
1lOknál, hanem azt jelenti, hogy
ember és semmi emberi nem
idegen neki.

Ugyancsak Szent J akab mond
ja: "Senki se mondja, Isten ki
sért engem. Isten nem kísért
het u rosszra, de nem is kísért
.senkit, Mindenki úgy esik ki
sértésbe, ahogyan saját kíván
aága vonzza és csábítja."
Vagyis, <ahogyan testi, szellemi,

NAPLÓ

lelki berendezése és külső kö
rülményei befolyásolják, az em
ber része aztán az, hogy azono
sítja-e magát a fel1épő kísér
téssel, vagy szembeszáll-e vele.

Igy válik azután a kísértés a
bukásnak és megszégyenülésnek
okává, vagy a boldog győzelem

alkalmává. amelyet alázattal,
de nagy belső örömmel tehetünk
az Ül' Isten lábai elé. F.

A RóMAI GERGELY-EGYETEM JUBILEUMA. Október hó
közepán Rómában több napig tartó nagyszabású ünnepség- zaj
lott le: a Gergely-egyetem ünnepelte fennállásának négyszáza
dos évfordulóját. Ismeretes, hogy az egyetem a Collegium Ger
manico-Hungaricum révén a magyar papnevelés történetében is
nevezetes szerepet játszott és a századok folyásában többszáz ma
gyar papot vezetett be az ortodox katolikus teológia rendszerébe
Úli erősített meg egész életére a katol ikus érzületben. Hogy mást
Ile említsünk, az ujkori magvar katolicizmus két legkiemelkedőbb

fii.:rosza: Pázmány Péter és Prohászka Ottokár is itt nyerte tudo
wányos kiképzését.

Az egyetem alapításának gondolata Loyolai Szent Ignáctól
indult ki. A nagy rendalapító olyan mintakollégium alapitását
tervezte, mely az érintetlen tiszta kutolikus tanítás hiánytalan el
Ilajátítása mellett módot és lehetcséget nyujt a rend tanítói éH
nevelői módszereinek megismerésére is. ElsőRorl>an természetesen
saját szerzete fiatal tagjainak nevelésére gondolt, de kezdettől fog
ITa számításba vette a külföldről jelentkező külső tanulókat is. Ter
vezgetése akkor öltött komolyabb formát, mikor Borgiai Szent
Ferenc, akkor még gandiai herceg, 1550. évi római látogatása
alkalmával :í-(iOOOaranyut adott neki a tervezett iskola megkez
désére. A azent II kapott összeg' egy részén nzonnul húzat bérelt
a Kapitolium lábánál és 1551 február 22-én tizen négy rendtamral
meznvitotta az iskolát. Egyelőre c-ak a humaniszfikus osztályok
nyiltak meg négy tanteremben. De a tunu lók száma így is olyan
rohamosan nővekedett, hogy a második évre már tágasabb épü
letr-ől kellett gondoskodni. Szent Ignúe elsi) jótevi)j{:ről Collegio
Borja de .Iezu- = .Iéznsról nevezett Borgia-kollégiumnak akarta
elnevezni iskoláját; utóbb azonban meghajolt a szent szerénysége
előtt és a római kollégium (Collegium Romanum) elaevezésben
állapodott meg.

A magasabb, bölcseleti ~~H teológiai, tehát a tulajdonképpeni
egyetemi előadások csak két évvel később indultak meg' össze
sen hét tanszékkel. A pápák azonnal felismerték az új alapítá."
.ielentőség-ét és a maguk részérő! is igyekeztek fejlődését előmoz

dítani. IV. Pál 13:ifJ e\ej6n Illll!!Cngedtc neki, hogy vég-zet.t nővon,

dékeit más eg-yetemek m intájára egyetemi fokozatokra (boros



tyánkoszorússág, magiszterség, licenciátus, doktorátus) rnozditsa
elő. Később V. Pius, V. Pál, XII. Leó, IX. Pius, XIII. Leó ét>
XI. Pius ujból elismerték és megerősitették ebbeli jogát. Az első

ünnepéiyes doktoravatás 1556 februárjában volt.
l!:ttől az időtől kezdve g~C18f.n lejkdött az ifjú ogyetem.

1567-ben már ezren felül járt hallgatóinak száma. Ezeknek túl
nyomó többsége akkor már az Orökvárosban működő külföldi
papnevelő intézetek növendékeiből került ki. Csak anyagi tekin
tetneu nem tudott sokáig megerősödni a kollégium. Ill. Gyula
pápa (1550-1555) hajlandó lett volna gondoskodni fenntartásáról,
de még mielőtt tervét keresztülvihette volna, meghalt. Utóda, IV.
Pál (1555-1559) nem rokonszenvezett a jezsuita renddel s ezért
minden kiadósabb anyagi és erkölcsi támogatást megtagadott tő
le, IV. (1559-1565) és V. Pius (1566--1572) figyeimét pedig más
ügyek kötötték le. Igy a végleges megerősítés feladata a római és
külföldi szemináriumok nagylelkű mecénására. XIII. Gergely pá
pára l1572-15ö5) maradt. A kitűnő Boneompagni-pápa míutasze
rűen meg is felelt a feladatnak. Egyfelől gazdag birtokokkal lát
ta el a kollég'iumot, másfelől a kor egyik ismert építő művészé

vel, Ammanato Bertalannal művészi kivitelű, tágas és minden
igényt kielégitő hajlékot emeltetett számára. Az új hajlék ünnepé
lyes megnyitása 1584 október 28-án ment végbe. A Collegium
Romanum ettől az időtől kezdve joggal viselte az Universitas Gre
aoruuui = Poniiiicu» Universita Gregoriana nevet.

A kielégítő anyagi megalapozás az egyetem minden függő
kérdését megoldotta. Utána .a nyugodt és egyenletes fejlődés év
tizedei és emberöltői következtek. A7. első súlyosabb megrázkód
tatást a jezsuita rendnek 1773-ban bekövetkezett feloszlatása idéz
te elő. A tanárok nélkül maradt kollégium vezetését ideiglenesen
világi papok, közöttük volt jezsuiták is, vették át egy külön hí
borosí bizottság Iránvrtáea mellett. Igy a munka, ha lassított
ütemben is, tovább folyt a megazentelt falak közt. XII. Leó pá
pa 1824-ben a városi tanács kérésére ismét a jezsuitákra bízta a
vezetését. Ugyanő ujból megerősítette II kollégium régi kivált
"ágait és a régiek mellé új tanszékeket szer-vezett (Homiletika,
fizikai kémia.)

Ilyen gondos felkarelás mellett a Gregoriana ismét virágzás
nak indult. A régi világhíres tanárok: Toledo, Bellarmin, Corne
lius a Lapide, Suarez, de Lugo, Pallavicini, Tolomei, Zaccaria
nyomába újabb kitűnőségek léptek, mint Taparelli d'Azeg'Iio, II
megújított egyetem első rektora, Perroni, 'I'ongiorgi, Tarqumi,
Ballerini, F'ranzclin, Kleutgen, Palmieri és mások. Ennek arányá
han látogatottsága is növekedett.

A második súlyos megpróbáltatás 1870 szantember 20-án Ró
ma elfogJal:lliával érte a kollégiumot. Az új kormányrendszer
nem szüntette ugyan meg, de megfosztotta életlehetőségeitől.

Mindenek előtt elvette háromszázéves otthonát, .azután megfosz
totta legnagyobb tudománvos kincsétől. 63.000 nyomtatványt és
:WOO kéziratot tartalmazó könvvtárától. A nagymultú intézet má
ról-holnapra fedél és tudományos segédeszközök nélkül maradt.
Ha élni akart, nem maradt más választása, mint II Collegium
Germanico-Hungaricum vendégszeretetének elfogadása. Beköltö
;"ött tehát II Palazzo Borromcóba és ettől fogva több miut Iélszá-
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zadon át ott szerongott. Hallgatóinak száma. ismét emelkedni
kezdett. Sőt munkaköre is tágult: IX. Pius pápa 1876-ban a: fi
losófiai és teológiai karok mellé külöu egyhúzjogi fakultást SZ<)f

vesett.
Az igazi virágzás azonban csak a jelen század huszas éveiben,

XI. Pius pápasága idején következett el. A nagy pápa minde
nekelőtt lényegesen kibővítette az intézet munkakőrét, amennyi-o
ben külön karokat szarvezett az egyháztörténelem és a misszios
tudományok számára; azután elrendelte a laikusoknak szánt, ma
g asabb vallási kurtura megadását célzó Intézet, az Istituto di
culiuro. Ruperiore reiuiios« per i Laici felállítását ugyancsak az
ogyetemmel kapcsolatban. A már korábban mcgszervezett Biblikus
(Poniiiicio Lstituto Biblico) és a Keleti Intézetet (Pontitteto l sti
tuto Orientale) is kapcsolatba hozta vele. Végül nagy munkájára
azzal telte rá a koronát, hogy 1930~ban új {~S kényelmes otthont
emeltetett számára. Legú.iabb időben, már XIJ. Pius pápasága
idejében egy szociolog'iai intézetet (Lstiiuio di Scienze soeiati)
csatoltak az egyetemhez.

A Gregoriana ma is változatlanul első helyen áll a teológi.u
főiskolák közt. 'I'ekintélyének Iegszilúrdabb oalapju páratlan mult
.ia, Ebben a tekintetben valóban a vilúg· egyetlen egyeteme sem
fogható hozzá, Hiszen hallgatói kőzül tizenhárom pápa (XV.
Gergely, VIII. Orbán, X. Ince, IX. Kelemen, X. Kelemen, XIJ.
Ince, XI. Kelemen. XIII. IDe·e, XII. Kelemen. XTll. Leó, XV.
Benedek. XL Pius, XII. Pius), hét szont (Gonzagai Alajos, Ber
ohmana János, Bellarmin Róbert, Lellisi Kamil, Leonardi J H
nos. Rossi János, Portomauricioi Lénárt) , legalább harminc bol
dog s tömérdek bíboros, érsek, püspök, szerzetesfőnök fl főleg tu
dós teológus került ki. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy fennál
lása négyszáz esztendeje alatt valóságos melegágya volt a Krisz
tus szive .szerinti papi hivatás kűltögetésének ós nagyranevelé
sének.

A négvsaázados évforduló megünneplése a fényeH multhoz
méltó keretek közt fob-t le. Egy egész hétig, október 14-től 20-ig
tartott és java részét az egyes Iakultások tudománvos kongrosz
szusai töltötték ki. A hálaadó istentisztelet 17-én ment végbe a
Gesu-templomban. A befejező ülóst IS-án tartották a Palazzo Pio
auditoriumában tíz bíboros és huszonöt nemzet egyeterni kép
viselőinek jelenlétében. Az ülést Abellán Péter rektor rövid bevo
zető szavai nyitották meg. Utána a bolognai, párisi és salamancai
egyetemek képviselői köszöntötték a jubiláló egyetemet, mig il

volt hallgatók háláját Siri genovai híboros-érsek tolmácsolta. b».

A HARSHEGY REMETEJE, a bibliafordító s kom misuicn
tudotnányában jártas pálos szerzetes, Báthor.IJ László bizonyára
örömmel tekint le mennyei hazájából abba (tVöl.lfybe, mely ott
nyílilc egykori barlangja. alatt s »iulonbot az idők folynmán nyá
jas emberi településsé változott. Remete-kertváros szép moder»
templomában u.qyanis ugyanannak a szeninek a zsolozsmája hang
zik föl manap.ság gyermekek ajkán, akinek dicséretét annakuie
,jén a hires Budaszentlőrinc falai közt, e magának a szeninek
tetemei mellett zengték a remete Báthory szerzetes testvérei.
Hosszú történet volna. eWsoroln'í, hO{lYan ker/ilf e lenel.'?ő remete.
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thébai Szent Pál kuliuseo. haeánkba, hogyan egyesítette és ren
delte a Pilis és a Mecsek remetéit az. ő tiszteletére Boldog Özséb
esztergomi kanonok, a pálosok alapUója, hogyan kerültek csont
jai a si'l.'atagból Bizáncba, onnét Velencébe sVelencéből - egy
győztes háború egyik "jóvátéleleként" s alighanem cserébe né·
mely csanádi Szent Gellért-erekluékért - Nagy Lajos jóvoltá
ból !if.agyarorszá.qba, Budaszentlőrincre. Eln;tondják ezt a hieiá
riát a "szegények bibli.ája" képes nyelvén Molnár C. Pállcert.
városi Szent Pál-szárnyasoltárának seármJképei, a thébai keresz.
tényüldözéstől, Seent Pál történetének kezdetétől Szeni Antallal
oolo meahatá találkoeásán s oroszlánok-ásta siriának szép leoen
dáján át hazánkba hozataláig s a siridnál Szentlőrincen történt
első csodákitt. S ezzel nuloban szemléletessé teszik a hioek: szá
mára ennek a táooli, sil!atagi s máig oly igazán magyarrá 10·
aadott és szereteit szent újonnan kivirágzó kuliuszái.

Ezeknek a szárnyképeknek az a föladat uk, hogya festő nyel
vén elmondják a legendát, elbeszéljék a történetet; s olyan mű

oésznek, aki annuiru. szeret elbeseélni, mini Molnár C. Pál, el sem
képzelhetni hálásabb föladatot, A legendának oaloban legfestőibb

- és festőiségükben valóban "legmesélőbb" - jeleneteit ragadta
meg, s ezeket a seinek oly elm éllJloW, bensőséges költészetével áb
rázolta, ami szerencsés(?n jellemzi pál;l}ájának legújribb, a deko
ratiotol mindinkább a lelki mélység felé forduló szakaszát. Volt
korábban Molnar C. Pálban valami engedékenység önma,qa iránt,
hajlam arra, hogy túlságosan ráoizza rnagátihletének lirai ele
meire, - Urára, amely olykor az apnJlélwsság, s a kisded moz
zamatoknak. o. lényeg rouására történő kiemelése felé vitte. E
tulburjánzó, gyakran önmagában flyönyörködő liri,zmus korsza
ka, úgy látszik, lezárult. A műoése előadása keménirebb, tárgyila
gosabb, puritánabb lett s érzelmesséire is ob iekiiuebb, mondhat
nák keresetén.uibb: már nem .Q:IJönyörkÖdik a maao. gazdagsá,qá
ban, hajlékony.wígál)(ln, árnyalataiban, lumem fegy.elmezetten, a
való.wíg aszketiku» tiszteletével szol!!álni akar, -- szolgálni áh iia
itiban II nézőt s a néző elméluiteti álniatúbnn. Istent. Molnár C.
Pál, «u» érezzük, fl keresztén.u témák s a keresztény érzelmele
Iiriemusa. után most lépett be uraeán a kereszténu műoészci, minI
isienszoloálat [ériia« és alázatos világába.

illint minden műoész minden lemondással: csak. sokszorosan
uazdauodott uele. Mintha méluebbé lett volna «zineibcn; lényegrp
«zoritkozobb kom-paziciáibam, és seinben is, [ornuibnn. 'is a lé
nyer/ em/szerü lelemelése révén új elem jelcrdkezllék [estészeté
ben: egy elem, amelyre bíZl'ásf mondhrdiuk, lIog:IJ a kozmosz.
Niunna sincs itt tölJbé a Molnár Co Pál Téfle1J1Ji képein sokszot
naauon bájos, de nem mindiq elég iartalma« dekoráciának; a.~

elmélyiilt hátterek itt már szer-oe« részei "- "kórusa - annak ()
drámának, amel.uet IÍiabbun -- rt rélli idill heinett - egyre" szive·,
sebl!clI ábrázol, Ezt (f kozmiku« ielenlétet érzi a szemlélő n
me.qrendífően cszkiiztelen rúzsadom/Ji Szeni Ferenc-iresk/m, a bel
rdros! templom rW!J:ljböjli Golgota-képén s most leoú.iabbos: a
remete-kertixiresi Szeni Pál-oltár kö.zépső képén: a szeni a1akjá
ban, ebben a. mesierien meaiesiett ninuiodt exuizisbtm, meiube«
mél/} iiindiiklésscl "esz réezt koemilcu« l.ékiére! az euész háttér.

49



(L seeni aszkézissal meghódított, legZ/őzött és - Szerd Pál római
levelének értelmében - megdicsőített, "mcgváltotl". kozmosz, Koz
mosz és lélek e saiáios, mondhaiiuk kegyelmi, a metnráltás drá
mai központjában Iéirejött kapcsolata. nyer kiieiezést az arcokon
is, sajátos benső megvilágításukban, mini a belvárosi Golaotu
Máriáján és Jánosán, vagy a míívé8.Z legújabb olkotásának, ke
resztről való levételt ábrázoló iestménuénet: Fájdalmas Anyj<in.

Ezek a műoek Molnár C. Pál pályájának új szakaszát jelen
tik; úgy érezzük, a oallás új, elmélyülteúú éi! _.- hogy úgy mond
juk - eaeisziencíúlisobb élménye nyer bennük kifejc;.ésí. Esz
kozielenebb, mint eddu), dc júbbun meunuuuiio. a lén./jege,. Réoeb
ben epücusubb ooii ; most ((I árnai. }iét/ebben inkább a báj ielie
mezie, mosi a Iértios erő. 8 úgy érezzük, rne.r)újhódúsllinuk Wto
zalán át most lépett zenitjének útjára. (r. ou-)

A "SZEMBEMISÉZÖ" OL'l'AR (A nép felé forduló misézés.)
A szent liturgia iránt tanúsított egyre élénkebb és örvendetes gyü.
mölcsöket is termő érdeklődés természetszerűen felvet bizonyos
problémákat. Igy több oldalról jclen tkez ik az az igény, hogy HZ
oltár nyerje vissza ujra régi alakját, legyen asatalalakú, amelycll
a pap a nép felé fordulva végzi II szentmiseáidozat bemutatását.
'I'őbb helyen láthatók is már ilyen oltárok. A misézésnek ez a
módja kétségtelenül jobban lehetővé teszi a híveknek a szcntáldo.,
zatba való belekapcsolódását, mert valóban a szemüle elótt folyik
le az egész szent cselekmény, figyelemmel kísérhetik a pap min
den mozdulatát, Azt is el kell ismernünk, hogya szentmiseáldo
zat bemutatásának ősi, eredeti g yakor iata ez volt. Az Ur .Jézus
példájára egyszerű faasztalon mutatták be a szentűldozatot, való
ban a hívek között, úgyhogy azok körülállhatták az oltárt, s még
a 4. századból is vannak adataink arról, hogy az oltárt, illetve
asztalt csak az áldozat idejére vitték az istentisztelet helyére.

Az oltárral kapcsolatban különlegesen tapasztalható, amit a
Mediator Dei az egész liturgiáról megállapít , a fejlődés, mert
a liturgia "emberi elemei változhatnak, aszer-int, amint a külöu
böző idők és ezükségletek kivánják, és amint azokat az egyházi
tanítóhívatal a Szeritlélek irányrtása mcllott jóváhagyja". Kele
ten már a 4. században, Nyugaton a 6. századtól kezdve fa helyett
kőből is készítenek oltárokat. A 9. századtól kezdve általánossá
válik ez a gyakorlat. A ma érvényes liturgikus jog szorint pedig'
csak terméskőből készülhetnek az oltárok. (Az oltár lényege, a
tulajdonképeni oltál' ugyanis a szentek ereklyéit magába záró kő,
amelyet azután fa, beton, majelika stb. alapépítménybe is ol le
het helyezni.) Még a kőoltár is lehetövé tette a misézés ősi mód
ját, a papnak a hívek felé fordulását, bár valószínű, hogy az
oltárnak az anyag változásúval kapcsolatos szilárd rögzítése is
hozzájárult ennek az ősi gyakorlatnak a megváltoztatásához. Le
hetetlen megállapítani, mikor lett az új gyakorlat - vagyis, hog)'
a miséző háttal álla népnek - általános. Annyi biztos, hogy Nyu
gaton a 8. században már szokásban volt.

Az új misézési mód elterjedésében nagy szcrouet játszott ,1

magánmisék elterjedesén kívül, amivel együtt járt az oltárok
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szaporodása (mellékoltárok), az oltár megváltozott alakja is. Az
üldözések megszüntével és a vértanúk tiszteletének fol]endiilé
sével az egyes templomok rniuél jelentő,,:rchh vértanú-ereklyék bir
tokába irryekoztek jutni. Ewküt [t'l, ereklyéket, sokszor egész holt
testeket vagy csontvázakat áltnl ában az oltárokban helvevték el.
E>; viszont 1"7ilksé~eH,é tette az oltár alakjának meg-változtatá
sát. Igy jöttek szok ásba II tömb-, szekrény- és koporsóalakú ol
tárak. Exek alakja és elhelyezése rt legtöbb cE;etbell már Ichetet
lenné tette, bovy a miséző a nép Iclé fordnlva vég-ezze a szent
cselekményt. Még-inkáhb mep'szil árdu lt ez az lljnbb g-yakorlat.
amikor szokúsba jött It? oltárnak hátépítrnénnvel (rctabulum) való
el látúsn, Ilyen oltát'-hátépílméllyeket mrr a román stilus is alkal
mazott. igazi "virágkorukat" azonbau a barok és rokokó stílus
han élték. A hatalmas mórctű és paznrul dílOí'.ítctt r etabulumok
előtt sokszor va.J(~ágfal cltörjiűl, elvész az oltár. Valóban. "a
szenf liturgia külsi; elemeinek kialnkulását.an és ruódosulásában
nem kis szerop jutott í dők folyamán a ruüvészi fejlődésnek, az
építészet. .. emelkedésének" (J'fecliaior Dci.)

Ig'y bár valóban eg észou mol lékesnek látszó tényezők közre
lJJiík(;c1ése következtében, dc uégis kiulakult es-v gyakorlat, amit
több mi nt ezeresztend 'is hagyomány szeuteait. K," It gyakorlat az
q!'ésí': E'r.yhúz:l'an által úllPHla k rnumlb ntó. s a Ii tnrrrikus köny
vek is olsősorbau ezt tart j il;: szem előtt, F~npen ezért nemcsak jo
rrosultsár-a van, bumm elsűl.Lséget is élvez iaz ősi gyakorlat
tal szemben.

11egvan azonhan a jobcsultsávn a másik, az ősi misézési mód
nak is. XII. Pius papa ugyan azt mond.ia a Mediator Deihen:
"Nem okos doloe és nem dicsérhető, ha valaki mindenben vissza
akar férni H mnlthoz, Igy helytelen úton járnnk azok, akik a?, ol
tárt ismét a régi min tárn, Hn.tala'akúnt akarják építeni." E7,zel
azonban nemcsak az asztalalakú oltárt new akarja eltiltani, ha
nem azokat az oltárokat é'cm, arnclyeken ténylegesen a nép felé
fordulva misézik a pap. Csak az egyoldalú túlzások ellen emeli
fcl szavát. Egyéb popzitiv ]'('nde]]'ed's nincs, arnelv eltiltaná a
misézésnek ezt a módját. Süt a Missale rubrikái is számolnak
('zLcl a Iehetöséggcl, mert me-rcmlf tik, hogyau kell a misézőnek

:; Domi1111S vobiscum-öt sth, moridauia, ha 11 nép felé fordulva
;ni.'·:ézik mit. serv. 5, 3). E~'yébl,ént is halolt dolog', hogy vannak
régi oltárok, főként Rómában (nálunk 11 pécsi székesegyházban),
amelyeken a misézésnck ez az ő;.;i lryuJzorlaia folyik kezdettől

fogva. Mivel azonhan az ősi gyakorinthoz való visszatérés 'az
B,cyház által jóváhag'Yott éVP7rpdps hacvornánnval való szaki
16.:;t jelentene, él' II hívek csodálkozását, 'süt megütkőzését válthat
llÚ Iri, ilyen oltárok fplálIításlÍhoz feltétleniil a helyi főpásztor
engedélye szüksézes. Ilyen értelernben nyilatkozott a Rítusok
Szent Konrrrecúciójn is eg-y konkrét kéniéss€l kapcsolatban, amit
a basel-luganói püspök terjesztett elő II közelmultban.

Arra vonatkozólag", ajánlatos-e ilven oltároknak felállítása és
n misézósnek '1 merrszokottól eHérő mórlja, idézzük a Mediator
Dei szavait: "Biwnyos, hogy az ősidők l iturgiá.in mezórdemli tisz
teletünket. Abból azonban, hogy régi és a korai idők emlékét idé,
zi, még nem biztos, hogy jobb is, és hogy jobban megfejel az új



idők szellemének. Az újabb idők liturgikus megnyilvánulásai
ugyanolyan tiszteletet érdemelnek, mint Hl régiek, mer t az Egy
házban ezek is a Szentlélek irányitása mellett keletkeztek, ki heli
ne munkálkodik a világ végezetéig," Merő u.idonsárrhu.ihúszásból
tehát semmi esetre sem kívánatos eltérni fl. hagyományos gya
korlattól. Ahol az oltár a hívek többségétől olyan mcssze VCIJ],

hogy a misézőt is csak nehezen láthatják, ott nem sok értelme
van annak, hogy az oltárt a nép felé fordítsák. Ahol azonhan II

miséző ilyen módon csakugyan II "hívek körében" lehet, tehát
főként kisebb közősségekben, ott joggal remélhető, hogy II "szem
bemiséző'' oltár gyűmölcsőzően közelnbb hozza a híveket II szen!
míso álhozathoz, a. i.

MUZULMAN-E JNDONEZIA? U41-ben eUJI férfi jelentkezelI
a Eireneén. átutazó IV. Jenő púpúnál. Azzal vádolta mruuii, hotni
a Vörös Tenper tájékán fogságba. esvén meuiaruult« hitét, hOlJ.1I
életét meomenise. A pápa metuulia neki a föloldozást, de nrra
kérie, számoljon be irásbon. utazásairól és élménueiről: l gy érte
sült a világ az Indiai Oceán. nagy szifJctdnek, JáNírwk, Seunuü
rának. Borneónak és o. kisebb Seunda-sziactelrnek a lé'('''(:sérőf

Félszázaddal később meg is indult e rendki niil .rlUzda(/ tájnak 
a mai Indonéziának - a- kikutatásu. és kifosztá sa. Kezdetben fl

spanyolok és a portugálok osetoetak kincsein.
Hollandi hajó 1596-ban jelent met) r>lőször a jávai Ba/arn ld

kötöjében. Az új tengeri hntalom, fiilll.asz-núlv(l. az akkor dúló SIHl
nyol-portugál hábor/l nyujtoUa. kedl'e~ő alkalmat. kcméuue«
metnietette itt a lábát, kikergette -mind a spartyolokat, mind (I

portuaálokat s az indonéziai seuteteket gyrlrlHatbi'ror!alrnárwk erő,

bástyáivá alakitotta.
Ezerkétszáz szir/etre kiterjedö kétmillió néuuzetküometcrnsn

földterület ez nyolc'1'an millió lakossal. Szirc, középpont,ia Jár«
a maga ötven mi-ll-ió lakójával. Itt uralkodtok: e.rmlwr n uortu
gálok; ift alakult mea a hollandusok Keletindia! Túrsaeáoo, '
ift seideiett. meg az új indonéz köztársnsd.(j.

Mint a legtöbb keletáeeiai orezáonak.; I ndonezuuuit: is mcu"
volt már a második '1)ilá.q!/(íhor/Í előtt a niaoa ncmseti párii«;
voltak titkos társaságai és I',znbadsó.ohö:;.ei, (~tiik(jn Sop1w rn/ l/JU I.
a fiatal diplomatával és kitűnő «zonokkal, aki - min! Gandhi b
Ne/u'u - a börtönt is megjárta. 1983 és 19.'J8 közt a Flora-szioetrc
i'fl~ernálták;itt ceteite meg w: indonéziaurk szal)(ldMífJának alap
ját.

liUO-ben a németek elözönlötték Hollondiái, Indonézia elvesz
tette kapcsolatát az anyaorszá.rI[/(ll 8 ;inpán measzállás alá kerűl],

1945-ben Japán elbukott, Soekorno rette kezébe a hatalmat I~.,

kikiáltotta a köztársaságot. Hollandia e,lJ.1lclöre nem mondot i le
igényeiről: meuiásnadio. Lndonéeuit s n(:(JY (:ven át hadat viseli
ellene. .Az ügy az Etniesiil! Nemzetek elé került s azok Indoné
zia mellett i oolnltuk állást: 195() nooember 2-án ratili1aílták az in
donéz szabadság okmányát. Az új köztársn.wí{l első állmnfő;ie.
ahogyan meaérdemelle. Soekarno left.

Az új szabad államnak sok nehézséget kellett megoldania. Ezel.



közt is különösen tüskésnek muiatkozois a vallási probléma. A
hollandus stotisztikák seerint a ln1cossá[J kilencven számléka. mu·
zulmán, a családi és társadalmi életet az Izlám szabályai irányít
ják, muzulmán az anyakönyv-vezetésük, nwzulmán a naptáruk.
mueulmánok vezető államférfiaik is.

Az Izlám mégsem él igazán itt. Jtnuibcu; a lakossá,q harmada
nem gyalwrolja1Jallását; sok az áttérés; az első bennszülött ka
tolikus püspök, Socgija Penatra. is konvertita.

Az új indonéz alkotmáns, 18. szalulszo elismeri "a vallás, lel
ldismeret és gondolat szahtulsáatit", A Jt!asjwni neoű mueulmán
szekta ugyan erélyesen követelte az Izlám államvallássá tételét,
az orszúgqyűlés azonban cluinsitotia ezt a javaslatot, úgy hogy
Lndonéziábrin nw (t för1lény srerint. minden vallásnak és feleke
zetnek egyforma jogai vannak.

A katolicizmus a tizenhetedik században jelent meg Indoné
ziában. ahol eay ideia Xrcnéri S'>P'1f Ferenc is tartozkodo ft. 1fi02
ben holland térítőle oitiék be a kálvi.ni.zmust; mint maguk a hol
land retormátnsolc mond.uik, "nem túlsáaosan énűle'esen. secrepel
lek" az idők folyamán. Csak lR06-lwn, miut(ín N apoleon. Limbura
ban proklamálta H ollandtára. néz1JC uvall.-íss.mbadsánot, indult
ismét két katotiku« pap Júrúb«. A mul.; szá.zad 1'éoétől fogv(/) fl

kutoliku« vallás eaure terjed; papjai/wT.: számn. - többnyire hol
landusok -192/í-ban 164 'volt, ma, 750. Az első :idvai papot 1925
ben. szenrették: föl: ma három bennszülött püspökük és kilencven
bennszülött papJuk s igen sok seeminaristá.iul: van. A hívek ssa
nw neauedseáeaddal ezelőtt kéiszáeerer volt, ma kö.zel ,jár az
erlYmilli6hoz. (-.-.)

AZ UJMALTHUZIANIZMUS ELLEN. Az olasz katolikusok
huszonb atodik Szor-i ál is Hetilket a népesedés nroblérná.iának S'7Pl1
telték. Eredménveiket tizenöt pontban foglalták össze. A jelentés
Siri kardinális szavaival kÜ7d0dik: "A demográfiai problémák
rendkívül bonvolultak : biológiai, gazdl1ság-i. teehnilnli. tftrsar1aL
m.i, művelödési. JPlektani és erkölcsi elemek ezvüttműküdéeéből

alakulnak ki. Minden kutatás és minden konkrét megoldás, mely
akár elvilee. akár zvakorl atiJ mr ezen elornek valamelyikét fi
gyelmen kfvül hagyja, hamis adatokra épülne és téves következ
tetésekre jutna",

A rdmpl'f'rl,'" n;;velrpdése akndálvozza-e egy-e!!'y terület gaz
dasági fö])endüléséU "Komoly és lrazdaságilag virágzó országok
ban végzett kutatások azt mutatják - vál.aszol.ia a ké... rlhsre a
S7(wiil1is HM je1p.ntésének ötödik pontja-o hovv a népesedés nö
vekedése nem fJ'áto1ta az életszfnvonal emalkedését. Tudomány és
technika lehetövé teszik a java1{ gyarapítását s természetes for
rásaik foko'7ott kiuknázását, főként 11'7. élelmezési javakat illető

lel", jYlPfJ'nediQ' II hnSZJ1nsitár;; éS'7,S7eríibbé tPt.'Jlévelés új módsze
rek alkalmazásával". Ha nehézségek mntatkoznak C7PT1. R. tp,ren,
korántsem orvosolhatatlanok. "A népesedés és a megélhetés közt
főként némely ga?:c1aság-ilag hátramaradott tpriileteken észlelhető
ezvensú lvozatlansáz elsősorban a meg-bízható technikai iskolá
zottság és a kockázatokkal szembenéző kezdeményezőkedvhiányá-



val magyarázható. Dema!!.varázhatóu<ryana1{]wr.1 Q'a'7.dasárd fej
lődés szemnont.iából ken VI'?:!) társa(htlmi. j "'az('"at:,"i {os szellemi
kürnvezet hiánváv-il és tfl1wRzcrrénvsé'("{el is" ~ állapítja m"l'{ a
hetedik szakasz. Ezért kell iywrosítnni PS f o j lí'''zt md a m~7"1rraz_

dasácot: ezért kell ezeknek a vidékeknak siir:rős p';n7ii'!'yi Utrn'l
gatáRt adni; - innét van a, népesség belső vándorlásának és ki
vándorlásának szükséze is.

A movoldásnak az országon holti! iR aluldnak lehetősévei- oly
kor azonban e mesroldást nemr;üt1{ (i :.< j ;;íI((lTI kell Ff>rcf;ni. Olyan
nemzetközi szolidaritásrn van Rziilu;él!. arnelv mc",lú;nny{tj '1 .h
vak és az ernberek forg'alp1át, de úsrvauakkor tisz·tf'lptben tartia Wl,

emberi személyt ésa család igényeit i:,-- olvasható a nyolcadik
pontban.

Az élet továhhadá,.,(Jllak {""'vetIPIl tiil'vf"l V('H wfln ia a mnno
srám és f'ölbonthatatlan hárasság; on n-vk ('éli'; gVH"TY)"lrek ll"'Yj·'P".'l
és nevelése - mond ia n tizenecvedik ,'7'1.1, fl '-''7., F>""rt elitAlp,ndö
minden törekvés, amely az Mct mf)O'Rza1dtftsúra i ránvul, varrv az
életnek mesterf'~é)g-es mer:tcl'mi'1cenv{fúsHel való 1{>t.roho'7.!í,~át ~!'lozza.

Az eucenetika jog-os mindaddivvnmur az erkölcsi törvPTlTIyel
nem ellenkezik, és amennvihen vitat1ia1atlan ul komoly tlldnmú
nvos alapokon nyu!~szik. 'I'ilos a tpTl!elt va~'Y RPl'iilt eO'véne~ Rto1'
lizálásával tiiriúnö "szlileté:-;-ellenörzés" H a müvi elvetéléssel V'a!!y
fosramzást akadályozó szcrck ha sznúln túvnl való születés-szabá
lvozás.

A demográfiai problémákban nfi!2'Y szerepük van a lélektani
és művelődési tényezőknek - folytatja fl jelf'11Íps. Nvilvánvalóan
következik ebből ll. nevelésnek, az iskola ÓS II család közötti eg-yütt
működésnek,a lelki művolőrlésnok, a szerelern. a t.isztasáv, az élet
R az erkölcsi értékrend t.iszteletének R U7. álrloznt és szolidaritás
szellemének fontossága,

Az olasz népesedés és g-a7dnsági fejlődés egyensúlytalan Rág-á
nak - mondja a Szociális Hét je]eJltéf;.é~ -- jórpo,zt a társadalmi,
adminisztratív. technikai, tudománvos és kulturúti s föltételek h lá
nyosság'a az oka, ami azután gnzdasávi téren is hátrányosan hat.
A mechanikus jellegfí. elvont. termósvetollenes ld sérletek és me
rev programmok a demog-ráfiai kérdések megoldására minded
dig alkalmatlanoknak bizorivultak. Szprves. az ember és család
igényeit tisztelethen tartó tevékenységre van ~:ziikség-, ez pedig
csak alapos és részletes körnvezot-tanulmánvok alapján lehetsé
ges. Az államnak, mint a közjó őrének. a család Re'!.itsér!'ére kell
lennie, míhelvt erre szükség' van; egyének családok és intézmé
nyek együttműködésévelbizonyos R7:erke7cti átalakulásokat is elő

kell mozditania a javak igu7:ság-osnhh olosztáva: a termelés nnve
lése és a társadalom biztasftásának kOTSW]'íí kiénítése érdekében,

E problémákat vituíva az olasz S;~oci(dif, Hét a ..f-~prhlm
laetitiae" enciklfka szavait tartotta szeme dMt: ~f]og'Y tudniillik föl·
tétlen követelmény..,hogy az Isten által mindeu ernber számára
teremtett javak valóban méltánvosan eliussanak mindenlcihez. az
i/IRZságosság és él RreretM. elvei szprini". Fl ez II szellem ihlette
Montininak . 11 Szociális Héthez és Siri kartl inál ishoz intézert Ie
velét is. "A Iöldaolvó természetes forrásai. melyek a kiakná
zás óriási lehetőségeit nyujtják, valamint azok a kilátások. me-



lveket az emberi értelem és munka nyit a jöv6re, égyáltalAn nem
iguzoijáx az ujmannuz.íanizmus próíetáiuak sötét josratait. S ha
egJlK vagy niasue VH1l'h. tuiucpesedett is, nagy tévedes volna a
jercu neLWL.begeK terhel, ft terrncszeti tőrvényre háritani, mikor e
llelJ<:zsegeK szcuuátoiuast az emberek ös nepek közörti szohdarítás
ÍUUUYUuOl fUKUduUlC. (y. ti.)

V ITÁK W eiu:EL «onoL. Franz 'Vcr/el meetérése és eau
húzi temelése kinui újra ou.ak fulynak. Egy fretuurgi lap, "Ver
Cnristucne Sonnuu)' tcezuen.énueete az eszmecserét, Cikkében
'1'/tVltWS iriunn ".d. Dokcor raus, us keletkezése" Cl'lilŰ könyvének
két he[yéJ'e hi'lHükuzik, ahol MeO/n "opetasziltpadi alaknak: ne
vezi ler ert eit s nWYJeyyzi, nogy noha. "l{ómára kaceuuoaiott", "a
meatérés Iasériését uueuuutosan etutasu.oc.a:', Utal a cikk a JVer
teu etcemetű ill oeniusnak a scrnál tartott beszédére: ez - mondia
-- két.liegk,vut "a katotikus lcuüura jegyeit hordta magán",. de
- biotuu citáiumok netsret: - Lranic-iaezeieivet mégsem az Egy-
luie képviselujének, hanem a Werfel-csatád baráljának megnyUat
kezása »ou, Jt,;zt a. két érvet a j'retuurgi lap cikk/rója elégségesnek
véti ahhoz, hogy kijetentse: meycáfotják a Werjel konvereiá iá
ról szállongó tureket s egyszer s mindenkorra véget 'vetnek min·
den ilyen tölte1,ésnek.

Ezzel a tölfogállsal lIzállt szembe a "Zürcher Nachrichien" ha
sábjain egy P. U. Sch. jegyű 'író, aki 1952 április 24-én szemé
tucsen belizélt a doioqrál Einsieaetnben lJ.1 ocniicsszal: Werfel 
mondta III oeniulI - étete végén szemlátomást igen közel !verült a
kaioliku« hitlicz, mégpedig nem esztétikai természetű okokbot,
tuinem belső meggyőződésből. Bieulmas kapcsolaici egy dominská
ilussal nemcsak wl'avulf N, hogy mcijszereeze a katolikus hitről

a regényei számára nélkülözhetetlen ismereteket, hane/n a kaio
likus hitiuazslÍfJok relldszerébeis betekintést ny.ert s egyre mé·
lyebiJ »oneodúst érzett irántuk. Végül f élreérthetetienül közölte
Moeniueszal, hogy szeretne megkeresztelkedni és az Egyház tau
jainak sorába lépni; s 111oenius éppen hozzá készült, hogy ki
vánságliuak eleget tcsiucn, amilsor hirtelen haláláról értesült.
X li01!l lJa lI e"fjeclélyt kért és kapott II megyéspüspöktől az író eUJI
hás! temetésére; kőzt/H/OIiIÚSÚ uuyanis, hogy a kaiolikue tanítás
ezerint a hit s u szcntsé{}ck fölvélelére irányuló akarat (vo t u m
s a c r a m e n t i) elégséges (I, mcnuiazulásra; amennyiben az il·
letőnek valamilyen akadállJ miati uulohan. a szentségekhez já
rulnia nem lehetséges.

Moeniusnak ez a világos tanúsáaa alaposan meorenditi Tha
mas iv/ann fanyar megjegyzéseinek hiietét. Thomas Mann, as
esztéta, Wertelt is az esztétikus szeméval nézte, holott itt az esz
tétikus szemléletet meghaladó dolgokról volt szó; s igaz ugyan,
hogy a "Bernadette" 'még erősen esztétikus beálliiású, "A met:
nem seiiletettek csillogá"-bfm azonban az 'író már "a tiszta kaio
likus szellem világába érkezett".

A temetés körül'i aggályok és nehézségek is csak lá.fszólago
sak és mondoacsináliak: ilf iért kellett »olna Moeniusnak okvet
lenül valamely szent'írási ulézetre építenie .~írlJeszérlél? Dan lét
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idézte, mert így vallásilag "megleheiősen exótikus" hallgatósága
jobban megértette mondandóját; Dante egyébként sem mást mOtt
dott, legföljebb más szavakkal mondta 1l.qyanazt az igazságot; azt
pedig senki sem tagadja, hogy Moenius megemlékezése f élreis
merhetetlenűl "a kaiolikus kuliura jegyeit viselte maaán:', A csa
láddal való baráti kapcsolatára e beszédben joggal - és ezeren
csésen - hivatkozott; hiszen éppen ez a kapcsolat tette er/yálta
lán lehetővé, hogy néhány fontos szót szóljon a sírnál. A kiiziin
ségnek a kaiolikus Wur,qiában alif/, vagy sehogyan scm járta.)
tagjai. természetesen könnyen eshettek teuedésbe magát - o kö
rülmények ezerint nagy tapintattal végzett - seert.artást illetőleg;

innét származhatott a hiedelem, ho{f./J Moenius csupán beszélt. a
sírnál, nem pedíg temetési ezertartási végzett. Erre egyébként (I

koronatanú maga Moenius, s az ő nyilaf;!w?ota után ritának se
helye, se értelme nem lehet.

"Werfel - fejezi be fejtegetéseit a "Zür'clier Nachrichien"
írója - a keresztséa szentséaének valóságos t'ölvétele nélkül halt
meg. De mint az Egyház tagja halt meg, mert meggyőződése.~hite
e aezal együtt a 1,ágykeresztség megnyitotto előttp oZlltat (/2

Egyházba". (r.):

Felelős kiadó: Si k S á n d o r
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