NAPLÓ
ESZTERGOM BÁSTYÁI ALATT ... Ezerötszázkilencvennéav.
Az itáliai barokk udvarok hosszú farsangjárt me,gszakítja Keleiueu pápa komor szava: uj ból veszélyben van a kereszténység, de
ha népek és fejedelmek összefognak - meg lehet áll ítani, vissza
lehet szorítaní a. Magyarországot elöntő török áradatot. Hatalmas
nemzetközi e,gyüttműködés gondolata villan fel - a spanyol flotta elindul a keleti vizekre s Erdélyben Báthory Zsigmond Havasalföld felé viszi a hadakat. A birodalmi seregek Esztergom várát
veszik ostrom alá - ez :a hadjárat kulcsa: ha sikerül bevenniük
ezt a kiépített török erődítményt, jelentős lépéssel viszik előre a
felszabadítás nagy rnűvét,
A "birodalmi" seregek -- a német tartományok kénytelenkelletlen összetoborzott népe, sietve felfogadott zsoldosok, civakodó vezérek, tehetségtelen császári tábornokok, gőgös, főherce
gek. A katonák soha nem kapják időben zsold iukat, az ellátás
rossz és hiányos - a muskétás, vértes ilyenkor a föld népét Iosztoga tja, rnessze vidéken elnéptelenednek a falvak. A török élvezi
a "belső" vonal miriden előnyét. Kanizsa, Buda, Fehérvár basái
készséggel nyujtanak se,gítsógeta hitetlenek ellen - míg fel nem
tűnik hatalmas felmentő seregével a nagyvezár.
Ebbe II soknyelvű, kalandoroktól hemzseeö birodalmi seregbe kerülnek be la magyarok. Hajdúk, végváriak, önkéntesek, megyMz csapatai. Szétforg-ácsolódnak, semmi szavuk nincs sem a
sereg, sem az ostrom vezetésében. Mindig a leg-veszedelmesebb
helyre álJítják őket, a rohamok élén majdnem mindig. ha.idúk,
lóról leszállt huszárok vitézkednek.
Az ostrom lankad, a törökök ujból és u iból erősítéseket kapnak. Ám híre jön a kereszténv sere,gb~ is annak, hogy már úthan vannak a keresztény sereget gyarapító olasz, segélycsapatok
- a mantuaiak.
.
Kelemen pápa szavára egyetlen olasz f'ejede,lem határozza
csak el, hogy felkerekedik hadinépével s odavonulvahol a legkeményebb a pogány, elleni küzdelem. Az itáliai félsziget talán legkisebb államának ura Vincenzo Gonzaga - ez a mantuai herceg;
akinek számtalan kalandját. vásott; csinyjét ,a "Rigoletto" is megörökitette. Vincenzo a vadósághan igazi késő-renaissance ember
volt. Dúsf'an.táziájú, kalandéhes. babonás, művészetkedvelő, néha
lelkes, máskor szalrnaláng-kedvű, hol jó, hol kegyetlen apró zsarnok.
.
Tassot csodálja - e zaklatott elméjű, hasadtlelkű nagy költő
rajongója, a Megszabadított Jeruzsálem barokkos hőskölteményét
át szeretné ültetni a valóságba. A herceg múzsája s ihletője Barbara: Sanseverino - előtJtel akar Vincerizo hősi tetteivel pompázni. A rnantuai fejedelem vállalkozása nagy lelkesedést kelt Eszakitáliában. Mindenfelől önkéntesek csatlakoznak hozzá' s amikor
az akkori Európa talán legjobban felszerel.t, ~azdaganyagi lehet ő ségekké l reIlJdlelkezőse,re>ge, elindul a Dunamenti keresztesháborúra - országok és :tartományok csodálata kiséri a selyembebársonyba öltöz,ött gyönyörű lovakon parádézó csipkés lovagok
vonulását. DHa herceg' művészetkedvelö ember is - magával viszi udvari zenekarát - zenészei élén zenemestore Claudio
Monteverdi áll. A zenetörténetnek e talán első nagy, modern mes26!)

tere ezidőtájt harmincadik évéhez közeledik. már számos mű
alapozta meg hírnevét, de az e,lső operák megteremtő.ie csak ezután bontakozik majd ki teljeis fényességében.
Hatezer olasz indul el a jólétben fürdő, cselszövényektől átszőtt olasz udvarokból s megérkezik arra a kietlen senkifőldjére,
mely már a magyar végek szomorú világa. Mire elérnek az esztergomi táborba - már tudják, hogy ez a hadjárat nem hasonlít
az olasz belháborúk lovagi, vagy zsoldos-kalandjaihoz: itt életrehalálra megy a játék s a török, egészen más, kegyetlenebb s véresebb harcmodorához nem-egykönnyenszoknak hozzá az elkényeetetett lovagok.
A birodalmi tábor nagy Ielkesedéssel fogadja ezt a parádés.
földi ja.vakban bővelkedő ser-eg'et, Közmondásos a mantuai kincstár bősége - Miksa és Mátyás főhercegek nem is késlekednek s
kölcsönért fordulnak Vincenso Gonzagához. aki első napokban
ragyog, vendégeskedik, fogadkozik, hogy egymaga megveszi Esztergom várát. Nehány nappal érkeeése után ,a hercegi sátorban
nagy, ünnepélyes vesperára hívja rneg a birodalmi sereg vezéreit. Itt Olaudio Monteverdi szerzeménye kerül előadásra, Idézzük csak magunk elé a képet: a sátorváros előtt a Duna esztergomi szűkülete - ráhajlanak
vár ismert bástyái, melyek felett
félhold s lófarkos zászlók lengenek- A "török" parton: - melyet
csak laza körben vesz körűl az ostromgyűrű - a Padisah népér
nek száz fajtája portyázik, vonul, fosztogat, tevék heveredneki le
a napsütésben, mindenből keleti pompa árad - alig ág'yú lövésnyire aranvszínű brokátból húzott fejedelmi sátor, mindenütt a
mantuaí uralkodó jelsz,ava a "S. I. C." s barokkos mitológiai jelképei. A sátorban osztrák főhe1rce,gek, a birodalom minden részéből összegyült tábornokok, spanyol és francia önkéntesek s
Vincenzo és kísérete, m int vendéglátó. Tegyük fel a kérdést: volt-e
közöttük magvar ~ S menjünk tovább egy lépéssel s itt már belehajolunk a mesébe, Lehetett volna közöttük' magyar - a legnagyobb magyar költő, Balassi Bálint, aki élete utolsó heteit itt,
Esztergom bástyái .alaJtt töltötte el ...
Műfajok születése, Ha· valaki hallotta Monteverdi "Tancred
és Clorinda párviadalá't-t - nem tud attól abenyomástól megszabadulni, hogy üt e nagy mester emlékei mélyéről idézte elő a
küzdelem, a harctér hangulatának majdnem wagneri gazdag-ságát. Az alig harminc évCts Monteverdi ott élt a tábor életében.
résztvehetett bizonnyal hercege portváln. végigélte e nagy vállalkozás osólvedt és csődjét. A képzelet szárnyán azt is hihetjük,
hogy az olasz opera és a magyar lira mégiteremtője - EHzte'rgom
bástyáinak árnyékában - megismerhetdék egvrnáat.
Vincenzo hiú, szeszélves, lobbanékony ember. A főparancsno
kok tudta nélkül törőklesre indul. Vaktában, miriden biztosítás
nélkül mélyen belovagol hódoltsági területre - Pálffy Miklós,
aki Balassit a halálos rohamban elkísérte - indul a szeszélves
mantuai herceg után s nagy-nehezen kimenti a török kelepeéből. melybe már-már belekerült. Innen Gonzaga hirtelen önálló
vállalkozásba kezd - Visegrádnak fordul. Egymaga veszi ostrom
alá. Nem akar dicsőség nélkül hazatérn i, A visegrádi ostrom története meglehetősen homályos. Bizonyos feltevések arra utalnak.
hogya mantuai kincstár komoly szerepet játszott az ostromban s
pénzzel sikerült rávenni a török várkapitányt arra, hogy adja
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meg Vineenzonak magát. Mindencsetre - maga a manónai hereeg állt, a vár kapujában s vigyázott arra, hogy a kivonuló törököket s magukkal vitt bőséges zsákmányukat semmi bántódás
ne érje - nyugodtan, baj nélkül kerüljenek rá a Budához vezető
útra.
Esztergomot ugyan akkor nem sikerült bevenni - de Visegrád
kis, nem is korszer-ű erődjének meghódítása olyan haditett lehet,
mely a messzi Marituában a győzelem glóriáj ával fonja körül a
hiú herceg fejét. Egyes források szerirut ugyancsak Monteverdi
volt az, aki 'I'e Deum-ot irt Visegrád bevételére - eZ1t ellő is
adták a herceg-i serelg visszaérkezésekor, de magát a zeneművet
ez időszer-int nem ismerjük.
Visegrád után ujból visszatértek 'a mantualak az esztergomi
táborba, rnely osztotte, a váltakozó hadiszerencse, minden esélyét
- rövid időre sikérült elfoglalni a várat,ez elég voíf arra, hogy
a birodalmi sereg' protestáns zsoldosai feldulják a székesegyházat
iuelyet a törökök - nyilván saját kultikus céljaik szolgálatában
- de tiszteletben tantotfak. De ezt már nem érte meg' a Duna
partján Miantua ura. Egy este, vacsoraközben feltette önmagának
a szó II oki kérdést "ha visszamennénk f" s asstaltársai legnagyobb
megdöbbenésére hajnalban már parancsot is adott a ragyogó sátortábor felszedésére. Hiába próbálták igéretekkel. császári szóval ott tartani az osztrák vezérek - úgyszólván búcsúé sem vett
az adós főhercegektől - lovát visszafor-dította. a napos itáliai
tájak felé s elvonult erről a szomorú magyar vidékről, melyet
hajnal onként már eilepett a késő-októbee-i dér. P. L.

JELENTÉSEK SEGURA BIBOROSROL. 1955. március 16-áH
Jfagyar Kurir közölte a félhiv(ttalos német katolikus sa]tóiroda,
((. KNA Mjoor-idból keltezett táoirauü, amely többek között a kö'I'etkezőket mondja: "A spanyol fővárosban közhirré vált, hogy
Pietro Segura Saene bibornokot, Sevilla érsekét Rafael Alvarez
Lant guadixi (Granada) püspök felszólította: "vonuljon vissza
ii,zü/.ővárosán(JJk, Buraosnak egyik kolostorába és mondion. le érseki székéről." Ezzel kapcsolatban a félhivatalos osztrák katolikus
. lúo'imli iroda a Kathpress a következőket jelenti: "A spanyol bibornekole és érsekek közös pásztorlevélben fordulnak szembe azzal a külföldi véleménnyel, hogy a katolikus Egyház Spanyolországban mozdulatlan. Emlékeztetnek mindenekelőtt a spanyol
misszionáriusok apostoli tevékenységére, a karitativ intézmények
j'ontosságára és a leg!cülönfélébb kulturális jellegű megnyilatkozásokra Spanyolországban" vagy a külföldön, metuek a sparnyol
katolikus Egyház tevékeny voltáról tesznek tanúbizonyságot. A
bibornok és érsekek. akik; most első 'ízben irták alá egyenkint a
púsztorlevelet, míg eddig mindenkor a püspökkari konferencia elnöke és a konferencia titkára, irták alá - ' rámutahnak a tanító
h ircüalra; melyet a főpásztorok Krisztue nevében gyakorolnak s
melimelc a kiveknek alá kell magukat vetniök. Visszautasítják
toráblui a haj/hata.tldnság vádját, mellyel a spanyol katetikus
EfJyháza.t illetik és kijelentik, hogy erkölcsi téren az engedékenység. az igazságtalanság megbocsátásáig mehet:"
Az osz/rák kxüolikusoto nagy lapja, az osztrák katolikus publiciszlika nesz/ora, dr. Friedrieh Eumder által kiadott "Die Öst crrcichische F'urche" március 19-í s:<Jámában "Heti széljegyze(f
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tek" című rovatában a következőket írja: "A Sevilla érseke, Segura bíbornok körül történt események al katolikus intearatizmus
egyik tragédiáját 1Jilágítják meg. Az utolsó másfél évszázadban
nem egysz:er voU a megkísértése túlzóan jobboldali katolikusoknak, hogy "pápábbak legyenek a pápánál". Az Uyenek gyakra II
öntudatlainul meokisérelték, hogy az ő érzésük szerini "gyengé ré
lett Isten. és a tulgyenge pápa helyett" al helyes 1,ilágrend'et "mel/védjék a rosszak, az lsten és az Egyház ellenségei" ellen. Seoillu
érseke, Segura kurdinális mint ennek az uüeuraliemusnak: ef/YU,
képviselője,
drámai küzdelemben visszavonulásra kényszerült.
Seaura, akiről a Bíboros Kollégium egyik! ttuiia. azt mondotta,
hogy 300 esztendővel, meakésoe született, minden "modern eszmeben" az ördög eszközét, minden nem kcüoiikusban. n spanyol nemzet ellenséaét látta. Néhány hónappnl ezelőtt hozzájárulása nélkül
utódlási ioo« koadjutort kapott az addi,qi. nittoruti püspök, Mgr.
Monreai személyében. Az utóbbi hetek eseményei azután, mint a
spanyol A. C. lapjának, a:z .Eccleeio't-nak: közléséből é.'? a spanyol
iudásitások: kiegészítő közZ,eményeiből kitűnik, Rómának ahhoz az
utasításához vezett ek, hogy vonuiion vissza. egy kolostorba ...
Olyan dráma közeledik most végéhez, ((mely a császár: és a pápa
közötti középkori ellentétek nagysár/át, komorsaadt és súlyossá.qát
közelíti meg. Se1Jilla ősz bíboros egyházfejedelme, a mélyhitű ember megtalálja békéjét. Vajjon a most méy oly hnta.lmall és befolyásos katolikus integralizmus levonja-e! aJ tanulságot ebből a trugédiából? Ez más kérdés ..." írja a Furche. (Magynr Kurir.)
A DÉLAFRIKAI P ARLAMiENTBEN Ver-woerd rniniszter
február .8-án bejelentette, hogy a katolikus Egyház 881 délafrikai
iskoláját nem hajlandó az állam ren del k ezése alá bocsátani.
Ugyanígy meg tagadta a johannesburgi' egyházmegye anglikán
eg'yháza is huszonhárom iskolájánlak átadását. A katolikusok és.
anglikánok tehát nem hajlandók meghajolni annak a faji megküIönbőztetések alapján álló kormánynak a rendelkezései előtt, amely
a bantukat, a délafrikai állam feketéit szellemi alárendelcséeben
akarja tartani s meg' akarja fosztand annak lehetőségétől, hogy
műveltségben is egyenrangúak legyenek a. fehérekkel. Ugyanez a
Verwoerd miniszter fej tette, ki ugyanis valamivel li fönti események előtt a parlamentben, hogy a jelenlegi Strijdom-kormánv
főcélja "a fajok .teljes. területi elkülönítése" s a jelenleg a fokföldi tartományban élő mintegy másfélmiIIió fekete más vidékre
telepítése, A prngramm vég'rehajtása e1gyébként folyomatban van:
csak a tuinap kellett J ohannesburgban mintegv hatvanezer négernek elhagynia s a fehéreknek átadmia lakását.
Egyes felekezetek hajlandók támogatui a kormány politikáját.
Sőt voltak, akik teológiai érveket is próbáltak fölhÜ'~ni igazolására. A feketék - mondták - annak a Kámnak a lossármazottjai,akikelt .atyja megátkozott, tehát viselniük kell ennek az átoknak a terhét; mások .szorint meg ők még' az ószövetségi törvény
alatt állanak s a Megváltás nem vonatkozik - vagy egyelőre
még nem vonatkozák - rájuk.
A katolikus és az. anglikán e.gyház· ezzel szemben határozottan
azt az elvet hangoztafia: minden ember egyenlő, akármilyen színűnek is születik.
Az állam eddig személvi és vallási külőnbség nélkül fizette
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az iskolák

tan8zem~ly~t.ét. Mo~ta,zol1ban.

hogy programmiává

tette a déliafrikai fehér "fölsőbbrelldűség" fajvédő eszméjét, elsősorban azokra az iskolákra akart csapást mérni, ameívek a legtöbb muukáf végzik a bennszülöttek tanításában. A mult év júniusában megszavaztatta a parlamenttel ,,'a bantuk neveléséről
szóló törvényt", amelynek értelmében az elkövetkező kélt eszten<lő folyamán 75 %-aJ csökkentik, két év multán pedig egyáltalán
megszüntetik a nem-állami - tehált szine'8ek~jj is n~gy számban
oktató - iskolák fönntartására szolgúlő költségeket Ezzel a rendkívül szegény bantuk tanulásának Iehetóségwi gyakorlrut:ílag majdnem semmivé zsugorodnúnak. A délafrikai, püspöki kar memcrandumot nyujtott. be az, ügyben 'a kormánynak, melvre Verwoerd
azt a választ adta: 'a megszavazotttörvényen sem változtatni, sem
gyakorlati végrelhajtásában enyhítéseket alkalmazni nem lehet.
A protestánsok máris becsukcák Iskoláikat, az, anglikánok tiltukoztaka törvény ellen, hangsúlyozva, hogy annak folytán kénytelenek lesznek megszüntetní kulturintéeménveiket, a katolikusok
pedig II tiltakozá's, mellett kijele1ní.eltték, hogy. fönntar-tják tanintézeteiker, bármennyibe, kerüljön is. Hurley durbaní érsek pedig
azt mondta egy nyilatkozathan - mint egy nagy katoiikus ujság
közli: "Az Egyház nem hagyja magukra a bantukat, amikor egész
Délafrika jövőjét aláássák bizonyos, tömeges faji elkülönítésre irányuló törekvések, melyek valóságos ökölcsapást je1len,tenek a feketék lelkére és a fehér ernberek Ielkiismeretére", (cr.)

AZ ÚJ PSALTERIUlIl TIZ ÉVE. 1945. március 24-én kelt "In
qllotidianis praecilnls" kezdeiű motupropriójában, XII. Pius pápa
engedélyezte az új latin zsoltárfordítás nyilvános és magátihasználatát. Az é1Jforduló alkalmából a Római Biblikus Intézet szentírási bizottságának elnöke, Bea professzor előadást tartott az új
Pealteriumról; Az új fordítá.'?t - . J mondta -; XII. Pius lelkipásztori gondosságának köszönhetjük. Ő akarta ugyanis, hogy a pa.poknak, akik a breviárium numdásá;f(d kötelesek, jó, világos, hű és
érthető zsoltárszöveg kerüljön a kezébe. Olyan [ordiiá«, m.ely fokozza lJUzgalmukat, elmélyíti áhítatukat, emeli lelkiéletüket s elő
mozdít,ia igehirdető és lelkipásztori munkájukat. Természetesen
nem volt könnyű új fordítással vált'ani föl (]J Vulgata századok
és századok használatában measeentelt tiszteletreméltó szövegét,
melyet egyébként a: trienti zsinat is hitelesnek minősített. XII.
Pius pápa 1943-ban kiadott "Divino afflante Spiritu" enciklikája
azonban világosan meghatározta e Mtelességnek jogi, nem pedig
kritikai mivoltát. A 'mai exegéták ugyanis sokkal alaposabb [ilotógiai fölkészültséggel rendelkeznek, mint hajdan Szent Jeromos
kortársai, s ezért jobban be tudnak hatolni a zsoltárok eredeti szöreaének héber! nyelvébe.
A tíz évvel ezelőtti nwtuproprió csak megengedte az új sZöveg használa.tát, kötelezővé nem tette. Egyrészt azért nem, meri
a. Seenuüua me.qgyőződése sz,erint az új zsoltárkönyv minden
kényszer nélkül, magától fo.(/ elterjedni; másrészt pedig azért
nem, mert ennek a fordításnak is lehetnek vitaJtható sorai, kifejezései, megoldásai, amelyeknek a módosítását a Biblikus Intézet
a hozzá nagy számban érkező javaslatok és észrevételek megfontolásával egy következő kiadásban fogja oénrehaitomc
Az elmult tíz év tapaszfjaJlataiJ arra mutatnak, hogy az új
szö1)egvalóban "magától" terjed s lesz népszerű. Na'gy örömmel
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fOl'!fulja mind a világi, mlnd (t seerzetes pupsáy, /őkéul u [iatalabb nemzedékek. A Ritua:le Romanum legutóbbi lciculásti: is ezt
az új fordítást közU. Használják sokhelyiitt az új psalteriumot a
köz~s o~ficiu.moko~n is, az, antifonákat azonban még 'a Vulgata
szerJ''!t e,!!ekhk, mmthogy a dallasnot még nem igazitották hozzá
az UJ szoveghez.
Számos kritika; tanulmány és méitnlás foglalkozott az új fordiiással; A l,egtöbben megértették a Szentatya. emlitett - s n fordítók által mindig szem. előtt tartott gyakorlati lelkiéleti és pasztorációs szándékát. De aeért; olYrtnok i.~ 'uoltak, akik filológiai,
liturgikus vagy költői sgempontból kifogásokat hozlak föl. A fo rdítók mindenesetre. a lehetőségig raglvl'zkodtak az eredeti hébei
szöveghez, még akkor is, ha ezzel a költőiség vagy a Vulgataféle oáüoeatho« tapadt misztikus hangulat ném~ kárt ezenvedett.
A breviáriumot olvasó papok lulnyomó többsége örömmel vette
a szövegnek ezt a, világosabbá tételét, ami egyébként ---;- tette hozzá Bea professzor - teljesen megfelel a héber szellemnek,
Sok vita folyt arról is, voltaképpen milyen latint, meiuik
latint alkalmazzák a fordításban. A klasseikust t A szentatyákét?
Vagy éppen .a humonistáil? A fordítóhj itt is a Szentatya gyakorlati számdékának: szellemében jártak el: olyan lutin, nyelven tolmácsolták al zsoltárokat, amelyről a. leginkább föltehető, hogy az
átlagos Pa.pi latin műveltség birtokában a legtöbben megérti.k.
"A Biblikus: Intézethez o, világ minden. tájárón száeáoa! és százával érkeznek leoetele - fejezte be előadását, Beai professzor mdyekJ mind azt bizonyUják, hogya szentatya nagylelkű és bátor kezdeményezése va:lódi szük:ségletnek felelt meg, s hogy a.z
új fordítás elérte a kezdeményez'Ője áltnl kitűzött gyakorlati és
pasztoráli~' célt. S ha: ennek a célnak nz elérése. érdekében esetleg
kissé htiitérbe szorultak bisonsro« - egyébként igen tiszteletreméltó - tudományos és irodalmi szemoontok: bő kárpótlást nyertünk értük ama világossá!), kegyelern és vigasz által, melyet az
Egyház nevében és szándékára. naponta.zsolt(Írozó papok az új
fordításból meritenek; (l, c.)

EGY NEVEZETES ÉVFORDULO. A-z 1555 szeptember 25-én
aláírt augsburgi vallásbéke pecsételte meg végle,g Németország
vallási megoszlását. A tragikus 'esemény természetesen nem máról-holnapra következett be. Luther fellépése óta (1517) IáHandlóan
számolni kellett a; lehetőségével: de felidézéséért sokáig e,gyik fél
sem merte vállalni ,ai felelősséget.. A nyilvánosság e,lőtt folyó tárgyalások eddig minda szakadás megezüntetéeének é,saz e,gység
helyreállításának jegyében folytak; de mindig kevesebb és, kevesebb őszi nteséggel, Az egység helvreáldítására ,tett minden nyilvános lépést a szakadás elmélyítését célzó két titkos lépés követett. Ig"y minden közeledési kísérlet csak arra vezetett, hogy még
jobbaneltá,voHtot:t,a e.gymá:stóla tárgyaló feleket.
Az egység ügyé.t a számottevő politikai tényezők közül t,uf;ljdonképpen csak V. Károly császár képviselte komolyan és következetesen. Csaka2i volta baj, hogy őt meg ezer más, gondja, fő
leg az állandóan kísérlő francia és török veszedelem sokkal inkább igénybe vette, semhogy elegendő figyelmet tudott volna a
kérdésnek szentelni, Harmincnyolc esztendeig tartó uralkodása
alatt jóformán csak vendégszerepelni járt Németországba, Emiatt
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időről-időre kibocsátott rendelkezéseinek nem volt foganatduk.
Igy egy egés~ emberöltő elmult anélkiil.hogy a hitújítás ter-iedé-

"ének meg-akadályozására komoly kísérlet történt volna. Ug-yszólván akadály nélkül hömpölygött tovább s Kőzép-, Eszak- és Keletnémetország-ban mindegyre újabb és újabb területeket öntött
el. Ennek aránvában hitrendszere és kormányzata is egyre határozottabb formákat öltött. Hova-tovább ,a kereseténvsée új, a
katolicizmus mellett magában is meg-álló tipusává fejlődött. Az
augsburgi birodalmi zyűlésen (1;)30) és később (1540-41) Haecnauban. Wormsban és Regensburgban fol~tatot,t vallási viták kézzelfoghatóan bebizonyították, hogYa szembenálló álláspontok már
sokkal jobban megmerevedtek. semhog-y békés kiegyenlítődés történhetett volna. Mikor az évtizedek ótasürge,te,tt eg-yeitlÜllms zsinat végre. Trientben megnyilt (1545). akkor' kieg-yenlítődés. és öszszehangolódús helyett már csak ou katolikus álláspont kimerítő
körülhatárolásáról lehetett szó, És különős, a megeg-yezés legfőbb
akadályai nem a teológusok, hanem 'a fejedelmek voltak, akik
siettek megrag.adui a hatalmuk növelésére kínálkozó alkalmat.
Hiszen nemcsak nagvk.iter-iedésű eg-yházi birtokokhoz jutottak,
hanem a nüspökj' joghatóság- kisa.iáfításá val poJiitik!ai hatalmukat
is jelentékenyen gvarao.íto tták, Ezentúl nemcsak világi. hanern
egyházi- tekintetben is korlátlan urai lettek -alattvalóiknak. (Landeskirchc). A fe,jedelmi abszolutizmus némi középkori kísérletezés után csaki most vált eleven' víalóságg'á úr; lett közel háromszáz
esztendőre az európai poldtikai fejlődés vezércsi'llagává.
Károly császár a békés mege,gyezés lelhetöségeinek kimeritése
után utolsó eszközként fegvverhez nyult. Az úgvnevezetf schmalkaldeni háború (1546-47) igazolta számítását: a mühlbersd csatában nemcsak legvőzte, hanem foglyul is ejtette. az, ellentábor vezéreit. ne a mee.irulult fc.ilödésf, nem lehetett többé, visszájára
fordítani, A vallási kérdés ideig'lenes rendezésére kibocsátott császári rendelvény, az úgynevezett interim, sem a katolikusokat,
sem a protestánsokat nem elégítette ki. A trienti zsinat második
szakaszához (1551-52) fiízött remények szirrtéu nem mentek' teljesedésbe.
Igy a meg-békélés csak látszólagos volt, A lelkek mélyén sistergő forradalmi erők bármely pillanatban felszínre tőrhettek. A
llag-yr:avágyó Móric szász választó fededelem a maga politikai
céljainak elérésére igyekezetit hasznosítani ez·t a forrongó hang'Ulatot. Sikerült tetemes sereg-et gyüjfeniei. Ennek élén az 1552
év tavaszán váratlanul betört Dé luémetorssázba, majd onnét Tirolbn nyomult és az Innsbruckban időző császárt menekülésre, a
trienti zsinatot pedig üléseinek elnapolására kénvszerítefte;
A nierész támadás egy csapásr-a új helvzetet teremtett: a politikai és vallási egyensúly megint felborult .és a valláseevséz
visszaállításának g-ondola.t,ae,g-yszer s mindenkorr'a megbukotíí A
protestánsok szabadságának és e,goyerdog-úságának nyilt elismerése
elől nem lehetett többé kitérni. Károly császár világ-osan lM·ta ezt
s mivel nemi akart önmagával ellontmondáaba kerülni. - már ne<li,g a katolikus hiteg-ység helyreállítására alanozotit valláspolifika
elejMse ed .ielentette volna - p,.gyszerűen félreál10tit és a német
üeyek további vi telt>,t öccsére. Ferdinánd magyar királyra bízta.
Ferdinánd pedig habozás nélkül levonta fi kénvszerhelyzet tanulHág'tlH: előbb II pasaani cg-yezm6nyben (1552) ideigIenesen, ma.id
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három évvel rá raz,lIJug,sburgi birodalmi g yűlésen végleg rendezte
a vadlásszdbadság' kérdését.
Na,gy tévedés volna azonban, ha az: itt használt szabadság és
1)égleges szavakat abszolut értelemben vennők. Hiszen az H szabadság, melyet, az, augsburg-i vallásbéke e ngedélv ezett, csak karr.ikatúráda volt az igazi saabadságnak: éspedig horizontális és vertikáEs irányhan egyaránt. Horizontális irányban, mert Il szabadság csupán a katolikusokra és a lutheránusokra terjedt ki; a
zwingliánusok, kálvinisták, anabaptisták és más kisebb felekezetek kifejezetten ki voltak alóla vonva; és vertikális irányban,
inert a szabad vallásgvakoriás joga csak a kdváltságos osztályokat,
a fejedelmeket. a birodalmi közvetlenséget élvező lovagokat és Il
birodalmi városok polgárait illette meg. Egyedül ők választhattják meg szabadon vallásukat. Alattvalóikat egyáltalában nem ilIette meg ez a ;iog; nekik ellenmondás és habozás nélkül követniök keUett uruk vallását. Amennyiben nem akarták ez:t meg-termi,
jogukban állott olyan fejedelem országába vándorolni. illetve
olyan földesúr hirtokáru költözni, aki az ő vallásukat követte. A
fejedelmek és főldesurak reformáló jogá;t (ius reformandi) tehát
bizonyos fokig ellensúlyozta az alattvalók kívándorfásának jog·,a.
(ImI, emigrandi.) Igy alakult kia Cuius regio, eius relig'io, (ak ié a
föld, azé a vallás megvállJas,ztásának jog,a) elve, mely a. századok
folyásában annv.i sok keserűséget és benső meghasonlást idézett
fel.
Az augsburgi vallásbéke. t.eháta lelkbismereti szabadság helyett a lelkiismereti önkényt honosította meg és a lelkek megnyugtatása helvett n, fededeImi abszolutizmus még korlátlanabbá
tágítását szolaálta, Kétl megszorító Intézkedése u protestán» vallásra rutté:l"t főpapok birtoka továbbra fis a katol.ikus Egyház kezén marad (Reservatum eeclesiasticum), és a katolikus egyházi
birtokokon élő protestáns lovagok, polgárok és közületek ezentúl is szabadon gyakorolhatják vallásukat (Declaratio F'erdinaudea) - csak újabb surlódások felidézésére vezetett.
Igy az augsburgi vallásbéke igazi megbékélés helyett, csak
ideiglenes fegyvernyugvás,t eredményezett. A harmincéves háború
vértengerének és mérhetetlen uuszfitúsaiuak kellett közbe.iöurrie.
hogy az ernberek végre belássák: az egyóni lelktismeret kérdéseit
sem a durva erőszak fe,gyvereiveL sem a poIitik,a raffineriáival
nem lehet megnyugtatóan meaoldani. Az auzsburgd mű tervezői
és aláírói tuleázosan koruk fe.lz,aklutott vaíllási szenvedélveinek
hatása alatt állottak ahhoz, hogy egy új, emberségesebb jövő alapjait rakják le. Békét akartak s e helyett egy miuden addiginál
borzalmasabb vallásháború csíráit hintették el. - no -

KATERI TEKAKWl1'HA 1656-b(tn seuleteti; jövőre lesz seiiletésének háromszázadik évfcwdulója, s népe, az irokézek azt remélik. ebben az esztendőben má« oltáron tisztelketik benne első
.'1zentjüket. Nemrégiben, egy szobrának fölavatása1cor így nyilatkozott az ügy szentszéki více-postulatont is,
Kateri, azaz Katalin Oesernenenhen, mintef/Y félúton a mai
New-York és Montréal kiizt; az irokézek lernnulobb törzsének kebelében látta merI a napvilágot. A fehérekkel való érintkezés elzüllesztette a törzset: részellesek lettek, szakítottak minden. 1"é.qi
erkölcsi hagyományukkal. Kateri szülei korán elhaltuk. a lIéfJ.IJ276

év~s kislán.yt egyik nagybátyja vette gondjaiba. Tizenkétéves ko-

rában Koiert falujában megfor,dult néhánJ/ hithirdető SI a lányka
soha tiibb« nem felejtette el, amit tőlük hallott. N em sokkal később el/Y Lambertville nevű pap telepedeit mei) a faluban, s noha
norJ.l}l)(Uy';a. minden modot« tiltotta tőle, Kalerinak: e.qyszer mégis
sikerült beezélnie vele s tudtára adni. hogy seereine meakeresztelkcdui. Ekkor tizenkilenc éves volt. A pap nyomban el is kezdte
oktatását (J hüre.
A iuüol. lány sok küzdelmen meni át. Nagybátyja. s a! törzs
idősebbjei férjhez' akarták adni, ha máliképpen nem, hál csellel;
különféle fondorlatokkal próbálták elérni, hogy átnyujtlia az általuk választott ifjúnak a főtt gabonáva:l teli tálcát, aimi az irokézeknél a lány. beleeuueeéeét jelentette a házasságba; Katerinak
azonbon. rnindig s;ikerült kitérnie. Amiatt aztán sokat gúnyoUák,
sok mein-etésben. volt rélize. hiszen törzsében a fic~tal lány számára nem. volt nagyobb dicsőség, mint a luíza:sság, s nagyobb
széfJJlen, mint ha pártában marad.
1676-baf/. Katert fölvette a keresziséu szentséaét, Még két ével
töltött a falujában: akkor meatudta, hogy (~ Szen! Lőrinc folyam
menién. a mai Montréallal szemben. kereszténu közösség ((:lakul!,
s oda, költözött át, .'? haláláig ott élt.
.
_
Kora hajnal/Hl» kelt, «zenimisére ment, szabadidejét imádliágl)(ln töltötte, egyébként pedi.q végezte n rá kirót~ munkákat, lehetőleg a legnehezebbet s Ieinüontasabbat választva. Telente együtt
ment falujával oadiiszn), dr ha tehette. félrel'onult n kanadai l'adonban. imádkozott s rt. !ce7'eszt [elét nésie (J liztizados 'fen,1Jők törzsébe. Örák«! töltijtf illY mély elmerűlésben, mint éleiiráia mondia, ..kön uH/Jen ázó arccal, érzéketlenül a. lelIvadabb hldeqek iráni
'is [orrs), rnennyer 'oi1ágosságban fiinU; seiunel",
Egy alkolommal. mau« a, fa,zu pupja. ajánlotta neki: 'menjen
férjhez. Kaleri aet felelte: szüzessé.qi fogadalmat tett, haláláiIJ
f'lJ.'llerlii[ csak .Jéeu« ral)!,izolgá,ja" akar lenni. S egy éjszaka. izzó
!HufÍzzsal él/elle föl a talpát: az irokézeknél a rabszolgákat szokták írm melf.ieliHni. Szil/orú immestuutadásokat végzett s keményen
sWIY(l"!Ja;{/arnugát: tö'v i sórlY 0'11 aludt, hamut kevert ételébe. szilue» ircet lto'rdolt a. dereksui. De sem az imádság, sem az iinsaHH(/.I'gutcí.~ nem térítelte el aZ' emberek szolgálalálól. Minden munJait szivesen 1Jállalt ,<; örömest és lelleiismeretesen. vérlzel!: uizet
hordott, fát 1,á,qotl. ·1Judakat nyúzott, résztvett a csonaké-pít.éshen,
állaIbőrök kikészitésében, Az indiánok szerették, mert mindig jókedr-ii és «zioéhres volt.
JUete utolsó esztendelében. nan.y lelki szenoedéselo érlék; miniTI((, bt en a, tökélete.~ség utolsó próbáját bocsátotta 'volna rá: súlyo.~
nÍogalrnakat seártuk rá, ő azonban azokat is, a nyomukban járó
mesrnetéet is .,.zó nélkül, rnosol,1Jo.q'vaJ és) alázalosan tűrte. Közvetleniil. halála előtt derült ki. ho.qy a rá szórt vúdaT,,1 hamisak. 1680ban. ha/t InCfI. koldússze[Jé7(llen. de kegyelem/Jen .qa:zdagorz~
H oliábon, ir.Ják, arca csodálatosan megszépült, 8 koporSójáhól édessé[Jesil1ut áradt, Sir,iáruíl .csakh.amur szdano« csoda tö-rténl, s Hámáhan. mellind'Ítotlák kanonizádós eljárását. A.z irokézek nutnulélau, s egész Kana.da áhítva várja, hogya, huszonnégy
esztendős korábos» szentség hirében elhunJ/tindián, lányt az' Egyluie Lmrnár hh'alalo.'!an is szenité nyilvánUsa s oltárru. emetie azt.
akinek I;tr.jánál a Szen; T"ő1'Íuc partján o/JI huzf/ón imádkoznak
J{mw{la lányai. O. ft.)
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EGY MEGKAPO SZER'l'ARTAS AZ ÚJ NÉMET SZERTARTÁSKÖNYVBÖL. A Li tu rg-ikus mozgalorru ismerői előtt nem újság
'u nyugati állarnok püspöki karainak t örekvése 11 nemzeti nyelv
lehetőleg minél fokozottabb használatára 'a szertartásban. XII.
Pius pápa Media/or Dei, enciklikája l1Ié,g- nagyobb indítást.' adott
erre. ~~mrinta sajtótudóaitó irodák közléseiből tudjuk, legelőször
11 németeknél és a Iranciákuál, újabban pedig Angliában és Kanadában engedélveete vagy fogja: a köze,}jövőbe'll a pápa engedélyezni - termászetesen m szentmisén kívül. - ,fL nemzeti nyelv
fokozottabb használatát valamint egyes szertartásoknak a nép
igényeihez jobban calkuhnazkodó végzését,
Előttünk feksúk, gyönyörü liturgúkus mintákkal díszítve. piros bőrkötésben az összes németorszásri egyházmegye részére elő
Írt egységes szertartáskönvv, riÜlálé. A Szentatva 1950-hen, al legutolsó szeutévben hagyta jóvá ezt. a szertartáskönyvet si természetesen a benne lévő szertartÚ'sokat. is. Most osak' a legiellemzőbbre
szerotnénk ráv.ilágftani. ez" pedig a házasságkötés szentartása
A német rituálékná l a házaeságkőtés szerttartása nuás, mint
amit mi ismerünk s ami nálunk ,szClkásbanma,radt Pázmány Péter korától, mikor 1625-ben elöszőr' aM,a ki az Eszt.er~omi Ritu{lilét. Nos, ez az új némef szertartáskönvv bevezetőírnával. a lJap
esküvői szentbeszédével és közös imával kezdődik, amint az, il
német rituálék szer-int szokásban volt, Utána öt részre nsziva következik a házassázkötás megkapó szer-tardása: 1. fi gyürük megáldása, 2.a jegyesek, ill. házasságú szándékuk viasgádata (serutinium), 3. egymás mega.iándékozása 'a megszentelt gyűrűkkel, 4. a
két je,gyes ünnepélyes házassági beleegyezése, és végül 5. az aszszisetáló lelkész meg8'l'ősíti és' megáldja a házassági köteléket. Az
új szertartás kiemeli, hogy 'a jegyesek az egész szcrtartás alatt
'álljanak, a nuaki kifejezésére, hogy a ,szellfiséget nem it pap szolgállta·tja ki nekik. hanem -- amint azt hitünk tanítja - mag-uk
,fL házasulandók. Igy jobhan kidomborodik a .szabadakarat és a
felelősség. meHye,la jegyeseknek' ezt a szartar-tást öntudatosan
útélniök keH.
Lássuk az egyc,s! részeket egvcnként is.
1. A gyiírűket a pap nerncaz oltá.r felé fordulva áldja meg,
mint laz· jeleuleg nálunk is szokás, hanern a jegyesek feJé fordulva.
2. Az ünuepélves je:gyesvizsgúlat hár-om kérdésből áll. Az eJső:
N. N. kérdezem tőled: megvizszúHad Isten elMt. a lelkiismeretedet és szabadou ' és ,a magad jószántából jöt1ml-e ide, hogy jegyeseddel házasságra lépj ~ - Aztán: Hajlandó vagy-e, :iövendő
beli házastársadat úgy,szel'etlli. úg'y ti,sz,telni és hozzá olyl hűsé
ges lenni, hogy csak a halál választ. el !tli,tekelt. ~ - ÉR végiil fi
harmadik: Kész vagy-e' 'UJ gyermekeket, melyeket Isten ad nektek,
kezéből elfogadni és felne,velni úgy,amint az egy keresztény apának (anyának) kötelessége '?
A három kérdés a házassásr lényéges tulajdoueázaif foglalja
magában: az e,~tységet (hűség köteléke), a felbonthatatlanságot (a
szeirtség- köteléke) és végül 11 gyennekáldáJsliJ (la gyermek köteléke). Ennek bizonyos részei ,ti· indnálunk szokásos házassági esküben is szerepel.nek (szeretem ... el nem hagyom ... sth.)
a. A pap így folytatja: T'itekef teháJt az egy, igazi, keresztény
llúzassúg- sZ{>1I1spg't' ldl1 összt',mnillt összefűz titeket. a hűség gyű-

rtije, l<:zzel u VŐÍe.géllY a tucnvasszouyu gyurílJétu !lap kezéből
átveszi és menvasszonv.u uijára.. húzza.rambt azután a menyaszszony is megtesz viszont a vőlegény gyűrűjéveL A szeutaégek
nagy teológusa és misz.tériuma inak nagy ismerője" E. Walter erről a szép szortartásról emlí.ti meg, hogy milyen érdekes is a gyű
rűk jeI~'lltő,s'égének változása, Azelőt,t az1J jelen'tette, hogy házukkal és tulajdonukkal vannak egybefűzve HJ f ia.ta lok, Később a hfiség jeleként magvarázták és ezért ujjukra kölcsönösen egymás
gyűrűjét húzdák. melyet ti pap nvujtotf nekik. Most a pap szavaiból úgy tűuik elénk a hűség köteléke, mint a há zas ság' lényege,
mert ezt az áldást füzi hozzá: Hordd ezt a, gyürűt hűséged jeIéül
az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében!
4. Mos,t köveltkeúka tulajdonképe.ni házasságkűtós a két jegyes házassági beleegyezésével (consensus mar-ita.lis). Azelőtt ~
iniként nálunk - csak egyszerű "igen"-nel feleltek fl német jegyesek. Most a pap összefűzi kezüket.u stólával é,Si a pap .szava i
után ezt az ünnepélyes kijelentést teszik: Isten sz.íne elMt, téged,
N-t házastársul veszlek .(hozzád, N-hez. házastársul megyek). Tehát
életüknek ebben a komoly órádában maguk a jegyelsek tesznek hitet egymás mellett a földi örökkévalósáara. A pap szavaival pedig szinte mezerösíti ed a megegyezést: Az EgyháZi nevében szentesitem ezt fi köteléket, melyeit kötötdetekés megáldalak tit;eket az
Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
5. Csak most térdelnek le- a jegyesek. Ami u. i. niost kövétkezik, az már ·a pap áldása, Miután minden szentségben van kézrátételvez új német rituálé ez,t fl házasság szeirtség-i kötésénél is
bevezetd : a pap kHerje,sztelt:t kezekkel moridja el az új házasok
e.Jőtt először a 127. zsoltárt (németül), majd öt áldást. sz.intén anyanyelvükön. Az, elsőben magukat a házasokat, köteléküke-t és szeretetüket áldja meg, a köve-tkezőben gvermokeikre mond áldást, n
harmadikhan a régi értelemben vett "ház"-ra, melyhez a barátok
és ellenségek egyaránt hozzátartoznak. Végülaz utolsó két it 1dá sban előbb mindennapi munká.iukat, végü l egész életüket áldja
meg.
Ezután következik lehetőség szet-int a, nászmise, a misekőnyv
ből ismert módon. (Kormos Ottó)

RABOTITY LEGENDA.JA. Job Ila iaobelina páter nevében
olvasóink mult évi áprilisi számunknak a ma~agaszkári püspö/d
kar nyilatkozatát ismertető naplójában találkozhattak. Ö jer/yczte le és közli h onrilárnainalc ezt az alábbi kedves, ősrégi példabeszédet:
"A madaqaszkdrialo mindenhaiá, egy, Istenben való hitének
egyik legrégibb tanúsága, Rabotity legendája afféle crescendodesrescendo fölsorolás, meiuet, az elbeszélő tetszése sserint nyujth~~t vagy kurliiluü, végülis azonban. mindig ugyanarra a végső
kO.vetkeztetésre jut. A gyerekek annakidején esténkint. holdvitágnál szinte versengve mesélgették ezt a történetet, míg a lwny/irj'
előtt rt fonott nádszőnyeyen rt szemüket szelíden lezáró álomra
vártak.
Rabotit.1J fölmászikJ egy fára, de ügyetlenül leesik és eltöri (/
comb iát, A fa tehát erősebb, n~int flabotity !
Nem, nem - rnondjaJ a fa - mert jön a, szél, megcsavarja
derekamat és tövestül kitép.
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fJnt Itrnt a szél az erősebb.
- Nem - mond.ia a szél - hi8Z('/I rt IWU.1Jsé{/ utamat állja.
Szóval a hegY,'jé{! erősebb.
-- Hogyan - mondjn fl hemJ .- mikor flZ c",erel,' 1,,1.-01 l úrnal..
az oldalfJmba?
Iluesfornuin. az eoerek« a legnrt.Q.IJobb erő.
-- Dehogy' -,- tiltakoznak aZ, caerck. - h iszen fölffll (/ macska!
A macska. tehát mindennél erő.w"bb.
- Nem - mondi« rt macska -- mert a kés, meZ/jnek l'a8luí/
van az éle, elvágja: ft nyakmnaf'.
A kés nolru» a1 legerősebb?
- Nem - 8zól flZ -- lüszen: e[07l'm1l1nk n tűzben,
Akkor a: tű:<!?
- N em, mert kiolt fl niz,
A uizei oeata átszel! (/ csának: a. ('.~{;H(tkot meo .~~Nhaso{j(l.t;irt
az ember.
A le.qerősebb telui; az ember, akii öSHze!öri rt csánakot, mel.ll
átszeli a vizet, mely kioltja u tüzet, mely meaotoasztio. a. ké.~ pengéjét, mely elmetszi a macska nynkál, mety fölfalja az ('gefcl,
mely hiNdu ft he.qyet,'/:nely elállja rt: szét 'Útját, mel.l/ tövesUii
kicsaoaria a fdl, mel;lj eltöri Rabotity combját. Hanem ((.végéll
az ember is me,qt'allja g:lJcngeségét és elismeri, hal/Y eiruetliü csaJ,
az Isten: iqazám. erős é.'? luüalmox, - lsten, ak! flZ emiwl" la'zrt és
lábát teremtette", (e.)
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