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Két hónappal gyermekének születése előtt történt, hogy amikor éjfélt ütött 
az óra, Maria Agneta felébredt, s utána sehogy sem tudott újra elalud-
ni. Érezte, hogyan mocorog testében a gyermek; Maria Christine lesz 

a neve, ha lány lesz, és ő lányt akart; álmaiban már látta is a kicsit fehér tafotaruhában, fe-
kete-fehér sapkával a fején átszaladni az udvaron, és ha a ruhájába belegabalyodva botla-
dozni kezdett, a béresek és a szolgálólányok szívből nevettek és odaszaladtak hozzá, de még 
a libák és a kecskebakok az udvaron, ők is velük nevettek. És ahogy Maria Agneta lehunyt 
szemmel, mosollyal az ajkán az ágyában feküdt, önkéntelen gondolatok látogatták meg – 
egy éve, mondta magában, üresek voltak a ládák, nem volt a házban sem vászon-, sem ágy-
nemű, most pedig minden annak rendje és módja szerint folyik, mert immár van úr a ház-
nál, s a fiatalasszony érezte, hogy erős alapokon nyugszik a boldogsága, s ezt meg kellett 
köszönnie Istennek, minden javak adományozójának. Határtalanul szerette a férjét, s ami-
kor az odavolt a földeken, alig tudta kivárni, hogy hazajöjjön, és ha este meghallotta lépteit 
a lépcsőn, csak úgy zúgott a fülében a vér a viszontlátás örömétől. A szeretett férfi most ott 
feküdt mellette. Maria Agneta kissé fölemelkedett fektéből, és fülelt. Kedvese nyugodtan 
lélegzett, ám éjjel álmában olykor nagyon heves élet tombolt benne, olyankor fel-felnyö-
gött, hadonászott és felkiáltott; minden bizonnyal a királyánál volt ilyenkor a svéd seregben.

A falubeliek és a szomszéd nemesek valamennyien „svéd lovas”-nak nevezték, mert haj-
naltól napestig a kék svéd kabátját viselte, amelyben annak idején megjelent az udvarház-
ban. Az emberek azzal gúnyolták, hogy kerüli a napvilágot, nehogy látni lehessen öreg ka-
bátján a foltozás öltéseit. Minden lehető módon takarékoskodott; a keresztelői lakomára, 
mondogatta, elég pénznek kell összegyűlnie. Maria Agneta azonban titkon mégiscsak vá-
sárolt neki egy lengyelföldről a lipcsei vásárba tartó zsidótól egy kabátra való kék bársonyt; 
rőfjét fél guldenért. Hadd lássák az emberek az új kabátjában! Csak elmondani nem merte 
neki, ugyanis amikor egyszer arról beszélt vele, hogy mint nemesembernek tiszteletet pa-
rancsolóan kéne mások előtt mutatkoznia, férje így replikázott: – Most, amikor minden 
asztalos és minden kádár selyemben-bársonyban parádézik, a nemesembernek már csak 
dacból is a parasztok zsávolyzubbonyát kell viselnie.

Az emberek a faluban pusmogtak és dörmögtek: – Miféle nemesember ez? Ha egy csi-
kót, egy borjút vagy ürüt akar eladni, nincs még egy ilyen mestere az alkudozásnak, egy-egy 
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krajcáron huzakodik a közemberekkel; hol marad így a nemesi tekintély? – Amikor a svéd 
lovasnak a fülébe jutott ez a háborgás, csak nevetett: – Mire megyek a nemesemberi tekin-
téllyel? A tekintélytől ugyan egyetlen tehén vagy disznó sem hízik meg nekem! – Mind-
azonáltal mégis tiszt volt és nemesember sans reproche1, és nap mint nap új declaration 
d’amourral kedveskedett hitvesének, aki repesett a boldogságtól, amikor kedvese lelkecské-
jének, angyalkájának és legfőbb kincsének nevezte. Igaz, Christian nem volt immár a haj-
dani à la mode-gavallér; keményen kellett dolgoznia, hogy kedvükre ehessenek-ihassanak. 
Nem volt ideje, hogy délidőben vele, legkedvesebb hitvesével étkezzen; a cselédek szobájá-
ban ült le egy tányér zablevesre. Naphosszat rajta kellett tartania mindenen a szemét; hol 
itt volt dolga, hol ott, és gyakran mondogatta: „A birtok urának tudnia kell minden szal-
maszálról, amely a jászolba kerül, és minden forgácsról, amely a fatelepen a földre hull.”

Maria Agneta nagyon szeretett volna igazi segítsége lenni drága Christianjának, ám 
cseppet sem volt könnyű mindazt megjegyezni, ami tőle tanult. Tudta, hogy mennyi fát és 
mennyi rőzsét kell naponta a házba hozatni, azt is tudta, hány pint sörnek kell a vasárna-
pi asztalra kerülnie, hogy mikor jár a cselédségnek hús, mikor köles, tejleves, lisztkása vagy 
gombóc, és hogy a gombócot felerészt rozs-, felerészt árpalisztből kell csinálni. De tudott 
még sok minden mást is, és hogy teljen az idő, szép sorban elmondta magában, úgy, aho-
gyan Christianjától hallotta.

„A faluban a fogadóst két pár tyúk és öt tucat tojás ille-
ti meg; ennek fejében a felesége tizenegy lepedőt tartozik 
szőni az uraságnak. Gyerekkoromban a faluban tartott bet-
lehemi játékban a fogadós adta Boldizsár királyt, de előt-
te is, utána is bőrdudát kellett fújnia az egyik pásztor sze-
repében; bizony, koromfekete pásztor volt – hogy én mit 
nevettem akkor! Nem akart lejönni a képéről a rákent ko-
rom. A molnár mentesítve van az úrbéri szolgálattól, ám 
évente négy disznót kell fölhizlalnia. A falu kovácsa tizen-
egy guldent kap vasvásárlásra és nyolc véka búzát, amiért 
rendben tartja, megjavítja a földművesszerszámokat; van 
egy kisfia, kilenc éves, ő pumpálja neki a fújtatót. A li-
getek fáival az uraság rendelkezik, azokhoz a molnárnak 
nincs joga; szilfák és tölgyek, a tölgy pedig, ahogy Chris-
tian mondani szokta, nagyszerű fa, akárha sonkát és sült-
kolbászt lehetne szedni az ágairól. A falubeli asszonyok na-
pi egy krajcárért és a kosztért kötelesek elvégezni az udvari 
munkálatokat. Egy birka nyíráskor egy és egynegyed font 
gyapjút ad, egy ürü viszont másfelet. A juhásznak – el ne 
felejtsem – meg akarom mondani holnap, hogy a tyúkja-
it a pásztorházban tartsa, ne a birkaistállóban. Egy birka 
egy nyírásra…, és most miért nem látom a holdat? Bizto-
san megint köd van odakint. A márciusi ködök nem ígér-
nek jót; abból lesz, így mondta Christian, száz nap múl-
va a jégverés. Egyet üt az óra. Rég nem feküdtem éberen 
ilyen kései órán. Éjjel egy óra volt, amikor Urunkat Pilá-
tus elé vezették. Péter pedig az udvaron állva melengette 
a kezét a tűznél. Fázom!”

Ráhúzta a vállára a takarót, s ahogy ott feküdt a sötét-
ben, hiába várván az álmot, egyszerre szomorúság és féle-
lem fogta el; olyan érzése támadt, mintha egyedül feküd-
ne a szobában, és Christianja valahol messze tőle és ve-
szélyben volna, mintha lángnyelvek lobognának körülöt-
te, és segítségért kiáltana, s ez a látomás olyan elevenen je-
lent meg Maria Agneta lelki szemei előtt, hogy kis híján 

1 kifogástalan, feddhetetlen (fr.)
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maga is fölkiáltott félelmében és két-
ségbeesésében, miközben tudta, hogy 
férje ott fekszik mellette és békésen al-
szik, ám őt mégis olyan fájdalom járta 
át, mint akinek valaki elveszítettért sa-
jog a szíve. – Mi ez? – kérdezte magá-
ban összezavarodva. – Búskomorság-
ba estem – de miért? Miért? Hiszen itt 
van velem… nem; messze van, és segít-
ségért kiált, és nem hallja senki. Isten 
bocsássa meg, hiszen nem igaz, amit 
itt beszélek, nem szabadna ilyet mon-
danom; ez nem helyénvaló. De hát 
mi van velem, és honnan ez a félelem?

Fölült az ágyban, reszkető kézzel tü-
zet csiholt, és meggyújtotta a rézlám-
pás kanócát; a táncolva villódzó fény 
a mellette fekvő férfi arcára vetült. Néz-
te az alvót, ahogyan ott feküdt a mel-
lén keresztezett karokkal, de csak nem 
szűnt a bensejét emésztő félelem. Úgy 
tűnt neki, mintha valami idegenség 

volna ebben a mozdulatlan arcban; valami, amit, úgy gondolta, soha nem látott még rajta; 
egy másik világból való valami; de hogy mi is volt ez, azt meg nem tudta volna mondani.

Jeges borzongás futott végig rajta, és sírva fakadt; csak úgy tolultak egymás nyomába 
a könnyei.

„Nem máshol van”, suttogta benne egy hang, „Itt van velem. De – Isten engem úgy se-
géljen – egy pillanatig olyan érzésem volt, mintha egy idegen férfi feküdne mellettem. Mi-
ként támadhatott ilyen gondolatom? És miért nem tudom megállni sírás nélkül, most, 
hogy látom. Miért? Miért?!”

Újra a szunnyadó arcába nézett, azt remélvén, vigaszt és megnyugvást meríthet ebből 
a pillantásból, de minél tovább nézte, annál nehezebbnek érezte a szívét.

S ekkor, mélységes tanácstalanságában és kétségbeesésében, támadt egy ötlete. Eszébe ju-
tott, hogy Margret, aki valamikor komorna volt a háznál, megtanította, hogy lehet alvók-
kal beszélni. – Vess reá keresztet – mondta Margret –, azután fogd meg jól a bal hüvelyk-
ujját; azzal hatalmat nyersz fölötte; azután szólítsd őt Isten nevében, és kérdezd meg tőle, 
amit tudni vágyol; az igazat kell mondania.

– Hiszen csak játék – lehelte. – Elég ostoba vagyok, tudom, bocsáss meg, Christian. Csak 
szeretném látni, hogy hazug locsogás az egész, és mert éppen úgy adódott, hogy alszol, én 
meg itt virrasztok. Sok mesével traktált a Margret, mielőtt elment a katonákkal; azt is ál-
lította, hogy aki bekeni a szemét szárnyas egér vérével, látni fogja a levegőben lovagló ör-
dögöt; ez nem igaz, valaki kipróbálta, és nem látott semmit. Én is csak azért teszem most, 
amit teszek, hogy múlassam valamivel az időt, bocsáss meg nekem, Christian; nem lelek 
se álmot, se nyugalmat, és rettentő hosszú az éjszaka.

Nyugtalan sietséggel keresztet rajzolt az alvó homlokára, és megragadta bal kezének hü-
velykujját. Majd akadozó lélegzettel ezt kérdezte:

– Ki vagy te? Mondd meg nekem, ki vagy! A mindenható Isten nevében: felelj!
Ekkor az történt, hogy az alvó arcának hirtelen elváltozott a színe, s olyan nehezen kez-

dett lélegezni, mintha súlyos kövek nyomnák a mellkasát. S most szavakat formált a szá-
ja, ám néma maradt és összeszorította a fogát, akárha két lény kelt volna birokra benne, az 
egyik beszélni és vallani akart; a másik, aki hallani sem akart erről, győzött, és csupán egy 
nehéz sóhaj szakadt föl az alvó melléből.

– A mindenható Isten nevében! – kiáltotta kétségbeesésében Maria Agneta, és, mint aki 
nem akarja látni az idegen arcot, elfordult. – Ha nem az én Christianom vagy, akkor mi-
ért jöttél, és miért mondtad, hogy szeretsz?
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Egy pillanatig még tartott a hallgatás, majd nehezen és lassan, akárha álomból, megér-
kezett a válasz:

– Isten nevében – azért jöttem, mert régesrégtől fogva szeretlek. Attól fogva, hogy elő-
ször láttalak, ha akarom, ha nem, szeretnem kell.

– Christian! – kiáltotta Maria Agneta boldog megrettenéssel, mert hisz ki más tudott vol-
na így beszélni a valahai napokról. Maria Agneta ránézett a férfira; az kinyitotta a szemét, 
s kezével végigsimított a homlokán, és ahogyan, még álomittasan, fölült és átölelte asszo-
nyát, Maria Agneta lelkéből elröppent a kétely és a félelem, ahogyan az ébredőnek egyet-
len pillanat alatt szertefoszlik álmának kusza zűrzavara.

– Drága angyalom – hallotta kedvese hangját –, te sírtál. Mi lelt?
– Semmi – suttogta Maria Agneta. – Semmi, szerelmem, igazán semmi. Sírtam, magam 

sem tudom, miért, és már elmúlt. Tudod, amikor boldog az ember, olykor olyan köny-
nyen sírva fakad.

– Aludj, egyetlenem! – biztatta a férje. – Nagyon korán van még, aludnod kell.
Maria Agneta félig már álmában „Igen”-t sóhajtott; most elborította a fáradtság. A svéd 

lovas kibontakozott az öleléséből, és lesimította kedvese párnáját. A fiatalasszony hátraha-
nyatlott, és miközben kilobbant a lámpa, kezével a férfi keze felé tapogatózott, majd le-
csukódott a szeme.

Ez volt az egyetlen alkalom, hogy fölidéződött lelkében gyermekkori kedvesének valódi 
képe; ettől az éjszakától fogva e kép összeolvadt ama férfiéval, akinek a házastársa lett, s az 
eredeti kép soha többé nem tért vissza.

Az exaudi1 vasárnapja utáni szerdán, amikor egy font neki szánt kenyérrel 
a járni már nem tudó, öreg küldöncasszonyhoz tartva a falu főterén ha-
ladt át, akkor lepték meg Maria Agnetát a fájások. Épp annyi ideje volt 

még, hogy hazaszaladjon és rendbe hozza a haját.
Christiant a földeken kellett keresni. Amikor belovagolt az udvarra, már messziről oda-

kiáltották neki, hogy leány.
A keresztelőre, lóháton vagy hintón, beállítottak a szomszédságból a nemesemberek: az 

Uechritzok, a Dobschützök, a Rottkirchek, a Bafronok, a Bibranok, cseh földről a Nostitzok, 
a szász választófejedelemségből a von Tschirnhaus uraságok.

Délutánra megtelt a ház vendégekkel. A hölgyek egy földszinti szobában befőttet és sü-
teményt eszegettek, aquavitet kortyolgatva. A gyermekágyas asszony mellett csak Barbara 
von Dobschütz maradt, egy hegyesorrú öreg hölgy, aki mindegyre saját vallásos buzgalmá-
ról, Istenről és a szent dolgokról beszélt, ám a maga sajátos módján: pontosan ugyanolyan 
hangon beszélt Istenről, ahogyan a szolgáival és cselédeivel pörölt.

– Sokszor egyszerűen nincs elég időm, kedvesem – panaszolta Maria Agnetának. – Va-
sárnap meghallgatni a prédikációt, minden héten egy bűnbánati- és egy Biblia-nap. Ala-
mizsnát osztani, betegeket látogatni, minden istenáldott délután olvasóóra; ebben az év-
ben háromszor olvastam el elejétől a végéig a Paradicsomkertecskét és a Mennyei dicskoszo-
rút. Nom de Dieu, az ember megteszi, ami csak telik tőle, hogy kivívja Isten megelégedé-
sét. De gyakran bizony csudálatosképpen bánik az övéivel, annyit mondhatok. Összetett 
kézzel kértem őt…

A svéd lovas lépett nesztelenül a szobába, majd az ágyhoz. A Maria Agneta barna fürt-
jein viselt fehér csipkefőkötőcskére tette a kezét, és halkan így szólt:

– Szívem legkedvesebb angyala, azért jöttem, hogy lássalak téged és ezt a drága lelkecs-
két. Lefogyott az arcod, de szép vagy, miként egy nyári nap.

–… hogy az idén kíméljen meg a csúztól – folytatta Dobschütz asszony – És mi haszna 
volt? A csúz helyett most fejköszvény kínoz. Hogy én mennyit szenvedtem, kedvesem…!

A svéd lovas a bölcső fölé hajolt.
– Lelkecském, te legdrágább, akit az Úr bízott rám… – suttogta. – Ökölbe szorította 

a kezecskéjét; alszik.

1 „Hallgass meg…“ A húsvét utáni 6. vasárnap neve az egyházi liturgia introitusa szerint. (Zsolt. 27,7)
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És amilyen halkan jött, ugyanolyan halkan ment is ki a szobából, és behúzta maga mö-
gött az ajtót.

– Ha a többiekkel is ezt teszi – mondta sóhajtva Barbara von Dobschütz (mert megint 
Istenről beszélt) –, akkor nem csodálkozhat, ha maholnap mind kiürülnek a templomai.

Az urak a nagy étkezőteremben ültek az asztal körül; előttük boroskancsók és rosaglióval, 
spanyolkeserűvel és danzigi snapsszal teli butéliák. A svéd lovas az egész Szilézia legjobb 
gazdájának tartott Melchior Bafronnal behúzódott egy ablakmélyedésbe, és a jó s a hitvány 
talaj, a kaszálók hozama, a széna utáni bevétel és a borjak gondozása körül forgó beszélge-
tés bontakozott ki közöttük, s azon dohogtak, milyen nehéz manapság valamicske hasz-
not húzni a disznóhizlalásból.

– Ezért tettem én kezdettől fogva inkább a marhatenyésztésre – mondta Melchior Bafron. – 
A disznó rengeteg kárt okoz; semmi jót nem lehet tőle várni, amíg csak a mészárszékig nem 
jutott. De nézze csak, öcsémuram, a tehenet!

A birtok ura nem egészen osztotta ezt a nézetet.
– Minden jószág okoz kárt, ha nem úgy tartják, ahogy kell – vélekedett. – Nem járhat 

rosszul, aki rászán tizenkét véka rosszacska gabonát és tizenkét hetet a sertésre. És ami pénzt 
azután a szalonnából beszedek, csinos tétel a könyvelésemben.

Az asztalt körbeülő urak időközben az idők folyásáról, a hadilármáról és -eseményekről 
meg az ellenség jelentette közeli veszélyről folyó társalgásra tértek át. Az a hír járta, hogy 
az ifjú svéd király, aki seregével Lengyelországban állomásozott, át akar vonulni Szilézián, 
hogy kiterjessze a háborút a Szász Választófejedelemségre.

– Akkor hamarosan a nyakunkon lesz a drágulás és a járványok – sóhajtotta von Bibran 
báró. – Az idegen hadinépség átvonulása mindig ilyen rákfenékkel jár.

– Nem lenne akkora csapás nekünk, ha emelkedne a gabona és a marha ára – vetette el-
len von Dobschütz uraság. – Jól fizető vevő a svéd király.

– Hogyne, az evangélium szavaival bőkezűen fizet – nevetett az öreg Tschirnhaus.
– Egyesítse bár Lengyelföld és a Szász Fejedelemség úgy az erejét, ahogy az ökröket fog-

ják egymás mellé – kiáltotta lelkesen lóbálva poharát az ifjú Hans Uechritz –, Észak Orosz-
lánjának akkor sem tud ellenállni. Ahogyan ő diktálta a feltételeket a dán királlyal kötött 
egyezségben, úgy fogja engedelmességre kényszeríteni a szász választófejedelmet is!

– Koccintsunk, Hans! – hallatta mély hangját von Nostitz uraság, aki sógorságban állt 
Hans Uechritz-cel. – Élj sokáig, Hans! De megmondom neked úgy, ahogy van: ha én vol-
nék a lengyelek királya, inkább választanám az ördögöt szomszédul, mint a svéd Károlyt. 
Mert az ördög ellen legalább keresztet vethetek magamra.

– Hallgass! – sziszegte át az asztalon atyafija, Georg von Rottkirch. – Elfelejtetted, ki-
nek a házában vagy? Tornefeld született svéd; a királya pártjára fog kelni. Kötekedni akarsz?

– Nem mondtam én semmit – védekezett von Nostitz uraság, aki a világon mindenkivel 
békességben szeretett élni. – Az ördög ellen vethetünk magunkra keresztet, a rossz szom-
széd ellen nem. Semmi mást nem mondtam. Dehogy akarok kötekedni.

– Nálunk, ahol lovat váltanak a futárok – tudósított az ifjú Tschirnhaus –, hall az ember 
egy s mást. Beszélik, hogy a svéd király a megszokott lovas szolgálat kétszeresét akarja kö-
vetelni a nemesektől, a parasztok fiai közül pedig minden hetediket katonának. Úgy hírlik, 
egészen a szamojédekig ki akarja terjeszteni a háborút, akik Moszkván túl laknak a hóban.

– Egészen addig háborúzni fog, amíg talál hadrafogható embereket – vélte von Bibran báró.
– Én az evangéliumi hőst látom benne, jelen korunk csodáját, és az eljövendők példaké-

pét – kiáltotta a bortól fölhevült ifjú Uechritz olyan hangosan, hogy beleremegett az asztal 
fölött függő nagy rézcsillár. – Emelem poharam a svéd király győzelmére és örök dicsőségére!

Kelletlenül néztek maguk elé az asztal körül az urak, egyiküknek sem akaródzott csat-
lakozni e lelkesedéshez, és csak a ház urának kedvéért emelték poharukat. S most a beál-
lott csendben jól hallatszott a svéd lovas hangja, aki épp ezt mondta Melchior Bafronnak:

– A kólika ellen pedig téglazúzalékot adok a malacoknak, egy kis olajban.
Az ifjú Uechritz elnémulva tette le poharát az asztalra. Von Nostitz uraság hátravetette 

magát a székében, és úgy rázta a nevetés, hogy csúszkálni kezdett a fején a parókája. Eb-
ben a pillanatban kivágódtak az ajtószárnyak, s az egyik libériába bújtatott béres egy elké-
sett vendéget jelentett be, von Lilgenau bárót.
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Az urak fölpattantak, és körbeállták az újonnan érkezettet. Először semmit nem lehe-
tett kivenni a hangzavarból, ám azután von Nostitz úr mély basszushangja mindenki má-
sét túlharsogta:

– Hans Georg! Testvér! Honnan jössz? Már egy éve, hogy utoljára láttalak.
A svéd lovas felállt.
– Semmit sem tudtam a jegyességről és az esküvőről – hallotta a jövevény hangját –, ahogy 

épp erre lovagolok, utánam kiáltja valaki, hogy itt épp keresztelőt ülnek. Leugrom a lóról, 
föl a lépcsőn. Tornefeld? Látnom kell! Úgy rémlik, ismertem az apját.

A svéd lovas úgy érezte, egy jéghideg kéz nyúl a szíve felé. Forogni kezdett körülötte 
a világ: a szoba, a falak, az emberek, a boroskancsók, az asztal. Mintha álmában hallaná 
von Nostitz uraság hangját:

– Von Tornefeld úr, itt hozom önnek Hans von Lilgenaut; kapitány a dragonyosoknál. 
A barátom, és alig várja, hogy megismerkedhessen önnel. A mankerwitzi Lilgenauk uno-
kafivére.

– Isten hozta az urat – mormolta a svéd lovas; a padló imbolygott, a poharak táncoltak, 
a csillár ide-oda himbálózott. A svéd lovas minden erejét megfeszítve állva maradt és ki-
húzta magát. E pillanatban Maria Agnetánál időztek a gondolatai, aki odaát, a szobában 
az ágyában feküdt. Vége. Mindennek vége.

Másodszor állt szemben ebben a házban a Haramiákréme Kapitánnyal.
– Ismertem az édesapját, az ezredest – hatolt a füléhez halálos ellenségének hangja. – Ab-

ban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Savernénál a parancsnoksága alatt harcoltam.
Saverne? Ez valami csapda? – villant át a svéd lovas agyán. Saverne! Saverne! Honnan 

ismerem ezt a helységnevet? Azon a napon volt, amikor a malomban ültem; az a másik ezt 
mondta: „Hallottál Savernéről, testvér; hogy és mint volt ott…”

– Ó, igen – mondta nagy levegőt véve a svéd lovas. – Apám sokat mesélt arról, milyen 
volt Savernénál harcolni; csupa villámlás, mennydörgés, kiabálás és… Hogy is mondta? – 
Volt ott ide-oda futkosás, „Előre!” „Vissza!” új alakzatba rendeződés, újra támadás. – Ab-
ban a csatában veszítette el a karját.

A Haramiákréme Kapitány soká és figyelmesen nézte a svéd lovas arcát.
– Úgy hasonlít atyjaurára, hogy az szinte már kacagtató – mondta azután, s az ünnep-

ség folytatódott.   

Tatár Sándor fordítása


