
KATOLIKUS SZEM M EL
UTÁNUNK NÉZ AZ ISTEN. Felnőttek bújócskáznak kisgyerekekkel. 

A gyerekek soha nem  veszthetnek. Rossz vicc. lenne, ha a fe lnő ttek  
úgy elbújnának, hogy nem  lehetne őket megtalálni. Éreztetjük, hogy 
m eglelhetők vagyunk. Mi indu lunk a gyerm ek keresésére, ha véle tle
nül nem  talál m inket. Nem fedezünk fe l valam i hasonlót Isten  maga
tartásában? 0  is számos a lkalm at terem t, hogy rátaláljunk. Kezébe 
veszi a kezdem ényezést, am ikor összezavarodunk és beszüntetjük a ke 
resést. Ez az alkalom  talán egy boldog esem ény vagy szomorúság lesz, 
esetleg egy m egrendítő  tragédia, — de jön  és keres m inke t. M inket 
akar! Ebben soha ne ké te lked jünk. Butaság elrejtőzni előle.

Isten  keresi az embert. K edvelem  ezt az elgondolást. Lassan ráéb
redünk arra, hogy csak egyetlen egy módon lehet beszélnünk a m inke t 
kereső Istennek adott feleletről. K ezd jük a kezdetnél. Isten, m iközben  
keresi az embert, oly m ódon nyila tkozta tja  k i magát, m elyre a terem 
te tt világ képtelen. Speciális kinyilatkoztatás ez. A kko r érte el csúcs
pontját, am ikor Isten  fia  em ber lett.

Basil Hume bíboros 
(Fordította: Schram kó Pál)

NE ISKOLASlTSÁK AZ ÖVODÄKAT! Ifjú  szülők és a gyerekekkel 
h ivatásszerűen foglalkozók figyelm ébe a ján lju k  Vekerdy Tam ás pszicho
lógus tanu lm ányát az óvodákról, a  Valóság novem beri szám ából. A szerző 
szerin t a  m agyar ok tatási rendszer azé rt van válságban, m ert a nevelést 
érték telenebb, s ezért a lárendeltebb feladatának tekinti, m in t az o k ta 
tást. Ebből következően m inél m agasabb szintű képzés folyik egy-egy 
intézm énytípusban, annál nagyobb a társadalm i presztízse az  o tt dolgozó 
pedagógusoknak. Vagyis az óvónőnél jobban m egbecsült a tanítónő, a 
tanítónőnél a  felsőtagozatos ta n ár és így tovább, az egyetem i tanárig . 
E rangsor azonban csak az ok ta tás sz in tjé t értékeli, a  végzett nevelő- 
munika jellegét figyelm en kívül hagyja. Pedig ki v ita tná , hogy az óvo
dás- és kisiskolás kor a legfogékonyabb és legkiszolgáltatottabb szaka
sza az életnek, s hogy a felnőtt személyiségjegyek ebben a  korban  a laku l
nak  ki. Vekerdy szerin t jelenleg ok tatási rendszerünkben az óvodák a 
legjobb intézm ények, m ert legkevésbé vannak k itéve azoknak az erősen 
bürokra tizált lá tszat követelm ényeknek, am elyek iskoláinkat jellemzik. 
S így az óvodák nevelő jellegüket m egtarthatták . Sajnos azonban m ár 
veszélyben vannak  az óvodák is, m ert részben a  szülők, részben az  á lta 
lános iskolák nyom ására egyre több helyen m egkezdődött azok isko- 
lásítása. Szaporodnak az iskolaihoz hasonló ún. foglalkozások, egyre 
több a m egkötöttség, például pontosan és reggelizés nélkül kell a gye
rekeket bevinni, nem  vihetnek be m agukkal sem m it sem, s a szülőiket 
nem  engedik be még a beszoktatás nap ja iban  sem a terem be. Pedig 
ezek m ind gyerekellenes rendelkezések.

A kisgyerekek fejlődése szem pontjából legeredm ényesebb az érzelm i 
nevelés, és a  k rea tiv itá st játékos módon fejlesztő módszerek — nem 
csak az óvodában, de az általános iskolák első két évében is. Vagyis 
ahelyett, hogy iskolásítanák  az óvodákat, az iskolákat kéne óvodásítani, 
legalábbis az elsősöknél. S az  érzelm i nevelés nem csak az iskolában, 
hanem  a családokban is egyre inkább hiánycikk. A fia ta l szülők nem 
ism erik fel a „haszontalan együttlé t” fontosságát a családi életben, pedig 
a gyerekek e rre  az  in tim itásra, a szükségszerű rohanás, kapkodás m el
le tti dologtalan együ ttlé tre  vágynak.

Sz. Cs.

DOKUMENTUMFILM A KÜLÖNÖS HÁZASSÁGRÓL. Sokunk véle
m ényével találkozott az Ü j Em bernek a Különös házasság c. té vé film 
ről szóló cikke. Jó, hogy a tévé film  kr itiká ja  m elle tt az újságok a tö rté 
nelm i tén yeke t ism ertetik. Sajnos sokunka t m egtéveszte tt a R ádióúj
ságban m egjelent írás, am ely a film sorozat kezdetekor  — M ikszáth sza
va it idézve —  a zt a látszatot ke lte tte , m in tha  a regény, illetve a film  
m indenben  m egfelelne a valóságnak és a történelm i (hűségnek. („A fő  
dolgok m in d  a valósághoz h ív en  vannak leírva. A  legfontosabb esküvői 
je lenet szin te fotográfia .” — Rádióújság, nov. 12—18.)

Több lap — kö ztü k  napilapjaink is — fe lh ív tá k  a figyelm et a törté
nelm i valóság és a regény, ille tve a tévé film  eltéréseire. (Pl. a Nép- 
szabadság novem ber 18-i szám ában a cselekm ény fő  vonalát követve  
olvashatjuk a tények  és a regény, ille tve  a film  k ö z ti eltéréseket.) A  
Magyar N em zet kritikusa  (novem ber  28-t szám) a Különös házasságról 
szólva m egállapította: „Sem történelm i tanulsága, sem  erkölcsi intő jele  
nem  tú l időszerű mostanság. M it n ekü n k  egy hajdan vo lt főúri frigy, 
m indvalahány, vagyonnal és praktikával kö rü lve tt kálváriája, am ikor  
az egész m ik s iá th i életm űvel fölérő irodalom foglalkozik (a megoldás 
esélye nélkül) azzal, hogy a futószalagon kö tö tt és bontott házasságok 
társadalm i és gazdasági káraira figyelm eztessen?”

Nem  volt h á t különös sikere a tévé film nek. Különös öröm, hogy az 
egri Népújság novem ber 22-i számában A bkarovits Erűire arról számol 
be — m iu tán  az olvasókkal kétrészes, alapos c ikkben  ism erte tte  meg a 
Különös házassággal kapcsolatos tényeke t —, hogy am ikor értesült 
arról, hogy e regényt ú jra  film re  akarják vinni, a rendező figyelm ébe  
ajánlotta Sugár István  cikksorozatát és a periratokat. A  tévé film  fe l
véte lei akkor m ár elkezdődtek. „A rendező azonban az em líte tt írások
kal m egism erkedve úgy döntött, hogy am ennyiben  a k iv ite lezéshez az 
anyagi fedezet biztosítva lesz, dokum en tum film e t készít az eredeti per
anyagból. N em  kétséges, hogy sem Sugár István  kiadásra váró könyve, 
sem  Zsurzs Éva terveze tt és m in d n yá ju n k  által rem élt d o ku m e n tu m 
film je  nem  fogja m egtépázni M ikszáth  írói értékeit és népszerűségét, 
de m in t összehasonlítási alap két célt is  szolgálhat: m eggyőzően bizo
nyíthatja , hogy a nem  m egtörtént is ke ltheti w valóság látszatát egy 
alkotó tehetség m űvészi megformálásában, ugyanakkor arra is figye l
m eztet. hogy az élet je lenségeinek m egítélésekor sohasem lehet közöm 
bös szám unkra az igazi valóság m egism erése.”

—i —a

MILYEN NAGY KEGYELEM, hogy m indennap ú jra  kezdhetjük  val
lásosságunkat. Nem, nem  jó a  szó, így kevés; ha vallásosságunkat, a k 
kor valam it, am ivel nem  vagyunk teljesen „egyform ák'’. M intha a va l
lásosságunk egy kicsit kisebb volna nálunk, m in tha a vállunkra  volna 
vetve, ak á r  egy köpeny, am it idővel ki is nőhetünk, s ellibeghet rólunk, 
vagy le is dobhatjuk  m agunkról. Vallásunkat, e z  m ár több, m ert „ak
kora”, m in t mi, mégis valam i külsőt is jelent. Vallásos m ivo ltunkat, ez 
m ár jobb, m ert így a „vallásos” szó fogalm a alapvető  m eghatározónkká 
lett.

A legmélyebb, az  Istenbe süllyedt önm agunkat kezdhetjük el m inden
nap. És hogyha a vallásosságunk  m indezt jelenti, akkor v isszatérhetünk 
e szóhoz, s akkor így hangzik a kezdő m ondat: milyen nagy kegyelem, 
hogy m indennap ú jra  kezdhetjük a K risztussal „bevont” s belül K risz
tussal „k ibélelt” életünket. Milyen jó, hogy a „m a” tö rténetünk  meg- 
íra tlan  oldala, s hogy a tegnapunkat, a tegnapunkig m inden egyes n a 
punkat — m in t valam i sötét, de ezüsttel kipontozott, hosszú dom inósort 
— átad h a tju k  Istennek, játsszon vele a m aga szent kedve szerint.

Bár fö lépíthetne belőle valam i ránk jellem ző építm ényt, am ely köny- 
nyű, de nem  ingatag, s az angyalok sem  vetnék meg. hogy néha benne 
lak janak . M erevvé lett, kem énv lap a tegnapunk. De ma m egtörténhetik  
a csoda: kitekeredhet. a  mai napunk, s csapkodhat a lélek szelében, akár 
egy zászló.

(v. P.)

Olvasóinkhoz!
A m ikor kegyelmekben gazdag, Isten a jándékaival 

m egáldott karácsonyi ünnepeket k ívánunk  olvasóink
nak, kérjük , hallgassák meg mentegetőző szavunkat, 
hogy ezen a  karácsonyon nem  tudunk  a jándékkal ked
veskedni. Nem ra jtu n k  m úlo tt^hogy  m ost mi kérjük  
m egértésük ajándékát.

Egy évvel ezelőtt — 1984. jan u ári első szám unkban 
—, am ikor előnyösebb kiállításban és két oldallal bő
v íte tt terjedelem ben m egjelent lapunkat le te ttük  o l
vasóink asztalára, az t ígértük, hogy „m indaddig, am íg 
az általános gazdasági helyzetből eredő és a  nyom da
ipart is érin tő  árváltozások nem  kényszerítenek rá : 
nem  em eljük a  lap á rá t”.

Ígéretünket betarto ttuk , annak  ellenére, hogy idő
közben egyéb költségtényezők terhei m ia tt fenyege- 
te tté  vált lapkiadásunk gazdálkodási egyensúlya.

Ism eretes, hogy 1985. jan u ár elsejétő l a sa jtó te rm é
kek fogyasztói árának  m ódosítására bennünket is 
érin tő  rendelkezés lép hatályba. Illetékes állam i h a 
tóságok döntése szerin t az Actio Catholica — m int 
laptulajdonos — kiadásában m egjelenő lapok eladási 
árai a következők szerin t a lakulnak:

Üj Ember:
példányonként 5.— '
évi előfizetés 320,—
félévi 160,—
negyedévi 80,— Ft.

Vigilia:
példányonként 26,—
évi előfizetés 320,—
félévi 160,—
negyedévi 80,— Ft.

Teológia:
példányonként 40,—
évi előfizetés 160,—
félévi 80,— Ft.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy am in t a z t év tize
deken á t tapasztaltuk , olvasóink és terjesztőink most 
is szívesen meghozzák a maguk áldozátát, hogy az 
írás ú tján  terjesztett Evangélium  szava eljusson hoz
zájuk.

Ugyanúgy abban is bizonyosak vagyunk, hogy h ű 
séges olvasóink között sokan lesznek m ajd, akik  se
gítségünkre sietnek egy ún.

sajtóalap  m egterem tésében is, 
am i a rra  szolgálna, hogy előre nem  lá tható  előállítási 
árem elkedés esetén ne kelljen időközben em elni a 
lapok árá t.

Nem gondolunk nagyobb összegű vagy rendszeres 
m egajánlásra. Csupán annyira, hogy az első félévben, 
ta lán  a  húsvét élőtti bűnbánati időszakban gyakorolt 
lem ondással m egtakaríto tt összeget a ján lják  fel o lva
sóink, am it m ár előre is hálásan köszönünk.

Üj Ember
Szerkesztősége és K iadóhivatala

Pataky Kornél Rómában
P ataky  K ornél győri megyéspüspök a közelm últban 

látogatást te tt az Örök Városban. December 5-én részt 
vett az általános kihallgatáson, m ajd ta lálkozott a 
Szentatyával, aki külön á ldását ad ta  a Szentlélek; 
tem plom  és p lébánia építésére. Győr új városnegye
dében, a köztemető oldalában, m integy 30 ezer hivő 
szám áfa épül ez az együttes. A jövő év koratavaszán 
kezdik meg a m unkákat.

P ataky  püspök lá togatást te tt Luigi Poggi érseknél 
az Á llam titkárságon, K ada Lajos érseknél, a Szent
ségi Kongregáció titkáráná l, továbbá a G erm anico- 
H ungaricum ban. S zem inaristája Szabó Tam ás ugyan
is a  kollégium  növendéke. A Szeplőtelen Fogantatás 
ünnepén reggel P ataky K ornél hálaadó szentm isét 
m utato tt be a vatikán i M agyarok Nagyasszonya kápol
nában tízéves püspöki szolgálatáért. Szeretettel em 
lékezett meg m iséjében papjairó l, szem inaristáiró l és 
híveiről.

A Püspöki Kar 
téli ülése

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia de
cember 11—12-én tartotta téli ülését Lékai László 
bíboros, prímás, esztergomi érsek elnökletével. A 
bíboros prímás beszámolt október végi útjáról. 
Kiemelte, hogy a Szentatya koncelebrált szentmi
sét mutatott be vele és püspöktársaival, a ma
gyar zarándokok résztvételével, és fogadta a za
rándoklattal együtt, valamint mágánkihallgatáson 
is. Ezenkívül alkalma volt Agostino Casaroli bí
boros államtitkárral, Aohille Silvestrini érsekkel, 
helyettes államtitkárral és Luigi Poggi érsekkel 
hosszabban tárgyalni. A Szent Pál bazilikában, 
első miséje színhelyén, ünnepélyes aranymisét mu
tatott be.

Beszámolt továbbá arról, hogy 1985. január 1-én 
a békevilágnap mottója: „A béke és az ifjúság 
együtt halad.” A Szentatya ismét üzenettel for
dul majd a világhoz. A békevilágnap témáját az 
indokolta, hogy az ENSZ 1985-öt az ifjúság évé
vé nyilvánította. Ehhez kapcsolódóan a Szentatya 
virágvasárnapot megelőzően háromnapos zarán
doklatra hív meg mintegy félmillió fiút és leányt 
Rómába.

A helsinki európai biztonsági és együttműkö
dési tárgyalások folyamatában jövőre kulturális 
fórumot tartanak Budapesten. Ezt előkészítendő 
nemzetközi szakértői bizottság ülésezett a közel
múltban fővárosunkban. Ezen a Szentszék dele
gációját msgr. Jean-Louis Tauran, az Egyházi 
Közügyek Tanácsának munkatársa vezette, tagjai 
voltak Fábián János protonotárius kanonok és Ma
gyar Ferenc főszerkesztő.

A Püspöki Kar foglalkozott elesett embertár
sainkkal való intézményesebb törődés megszerve
zésével (alkoholisták, kábítószer-élvezők, lelki sé
rültek stb.).

Cserháti József püspök, a Püspöki Kar titkára 
beszámolt a III. európai ökumenikus találkozóról, 
mely október elején a Garda tó melletti Riva-ban 
volt.

Cserháti püspök beszámolt a nyugatnémet püs
pöki kar gazdasági vezetőinek hazánkban tett lá
togatásáról is, akik felkeresték egyházi szociális 
intézményeinket és néhány iskolánkat.

Paskai László koadjutor érsek, a püspöki kar 
megbízottja, beszámolt a világi hi vők lelkipászto
ri munkába való bevonásával kapcsolatos kérdé
sekről. A Püspöki Kar kifejezte azt a meggyőző
dését, hogy hamarosan a hivők rendszeres munká
val lehetnek segítségére idősödő és egyre erőtelje
sebben fogyó lelkipásztoraiknak.

Timkó Imre görög katolikus megyéspüspök bi
zonyos szertartásközi kérdések megoldásának sür
gősségére hívta fel a figyelmet.

Szakos Gyula székesfehérvári püspök liturgikus 
ügyeket adott elő, majd ismertette az új kántor
szabályzat irányelveit.

Kovács Endre egri segédpüspök időszerű öku
menikus feladatokra hívta fel a figyelmet és az 
ökumenikus kapcsolatok jobb kiépítését szorgal
mazta.

Póka György szombathelyi segédpüspök az új 
egyházközségi szabályzat kinyomtatásának ügyé
ről tájékoztatott.

Szennay András pannonhalmi főapát a papi to
vábbképzés idei munkájáról számolt be, majd pe
dig az egyházi iskolák problémáiról adott tájékoz
tatást.

M. K.

IV egyvcn é v v e l e z e lő t t

Salkaházi Sára és Bernovits Vilma mártírhalála
1944. decem ber 27-én a késő éjszakai órákban dö r

dü lt el a gyilkos sortűz, m elynek halottal között o tt 
feküdt Salkaházi Sára szociális testvér és Bernovits 
V ilma hitoktató.

M indketten 1944 nyarán  kezdték em berm entő  tevé
kenységüket. Salkaházi Sára elsősorban a K árp á ta ljá 
ról m enekült zsidókat re jtegette  a  Társaság külön
böző házaiban. B alaton-Jankovics-telepen, R em ete
kertvárosban, de főként a Bokréta u. 3-ban, ahol egy 
katolikus leányotthon igazgatójaként dolgozott. Az 
üldözötteknek ham is pap írokat szerzett, s fölvette 
őket ben t lakó alkalm azottaknak. Bernovits Vilma 
szintén a  Bokréta úti leányotthonban lakott, s onnan 
já r t  be rendszeresen a gettóba élelem m el s  é le te t je 
lentő keresztlevelekkel. Szobájában gyakran ado tt 
szállást olyanoknak, ak ike t a gettóból m en te tt ki. 
Mondják, hogy ilyenkor mindig ő feküd t a  padlóra, 
átengedte ágyát a vendégeknek. A nyilasok többször 
is igazoltatták a  je ttó  környékén, s neve fö lkerü lt a 
feketelistára. Egy ízben le kellett nyelnie a magával 
hozott keresztlevelet, m ert m indenkit megmotoztak.

Az év vége felé közel 150 személy tartózkodott a 
Bokréta utcai leányotthonban. Közülük m integy h a r
mincán illegálisan. Az otthon lakói közül ekkor egy 
lány fö lje len te tte  Sára testvért. A m ikor a nyilasok 
decem ber 27-én reggel m egszállták a házat, Sára ép 
pen nem tartózkodott odahaza. A nyilasok azonban 
addig húzták az igazoltatást, am íg Sára testvér a  késő 
délu táni órákban haza nem  érkezett. M int társa, 
Jolsvai Hedvig elm ondja, a házhoz közeledve látták, 
hogy őr áll a kapu előtt, és Sára testvér még időben

elm enekülhetett volna. Nem te tte . Ehelyett lem ent a 
pincébe, hogy az igazoltatásnál védencei segítségére 
lehessen. A nyilasok azonban m in tha csak őrá vártak  
volna, abbahagyták az igazoltatást, és őt is le tartóz
ta tták .

Salkaházi S árán és Bernovits V ilm án kívül még 
négy olyan szem élyt is elhurcoltak  a  házból, akiknek 
p ap írja it nem  ta lá lták  rendben.

A Bokréta u. 3-ból elhurcoltak  közül senki sem 
té r t  vissza. A D una-partra  terelték  őket, s a  mai Köz
gazdaságtudom ányi Egyetem épülete  környékén vé
geztek velük. A házban tartózkodók em lékeznek rá, 
hogy m ásnap b e té rt hozzájuk egy kifutófiú, aki titok 
ban végignézte a  szerencsétlenek utolsó perceit. Ez 
a  nem  éppen finom lelkű suhanc is csak enny it m on
dott: A zoka t még tegnap este főbe lőtték, ö rü ljen ek  
a nővérek, hogy nem  látták, hogyan!

A z  1967-ben lezajlott ún. zuglói nyilasperben még 
egyszer felvillan Sára testvér alakja. A per folyam án 
az egyik vádlott — kérés nélkül, ki tud ja , m iért — 
elm ondta, hogy m ielőtt tüzeltek volna, egy alacsony 
term etű, rövid, fekete hajú  nő a  csoportból feléjük 
fordult, egy p illana tra  szem ükbe nézett, m ajd le té r
delt, s égre em elte tek in te tte l széles, nagy keresztet 
vetett. A gyilkost két évtizedig k ísérte e z , a  je le
net . . .

A Szociális Testvérek T ársaságában csak egyetlen 
alacsony 'term etű , rövidre nyírt, fekete hajú  testvér 
volt, ak irő l m indenk i tud ta , hogy széles m ozdulattal 
szokott nagy keresztet vetni a mellére.

Salkaházi S ára volt. H etényi V arga Károly
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