
NAPLÓ

SZENT ÁGOSTON A BÉKÉRŐL. Az Egyhá~ a mult évben
ünnepelte a nagy nyugati egyházatya születésének 1600 éves év
fordulóját. Ez alkalommal haszonnal újíthatjuk fel a nagy egy
házatyának a békéről és a háborúról vallott, napjainkbanís út
mutató felfogását.

Szent .Ágoston, mint már előtte sokan, egész lelkével szem
befordult a háborúval és főleg annak borealmaioal. Pedig akkor
még csak a zsoldosok harcoltak és nem ismerték azokat a ször
nyűségeket, melyeket a modern tolális háború és a tömegpusZ
tító fegyverek okoznak. A nagy egyházatya szivét egészen eltölti
a szomorúság, amikor Róma hódító háborúi1'ól ír, s külöitösen
fáj a szive, amikor a még több pusztítást okozó polgárháborúk
ról ír. Mégis, mivel a háború tény volt, kűlönösen az: ő korában,
a népvándorlás idején, amikor az öröknek hitt Róma is ingado
zott a barbár népek megismétlődő csapásai alatt, azért mélységes
hitének, nagy összefüggéseket meglátó és átfo,qó értelmének té
nyénél kereste, kutatta, hogy az isteni gondviselés tervében mi az
értelme a háborúnak. Arra az alapvető megállapitásra jutott,
hogy a háború önmagában rossz, s ha az isteni gondviselés meg
is engedi, minden emberi erővel a háború megakadályozását kell
előmozdítani. Igazságos háborúnak csak az elkövetett igazságta
lanság megtorlásáért vívott harcot tartotta. Az olyan háborút
viszont, melyet birtokszerzésért, a békés népek elnyomása érde
kében viselnek, egyszerűen rablóhadjáratnak nevezte.

A nagy egyházatya szerint mint említettük, a háború szomorú
8zükségesség, az emberi természet valójában békére vágyik. A
már folyó háborúban is a békére kell törekedni. Ezt írja Boni
fáciushoz, Afrika helytartójához: ..A háborúkban is, ha azok el
kerülhetetlenek, tartsd meg a hitet és keresd a békét". (Ep. 220.
12). A. békéről vallott felfogását legszebben Darius comeshez írt
levelében fejtette ki, amikor ennek sikerült egy belső lázadást
békés úton elintéznie. Igy írt: ..Kétségkívül nagyok és dicséretre
méltók a hadak vitézei, nemcsak bátorságuknál fogva. hanem ami
még nagyobb elismerést érdemel: ha kötelességeiket hűen telje
sítik. Ök sok fáradtsággal és veszedelemmel szállnak szembe, ho,qy
Isten segítségével és oltalmával a lázadó ellenfelet meqfékeezél«,
az áFam, vagy tartomány békéjét és rendjét visszaánítsák. De
nagyobb dicsőség a háborút szó'IJa! me,qö7ni, mint az embereket
karddal s a békét a béke, nem hadakozás által megszerezni."

AZ ELSÖ MAGYAR UJSAG megindulásának százhetvenötö
.dik évfordulójáról emlékezik a magyar sajtó. A hagyományke
reső szellem örömest ragad mee minden alkalmat, hogy felve
gye a kapcsolatot a multtal, az ősök péJ,dájával. Az első magyar
újság, a Magyar Hírmondó 178ü-as, első évfolyamánál pedig ke
vés érdekesebb ésfanulságoeabb olvasmány akad a magyar szel
lemi élet kezdeti gyümölcsei között,

A legelső, ami az olvasót meglepi: az induló magyar újság
érdekes, színes, változatos tartalma. Műfajban és stílusban meg
találjuk benne mindazt, ami a magyar ujságirást azóta is jellem-
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ZI Ci; Európa legjobb sajtói közé emeli. A színes és t~rgyilag06
külpolitikai tájékozfatás mellett bőven kap helyet benne a riport.
az érdekesség, az eleven tollal megírt hír, a statisztika mellett a
szépirodalom és művőszet, a gazdasági és gyakorlatí beszámoló és a
természettudományos ismertetesek mellett a jóízű anekdota.

Ezen anvagon az első magyar ujságfró egyénisége sugárzik
át, s ez a második meglepetésként hat a modern olvasó számára.
Ráth Mátyás, kitel.iesedett, érett formában viseli azokat a jegye~
ket és tulajdonságokat, amelyek azóta is jellemzik a magyar uj
ságír-ás Iegjobbjait, Hazaszeretet, reformátor-i hév, sokrétű mű

véltség, kriti:kai szellem, stílusában az irodalmiságra való törek
vés és jóízű mcsélőkedv - mind megtalálható benne. A lap
..Előre való tudakozásában", "ha vallyon találkoznának-é elegen
dő számmal Hazájokat és Nemzeteket igazán szerető Magyar
Hazafiak, akik Magyar nyelven Iratandó új Hirekre. vag-yis Hir
mondó Levelekre szei-t tenni kívánnak I" 'alcím alatt Ráth Má
tyás,az első magyar ujságfró és Petz:kó Ferenc Ágoston, az első
magyar kiadó minden magyar ujságíró és ujságkiadó hevületét
és hitvallását fogalmazzák meg.

"Nintsen már Európában egygy országos Nemzet is, aki a ma
ga Hazájában történő változások, a világnak viszontagságai. az
elmés embereknek hasznos vagy furtsa találmányaik, a Tudósok
nak munkáik s több: efféle emlékezetes dolgok felől szólló híreket
naponként, hetenként avagy hónaponként az ő saját nyelvén nyom
tatott írásokban tanulság és mulatság kedvéért ne olvasná. Sőt
nem tsak Európának, hanem még Amer-ikának is minden nevezetes
V árosiban írattatnak s nyom.tattutnak vef'élo hielelő Levelek. 
Tsakaz egygy Magyar Nemzet volt még eddig, sok egyéb fogyat
kozásai mellett, ezen igen hasznos szerzeménynek hijjával. 
Mel ly hijánosság valamint magában igen betstelen, úgy kővetke
zéseivel is mondhatatlan kárára és szégyenére válik a Hazának.
Ugyanis ez: a többi közőtt az oka, hogy nem tsak az e1gyéb világ
gal, hanem saját Hazánkkal s Hazánkfiaival is olly szer-telen e8
méretlenségben úgy élünk, mint la féreg a dióban; azt sem tud
juk. ami körülöttünk történik s minket Iegközelebbről illet ... 01
vassák ugyan némellyek Német. Deák, Franczia, vagy Olasz nyel
ven az ujságokat, De hogy most azt ne emlétsem, hogy szégyen
inindenben másokra szorulni s ollyut is más Nemzetektől tanulni,
ami eránt ők várhatnának tőlünk tudósítást: elég aza diolog
szűkségcs vóltának megmutatására, hoaymem mindnváran értik
avagy tsak derekasori laz idegen nyelveket. akiknek mindazonál
tal a ,mostani türténetekről tudakozniok illő vólna; és hogy a
külföldiek sokkal kevesebbet tudnak a mi dolgaink felől. mellve
ket leginkább szűksóg' tudnunk, hogysem mi az ővéik felől; mivel
olivan Ország Európában ogy sints, a földnek egyéb részeiben is
igen kevés vagyon, arnellvet a Tudósok kevésbé esmérnének, mint
Magyar Országot. S ezen homályban mindörökké is mcrrr-iara
dunk, hanem ha magunk esmértetésére intézett jeles szándékok
nak előmozdításával róla tenni igyekezünk." A macvar ujsáv írő
örök és máig is időszerű ihletének melesrét érezzük ki ebből a
vaIIomásból: az aggodalmat a nemzet tájékoztatásáért és a nem
zetek közötti híréért.

A katolikus olvasótaz is érdokli, az .e,lső magyar ujság' első
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évfolyamában: hogyan jelent meg abban az akkori katolikus ma
gy;ar élet 1 Nos, megható, hogy laz első magyar katolíkus vonat
kozású híradás "Tudománybeli dolgok" rovat alatt je,lenik meg a
M,agya,r Hirmondóban a Budai Universitás tisz,fújítúsúrólszóló
beszámoló keretében: "az idvességes tudománybéli rendnek Dé
kánja T. T. Perczel Imre Atya." S ugyancsak H magyar katoli- 
eizmus kultúrmunkájáról szól az első önálló katolikus hír is:
"Vas-Vármegyében Szombathelven, a mult ősszel, midőn azon Vi
déki Püspöknek palotáját kezdenék építeni, sok régi álló képek és

. holmi Római írásokkal jegyze.t,t kövek ásattatnak ki a földből,
mellyek az ernlétett F. T. Püspök Ur parantsolatjára öszve sze
dettek. hogy illendő magyarázatokkal megírattassanak.. Hihető,
hogy a Rómaiaknak azon tá.ionn viselt dolgaikat s Szombathely
városának régi nevét és eredetét nagyobb viágosságra, hozzák."

Az első szépirodalmi könyv, ameilyet a Magyar Hirmondó el
ső évfolyama ismertet: Baróti Szabó Dávid verseinek g'yüjtemé
nye. "A Nérnetek eddig elé úgy vélekedtenek- - mondja az ismer
tetés - hogy most az élő nyelvek közül egygy sints, az övéket ki
vévén, amelyen minden táttatnak (Syllebának] bizonyos mértéke
vólna és hogy ezen okra nézve égvedül tsak ők koholhatnak a
régi Görögöknek és Rómaiaknak szabások szerént verseket. De
ez tsak attól vólt, hogy tellvességei nem és mérték napkeleti szom
szédjaikat .. , Én ra legrégibb Magyar könyvekben (az, énekeket
kiveszem) Római szabású v ereeknél egyebeket nem is találtam.
Sőt ollyan közönségesek azok ·a Miagy aroknál, hogy némely ká
romkodásokat is azokba foglaltak... Most pedig T. Szabó Dávid
Uram egész könyvekkel mutatia meg a világnak, minő szepen
folynak nem tsak a Hexameterek, hanem akár melly lantos sza
bású versek is (metna Ivrica) a Magyar szóbann." "A versek
mind egyre. igen gyönyörűek - lelkesedik a lap - és könnyen
folynak, még lU Horatiusból fordítottak is: P. o. azon Óda, mely
így kezdődik: E,xe,gi monumentum aere perennius, imigy vagyon
Magyarul kitéve:

Munkám végbe vivém, mellyneikaz értzekerr
'I'artóssága ki-tesz, s győz,i magas torony
É,gig nőtt tetedét. s.a. t."

Ne tekintsük véletlennek, hogy az első magyar UJs!alg három
első katolikus vonatkozású híre éppen kulturális jellegű. Lássunk
benne jelképet, a rni hagyományraink jelképéte <ahogy hajdau a
magyar müveltséeért munkálkodtak papjaink, úgy kötelességünk
nekünk is mindenkor az "idves~,ge,s tudomány" melletf a magyar
kultur:a,a magyar irodalom ápolása. (s.)

A IV; NEMZETKöZI LITURGIKUS TALALKOZöT 1954
szeptember 12-16 között tartották meg, ezuttal Louvainban. A
megelőző találkozó, mint ismeretes, Lugm1,óban zajlott le nagy
számú magasrangú és szaktudós kiküldött réeecételéoel. A lou va
ini találkozó napjai külsőleg szürkébbeknek 7átszwnak, hiszen
mindössze negyvenre k()!f"látoztáka vendégek számát. akik mind
a liturgia szakemberei voltak. Az előadások ennélfogva inkább
tudományos mélységre törekedtek. Bár még az elhangzott elő-
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add80k szövegeit hivatalosan nem [ették közzé, a Uturgikus fo
ly6iraioh~ból még'i.s ld lehet olakítani a tárgyalások általános ké
pét.

Elsőnek cl Muria-Luochbon már fblvetett problúllwkört, atöb
11ves perikópaciklusi tárgyaltálc, s oüatták. meg.lllivel a Szent
írásnak isten akaratából kifolyólag sokkal döntőbb szerepének
kellene lennie a hivek lelki életének alalútásában, mint manap
.wi!J, ezért nemcsak eg/léni elmélkedésre, magánszorga,zomból fa
kadó lelki gazdagodtisTa kelt ielhasenálnunk, hanem a megváltás
iuazsáaainak me,C/hirdl'tl'sére az egész 11 ívőközösség számára le
gyen lelki tápláték. NalJ.1Jobbszámú és egymástól különböző szeni
írási részletet kt!ll tehát beromu a hivatalos istentiszteletbe. A
történeti előadások kimutatták, IlOfJjJall szegényedett el a kezdet
ben olyan gazdag pcrikoporendseer, s oele együtt a hivek Szent
irás-ismerete is. Dr. Kah/ete/d szerini 260 e,vangélium.i szakaszt
~;S 280 secnilcckének kiválasztott ujszöve[ségi részt könnyen be
lehetne épiteni egy ném/éves cikiusha: A Vízkereszt és Pünkösd
utáni vasárnapokra könnyebb 1)oIJW alkalmas részletet kioálase
tan i ismétlés néikiií, nehezebb lenne az egyház'i ~v többi részé
re, főleg iinnepekre, ilyen esetekben az ünnep gondolati tartalma
nyujthatna segítséget, min! pl. karácsonykor a sziiletés moiiou
ma mellett a parltzia (Jézu» eljövetele) aondotau»: Az ószövetség
Idányos ismerete az első akadálJl az ujszövetséf/ megértésében,
mégi.s szinie lehetetlen feladat megfelelő mértékben helyet adni
neki a szenileckék sorában. Ahol a körülmények, főle.q az élet
tempójaH/.egenf/edi.k, a pap 1'álasithatna ki "ad libiiusn" egy-egy
részt. Persze a reform esetében liturgikus könyveinket is ki kel
lene cserélni. Kahlefe/ti szerint ae első évre megmaradna a mos
tani perikópasor, ezidő alatt aztán elkészülhetnek a további
énekre szóló köny'vek. Egyszerü meaoldás volna, ha. kétnyelvü
S'zeni irásoleat adnának ki, meiuekben. pontos index jelön. meg,
meiuik. rész mikor kerül S01'1'((. 1.IJJj szoros kapcsolat fejlődne a
liturgia és a Szerüirús között. Az előadók kimutatták, hogy rt
Szentírá801vasás ilyetén 1'a1ó meuoldás« ősi Szokromenuiriumokro.
nyúlna vi.~sza.

j}lásodik témaként a koncelcbrticiá szerepelt rt tár.O.1Jolásokon.
Elsősorban szerzetesközi,jsségeklJen, papi összejöveteleken és nagJI
csütörtökön jöhet szdmit ásbü. a szenimisének több pap által való
bemutatása. A kutatasok. fényében ez a szokás főleg '/Jasárnap és
nagy ünnepeken, "normális" hagyomán.1Jna./c látszik keleten és
nyugaton egyaránt. Ma csak a jJüspök- és papszentelésnél általá
nos, ezenkívül helyI maradványa az ősi szokásnok, mint pl. Lyon
ban, ahol nagycsütörtökön még mindig hat pap koncelebrál a püs
pökkel. A "hogyan" meaoldása ne csak teológiai elveket, hanem
rt jelenlegi időviszonyokat 'is vegye figyelembe. A szentmisét be
mutató személyek látható ku pesolaibtun. ·le!/ycnek az oltárral; elég
közel hozzá és megf,:iiZönlJi,izfelű ruhuban: Történetileg bizonyított
nak látszik, hogy a sza1!ak egyenkénti kiejtése nem tartozik a
koncelebrácio lényegéhez (a papszentelésnél ma használt forma
későbbi alakulás). A lelkiismereti problémák elkerülése miait azon
ban az átváltozás és az ezt megelőző, iűeire követő néhány imád
ságot mégis közösen mondanák el.

A két probléma tárgyaláso a Seen! szék kívánságával ialállw-
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eoit, J}fontiní síirgönye kÖ~l)etítefte II SzentalJla (Udásál, aki: me{/
köszönte u. részt'vevő1cne1c II két [onto« probléma történeti, teolé
f/illi és lcllcipászt or! szempontok szerint ('alö t anulmanitozáeát-

(8 . .T.)

HlTÜNK A VILÁGBAN. A világ k ii löuf'ólu m.issz ió iban mű
ködő európai származású papok száma (l9:iU j úu ius 30-i statisztika
szerint) 12.977; ezek az egves európai népek köz! így osztauak meg:
il782 francia, 2280 belga, 2137 hollaud i, HWO olasz, 11S6 i r, 784 német,
751 spanyol, 506,angol, 35!:! svájci, 292 egyéb, Igen érdekes, hogyan
alakult, nőtt vagy f'ogyu tkozott az egyes nemzetek hithirdetőinek

száma 1933-hoz viszonvítve. Akkor vol t ;HJ ir (ma U8/i), 159 svá.i
ci (ma 359), 241 angol (ma 506), Ml ho.llaud i (ma 2137), 1106 belga
(ma 2280). A franciáknál és olaszoknál nines lényeges növekedés,
a spanyolek és nérnetek szúuui csökkent. A 12977 európai eredet li
hithirdető mcg'oszlása m űködcsi területek szerin.t: Aí'rikűru esi«
7471 Ázsiára 3056, Óceániáru 1338. egyéb területekre 1112.

1953 június 30-án 1802 amerikai eredetű missziós működöt t, kij
zülük 678 az amerikai kontinensen, 542 Áz'siában, 4!)2 Afrikában,
130 Oeeániában. Az l1!J4:\lllPl'ikán kívül műkiidő 624 szúrrnuz ik
<lZ EgyeHült Államokból, ;íOR ku nudui, 32 latinarnerikai,

Az utolsó huszonöt esztendő alatt az Egyesült ÁHalllOk ós Ka
nada minteg-y megkétszer-ezte m issziős levékenységét. Kanadának
jelenleg 705 missziós papja van, kőziilük 50S dolgozik az anvaor
szágon kívül, Az Egyesült Államok Sl1 missz.iósából 62'l műkö

dik Amerikán kívül (szemben a húsz úvvel ezelőtti 3n-mal).
A világ lakosságának, illetve katolikusságának száma 1953-han:

Ázsia 1.300,324.000 - ebből kutolikus: 31.090.400
Európa 591,173.500 - eh ből ka toltkus: 230.910.000
Amerika 336,327.400 - ebből ka tol ikus: 189.986.756
Afrika 197,229.000 -- ebből katolikus: 17-442.470
Oceánia 14,292.450 -- ebből katolikus: 2.664.200

A katolikusokaránva kontinenseukint, a kontinens osszlakossá.,
gáh(,z képest.: Amerika 56 0/.", Európa 39 %, Óceánia 20 %, Afrika
8.5 %, Ázsia 2.3 %.

A statisztikák szarint naponta 75.000-1'.01 több la születés, mint
az elhalálozás, s így II világ lakossúga évente 28 millió lélekkel
szaporodik. A legnagyobb a szaporodás Ázsiában, majd Afrika,
Amerika és. Óceánia után a legkisebb születésí arány-Hzámmal
Európa következik, Európában évente, 11,820.000 ember születik,
Ázsiában 58.500.000, Afrikában 7.326.000, Amerikában 10,784.000, Ooe
ániában 392.000; az e,g'és7. világon tehát 117. évi születések száma
89,822.000.

1937 és 1950 közt Európa, Oroszország nélkül, 6 rnillió lakost
vesztett; egymagában a Szovietunió lakossága 30 millióval nőtt,

Afrikáé 40, Eszak- és Délamerikáé együtt 60 mil lióval, Ázsiáé (a
Szov.ietunió nélkül) 162 mil'lióval .

. Ha II világ úvi népszaporcdásáf (28 millió) elosztjuk katoliku
sok, protestánsok, orthodoxok és hitetlenek közt, a katolikusok
ra (471 millió) esik évi 5,400.000, II protestánsokra (250 millió) évi
2,800.000, az orthodoxokra (200 mi ll ió) 2,200.000, a hitetlenekre (egy
milliárd 519 mill ió) 17,300.000; tehát a katolikusok, protestánsok éH
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orthodoxok együttes születési szaporodása sem éri el a hitetlene
két. Ha a konverziók számát - túlbecsülve - évi kétmilfióra
tesszül\: eZ7E~l II katolikusok gyarapodása 7 milliót tenne a hitet
lenek 1;; mi ll ió.iávul szemben: eszerint iitvPll esztendő múlva 821
m ill ió katol ikus mell ett kétmilliárd 269 hitetlen volna, vagyis 87.
utóbbink a mai 31% helyett a vilag összlakosságának 35%-át ten
nék.

A Propogaudu kormúuvzatu alatt úlJö mdssz iós területek hívő
inek szúmu lisszcseu 28 ru i l l i ó, ebből 11 rní ll ió esik Afrikára, 9
Ázsiú.rn, ~ Ausztráliára. :l.5 Délanu-r-ikúru. 1.7 Középeuróp'ára. A

hitújoncok száma iissze,scll 2.;) mill!ó, ebből va latn.ivel több mint
kétmillió afrikai, ,\ missziókbau műkődik 11.139 bennszülött és
J5.701 kűlf'öld i honos fölszentelt pup, 4698 bennszülött és 4138 kül
t'iiJdi testvér. :lí.684 lJéll!lsziiliitt ús 23.893 külföldi nővér. (s. p.)

L'A'I'JN-AjJ;lERfJ(Av(llllÍ,~i pl'olllémái1'ól. a délwnerikai kato
licizmus he1yzetéröl, 1lchézséf/eil'ől és kihíMsr';l'ól sok szó esilc
mostanáluin ; 1w.Jjlrínk is többszöl' (~riH!elle ezeket o kérdéseket
(1.9.54 fÍpri/i.s éli oletober), Ez a koniiuen» - mert iJítl'ást beszélhe
tünk rólo, min! külön koni inensrtil ---- mctlern fe.ilödé,~e során
most ért e/ a kapUali.zU/us fc/.Jes ldfJOHtakozlÍ,~ának koráho; anü
kor a ,~zociális elleniélek Ls kieezÖrlnck. Ami (J, liitet ésvaUást
iilet i, a .~zabad,qondo!kodás ett)! szrímr10s t áradozásu! ellenéteis
idi nuuarl! ahhoz a katoliku» hithez, ine'uet (( konkoiset.ádorok s
mér! inkább a nyom.ukban járt térítök űltettek el lelkében; ez II
hiíséfl azonban eg;l! kiioetlcezméwneihen. fé!elmesséváJhaJá /)(11
Iás! !udat/anság,qalpárosul. Ennek egyik nnomás magyarázat". a
me.odöblJentő arán,1!ú '(JaphiáIlY. A h.eiuzeiet altaláhan 'il/en söté
ten szoklá"~ megftélni: méusem. el/észen 'l'étségbeejtő. « vat/nak
"ilJ(lNztaló mozzanatoiis: a Seentszélcne]: (J, nunciusok állal .qHa
korolt irán.1Jítása melleit, s em! a más orszúaokéiruil semmi'lJe I
,~em kenéehbé rátermett '1yiispöld kar neeetéséoel a dé/amerikai ka
tolicizmus is ionto« lépéseket tesz a fejlődés út;ián, elsősorban a.z
eouháeeeercezet kiépítése terén, Ennek. elIYik lemíjabb ténye rt
kolumbiai manizatesi elmházmerJYe érseleségre emelése.

A kolusnhiai eqyház történele efJyidő,~ az orszdnéon], 15.'J.'l-ban
alanitották első püspöksélJét az allanf; parton Tévő Santa-Marfá
han; ezt azután 1.562-ben á/helyezték Boooiá lm. 1564-ben pedifl
meiro.polüai ronara emelték. Három századon át aztán e.z/'oU rt?
rouene» r'rsekséu .erJ!! llfatl/JarrJI'Nzrí(ft/(í.l főbl) min! tízszer na
noauobb - igaz. hom} rendkíuüll'ilkán lakott - területen. Csalf
rI jelen s.zrí.zad elején «zer-oezt ek három I01)(íblJi érsekséaet: 1900~
han a kartha.f/énait éR a popa./jWlif, 1902-ben a medellínit, A leg
utóbbi. idökig ettöl füg.f/ött a most éreelcséore emelt mamizalee;
'Pl·j,~pökség.

ManizIlles rtlia százéves »áros. jJ;fnJdnem ieliese» néptelen 1';
déken (J.la1!Ítottáh~, melJ! csak a mult s.zrí:zarl utolsó éotizededien. in
d!fU f"'.J1ődésnpk s lett a vilá!J pmJi1,~ leaqazrla",abb ',~á1'étprmő tp
r:ulpte. Rkkor, 1900-bnl/ alapította mea n Seeniseék: n polqár; köz
I,gaz.qatá,~ szerinti Calda» tartományt uuuniban foglailó püspök
.~éf!et. A szá.z '>1)(' méa ma,jdnpm mlsz[a tartomány lélekszáma ma
közel Jár az prlJ!mUlió kéf.~7rízezprlJ('z. (K07umbia lako,~sága az
utolsó hu.~:wnöt é1'hen kilenc milliárál tizpnkét milliára errwlke
dett),
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195.'J-ban a Seentszék: szükséqesnek látta a mo.nizelasi egyház"
rt1e[/ye fölosztását s kél új püspökség, a pereirni é.~ no arménioi
lélesitését, Ezzel oe eddui eJnJsé[Je.~ calda«; terűlel ltdrom piis
])ökségre oszlott. Usnionakkor erm-e.'l.IJ új püspökséqe( hasí/ottak
ki a pamploul(ibó! Bucamarntuta, (/ calihol Paimira és a hoqotni
ból Zipaquim székhellyel. A medel!'ini (;p:ekség 1902-1wn kél ]JÜS

])őksé.(f, oz aniiomiiai és a manizulesi {(i'liU állt, 79.5II-lwll már
hat: Aniioquia, Manizalrs, Jarico, Sunta-Ro-«: de Qsus. Pereira
(SS Annenia fölött. A lyiislJökséyek «zo.norodáránok. mtut« - urán
kellett 1JOnnia az érsekséuek számának növelését: ezek soráha»
most Afaniza/es «z első, noha J(olumlJiának -oounuk: H(Fa lIaf/l/obn
és [e'eniéken.uebb ntiroeai is. HornI mé.'lis rá cselt l( 'I)(í/asztás,
annak nyilvón az (f maJ//larlÍ.<:ofo, hOl/.If (IZ OI'SZrlq eauik: leasűrtib

ben lakott teridetének székhelyp. De kii:<:re}áflizhnl!ak wt7lási fp
uyezők is: ez a uidék J(oturnbitinak; liöt falán eaés» Délomeriká
nak legmélyebben kai oiikus ierii'et e. A )nanize7(r.~i seul.nieuinu»
jJapneve'ő seázneau-oe ti ]JIf/möl'etldékéiW1 .iefetltőséaéhl' ti K otumbia
második - éli Délarnerika eJmik letttekintélsresebb ~- seemirui
riurna De föltehető, Iw,qy szerepe uol! a /'á1as?:túsbat! a nianieo
'esi püspök személy/ének is: Luis Conchn-Cordoba az orseát) eqyi1.;
Ieatekintéluesebb főpapja. akit ermarónt becsillnek és secreinek
nam/ m'Űveltsé.qéért, szent életéért és aposloli buzgóságáért.

Nam) népszerüségéről t onúskodilc az az ü1Ine1Jsél/ is. rnd!:tIe/
.~zék1)árosának h.iuei tooadt ák, A "őpa]) U!J.ljanis éppen úton. oolt,
Or/dkor kineneeésének híre kö.zludmnáslÍt'lÍ left. Amikor hazaér
kezert. délamerikai szokás szerini diadalmenetben vitték be (I, )'e
piilőtérrő7 a 'városba és narltl iinnepsé.qef rendeztek tisztelefére It

'uáros Bolivarról elnevezett f{J/erén, avasbefonból éniüt ha.tal
mas katedrális előtt, me/il Délamcrlka lC.llsz('bb épülefei közül
'l'aTó (cr.)

MATIRRE rr ALALAR,A. A' rranl'i~l. laTlOk 1954 nnvembor-i
számai adták tudtul a világnak, hogy Henri Matisse nvolcvanöt
éves koráhan elhunyt. Az impreeszionizmusrn kövefkező fpstŐllPlll
zedéknck Picasso mellett leg-jel1pg-zetesebh ()S legnag-yobh ha tású
alak.ia szállt vele sírba.

Bizonyos értelemben szimbólik us l1Icg'testesítője l1Z évt,izt'·r/ek
nek, melvek a jelen századból leperegtek. Kialakított stílusa
eg-yenletes, meg nem ing'ó mag-atartást m urat és nagy őszinteséget,

'amit kortársai köztil csak kevésről lehet (lhnol1·dani. A látomás és
a formálás nagy francia hagyomúnyainak folytatója volt, aki az
impresszionizmus diadala u í á n úja t, je<llegzefesen modcruet é,''; hu
szadik századit teremtett.

Mi volt ez az új"! Ha erre felelni akarunk, II kor általános
jelenségeire és személyes élniénvére egyaránt tekintettel kell len
nünk.

Az az új szemlélet. mely l1Z impressxiou ixmus kOl'sz,aka utjt!!,
mint általános fe,stiíi látásmód iclef/tkezett, szüksésrképpen az el
J('lIke7.0t kcres!c. m int II korszall<, aU1Plyből kinőtt, Az i mnresszi
onizmus II világ mulandóságát mutatta meg a fény szeszélyes j:l
tóldhan: a térnek és időnek alávetett eseHegességét, melvben esak
II változás ténye lllarad állandó. Az uj korszak bizonytalannak
érezt<' a változásnak ezt az állandóságát, s valami szilárdat, va-
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lami mozdulatlant keresett, melvben megk,;tpaszkodhatott. Bizal
matlanul utaaitotta el tehát a csillogó fény játékot. De abban ka
paszkodntt meg". aminek éS7.revevésére éppel) 11 ténv segítette: ~I
végső telítettségig fokozott sz.inbeu. A fény száműzetéseután azon
han a felfokozott szín nem volt többé mozgial masan esillosró. Fény
telen, álló tónusok keletkeztek, melveket ,a mozdulatlanság börtö
nébe fogott az új érvénnyel fellévő vonal.

A vonal bissteletét 'a franciák lényegében sohasem tagadták
meg, az impresszionista fény játék vonal-ellenes, mindent szétszó
ró rag-yofrásáblllJ sem m indiir mo nd luk le róla. Manet, Derras. Tou
louse-Lautrec {',sak oldot tahhá. IlIOZI!'f;koltYahbú és dnllmnosab
bá tette, aminek vég'ső kővetkezéseit Van Gogh vonta le, egészen
a mnzsíka felé hajolva. .

Az új vonal zártabb és nierevebb természetű lett Nem alkal
mazkodott kecses símulékonvságzal a formákhoz. hiszen ez IllJlÍir
mozzás. A mozdulatlansásr keresése u Iormákat elszegényítő egy
szerűsítéshez vezetett, ami a muzsikától II geometria felé hajlott,
Igy jutott el a huszadik századot kezdő festőnemzedék egyrészt,
a szándékolt ]lrimitivsérdloz. másrész.t az ,ahsz,trakcióhm~.

A urogramszerű primitivség éles jelentkezése volt Párisban
a "Vadak" társasága. ahová Matisso is tartozott. E,z börtön volt,
ele felRzabaduláR is. A sziu rii!!'!!,'eth~lJl1l(~ lett 'a tér és idő urálmától,
de a vonalvezetés és vele u formaadás elseegénvedett. Első tob
zódásaazonban csakhamar engedett kezdeti meghökkentő termé
szetéből, s minél "l1leghökkentőbb" volt, annál g-yorsabban avult.
Az ahszn-akeió, a geometri:íhoz, való közeledés útja azonban
Európa nvuzntún máig is ülőtállónak bizonyult.

A primi livek csak a szépséget és a Iinomságot száműzték, de
megőriztek valami emberit. Az absztraktok éppen az "emberi"
nek f'ord itot tak hátat, de úgy látszott, hogy megőrizték a rendei
ps a konmozició tisztaságát. EiI azonban csak látszat volt: a reális
formaadás kiküszőbölóso lassa n az értelmet is aláásta, Ahol pedig
nincs értelem, ott rendről és tisztaságról Rem lehet beszélni.

Allémetek párisi bevonulása után, a második világháborúban,
súlyoR vád hans-zott el francia irodalmi helyről éppen II szenem
élenjárói ellen. Proust. Gide és Valéry 'az,ta szemrehánvást kap
ták. hOt!,y aláásták II francia szellem egyik legalapvetőbb tulaj
donságát: II világosságot. E veszélv láthatólag nemcsak az iro
dalmat érintette. Az absz.tru.kt festők is megkaphatnák ezt a vá
dat.

A korjelenság tehát, végső kite\ iesitőibeu, ebben az irányhan
hajlott el. Matisse-t azonban II személyes élmény külön lá.tomása
meeruentette erttől az irárivról.

E kűl ön Iátornás az els{; világháború végére túljutott a pri
mitivséc erőszakolt keresésén. De csak az erőszakoltság tűnt el:
It primitivre való hajlarn meamaradt. s maradt <il formaadás el
szeg-ényedése is. csak párosult valami nagyvonalú, megejtő elő
kelőséggel. A francia .mult hagyományaibúl táplálkozott ez a zárt.,
határozott de eleaáns, sohasem kemény. ritmikus vonalvezetés. A
~ontrasz.t-színek fénytelen, de végsőkig fokozott optimista derűje
es nyugalma nediz mintha abból li me":ieg-yzéshöl tánlálkozna,
melyet az egyik szellemi előd és rokon, Van Gogh ejtett el a ki
9i'éBZít.Ő szfnek természetéről. U g;;' pgészítik ld egymást, mondta
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a francia délre szakadt hollandus, mint egy boldog házaspár. Va
Jóban, Matisse szineí is a kiegéssült szcretotnek ezt a derűjét

árasztják. Nem véletlen az S ljIII , hogy őt is a Dél ejtette rabul,
mint az északról jött hollandit. Nyáron Párisban, dc télen Niz
zában élt.

A békés, nyugodt élet-élvezés egyensúlyban ringó, külön lá
tomása ez. melvet ő magla ell:Y nyugágy békéjóhoz hasonlított.

Más út ez, mint ugyancsak nagyhatású kortáraáé, Picassoé
Ez ,a békés, nyugodt élet-élvezés egyúttal a latin világosság' tiszta
deriíje, zavartalan boldogsága. 'I'iszta művészet ez, a szó lezszo
rosabb értelmében: nem tűr sennni homályt és semmi gyötrődést.

Legjobban a rajzaill érezzük ezt az abszolut, mi mdeu idegen elem
től mentes tisatasásrot és gyönyörködóst, egyetlen vouull.al for
mált alakzataiu. Akár virágok. akár a női test f'ormái, rnindiz hűek
a klasszikus t isztusághoz. A francia vonal évszázados. zenei rit
musú örökségét viszi tovább ez a minden úrnvéktól meutes, egyet
len vonal, A világ látható formáinak olyan hatalmas és kulturált
eg'ysérgben-Iútását mutaí.ia, melyet a huszadik századi kortársak
és utódok között idáig' hiába keresnénk.

A díszítés leg.tisz,tább öröme - mert ez II külön lútonui» abban
nem különhözött a noszfhnpressz.ionlsta kurtársakétól, hogy tél'
és idő hg-yelmcn kívül hag-yásával jeJlegzdesen derkorativ művé

szet volt.
R ez fig'yelemre int benntinket. 1\rIűvészetének e díszí tő jene,fre

mintha hamarább .ielölrié ki számára a határokat, mint szerotnénk.
Mintha hiányoznék valami a tartalomból. umit nH~J!·kívflllnánk. A
tértől és időtől való elvonátkozás és a le'Cg-yszeriír,;ítő formaadás
minths átenvedne valamit a va:lóságszénségéből az cnvészetnek.
S minthn abban, amit cserébe kapunk érte; nem lenne annyi
mélvséz. Matisse nem ment végig 'HZ absatrakt törekvések útján,
de elindult rajta. Az emberit még nem hagyta el. de a személyi
ség súlvat ..- igen.

Kezdeti ,;vad" kcrszakáne.k primi tiv ha.ilundósáaát mindvórri«
megőrdzte, lS mintha p hajlam kor'lá.tkéut állna elé.ie. Ennek rnesr
értéséhez épTJen a katolícizmus szel lerri« se!.!:ít. A intivész egyik
utolsó alkotása eg-yházmiívéRzdi jeHegií volt: 'a vence-i k ápol na
megmunkálása az épiilcttől, a beI'cnl1pzésell át a miseruhákiz. Az
alkotó szarint e mu nka életművének hei.eHízésf' volt. É~rzeJmeÜlf'k

iíszinteség1éhen tehát nem kételkedhetünk. Mégis, a kiviteleeés m'
ról gyŐZ, meg, hogv II vallásos élmény ,Sz"IllPJyes mélvségc h i án v
zik. Me.tisse a pt-imifivek modorában dolgozott, mi nt máskor lS

teMe'. De sehol sem hat ez olyan ZaW\1'()Rn. mint az egyh:ír.mílvé
szethen. A kultura-clőtti egYRzm'ííspg' szándékolt kereséso PPTJPl1
az egyszeriíség előnvének: a zuvai-tn lnn áhítat-keltérsnek vált aka
dálvává. Igazi nr-imitiv áhítaf ot esak az kelthet. aki mag'n jR kul
tnra rrélkűl való. A kultnrúltság' viaszahajlása a nrimi tiv felé már
nern cgyszcI'físéget. ha.nom clszcg',pnvm]ést eredménve».. ;\ kulturált
embernek az! 'a lútást kell váll al nia. melvro kulturá.ia tanította :
áhítatos is csak Így lehet igazán. A valóságot m ind iz tisztelni
kell.

'I'alán éppen ez az. ami legjobhan elgondolkoztató. mert Ma.ti
sse, mint a nagyok {tlt'alában. még hiányosság-aihan sem pusztán
önmaga, hanem korának és körnvezotének: Európa nyugatának
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nevében beszél. Míntha serkentőleg hatna egy újabb nemzedék felé
nagyobb mélvsézek és nagyobb vaióság tisztelet sóvárg ásában,

Az absztrakt törekvések homálya közepett művészete mégis
nagy vigasztalás, mert úgy fejc'zte ki korát, hogy mindvégig hű
séges maradt HZ értelemhez. iS amit kifejezett, azt hitte is, külön
ben a halál szele el í'újtn volna. láí.omásait, De ő még nagybetegen
is láioit : párnák kűzt meg'túmogatva ült, s az, ecset ho?,zá volt
kötve a kezéhez: különben nem tudta volna már tartani. A vak
Degas és a béna Renoir küzdelme újult meg. Aki még így sem
moud le az alkotásról, esak őszinte, vérbeli művész lehet, aki
átlépi a halált. (Dezső László)

KIS SZENT TERÉZ ESZKIMól. NeU,1Jvenkétnapos utazás
ul án, 1912 szeptember 3-án ké; Mária ootúlusainak rend,jélJő! vo/ó
hit hirdető seerzctes, T'uroueti! és Leblanc atya érkezett Chester
[ietd-Lnletbe, a Hudecm-obii! n:IJugaii partján. Hamarosan tot
keresték őket szerény kunyhójukban a környék eszkimoi. Mi!
akarnak kiizliik ezek (/ szakúlasok? A rendőrség kémjei? V ngy
}Jl'émvarlás.zoki Egyelőre meg sem igen érlelték e.IJymást. Háro'/II

él) leit bele, míg T'urquet il aiuo elmondhatta nekik első eszkimó
1t.lJcívŰ szentbeszédéc. "A varázslás bűn. Aki más feleségével él,
biinben. él. Aldvasárlwji iSL'udászik, bűnt kövel el. Az ai Na'!JJJ
Szellem rendelte így, aki bennünket hozzátok killdiitt, hogy meu
niuiaseuk nektek II menyországlm vezető utat".

Az eszkimók mendiihbentek. I~/el'iíklien először szoliak így
hozzájuk. Dc honnan 1ieszi ez az idegen az erőt és a. tekinlétyt,
hogy 'így nler szó/ni? A seiuek: már-már meqnttilnak, ám ekkor
kö.zbelép a lJóslake.zclő [éhsér. "Hazugság az eoész, A saját ha
zájában (l lcutstdnak: scm. kellett; még feleséget ,~P1n lalált matni
nak; azért ,iöttide, 8 1//08t el akar ámítani benneteket, Ne hall
f/ossalok Tri; mit adh at uckt.el: 1'.<: az ember?"

8 az eszkimók uir« meakeménuitctték. a seiniiket. "fl rt iga,zán
:ió lelt voina, nem /tagJ)lu uolna, /togJ) cl aonoez ellenség tne.IJöl
je" - mondtálc, amikor (/ pap Jézusrol beszélt nekik. Gúnyolták,
gyalázták; iréiá! űetek a secrtartúsokhá], (/ kereszl1'etésbő/,

imádságból.
1916-ban három [clcntii« esemém) történt ezen. II oiüigvégi

misseiás telepen. Először meoérkeeett Charleboisapostoli viká
rius leuelc: "Ha egy éven beiii! nem mutaikozik eredmény, fö/
osztateni a missziót; 'YiuíSI1U nag/Jobb szükség van papokra".
Másodszor: szeptemberbcn meghalt Leblonc atya; az eszkimók közé
küldött négy hithirdelőből már csak egy volt életben. H armad
szor: ugyanebben az 'időben bálnavadászok érkeztek délről Ches
terjieldbe, s (IZ e.qyi.k ki« csomagot hozott Turquetil atyának.
Egy füzet colt benne, Lieieu.xi Kis Terézről, a missziók pártfogó.
,járól. Ahol baj van, ahol nehézségek mutaikoznalc, az ő seaitsé•
.{jéhez kell folyamodni,., . 'l'uTquctil atya most hallott először Kis
T'eréerű], Meglepődve, iznatottun oloast a a vékony iiizeiet. És
megfoyadta a tanúcsot., Iil/zgón kérie a kis karmelita apáca é.qi
ltimogatását.

A következő 1!Osárnapon (IZ eszkimók, szokás szerint, esuio
lásig megtöltik a missziósluí.zat. Ti>! órakor T'urquetil atya szent
mieét mond, Az arcok ma minth.« kevésbbé »olvuinal: komorak és
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l}'únllosak, A pap nemis dllja meg szó nélkül a dolgot. ,,1gen 
teteük. neki - tudtuk ám, hogy igazat beszétse, d'e nem akartunk
meghallgatn1. J)(! most num/on nyomnak n biineinl«. J(öni?lJifhel
nél valahogyan rajtunk?"

Aznap az at;/ja éppen a szenl kereeztséqről beszé/t. Szenimise '
után. az eszkimók kiiriiloctték: s kérték, tanít sa meg őket a ke.
reeetvetésre, térdh aiiásra, imádságrl/. "hOfJ.lJ Jézus ne hurrunui
iék rájuk".

Este a telep legidősebll embere, I'un! ismei fölkereste. "Hál'.
mtui elhatároztuk, hogy asszon;1Jainkka! ('S gyermekeinkkel eUJ/illt
holnap reggel meukereeztclkedűnk; hotnl n menyországba [us
sunk", A pap csak nagynehezen tudta, megérlefnivet'ük. hogya
dolog azért 'ilyen fJYorsan mégsem mehet, s először hitoktatásra
'van s,zükséj}ü1,'. S éppen a »oo» oadász- és halászidők kiiseobén
voltak: 'ilyenkor szerzi meg az e,~zkimó eaés» évi seiikséateté',
"Mikor jöttök vissza? K oracsonrot H 1I.~'vüra? VarJY csak rt jö
l'Ő nJjárra?" Az öreg azt felelte: lia, tamuniuk. kelt, akkor el
sem mennek, Ut maradnak a missziáshsiz mellett, itt töltik a te
let. Hogy miből fognak éh/i? ,.Nem azt mondttul, hogy l'af! e[JY
Na.gy Szel/ern, aki. .ió és aki a mi atyánk a mel1lly!JPIl? Tc mea
tanítasz arra az imádságra., a.mely neki kedves, ő pedit) majd
,qondoskodik róla, hogy se éhen ne vessziink, se meg ne fa!Jl/
[unk:" S hiába ,gúnyol/ák őket a 'I'arázs/ók, hiába csóválták cl

fejüket társaik: ott maradtak. Későbl) ae öreJJ T'uni, kereszine oén
József 'így számolt be erről a. té/ről: •.Amit a mi :ió atyánk mon
dott nekünk, olyan volt, mint a iris« hús. táplált és éitellCntartott
minket".

Hónapokig tartott a hitokiatá«; az eszkimók szive és értelme
lassan nyiladozott a hitiga,zságai előtt. 1917 július 2-án, ragyogó
ta1Jaszi napon vette föl a keresztsé,q szentségét az első tizenhét
eszkimó hitújonc a Hudson öbölben. A vikárius-szabta határidő
éppen lejáróban noli. De az év nem telt el eredménytelenül; g ez
a tizenhét új keresztény meqmenleile a missziót. Az eszkimá ke
reszténysé,q zsengéje,nI,elyet Ki» Szen! Teréz pártfogása adott az
Em/háznak.

Azóta szép fál,á serdült a gyijnge palánta. 1925-ben apostoli
preiektura, 1921-benvilwriútus lett a Hudson-oidék; Ma harminc
négy obiárus hithirdető és nyolc numtréuli szűrke nővér mííkö
dik itt. az uiábbícd: közül kettő eszkimó. (1, c.)
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