
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Ez évi januári számunkban foglal
komam azzal a szimpozionnal, ame
lyet az IDO-C mozaíkszóval jelölt
nemzetközi katolikus szervezet (In
formation Documentation on the Con
ciliar Church, tájékoztatás és adat
szolgáltatás a zsinati egyházról) "Egy
ház és közvélemény' címmel rende
zett Rómában. Ezen az értekezleten
Ismerkedtem meg Ernile Gabel atyá
val, a nemzetközi katolikus sajtóégye
sülés (Union Catholique Internatio
nale de la Presse - UCIP) főfitká
rával, aki fél évvel utána, március 6
án repülőszerencsétlenségnek esett
áldozatul. Arról azonban, hogy széles
kórökben mekkora tekintélynek ör
vendett s mílyen kiemelkedő szemé
lyiség volt Gabel, igazában csak most,
az UCIP nyolcadik világicongresszu
sán alkothattam képet magamnak. A
kongresszusnak. amely 46 országból
származó több mint 500 katolíkus új
ságíró és lapkiadó részvételével jú
lius 2-án kezdődött és 5-én ért véget
Nyugatberlinben, nem volt egyetlen
ülése sem, amelyen valamí formá
ban meg ne emlékeztek volna Ga
belről. ne idézték volna programként
szavait és írásait.

Az egyesülés elnöke, Raimondo
Manzini, az Osseructore Romano fő

szerkesztője, megnyitó beszédében
úgy méltatta Gabelt, mint a katolt
kus sajtó fáradhatatlan apostolát, aki
arra törekedett, hogy ez a saitó az
örök keresztény ige korszerű hirdeté
sével tegyen eleget a világ igényei
nek. "Ki tudja - mondta Franz Kő

nig bíboros, bécsi érsek -, létre jött
volna-e ez a kongresszus, ha Gabel
szelleme, akarata és ernyedetlen mun
kaereje nem önt lelket az egyesülés
be, ha Gabel nem míndig azon lett
volna, hogy egy mesterséges szerke
zetből élő szarvezetet alakítson." S
kiemelte a bíboros: "Gabel nyíltan
vallotta, nem az a célja, hogya fenn
állát vagy éppen elavultat védelmez
ze, hanem hogy az elkövetkezőt elő

készítse. Ha úgy érezte, hogy nem ér
tik meg egyházában, akkor megvolt
benne a bátorság, hogya rosszul tá
jékozott egyháztól ahhoz az egyház
hoz fellebbezzen, amely majd job
ban tájékozott 'lesz. Idegen volt tőle

lrja M i h e l i c s V i d

a doktrinális merevség, míndig a jö
vőbe vezető utat kereste."

Jean-Pierre Dubois,aiki Gabel ha
lála után átmenetileg a főtitkári

tisztséget viselte, beszámolóiában
megismételte Gabeinek a megelő

ző newyorki kongresszuson elhang
zott beszédéből: "Hiszem, hogy
a ku tolrkus sajto más lesz holnap,
mint amilyen tegnap volt, és hogya
katolikus újságíró magatartása és
szerepe is más alakot fog ölteni. Mert
ha az egyház valamennyi ember szol
gálatába kívánja állítani magát, ak
kora katolíkus újságírónak is ha
sonlóképpen kell cselekednie.' S VI,
Pál pápa a kongresszushoz intézett
üzenetében kijelentette: "Gabel he
lyesen jelölte meg a katolikus új
ságírók mindenkori feladatát."

A kongresszus annak jeléűl, hogy
hű kíván maradni Gabel szellemé
hez, a keretébe tartozó nuntegy 5000
katolíkus lap és folyóirat és 25 kato
likus hírügynökség nevében "Emile
Gabel-díjat" alapított, amellyel a
jövő évtől kezdve a katoliikus publi
cisztnka egy-egy kimagasló művelő

jét tűntetik ki.

•
A bevezetőben említett római szím

pozion során Gabel többször is el
mondta nekünk, hogy igen nagy vá
rakozással tekint a nyolcadik kong
resszus elé, amely az első ilyen ösz
szejövetel lesz a II. vatikáni zsinat
befejezése óta. Önként adódtak eb
ből fő témái is, amelyeket még Ga
bel jelölt meg: 1. a sajtó változása a
változó társadalomban, 2. a sajtó vál
tozása a tömegérintkezési eszközök
fejlődése nyomán, 3. a sajtó változá
sa az egyház megújhodásával kapcso
latban. Ezt húzta alá Manzini is: "A
kongresszus olyan időben ült össze,
amelyet a gyorsulás törvénye jelle
mez. Ez a törvény kényszer-íti ki és
határozza meg a változásokat nem
csak a profán világban, hanem az
egyházban is. Ebből következik a ka
toli'kus sajtónak az a szerepe És fel
adatköre, hogy közvetítő legyen az
egyház és a világ között. Az egyházat
a világhoz, a világot az egy(házhoz
kell egyre közelebb vinnie."
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Töm/ken és szabatosan világított rá
erre Pál pápa is üzenetében: "A ka
tolikus újságírók teendője, hogy tisz
tán és pontosan szernléltessék a jelen
kor fontos fejleményeit, segítsélc hoz
zá a közvéleményt azok hátterének és
horderejének megértéséhez. az ebből

eredő következtetések áttekintéséhez,
amellett pedig állandóan fáradozza
nak az egyetemes párbeszéden. Mun
ltájukban tiszteljék az igazságot, V1-'
seljék szívükön az egyesek és a kö
zösség javát, tanúsítsanaik komoly 10
jalitást az egyház iránt. Korszeru és
érthető formában hirdessék Krísztus
tanítását. Legyeneik tudatában annak
a küldetésüknek is, hogy a mai ne
héz időkben elő kell mozdítaniok az
emberek kölcsönös megértését, békés
együttéléset. Dolgozzanak keresztény
szellemben azon az úton, amely egy
új társadalomhoz vezet."

A kongresszus persze csak szemé
lyek nagyméretű és érdekes találko
zójává csökkent volna, ha megreked
az általánosságokban és beéri szét
folyó rnoralizáló elmélkedésekkel.
Igaz, hogy értéke így is lett volna,
érzésem szerint már azért is, mert
ezúttal vettek részt először az össze
jövetelen szocialista országokból meg
hívott katetikus újságírók. Annál ör
vendetesebb, hogya megbeszélések
elsősorban és főleg gyakorlati kérdé
sekre irányultak, ahogyan ez az egyes
munkaesoportok elé utalt térnáloból is
kí tűriik: tájékozódási és véleménysza
badság az egyházban a zsinat után,
sajtó és újságírók a fejlődő országok
ban, az egyházi közlöny, a katolíkus
napilap, a gyermek- és ifjúsági folyó
irat, koncentráció vagy kooperáció,
az újságíró helyzete a lapkiadó válla
latban és a társadalomban, a szer
kesztőségek nemzetközi együttműkö

dése, nemzetközi tapasztalatcsere.
Mínthogy a mí körülményeink sok

tekintetben mások, ezeknek a prob
lémáknak zöme, ha még olyan tanul
ságos viták támadtak is körülöttük,
eléggé távol esett tőlem. Figyelme
met így sokkal ímkább azok az észre
"ételek és megállapítások kötötték le,
amelyek részben a mi számunkra is
eligazftásul szolgálhatnak, vagy meg
könnyíthetik a mi eddigi munkánk
tárgyílagos mérlegelését.

•

552

Lényeges problémának bizonyult II
tájékoztatás és tájékozódás az egyház
belső életéről. Kőnig bíboros sajná
Latosnak mondta, hogya zsinat má
sodik okmánya, a tömegérintkezési
eszközökről szóló dekrétum, teljesen
hallgatott erről a tájékozódási jogról
s csupán annyit jelentett ki, hogy "az
emberi társadalomban megvan a tá
jékozódás joga mindazokról a tények
ről, amelyekről az embernek, mint
egyénnek vagy a társadalom tagjá
nak, a maga küZön helyzete szerint
tudnia kell". Van ebben bizonyos
rncgszorítás - mutatott rá a bíbo
ros -, amely különbözőképpenértel
mezhető s amely nincs ősszhangban
az egyházra, valamint az egyház és a
világ viszonyára vonatkozó későbbi

konstitúciólokal.
Annak ellenére azonban, hogy ilyen

módon megnyílt később a lehetőség

a magatartásokon való változtatásra,
a jezsuita Antonio Molina megálla
pithatónak vélte, hogya katolikus
egyháznak "még mindig hiányzik a
korszerű tekintélví és információs
stílusa". Szerínte 'a tájékoztatás állá
sa az egyházban olyan jelenségeket
mutat, amilyenek "egy fejletlen tár
sadalom sajátjai"; a katolfkus újság
íróknak éppen ezért nem kevés or
szágban valami fajta gerilla-taktíká
val kell megkerülniök azoknak az
egyházi hatóságoknak nyomását, ame
lyek végsőikig védelmezik a régi po
zíciókat, jóllehet a "tisztító krrtíka"
az eredeti evangéliumi üzenet alap
ján elengedhetetlen az egyház irá
nyában is. A kongresszus határozat
ban ki is mondta, hogy minden em
bernek megkülönböztetés nélkül joga
van a kimeritő és hiteles tájé
kozódásra és tájékoztatásra az egy-
ház életéről. Ezzel kapcsolat-
ban talán jó, ha megjegyzem,
hogy nekünk itt Magyarországon so
ha sem kell szembe néznünk olyan
kontliktusokkal, rnirrt amilyenekről

egyes külföldi kartársaink szóltak.
Ugyanakkor viszont válasz a kong
resszus állásfoglalása az olyan kifogá
solásokra, amelyek azon a címen érik
egyí'k..másik közleményünket, hogy
"meg2)avarhatnak" egyeseket, vagy
"piis auribus offensiva" nézeteket tar
talmaznak.

A tálékoztatás jogának helyes hasz
nálata .magától értetődően megkí-



várija, hogy a köztes megfeleljen az
igazságnak - rögzítette magisztrális
előadásában Kőnig bíboros. Az "igaz
ság" azonban - folytatta a bíboros
- az 'Újságíró hivatásban egyike a
legnehezebb problémáknak. MelyiJik
újságíró kezeskedhet arról, hogy az az
értesülés, amelyet.Jcap vagy tovább
ad, míndenkor megfelel az igazság
nak? Objektív igazságra alig lehet kö
telezni az újságírót, rnert ez teljesít
hetetlen követelés lenne. Nagyon meg
kell azonban kívánni tőle az igazságra
való törekvést, a szubjektív igazsá
gosságot. A dekrétum, sajnos, erre a
fontos különbségre sem tért 'kJí. Túl
röviden intézte el a publicisztiikiai te
vékenység másik összetevőjét, asaj
töszabadságot is. A,z egyházról szóló
konstitúcíó viszont már hangsúlyozot
tan meghagyja a püspököknek, hogy
ismerjék el és mozdítsák elő az egy
házban a világiak megbecsülését és
felelősségét, "Engedjenek nekik cse
lekvési szabadságot és teret, sőt lel
kesítsék őket, hogy önként is kezd
jenek tevékenykedni... Az igazságos
szabadságot, amely az evilági dolgdik
körében rnindenkit megillet, gondo
san ismerjék el a pásztorok." A híe
rarchia és az újságírók együttműkö

désére is vonatkozik a konstítúoíó
utalása: "A világiak és a pásztorok
meghittebb kapcsolatából 50Ik jót vár
hatunk az egyház számára, Igy
ugyanis erősödik a világíakban saját
felelősségük érzése, felszítódiik cse
Iekvőkészségük és erejük könnyebben
társul a pásztorok munkájához. A
pásztorok a vílágíek tapasztalatának
segitségével mind Ielki, mind anyagi
ügyekben élesebb szemmel és megfe
lelőbben tudnak dönteni."

Hogy mi a katolikus újságírók fel
adata, azt az egyház és a világ viszo
nyát tárgyaló konstrtúció szövege
alapján taglalta a bíboros. "Hitük kö
vetelményeinek tudatáben és a hit
erejének birtokában maradiság nél
kül eszeljék kí és valósítsák meg a
szükséges újításokat, A világi hívek
nek már kellőképpen kialakított lel
Iciismeretére hárul a feladat, hogy az
isteni törvény beleíródjék a földi tár
sadalom életébe. A világiak viszont a
papoktól várjanak leNd világosságot és
erőt. Ne higyjélk azonban, hogy pász
toraik míndíg annyira szakemberek,
hogy az összes felmerülő kérdések-

ben, még súlyos kérdésekben is, azon
nyomban gyakorlatí megoldást tud
naik ajánlani, vagy hogy ez a papok
küldetése." Az újságírók segítséget,
támogatást és bátorítást várhatnak a
püspököktől. az egyes dolgokban azon
ban vezetést és utasítást nem várhat
nak, mert erre a püspököknek nincs
küldetésük - hangoztatta a bíboros.
Nincs szükségük semmiféle kleriká
Iís gyámkodásra, Tegyék szóvá, ami
ről azt hiszik, hogy szóvá kell ten
niök, sürgessenek ott, ahol azt hiszik,
hogy sürgetníök kell. A zsinat is el
utasított magától rninden klerikalrz
must és tmumfalízmust, ez az őnkor

Iátozás és szerénység azonban szol
gáljon mintául az újságíróknak is. "Az
egyház bírálása ne történjék a mín
dennél jobban tudás fölényével, mert
az újságírók nem azért vannak, hogy
egyedüli bírái legyeneik az egyház
naJk. Nem lenne jó csere, ha a kie
rokráciát zsurnalisztokrácia váltaná'
fel. Ha a zsinat annyira meghagyta a
püspököknek ffi a papoknak, hogy
feladatuk nem az uralkodás, hanem
a szolgálat, akkor a katolikus újság
írának is szolgálatként kell felfognia
hivatását, ám szolgálatként annyiban
is, hogy nyílt, sőt kemény szavakat
mond, ha becsületes meggyőződésből

'Úgy véli, hogy az egyház hibázott. Ez
az újságírónak nemcsak Ioga, hanem
a körűlmények szerímt kötelessége is.
Egyenesen az egyház iránti elkötele
zéséből folyiís; hogy neki magának is
együtt kell gondolkodnía, éreznie és
szenvedníe az egyházzal, de nem utol
só sorban az is, hogy bele kell szól
nia annak Ügyeibe. Ha országának
egyháza ebben. a döntéseikkel terhes
órákban nem tudná teljesíteni fel
adatát a világ és az emberek írányá
ban, aJkikor ez a kiuiarc nem kis bűn

ként nehezednék a katolikus újságíró
ra is, ha ahelyett, hogy éber juhász
kutya lenne, néma eb marad."

Nagy feladat tehát ll. katolikus új
ságíróé - hangoztatta Kőnig bíbo
ros -, ez a feladat azonban egyben
kísértés és veszedelem is számára.
"Csődöt mondhat, ha visszavonul
olyan pozícíókba, amelyekben magát
és az egyházat támadhatatlannaik vé
li, ha moralízál, osztályoz, ítélkezik
és kárhoztat, ha az egyház feltétele
zett szolgálatában csak él múlt egy
házát és nEl17J a jövőbe lépő egyházat
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látja, ha olyan nyelven beszél, amely
az egyház nyelvének tűnik fel előtte,

de nem azoiknak a nyelve, akikhez
beszélnie kell, ha a só, aminek len
nie kellene, ízétlenné és értéktelenné
válik."

*
Egyöntetű helyeslésre találtak a

kongresszuson azok az állásfoglalá
lások is, amelyek az általunk végtől

fogva képviselt irányzattal egyezően

domborították ki a katolikus újság
írók felelösséget a társadalmi igazsá
gosság és az alapvető emberi jogok
érvényesítése, valamint az egyetemes
párbeszéd terén.

Az egyházban, értve rajta Isten né
pét, a Krisztusban megkereszteltek
közösségét, meg kell látnunk a ket
tős, de semmiképpen sem elkülönülő,

mert oszthatatlan feladatot - adta
elő Konrad Kraemer alelnök, a Katho
lische Nachrichten-Agentur főszer

kesztője. Az egyik a teljesen termé
szetfölötti jellegű feladat, vagyis az
üdvösség üzenetének hirdetése taní
tása, az embereknek Istenhez ~ezeté
se. A másik az a feladat, hogy az
egyház a mai és a holnapi világban
cselekvő módon legyen jelen, törhe
tetlenül fáradozzék a társadalom igaz
ságosabb berendezésén és a tartós
békerend megteremtésén. Joaquim
Ruiz Giménez volt spanyol miniszter,
a Pax Romana elnöke megrendítő

szavakkal fígyelmeztette a kongresz
szust: a katolit-us újságírónak nem
szabad úgy felfognia küldetésót, hogy
"tűzoltó", mert neki a s,zociális igaz
ságosságért és a szabadságért küzdő

avangardhoz kell tartoznia. Oda kell
hatnia, hogy elfogadtatásra találjon a
világnézeti pluralizmus a közösség
életében, erősödjenek az eltérő tár
sadalmá u-endszerek kapcsolatai, foko
zódjék az emberi jogok védelme.
Szembe kell szál'lnia a hatalmi mono
póldurnolokal, a politikai mandátu
makkal, az úigyarmatosítással, a faji
megkülönböztetéssel.

Vittorio Veronese, az UNESCO volt
főtitkára, a "Justitia et Pax" és a
társadalmi tömegéríntíkezésí esz!kö
zöldkel foglalkozó pápai bizottságok
tagja azzal kapcsolatban, hogy az
Egyesült Nemzetek Szervezete 20 év
vel ezelőtt hirdette meg az emberi [o-
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gokat, óvta az újságírókat a csaló
dottság és reményvesztés kísértésétől.

Hangoztatta, hogy az emberi jogok
maradéktalan érvényesítése nem lehet
egyetlen nemzedék műve, ezen még
a következő nemzedékeknek is ko
molyan kell fáradozniak. Kitért Ve
ronese a mai fiatalság türelmetlen
ségére és lázongására is, amit sze
rínte a folyamatban levő dinamikus
átalakulások pozitív jelenek kell te
>Ninteni.

Giménez az általa előadottakból azt
a következtetést vonta le, hogy a ka
tolíkus sajtónak gyökeresen meg kell
újhodnia. Le kell küzdenie mindeneIc
előtt a felekezeti gondollcodásmódot,
hogy valóban "kovász" lehessen. Ha
sonló nézetnek adott kifejezést Kőnig

bíboros is: "Annak a katolikus saj
tónak, amely a végéhez közeledő XX.
századé, olyan sajtónak kell lennie,
amelyen keresztül a katolikusok az
egyházzal együtt - túl a saját körü
kön - valamennyi emberhez szólnak.
A katolikus sajtó nem lehet többé
,sajtó a katolikusok számára', hanem
a katolikusok publicisztika) munkáját
kell jelentenie minden ember, az
egész világ számára." Ezért mondta
szerenesésnek Kőnig az UCIP névvál
toztatását is. Régi elnevezése "a ka
tolikus sajtó nemzetközi egyesülése"
volt, új elnevezése viszont "nemzet
közi katolikus sajtóegyesülés", ami
jól kifejezi a katolikus tevékenység
irányváltozását a sajto területén is.

A kongresszus meggyőződése sze
rint csak egy ilyen megújhodott ka
toli'kus sajtó tehet eleget annak a pá
pai óhajnak, hogy jóruma legyen
mind az egyházon belüli dialógus
nak, mind pedig annak a párbeszéd
nek, amelyet az egyház a többi ke
resztényekkel és a nem-keresztény
világgal kíván folytatni. Ugyanakkor
azonban a kongresszus sem tett kísér
letet arra, hogy közelebbről meghatá
rozza ennek a kívánt és annyira kí
vánatos párbeszédnek tárgyát és cél
ját. Ebben a vonatkozásban tehát vál
tozatlanul fennáll a hiányosság,
amelyre már nem egy írásomban rá
mutattam.

*
A szocialísta országok katolikus új

ságírói is sok tanulságot meríthettek



abból az adatokiban gazdag és teljesen
gyakorlatias előadásból. amelyet Otto
B. Roegele professzor, II münchení
egyetem sajtótudornányi intézetének
igazgatója tartott. Tudomásul kell ven
ni mindenekelőtt a rádió és a tele
vízió terjedésének azt a következmé
nyét - fejtette ki Roegele -, hogy az
újság és folyóirat hasznosságát vagy
nélküiözhetetlenségét egyedül a hír
anyag bősége ma már nem. alapoz
hatja meg. A sajtónak ma fokozott
mértékben arra kell törekednie, hogy
csupán arról tájékoztasson, amiről a
világ történéseinek megértéséhez az
olvasónak valóban értesülnie kell.
Válogatni és rendezni kell a befutó
anyagót. A túl sok oebből épp olyan
káros, mint II túl kevés, mert az az
olvasó, aki belefullad az információk
ba, éppúgy tájékozatlan marad, mint
aki szemjan vész az információk hiá
nyában. A lapoknak így míndínkább
előtérbe Iép az a feladatuk, hogy
helytálló érveléssel segítséget nyújt
sanak az eligazodásban és az értéke
lésben, amí természetesen elképzel
hetetlen határozott polítikai-világné
zeti arculat nélkül. A legutóbbi évek
ben végzett felmérések cis dgazoljáík,
hogy az olvasók egyre inkább meg
kívánják az okos és világnézeti jel'le
gű kommentárokat. Nem bizonyult
például igaznak az a régebbi feltevés
sem, hogy számolnunk kell a vezér
cikk halálával, mert az olvasóik 430/ o-a
ol vassa el ma is a vezércíkíket és a
kommentárokat. Magától értetődik 
emelte ki Roegele -, hogy a katolí
kus sajtónak emellett ki kell elégí
tenie a keresztény lelkiismeret igé
nyeit is. Meggyőző érvekkel ~ell alá
rámasztanía a katolikus gondolat el
veit, nézeteit és javaslatait, hogy ne
vehesse hallatlanba azokat a közvé
lemény; ki kell védenie az ellenve
téseket, s míndehhez megnyerő nyel
ven kell kifejeznie magát. Ebből kö
vetkezik az is, hogy mínél katoliku
sabbnak érzi magát az újságíró, annál
inkább raitakell lennie, hogy az egész
szakma által megbecsült rokonszen
ves és kitűnő újságíró legyen.

Az illetékes munkacsoportban a
francia ~ucien Guyssard is szüksé
gesnek mondta, hogy meg a katolíkus
napilapok ds igyekezzenek magukévá
tenni a folyóirat-formát, a hírmagya-

rázátok mellett több teret adva a v~
Iemény-nyilvánításokna'k és VlitáiknaJk
is. Éppen a katolikus sajto esetében
ugyanis mi sem szükségesebb, mint
a nyílt eszmecsere lehetősége. Helyet
kell engedni a más irányú, sőt ellen
tétes nézeteknek is, s azokkal szem
besíteni a saját felfogásunkat.

Roegele emlékeztetett arra is, hogy
Európában a lakosság egyharmada
rövidesen túl lesz azon az életkoron.
amelyben az ember normálisanIQe
reső foglalkozást űz. A holnap a
nyugdíjasok és járadékosok világa
lesz, amit a sajtónak is figyelembe
kell vennie, mert hiszen olvasói zö
me ebből a rétegből fog kikerülni.
Ajánlatos így, hogy többet foglalkoz
zék a hatvan évnél idősebb ernberek
problémáival. További tény, hogy an
nak az időnek, amely a munkaidő

rövidülése folytán felszabadul, csu
pán töredékét használják fel olvasás
ra az emberek. Nyugatnémetország
ban például újságolvasásra átlag
míndőssze napi 32 percet fordítanalk,
mig a televízió előtt éppen három
szor ennyi ideig ülnek. A sajtó jövő

je így sokban attól is függ, hogy
mennyiben sikerül a szabadidőprog

ram alkotó elemévé válnia. Ehhez az
is szükséges, hogy a sajtó élvezetes
is legyen, ne hanyagolja el a szóra
koztatást, számítson részben kikap
esclódásnak is.

*
Nagy elesmeréssel külön is kell szól

nom annak a munkacsoportnak tevé
kenységéről, amely a szerkesztőségek

és újságok nemzetközi, helyesebben
"nemzetek fölötti" együttműködését

tárgyalta. Az elnöklő Konrad Simons
aachení főszerkesztő, a "nyugatnémet
katoli!kus pubhcisták társaságának"
elnöke, helyesen mutatott rá arra a .
nehézségre, amit az ideológiailag ta
golt politnkaí tömbök jelentenek a
nemzetközi életben. Mint azonban
hangsúlyosan hozzátette, a törekvé
sek és állásfoglalások különbözősége

a nyugati világban is erősen akadá
lyozza az együttműködést. Nyilván
való tehát - szögezte le Simens -,
hogyamennyiIben igazi együttműkö

dést óhajtunk a katolikus újságírók
között, ennek kiZárólag szakmai és
szerkesztőségi síkon kell történnie,
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tartózkodva bármiféle beavatkozástól
az egyes államok belső politíkai vagy
külpoll.tikai problémáiba. "Számunik
ra, katolíkus újságírók számára, ez
annál könnyebb, mert mint a kong
resszus is tanúsította, épp elegendő

közös témánk és feladatunk van." A
nemzetközi érintkezés első lépéseiként
javasolta egy olyan katalógus kiadá
sát, amely az összes katolikus szer
kesztőségeknek és munkatársaíknak
nevét és címét tartalmazza. Ilyen
módon ugyanis minden katolíkus új
ságíró a világ bármely pontján felke
reshetné azokat a kartársaít, akik se
gítségére lehetnek és akiket azonos
lelkület tölt el. A javaslatJbólkiésőbb

határozat is lett.
Kedvező fogadtatásra találtak az én

indítványaim is, amelyeket ígérete
szerint az VCIP vezetősége a teendők

sorába is iktatott. Ezek között szere
pelt a csereviszony elősegítése lap
jaink és folyóirataink között, a szer
zői jogdíjak elengedése vagy kedvez
ményes megállapítása a nem-konver
tibihs valutájú országok katolíkus
sajtója irányában, tanulmányutak ren
dezése kölcsönösség alapján, végül a
kongresszus által meghirdetett "szub
jektív igazságosság" és tárgyílagosság
nevében a helyreigazítás lehetőségé

nek biztosítása olyan közleményekkel
I

A KIS ÚT
Saját szavakkal ritkán nyílik aj

kunk imára. Olyan hiányosság ez,
amelyet csak az a tény enyhít, hogya
két lehetőség közül talán a harmadik
a legértékesebb: a szó nélküli imád
ság. Tes,zem azt, mik.or egy haldokló
nem mondja, de egész lényével át
érzi: "Atyám, a te kezedbe ajánlom
lelkemet." Még e sza-vak tudatos sej
tése vagy keresése sem szükséges ah
hoz, hogy ily akarati belső tartás egy
élet koronája legyen, szavak nélkül.

új hittankönyveknek bizonyára
egyik. fő célkitűzésük lesz: gyakorol
jon á gyermek imákat szerkeszteni.
Előbb csak szerkeszteni, később "ka
pásból" is imaszat'akat találni. Mert
az Istennel való párbeszéd felvételé
hez egyéni mondanivaló kell.

Esti imámhoz például feltétlenül
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kapcsolatban, amelyek hibásan vagy
célzatosan állítják be az egyházi és
egyházpoli ti'kai eseményeket.

*
Úgy hiszem, nemcsak én, de a

szecialista országokból valókartár
saim is valamennyien megelégedés
sel, értékes ismeretekkel és ismeret
ségekikel gazdagodva tértek haza a
kongresszusról. amely kitűnő rende
zésben és zavaró mozzanatoktól men
tesen folyt le. A határozatok és a
munkacsoportokban elfogadott javas
latok végrehajtásáról, valamint az
VCIP munkájának továbbviteléről

immár a záróülésen megválasztott új
vezetőségnek kell gondoskodnia.

Új elnök a francia Jean Gelamur,
új főtitkár a spanyol Jesus Iribarren
lett. Gelamur a legnagyobb francia
katolikus sajtóvállalat, a Maison de
la Bonne Presse vezérigazgatója. Ez a
vállalat adja ki többi között a párizsi
La Croix napilapot is. Iribarren a
spanyol katolíkus egyház statísztjkaí
hivatalának igazgatója és a madridi
egyetemen a vallásszoclológta tanára.
Új alelnökök: a német Konrad Krtie
mer és Bernhard Hagemeier, a belga
Luis Meerts, a spanyol Angel Benito
és az uruguayi Cesar Aguíar.

IMADKOZAS IDEGEN SZAVAKKAL

tudatosítanom kell: miért is akarok
hálát adni Istenemnek? Különben az
imaszöveg elmondása gépies gyakor
lattá válik, melynek alig lesz köze Is
ten felé szánó gondolatokhoz. Ha a
hálaadó akarat megvan bennem, ak
kor viszont már nem is szükséges,
hogy szavakat találjak hozzá, bár ez
is nagyon előnyös és imaébresztő. Le
het a néma hallgatás és Istenre gon
dolás is jó ima.

Kérdés azonban, hoqy amíg idáig
eljutok, hogyan használhatom elegen
dő lelki haszonnal a rendelkezésemre
álló kész imaszövegeket? Végtére is
az imádság iskolájának ezek sziik
ségképpen ,első építőelemei. "Az a
meggyőződésem, hogya Miatyánk, a
Magnificat (Magasztalja lelkem az
Vrat), a Zsoltárok és a próféták né-




