
50 tiszatáj

[VAN CANKAR

Mátyás király
Olyan tisztán láttam ót, ahogy most téged, barátom.
Láttam Mátyás királyt, amint ott ült magas acéltrónján. A trónterem olyan volt,

amilyennek el szoktuk képzelni: alacsony, sötét, és olyan tágas, hogy falat és sarkokat
sehol sem látni; a szürke oszlopsorok mögött még nagyobb termek nyíltak a hideg
éjszakába. Fáklya vagy gyertya sehol sem égett, mégis gyér fénysugarak sZ\Íródtek a
homályba, mintha fehér lepkék röpködtek volna a mennyezet alatt.

Ott is voltam köztük meg nem is; belélegeztem nehéz lélegzetüket, láttam fehér
arcukat és piros vérüket; most mégis úgy érzem, csak testetlen szívem volt ott.

Mátyás királyacéltrónján ült, hatalmas volt és eros. Arca falfehér volt, széles áll-
kapcsa alatt pompás fekete szakáll hullámzott. Mélyen üló szemeiben fátyolosan lángolt
a tuz, két óriási, suru szorzettel boótott ökle a súlyos tölgyasztalon pihent, készen arra,
hogy bármelyik percben fölemelkedjék. így ült ott Mátyás király és így ültek, támasz-
kodtak, feküdtek körülötte vitézei is; egyikük sem mozdult, de nem is aludt, mert
bármelyik pillanatban üthetett az óra, melyet ezer éve megjövendöltek.

Mátyás és vitézei fátyolos izzású tekintetében várakozás feszült. Mintha az óramu-
tató épp most érné el a tizenkettót, és minden pillanatban elkezdhetne ütni. Az össze-
szoótott, hatalmas öklök várták, hogy kinyílhassanak, és kardot ragadhassanak.

Huvös szél kerekedett, mintha valahol a sötétben kinyílt volna egy láthatatlan ajtó;
Mátyás szakállának fekete hullámai feléledtek és susogni kezdtek, szemében a láng fel-
lobbant, és világosabban kezdett ragyogni.

Egy különös alak lépett a terembe, senki sem tudta, honnan, miként jött; egyszer
csak ott állt Mátyás tölgyfa asztala elótt. Arca csupa vér volt, alig Iehetett kivenni
vonásait; rongyos ruhája is véres és sáros; bal kabátujja üresen lógott lefelé. így lépett
Mátyás vitézei közé, s egy szót sem szólt; azon nyomban hasonlatossá vált hozzájuk,
csöndes mozdulatlanságba dermedt, jobb keze ökölbe szorult: sötét szemében kigyúlt a
várakozás lángja.

De már jött a következo; ez mankóval sántikált, mert a fél lába hiányzott;
ugyanúgy tett, mint az elso. Utána mindjárt megjelent a harmadik, aki, lássatok csodát,
a kezeDen hozta saját fejét, amely az összetapadt hajtincsektol egészen az álláig vértol
volt iszamos, de még élt, szemei élénken ragyogtak; amint beállt a társai közé, fölemel-
te a fejét, és a nyakára helyezte.

Néztem e csodát, és egyáltalán nem csodálkoztam; úgy tunt fel nekem, mintha
mindez a legnagyobb rendben volna, és nem is lehetne másként.

Akkor sem csodálkoztam, amikor már hosszú menetben jöttek mindenfelol; olyan
menetek, amilyet emberi szem még nem látott. Csöndben, hangtalanul jöttek, léptek
zaja sem hallatszott - ezer meg ezer éló testu, figyeló szemu, remegó szívu, hangtalan
árnyék. És csak jöttek és jöttek; szakadatlanul ontotta oket az éjszaka titokzatos,
homályos öle; ez az éjszaka, úgy érzem, egy évnél is tovább tartott. A terem egyre
tágasabb lett, széthúz6dott a végtelenbe, így mindenkinekjutott hely.

Mátyás király nem mozdult, lángoló szeme még csak nem is pislogott annak lát-
tán, hogy olyan hatalmassá nótt a taDora, mint a Jozafát völgye ítéletnapkor. Nem akart
véget érni e szörnyu éjszaka, melynek szörnyuségét a csend csak fokozta; már egy éve
tartott, már fordult a második, harmadik év is.




