
ALEXANDER LERNET-HOLENIA

Puszta vidéken háromkirályok

1647 novemberében a harmincéves háború idején a francia hadsereg főparancsnoka,

Threnne marsall hosszabb lovasportyát tett, hogy maga szemlézze a Pfalzban fekvő

csapatainak néhányelőretoltőrséget, s közben kíséretének lovasai elfogtak két embert,
rossz ruhában, gyalogszerrel vágtak épp keresztül a vidéken. Fiatal férfi volt, ifjú, szőke
feleségével, akik azonban elég nyomorúságosan festettek. Az asszony ezenfölül gyer
mekáldásnak nézett elébe; már a hetedik hónapban lehetett. Faggatva őket, miért
kóborolnak itt, azt felelték: ők férj s feleség, s azon a helyen, ahol eddig éltek, s ahol a férfi
valamilyen kézmüvességet űzött, nem tudtak tovább megmaradni, a katonák mindent
földig perzseltek, s most úton vannak a férfi szülőföldjére, egy faluba a Majna alsó
folyásánál, TotenIeben a falu neve, hátha ott valamiféle födéIhez s talán munkához is
jutnak. Nekik maguknak semmijük, csak ami rajtuk, s a remény, hogy az asszony valahol
világrahozhatja gyermekét.

Threnne vicomte-ja, aki épp valamilyen tervet hánytorgatott magában, ennek a német
nyelvú kihallgatásnak csak töredékét értette meg. Mindazonáltal megütötte fülét a
különös falunév, amely holtakat is emleget, élőket is, s ahova ezek ketten igyekeztek.
Hagyta, menjenek, s magában különös dolgot határozott.

Ennek a télnek egyik szörnyüsegesen hideg éjszakáján csapat lovassal bukkant föl a Majna
alsó folyásánál.

Emberei állig fegyverben s bundába meg köpenyegbe burkolódzva. A hold fénye meg
megcsillant sisakjukon. Körös-körül sívó pusztaság. Vagy száz lépésre a csapat előtt

karabinert szorítva ökleben két lovas kocogott. s hol itt, holott állapodtak meg egy-egy
behavazott bokor vagyleégett tanya maradványa előtt, elkiáltva magukat: - Qui vive? 
Csakhogysenki se felelt. A vidék teljesen kihalt volt, csak néhány fölriadt, elvadult kutya
menekült keresztül a mezön, föl-fölvonítva még a távolban is. Elhaladtak valamelyik
vesztőhely előtt, bitóján múmia maradéka himbált. A kavalkád iparkodva továbbkocogott.
EZüstös ZÚZmara sűrűsödöttaz eljegesedett aljakon.

Egy harasztos szögében megálltak a lovasok. Threnne ura leszállt a lováról, s két szolga,
nyilvánvalóan már korábbi parancs szerint cselekedve, odalépett hozzá, levettékválláról a
bundát s fejéről a kalpagot. Aholdfény megvilágította vértjét s a nyakán viselt aranyláncot.
Közben tisztjei közül többen is leszálltak a lóról, odaléptek hozzá, a két szolga meg furcsa
ruházatot húzott vértje fölé, flitterrel s aranycsillaggal televarrt hosszú inget, arcára fekete
fátylat aggattak.

Olyan ruha volt, akár a háromkirályoké, amilyet a vízkereszti csillagvivőkviselnek.
Most a szolgák mindkét pisztolyát is kivették a nyereg táskájából s kezébe adták.
- Nos, indulok - mondta Threnne a tisztjeinek. - Azurak itt várjanak meg. Ha hajnali

háromig nem érnék vissza, kutassák végig a falut!
- Parancsára, monseigneur - váIaszolták a tisztek, s ő toronyiránt távolodott a

homezön.
Haladhatott már néhány száz lépést, s egy falu körvonalai bukkantak föl előtte.

A falu északi szegén fényességet látott.
A fény felé tartott.
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A fény egy olajospapírból vágott különös lámpából áradt, csillagformájú lámpa volt s
vagynyolc láb magas póznán függött.

Két férfi várakozott, egyikük a póznát tartotta. Rajtuk is ez a vízkereszti csillagvivő ruha
volt, de fehér fátyol az arcukon.

Threnne ura,pisztolyait keze ügyében tartva, odalépett hozzájuk, s megmondta a nevét.
A másik kettő válaszolt, Wrangel volt és Melander.
Wrangel a Torstenson távozása után újonnan kinevezett svéd főparancsnok volt,

Melander von Holzapfel, birodalom grófja, a császári csapatok főparancsnoka.

Most mindhárman elemelték arcuk elől a fátylat, majd újra visszaengedték. Threnne a
csillagvivős hosszú ing alatt viselt selyemövébe dugta pisztolyait, s így szólt:

- Azért kérettem ide ebben az öltözékben az urakat, hogy zavartalanul s anélkül, hogy
a nép bármit is megneszeljen, megtanácskozhassuk a bennünket foglalkoztató dolgokat.
Vízkereszt napja van, s bennünket háromkirályoknak fognak nézni. Legjobb, ha most
bemegyünk a faluba s valami hajlékot keresünk, ahova betérhetünk. s megkezdhetjük
tárgyalásunkat.

- A falu nincs többé - mondta Melander. - A katonaság fölégette. Alighanem az ön
csapatai,gróf.

- Lehet azonban, hogy az ön emberei, gróf - válaszolta Threnne.
- Vagy a svédek - mondta Melander.
- Mindenképp meg kellene néznünk, akad-e itt valamilyen födél - ajánlotta Wrangel.

- Idekint a hidegben nem ácsoroghatunk.
Útnak indultak tehát a csillaggal.
Afalu utcája rnentén, ahol régebben házak álltak, míndenütt romhalmaz volt. Az üszkös

templomrom közelében azonban ráakadtak egy félig megmaradt házra, ablakszemei
deszkával voltak beszögezve, s a résekből gyér fény szívargott.

Az ajtóhoz léptek s kopogtak.
Többször is kopogtak az ajtón, mire odabentrőlegy hang megkérdezte, ki az.
Nyissák ki, szöltak, s nyílt is az ajtó s egy férfi dugta ki rajta a fejét.

Mit kívántok? - kérdezte.
- Háromkirályok volnánk - mondta Melander. - Engedd meg, hogy belépjünk.
- Háromkirályok? - kérdezte a férfi. - Már máma?
- Igen - mondta Melander. - Bocsáss be a házadba. - Ezzel át is lépte a küszöböt, a

többiek meg, lámpás póznájukat az ajtó elé téve követték.
- De hát ma még csak szenteste van - szélalt meg a férfi, amíg becsukta hátuk mögött

az ajtót.
- Dehogy - mondtaWrangel-, ma vízkereszt napjavan. Ti itt úgy hiszitek, hogy még

a régi naptár van érvényben? Hisz már az új van érvényben.
- Miféle új? - kérdezte a férfi.
- Az új pápa megváltoztatta a naptárt - mondta Melander. - A régi már tizennégy

nap késésben volt. Már nem egyezett a csillagok állásával. Ti itt errőlmit sem tudtok, nem
mondta meg nektek a papotok?

- Apapunk régen halott - mondta a férfi. - Agyonverték a svédek. A falu kipusztult,
sivár ez az egész vidék. Honnan tudhatnánk mi, hogy a pápa megváltoztatta a kalendáriu
mot? Mi ma a szentestét ünnepeljük, ha egyáltalán ünnepnek nevezhetjük még ezt.

- Nos - mondta Wrangel -, akárhogy légyen is, mi le szeretnénk kicsit nyugodni itt.
Adj valamit ennünk s hozzá néhány kupa bort, tisztességes pénzzel fizetünk.

- Valamikor kocsmarosa voltam ennek a falunak - szólt a férfi -, s egészen jól ment
az üzlet. Most annyi kenyerem nincs, hogy magunknak jusson, s ha inni kívánunk, a havat
kell fölolvasztanom, mivel kútjaink beomlasztva. Telepedjetek le, ennyi, amivel szolgálha
tok. Egyáltalán miféle népek vagytok, hogy kántálással akarnátok megkeresni abetevőt?
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Honnan jöttök? Mi itt a faluban magunkvagyunk, az egész vidéken szem gabona s fia barom
sincs. Minden odaveszett a háborúban. A szemszed falubeliekrőlhírlik, már az elesettek
holttetemeit is fölették volna. Meddig tart még ez a háború?

Ók hárman vállukat vonták s körültekingettek a szobában. Nem volt benne semmi, csak
egy tűzhely, fénye bevilágította a helyiséget, s asztal, körülötte egy-egy pad. A szoba tele
volt füsttel. A kocsmáros felesége, surján fia, csontsovány mindkettő, riadtan nézte az
idegeneket. Svolt még két ember a háZban, egy fiatal férfi s egyifjú, szöke hajú nő, Threnne
tüstént fölismerte őket. Velük találkozott a lovasportyán.

- Ók kicsodák? - kérdezte akadozó németséggel.
- Szegény ördögök - szölt a kocsmáros -, ide vetődtek és sehol hajlékuk. A férfi a

faluba való lenne, de elment, másutt háZasodott, s most muszáj volt megint visszajönnie,
én meg sZállást adtam nekik az istállómban. Az asszony áldásnak néz elébe.

- Ugyan ne mondd - szölt 'Iurenne, s mindhárman asztalhoz települtek.
Közben a többiek azzal kezdtek foglalatoskodni, hogy a tűz közelében mohából s

fafigurákból betlehemi jászolt rakjanak. A figurák még megmaradtak a kocsmárosnak, a
fosztogató katonák egyikének sem kellettek, színesre voltak festve, s a szentcsaládot,
angyalokat, királyokat, pásztorokat, ökröt, szamarat ábráZolták.

A három hadfő nézte őket egy darabig, azután tárgyalásba fogtak. Francia nyelven
beszéltek.

- A béketárgyalások - kezdte Threnne -, amelyek már tavaly Münsterben megkez
dődtek, nem a hadsereg érdeke szerint folynak. Ha valóban meglenne a béke, a hadsereg
fölöslegessé válnék. Csakhogy a katona megszokta, hogy abból él, hogy katona, s mi, a
vezérei, felelősek vagyunk a katonáért. Meg aztán, valljuk meg, a háborúskodás mes
terség lett, olyan, mint akármelyik más mesterség. Nem tudom, az urak hogyan
gondolkodnak minderről, de én magam mindent el fogok követni, ez a háború ne
olyanformán érjen véget, hogy mi és embereink elveszítsük predomináns pozíciónkat, s
máról holnapra búcsút mondjunk mindennek, Azért kérettem ide az urakat, hogy olyan
határozatok meghozataláról tárgyaljunk, amelyek meggátoJhatnák az elsietett békét. Mert
bár ellenségekvagyunk, egyazon istrangon húzunk, ugyanabban a katlanban fövünk, ahogy
jobban tetszik.

Amint a jászlat rakó emberek megsejdítették az idegen beszédet, mind ámulva néztek
hármójukra. A kocsmáros egy darabig nyugtalankodva hallgatta, majd az asztal elé lépett.

- Kifélék vagytok ti? - kérdezte. - Nem vagytok közönséges kántálók. Külországiak
vagytok és bizonyosan katonák. Mit akartok itt? Nem mutatkozott már eléggé, a vidék, a
falu, ez a háZ mennyire puszta csak, s hogy innen aztán nincs mitvinni? Mit akartok tőlünk?

Nincsen mit adnunk. Maródiak volnátok? Spionok? Azok közül jöttök, akik még a puszta
életünket is elvennék tőlünk?Egyebet ugyan már el nem vehetnek

- Hallgass - szölt rá Melander -, mi lW'omkirályok vagyunk s ezzel elég! Ne
háborgass! Nekünk itt tárgyalnivalónk van. - S egy aranyat dobott oda neki.

A kocsmáros bámulta a csillogó aranyat, esztendők óta nem került szeme elé ilyen.
Aztán mohón fölvette s ujjai közt vizsgálta. Szemébe kívánt volna nézni hármójuknak, de a
fátyol elfödte arcukat. csak most vette észre csizmájukon a sarkantyút, kikandikált a
csillagvivós hosszú ing alól, s tőrük bórhüvelyének aranydíszeit.

- Bocsássák meg nekem az urak! - mondta s hajlongott. - Világért se akartam
volna. .. Hiszen nem tudhattam ...

- Jól van, jól - mondta Melander. - Csak állj odébb!
- Nem énekelhetnénk el az uraknak legalább a karácsonyi énekünket - kérdezte a

kocsmáros. - Nem zavarnánk vele az urakat?
- Felőlünk énekeljetek - szólt Melander -, de csakhalkan. Ne ordibálva!
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Akocsmáros hátrált s egyre csakhajlongva elhúzódott. Pusmogott övéivel s megmutatta
nekik az aranyat. A többiek odanéztek, aztán a kocsmáros felesége előjött s hálálkodva
megcsókolta Melander kezét.

- Jó, jó - mondta Melander, s oda se ügyelt rá. A francia beszéd közben folytatódott
tovább. Egy idő után a betlehemi jászol körül ténfergőkbelefogtak a karácsonyi énekbe.
Halkan énekelték s meghatott hangon.

Az ének vége felé a fiatalasszony elhallgatott, megingott s belekapaszkodott az ura
vállába. Kezdődtek a fájásai.

A kocsmáros, ha az idegenek nincsenek jelen, nyilván bent tartja a fiatalasszonyt a
szobában. így azonban az urak előtt nem merte. KMtték a fiatalasszonyt az istállóba, ahol
sáson, szalmán s hervadt falombon volt fekhelye.

A hadfők mit sem vettek észre abból, hogy az ének félbeszakadt s a fiatalasszonyt
kivitték. Megszokták, hogy meg se lássák az embereket, annyi legyen nekik, mint láb alatt a
pelyva. Tovább beszéltek, s a francia szóból olyan nevek hangzottak ki, mint Torstenson,
JanvonWerth, Max Emanuel. Ahadfőkvalamiokán, úgy tetszett, megegyeztek egymással s
elég izgatottan beszéltek. A háború folytatása ellen főképp Melander ugyan szólt. Azt
mondta, ez az ország már eléggé sanyargatott, rá kell csak nézni, milyen koldusok az
emberek itt; s van abban igazság, amit a kocsmáros imént a hullaevésről beszélt: rég
szóbeszéd, hogy egy-egy csata utáni éjszaka emberek bukkannak föl a haremezön s
földarabolják a holttetemeket, megsütik s megeszik őket. így vitatkoztak tovább, amíg az
istálló felől nem hangzott sikoltás, aztán újabb, s erre már fölnéztek.

- Mi ez? - kérdezte Wrangel. De már csönd volt. - Hova lettek ezek a gazfickók? -
kérdezte. Fölállt, az istállóra nyíló ajtóhoz lépett s megverte pisztolya agyával.

Eltartott egy ideig, mire a kocsmáros megjelent.
- Ki sikoltott itt? - kérdezte Wrangel. - Egyáltalán mi folyik odakint?
- Jaj, uram - mondta a kocsmáros. - Jaj, uram! - S egészen különös lett az arca.
- Nos? - kiáltott Wrangel. - Mi történik odakint?
- Gondolja csak, uram - mondta a kocsmáros -, amíg kegyelmetek itt időztek,

történt valami. Már olyan rég volt, hogy ilyesmi megesett nálunk. Mindig csak az idegen
katonák, jöttek, öldököltek, szúrtak-vágtak, gyújtogattak, s mí, emberek, egyre kevesebben
lettünk. Most megint eggyel többen vagyunk. A fiatalasszony gyermeknek adott életet, fiú
lett. Talán mégiscsak meglesz hamarosan a béke. Nem akarják kegyelmetek megnézni a
porontyot, uram?

Az urak hárman egymásra néztek. Egypillanatra talán még szándékuk volt ráripakodni a
kocsmárosra, elment-e az esze, hogy effélére vetemedik, s kotródjék dolgára! De egyiknek.
másiknak fölsejlett az az idő, amikor a családban gyermek született, s micsoda öröm volt
akkor. Vagy arra az időre emlékeztek, amikor maguk is gyerekek voltak. S Threnne egy
pillanatra talán az asszony szöke hajára gondolt.

A kocsmáros hangja is olyan volt, ahogyan rég hallottak embert beszélni. A gyermek
neki idegen gyermekvolt, semmi köze hozzá, s mégis olyan meghatottnak látszott, mintha
a sajátja volna. Ezen a kifosztott vidéken, amely úgy terült el, akár a sívó jégmező, s holtak
feküdtek rajta, elkezdett egy gyermek élni, olyan volt, mintha valamiféle tavasz küldené
fuvalmát errefelé; a halál diadalának közepette, aminek ez a három hadfő is napra nap
részese volt, megszületett egy gyermek, akárha nekik is világra jött volna.

Az első, aki átlépte az istálló küszöbét, Melander volt, őt Wrangel követte, végül
Threnne lépett be. Az anya ott feküdt a szalmán, s arca hófehér volt, a forgács lángjának
fényében haja akár az aranyfonadék, a többiek meg térdelve körülvették, ami rongyok még
volt, pölyálták vele a gyermeket, s anyja karjába tették.

A hadfők némán álltak s nézték soká az anyát s a gyermeket. Majd Threnne leoldotta
nyakáról az aranyláncot, amit a királyi ing alatt viselt, s odatette a gyermek elé. Melander
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levette kesztyiíjét s lehúzta ujjáról a robinköves gyúrfit, Wrangel meg arannyal teli
erszényét tette le a szalmára.

A megajándékozottak nem tudták, csoda esik-e rajtuk, a fiatal férfi hálaszókat rebegett,
hang alig jött belőle elő. A hadfők a hálát hirtelen elhárították. Egyszeriben kissé
megzavarodtak attól, amit cselekedtek, mentegetőztek önmaguk előtt, hogy csak úri
szeszélyük diktálta. Snagyon hamar el is köszöntek, az ajtó előtthagyva furcsa lámpásukat.
A kocsmácosra, aki kísérte volna őket, s csak locsogott, nevetgélt, könnyét törölte,
ráparancsoltak, maradjon. A falun túl, anélkül, hogy megkezdett beszélgetésüket befe
jezték volna, sebten elbúcsúztak, s ment ki-ki útjára.

Vitték azonban a békét szívükben.

Kalász Márton fordítása

Szent Efrém karácsonyi homíliáiból

Szent Efrém (akit xv. Benedek pápa I920-ban egyháztanítóvá avatott), 306-ban
keresztény szüJ6k gyermekeként látta meg a napvilágot a szíriaiNiszibiszben. Amikor
]ulianosz halála után 363-ban]ovianoszcsászáraperzsákkalbékétkötött ésNiszibisz
perzsává lett, Efrém a keresztény lakosság legnagyobb részével kivándorolt onnan
római terű/etre és Edesszában telepedett le. Remeteként é/te életét az egyik város
környéki hegyen. Amikor diakónus lett, a városban élt ésprédiká/t. 373-ban balt meg.

Szent Efrém csak szírü/ írt s a legnagyobb szír költ6ként tartják számon. Számos
egyéb írása is van a költeményeken kivül, mindeneke/(Jtt bibliamagyarázatok és
homU.iák.Ezek legtöbbjeKrisztus két természetének titkátfejtegeti ésazIstenszülőSzűz

. Máriát dicséri. Most két karácsonyi homi/iájából olvashatunk részleteket.

Kegyelem érintette meg a gyalázkodó ajkakat és dicséretet zengő citerákká tette őket.

Dicsőítse tehát minden száj azt, aki a káromló szavakat megszüntette,
Téged illet a dicsőség, aki lakásodból egy másikba költöztél át, aki eljöttél, hogy a téged

küldőnek lakhelyévé tégy minket. Az Egyszülött kiköltözött abból, ami lényegének
megfelelő, és a Szűzben vett lakást, hogy a közös születés által igazi testvérévé váljon
sokaknak. Majd felemelkedett az Alvilágból és a Mennyek Országa lett az otthona,
megnyitva ezáltal az Alvilágból kivezető utat, ahol mindennek rabság az osztályrésze,
egészen a Mennyek Országába, ahol viszont mindenki bőséges jutalomban részesül. A rní
Urunk az ő feltámadását adta a halandóknak annak zálogául, hogy a megholtakat
különbségtétel nélkül elnyelő Alvilágból átviszi őket az Örök Birodalomba, amely a
meghívottakat megméretés után bocsátja be, hogy ily mödon - maguk mögött hagyva azt
a helyet, ahol minden test egyenlőnekszárnít - átmenjenek azon helyre, ahol minden
egyes ember tettei külön-külön részesülnek elbírálásban. ( ... )

Az Elsőszülött, aki természete szerint az Atyától született, elvállalta azt a második
születést, amely természetéből adódóan mulandó, hogy nyilvánvaló legyen számunkra:
természetes születésünk után vár ránk egy másik is, amely természetfeletti. De miként az
Isten Fia a maga szellemi valójában nem volt' testi, s ez csak azután lett osztályrésze, rnikor
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