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A NÉMET EGYSÉG REGÉNYE

I.

. " A tiizvészben, amely porráégette a büszke Magdeburgot - a
védekező svédek gyujtották fel, hogy egy égő város lángtengerébe
vonuljanak be Tilly hadai - csak a Székesegyház maradt éppen,
s a gylSztes Tilly, a katolikus tábori papja Tedeumos misét mond a
csapatoknak. Ennek a misének hangjaival, énekével és orgonazú
gásával végzödlk Gertrud le Fort nem régen megjelent regénye,
A Magdeburgi MennyegzlJ (In sel Verlag, 1939). Az olvasénak. mí
közben a regény lapjain elragadja őt az lSsi Egyház liturgiájának
és dogmáinak viharnál erősebb és megrázöbb fönsége, úgy tü
nik fel, mintba az egész regény ezért a jelenetért iródott volna.

Imea jelenet: Az újból katolikassa lett dóm hajdani prédikátora,
a babozó, jóakaratú dr. Bake, elhagyja a várost, miközben a gene
ralisszimus regimentjei csengő és csattogó katonazenével viszik be
a megkoszorúzott zászlóikat a dómba s ottkünn a saneokon Tedeu
mot dörögnek a győztes ostromágyúk. A protestáns pap tehát ott
áll az ajtóban. Ott benn a katolikusok miséje zeng, odakünn pedig
az elpusztított város fekszik porráégve. A dóm kapui felett még
mindig állnak azok a képek és szobrok, amelyeket a protestánssá
lett Magdeburg megbagyott az ösí dómból, a pápista Mária és a
szentek, - a régi Egybáz hite - neki, dr. Bakénak nem lebet sem
mi közössége sem ezzel a régi Egyházzal. És elválasztotta tőle az
a győzelem is, ami neki és Magdeburgnak bukás volt, nyugtalanság,
nyomor és keserűség, de amit ők újongó trombitákkal ünnepelnek,
míg a dómtéren és az utcákon tarka rubákban sorakozva áll húsz
ezer katona egyetlen sír felett. A nyitott sir Magdeburg s falai kö
zött az ostromban és tűzvészben elpusztult húszezer halott,

Idáig érnek gondolatai, amikor a dóm óriási mélyén megszólal
egy gyenge és törékeny bang, a mísét mondó fiatal jezsuita hang
ja: "Oredo in unum Deum," - és a kórus dörgi tovább: Patrem
omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invi·
sibilium. Ezt dörgi a kórus: a régi, a nagy, a baj dan még közös
egybáz bitvallását, a Niceai Hitvallást, amelyet ő maga is annyiszor
elmondott és amely drága volt az atyáknak és óh, légyen drága
fiai fiainak is. Rettenetes és csodálatos, bogy a századoknak ez a
bitvallása éppen most kapja csattogó szárnyaira öt, a búcsú órá
jában, azokkal a bangokkal,amelyeket ő maga a protestáns is any
nyiszor mondott el s most úgy tünik fel neki, mintha a búszezer
ajak Credója csak visszbangja volna a saját bangjának, amelyet
ime újból visszaver a dóm: Et in unum dominum Jesum Ohristum,
filium Dei unigeni/um. Et ex patre natum ante omnia saecula! S
valóban anélkül, bogy észrevette volna, már a saját hangja is ben
ne zeng az ének mérhetetlen viharában és elmondja Jézus Krisz
tusról azt, amit a niceai atyák mondottak és ami át röppent annyi
századokon: lsten az Istent61, fény a fényt61, igaz lsten az igaz
Istent61: született, nem. pedig teremtetett" Valóban nem fognak-e
összeomlani felindulásának és megrázkódtatásának földrengésében
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a dóm falai és a porta ivei megvédik-e az aláhulló faltömböktől,
amelyeknek rá kell omlaniok, mert Jézus Krísztus: "Értünk, embe
rekért és a mi üdvösségünkért alászállott a mennyekblJll" ~ Ezt
folytatja tovább az ének az örök szavakkal: "És testet öltött a Szent
lélek által Szilz Máriától és emberré lett ..•" - ekkor a protestáns
pap térdreveti magát, először életében, - ah hogyan győzött a ka
pu felett az a hatalmas és könyörtelen pápista asszony, de hiszen
magának Magdeburgnak úrnője ő és hogyan győzött a főoltár fölött
a roppant feszület, amelyet szintén bennhagytak a templomban és
feléje most tovább hömpölyögnek a hitvallás szavai: Poncius Pilá
tus alatt megfeszíttetett, meghala és eltemettetett. S van-e azóta más
reménység, mint az egyetemes kereszténység reménye? Tehetett-e
mást, mint hogy harmadnapon halottaiból feltámadott, felméne a
mennyegbe, ott ül az Atya Istennek jobbja feWI, onnan lészen eljö
vendlJ itélni eleveneket és halottakat, azt a húszezer halottat is,
akik Magdeburg lángsírjába süllyedtek és "cuis regni non erit fi
nis", "az {j országának nem lesz vége".

A protestáns papban e pillanatban gyúl ki a világosság. Ezek
az igazságok a Régi Egyház igazságai. Kié lehetne másé Istennek
örök és megszakítatlan országa, mint azé, akiben szintén hi
szünk: "Et in spiritu.m sanctum dominum et vivificantem", a ke
gyelmet és életet adó Szentléleké? Ezt rivallják még a trombi
ták:"et in Unam Sanctam Oatholicam Ecclesiam," ő pedig utána
mondja egyszerűen és alázatosan; de szilárdan és tisztán az egész
látható és láthatatlan Egyházzal együtt: Oonfiteor unum baptisma
et in remissionem peccatorum. Sorra visszavesz míndent, amit
eddig tagadott, még bűneinek bocsánatát is!

A harmincéves háború idejéből nehéz volna felidézni katoliku
sabb hangokat és hangulatokat, Azt jelentené ez a regény, hogy a
németség visszatalálna ahhoz, ami a harmincéves háború idején
megtört, összetört és abbamaradt: a protestantizmus hozzáolva
dásához a közös, a régi, a nagy niceai hitvallásban a katolikus
hit felé? Lehet-e, hogy éppen most pillantják meg ezt a csillagot,
az egység csillagát? Ki tudja! Egészen rejtélyesek, ismeretlenek
és kiismerhetetlenek azok a folyamatok, amelyek a németség lel
kületében bármikor is végrehajtódnak, miközben társadalmának'
egész szerkezetét és életének céljait vaskézzel végrehajtott változá
sok jellemzik.

II.

Milyen régen volt, hogy a harmincéves háború akkor ellenkezést
vetett a németség két része közé:: tüzzel és vassal, egymás kezében
karddal, míután a, wittenbergi szerzetes -ellenkezést vetett közéjük
lélekben. Azóta századoknak sem sikerült ezt az ellenkezést fel
oldani. És akár van értelme ma és oka' ma valakinek arra,hogy
megvizsgálja ezt a régi, de századok óta be nem heggedt ellenté
tet, akár van oka rá, akár nincs: a németségnek, mint keresztény
népnek mégiscsak multjának e pontjaihoz kell visszamennie, szem
ügyre venni azokat a tényeket, amelyek akkor a németség két fe
lét egymással szembe állították, Csodáljuk-e ha, éppen Gertrud le
Fort géniusza hajtja végre ezt a misztikus német lelkiismeretvizs
gálaot?

Gertrud le Fort-ot magyarul e sorok írója szélaltatta meg elő

ször, máig is legjellegzetesebb regénye, a "Ghettóból jött pápá"
nak lefordUásával, azóta megjelent az írönö első regénye, a későbbi

müveihez képest kissé halvány Veronika kendlJje és hatalmas no,
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vellája "Az Utolsó vértanú". Le Fort a "Ghettóból jött pápá"-val
emelkedett a .világnézeti regényirás és a miivészet olyan magasla
taira, hogy hivei valamennyien azt hitték, nincs tovább; a hosszú,
több évig tartó hallgatás, ami következett, megerősíteni látszott ezt
a véleményt, amely különben nem vált be.

A regény lapjain az egyetemes kereszténység legmélyebb prob
lémáihoz nyult hozzá, annak lényegéhez, hogy mit jelent keresz
ténynek lenni: kereszténynek lenni többet jelent, mint egyszerűen

embernek lenni. A kereszténység természetfölötti életet Jelent, a
természetfölötti élet pedig a Krisztus vérével való átitatódást - a
zsidóság számára is, minden hatalomvágy számára, s ebből a
szempontból az Egyház a római zsidóknak és a német császárok nak
egyformán ellenáll.

A középkori Rómának és német császároknak világából termé
szetes út vezetett Gertrud le Fort másik hatalmas művének a né
met caászárságrél irt trilógiájához. Ebben a régi németségnek bi
rodalmi gondolatát boncolta, a legkülönösebb ellentmondások egyi
két, amelyek a történelemben akadtak: hozv a németség eddig mi
ért hullt törzsi széttagoltságokba minden egységesítő kisériettel
szemben?

Ez a német császárság misztíkája. A regény a három koronáról
s a három nagy német császári házról szél, gyönyörü és különös
bevezető legendája pedig az utolsó Karolingokról ; ebben úgy ra
gadja meg Gertrud le Fort a német császárság misztikáját, mint
valami hárfa húrjait:

"A mi Urunk Jézus Krisztus, amikor emberré lett és e világra
született, ime: megalázottságban és magányban Jött a világra.
Ugyanigy jön létre rninden, ami az ő birodalmához tartozik, már
pedig mindenképpen az ő birodalmához tartozik az, amelyet eg/e
dül neveznek Szentnek a birodalmak között. Igy született meg és
igy születik újra és újra amikor eljön az időknek ama teljessége,
amikor az Istennek tetszik újjáalkotni őt, - ime az ő könyörülete
legyen velünk most és mindenkor l"

A magyar olvasótól kissé távol is van a három német császár
ság misztikája s gondolatai talán még súlyosabb szövedéküek mint
a Ghettóból jött pápáé, De azt amit mond, azt rendkivül világosan
lehet összefoglalni azzal: egy olyan rendkivüli hivatású népnek,
mint amilyen a németség, életformája az egység. Ezt az egységet
idöről-időre ő maga rombolja szét, ha egységével és hatalmával
nem azokat akarja megvalósítani, amelyekre Isten őt hivta! Ezeket
a rombolóerőket nyomozza végig a Trilógia kötetein át a németség
három nagy középkori császári dinasztiáiának történetében, a hata
lomvágyat, az Egyház ellen fordulást, mint az egységet gátló misz
tikus erőket. Ezek azután közvetlenül vezetik öt a németség belső

meghasonlásának legnagyobbikához és legnagyobb történelmi ese
téhez, a hitszakadás korához és a német protestántizmusnak és né
met katolicizmusnak összecsapáaához, a harmincéves háboruhoz.
Ime ez volt Gertrud le Fort útja a zsidóság problémáítöl, nemze
tének anémetségnek problémáiig s az 1100-as évek római pápái
nak misztikus történetétől, a csak krónikáktól kiemelhető anyagtól
egy történetileg közelebbi és forrásmunkákból részletesen kiele
mezhető korig.

Am ne higyjük azt, hogy Gertrud le Fort új regényét csak ezek
nek az előzményeknek elmondása után lehet csak megérteni. A
regény remekül hangos szavakkal és tündöklően beszél önma
gáért.
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lll.

A regény címe "A Magdeburgi Menyegz{j"; a cím utalása kettős.
Magdeburgi menyegzőnek hívták a harmincéves háború legrette
netesebb eseményét a magdeburgi tűzvészt; a regényben ennek kö
rülményei és vonatkozásai összeolvadnak egy valóságos menyegző

eseményeivel. A lány, akiről szó van benne, ft maga büszkeségé
ben és öntudatában szakadatlanul szimbolumává válik a szép és
büszke Magdeburgnak, ft legbüszkébb és legrégibb német városnak.
Magdeburg ezer évre viszi vissza öntudatát, egy császár temetkező

helyének tudja székesegyházát s magától a Birodalomtól származ
tatja le szép és büszke kiváltságait. Élete és sorsa a birodalomé
t61 függ. Am a birodalmat most a harmincéves háború láza és tűz

vésze emészti, Németországban a svéd királyi fenség hadai tábo
rosnak s velük szemben ott áll TiUy, a katolikus excellenciás. Akié
Magdeburg, azé a szász Délnémetország, ezért a svédek megszáll
ják és ellenállásra beszélik rá a várost. Willigis, a fiatal városi ta
nácsos - lS a vőlegény - hiába próbál közvetíteni a császári csapa
tok és a magdeburglak között, hiába próbálja meggyőzni a magde
burgiakat, magatartásuk, nyugtalanító veszélyéről, Magdeburg be
lemegy abba, hogy svéd komisszárius álljon a város élére és a vá
ros függetlenül szembeszálljon a császárral és a birodalommal,
amelytől szabadságát, nagyságát és létét kapta. Ugyanakkor meny
asszonya is elpártol tőle és menyegzőjét a svéd komisszáriussal
ülí meg. Ugyanakkor a város is: új sorsával való eljegyzésként
ünnepli a lány eljegyzési lakomáját a soéddel. A vőlegény kudarca
a közvetítő álláspont hasztalan sikertelenségét példázza. Érzéseiben
protestáns, ösztöneiben katolikus, öntudata alatt a német egység hí
ve. Magányos kétségbeeséssel próbálja rávenni TiUyt arra, hogy az
engedjen a magdeburgíaknak.! TiUy nem engedhet, viszont ostrom
közben kíméli a várost, amely hasztalan vár a svéd felség megigért
érkezésére s végre is fel kell adnia magát. A volt vőlegény....,.

most már TiUy tisztje - maga megy utolsó követül a városba. De
hiába nyeri meg honfitársait, azok nem tudják rávenni a svédet,
hogy adja fel a várost, ez inkább felgyujtatja, hogy örök gyűlölsé

get és vádaskodást vessen a katolikus német és protestáns német
közé, azaz német és német közé. A hajdani szerelmesek egymásra
találnak a lángtengerben és a szenvedésben, és a regény egyik
legtisztább alakja dr. Bake a Tedeumban is a mise Crédójában meg
rendülve ismeri fel az arcokon innen és az arcokon túl összekötő
közös igazságokat, amelyek Magdeburgtól, függetlenek szerelemtől,

gyülölségtől. azonban emberi érzések és ellentétek s politikai ér
dekek a németség felett megszaggatták ezeket az igazságokat.

Ezzel csak halványan lehetett elmondani a .regény tartalmát.
Szereplői a Dóm, maga Magdeburg, egy a városhoz és németséghez
fűződő misztikus érzésvilág, tanácsurak, Tilly tábornokai, a város
protestáns lelkészei s mindazt, amit eseményekben nem tud elmon
dani, elmondja hangjával, azzal a keserűen és mélyen csengő ti
tokzatos asszonyi hanggal, amely ma egyedül a világírodalomban
Gertrud le Fort sajátja ...

Emlékezzünk csak vissza az osztrák Handel-Mazzetti nevére!
Az öreg hölgy - állítólag még mindíg él - három- és öt kötetes
regénykolosszusokban semmi másról nem írt, mint a német refor
máció idejéről, azokban igyekezett bontogatni a helyzetet, problé-

1) L. a közölt résaleset : "Tilly tt!gyelmes ur".
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mékat, talán túlságosan részletesen és - a katolicizmus javdra 
pártosan, elfogultan.

Az ő életművén kívül ott van a német birodalom egy másik
asszonyának alkotása: Richarda Huché, egy klasszikus és monumen
tális mü ezerkétszázas roppant oldala: a "Grosse Krieg", szintén a
harmincéves háború regénye. Ez a regény azonban a protestáns
oldal felé pártos, katolikusgyűlölő; számtalan remek miniatürjében
csak vád, csak sötétség hull a katolikusokra. Más írások, amelyek a
harmincéves háborúról világot láttak (romantikus Wallenstein bi
ográfiá~ és egyebek) alig érdemelnek szót, (kellemesen tűnik fel
közöttük Karl Bartz Vier Kameraden regénye, melyben legalább ro
mantikus bőség és hitelesség van az ábrázolásban) Richarda Buch
regénye és Gertrude von le Fort-é magasan felettük áll.

Azt jelentené mindez talán, hogy főkép asszonyi szívek szeiz
mográfjai azok, amelyek megérzik a hitbeli német kettészakadott
ság nyugtalanságát. Ki tudja?

"Úgy vettetett ez a nép - írja a németségről Paul Claudel -,
úgy vettetett ez a nép Európa közepébe, mint valami ellentmon
dás. És saját zavarai között kell önmagát megtalálnia ..."

Az Első Magyar Altalános Biztosító Társaság 1940. évi május hó
4-én tartotta 1939. évi - nyolcvankettedik - rendes közgyűlését,

amely az 1939 évi nyereséget 387.889,12 pengőben, az osztalékot pe
dig részvényenként 15 pengőben állapította meg. A választmány új
tagjaivá gróf Hoyos József földbirtokos és Magyary Antal ny. követ

választattak meg.
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