
NAPLÓ
LOU ATYA öRöKSÉGE. - A Vigilia márciusi számában meg

emlékeztünk a kínai miníszterelnökböl és külügyminiszterből lett bencés
apátról: Dom Píerre-Célestín Lou Tseng-Tsíanq-ról. Életének és hiva
tásának történetét ő maga mondta el "Souvenirs et Pensées'' című

könyvében. Alakjának igazi nagysága és jelentősége csak most, halála
után kezd teljes mértékben kibontakozni. Méltán alkalmazzák rá, amit
Lisieuxi Szent Teréz mondott végső szavai közt: "Amíg bilincsekben
élsz, nem töltheted be hivatásodat, csak később, halálod után jön el szá
modra a hódítás ideje."

Két újonnan megjelent mü is tanuskodik e hódításról. Az egyik en
nek a kíváló léleknek - akiről már úgy beszélnek, mint szentről 
poszthumusz könyve, a másikat őróla írta honfitársa és barátja, Wu
Ching-Hioung.* Mint Kína kü1ügyminisztere, Lou Tseng-Tsiang volt az
úttörője annak, hogy a Mennyei Birodéllom képviseltesse magát a Szent
Széknél. 1943-ban Kína első vatikáni követe Wu Ching-Hioung lett.
egy mínden tekintetben kíváló egyéniség: tudós, nagyhírű jogász, nem
zetközi viszonylatban ís szaktekintély, és amellett a zsoltárok és az
evangélium fordítója. Mikor Dom Lou halálának híre Rómába érkezett.
a San Anselmo bencés főiskola felkérésére W u előadást tartott barát
járól, s ez a megemlékezés jelent meg utóbb könyvalakban. Bevezetésé
ben a nagy domíníkánus teológus: Garrigou-Lagrange ezt írja: "Dom
Lou megkeresztelte Konficius tanítását, mint ahogy Aquinói Szent Ta
más megkeresztelte Aristotelést." Ebben rejlik Dom Lou egyéniségének
és működésének jelentősége; két kultúra: az európai, meg az emberiség
egyharmadát átható hatezer éves kínai műveltség találkozott benne, és
Dom Lou a konfucianizmusnak természeti törvényen alapuló bölcsesé
gét természetfeletti magasságba emelve utat nyitott népének a keresz
ténység teljességéhez.

Wu fejt,egetései szerint Dom Lou egyéniségének alapvető vonása
ugyanaz, mint Lísíeuxí Szent Terézé: semmit sem tagadott meg az Isten
től. Jelmondata, melynek kezdőbetűi nevét adják, ez volt: Laetus Obtuli
Universa (mindent vidáman víseltem el). Istenben mind jobban elme
rülve, saját egyéniségének kiépítésére, hivatásának mind világosabb fel
ismerésére használta fel a megpróbáltatásokat, amelyekkel Isten hiva
tása útján vezette; s e hivatás belső hangját rendíthetetlenül követte.
bármily áldozatot követelt is tőle.

"Azt hiszem, új világ születík" - mondta halálos ágyán. Ebben a
gondolatban hazája sorsa egy volt számára a világéval. önkénteleniU
is Suhard bíborosnak a "Mission de Paris" papjaihoz intézett szavai
jutnak eszünkbe: "Ha megkeresztelitek ezt az életformát, ezt a szociális
fejlödést..; ugyanakkor megkeresztelitek az átalakulás mondhatatlan
gyötrelmeiben vergődő Kínát"... Dom Lou is úgy látta, hogy Kína

• Dom Plerre-Célestln Lou Tseng-Tslang: LA RENCONTRE DES HUMANITII:S
et la DECOUVERT DE L'II:VANGILE és Jean Wu Chtng-Híoung : DOM LOU. Sa Vie
Spirituelle.
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megkeresztelésével a világ lesz keresztényebb. Kelet szenved, - mondta
- mert nem találta még meg Messiását; és Nyugat is szenved, mert bár
megtalálta, nagyrésze elszakadt tőle.

Dom Lou-t a kereszténységre Konfucius tanítása készítette elő.

"Minden igazság. bárki mondja ís ki, a Szentlélektöl van" - mondta
Szent Ambrus és szavai megdöbbentően ráillenek a kínai bölcseség és
a keresztény tanítás köztí csodálatos egyezésekre is,

Konfucius tanításának alapja ebben a kifejezésben foglalható ösz
sze: ..yen". Értelme: amor, humanitás, caritas. Ezt a szeretetet tanítja
Isten és a felebarát iránt. De ezen kívül a konfucíanízrnus két más taní
tása ís segítette Dom Lou-t a lelki élet útján. Az egyik az elszakadni
tudás. a függetlenség a világ gazdagságával. pompájával szemben...Ogy
hagyta ott a császári trónt - írja Meng Tse a ..szent Csoen császár
ról". - hogy annyira sem sajnálta. mint egy lukas papucsot." A másik
tanítás: a gyermeki kegyelet a szülök iránt. ..Akiben él a szeretet, 
írja Konfucius. - úgy szolqálja szüleít, ahogy az Eget szolgálja; és úgy
szolqálja az Eget, ahogy szüleit szolgálja." A kínai bölcseknek ezt az
elvét azonban, - amely nagyban. hozzájárult Kína erkölcsi világának
kíalakulásához, - csak a földi szülökre, átvitt értelemben az elől já
rókra, munkaadókra értelmezték. Dom Lou viszont természetfeletti ma
gasságba emelte: éi gyermeki tisztelet és hódolat egy lett szemében a
Mennyei Atya iránti szerétettel és imádattal.

Dom Lou egyéniségének még egy vonása rokon Lisieux-i szent
Terézzel: a lelki gyermekség útja. Terézt a lelki gyermekség teszi bölcs
allé, Dom Lou-t a bölcseség gyermekké. Naplójában írja 1934-ben:
..Van egy kép, mely Lisieux Szent Terézt az őt kitárt karral hívogató
gyermek Jézus felé futva ábrázolja. Ez a kép egészen az én életem."·
A lelki gyermekség tanítása is megtalálható KonfuciusnáL ..Az a nagy
ember, - mondja Menq-Tse, - aki nem vesztette el gyermeki lelkét."
..Az érett erény a gyermeki lélekben virágzik ki" - tanítja Lao-Tse.

Dom Lou. mint szent Pál utóda, népe apostolának érzi magát, ab
ban a szellemben, amit Kína első apostoli követe, Mgr. Costantíní így
foglalt össze: ..A konfucianizmusnak és kereszténységnek találkozniuk
kell. egyesülniük kell. szövetséget kell kötniük." Ennek a célnak szol
gálatában áll Dom Lou poszthumusz könyve. Negyedszázadot töltött a
diplomáciai munkában, a világ és hazája válságos idejében, s páratlan
távlatok betekintésére nyilt alkalma; nagy súllyal esnek hát latba köny
vének szavai: ..A nemzetközi kapcsolatok kérdése elsősorban nem poli
tikai kérdés. hanem mindenekfelett intellektuális és morálís .jellegű. Ez
a probléma alapjában véve azoknak a kapcsolatoknak és választófalnak
kérdései, melyek összekapcsolják, vagy elválasztják egymástól az em
bereket, cívílízácíókat, humanitásokat. A világ békéjének kérdése első

sorban a megértés kérdése. A megértés a becsülés, a rokonszenv, a sze-
retet alapja." .

A keresztény és a kínai kultúra köztí kapcsolat illusztrálására Dom
Lou ismerteti barátjának. Wu-nak Szent János Evangéliumáról készült
fordítását. Ez a forditás igazi remekmű. a régi évezredek klasszikus
kínai nyelvén. Ahogy Szent János beleépítette a keresztény tanításba a
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gorog filozófiában kifinomult "logos" íoqalmát, s ezzel megvetette a
görög fílozófíán alapuló keresztény bölcselet alapját. úgy használja fel
Wu a "logos" értelmezésére a kínai bölcselet "tao" foqalmát, melynek
jelentése fokozatosan így alakult ki: "gondolkodva haladás -egyenes
út. - az erény útja - erkölcsi szabály. - első ok - irányitó szuve~

rén szellem - legfelsőbb végső értelem." Grossow, holland teológus
szerint a görög filozófia egyenes irányban halad. Szent János gondol~

kozása pedig koncentríkusan, spirális formában közelíti meg az igaz~

ságot. Hasonló ehhez a kínai gondolkodás. és így. Dom Lou szerint a
kínai forma még közelebb kerül az eredeti igazsághoz. mint a latin vagy
a francia fordítás. .

Ez a Szentírás-Iordítás és Dom Lou létmutatása új korszakot nyit
a kínai misszió életében. A kezdeményező teste még a belgiumi St.
André apátságban pihen. de Setchwan-ban, Peking mellett már letele
pedtek az első bencés atyák. A Gand-í ősi szent Péter apátság. mely
nek Dom Lou tituláris apátja volt. épületének egy ezerháromszáz éves,
megszentelt kövét ajánlotta fel a Kínában építendő Szent Péter temp
lom alapkövéül.

Dom Lou apáti gyűrűjének egyik felébe a Gand-i Szent Péter apát
ság címere: három kulcs volt vésve, a másikba a kínai Isten-fogalom
jelképe, a "Tien", az ~g jele. Ezeknek a csodálatos. benső kapcsolatok
nak és szimbólumoknak a jegyében indul el az az új apostoli munka,
amely - a jelek szerint - a vallásos élet is új virágzását van hivatva
előkészíteni Kína ősi földjén. és amelynek elveit Wu így jellemzi. Dom
Lou szellemében: .Krísztus és az Egyház se nem nyugati. se nem keleti,
hanem keleti is. nyugati is, központja az emberiségnek, míndenkínek,
akí őszintén és tevékenyeri törekszik a jóra. Az egész emberiség össze
találkozása csak az Ö Szentséges Szívében valósulhat meg."

H. Boros Vilma

MIT TARTSUNK FATIMARóL. - Azokkal a különös és ellen
őrizhetetlen mendemondákkal kapcsolatban, amelyek tudni vélik, hogy
a Szeritatya kezd "eltávolodni" Fatímától s állítólag kijelentette volna.
hogy Fatima pápaságának legnagyobb csalódása, nem árt. ha tárgyila
gosan és víláqosan megállapít juk. mit kell tartanunk Fatímáról, illetőleg

milyen álláspontra helyezkedett az Egyház Fatimát illetőleg. Erről a
kérdésről figyelemreméltó összefoglaló tanulmányt közölt a .Klerus
Blatt" című folyóirat szeptember 3-i száma. Ezt az elvi jelentőségű cik
ket ismertetjük az alábbiakban.

"Papi körökben és a hívők között előforduló bizonytalanságok és
homályosságok kívánatossá teszik, hogya Fatimában lejátszódott ese
ményeket, vagyis a fatimai kérdést. röviden és világosan megtárgyaljuk.

l. Kihirdetfe-é a ketolikus Anyaszentegyház .itéomentes tanítói hi
oetelenek" ere jénél fogva, hogyaBoldogságos Szűz Mária 1917-ben
valóban többízben is megjelent Fatimában? N e m h i r d e t t e k i. Ez
zel szemben tény az, hogy az ottani (a leirai) püspök. évekre terjedő

hosszas vizsgálat után 1930. októberében kiadott körlevelében egyházi
joghatóságánatk erejénél fogva kihirdette a vizsgálat végeredményét,

870



amely szerínt azok a jelenések, amelyek Cova da Iriá-ban 1917 majus
B-tól október haváig tartottak, hítelreméltók. s hogy a Fatimai Szűz'

Anya nyilvános tisztelete megengedett dolog. Ez a döntés sokat nyom
ugyan a latban; de nem tévmentes döntés, És pedig azért nem, mert ez
a határozat nem az összes püspök határozata, sem nem a Pápa Oszent
ségenek. mínt az egész Egyház legfőbb tanítójának hivatalos
döntése, noha a Szentatya körleveleiben és beszédeibera nem egyslZU
mutatott rá azokra a kegyelmekre, amelyeket Portugália a legújabb
időkben oa Boldogságos Szűz Mária által kapott, s nyilvánvalóan a
fatimai üzenettel kapcsolatban ő maga is felajánlotta a világot aBoI~
dogságos Szűz Mária Szeplötelen Szívének, sürgetve, hogy ezt a fel
ajánlást az egyesek és főleg a családok is tegyék meg.

2. Adhet-e ki az Anyaszentegyház egyáltalán ilyen .séomentes'
nyilatkozatot? - N e m a d h a t k i. Az Egyház ugyanis Krísztus Lírunk
tól csak azt a feladatot kapta, hogy az úgynevezett "isteni kínyílatkoz
tatás - s ugyaln ki gátolhatná meg az Istent abban, hoqy eqyeseknek,
vagy akár tömegeknek kinyilatkoztatásokat adjon, - ez esetben az
egyházi tanító hivatal ezzel a kínyílarkoztatással csak annyiban foglal
kozhatík, amennyiben az előbb emlitett isteni kinyilatkoztatással vala
melyes kapcsolatban van. Hogy a Boldoqsáqos Szűz Fatimában meg
jelent-e, vagy sem, az nem tárgya az isteni kínyílatkoetatásnak (azért
az ilyen kinyilatkoztatást "magáint'-kinyilatkoztatásnak nevezik, még ha
az egész világra vonatkoznék is). Az azonban, amit a Szenr Szűz mon
-dott, több tekintetben is kapcsolatbani van a szígorúan vett isteni kinyí
lankoztatással. Ezekről az igazságokról ítéletet mondhat az egyház, és
mondott is már. Az,t is kimondhatja, hogy az ember egyetlen egy Isteni
igazság ellen sem vét, ha kitart a fatimai jelenések s az ott elhangzott
üzenetek mellett: s az Egyház ezt is megtette. Olyan határozatot azon
ban, amely mínden katolikust köteleme annak az elhivésére, hogy Szűz

Mária Fatimában valóban megjelent, az Egyház s o h a s e m h o z h a t I
Elmondhatjuk tehát, hogy az Egyház Faiimával kapcsolátban lé

nyegileg már míndent meqtett, amit egyáltalán meqtehet, ennélfogva ezek
.a jelenések karunk minden más csodás, vagy csodának látszó jelensé-
geinél alaposabban alá vannak támasztva. .

3. Köteles-e a hívő ketolikus az ilyen "magán"-kinyilatkoztatások~

kal törődni, nehogy veszélyeztesse űdoosséqet? - Általában szólva:
n e miki ö t e I e s. Mert az üdvösségre elég csak ..azokat az igazságo
kat hinni. amelyeket az Isteni kinyilatkoztatott, és az Anyaszentegyház,
hogy higgyük. elénkbe ad", föltéve, hogy ez a hít nemcsak szóval, a
hitvallás elmondásával történik, hanem az egész életmódunkkal is. Az
egyházi vezetőség nem nézi jó szemmel. hogy ha egyes arra egyáltalán
nem hivatott egyének csaknem kizárólag bizonyos ..maqánrryílatkozá
sokkal" törödnek. Az ilyen. a tévedési lehetőségek egész halmazát ma
gukban foglaló magánkinyilatkoztatások felülvízsqálása a legtöbb hívó
számára csak nehezen lehetséges. Azért lesz azután az ilyen új kínyílat
koztatások után való kapkodás igen sokszor a lelkek romlására.

Ha azonban az Isten valamikor csakiugyan a magánkinyilatkoztatás
.útját választja. hogy valamely kor híveinek tudtul adja, mire ügyeljenek,
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hogy üdvösségüket ne veszélyeztessék: ez esetben az Istent szetető ke
resztény. akinek az üzenet bármilyen módon tudomására jut, semmíképpen
sem mehet el érzéketlenül mellette. Előállhat számára az oa helyzet is,
hogy az üzenet semmibevevése által még bünt is követ el. Lelkiismerete
ösztönzésére felveti tehát a kérdést, vajjon hihetö-e az Egyház ítélete
szerínt ez a magánkinyilatkoztatás. Súlyos okok nélkül nem jelentheti
ki, hogy az Egyház jóváhagyó ítélete semmi érvénnyel nem bír; ezért
kötelességének fogja érezni, hogy hallgasson az üzenetre és teljesítse
is azt. ,

Senki. nem hozhatja fel okul az elutasításra azt. hogy ő úgysem
képes teljesíteni azokat a követelményeket, amelyeket a fatímaí üzenet
hangoztat; hiszen ezek alapjukban véve nem kívánnak egyebet, min'!: el~

fordulást a bűntől, a parancsolatok meqtartását, oa szeatségek gyakori
vételét és az erre alapozott életet, ,

Az erre vezető utat nem mínt parancsot ugyan, hanem mínt egy
felettünk őrködő anyai szerétet bölcs. tanácsát ismerteti meg velünk
Fatima: a rózsafüzérímádságoc s életünk felajánlásat a Boldogságos
Szüz Máriának, szeplötelen Szíve érzületeinek utánzása által.

KÉPEK BÉCS VALLÁSOS ÉLETÉBőL. - Bécs legjellegzetesebb
temploma a Peterskírche - a Pétertemplom. ókori római bazilika rom
jaira épült. az altemplom ma is őrzi az eredeti épület épségben maradt
részeit. a földfeletti templom pedig magán viseli az osztrák barokk mín
den pompázatos szépségét. A város legrégibb részében áll; az utcák
hálózata még jelzi a római tábor alakját. melynek egyik bőrsátra alatt
Marcus Aurelius meghalt. Egy öreg házban Kosztka Szent Szaniszló
lakott. egy másikban, egészen közel a Szent István székeseqyházhoz,
melynek 'csipkés gót ívei alatt eleinte míndössze néhány öregasszony
hallgatta prédikációit, Canisius Szent Péter kezdte meg a német nyelv
területnek a katolicizmus számára való visszahódítását. A XIX. századi
Bécs népszerű apostola. Hofbauer Szent Kelemen földi maradványai is
ennek a kerületnek egyik kápolnájában nyugosznak.

Vasárnaponként délelőtt 11 órakor Ottó Mauer mond szeritbeszé
det a Pétertemplomban. Érdekes egyéniség, főiskolai végzettségű értel
miség lelkipásztora, Ausztria legszinvonalasabb katolíkus vílágnézetí
folyöíratának, a "Wort und Wahrheít't-nek szerkesztője. Háromnegyed
órán át magyarázza páter Maurer az Egyház álláspontját mínden mo
dem problémával kapcsolatban, színte teljesen értelmiségiekből és egye
temistákból álló hallgatósága előtt. Felrázza még mindig kissé álmos
lelkiismeretüket, beledörög vallási közömbösséqükbe, mert olyan a bécsi
ember. hogy kissé 'krítíkátlanul hajlítható bármelyik világi hatalom irá
nyába. Maurer meg akarja védeni őket a túlkönnyű megoldások vesze
delmeitől és eleve felégetésre ítéli a hidakat. amelyek nagyon is kényel
mes visszavonulásokat nyujthatnak.

Ausztria katolícízmusa ráébredt, hogy most az ő ideje következett
el. Az osztrák katolikusok 1914~ig természetesnek vették. hogy a csá
szár segítse őket; I92D-tól egyedül kellett küzdeniök létükért; 1934
1938 között végre azt hitték, ideális megoldást találtak az állammal való
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kiegyezésük vélt biztonságában. Ma már azonban azt a kérdést vetik
fel Becsben, vajjon ez a megoldás nem okozott-e az Egyháznak több
kárt, mint hasznot.

1945~től az osztrák katolikus egyház világosan körvonalazta pro~

grammját: a papság távol tartja magát a politikai élettől, a képviselő

házban nem lesz keresztény párt. A náci üldözés érezhetően meggyl;n
gitette az osztrák katolicizmust, .-- melyet többszázezren hagytak el a
hét évi Hitler-uralom alatt s ezeknek csak egy része tért vissza, - s
most arra törekszik, hogy felébressze és újjáalakitsa a katolikusok lelki
ismeretét. A papság száma csökkent és még nagyobb mértékben csök
kenni fog az elkövetkező öt-hat esztendőben, mert a háború alatt úgy
szólván minden papi utánpótlás szünetelt. Ezen a híányon a Seel
sorqeemt egyházi adminisztrációja a rendkivül tevékeny és lelkes
dr. Rudolf kezdeményezésére úgy igyekszik segíteni, hogy gyorsított
tanfolyamokon alkalmas világiakat képez ki hitoktatóknak. A hitoktatás
ugyanis tizennégy esztendős korig kötelező,.hacsak a szülök kifejezetten
nem kérik az ellenkezőjét, tizennégy esztendős korától pedig mindenki
maga határozhatja meg, kiván-e továbbra is hittant tanulni. Ezzel pár
huzamosan egyházközségi tanfolyamokat szerveztek nők számára. hogy
a beteg- és családlátogatásokat, a biblia- és a katekizmus-órák ellátását
és az adminisztrációs munka szakszerűségét biztositsák. Mődlingben 
félórai autóbusz-útra Bécs középpontjától - az Isteni Ige Társaságának
papjai fiatal papokat oktatnak a modern pasztoráció és a szocíálís kér
dések helyes kezelésének módjaira.

A fiatalság. különösen az egyetemisták, gondolkozását a hitleri
tanok súlyosan megfertőzték. Most, hogy kiderült a náci "igazságok"
értéktelensége, kételkedve, hitetlen cinizmussal állanak minden szellemi
és erkölcsi értékkel szemben és ezért színte teljesen befolyásolhatatlanok.

Az egyetemí diákságnak egy másik lelkipásztora, Strobl atya sze
rint - ő egyúttal a Pétertemplom plébánosa és a bécsi katolikus szel
lemi mozgalmak vezető egyénisége - a bécsi főiskolák és egyetemek
13.000 diákja közül míndössze 2-300-ra tehető az aktív katolikusok
száma. A régi, már a náci idők előtt is tevékenyeri működö és katolikus
hagyományokkal rendelkező diákegyesületek tagjainak száma természe
tesen jóval nagyobb. .

A küzdö katolikus fiatalok egyik csoportja a "Missicln de París"
hoz hasonlóan a munkások között végzi hitterjesztő munkáját. Az osztrák
gyári munkássáq egyébként távolról sem keresztényietlenedett el .olyan
mértékben, mint például a francia. A bécsi plébániák azonban a lakos
ságnak mégis csak 20%-át számítják hiveik közé és más tekintetből sem
alkalmasak arra. hogy az emberek egyéni keresztény szellemiségét ki
alakítsák. Néhány bátor pap ezért új utakat keres. Pater Brendendíck,
a munkások apostola például néha meg is botránkoztatja azokat. akik
szeretnek megszokott keretek között gondolkozni, a munkások azonban
szeretik és hallgatnak rá. A tanoncotthonok, amelyeket katolikus vilá
giak és egyháziak a város különböző részein az evanqéliumí szegénység
keresztényi szellemében vezetnek, nemsokára a népnevelés elsőrendű

eszközei lesznek.
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A Szent István székesegyház plébánosának. dr. Dovínak sikerült
temploma köré a város legpezsgőbb és a közösségi szellemtől leginkább
áthatott egyházközségét megszerveznie. Látni kell. amint vasárnapon
ként az evangéliumot magyarázza köréje sereglett híveinek. E szellemi
gyakorlatokban. melyeket a szószék magasságából nYUJt. igyekszik
Loyolai Szent Ignác és Néri Szent Fülöp szellemi örökségét egybefog
IaInL Oratórium néven férfiakból és nőkből közösséget szervezett, ide
azok csoportosulnak, akik vallásos meggyőződésüket be is akarják bí
zonyítaní a világ előtt. Az effajta egyesülések Bécsben nem ritkák. Vál
tozatos érdeklődési körű csoportok alakultak a háború befejezése óta,
azzal a közös céllal, hogy kiragadják a katolikusokat közömbösséqük
ból, elzárkózó individualizmusukból és beállítsák őket a keresztény
munkaközösséqbe, Az Actio Catholica egyházközségenként szabad
eqyetem-jelleqű előadássorozatokat szervez, orvosok és ügyvédek meg~

kérik plébánosukat. hogy hetenként bizonyos számú beteget, illetve ta
nácsra szoruló embert küldjenek hozzájuk. akiket ingyen látnak el.

Sajátságos tünet. hogy Bécsben. de egész Ausztriában is. nem a
fiatalok a legtevékenyebbek. öket. fájdalom. úgy megmérgezte a hitleri
propaganda. hogy még hosszú évekre lesz szükség. még szellemi és er
kölest integritásukat visszaszerzik. A lelkesek és tevékenyek túlnyomó
részt a felnőttek közül kerülnek ki. Mint Olaszországban, Francia
országban és az Egyesült Allamokban. úgy Ausztriában is a fiatal há
zaspárok külön közösségeket alkotnak. hogy családi életüknek kűlönö

sen szép, hősies keresztény példáját szolgáltassák útmutatásul a közös
ségnek. Bécsben Kána-csoportnak nevezik őket. utalással a kánai me
nyeqzőre, melyre Krisztus is hivatalos volt.

Mivel az osztrák katolicizmus a kifejezetten politikai tevékenység
től távol tartja magát. azért törekvése a tudomány. közqazdasáq és az
állami élet minden ágában olyan világiakat kínevelní, akiknek világ
nézete teljesen és megbízhatóan katolikus. Ennek a célnak érdekében
kitűnő hetilapokat és folyóiratokat adnak ki. Ezek segítik elő a katolí
kus gondolkOZásmód és felelősségérzés kialakulását s egyúttal útmuta
tást adnak a kor világi problémáival kapcsolatos állásfoqlalásra. A ..Der
-grosse Entschluss" (A nagy elhatározás) és a ..Gloria Dei" elsősorban

a lelkiélet kialakítását segíti elő. A ..Dasoffene Wort" (Nyilt beszéd)
azoknak a fiatal katolikusoknak a folyóirata. akik el akarnak szakadni
a konformizmustól és az Evangélium tanításával válaszolnak minden
politikai. szocíálís és gazdasági problémára; - ez a lap talán leginkább
a francia ..Témoignage Chrétíen'l-re hasonlít. Végül a ..Die Furche"
(A barázda). amely hála főszerkesztője jelentős személyíséqének, 

dr. Funder egykor a Reichspost főszerkesztője volt - és a köréje gyült
kitűnő fiatal munkatársaknak, rendíthetetlenül tartja az elsőrendű heti
lap színvonalát. Az irodalom. teológia. filozófia és szociológia legkitű

nőbb képviselői megtiszteltetésnek veszik. ha a ..Furche't-ba írhatnak.
A lap gyakran közöl tanulmányokat más európai és Európára kivüli
országokról s ezzel nemcsak a nemzetközi kérdések körül kialakuló
megnyilatkozásoknak ad teret. hanem egyúttal nagy távlatokat is nyit
a provinciális kényelemszeretetre hajlamos bécsiek és osztrákok előtt.
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