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I NÉMET KIIIOllKUSOK IZ EGYHáZ MIl PROBLÉMAIRÓl
Ez év január 3-5-ig tartotta első

ülését a nyugat-németországi katolikus
egyház több évre tervezett zsinata. Mint
érdekes adalékot közöljük annak a nagy
arányú közvélemény-kutatásnak az ered
ményét, amely a zsinat összehívását
megelőzte. Huszonegy mállió kérdőívet

küldtek ki az elmúlt évben 16 évnél idő

sebb katolikusoknak. A közvélemény ku
tatás tehát gyakorlatilag az ország egész
felnőtt lakosságára kiterjedt. A kérdő-

íveket a megfelelő válaszokikal közel
négy és fél miJJJóaIn küldték vissza, .ami
Gerhardt Schmidtchen zürichi szocio
lógus professzor véleménye szerint rend
kívül magas százalék. A közvélemény
kutatás eredménye tehát mindenképpen
reprezentatívnak tekinthető. Az alábbi
akban közöljük a feldolgozott közvéle
mény-kutatás néhány legérdekesebb és
a nemzeti sajátosságokon túlmutató, áh
talános érvényű táblázatát.

Az alább felsorolt gondok közül melyek foglalkoztatják leginkább önt és a kör
nyezetében élő embereket? (A számok százalékban jelzik, hogy hányan húzták alá
a szóban forgó kérdést.)

Hogy bizonytalan a jövő 44,2
A féleleID az öregségtől 12,4
A félelern a betegségtől 28,4
Hogy még rníndíg túl sok éhinség és szegénység van a világon 55,1
Hogy nincs minden ember számára biztositva ugyanaz a művelődési és
hivatási lehetőség 25,5
Hogy az idősebb és fia1la1abb emberek manapság olyan nehezen
értik meg egymást 44,6
Hogy oly sok ember magányos 33,7
Hogy békében élhessünk és ne legyen többé háború 69,9
Hogy az ember nem tudja, rníért él :............................ 7,9
A félelem a poillitikad fölfordulástól 17,0
Az erkölcsök és a rend lezüllése 45,1

Az utóbbi években sok minden mozgásba jött az egyházban és bizonyos nyugta
lanság is tapasztalható. Örill ennek a fejlődésnek, vagy sajnálatosnak tartja?

Örül neki 45,4
Sajnálatosnak tartja 18,2
Is - is 36,4

A katolikusok különféleképpe,n vélekednek abban a kérdésben, hogy mi célból van
az egyház. Kérjük, az alábbiakban kereszttel jelölje meg, hogy az ön számára az
egyház nagyon fontos, fontos vagy nem fontos.

Abból a szempontból, hogy az egyház igazít el,
a jót tegyern és a rosszat kerüljem
Abból a szernpontból, hogy az egyház síkra
száll minden embemek emberhez méltó életéért
és a szocíálís igazságért
Abból a szempontból, hogy az egyház síkra
száll B.Z emberek közötti testvéries viszonyért
Abból a szempontból, hogy az egyház megsegftli
a lelki inségben szenvedő embereket
Abból a szempontból, hogy az egyház élővé

teszi a keresztények között Isten s2lllvát

Nagyon
fontos

32,2

54,3

44,1

55,S

42,9

Fontos

38,3

32,1

39,3

32,5

37,6

Nem
fontos

19,3

3,9

4,1

2,9

6,7
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Abból a szempontból, hogy az egyház gondos
kodik személyes üdvösségemről

Abból a szernpontból, hogy az egyház Isten
dicsőítésére szolgál
Abból a szernpontból, hogy az egyház Isten
üzenetét közvetíti a világ számára
Abból a szemporrtből, hogy az egyház igazsá
gosságra és békére hívja fel a világ ál1am
fédiait és politíkusait

Nagyon
Fontos Nem

fontos fontos

20,4 32,3 29,2

37,9 37,0 11,7

47,1 33,2 7,5

60,5 25,5 6,4

Mit vár a prédikációt6l?

A keresztény hít kiífejezését és magyarázatát .52,0
Isten igéjének értelmezését 57,1
A1lásfoglaJ,ál'lt erkölcsi kérdésekben 43,9
Allásfoglalást politikai és társadalmi eseményekkel kapcsolatban 18,u
Választ életének személyes kiérdéseire 31.1
Iránymu1lartáSt. a társadalmi rend megváltoztatására 12,6
Soha nem hallgatok prédikáelót 9,4

Milyen szempontb6l fontos az ön számára a szentmise?

Talál:kozás Istennel , ,. . . . . . . . .. . . .. . 54,9
A közösség átélése 25,2
ünnepélyesség 27,8
Csöndes, .személyes ima ................. ...... .. ................... .............. ........... .. 45,4
Ráeszmélés az embertársakra, felebaráti szeretet 31,2
A közösség Krísztussal 41,3
új lelkií erő merítése 50,1
Iránymutatás a modern társadalomban való magatartásomra .. 9,4
A mise révén vallásos kötelességemnek teszek eleget ..............................37,7
SOha nem megyek szenemisére 7,6

A katolikus egyház az utóbbi időben több dolgot kezdeményezett a más keresz
tényegyházakhoz való közeledés előmozdítására. Mi erről a véleménye?

Egyetértek vele . 46,6
Véleményem szerínt fokozni kellene az erőfeszítéseket 46,4
Aggódom amiatt, hogy a katolíkus egyház túl sokat ad fu]; önmagából...... 20,4
Nincs véleménye róla 7,9

Véleménye szerint mit tehetne a katolikus egyház annak érdekében; hogy a kii
lönböző keresztény egyházak közelebb kerüljenek egymáshoz?

A különböző egyházakInak gyakrabban kellene közösen föUépnie, és a
fontos politLkiai kérdésekkel kapcsolatban közösen kelíene állást foglalniuk 46,1
A különböző egyházakinak szociálís és lmrtLtatív téren, tehát a jótékony-
kodásban és gondozásban kellene együtíműködníe ·63,4
Közös találkozók keretében kiellene a különböző egyházak hivőinek meg-
kísérelni a közelebb kerülést 49,0
A különböző egyházak teológusainak kellene szakszerű megbeszélésre
összeülní ;........................................... 48,7
A különböző egyházaknak a fejlődő országoknak nyújtott segítségben kel-
lene együttu:nűködníe ;................................................................ 45,2
Közös fáradozások a vegyesházasságok kérdésében 54,9
A különböző egyházak hivóinek közös imádságra és közös istentiszteletekre
kellene összejönnie 50,0
A felsorol1Jakból semmit sem kell tenni ......................................................7,0
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Személyesen az ön számára mely területeken bír fontossággal az, amit az egy
ház mond?

,TO.g, tö;Vényhozás 24,1
Házasság . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. 33,5
Szexuális magatartás a házasság előtt 15,2
Szexuálís magatartás a házasságon belül 15,5
Hivatás :................................... 10,4
Gyermeknevelés 35,2
Könyvek és folyóiratok 13,4
Film és tell.evizió 13,0
Az embertársakhoz fűződő viszony 45,3
Politika 8,1
Szabadidő 5,8
A fenti területek egyikén sem :.................. 23,1

Mi manapság - vélemé.nye szerint - a pap lényeges feladata?

Prédikáció .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. .. 46,6
Misézés, szentségek kíszolgáltatása 66,0
Személyes lelkípásztorkodás, család-látogatás 52,5
Vallásoktatás .. 49,7
Biblíaolvasé körök vezetése 11,0
A közművelődés terjesztése 22,7
Egyházi szervezetekben való rnunkálkodás 32,5
Az ifjúság lelki gondozása 48,6
Példamutatás személyes buzgósággal .. ,..................... 34,9
Egyházi karrtász-munka 34,7
Politikai tevékenység 7,4

Mi a véleménye az egyházközségi tanácsokról? Feltétlenül fontosnak, hasznosnak
vagy fölöslegesnek tartja-e őket?

Föltétlenül szükségesnek 28,1
Hasznosnak 51,9
Fölöslegesnek .. ... . . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . . . ... 7,1
Nincs véleménye 12,9

Milyen mérté>kben foglalkoztatják a katolikus egyház problémái?

Gyakram 37,7
Jdónként , .. . .. .. .. . .. .. . .. .. 44,3
Ritkán 12,3
Egyáltalán nem 2,5

Jó viszonyban van az egyházzal, vagy csalódott?

~~gy1ZnZO~~~~ :::::...::': .:..::::: :..:::::...: :::::::::::::::::: ~~:~
Csalódtam .. 9,8
Egyik sem találó 4,5

Végül álijon itt érdekes kiegészítésül az a kis táblázat, amely a kérdésre vá
laszol6k életkor szerinti megoszlását mutatja. Nem szerint a válaszofők valamivel
.öbb mint a fele nő és valamivel kevesebb mint a fele férfi.

Milyen idős?

16--20 éves .
21-29 éves .
30-44 éves :.............................................................. . .
45-59 éves .
60 és idősebb .. .

10,1
12,4
25,5
21,9
27,7

D. K.
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MIIRIllMUS ~S KERESlT~NYSÉG I FRINCII KOlY~LEM~NY·KUTITíSBI.

1970 nyarán a francia rádió és televí
zió közvélemény-kutatást végzett. Ezer 21
éven felüli nőt és férfit kérdeztek meg:
hogyan értékelik a marxista és a keresz
tény állásfoglalásokat társadalmi kérdé
sekben? A felmérés eredményét - mely
természetesen az efféle szűk körű "köz
vélemény-kutatások" minden esetlegessé
gét is tükrözheti '- annak idején a leg
több francia napi- és hetilap közölte. de
átvette a külföldi saitó is. Adatait a
Mondo e Míssione 1970 augusztus-szep
:temberi száma nyomán ismertetjük.

1. - Véleménye szerínt áthidalhatatla
nok-e azok az elvi ellentétek, amelyek a
marxízmust és a kereszténységet elvá
lasztják egymástól?

- Igen: 17 %, lehetséges az egyetértés
evilági dolgokban: 64 %, nincs vélemé
nye: 18 %'

2. - Vajon a kereszténység vagy a
marxizmus adja-e a legjobb, feleleteket a
mai világ problémáira?

ALEXIS CARREL IMÁJA

a. A béke problémájára - a marxíz
mus: 11 %, a kereszténység: 53 %, nincs
véleménye: 36 ,%.

b. A társadalmi Igazságtalanságok és
egyenlőtlenségek megszűntetésére - a
marxízmus: 30 %, a kereszténység: 31 %,
nincs véleménye: 39 %'

c. A fejlődésben elmaradott országok
kal kapcsolatban - a marxizmus: 19 %.
a kereszténység: 44 %, nincs véleménye:
37 {J/o.

3. Egyéb problémák tekintetében?
a. Az ifjúság kérdésében - a marxíz

mus: 21 ,%, a kereszténység: 35 'Ofo, nincs
véleménye: 44 %' '

b. A személyes boldogság - a marxiz
mus: 13 'Ofo, a kereszténység: 40 ,%, nincs
véleménye: 47 '%'

c. A személyes szabadság tisztelete 
a marxizmus: 14 0/o, a kereszténység:
48 %, nincs véleménye 38 %'

H. B.

Alexis Carrelnek, a kiváló orvosírónak kiadatlan irodalmi hagyatéka nemregt
ben jelent meg nyamtatásban. Posztumusz múveinek sajtó a.lá rendezésénél talál-
ták az alábbinaplójegyzetet. ,

"Hálát adok ne~ed,Uram, amiért hosszabbra nyújtottad életemet, mint a
legtöbb kortársamét. Mielőtt becisuknád a könyvet, engedd meg, hogy előbb elolvas
sam még mindazt, amit ez ideig nem tudtam elolvasni.

Pusztaságnak látom eddigi életemet, mert nem ismertelek Téged eléggé. Add.
hogy ez a pusztaság kizöldüljön és kivirágozzék, ha életemre rá is b01'Ult az ősz.

Sem7Tli mást ,nem kérek már a magam számáro, mint a Te kegyelmedet, hogy ke
zedbe ajánlhassam azt a keveset, ami vagyok. Teljesen, minden fenntartás nélkül.
Tégy velem tetszésed szerint. 'Ogy, ahogyan a szél cselekszik a füstgo1nolyaggal.

Mit akarsz, hogy cselekedjem? Hová sz6lítasz? A sötétségben tapogatódzva
szünet nélkül csak Téged kereslek. Ha vakQn is, igyekszem hívásodat követni - ó
Uram, csak mutasd a helyes utat. Mindentmegtes~k, amit akaratod sugall. Ad;
olyan világos'ságot értelmemnek, hogy megfelelhessek hívásodnak. Ha fel akarsz
használni, örökké áldalak érle. Ha elutasitasz, azért is áldalak. Legyen meg a Te
akaratod.

Engedd, .Uram, hogy új fejezetet [űzhessek: ahhoz a silány múhöz, ami
az életem volt.

Felajá.nlom neked mindazt, amim még megmaradt. Szívesen és készséggel adom
áldozatul életemet, mint valami imádságot. Arra ,kérlek. vezess engem a helyes
úton, az egyszerű emberek útján. Az olyan emberek útján, akik szeretnek, dolgoz
nak és imádkoznak. Bocsásd meg, hogy eddig úgy kóboroltam az élet útjain, mint
egy vak koldus. .

Engedd, Uram, hogy még hátralevó napjaimat a Te szolgálatodra suntelhes
sem s azokéra, akiket szeretek.

Adj nekem világosságot és erót!"

*
. Puskás Julianna Az amerikai magyarság etnikus intézményei círnű tanulmányá

nak befejező, összefoglaló részét (Az amerikai magyárok történetének néhány ta
pasztalata) következő, júliusi számunkban közöljük.
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26;- 32;-;

ECCLESIA SZÖVETKEZET
Budapest, V., Károlyi u. 4-8.

Levélcím: Bp., 5. Pf. 599.

R~ZLETES ARAJANLATUNIK.

Rózsa.füzérek:

Különböző színben és nagyságban, gyermekek, iLletve felnőttek részére:
14,-, 16,-, 18,-, 20.-, 22;-; 24;-; 28;- Ft-os áron.
Osztrák imporllból gyermekek részére fehér, kék, rózsaszín színben
40,- Ft, felnőttek részére fekete színben 63,- Ft, 75,-.

Feszületek:

Különböző méretben: 14,-, 16,-, 17,-, 18,-; 22;-; 25;-;
34,-, 38,-, 42,- Ft-os áron.
Iintarziás kivitelben: 40,-, 50,-, 60,-, 68;- Ft-os áron.

Könyvek:

tjjas Antal: Jézus története 1.-11. kötet
Horváth Richárd: Jelenlétünlk a viJlágban
Harsányi Lajos: Toronyu.ene
Katolikus költők antológiája (Toiszta Kút)
PassonyiLás:zló: Biínbak és áruló
K()I['II1(JS Ottó: Barangofás a négy világtájon
Balássy-Csanád: Haldokló bilincsek
Vitány.i György: II. VatiMni ZSinat
Postán utánvéttel szálllítulllk..

165,-' Ft
73,- Ft
50,- Ft
66,- Ft
44,- Ft
52,- Ft
40,- Ft
55,- Ft

A SZERKESZTOSeG KÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem mi kértflnk, vagy e1he
'esen meg nem beszéltflnk, csak akkor válaszolunk, ha klizölhe&iknek vagy átdo!
gozhatóknak &aláljak. Kéziratokat nem órzünk meg és nem kflldflnk vissza. Szer
lI:eaUSség:i fogadóórák: hétfón és csütörtökön ll-tól 1'7 óráig, a többi napokon (nom
bat kivételével) ll-tól 13 óráig.

SZAMUNK IROIROL. - Hamvas István plébános, néprajz-tudós; legutóbb (19'1'
március) Kálmán Lajos emlékezete című tanulmányát k.öwltük.

Kalló Ferenc Iró, orvos, számos nagysikeru ifjúsági reglén,y szerzője (Hol a pir04l,
itt a piros stb.).

Lukács József a Világosság főszerkesztője.

.Szigeti Endrétől 1970 augusztusában közöltünk tanulrnángt (Nyelvtudományunk és .
a esildagok).

A u g u s z t II S i s z á m II n k, a millenniumi év beeárásaul. Szent Istváa
ernlékszám Pelsőczy Ferenc (Szt. István, pap és király), Rónay György (Szt
István király legendai), Bónis György (Egyházjog és egyházi bíráskodás az Ár
pádkori Magyarországon) tanulmányaival, Szt. István XIV. századi szekvenciá
jának fordításával (Csanád Béla).
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