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Már eredetileg is újévi első szá
munkban kívántam megemlékezni ar
ról a szimpozionról, amelyet az IDO-C
mozaikszóval jelölt nemzetközi kato
likus szervezet (Information Docu
1Tentation on the Conciliar Church =
tájékoztatás és adatszolgáltatás a zsi
nati egyházról) a protestáns Egyhá
zak Világtanácsának saltóosztályával
együttesen rendezett október második
hetében Rómában. "Egyház és közvé
lemény" volt a tárgya a háromnapos
értekezletnek, amelyen katolikusok és
protestánsok míntegy hetvenen vet
tünk részt, különböző, főleg európai
országokból. Naponként egy előadás

hangzott el, amelyet kerekasztal-meg
beszélés követett. Az első előadást a
domonkos N. D. Chenu professzor "A
közvélemény Isten népe körében", a
másodikat Htms-Jiirqen Schultz, a
stuttgarti délnémet rádió szerkesztője

"A vallási tájékoztatás problémái", a
harmadikat Henri Fesquet, a párizsi
Le Monde rovatvezetője "A vallási tá
jékoztató és lelkiismerete" címmel tar
totta. Fejtegetéseik és a nyomukban
kialakult állásfoglalások bizonyára ér
dekelní fogják olvasóinkat, annál is
inkább, mert ezek határozták meg ed
dig is a Vigilia beállítottságát és szab
ták meg törekvéseit.

•
Közössép, történetisép, a világban

való jelenlét: ez az a három mozza
nat, ami megalapozza magában az
egyházban is a tömegérintkezési esz
közök szerepét és ezen keresztül a
közvélemény jelentősését - állapítot
ta meg Chcnu. Kisebb-nagyobb cso
portoknak mindig volt valamiféle kö
zös vélekedésük az egyházról és an
nak dolgairól, magát a .Jcözvéleménv"
szót azonban mai értelemben helvesen
csak olyan viszonyok között alkalmaz
hatjuk, amikor a közösséghez tartozó
egyének sokaságának módíában áll
befolyásolni a közösség irányítását.
Közvéleményről így az egyházzal kap
csolatban is csak a társadalmi és po
litikai élet demokratizálódása nyo
mán beszélhetünk. Az egyház vezetői

sokáig el zárkóztak ennek a változás-
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nak tudomásul vétele elől. Most azon
ban a II. vatikáni zsinat is kimondta,
hogy az egyházat "népnek" kell tekin
teni, "Isten népének", s az egyháznak,
mint .Jcözösségnek" belső törvénye,
hogy tagjai mindannyian résztvesznek
a közösség feladatai nak munkálásá
ban. Ebből ered egyéni és együttes fe
lelősségük is, aminek átérzése és vál
lalása viszont megköveteli állásfogla
lásaik szabadságát. Ahhoz pedig,
hogy szabadságuk birtokában helyesen
határozni tudjanak, elengedhetetlen
számukra a hiteles tájékozódás az
egyház ügyei felől.

A modern élet - mutatott rá
Schultz - átfogó értesülésekre tá
maszkodik, amelyek nem merülhetnek
ki csupán hírek továbbadásában. Meg
kell világítani a közlesek tárgyi tar
talmát és azok összefüggéseit ls. Az
ilyen információk alapján mérlegel
jük a magunk és mindannyiunk hely
zetét és alakítjuk ki magatartásunkat.
Igy tudatosul az egyénben az embe
riség egészéért való végtelenül sok
féle felelősség is. Az ember "nagyko
rúságához" ma már nemcsak az tarto
zik hozzá, hogy sokoldalúan tájéko
zott legyen, és a szükséghez képest
véleményét nvílvánítsa, hanem az is,
hogya dolgokat világméretben lássa
és a reá háruló teendőket is eszerint
ítélje meg.

Az egyház ebben az adott világban
ténykedik. Nemcsak a teológusoknak
és a lelkipásztoroknak, hanem Isten
egész népének feladata tehát - emel
te ki Chenu -, hogy kutassa, külön
válassza, él'telmezze korunk külön
böző megnyilvánulásait és ezeket az
isteni ige fényénél értékelje. Hogy a
kinyilatkoztatott igazság jobb fogad
tatásra és megértésre találjon, fel kell
ismerni az ,.idők jeleit", azokat az
eseményeket és áramlatokat, amelyek
nek megvan a jelentőségük az egyház
számára is. Ilyen "jelek" a mind gyor
sabb szociallzálódás, a dolgozó osztá
lyok gazdasági és társadalmi előtöré
se, a nő belépése a közéletbe. a fej
lődésben lévő népek politikai tudatá
nak növekvése, az emberiség vágya
kozása a biztosított békére. Meg kell
ragadni és ki kell dolgozni mindezek-



nek kapcsolódási pontjait a keresz
tény tanításhoz. Az egyház meghirde
tett korszerűsödésének ugyanis nem
azt kell jelentenie, hogy csupán alkal
mazkodik a világ változásaihoz, ha
nem annak tudomásul vételét, a gya
korlati következmények bátor levoná
sával együtt, hogy Isten jelen van és
a jelenben beszél. Mindenkor a "je
len" tehát az a lényeges pillanat, ami
kor felül kell vízsgální a múltat, hogy
kirajzolódjék a jövő. Ezért van az,
hogya közvélemény megtapasztalása
és kellő tájékozódás nélkül ma már
a teológus sem mehet semmire. Neki
is a tények ből kell kiindulnia, nem
pedig olyan elvont tanbeli levezeté
sekből, amelyek figyelmen kívül hagy
ják a tényeket. A II. vatikáni zsinat
egyik legnagyobb cselekedete, hogy
ezt a múltban megszekott és nem ép
pen sikeres eljárást egészségesen meg
fordította: nem elvontan szerkesztette
meg egy eszményi világ képét, hogy
annak elfogadását javasolja a kor
társaknak, hanem a való fejlődés és
változások elemzése alapján igyeke
zett megjelölni bennük azokat az em
beri értékeket, amelyekben máris az
evangélium" meghagyásai érvényesül
nek.

•
Minden újságírónak kötelessége,

hogy tárgyilagosan és hitelesen tájé
koztassa lapjának olvasóit. Az imént
mondottakból következik azonban,
hogy egyenesen vallási meggyőződésé

ből folyó kötelessége ez a katolikus
újságírónak. Kérdés azonban, hogy
mennyíben és milyen határig lehet
séges ez. Méltán állapította meg
Schultz, hogy miután az özönével be
futó hírekből, jelentésekből és más
lapokból a szerkesztőnek vagy magá
nak az újságírónak kell kiválogatnia
azt, amit fontosnak tart, a tájékozta
tás teljessége és tökéletes tárgyilagos
sága emberileg lehetetlen. Be kell ér
ni azzal, amit el lehet érni, vagyis az
zal, hogyaközreadottak helytállóak
és korrektek legyenek. A sajtó - je
lentette ki Fesquet is - lényegénél
fogva több okból tökéletlen eszköz.

Első ok az a gyorsaság, amellyel az
újságírónak dolgoznia kell. Még heti
lapoknál és folyóiratoknál is, ha idő

szerű eseményekről kell írnia, nincs
annyi ideje a publicistának, mint va
Iamelv nem időhöz kötött tanulmány

szerzőjének, hiszen korlátozza a lap
zárta. Tulajdonképpen azon kellene
csodálkozni, hogy azok az újságok,
amelyek sokat adnak megbízhatósá
gukra, s ilyen a túlnyomó többség,
oly kevésszer tévednek. További ok
annak lehetetlensége, hogy az újság
író minden oldalról tökéletesen tájé
kozott legyen, akár abban a tárgy
körben is, amellyel hivatásából kifo
lyóan foglalkoznia kell. A szerkesztő

is nem egyszer kénytelen rövidíteni a
kézíratot, sűríteni a benne foglalta
kat. (Személyfleg egyetlen orvosság
lenne mindezekre - jegyezte meg
F'esquet -, ha az újságíró más fog
Ialkozást választana.) A nehézségek
harmadik forrása végül, hogy az új
ságíró, de a közönség figyeimét is a
dolgok természetéből következően el
sősorban a válságjelenségek és a ha
tárkérdések ragadják meg, amelyek
felől, vagy amelyeket illetően lehetet
len nyomban tárgyilagos és kiegyen
súlyozott értékelést nyújtani.

Magától értetődik folytatta
Fesquet -, hogy különösen egyházi
ügyek felől a katolikus újságírónak
minél szélesebb körben kell tájéko
zódnia. Ki kell kérnie a főpásztorok

és a papság tanácsait is, de kézenfek
vő, hogy csak olyan esetekben fordul
hat hozzájuk, amikor felteheti, hogy
megfelelő, nem pedig kitérő válaszo
kat kap. Nem elegendő azonban csu
pán az egyháziak véleményét tuda
kolni. Egyes esetekben épp ilyen fon
tos lehet számára a katolikus világiak
és a nem-katolikus keresztények, sőt

a nem-hívők véleménye is.
A hivatásával óhatatlanul együttjá

ró nehézségek magyarázzák - emelte
ki hangsúlyosan Eesquet -, hogy az
újságírás az igazi újságíró számára az
alázatosság olyan iskolája, amely ve
zeklésnek is felfogható. Minél idősze

rűbb és kényesebb problémákat tár
gyal, annál bővebben kap ellenséges
leveleket, amelyeknek rendszerint
névtelen írói tapintatlanul és durván
bírálgatják. S- külörrösen a katolikus
publicista van kitéve annak, hogy
azok közül, akik levelet intéznek hoz
zá, többen fenyegetik, mint bátorítják.

•
A nyilvánosság olyan fogalom, ame.

Iyet csupán számokkal nem fejezhé..
tünk ki - adta elő Schultz. A nyilvá-
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nosság valami egészen más, mínt az
egyének puszta összegezése, Nemcsak
mennyiségileg, hanem mínőségileg is
újat jelent. Aki a nyilvánosság szá
mára ír vagy beszél, annak nemcsak
az egyes olvasókat vagy hallgatókat
kell figyelembe vennie, hanem a po
litikai szerkezeteket, a szociális és
pszichológiai együttest is. Akikhez a
publicista fordul, nemcsak azt köve
telik meg, hogy kifejezésekben alkal
mazkodjék hozzájuk, hanem, hogy az
őket környező vaLóság átfogó megér
tésérőL tanúskodjék. Áll ez a papokra
is. Vannak köztük, nem is kis szám
ban, akik a mai társadalom nagyobb
vagy kisebb bajainak elemzésében
igen meggyőzőek, de szavakban gaz
dag beszédjük sem mond semmit,
amikor a vU ág egészére vaLó tekintet
teL pozitív módon kellene kifejteni,
mit jelentsen ma az evangélium. A
társadalmi helyzetek keresztény kom
mentálása még mindig nem elég épí
tő, hanem fenntar-tásos éselítélő. Hol
ott a keresztényeknek azon kellene
lenniök, hogy minden vonatkozásban
az emberiség egészét képviseLjék, hi
szen az evangélium az egész embe
riségnek szól, az egészet kívánja for
málni. Isten számára nincsenek titkok
és titkolózások, nincsenek tabuk, min
den nyitott előtte. Szakítani kell tehát
azzal a csupán befelé tekintő gondol
kodási és kifejezési móddal, amely
gettóba szorítja az evangélíurnot, mert
így csak a látszat az, mintha halakat
halásznánk. a valóság az, hogy legfel
jebb a már régen megfogott halakat
ápolgatjuk. Helyesen hangoztatta Mar
tin Buber, hogy bármiféle hithirdetés
csak akkor számíthat sikerre, ha
kommentárja az életnek.

A probléma, amely napjainkban fel
merül, nem oldható meg rétorikával
és rutinnal. Nem elegendő, ha lehe
tőleg evilági szókinccsel élünk, mert
magát a gondolkodásunkat, a tuda
tunkat kell másként formálnunk.
Egyébként abba az eretnekségbe
esünk, amelyet a teológia "doketiz
musnak" nevez. A doketizmus lénye
ge, hogyahelyzetektől függetlenül,
azok fölé emelkedve beszélünk Isten
ről s ígyemberl'é válását, megteste
sülését látatlanba vesszük. Sem a be
szédünket, sem az írásunkat nem sza
bad megterhelnünk tarthatatlan igé
nyekkel. Nekünk a heLyeset és a sziik-
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ségeset is az adott körülmények közt
Lehetségesnek keretébe keü áLLítanunk.
Ami szorosan a katolikus sajtót ille
ti, tájékoztathat természetesen magá
ról a hitről is, de sokkal szerencsé
sebb, ha hitteL, vagyis hitből fakadó
lelkülettel tájékoztat mindarról, ami
az emberiséget és az embereket fog
Ialkoztatja, Tárgyilagosság, barátság,
világosság, bátorság és kritika, ha a
hit fényében lép elő, mindez sokkal
nagyobb hatást érhet el a hit javára,
mintha magáról a hitről beszélnénk.
Sciiuitz is tisztában van azzal, hogy
a tájékoztatásnak ez a felfogása sokak
fülében alighanem túL profánnak
hangzik. Ám eredetileg maga az
"evangélium" szó sem a vallás vagy a
bölcselet, hanem a sport és a politi
ka köréből származik. Olyan tárgyi
tartalmat jelöl, amely a mindennapi
életben van otthon. "Evangélium" a
nyilvános bejelentés a piaeteren vagy
a stadionban. S mindezeken a helye
ken kétértelműséqtót mentes, egyete
mesen érdekes, mindenki áUaL érthe
tő és szemLéLetes megnyiLatkozások
kellenek.

*
Nem szabad arról sem megfeledkez

nünk, hogy a modern ember jogot for
máL szabadságára, elutasítja azt, hogy
"ráJbeszéljék", azt akarja, hogy érvek,
kel győzzék meg. Sokkal hozzáférhe
tőbb így a belátható és tisztességes ér
vek, mint a propaganda számára. Ide
genkedik a vallási propagandatól is,
hiszen úgy érzi, hogy ez is. mint a
többi propaganda, érzelmekre és in
dulatokra, s nem az értelmes át gon
dolásra épít. A kiuoiikus sajtó [eltula
ta, hogy időszerű beszélqetést foLytas
son a társadaLommaL Aminek nincs
helye, az a rámenős vita és diktátum.

A katolíkus sajtó - emelte ki
SchuUz - sohasem szorítkozhat csu
pán annak kiteregetésére, ami céljai
mellett szól, hanem ki kell terjesz
kednie az ellenérvekre is, és becsüle
tesen meg kell vizsgálnia azokat.
NyíUan és sokszínűen keH visszatük
röznie a véLeményeket és az esemé
nye/cet, mert ezt .kővetel.i meg a szem
léletek pluralizmusa a mai pluralista
világban, és csak ilyen módon lehet
munkálóia a társadalmi együttműkö

désnek is.



A katolikus újságírónak es publi
cistának olyan alapállásból kell kiin
dulnia, amely számol a másikkal, az
ídegennel, az ellenségessel. s mind
egyiknek kész megadni a maga jogát.
A másiknak, az idegennek, sőt az el
lenségesnek megértésére mindenkor
annak saját előfeltevéseiből kiindulva
kell törekedni. A világ, amelyben
élünk, igen nagy ellentétek világa.
Csak akkor maradhat fenn, ha általá
nosan kibontakozik a készség, hogy
az ember ne csupán vádlója, hanem
védője is legyen mindenkori ellentá
basának. Ehhez természetesen ismer
ni kell az ellenoldalt is. Figyelemmel
kell kísérni meggyőződéseinek alaku
lását, hagyományait, jövőre vonatko
zó elképzeléseit, éspedig tárgyilagos
tájékozódás alapján. Legyünk tudatá
ban annak, hogy a másiknak, az ide
gennek, az ellenségesnek is van igaz
sága, s ezért meghallgatást érdemel.
Az "egész" igazság mindig magában
foglalja a "másik" igazságot is, s en
nek kell hangot kapnia a katolikus
sajtóban.

Mindez persze sértheti azok érzé
kenységét, akiknek meggyőződésük,

hogy egyedül ők vannak az "igazság"
birtokában. A tájékoztatásnak azon
ban éppen az a feladata - állapítot
ta meg Schultz -, hogy szélesítse a
látóhatárt, még "a fészek mclcgének"
rovására is. Kényszerítés arra, hogy
a más gondolatokba, sorsokba és tör
ténésekbe nyert bepillantás nyomán
az ember kilép jen abból a körből, ahol
biztonságba ringatta magát, s ide tar
tozik a provincializmus, az egoizmus,
a nacíonalizmus mellett a felekezeti
eskedés köre· is. A tájékoztatásnak
ugyanis nem a vágyálmokat kell alá
támasztania, hanem a valóságra kell
intenie, annál is inkább, mert a leg
fenyegetőbb tények nem azok, amiket
felismerünk, hanem amiket tudatunk
ból kiszorítunk.

All ez az egyházi és vallási ügyek
ról nyújtott tájékoztatásra is - emel
te ki Chenu -, s ebből következik a
katolikus publicista szerepének "rend
kívüli méltósága" annak az egyház
nak életében, amely csak akkor felel
het meg küldetésének, ha benne áll,
jelen van a számára és számunkra
adott világban. Az újságírónakaz ese-

ményekről a lehetŐ legnagyobb hű

ség gel kell beszámolnia. megkülön
böztetve mindenkor magát a tényt at
tól az ítélettől, amelyet felőle formál.
Minthogy azonban a közlés csak ak
kor "hír", ha a vonatkozó ténynek
van valamí emberi vagy vallási jelen
tősége, az újságíró már eleve értékeL
is, ami nem mentes a kockázattól, ezt
a kockázatot azonban vállalni tarto
zik.

Vállalni annál is inkább - muta
tott rá Eesquet -, mert az egyházon
belül is világossá kell válnia, hogy el
térő vélemények nemcsak vannak, de
joggal lehetnek és meg is nyilatkoz
hatnak. Ez a feltétele annak is, hogy
a mai kor kívánta módon egészséges
és termékeny kapcsolat fejlődjék ki
egyfelől az egyháziak, másfelől a köz
véleményalakítói és kifejezői között,
A legutóbbi időkig ugyanis elég ba
rátságtalan volt a viszony a sajtó és
főleg a főpapság között. Gyakran
megrótták az újságírókat, hogy olyas
miket írnak meg, amiket nem kellett
volna megirníok, vagy, hogy helyte
lenül, olykor tiszteletlenül kommen
tálják a dolgokat. A hierarchia egyéb
ként is hajlott arra, hogy a sajtósza
badságot, mint általában a szabadsá
got, inkább nagy rossznak, mint va
lami jónak tekintse. A zsinat óta lé
nyegesen változott a helyzet - tette
hozzá F'esquet -, de még ma is ta
paszt:alható, hogy a papok nehezen vi
selik el, ha "egyszerű" világiak tár
gyalják az egyház problémáit, hacsak
nem akként teszik, hogy a "hivata
los" verziókat ísmételgetík.

Örvendetes tény mindenesetre - je
lentette ki F'esquet -, hogya vezető

katolikus folyóiratok, heti- és napila-
. pok sokkal kevesebb gátlással kűzde

nek abban a tekintetben, vajon meg
írjáüc-e azt, ami történik s amit ők1

maguk gondolnak. Bizonyos például,
hogy Franciaországban a katolikus
sajtó munkatársaí ma "grosso modo"
rendelkeznek azzal a szabadsággal,
amelyre szükségük van, és sokkal rit
kábbak a lelkiismereti konfliktusok,
amilyenekbe azelőtt oly gyakran ke
rültek. Inkább az fordul elő, hogy
egyes katolikus újságírók ezzel a sza
badsággal sem mernek élni; annyira
megszekták a múltban, hogy a min
denkori tekintély nézeteit kell véde
niök, hogy továbbra is ez látszik a
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•

désnek. hogy amikor lelkiismerete in
dításai szerint tájékoztat az egyház és
a vallás ügyeiről, akkor a szó igazi
értelmében apostolkodást végez. Az a
körülmény, hogy erre nincs olyan kül
detése, mint a papságnak, nem annyi
ra gyöngeség, mint erősség számára.
Hiszen - jegyezte meg Chenu - a
közvélemény nem valami "szolgálta
tás", ami a tanítóhivatalhoz fűződik,

hanem a hit szabad tevékenysége Is
ten népében.

legbölcsebbnek előttük. Pedig ha a
felsőbbségnek való engedelmesség ke
resztény s különösképpen katolikus
erény is, az engedelmesség határait
találja a rendelkező hatalom határai
ban, s ma már az életnek egyre szé
lesebb területe kerül kívülre rajtuk.
Az az értelmezés, amelyet a hierar
chia egyes tagjai adhatnak ennek
vagy annak az eseménynek, nem szük
ségszerűen az egyedül lehetséges, s
nem föltétlenül a legjobb. Az a kato
likus publicista, aki elhallgatja a sa
ját személyes véleményét, mondván,
hogy ő nem felelős a dolgokért, vagy
hogy az ügy nem az ő ügye, Fesquet A kerekasztal-megbeszélések után a
szerínt alanyHag és tárgyHag is bűnös szlmpozion résztvevői egyhangúan
keresztény. Nem foglalni állást csu- megállapodtak a következő záró-nyi
pán azért, hogy kedvező megítélesre latkozatban:
találjon a konformista, fejbólintó ka- "Amióta újból felismertük, hogy az
tolíkusok körében, olyan kísértés, egyháznak, mint közösségnek, a nyH
amely ellen mindenkinek küzdenie vánosság előtt kell élnie és nyilváno
kell, de mindenkinél jobban az újság- san kell hirdetnie az evangéliumot a
írónak, éppen mert akkora a felelős- világ részére, a gondos tájékoztatás
sége a közvélemény irányában. önmaga felől és a gondos tájékozódás

Nyilvánvaló, hogya katolikus újság- önmaga számára fontos feladata en-
iró korántsem tévedhetetlen, még ak- nek a közösségnek. A titkolózás és az
kor sem, ha tőle telően mindent elkö- elkendőzés az egyházon belül ellen
vet, hogy sokoldalú ,tájékozódás alap- tétben van ezzel a feladattal. Az egy
ján a legnagyobb tárgyilagossággal háznak pontosan kell tudnia, mi tör
rajzolja meg a valóságot. Azzal is tisz- ténik a vHágon, és rajta kell lennie,
tában kell lennie, hogy számára is hogy mint hithirdető közösség az ese-
parancs az okosság. Az "okosság" szót ményekkel kapcsolatban befolyást gya-
azonban - húzta alá Fesquet - nem koroljon a közvéleményre. Bár a tá
köznapi értelemben, hanem teológiai jékoztatás szakemberei, akik egyházi
értelmében kell vennie. Az okosság téren tevékenykednek, lojalitással tar
nem az a híres arany-középút, aho- toznak egyházi előljáróile iránt, ha
gyan egy kissé rövidlátó "józan hig- mégis konfliktusos helyzetbe jutnak,
gadtság" állítja, hanem "az értelem ami nem ritka napjainkban, cselek
és a hit érveinek fényében számítás- vésüket alapvetően az igazság szolgá
ba vett és tudatosan vállalt kocká- lata, a szolidaritás azokkat, akiknek
zat". Végeredményben tehát, mihelyt nincs lehetőségük a megnyilatkozásra,
a publicista írásba fog, egyedül marad s mindezeket megelőzően a saját lel
a tollával és a lelkiismeretével. Szük- kiismeretük határozza meg. Az egy
ségszerűen már csak a saját lelkiisme- házi tájékoztatóknak azért is igényel.
rétével folytathat párbeszédet, arnikor niök kell a szabadságukat és függe t
feladatát végzi. Feladata az, hogy fel- lenségüket, hogy elősegíthessék a ta
világosítsa a közvéleményt azokról az lálkozást és a kőlcsönös megértést a
eseményekről, amelyek az egyház éle- mai pluralista társadalom különböző

tének felületén vagy mélyében tör- világnézetű tagjai között. Az éltető

térinek. Igaz, hogy az egyháziak je- feszültséget egyházi vezetők és tájé
lentős része nem érti még meg, hogy koztatók között sok álproblémától
a vallási dolgokat ugyanazzal a sza- mentesítené, ha a jövő teológusok, pa-
badsággal lehet és kell tárgyalni, mint pok és lelkészek tanulmányaik során
a profán kérdéseket, benne azonban jobban megismerkednének a modern
meg kell lennie annak a meggyőző- • publicisztika követelményeivel."..

Az igazságot nem lehet tűzbe vetni, hiszen ő maga a tűz!

Friedrich Dürrenmatt


