
GERTRUD LE fORT:

lillY KEGYELMES ÚR
Részlet az ír6nll "Magdeburgi Menyegzll" c. új regé
nyéblll.t A lázad6 s a várost svéd kézre ad6 magisz t
rátus ellenzéke, a fiatal Willigis felkeresi a Magdebur
got megtámadni készülll Tilly generalisszimuszt; a ve
le folytatott beszélgetésnek leírása s a tábori-pap je
zsuitáTÓl rajzolt portré a világirodalomban párjukat
alig lelll remekele.

L

Willigis végighaladt a lobogók során, amint a nagyterem falai
mellett egyenlő közökben álltak; alattuk most terítették az
asztalt Ő Excellenciája s tisztjei ma esti ünnepére. A Kegyel
mes Úr szobájában csak egyetlen zászló állt, a generalisszi
musz híres gárdazászlaja, a Legszentebb Szűz képével; erről

hallotta Willigis, hogy T'illy gróf vele tart minden ütközet
előtt titkos haditanácsot. A tábornok éppen asztala fölé hajol
va ült, a vázlatok és térképek úgy hevertek előtte, akárcsak
köröskörül a birodalomnak mindenféle hadak előtt minden
felé nyitott határai: ott feküdt a svéd> királyság térképe, bele
nyomulva mélyen Pomerániába, mellette Lengyelország tér
képe s a holland és dán földek - ezeknek titkos megegyezé
sük volt a svéd Felséggel - és ott volt alább Mantova, ahol
a császári csapatok harcoltak a Felséges Ház örökségéért, leg
felül pedig a bizonytalanul fenyegető Franciaország térképe, 
úgy tetszett, mintha Tilly az egész világ ellen akarná kidol
gozni haditervét. S az asztal közepén ott terült el a német föld
földabrosza és rajta rebellis Magdeburg képe is; igen: a láza
dás vörös lángjai körötte csapkodtak és elárasztották már a
szász és brandenburgi mezőket.

Az Excellenciásnál csak egy fiatal jezsuita páter volt, úgy
állt a dolgozóasztal mellett, mint Ő Excellenciája árnyéka,
alakja keskeny és sötét arca szenvedélyes, de mégis tartózko
dó és fékentartott, - olyan, mint valami eltakartfényű gyer
tya. Amikor Willigis üdvözölte őkegyelmességét, a jezsuita
néhány lépéssel odébbvonult és mintha a testőre lenne a ge
neralísszimusznak, némán álldogált az ablaknál.

A szászországi fiatal protestáns tehát ott állt az öreg val
lon nagyúr előtt, akit a közkatonák öreg Tillynek, a tisztek
pedig Katolikus Excellenciásnak hívtak, hogy megkülönböz
tessék a Fríedlandí Excellenciástól, - erről senki sem tudta,
hogy katolikus-e, vagy inkább a csillagokban hisz! A Katoli
kus Excellenciás azonban nem volt sem visszariasztó, sem
mogorva, mint amilyennek a magdeburgiak hitték Johan

1 L. Ijjas Antal erkkét Napló-rovatunkban.
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Tserklaes Tillyt. Még szerzetesi mödon merevnek és kemény
nek sem látszott, mint amilyennek a jezsuiták neveltjét hinni
lehetett volna, semmi sem árulta rajta el a legyőzhetetlen tá
bornokot és a míndenhatö generalisszímuszt, mindössze olyan
volt, mint akármilyen öreg katona, arca egyszerű és beszédes,
azonban amellett még józan és kemény, akár a száraz bükk
fa. Willigis úgy vélte, hogy mindössze szép, magányos szemei
ben, igen csak ott van valami "katolikus", - aki ezekbe bele
pillantott az elhitte, hogy főzászlajának Szűz Máriájával szo
kott haditanácsot tartani.

Willigis - nehezkésen és néha dadogva előterjesztette je
lentését a Magdeburgban történtekről. Az excellenciás mere
ven hallgatta meg, nem jött közelebb hozzá, nem csodálkozott,
olyan volt, mint aki olyan dolgokat hall, amelyeket éppen er
re az időre várni lehetett. Amikor Willigis elhallgatott, osak
annyit mondott, hogy mindezeknek jönniök kellet azután.
hogy az öreg császár hű tanácsosát elkergették. Azután meg
kérdezte, hogy van-e még valami mondanivalója; Willigis
tehát előterjesztette nagybátyja jelentését és kérését: bizo
nyos, hogy az új városi tanács is szívesen fogadna engedelmes
séget a császári felségnek, ha az más lépésre szánná el magát
az ediktum ügyében. És ha őexcellenciája egy kis időt hagy
neki, ura lesz a népnek.

Az excellenciás úr erre felfigyelt: valóban? Hát azt hinné
maga Willigis is, hogya tanács elfogadná az ediktumot és az
érsekséget visszaadná a katolikusoknak?

Willigis csodálkozva nézte, - eddig azt hitte, hogy az
ediktum ügyében nyugodtan lehet várni azt, hogya császár
jobb belátásra tér, most azonban úgy beszélt az Excellenciás
úr, mintha űfelsége nem várhatna többé. Vonakodva mondta:
"Nem, azt nem akarja a tanács. Az érsekség most mégis lute
ránus és nem akarnak katolikus érsekséget visszaállítani." De
rögtön óvatosan hozzátette:

- De császárpártiak azért ettől még lehetnénk l
A kegyelmes úr kicsit vonakodva kérdezte:
- Hogy gondolja ezt Ahlemann úr? Hogy császárpártiak

azért ettől még lehetnének?!
Willigis egyszerre egész szívével kinyílt:
- Úgy gondolom, hogya hit kérdését nem érintik, akkor

készek volnának a Birodalomból közös erővel verni ki a Své
det!

Tilly hallgatott. Willigis úgy látta, hogy az ediktum ügye
neki is sokszor szorongathatta a szívét. Azonban hamarosan
katonás rövidséggel és nyerseséggel csak annyit mondott,
hogya magdeburgi érsekség a passaui szerződés idején kato
likus volt, s a Császári Felség vissza akar adni az Anyaszent
egyháznak mindent, ami az övé és ez semmi más, mint mél
tányosság.

Willigis titkola tlan csodálokzással nézte a Kegyelmes Urat:
hogy beszélhet méltányosságról, így és most az Excellenciás,
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- Magdeburg mégsem birodalmi szabadváros, tehát a katóli
kus érsek mégis csak földesurunk volna. Nem tud talán az
Excellenciás a "Cuius Regio"-ról?

Azonban látta, hogya Kegyelmes úr nagyon is tud a "Cu
ius Regíö't-ról: az Öreg T'illy katolikus arca nem kívánta gon
dolatait elrejtenis s hazúg vonásokkal elfátyolozni - az ő szá
mára a Császári Felség óhaja volt a háború értelme. Két em
ber állott egymással szemben, akik szavak nélkül megértették
egymást, de szavaik mégsem értettek egyet. És úgy tetszett a
fiatal szásznak. mintha észrevétlenül az örvény szélére érke
zett volna, ahonnan egyetlen lépéssel sem mer tovább menni.
Megrendülten kiáltott fel:

- Magdeburg tanácsurai most oda akartak járulni a Csá
szári Felséghez, de a Császári Felség nem érti meg az ő Evan
gólikus Rendjeit, csak Katolikus Rendjeit érti meg!

A vén kegyelmes úr sok embert látott életében; a kato
nák között az volt a szóbeszéd, hogy az Öreg Tilly úgy ismeri
minden ember gondolatait, mint a mi atyánk Isten, ki a meny
nyekben vagyon. Az Excellenciás úr úgy látta, hogy ebben a
fiatal szászban nem rebellis Magdeburg tüze él, hanem egy
mély és hűséges fájdalom, és ez a fájdalom olyan csodálato
san elfogta az Excellenciás úr öreg, okos szívét, - nem, nem
is a szívét, hanem magát ezt az öreg, győzelemhez szokott
kardot, hogy azt hitte mintha hallaná suhanni és csörögni ol
dalán I Az a kard most is győzni szeretett volna, mint eddig
mindig és mindenütt győzött, - hisz köröskörül a világ tele
volt ellenségekkel. - És az Excellenciás úr arra gondolt, amit
nemrégen Regensburgban látott. Noha az álnok diplomaták
azt hitték magukról, hogy egy vén generális csak a fegyverek
mesterségéhez ért és máshoz semmihez, azonban ha egy régi
generális azt hallja, hogya választófejedelmek ki akarják erő

szakolni azt, hogya császár tegye kisebbé az Armadát, holott
az ellenség birodalmi földön áll, akkor tudja honnét a dörgés
-, és az Excellenciás úr keresztüllátta ott Regensburgban az
árulás hálózatát. úgy tünt fel neki most mintha újra magaelőtt

látná a kis aranydobozt. amit a francia követ a lakomaasztal
mellett átadott neki, akár egyamulettet. A szelence fedelén
a nagy kardinális arcának képe volt, felékesítve a Szentegy
ház bíborával, keskeny éles és szellemes arca mellett 
az áll felé mily ravaszul hegyesedett ez - az Excellenciás úr
ott látta La RocheIle városát, a várost, melyből Richelieu kar
dinális a hugenotta herezist kiverte - és TiUy szinte úgy hal
lotta most, hogy hallja a jámbor katolikus ágyúkat az eretnek
bástyatornyok ellen dörögni. Azonban amint szinte félelemmel
mélyebben pillantott alá a képre: íme a hatalmas francia Emi
nenciás bíborja egyre fakóbb és fakóbb lett, végül már sem
miképpen nem volt a katolikus Anyaszentegyház bíboros emi
nenciása, hanem a Szürke Eminenciást mutatta a fedél tük
röződése, a szürkecsuklyás barátot, Páter József világosmet
szésű arcvonásait, - Richelieu kardinális őt küldte Regens-
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burgba, hogy erősítse meg a Felség elleni visszavonásukban
a választókat és ők követeljék, hogy kisebb legyen az Armada.

A háttérben pedig most, ahol a legyőzött hugenottafészek
most a rebellis Magdeburg képét látta felmerülni, melynek a
katolikus Franciaország egy eretnek király által akart segít
séget adni. És Tilly generális e pillanatban onnét a regens
burgi messzeségböl a pokol kacaját érezte süvölteni. Ott Re
gensburgban más lett a háború mint eddig és a változással a
katolikus Excellenciásnak mássá kellett átváltoznía. Ekkor
visszafordította gondolatait a fiatal idegen férfi felé: hát meg
lehet menteni a birodalmat a katolikus hit nélkül?! Minden él
nélkül mondta Willigisnek: "Ahlemann úr, ha a magdeburgi
tanács igazán császárhű akar lenni, akkor vissza kell térnie
a császárhűséghez. Rá kell bírni a népet és a pásztorokat,
hogya luteránus adminisztrátort a svéd királyi megbízottat
távolítsák el a városból, fogják el az Ediktumot vagy ne
kem kell felkérni erre. A Császári Felség rám csak a várost
bízta és a Császári Felség pedig úgy számot tart az én enge
delmességemre, mínt én az önére. - Megbeszélésünk véget
ért. Ön azt tette, amit tehetett és a Felségnek így is jó szolgá
latot tett. És ez önnek most elég. Köszönöm jelentését, a va
csoránál kérem legyen a vendégem I" - azután intett a fiatal
páternek. aki még mindig silbakként állt az ablak mellett,
hogy kísérje ki a vendéget.

II.

Az Excellenciás most egyedül maradt és nagy léptekkel
járt fel és alá a szebában. Akkor lehetett látni milyen mere
vek voltak öreg térdei - a vén Kegyelmes úr úgy lépkedett,
mintha a vihar odaküntről láthatatlanul hóval fújná tele a
szobát és abban kellene végiggázolnia. Elküldte magától a fi
atal magdeburgit, de annak gondjai ott maradtak vele.

Egy szolga lépett be és behozta az öreg spanyol udvari ru
hát. Egyszer régen évekkel ezelőtt egy fejedelmi ebéden
Münchenben hordta ezt, és úgy látszik most már elég lesz,
ameddig csak él. A szolga jelentette, hogy a tisztek lakomája
félóra mulva kezdődik, - a Kegyelmes úrnak át kell öltöznie.
Amikor ez véget ért és a szolga odatolta a széket, hogy az
Excellenciás úr nyugodjék egy pillanatot, - mereven hátra
támaszkodva, ahogy az öreg katonák tudnak pihenni a hábo
rúban - kedvetlenül tolta el magától a széket és elkezdett
fel és alá járni, mintha vacsora előtt még el kellene érnie
valamiféle célt. Az efféle vacsórák későig szoktak tartani, a
tisztek soha sem akarták abbahagyni, mindenki végig akarta
~árni egészen hajnalig, a haditanács kezdetéig. Noha az öreg
Excellenciás mértékletes volt, de ép úgy bírta az italt, mint
mind azok, akik józan szelleműek, de persze hogy a generális
úrnak sokszor szállott fejébe a bor, - ám a generális urak
fiatalok voltak és becsvágyóak, mindegyik a maga viktóriáit
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követelte és az Excellenciásnak tudnia kellett mit akar és
ezért meg kellett tartania ezt a haditanácsot a másik hadita
nács előtt.

Most senki más nem volt az Excellencíással, mint a győze

delmes gárdazászlaja és azon a Boldogságos Szűz Máriának
képe, amelyet a katonák Győzelmes Szűz Máriának hívtak;
úgy volt ábrázolva ott, mint altöttingeni nagyhírű kegytemp
lomában, ahol a katolikus Excellenciás úr, régiben is meg
fordult, amikor visszafelé jött Regensburgból, hogy áldását
kérje a közelgő háború előtt.

A Boldogságos Szűz arca előtt nagy lyuk tátongott a zászló
kék selymében, - ezt Wimpfen mellett szakította egy golyó.
És lábai mellett egy másik szakadás, a Lutter melletti csa
tából és az akkora volt, mintha a Boldogságos Szűz egy ör
vény felett állana. Ezután volt még egy harmadik lyuk is, ép
pen a fején, ez Stadtlohn mellett érte a zászlót, amikor úgy
dühöngött az ütközet, mintha az ég alá akarna szakadni a
Legszentebb Szűz zászlajára. Maga azonban mindig érintetlen
maradt az ellenségtől: olyan lágyan és gondtalanul nevetett
alá öreg tábornokára, mintha soha sem röpködtek volna körü
lötte golyók.

A generálisszimusz végignézte a golyóütötte lyukakat egyi.
ket a másik után: ahány lyuk a zászlón annyiszor aratott
gyözelmet az ellenség felett és életének minden győzelme a
Boldogságos Szűz győzelme volt: az volt az az édes és gyen
géd titok, amely a rettentő és vérengző csaták mögött és Is
ten Katolikus Excellenciásának hírneve mögött volt. Ambár
mit ér a világon való hírnév annak, aki már hetven évet szá
mol, sőt még többet? I Noha ezzel az Isten előtt való hírnévvel
akart ékeskedni a tábornok egyszer majd! a sírjában és utána
az örökkévalóságban. S az Excellenciás lehajtotta a zászlót,
hogy megcsókolja kék selymét. És amikor odahajtotta arcát
- a vén bükkfakemény katona arca most olyan gyengéd, zárt
és félénk lett, mint egy ifjú apródé, aki császári úrnője keze
fölé hajolhat. Egyszerre csak megrezzenve kapta fejét vissza.
Mert ott tátongott előtte a negyedik szakadás, az amelyet még
évek előtt gondosan bevarratott. - Mert azt a lyukat, nem
mint a többit, az ellenség szakította át, hanem maguk a kato
kusok akkor, ott az első csatájában annak a nagy háborúnak
ott Fehérhegynél, Prága mellett, amikor a bajor lovasok el
vakítva az ágyúfüst fellegeitől és a harc dühétől nem ismer
ték meg saját zászlójukat. Ez a lyuk egészen kicsiny volt, de
a Boldogságos Szűznek a szívét [árta át. A kornétás, aki a
zászlót hordta az ütközet után megesküdött egy jámbor kato
nának, hogy látta a golyó nyomán a Boldogságos Szűz szívé
nek vérét hullani.

Az Excellenciás úr megrettenve nézte: a zászló sebe miért
szakadhatott fel? Mióta zászlóját utoljára látta azóta nem
volt harctéri ütközet', csak Regensburgban a válaszófejedel
mek tanácskozásán volt eldöntetlen néma harc, s ő benne ma-
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gában a katolikus Excellenciás és a császári generalissimus
között, A harc még mindig állt és mindig eldöntetlen volt .

.Úgy tűnt fel maga előtt, mintha olyan lenne mint a bajor lo
vasok ott a Fehérhegynél: nem ismeri fel saját zászlóját! S
ekkor belépett hozzá a páter, aki kikisérte az ifjú magde
burgit.

A fiatal páter alakja feltűnt,újra mint az Excellenciás úr
árnyéka: keskeny és sötét tartózkodó, csak az eltakart láng
hoz hasonló vonás rezzent meg arcában egy pillanatra: ez
azért volt, mert egy protestánssal volt együtt az imént, - óh,
Tilly kegyelmes úr ismerte a maga fiatal páterét ! - s jelen
tette, hogyahadinéppel túlzsúfolt városban mégis sike
rült szállást szeréznie a vendégnek: Pappenheim marsall úr
utasította egyik adjutánsát, hogy ossza meg a kvártélyát vele,
- az ifjú magdeburgi pompás ember, tele jóakarattal és va
lóban nagy vonások szerint akarja elrendezni magában a vi
lágot; igazán semmi sem hiányzik nála más, csak a katolikus
előjel! És a letakart láng ismét megrezzent egy pillanatra az
ifjú páter arcában, vagy talán az ifjú rendnek lángja volt, a
vén nagyúr felé csapott? A Kegyelmes úr elfordult kissé, a
könnyek égő szúrását érezte öreg szemében, - óh mily sok
szor melegedett az ifjú rend tüzénél !

- Igen keserű, - mondta egyszerűen- hogy ezen a de
rék emberen nem segíthetünk, Atyám! - és oly különösen
hangzott amikor megőszült nagyúr ezt mondta: "Atyám"!

A fiatal páter habozott. Olyan különös volt az Excellenciás
úr hangjának csendülése. amilyennek még nem hallotta, pe
dig ismerte a katolikus Excellenciást, hisz elválaszthatatlan
árnyéka volt. Mit gondolt azzal, hogy nem lehet segíteni?

De az Excelleciás hallgatva kutatott térképei között. És
a- fiatal páter nem látott mást, mint a vihar szürke kavargá
sát az ablaknál és a haditervek és térképvázlatok suhogását
a tábornok kezében. Egy pillanatra arra gondolt, amit a tisz
tek ma már korareggel óta beszéltek, hogya holnapi tanács
ban a Magdeburg ellen való támadást határozzák el, egy pil
lanatra szerette volna, ha az a sötét kavargás ott az ablakon
túl benyomná az ablakszemeket és a haditerveket elragadná
az öreg úr kezéből és közben Tilly megtalálta azt, amit kere
sett: s ez Magdeburg térképe volt. A fiatal páter most moz
dulatlanul meredve nézett maga elé az okos szenvedélyes
szemek, mint a fátyol alatt alig észrevehetően feszültek, sa
ját szeme színte elsüllyedt, minden ereje és gondolata felordí
tottak és mint míndig, amikor tudta, hogy a generalisszimesz
oldala mellett kellett állnia, elmondta Szent Ignác szavait:
"Vedd Atyám egész akaratomat!" - És közben az Excellen
ciás a tervet lelkiismeretesen összehajtotta és egyoldal asz
talkába tette, - s a háború egyik fejezete zárult le ezzel a
mozdulattal!

Ijjas Antal fordítása.
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