
NAPLÓ
.d SZEPLOTELEN FOGANTATAS dogmája J.:ihirdetésének

előzményeihez érdekes és figyelem1'eméltó adalékot olva.sunk az
Osservatore Romano 1953. december 28-29-i számában. A cikkiró
állítása szerint IX. Pius még középiskolás diák korában nyerte ae
első ösztönzést a hittétellel való behatóbb foglalkozásra.

Ismeretes, hogy a fiatal gróf Mastat-Ferretti János Mária 
ez 'Volt a leendő pápa családi neve - a piarista atyák vezetése
alatt alló vollerrai Szent Mihály-kollégiumban végezte középis
kolai tanulmányait. Összesen hat esztendőt (1803-1809) töltött Wi
ljsrégi etruszk vá1'osban mint az intézet bentlakó növendéke é~
ezen idő alatt tanulás és viselet tekintetében egyaránt kifogásta
lan magatartást tanúsított. Akkor persze még senki sem sejtette,
'hogy a t,'ézna és hozzá epilekiikus fiúból idővel a kaioliku« Egy
koo feje lesz és mint ilyen alaposan rá fog cáfolni Péter éveire .

.A Volterrában töltött évek mély nyomokat hagytak a jám
bor él' tehetséges ifjú lelkében. KüZönösen az iskola bensőséges
Máriatisztelete hatott rája maradandóan. Ennek megértésére tud
nunk kell, hogyapiaristarend alapítója, Kalazanci Szent Joeeet,
a legnagyobb Máriatisztelők sorába tartozott, Életírói feljegyzésE
szerini alighogy gügyögni kezdett, máris szokásba vette a~ 0.1'1

Dyali üdvözlet, majd a szenioleaso rendszeres imádkozását. És ké
sőbb, hogy valamicskét megtanult olvasni, a boldogságos SZŰ2

ki! officiumának 'végzését is progrqrmnba vette.
Ilyen lélekberendezésből önként kÖ'lJetke:zett, hogy szeniiink:

mint rendalapító is szüntelenül azon fáradt, honu a maga külön
leges Máriatisztcietét seerzetesfiainalc és tanítványainak lelkébe
il' hiánytalanul átültesse. Ezért nem elégedett meg azzal, hO[JY
Mária nevét felvette a saját - Isten anyjáról nevezett József 
és rendje nevébe - lsten anyjának szabályozott papjai - úgy
szintén címerébe, hanem a Máriatisztelet minél több szálával
igyekezett átszőní rendházainak és iskoláinak életét is. l gy pél
dául megkívánta, hogy. minden egész óraütésre va:lamennyi osz
tály {elálljon és mondja el az an.qyali üdvözletet; úgyszintén.

.kogy vasárnaponkint a kisebb tanulók a szentoloosá, a nagyobbak
pedig a boldogságos Szűz kis officiumának kö.Zös elmondásával
készüljenek elő a misehall.qatásro;. De óraközben is .qazdaqon te
lihítnezte tanítását az Istenanyára való utalások/wi. "Fiacshá
im - szokia volt mondoqatni - aki igazán tiszteli Máriát, annak
majdnem lehetetlen. nem üdvözülnie. Ezért, édes kicsinyeim, es
ténkini, mielőtt lefeküdnétek, térdeljetek le, tegyétek kezeteket
keresztbe és a Szent Szüz nevének öt betűje iránti tiszteletből
mondjátok el ötször az angyali üdvözletet." Máskor meg spa
nyolos temperamentumával felkiáltott: "Fiacskáim, él}en Jézue
éljen Mária!"

Máriatiszteletének azonban legbeszédesebb bizonyítéka a Boi
doasáoo« Szűz tizenkétcsillagú koronája (La corona delle dodici
stelle della Bealisima Veroine) címen seerkesziett áhítatgyakor
lata, melyet nem .Qyőzött eleget imádkoztatni ezeretett kicsinyei-
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vel. Bppúgy nem tudott betelni vele, mint az általa oly hőn tisz
telt assisi patriarcha a maga Naphirnnuszával. A tizenkétcsillagú
korona a Szent Szűz tizenkét kiváltságának összefoglalása meg
felelő számu Miatyáiikkal és Vdvözlégy Máriával összefűzve.: A
Izeplötelen fogantatást a második korona tartalmazza: "Aldott
legyen az Atyaisten, aki Szűz Máriát fogantatásában minden
bűntől megoltalmazza."

A piarista iskolák a XIX. század elején még jóformán érin.:
tetlenül őrizték alapítójuk szellemét és követték hagyományait.
K ütönösen vonatkozik ez A'Iáriatiszteletűkre. A ti.qenkétcsillagú
koronát az ifjú Mastai-Ferretii konviktorsága idején is nap-nap
után elmondatták az egész ifjúsággal. "Es igy - szóról-szóra idé
zünk - a leendő IX. Pius, az Immaculata Conceptio eljövendő
pápája hat esztendőn át az i]Nság éveinek lángoló buzgóságával
és bensőséges áhítatával imádkozta a koronát. A volterrai Seeni
JIiI/ály-templom derűs és békés hangulatában annyiszor megis
mételt dicséret azután méluséoe« meggyőződéssé érlelte a jámbor
ífjú lelkében a Szent Szűz kibeszélhetetlen kiváltsága édes való
ságának tudatát. Legjobb bizonyitéka ennek, hogy alig három
hónappal a Szeplőtelen Fogantatás dogmájának kihirdetése után
búcsúkkal halmozta el a tizenkétcsillagú korona ájtatos elmondá
sát:" E bizonyítás logikája és lélektana ellen bajos kifouáRl
emelni. - bg. -

TANULMANYOK SZENTBERNATROL. A jubileumi év ele
jén mondta egy neveli! egyháztörténész, Szent Bernát életírója:
félő, hogy halálának nyolcszázados évfordulóján a nagy elair
vauxi apát "a teológusok zsákmánya" lesz. Aggályai azonban bi
zonyosan eloszlottak volna, ha résztvesz azon az űléaszakon,

amelyet a mult év szeptemberében tartottak a dijoni szeminárr
umban a teológusok Szent Bernat tiszteletére. A ciszterciták gene
rális apátjának elnökletével több mint hatvan tudós gyűlt ősz
Bze, papok, különféle szerzetesek és egyetemi tanárok, hogy a nagy
szé'ntre vonatkozó ismereteiket kibővítsék és a reá vonatkozó ku
tatásokat előmozdítsák. Az ülésekeu elhangzott húsz, tanulmány
szövege ez év első felében fog napvilágot látni, mint az "Ana
lecta S. Ordinis Cisterciensis" kötete.

Az első előadások Szent Bernát jellemző vonásaival és Iorrá
saival foglalkoztak. Legkiemelkedőbbalakját látják Bernátban an
nak a monasztikus teológiának, amely határozottan különbözik a ti
senkettedik század elején föllépő iskolák teológiájától. .Iellegzetes
ség'ei közé tartozik, bogy lelki élményeinek kifejezését mindenki
másnál hívebben kölcsönzi a bibliából, és hogy -a lélek Isten felé
vezető útját egészen az üdvtörténethez szabja. Hatnak rá a szent
atyák, főként Origenes és Nyssai Szent Gergely (s a kubatók
Bernátnak a patrisztikával való új kaposnlata.it fedezték föl); ez
a hatás azonban korántsem gátolja személyes eredetiséaét, lia
filozófiai téren keressük elődeit, elsősorban la platonizmusban ta
láljuk meg azt az éghajlatot, amelyben gondolkodása a leg-ottho
nosabban mozog. Ami a hit misztériumait és részletes fejtegeté
süket, a teológiának ezt a sajátos tárgyát illeti, ezen a téren Szent
Bernát magatartása nem annyira a "mesteré",- mint inkább fl



mélyen vallásos lelkű emberé. Kora közkeletű eszméit tükrözi.,
nem míntha hiányoznék belőle a teológiai érzék vagy a gondol
kodás ereje, (hiszen elég csak krisztológiáját vagy a kegyelemről
ésazabad akaratról szóló traktátusát elolvasnunk, hogy meggyő

~lIdjünk páratlan teológiai mélvségéröl), hanem mert misstíkus
géniusza inkább arra irányult, hogy az általánosan ismert igaz
ságoknak adjon új lendületet és sugárzást. Ezért is inkább cso
dálatos doktora a Mária-tiszteletnek, mint a szó sajátos értelmé
ben teológusa a szent Szűznek. Ha 'a lélek "agy a lelkiismeret
felől intéznek kérdést hozzá, Bernát nem nyujt filozófiai ere
detű technikai fejtegetéseket; itt is a lelki ember sajátos magatar
tása jellemzi: épp úgy meggyőz erről a természetről s a szeretet
fokozatairól szóló fejtegetése, mint gondolkodásának barátja, a
sokkal metafizikusabb Saint-T'hierrv Vilmos gondolkodásrrtódjá
val való összehasonlítása. Nála, Bernátnál inkább kell megélt,
mintsem kipalIérozott gondolatról, inkább élményről, mintsem is.
mereti eszmélkedésről beszélnünk. S ugyanezt a megállapítást
vonhatjuk le, ha Szent Bernát hatását vizsgáljuk akár a maga
korára, akár 18. tizenhetedik századra, akár a mi korunkra. E ha
14a mindenestül az ihlet vonalán működik, s "az utolsó egyház
atya" azért olyan időszerű számunkra is, mert az embert konkré
ten állítja/ oda az Isten elé.

A teológusok közös munkája után úgy érezzük, jobban és
mélyebben megismertük Szent Bernátot. Müve nem egy gondol.
kodó rendszere, hanem egy természettől tehetséges és természet
fö)öttien sugallt szent szintétíkus látomása. (-es.)

A SVÉD HIERARCHIA HELYREALLITASA. A Szentatya
1953 november 9-én a svéd apostoli vikariátust Stockholm szék.
hellyel önálló püspökséggé nyilvánította. Ugyanakkor az 1922 óta
loreai cimzetes püspöki címmel működő apostoli vikáriust, a né.
met születésű Johann Baptist Erik :Müllert stockholmi megyés
püspökké nevezte ki. Ezzel megtörtént a dán és a norvég hierar
chia visszaállítása után a skandináv államok egyházi rendezésé
nek utolsó lépése.

A katolikus egyházat 1!)93-ban szűniették mea a reformációra
tért Svédországban. 1783-ban adták meg külföldi katolikusoknak
a jogot a kaioliku« vallás svéd földön való gyakorlására és apos
toli vikariátus fölállítására. 1835-ben épitették a reform óta ~
elslJ katolikus templomot Stockholmban. Törvényesen biztosítot!
szabadsága a katolikus vallásnak csak 1952 január l-e óta van.
azzal a megszorítással, hogy a királynak s a vallás ü.qyeif inté
ző miniszternek a svéd államegyházhoz kell tartoznia. A katoliku
sok és protestánsok közt nyitva maradt kérdések közt a legfonto
sabbak: a katolikus gyerekek vallástanítása az állami iskolák-'
ban (azokban ugyanis minden tanulónak a luteránus katekizmust
kell tanulnia), (IZ (I'nJI(lkö'Y!Y~'ek 1!ec-("ih'prlPlc kérrlhc s ne fl kö
telezeitséa, hogya luteránusokra kötelező egyházi adó hatvan
százalékat a másvallásúaknak is meg kell hze.niök a luteranu»
e.qyh,áz jmJára.

E relatív vallásszabadság megadása óta a svéd közvélemény
határozott rokonszenvet és jóindulatot mutat a katolikus vallás
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iránt. Sokan vannak az országban, s éppen a szellemileg .legJe
lentősebb körökben, akik fölismerték és hangoztatják, hogy a ka
toliciemusra nagy szerep vár az ország erkölcsi megújhodásábaft.
(A vallásukat valóban gyakorló luteránusok száma jelenleg a
meg{igyelők szerint nem több egy eereléknél], Az ország fényes
középkori multjának fölfedezése is kedpező hangulatot keltett a
katolikus egyház iránt. '

Hogya katolicizmus mennuibe» tudja majd a reá váró föl
adatokat az ország életében teljesíteni, az nagy mériékben függ
attól, mennyire tud mindenekelőtt a saját súlyos problémáival
megbirkózni. A katolikusok száma hétmillió összlakossághoz ké
pest mindössze 19,000 s ebből csupán ötezer svéd, a többi lengyel,
olasz és egyéb bevándorolt. Ezek - javarészt munkások - nagy
területen szétszórva élnek s az ország 45 katolikus papja számára
súlyos lelkipásztori problémát és föladatot jelentenek.

A svéd katolicizmus e diaspora-jellege mellett a m'ásik ne,..
hézség az egyház rendkivüli szegénysége. Iskolálc fölállítására
nincs pénzük; Malmőben például két évvel ezelőtt tanítók és
megfelelő helyísé[}ek hiánya miatt be kellett zárni az iskolát. és
a diákotthont. Gőteborgban pedig már 7'égen készen állnak egy
modern, korszerű iskolaépület tervei, a munkái azonban, anyaqíak
hiányában, mind a mai napig nem tudták megkezdeni. Nincs
megfelelő svéd hittankönyv, nincs egyhá-;;történelem, s az ujszö
oetséa katolikus svéd kiadása régen elfogyott. (-. -.)

KIS SZENT TERÉZ ÉI.ETRAJZANAK HITELES SZ(JVE
GE rövidesen meaielenik, Kideriilt ugyanis, hogy az "Egy lélek
története" szövegét kiadója nemcsak stilisztikái szempontból 3a
oltotta ki, hanem egyéb modositásokai is eszközölt raita, -Amióta
ez a tény köztudomáslÍ lett, a katolikus közvélemény tilrelmetle
nül vária az eredeti kézirat meaielentetéeét. Volátran a kézira
tét: amióta a hitelesség ellen egJláltalán gyanú támad'; a kívá
nalmai nem elégítheti ki más - s a mctlern szövegközlés igé
nyeinek sem felelhet meg - ceak az eredeti, Szent Teréz á1t",l írt
kézírat fénylcépmásolati kiizlése. Ez a munka, mint a "La Croix"
francia katolikus napilap e[lyik tanaly szepiemberi szá'''1'íban a
vele megbízott Prancois de Sainte-Marie sarutlan karmelita atya
'cözőlte, folyamatban van·

E nyilatkozat ezerint Seent Teréznö'L'ére és önéletraj.-;;ának
kiadója, Jézusról nevezett Agnes anya a kéziratot a szent határo
zott kérésére dol,fJozta át. Tudta azonban, hogy átdolgozása semmi,
képpen sem felel meg már a mctlern kritikai igényeknelc, ezért
H/50-ben beJrövetke;ett halála ('lfiU arra kérte 17Z egyetlen mé,fJ
életben lévő },fartin-nővért, Céline-t, széreetesi nevén a Szent
Arcról nevezett Genovéva anyát, gondoskodjék rála, hogy mi
után ő meghalt, az önéletrajz eredeti, hiteles szövegében lásson
végre napvilágot.

A Szentszék, amelytől e kiadás a 'L'ér/ső fokon függ, 19S!
szeptember 19-én hatalmazta föl Tardini b' boros ú f ján a lisieuxi
Kármelt az eredeti kézirttt minden vá1tozirdás nélküli megjelente
tésére. A munkával a rítuskongregáció koneuliorá', Mári", Mag,
dolttáról nevezett Gabriel atyát bízta meg, ez azonban 1953 már-
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'Ciusdban meghalt. Az ő utóda tett azután Ferenc atya, akinek
nyilatkozatát a "Croix" közölte.

A kiadás, /togyeleve elejét vegye minden vitának és kétség
nek, fé1tyképmá~otatban fogja adni az eredeti kézira tot. Bzent
7'e"éz irása könnyen olvasható, a s.zöveget azonban megfelelőma.
gyarázó jegyzetekkel s a mű keletkezését és körülményeit tneg
világUó bevezető tanulmánnyal kell ellátni, ami némi időt 'f)es~
még igénybe. (o. c.)

A NÉGER-KÉRDÉS AMERIKABAN ÉS A KATOLIKUSOK.
Az Egyesült Allamok déli felében a feketék helyzete még mindig
nagyon méltatlan. Nem véletlen tehát, hogya déli államok ka
toí.ikus komitéja, mely minden második esztendőben ül össze, ta
valyi tanácskozásainak legfontosabb pontjává a faji megkülön
böztetések elleni küzdelmet tette. Az üléseket ezúttal Virginia ál
lam fővárosában, Riehmondban tartották. A déli államok, Luisí
ana kivételével, majdnem teljesen protestársokr a katolikusok
nagy hatást aligha érhetnek el, de ennek ellenére is megtesznek
minden tőlük telhetőt a faji elfogultságok leküzdésére.

Mulloy covingtoni püspök egységes eljárásra szólította föl e
téren a katolikusokat. A módszerek egységesítésének törekvése
azonban semmiképpen ne vezessen arra az ábrándos elképzelésre
- mondta -, hogya fődolog akár itt, akár másutt a technika
volna. Sokkal fontosabb, hogy a faji egyenlőség és igazságosság
gondolatát képviseljük, tanítsuk, hirdessük és megvalósitsuk,
Alakítsanak a katolikusok minden egyházmegyében bizottságot a
fajok kapcsolata terén mutatkozó helyi viszonyok tanulmányozá
sára s e helyzettanulmányok alapján dolgozzák ki tevékenységük
programmját,

A fölszólalók nyomatékosan hangsúlyozták annak szükséges
ségét, hogy ne csupán a négerekért, hanem a négerekkel együtt
dolgozzanak. Pártfogolásuk helyett inkább arra van szükség, hogy
segítséget nyujtsunk ahhoz, hogy ők maguk és saját munkájuk
kal, saját eszközeikkel vívják ki szociális fölemelkedésüket.

A déli államok püspökei közös üzenetet küldtek a kongresz
sznsnak. "Az önök faji kérdések megoldására alákitott. bizottsá
goa tekintélyes hirnevet biztosított magának, minj a fajok közötti
igazságosság előharcosa - írták. - Biztatást óhajtunk nyujtani
további munkájukhoz ... Az egyház mindig előljár ezen a téren.
A déli államokban mindenütt követelte és előmozdította fajok kö
zötti, interruciálls csoportok alakulását. Panaszt tett a fajok el
választására irányuló intézkedések igazságtalansága miatt, Eze
ket az elveket nem mindig könnyű a gyakorlatba átvinni. Kö
szönjük önöknek szilárd akaratukat, mellyel az igazságosság ér
dekében li nehézségekkel szembeszállnak. Erősen óhajtjuk, jőjjön
el végre az a nap,amikor a keresztény testvériség eszmé
nye a faji g;rűlölet szennyfoltjának utolsó nyomait is eltörli ál-
Iamainkban", -

A fajok közötti korlátok megszűutetésébenkülönösen az észak
karolinai Raleigh püspöke, Vincent S. Wathers végzett jelentős
és példás munkát, legalábbis az egyház életén belül.

Newton Grove kisváros Eszak-Karol inában. Két egyházkö:l



riég működött itt, az egyik a fehéreké, 350 taggal és a Megvllltó
tiszteletére emelt templommal, a másik a feketéké, kilencven tag
gal, Szent Benedek pártfogása alatt. A mult év április 19-én a
püspök mindkét templomban fölolvastatta páaztorlevelét, mely a
két különálló közösséget egyetlen egyházközséggé egyesítette, aa
zal, hogy az első közös szentmisét, fehérek és' feketék együttea
részvételével, Szentháromság vasárnapján, május 31-én mutat
ják be.

A fehér egyházközség az egész. "várakozási idő" alatt a lehető
legnagyobb izgalomban volt s beadványokkal ostromolta a piis
pököt, vonja vissza intézkedését; ez azonban ragaszkodott elha-.
tározásához. Szenthárornság' vasárnapján be is mutatták a Meg
váltó templomában a három "közös" szentmisét. Osszesen 58 híva
vett részt rajtuk, majdnem valamennyien négerek; a fehérek kö-:
zül míndössze hárman voltak, akik az új körülmények kösött is
hajlandónak mutatkoztak eleget tenni keresztény kötelességük
nek. Az első mise alatt váratlanul megérkezett a püspök. Mint
egy negyven fehér hívő várta a sekrestye előtt. Kettesével fogad
ta öket; valamennyien a faji elkülönítés fönntartását kérték tó
le. A faji megkülönböztetés - fclelte a püspök - a tudatlanság
és a sötétség terméke s idejét multa, A helyzet ennek ellenére sem
változott: a következő vasárnapokon sem vettek részt nyolcvan
négynél többen a három-három szentmisén együttvéve.

Június 28-án a püspök egyházmegyéje valamennyi templomá
ban pásztorlevelet olvastatott föl. "A raleighi egyházmegye egyet
len katolikus templomában sem állhat fönn többé faji elkülöní
tés. A plébánosok kötelessége, hogy ezt az intézkedést végrehajt
sák s attól semmiféle eltérést ne tűrjenek ... Minden fajnak eg,
és ugyanazon jogai vannak... s a templomban joguk van oda
térdelniük. ahová akarnak. A faji gyűlölet virusa ellen igenis
van orvosság, s ez az orvosság a hitetek".

Waters püspök nem hagy föl a reménnyel, hogy egyházmegyé
jének hívei idővel mégiscsak megértik, mit akar, s eljárása egyi
ke lesz azoknak az apró lépéseknek, melyeknek mindegyikére ssük
ség van ahhoz, hogy az Egyesült Allamokban, északon és délen
egyaránt ledüljenek az emberhez és keresztényhez egyformán
méltatlan faji megkülönböztetések. (o-s-s.)

AZ EGYHAZK(jZSÉG JELENT(JSÉGE. Mult számunkban
megemlékeztünk a kanadai francia katolikusok Szociális Iletéról,
amelynek középpontjában az egyházközség kérdése állt. Néhány
héttel a franciáké előtt Kanada angol katolikusai is meatartották
a maguk Szociális Hetét és tanácskozásaikat seinién az e.qyház..
község mai problémáira irányították. A megbeszéléseken Maclro
nald antigonishi püspök elnökölt. A szentatya nevében Montini
bíboros azonos tartalmú levelet· intézett mind az angol, mind o
francia Szociális Hét résztvevőihez, mindegyik csoporthoz a 30
ját anyanyelvén, az egyházlcözsé!]nek, mint "rt Krisztus Teste va
lóban élő és tevékeny sejtjének" hivatásáról. Utalt azokra a prof>.
lémákrn, nmeluekkel ma fl kanadai egyházközségeknek szembe kell
nézniiik. (s melyelwt említett beezdmolánkbcn ismertettimk), maJd
arra, milyen hasznos iskolája az egyházközség a i6 emberi ecuett-
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élésnek. "Az egyházközség .- írta - társas életre nevel emberi
dimemióival, metuek a közösségi élet számára lehetövé teszik,
hogy célját, az emberek egymás közötti egyesülését, a barátság
köteléke által érje el. Ebben a nagy családban, melyben az atya
ezerepét a pap idlti be, melyben egyik tag sem idegen a másik
nak, melyben a lehetőséghez képest minden egyes ember öröme
vagy fájdalma mindannyiuknak közös öröm ~'agy fájdalom, (].
keresztény hívő fölfedezi a felebaráti szeretei mindennapi kö
vetelményét; ráébred Szent János intelmének egész jelentőségé

re: "Aki nem szereti testvérét, akit lát, I stent, aki: nem lát, ho
gyan szerethetü" (1. Ján. 4, 20). Az egységes és élő egyházközség
így kiváló talaja lesz azoknak az erényeknek, amelyeknek az em
beri kapcsolatokat át kell lelkesiteniink; elsőrendű twvékenységi
területe a társadalmi és karitativ kezdeménuezéseknek",

Iskolája - folytatja a tuboros - az cfJyházközség a békesséa
nek és igazságosságnak is, amikor kivétel nélkül mindenkit egy
formán fölszólít és meghív az oltár körm. oalá nuiüekezéere. "Mű
veltek és műoeletlenelc, mádosak és szűkölködők\ mind ugyanan-

. nak a keresztény egyenlőségnek az alapján találkoznak ott egy
mással, és "nincs többé görög vagy zsidó. " seoloa vagy szabad,
hanem csak Krisztus minden és mindenben" (Kol. 3, 11) '" Az
egyházközség egyformán nyitva áll nunden hívő előtt, egyformán
elérhető minden kívőnek, egyforma örömmel '!,'esz föl kebelébe
minden rendű és rangú hívőt. Szelleme a Krisztus békességének
szelleme, amelyre mindannyian bivattunk; homJ mindannyian egy
testet alkossunk. De ugyanakkor az igazságossá.Q szelleme is, mely
nem tűrheti az egyházközségi közösségben lényűzés és inség szé
gyentelen etleniétét, aminthogy nem tűrhet mea az egyházban
semmiféle olyan képmutató "testvériséget", amely nem nyilvánul
meg abban a tevékenys~gben, hogy testvéri társadalmi viszonyo
kat teremt. Nem követeli-e meo eY,lJéi)!cént oz oltár, amely körül
a legszentebb kapcsolatok s.zövődnek, minden egyes kereszténytől,
aki feléje közeledik, hogy bizonyságot terJYen a testvérei iránti
igazságoss(Í.Q követelményének tetiesitésérőtt"

Am az egyházközség a nyilvános imádsáq középpontja is 
fejezte be levelét a bíboros. A plébániatemplom, meluben a ke
resztény nép egybegyülekezik, boou dicsérje Istent és Jézus Krisz
tus n.evében kegyelmét kérje, mindannyiunk számára az üdvös
ség bárkája. A vasárnapi n,l/ugalom az oltár tövében kapja me.Q
a maga valódi értelmét és .ieleniőséqét: munkaszűnet, test és szel
lem kikapcsolódása, fölüdülése, kétségtelenül, de a keresztény hívó
szemében elsősorban az istentisztelet napja, mégpedig annak tár
sas, közösségi formájában is. (o. -s.)

OZANAM ÉS ASSISI SZENT FERENC. Ozanumról tudjuk,
hogy nemcsak hívő katolikusnak il~ lelkes szociál is apostolnak,
hanem tudósnak is elsőrangú volt. Eredetileg jogásznak indult. de
hamarosan az irodalom- és művelődéatörfénet'tez pártolt át. K~
sőbb egy összefoglaló középkori művelődéstörténetmegírását tűz

te maga elé célul. Feladatát azonhan evészen másként fogta fel,
mint kortársa. mint az ortodox kálvinista Gulzot Ferenc, akinek
nagy múvelődéstörténeteakkor már több kiadásban forgott köz-
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kezeu. o ug-yanis m iut izig-vér-ig kutolikus és hozzá mínt ti 1'0
ruuut ika rajongó híve, mindenütt:~t!'.e~kölcs~kbe?-, művészetek
ben irodalouibuu, tudományban, pofitikában es társadalmi elet
ben' a katolikus l<.lgJ·ház á tí'i nom ító és megnemesítő hatását akar
ta Ieltüntetni. Nagy m űve azonban korai halála miatt torzó ma
radt. Csak egyes részek készültek el és jelentek meg belőle.

De ha íg~' a nagy ruunka befejezetlen is maradt, O,z,anam
eg-éIJ:.I életén át az egészhez gyüjtötte az anyagut. Igy korán kel
lett találkoznia a virágzó középkor két legjellegzetesebb képvise
lőjével, Assisi Szent Ferenecel és Dantéval. A találkozás koraisá
g ára jellemző, hogy doktori értekezését már Dantéról írta. Szent
Ferenccel való niegismerkedése valamivel később történt, de an
nál maradandöbb hatású volt. A költészeten át és esztétikai esz
közökkel közeledett hozzája, de első pillantásra meglátta benne a
korseakuvító Hagy embert és a páratlan hatású szociális apos
tolt is. "Ez az ember ._- olvassuk köuyvében - egészen a szegé
nyeké volt és énekelul sem akart másként, mint a nép nyelvén.
Olaszul rögtöuözte Naphirnnuszűj is. Éneke rövid, de benne lük
tet egész sz ive és a teremtményekkel való testvéri egybef'orrása:
benne egész szeretete, mely alázatos és félénk szivét a világ zür
zavara közepett eltöltötte, benne határtalan odaadása, mellyel
Istenét a teremtett világban kereste és az elesettek gyámolításá
val szolgálta ... Minden sora az umbriai föld illatát leheli, ahol
oly tiszta az ég és oly virágos a mezö. Nyelve egy kialakulóban
levő nyelv tisztaságát, ritmusa egy születő költészet ingadozá
sát tükrözi". Ha lehet, még nagyobb elragadtatás hangján szól a
Szegénység urnőhöz intézett könyörgéséről: "Vegyétek a közép
kor összes köItőit és nem fogtok e könyörgésnél merészebb éne
ket és gyujtóbb szavakat találni."

E néhány idézet mutat.ia, hogy Ozanam páratlan intuicióval
egészen beleéHe magút az assisi szent gondolatvilágába s ezért
sikerült neki a tudomány és költészet eszközeivel olyan eleven
és valószerű képet rajzolnia, mint előtte senki másnak. Legfel
jebb a nagy Görres lelkoshangú cikke: "Der heilige Frunziskus
von Assisi, ein 'I'roubadour' fogható hozzá, azzal a lényeges kü
lönbséggel, hogy nála II Jorráskutatást és kritikát még inkább az
ösztönszerű . megérzés pótolja. Mai szemmel nézve természetesen'
Ozanam tanulmánya sem kifogástalan: de ez Iegkevésbbé sem
érinti felfogásának eredetiség-ét és úttörő jellegét, Tagadhatatlan
ugvanis, hogy Görresé mellett elsősorban az ő tanulmánya indí
totta meg a ferences kutatás lllélyreható átértékelését.

Erre az átértékelésre azért volt szükség, mivel az előző szá
zadok történetírása a hitújítás és a felvilágosodás kettős szűrűjén

át valósággal kilugozta a történeti Szent Ferenc alakját és a szont
mellett még a normális ember jellegét is elvitatta tőle. Jellemző,
hogy ob-an kivá.ló. történetíró, mint Schröckh János, egy 35 kö
tetes "Chris,tlichc Kischengeschichts" szerzője, valóságos bocsá
natkéréssel kezdi Szent Ferencről szóló előadását. "Assisi Ferenc
élete - Irja - annyi Iurcsaságot tartalmaz, hogy itt még in
kább szühéges megjegyeznünk, m int másutt, hogy csak a törté
neh Igazsághoz való hűség és, kötelességünk, hogy akor szelle
mét lehetőleg híven tükröztessük vissza, teszi szükségesség, hogy
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égyet és mást elmondjunk életéből:: Talán. ~ég 8rem.lél~te~eb~
Spittler Lajosnak,egy~ a maga, korabau szintén nagytekintélyű
egyetemi tanárnak, sőt miniszternek példája, aki szer-int nagyon
megtiszteljük a szentet, ha feltesszük róla, hogy eggyel több vagy
kevesebb kerék volt a fejében.

Ebbe az elfogultságtól terhes világba hasított bele Ozanarn
tiszta és nemes hangja. Az emberek annál inkább fe1fig~'eltek rá,
mivel könyve a francia eredetivel csaknem egyidejűleg német és
olasz, később pedig angol fordításban is megjelent. Azt sem sza
bad elfelejtenünk, hogy ekkorra már a romantika is megtette ha
tását és eredményeként. a középkor becsülete nagyot emelkedett
az emberek szemében. Hiszen magának Ozanamnak életműve, mint
már előbb Görres cikke is a romantika átértékelő munkájának ih
letét sugározta. Az átértékelő folyamat hatása alatt protestáns
részről is egyre jobban elhalkultak a lebecsülő hangok. Szent
Ferencben mind többen látták meg és méltánvolták a vallási élet
zsenijét. Ugyanakkor azonban nem tudtak ellenállni a kísértés
nek, hogy az átértékelt szeritben a középkori eretnekek képvise
lőjét és ennyiben Luther előfutárát ne lássák. Többek kísérle
tezése után Hase tette meg eziránvban az első határozott lépést.
Ö mondta ki először határozottan, hogy a lutheránus egyház tör
ténete nem 1517-tel, hanem sokkal előbb kezdődik. Innét már
csak eg~' lépés volt a wormsi reformációs emlékig, mely Wic
Hl' és Hus mellett Szent Ferencet is Luther előfutárai közt szere
pelteti és Sabatier nagy feltűnést keltett könyvéig, melv viszont

. a vallási szuhiektivizmus úttörőieként és egyben a pápaság ha
Itaimi politikájának áldozataként tűntette fel a poverellót. Erre
indult meg azután az az egyre szélesebb mederben hömpölygő vi
ta, mely végre tisztázta oa szándékosan összezavart forráskritikai
kérdéseket és ezzel megadta a lehetőséget a szent hiteles képének
megrajzolásához,

Nagy dicsősége Ozanamnak, hogy az új kép meglepöen egye
zett azzal, melyet ő száz esztendővel ezelőtt hiányos forrásisme
ret alapján, de páratlan beleéléssel rajzolt kedves szentjéről. -bg-

MEGSZtJNT A PORTUGAL EGYH.{Z/ PATRONATUS IN
DIABAN. Portugália azoknak a megállapodásoknak az értelmé
ben, amelyeket még a tizenhatodik században kötött a szeniszék
kel, egyházi patronátust gyakorolt India bizonyos területei fölött.
Ezt a patronátust az idők folyamán lényegesen measeűkiiették,

úgyhogy legutóbb már csak a bombayi tartomány némely, a goai
portugál érsekséggel határos részeire, Belaaumre, Karoorra. Sa
wantwadira és llatnagirire korlátozódott. Most azután ezeken a
területeken is megszünt, s egyházilag most már minden indus
terület indiai egyházmegyébe tartozik. A patronátus többek kö
zött azt jelentette, hogy Goa, Cocbtn, Mylapore, Bombay, Menga
lore, Quilon és Trichinopolis püspökét csak a portugál államfő
hozzájárulásával lehetett kinereeni és Goa, Coelsin. és j1ylapore püs
pökének portugál állampolgárnak kellett lennie. India kivánsá
gára egy a szeniseékkel kötött megegyezés értelmében Portugália
1950-ben lemondott ezekről a jo.qairól, kivéve Goa hoiárridékét, de
igéretet tett, hogy ezt az utóbbi meuezordást is megfontolás tár-
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gyává teszi. MOllt ezután ebben a kérdésben is létrejött a meg
egyezés, s a szentszék számára lehetövé vált, hogy ezeken a terü
leteken a lelkipásztori kívánalmaknak rnegfelelően bizonyos egy..
házi átcsoportosításokat hajtson »éare, s utlYanakkor az indusQk
egy régi presztizs-!tí1'ánságának i .., elégtételt adjon, bizonyságául
annak is, ho.qy az egyház egyáltalán nem. akarja az indiai nép
- s egyálta.lán az egykori gya.rmati országol, - nemzeti kífej
lődését hátráliatni. (-s. -s.)

A KÉT WALLENSTEIN. Közápeurópa történetírói közt a
legjelentősebbek közé tartozik a prÍl:wi Pelcar é,q a bécsi Sbrik
Érdekes: mindketten a Wallenstein-kárdós kutatásával kezdték s
azzal is fejezték be pályá.iukat, s az érdeklődő ma tanúja lehet a
két nagy tudós poszthumusz párbajának.

Pekar első nagy műve, "Wallenstein összeesküvésének törté
nete", a harmincéves háború e kimazasló alakjának második fő
vezérségéről. hatalmas, addig- ismeretlen anyaggal és teljesen új
eredményekkel, 1895-ben jelent meg, cseh nyelven. Tudomást a
cseh historikusokon és francia Denis-on kívül nem igen vettek
róla. 1934-ben, WalJenstein halálának háromszázados évfordulója
alkalmából a prágai professzor ismét kiadta könyvét, új anyaggal
bőv ítve. részben átdolgozva, ismét csehűl. Csak halála után né
hány hónappal jelent merr a mű németül sa német tudósok előtt
csak ekkor váltak ismeretesekké Pekar eredményei; ezeket most
már a német történettudomány sem hagyhatta figyelmen kívül,
S kül ön ösen nem a Wallenstein-kérdés másik nagy szakértője, a
bécsi Sbrik. .

E7, 1920-ban tette köz7,p, "W~::lJJenstein vél"l'." címmel nucv mü
vét; die, nem tudván esehűl. Pekar kutatásait nem vehette fil:\'Ye
lembe. Az 'utóbbi munkájának említett 1934-i, második kiadá-
sában bécsi kartársáról is meaernlékesik: elismeri értékeit, de rá
mutat hiányosságaira is, melyek főként abból származnak, hogy
Sbrik sem a cseh nyelvet, sem a cseh viláznf nem i.smer i. E'Z~rt

aztán hősét: is félreérti: német nemzeti hőst lát benne, akinek leg
főbb törekvése, hogYa birodalomnak a esászár- akarata ellenére
is békét szerezzen. Sbrik viszont a "Wallenstein vég-e" mcstauában
mfJll"jelent új kiadlisában újra a marra Wallenstein-alakjának hi
telességét igyekszik bebizonyítani Pekar ellenvetéseivel szemben.
A poszthumusz vita tehát: lényegében akörül folvik: ki volt, mí
lven volt valójában Wallenstein. Minden lépésében a béke esz
méje vezette, mint Sbrik állítja; vagy a személyes sértettsé/!' in
dulata.inak enaedelmeskedett, ahogyan Pekar magyarázza' "Wal
Jenstein trasrikuma abban rejlik - ida Shrik-,- hoav e~yre vi
Iázosabban látta: béketerveit. melyekhez sosem nyerheti meg a
császár beleeevezését, csak lázadás és árulás ütián valósíthatja
meg". Gondolkodásában a császár helyét lassankint a birodalom
eszméje fOg'lalta el: Pekar : azonban ..bensőleg ideo-en" lévén a
"német történelmi birodalom-eszmétől", ezt nem értette meg, s
ezért lett az ő hőse afféle nagy condottiere, tele mártéktelen önér
7ettfJ1. féktelen birtok- és hatalomvárraval s azzal II szívós szán
dékkal, hogy bosszút álljon a császáron. aki megsértette.

Sbrik mintha a nagyrnultú német imperium-gondolat hagyo-
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mányának vonalába igyekeznék beállítani Wallensteint.; B hő
I>e - mondhatnók: szinte önkéntelenül -- engedelmeskedik a rá
szabott szerop igényeinek. Pelcar kétségkívül jobban, valósácosab
ban tudja kitapiuta ui a rejtélyes, egyéniség gyökereit, abban a
talajban, arnelvből sarjadt és táplálkozik: kora cseh nemességé
ben. Az ő hőse nem formálódik hozzá valaminő nagy szellemtör
téneti gondolat képviseletéhez ; ez aWallensteill mindenestü!
szláv jellem és mindenestül kora gyermeke. Pekar hangsúlyozza
honyolultságát, sokrétűségét, azt, hogy nem lehet egyértelmüen
és véglegesen megmagyarázni; rejtélyesség, gőg, bizonyos "dé
monia" van benne s teszi titokzatossá nemcsak előttűnk, hanem
tette már kortársai, s elsősorban a császári udvar előtt is. Halo
gatásai, szándékos késedelmeskedései'; kitérői, az udvar szemében
kétértelmű tárgyalásai sokkal érthetőbbek egy nagyvonalú con
dottíere, azaz a Pekar hőse, mintsem egy megkésett "békefeje
delem", részéről, aminek Sbrik rajzolta.

Nem a német birodalom békeszerző heresza Wallensteiu, ha
nem, mint Pekar meggyőzően hangsúlyozza, minden ízében valódi
cseh, aki tudatosan kapcsolódik népéhez, tudatosan és kitartóan
védi annak érdekeit. S itt Pekar nemcsak a eseh emigránsokkal
valókapcsolataira utal s arra, hogy 1633-ban Rren emigránsokat
hercegségébe is befogadott, hanem olyan adatokra is,. aminő 1632
ben a meisseni hadjáratban kiadott parancsa azoknak a csehek
nek a föltétlen kíméléséről, akiket a császár szándékai szerint el
lenségként kellett volna kezelni. Még a szláv lélekre olykor any
nyira jellemző csüggedések, lethargiák, végső elhatározások előtti
habozások jeleit is megtalálni benne a Pekar vezetése mellett,

S meglátni benne az egykorú cseh főnemesség legtipikusabb
képviselőjét is. Ezt a kasstot ekkoriban, 1600 körül Pekar szerínt,
a korláttalan gőg és szenvedélves hatalomvágy jellemzi. Ilyen
kényes önérzetet bánt meg a császár; maga Wallenstein is mín
duntalan céloz leveleiben, nyilatkozataiban a "regensburgi sére
lemre" s arra, hogy "a császár és egész háza keservesen megbán
ják még, hogy egy lovagot megsértottek". Ez a sértettség tetteinek
tragikus motivuma : ezért hordoz szivében olthatatlan haragot a
császár ellen, ezért akarja kipusztítani őt és házát Középeurópá
ból, legföljebb Tyrolt hagyva meg a kezén. S ami azután még
hatalmasabbá - és drámai szempontból még érdekesebbé - teszi
egyéniségét: személyi sérelrnei, egyéni indulatai Iűtik és táplál
ják nemzeti terveit. S ezek egyáltalán nem él német birodalom
békés egységét célozzák, hanem hazájára, Csehországra vonatkoz
nak: 1618 előtti helyzetének visszaállítására, Az eszközökben az
után, kora igazi fiaként, nem válogatott.

Igy látja Wallensteint cseh történetírója, Pekár. Neki van
igaza, vagy ellenfelének. Sbriknek1 Válaszulhadd idézzük a
poszthumusz vita pártatlan német ismertetőjének szavait. "Irat
lan szabályu a történettudománynak -- mondia -, hogy egy or
szágnak, ha nyelvét nem ismerjük, multjába sem tudunk teljesen
behatolni. A cseh történelmet illetőleg js sokszor figyelmen kívül
hagyták már ezt a szabályt, az ország kétnyelvűségének ürügyén.
Nem egy német kutató gondolta, hogy pusztán csak a német for
rások és irodalom fölhasználásával is kielégitő eredményt tud
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elérni. l\-lárpedig' hogy az említett szabály megsértése mily vesze
delmes, éppen a német Walleustoiu-kutatáaok mutatják, beleért
ve a Sbrikét is; ez utóhbinak is szükségképpen torzónak kellett
maradnia." (ö. f.j

A KESEl HIVATA:;OK kérdése "minden eddil/inél nagyobú
!iOndot és figyelmet ld1Ján azok részéről, akik Isten dicsőségének,
oz e.lJ.IjIl(í~: jö1Jőjének és fr lelkek üdvösségének ügyében fáradoz
nak" -mondta nemré[jiben Létter kardinális, moniréali érsek, ab
ban a pásztorlev'elében, amelyetpüspökeivel közösen adott ki. Eb
ben előszöris e kései ldvlltások logalmát tisztázta" "Eredetüket
és hifejlésüket tekintve - állapította meg róluk - két csoportba
sorolhatók: a csak késlettetett s a valóban kései hivatásokéba.
Vannak ugyanis ifjak, akikben már koirún fölébred a papi hiva
tás, dc kiilötzféle akadályok folytán nem 1,álthatják val6ra ter
»űket, Amint aztán a körülmények meuodltoenak, sietve követik
lsten hÍ1)ó szavát. Ezek. a késlelteteit hivafásúak. A kései hivatás
viszont csak később ébred föl, niiuián az illető előzőleg már más
i.rányban tájékozódott az életben.

Eg.1Jáltalán nem új dolog ez - mint cuyesek talán gondolják
- az egYhá.z életében. Léacr lcardinális,. megrajzolva a- kései hl»
»atáeok- történetét, legelőször is az apostolok példájára utal: "Ma
ua Kriseiu» i.~ nem olyan férfiakat szemelt-e ki a 1)ilág meghó.
dítására, akiknek már megvolt a maguk mesierséoe s akik kiizűl
tiibber; kétsé.r;1cí'dll mei) is házasodtak múrt" Az apostolok hivatá
sa tehát valóban "kései hivatás" "olt. EJ az ő n:lJomukban azután
fl seentek eaésesereae káoetkeeik, Loyolai Seent Ignác .'J3, Lellisi
Szent Kamill 32 éves korában kezdte meg elf.1lházi tanulmányait,
Kapiseirán Seeni János, Keresztes Seent Pál, Liguori Szent AL
fonz, Vianney Szent Jduo« megannyi ,,1céseihivatás'" volt.

"MérI ha későn jutnak is a pap.~ágra. - ol1Jassuk XII. Pius
'plÍ pa 1950 «zeptemher 23-án kelt illeni.) Nostrae kezdetűíratában e
kései hivatásokról -- UJjakran na.r;yobb é.~ erősebb erényekkel 'va-n
IUTle fölfe.r;YN?11cezve, rnintho.rJY már kiállták a próbát és megerő
sítették szinillcct az élet nehézsértei.vel/Jaló kiizceilen. érintkezés
ben". Kanada kereszténJ/séue el/észen rendkivüli eredményeket
neutathat föl e.zen a téren. A kései hivatások Saint-Victor.de
Tringben alig ötven esztendeje működő szemínériumából több
mint négyszáz pap került ld, s 'a legnagyobb reményekre jogosít
a Szent Apostolokról nevezett moniréali szeminárium 'is, meluet
Ménard ferences atya alapított 1946-ban. s meluben. jelenleg száz
öt'l'('n~ t izenhét esztendős raqy annál idősebb fiaialember
tanul és készül, az e,qyházi rendTe..,E.:zelwt -- -mond.ia az emli
tett körlevél - a fiatalabbaknál kevésbbé riasetja men a kemény
életmód, s a rájuk váró kiiedelmek és reseedelmek aondolata,
ahelyett, hOl/.1J eltávolítand a szentrSl,1/tő!, csuk; még jobban 1'onzza
h buzditja őket.

A kései hÍ1Ji1tások szerepe i,QCJt jelentő.~ apáTisi e,Qyhá.zme
üuében ve, ahol számnk legalábbis eléri, sőt etnte» évfolyamokban
meg i,\' haladjá némileg a ldsuemináríumbólkikeTillt növendé
kekét, 1946 és 1953 közt hatvan papot adtak az e.qyházmegyének.
A morsana-sur-orae-i szemindriumbon jelenle.q nyolcva.ne.QY kis-
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pap tanul. Korukat iekuüoe tiz~'I'I,négy 18-20, hét 28-37, huszonki
lenc 20-23, harmincegy 24-27 éves. Foglalkozásuk szerint, mielőtt
fl. szemináriumba léptek, 36 százalék munkás volt, 13 iparos. 15
hioaialnok vagy tanár, 16 kereskedelmi alkalmazott, 20 százalék
pedig még tanulmányait folytatta. Származásukat illetőleg 37
száealék munkáscsaládból va1ó, 38 százalék iparos és ipari 'vomJ
kereskedel-mi alkalmázotf: flyermeke, 25 száeolék. potgári eredetű,

Ha ennek a gyerekkori környezetnek a vallásosságát nézzük, a
kép a következő: 39 százalékban a szülők jó keresztények, akik
nem érik be a vasárnapi szentmisehallgatással, -hanem. minden
t~api életükben is i.qyckszenek me.gvaló,~ítaní az euanüéliurn ta
nítását; 20 százalékban átlagos gyakorló katolikusok, 9 százalék
ban SZÓ'rványosan, alkalmilag gyakorolják 'vallásukat, 13 száza
lékban hívők, de nem !JYakorolják vallásukat, 14 százalékban kö-
zönyösek, 5 százalékban ellenségei a 'vallásnak, .

Moreasuron kivül 1nég tizenöt szeminárium áll Eramcuior
szágban a kései hivatások -rendelkezésére, azonkívül több "retl.
des" szemináriumban megfelelő külön tagozat. Altalános követ
keztetést a morsangi adatokból nem lehet vonni rájuk, annál ke
vésbbé, mert többségükben a vidéki, földmívelő lakosság gyerme.
keit fogadják be, míg Morsong a wunniáro«, Páris kései h.iuatá
sait. (l. c.),

A P APUAK PüSPöKE. A mai egyház. egyik nagy alakja
Hint el az élők sorából, amikor 1953 november 5-én Alain de Bois,
menu, elaudiopolisí. címzetes érsek, s 1907 és 1945 közt fl Pápua.
föld apostoli vikáriusa Oceániai legnagyobb és leg-vadabb sz i ,
getének, Uj-Guineának hegyei közt, kubunlai magányában meg
halt. Nyolcvanhárom évet élt, rendkivüli kort ezen a vidéken,
ahol az élet oly rövid s ahol 1900 óta megfeszített munkával dol
gozott a lelkek üdvösségén és "az 'okosság és szerétet remekmű
vének", a pápua-föld hithirdetésnek a mezszervezéséu.

1870 december 27-éllszületett Saint-Malóban, (ahol egyko)'
Chateaubriand), régi breton család tizeneevedík gyermekeként.
Már korán fölébredt benne a sziklaváros ősihajósnépénekhag-yo
mányos vágya a messzi tájak, eg-zótikus vidékek iránt, s a hiva
tás arra, hogy e messzi földek népeihez elvigye az evaueéliumot,
Tizenhat éves korában lépett a Szent Szívröl nevezett hithirdetők

rendjébe; 1895-ben szentelték pappá 8 két évig a. rend szeminá,
riumában tanított; akkor a rend alapítója és akkori főnöke vá
ratlanul Uj-Guineába rendelte. Legfőbb vágYa teljesedett ezzel;
boldogan szállt hajóra 1897 szeptember 8-án s érkezett meg- Yule
szigetére 1898 január 25-én. "A helyzet nagyon nehéz" - jegyezte
meg. A Gondviselés azonblan arra rendelte ezt, a fiatal papot,
hogy megoldja a nehézségeket, melveket az egyház "eliiltetése"
jelentett e zárt, vad és ellenséges tájon.

XIII. Leó pápa. 1899 június 9-én, a Szent Szív ünnepén gabalai
címzetes püspökké s a pápua misszió alapítójának, az öreg, be
teges Navarre érseknek koad.iutorává nevezte ki. Ö 'akkor éppen
Pápua-föld hegyei közt, hová előtte még nem tette fehér ember
a lábát, a kannibálok ostromát állta s csak pár hónap múlva, élet
veszélves útjáről visszatérve értesült kinevezéséről. Nyolc hó-
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napra ra szeritelte püspökke II párÍzsÍ apostoli nuneius a Szent
Szív montmartrei templomában. (Ez volt a Sacré-Coeur templom
ban az első püspökszentelés). Alain de Boísmenu huszonkilene
ével' volt ekkor.

Ir őseinek címerében ez II szó állt: "Libenter", önként, szívvel,
saíveson, Püspöki jelmondatául ezt csatolta hozzá: "Ut cognoscant
te", hogy megismerjenek Téged, - Krisztust, az evangéliumot, az
üdvösséget. Valóban erre áldozta egész. életét: arra, hogy a pá
puákruak megvigye a Krisztus világosságát.

Negyvenhét esztendeig, 1945-ig működött köztük. az egyház
nak ezen a kivételesen nehéz állomáshelyén. 1898-ban nyolcezer
bennszülöttre terjedt ki a misszió munkássága, 1945-ben hatvan
ötezerre. 1898-ban a megtérített s valóban jó katolikus életre tért
vadak száma 2400 volt, 1945:ben majdnem a tizszerese: 23.500. Há
rom egyházi kerületot vett át (egyházmegyéni nagyságúakat) él'
tizenegyet hagyott maga után. 1898-ban az áldozók száma keve
sebb volt ötezernél. 194;i-ben több kétszázhetvenezernél. 1898-ban
nyolcszáz pápua gyereket tanítottak iskoláikban, 1945-ben hétez
ret. Bölcseségére és gyakorlati érzékére mi sem jellemzőbb, mínt
hogy utasírásair és tanácsait, melyeket papjainak adott, harminc
esztendővel később XI. Pius mintegy kodifikálta a "Rerum
gcelesiae" enciklikában.

Akik ismerték, nemcsak a nagy egyházépítőt csodálták benne,
hanem a szeritéletű pásztort is. Ellenállhatatlanul emlékeztetett
Szalézi Szent Ferencre. Nyája,s és szelíd volt, akár Szent Ferenc,
de ehhez hasonlóan "szerzett" szelídséggel, mert természete szerint
ingerlékeny és heves vérmérséklet jellemezte. Udvarias és jómo
dorú volt, akár a genfi püspök, s ez az erény nála is nagyszerű
értelmi képességeken, mélv humanista és hittudományi műveltsé

goen és főként nem mindennapi, meleg és személyes Krisztus iránti
szeretetén alapult. Irásai. magán- és pásztorlevelei finomságukkal,

-benső gazdagságukkal, bölcseségükkel, józan gyakorlatiasságuk
kal és a belőlük áradó szerétettel a "Filotea" fejezeteit idézik föl
bennünk. Benne is volt bizonyos méltóságteljesség, mint Szent
Ferencben, anélkül hogy emiatt rideg vagy elutasító lett volna.

Magas, sovány, szívó s férfi volt, Aszkéta arcában, melyet ki
cserzett a trópusi élet, a szemüveg mögött mindig mosolygó szem
pár csillogott. Szakállt viselt s ruházata mindig kifogástalan volt,
noha évekig élt a vadonban. A Pápua-föld természetesen nem tűri
a pompát; papjaihoz hasonlóan ő is többnyire arany kereszttel
ellátott szürke flanellinget és kekiszínű nadrágot hordott, s oly
kor fehér köpenyt. Claudel, aki. életében egyszer találkozott vele,
később így nyilatkozott róla: "Ez az oroszlánssivű püspök bátran
beillenék az egyház történetének legtündöklőbb korába, s én csak
félelemmel vegyes tisztelettel merem kimondani a nevét".

A gondviselés sok egyéb gondja és munkája mellett arra is őt
rendelte ki, hogy lelkiatyja legyen egy apácának, akit sokan ko
runk egyik legnagyobb misztikusának tartanak, Marie-Therese
Noblet-nak, aki vele együtt alapította "A Mi Urunk Szolgálóí"
bennszülötn kongregációját Pápua-földön.

1941-ben De Boismenu püspök súlyosan megbetegedett. Ekkor
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még Iőlépült ugyan, de megértette, hogy Iozytán az -erefe s H

munkát immár fiatalabb és erősebb kezekbe kell átadnia. Kérést
intézett tiehát H szentszékhez, járul.iou hozzá lemondásához. eddigi
segédpüspöke, Audré Sorin ja vúrn. XII. Pius csak nég~' esztendő

mulva, 1945 januárjában engedte meg' "mély sajnálkozással",
hogy II pápuák püspdke nyugalomba vonuljon. 1946 júniusában
megérkezett André Sorin piispöki kinevezése, s ekkor De Bo is
JlICilU a kubunai "Florival"-ba vonult vissza s ott élt egy szerény
trópusi házacskában. "barna lánya inak", II pápua "Kis Nővérek"

kolostora, meg- a temető közt, ahol az 1930-ban elhunyt Marie
Therese Nohlet s utódja, Solange Bazil! dr .Iessov hamvai pihen;
nek.

Itt, ebben a trópusi lóg'kőrű, csupa-virág "Virágos Völgy"
ben fejezte be életét az agg főpap. Járni nehezen tudott már,
majdnem egészen megsüketült s a látása is nagyon megromlott.
dc lTIég mi ndig szálas, karcsú maradt s még' mindig egyre mosolv
gott; olyan volt, mint egy p flt r iárka. W'í'J szep tembnrében egy sé
tá.ián elesett s attól fogva e,gészsége rohamosan hanyatlott. No
vember 3-·án vette Föl HZ utolsó kenet szelltség-ét s harmadnapra
meghalt. (A. /).)
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