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Arcok megszámlálhatatlan légióit láttam, de mindegyiket külön-külön is felismer-
tem kivétel nélkül, közelrol és a terem mélyébol is; mert véresek voltak ugyan, de
sápadtan világítottak a homályban, mint megannyi éiieli lepke. Nincs olyan emberi arc,
amely ne lett volna ott Mátyás katonáinak sorában. Zsenge, pelyhes állú ifjak, akik épp
hogy leszálltak a hintalóról, napbarnította, eros állú, komoly tekintetu férfiak, hajlott
hátú, osz bajuszos, bozontos szemöldöku öregek. Sok no is akadt köztük, fiatalok és
szépek, öregek és púposak; voltak gyerekek is, akik épp hogy járni kezdtek, de még
karon ülo csecsemoket is láttam.

A világ minden részébol és országából gyultek ide; ahány nemzet csak volt a föld-
kerekségen, az mind ott volt Mátyás táborában, és várta a kinyilatkoztatást. Nemcsak
fehér arcokat láttam, hanem sárgát, rézborut és egészen feketét is. Bármennyire külön-
böztek is születésben, származásban, korban és termetben, valamitol eggyé váltak, amit
a szívemben éreztem, ha rájuk tekintettem, de amit lehetetlen szavakba foglalni.

Nemcsak a fekete, alvadt vér kötötte össze Mátyás katonáit. Volt valami más is,
ami lényegesen több ennél - mintha mindegyikük a tenyerén hordozta volna saját élo,
remego szívét. E szívben benne volt az utolsó cseppig kiivott fájdalom emlékezete, az
igazságtalanul, méltatlanul elszenvedett keseruségé, az istentelen sérelmeké, a bún és
ítélet nélküli büntetésé, szégyené és megaláztatásé; a gogbol eltiport szerelem, az elárult
huség és megcsalatott hit emlékezete. De e keseruséggel telt fekete tó fölött ott
világított a várakozás, a beteljesülés pillanatába vetett tiszta, eros hit kiolthatatlan,
békés fénye, amely a keseruség tavából meótkezett.

Egy megkorbácsolt, kirabolt, porig alázott, meggyalázott ember volt. Mátyás ki-
rály egy vitéze.

Szétnyílt a fekete mennyezet, felragyogott az ég, a hatalmas Mátyás király fel-
állt, és -

Semmi többet nem láttam.
Hol és mikor történt ez? Hol és mikor lesz?
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Fekete falak

Repedezo fekete falak
a lelkem fölött.
Zuhanó, pislákoló
emberlámpások.
Egyszeru hal
úszik a sötétben.

Fekete szembogarú.

Egy emberjön
az éj-tömlöc
szívébol.




