeplős

úrfi - öreg bor s veres. Potabilis ...
Soknak felcsillant a szeme a hírre, de nem szóltak.

Klaas kurtán elutasította:
- Menj s idd.
A szeplős úrfi elszégyelte magát. Visszahúzódott. Valaki

még csúfot is űzött belőle: - Tisztogassad a torkodat a szent
várakozás idején. Mély hangon mondta, hogy a páter hangját
utánozza, Ezen újra nevettek. A szeplős úrfi is velük neve
tett, nem mert durcáskodni, gyenge, félénk bárány volt a
farkasfiak közt.

- Kockát vetnénk tán - bátortalankodott valaki ismét.
- Aranyba igen - felelte Klaas úrfi gúnyosan. El is

volt ezzel végezve, hogy nem vetnek kockát, ki győzne vele
aranyba játszani. Még a herceg úrfi sem, még talán apja
sem, a herceg úr. Volt köztük olyan, ki nem látott még ara
nyat, csak Stoudema úr fiánál vagy asztalon, ünnepkor.
Klaasnak szaracén szolgája volt s bőrzacskóban tartotta ara
nyát. Rengeteg kincsük otthon. Pénz is, jószág is, szolga is.

Közben bejött öreg Pieter, az udvarmester. Botra gör
nyedve.

- Mulatják magukat az úrfiak, mondta reszelős

hangján s úgy járt köztük a szeme, mint a szakácsé, ha ki
megy a baromfiudvarra. - Vigadoznak az úrfiak, haricuznak
ádvent idején.

Olyan csönd lett, hogya lélegzet is hallott. Még a herceg
úrfi is lesúnyta a fejét. A fiatalabbak, félénkebbek kisom
fordáltak a kisajtón. Öreg Pieter gyakran megvesszőztette

őket, néha csekély okon is. A herceg úrfi is mozdult volna,
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indulásra s tanácstalanul nézett Klaasra, Stoudema úr fiára.
Klaas szembe nézett, illetlen bátorsággal, az öreg Pieterrel :

- Gondod van ránk, Uram, felesen emészted magad
miattunk - mondta neki arcátlanul, - talán beküldenéd
frajjaidat, fektetnének ágyba minket, fohászkodnának velünk.

Öreg Pieter elhült. De csak megremegett botja s be
szívta bajuszát. Stoudema úr fiával ő sem mert ujjat húzni.
Apja hatalmas ember, ő maga majdan a herceg úr leányát
veszi Feleségül. De azért eldörmögte:

-- Kegyelmes herceg és úrfiak, itt a nyugodalom ideje
s az imádságé. Klaas úrfira is ráférne a szent officium...

De nem szólt többet. Kicsoszogottt. A herceg úrfi fel
lélegzett. A többiek is vígabban tekingettek s eldöccent újra
kamasz nevetésük.

A herceg úrfi kérdezte most: -- Most hová?
Stoudema úr fia hamis nevetéssel válaszolt: - Mennénk

táli orálni . ..
Nem értették, de kellemes izgalom fűtötte őket. Tudták

jól, hogy Klaas mindig s mindig valami tiloson cafol gondo
lataival, ott jár az esze, ahová ők gondolni sem mernek. A
herceg úrfi is felhúzta vékonyka szemöldökét s várakozó,
eleve beleegyező mosolygás ült arcán.

Nem is hiába. Még Klaas is halkabbra fogta a szót, mi
kor megmondta: - Meglesnők kicsi Antjét s be is kocogta
tunk hozzá ...

Ó, kicsi Ant je! A vágyak vágya! A tilalmas kis szűzi vi
rág I Édességes mennyei falat! Hogy őt meglesni s bekocog
tatni hozzá I Talán halál is jár érte. A herceg úrfi belesá
padt s azontúl válogatta színét pirosból veresbe, veresből fe
hérbe. Neki s mindeniknek álom volt kicsi Antje. Szolgálók,
frajjok, - mit számítottak az effélék, kiktől tiltották őket,

de kikhez be lehetett kocogni mégis s a tilalomőrzők is sze
met húnytak. Kicsi Ant je öreg Pietérnek volt unokaleánya,
várkívül lakott s az öreg maga őrzötte. De ma: mindnek
eszébe jutott, hogy ma fenn marad öreg Pieter a várban, mert
titkos vendégekkel, spanyol urakkal tárgyal a herceg úr s
még nekik sincs szolgálatuk, oly fontos szó esik latba. Ma
talán lehetne merni. Ma talán ...

Azért csak ketten indultak mégis. Mert úgy elhallgattak
Klaas úrfi szavára, hogy az felberzent: - Akkor aludni,
gyávák! Elegen leszünk mink ketten, herceg urammal. Tik
csak hallgassatok, ha hallgatni mertek legalább ...

Örültek, hogy megszabadultak s talán örült volna herceg
úrfi is, ha őt sem viszi magával Stoudema úr fia. De azért
bizsergett örömtől is, tudta, hogy az úrfiak háta megett sok
szor nevetik, hogy olyan gyámoltalan. Most ő a bátor! És ki
esi Ant je álmát meglesni !

Nem is nagyon lopakodtak. Az őrtoronyban ittak s koc
kát vetettek az alabárdosok. Nézték a játékot egy darab
ideig, aztán Klaas úrfi egy aranyat vetett oda: - Ez legyen
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díj 'l a játéknak, [óuraim. Mint a koncot, úgy vetette oda.
Azontúl aztán mehettek is szabadon. Csak Jaapi, a bolond
ugatott utánuk. Mindig ott fészkelt éjjel a kapu körül s hogy
észrevette őket, felsüvöltött :

- Menjetek, gyalázatosak, menjetek a gyehennára! Po
koltűzre való fajtalan ördögök, pénznyíró bitangok!

Igy kiáltozott utánuk, de csak nevették. Jaapi szavára
egy őriző se nyult fegyveréhez. Bolond, Nagyszájú bolond.
Mindenkire így kiáltott, néha akkor is, ha a kapu előtt csak
a szél sertepertélt, mintha bizony a világ tele lenne gyaláza
tosokkal, pokoltűzre valókkal, fajtalan ördögökkel, pénz
nyíró esalökkal, bitang gyehennát érdemlőkkel! Ha elunták
hallgatni, hozzávágtak valamit vagy kirugdosták a kapu alól.

A várkertben jártak már. A rövidebb utat választották,
keresztül a barátok kertjén. Félni ott sem kellett. Ilyenkor
Alexandrinus atya kántáltatta a frátereket, készültek az ün
nepre. A herceg úrfi beleborzongott ugyan, mikor először érte
fülüket a hang. Erős férfi hangok énekeltek unisono s a kert
setét volt, a barátok házában semmi világ. Remegő hangon
suttogta: - A psalmusokat éneklik, Úr születésének első

vesperáiára valókat ...

Beatus vir, qui timet Dominum:
In mandatis eius volet nimis

Igy szárnyalt a psalmus. Néha megszakította Alexand
rinus atya mély hangja, de aztán új zsoltár zengett fel: Lau
date pueri Dominum, Laudate nomen Domini ...

- Te talán érted is a papok nyelvét? - kérdezte gúnyo
san Stoudema úrfi. A kis herceg félénken vallotta be, hogy
érti, félénken, de mégis büszkeséggeI. Nem latínízált valami
igen nagyon jól, de Klaas semmi latinust nem tanult, a többi
úrfiak se tudtak semmit. Csak őneki tanította a grammatikát
Alexandrinus atya. A többiek csak nevettek már nanok óta,
hogy mindig a Redemptort emlegette. Nem tudták mit tesz
e szó. De ezt már herceg úrfi sem értette s röstelte megkér
deni.

A kishídon mentek át s már futottak is a falu felé. A
zsoltár hangja nem érte utol őket, de igen a vágy: kicsi Ant
je! Az aluvó faluban úgy jártak bátran s bizonyossággal,
mint urak, parancsolók. A néma, setét házakban pisszentes
se vert neszt, a gyáva paraszt, ha ébren volt sem dugta ki
fejét, ha úr léptét hallotta. Csak a nagy ked falánál léptek
ismét zajtalan. Öreg Pieter őrzött háza volt a kertben, nagy
tölgykapuján vasak, keresztbe, - bent némaság. Klaas úrfi
nekitámaszkodott a kerítésnek s összefogta két kezét: 
Elébb tenyerembe, onnan vállamra, majd feljebb, aztán le
ugorni ...

Neki nem kellett segítség, - hogy átsegítette a herceg
úrfit, maga már könnyen felhúzódott a kerítésfalra s be-
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ugrott ő is. A hóban nem is hallatszott, mikor lesuppantak;
itt még állt a hó, vastagon.

Örző sehol. Cseléd sehol. Kutya se.
A nagy kőház felé óvakodtak.
Az egyik ablakban égett a világ.
- Kicsi Antje ablaka, tudom, jártam itt kegyelmes

apámurammal - rebegte a herceg úrfi.
- Ha az, meglássuk, fehér az üvegje - lihegte vissza

Klaas úrfi. Magában még haragudott is: minek hozta el aids
herceget. Jöhetett volna magában. A takács feleségéhez min
dig egyedül járt.

Most nem kellett a kis hercegnek sem segítség. Elsőnek

húzódott fel a párkányra, Klaas alig tudott utána kapasz
kodni. Összekoccant a fejük, mikor beleestek. Bent a gye
henna.

Az asztal felforgatva, ládák kiborítva, takarók a földön
s a földön kicsi Ant je is, mellén összetéve két kicsiny keze,
szeme fennakadva, szája szegletén alvadt vér. Most hát meg
látták ingetépetten, bomlott hajjal. Hát erre lestek! Hát ezt
várták!

Beugrottak. Feltépték az ablakot s be mindketten. Végig
a házon. Hullákon botlottak: senki élő. És minden láda ki
borítva, cihák felvagdosva, asztalok feldöntve. Vér és dúlás.

Remegő lábbal jártak vérben s borzalomban. Stoudema
úr fia fehér mint a halál. A herceg úrfi fehér mint a halál.
Ketten, mint a gyilkosok. Csak botorkáltak. mintha az igazi
gyilkost keresnék, hogy ölje őket is. Tévedeztek leamaráról
kamarára és keresztet vetettek a halottakra.

- Halálnak háza, - suttogta Stoudema úrfi.
Zajt hallottak kintról. Az ablakhoz futottak. A vár felől

jött a zaj. Úgy meredtek a sötétbe, hogy belefájdult a sze
.mük. Lovasok jöttek. Nagy sietséggel, a lovak lába alig érte
a földet. A ház előtt elvágtattak. Vértjük csillant.

Stoudema úrfi felordított: - A spanyolok, kik apáddal
titkoztak!

Valóban ők voltak, a spanyolok, kik tanácskozásra jöt
tek s megölték az éjjel a kicsi Antjét, öreg Pietert, a herceg
urat is. Orvul, lépre csalva őket.

Mikor visszatértek a várba, már tudta minden, hogy
mi történt. Nem volt ki számonkérje tőlük, hol jártak ád
vent éjszakáján. Hajnalodott s a herceg úrfit nagy harang
zúgással fogadták. Már nem volt úrfi többé, hanem ő volt
herceg s váraknak ura. Csodálatos szabadulását beszélték s
Alexandrinus atya a fráterekkel jött elé. Ö volt az egyetlen,
ki nem ünnepelte. Csak nézett komolyan s mondta: - Ke
vés imádság után lett úrfiból férfiúvá kegyelmességed. Nagy
sor s ne feledje Úr szülerése napján meghallgatni első ves
perára való capitulumot: - Apparuit benignitas et humani
tas Salvatoris nostri Dei: non ex operibus iustitiae, quae
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[ecimus nos, sed secundum suam misericordiam salv os nos
fecit . . .

A herceg meghajtotta fejét.
Majd Stoudema úr fiára nézett. Klaas úrfi könnyezett s

,utánaeredt a barátnak. Messze valahol tűz lobbant fel. Majd
elalszik, hiszen a hó újra esni kezd, A kapu elől most hoz
zák be Jaapit, az eszelőst, vérbefagyva. A spanyolok őt is
leszúrták, mert kiáltozott, mikor szökní készültek s felverte
a várat. Még élt s habzó szájjal átkozódott: - Csak fussa
nak, a gyehennára futnak ...

A herceg a gyehennán állt már most is. Körüle felgyult
a világ. Az ifjak nem dícsérték az Urat, a férfiak nem csak
őt félték, hanem spanyol orgyilkosokat és mindenféle egyéb
erószakosokat, tolvaj pénznyírókat. fajtalanokat, pokoltűzre

való bitangokat. Ernber az embert, farkas a farkast.
Advent ideje volt s eljött advent lelke a herceg fiatal

szívébe is. Stoudema úr fia másnap tépett kámzsában, hamu
val a fején kántált a barátokkal : Jesu, Redemptor omnium . . .

Bóka László

506 vtGILlA


