
AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN
j\ PUBLIK "HALÁL.,,"

A múlt év őszi szinoduson kívül nem
volt az európai katolikus életnek még
egy olyan eseménye, amelyről az el
múlt hónapokban annyit írtak, annyit
vitatkeztak volna, mínt a nyugat-né
metországi Publik című katolikus heti
lap megszűnéséről, Hogy egy sajtóorgá
num eltűnese az egyébként is túlzsúfolt
piacról ekkora vísszhangot váltson ki,
ez csak akkor lehetséges, ha az ese
mény valamiképpen túlmutat önmagán
és valamiféle szimptomatikus, általános
jelentőséggel bír. Ezért nem lesz ha
szontalan a magyar olvasók számára is
röviden fölvázolni a történteket.

Kétéves előkészítő munka után, 1968
őszén jelent meg ez a nagy formátumú
hetilap, amelynek megindulásához a
nem csekély indulási tőkét, 15 míllíó
márkát, a német katolikus püspöki kar
bocsájtotta rendelkezésre. A lap meg
jelenését kezdeményező, majd kiharcoló
dr. Hans Suttner szeme előtt egy olyan
katolikus orgánum képe lebegett, amely
országos jellegű és alkalmas arra, hogy
a katolikus egyháznak a II. vatikáni
zsinat által kezdeményezett "dialógusát
a világgal" hasábjain megvalósítsa. Az
"országos jelleget" azért kellett hang
súlyozni, mert a német sajtóra általá
ban sosem voltak jellemzőek az úgyne
vezett országos lapok. Az átlagos német
újságolvasó, akár katolikus, akár nem,
nagy többségében mindmáig inkább a
helyi lapokat olvassa. Karl Farber, a
német katolikus újságírás 90 felé járó
nagy veteránja, a Publik megszűnéseal
kalmából a saját lapjában a Ch1'ist in der
Gegenwartban írt tanulmányszerű cik
kében föleleveníti. hogy a két világhá
ború között és a náci hatalomátvétel
előtt az országos igénnyel megjelenő ka
tolikus lapok közül a berlini Germaniá
nak 7000, az Augsburger Postzeitungnak
8000, és a még 1B6B-ban alapított Köl
nische Volkszeitungnak is mindössze
csak 14.500 előfizetője, illetve eladott
példánya volt.

Tudták ezt a Publik kezdeményezői

is, és ezért a lap megindítása előtt egy
évvel még kikérték az Allensbachi De
moszkópiai Intézet szakvéleményét is.
Az intézet egyéves közvélernénykutatás
után arra a megállapításra jutott, hogy
az elképzelések szerintí lap miritegy
110.000-et kitevő olvasótáborra számít
hat. Egy ekkora eladott példányszám el
érése azt jelentette volna. hogy alap
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a várható hirdetéseket is beleszá
mítva - képes lesz fönntartani önma
gát. Ma sokan azt rnondják, hogy a
Publik még ilyen példányszám mellett
sem tudta volna önmagát eltartani.
Mindenesetre a tény az, hogy az el
múlt év októberéig 120.000 kinyomott
példány mellett 90.000 hasznos - tehát
eladott - példányt tudott biztosítani a
Publi7e és ezekből 40.000 ment ki rend
szeres előfizetőknek, míg a többit az
újságárusoknál adták el. Ez viszont azt
jelentette, hogy anémet püspöki kar
nak meg nem határozott ideig évi 6
millió márka szubvenciót kellett volna
biztosítania, ha azt akarta volna. hogy
a lap fönnmaradjon. A német püspöki
kar 1971. november 15-én megtartott
teljes ülésén foglalkozott a Publik preb
lémáiával és többórás vita után egy, az
egvharrnadnál valamivel nagyobb ki
sebbség véleményével szemben úgy dön
tött, hogya lap további szubvencioná
lását megtagadja. E határozatnak meg
felelően -november 19-i utolsó számának
első oldalán ökölnyi vörös betűs címmel
jelentette be a lap, hogy ..Publik ist
tot" (A Publik halott), A cím alatt
a lap felelős szerkesztőjének, Alois
Schardtnak rövid búcsúcikke. alatta pe-o
dig a német püspökkari konferencia
titkárságának közlernénye volt olvasha
tó. Ez a közlernény. öt pontba foglalva.
számszerűen és egy üzleti beszámoló
han-tvételével tárja föl mílvcn anyagi
sezélvbcn részesítette a püspöki kar -a
lanot, amelvennek ellenére csak 40.000
előfizetőt tudott biztosítani (az 50.000.
a kioszkokban eladott példányról hall
gat a jelentés). Mínthozv a lan ilyen
módon nem tudott a tervezett két-há
rom év alatt il maga lábára állni. a
nüsnöki kar többsége úgy látta. hogy a
további szubvenciót nem biztosíthatja.

Ennek a püspökkari közleménynek
mindenesetre már eleve volt egy logi
kai hibája. Lényegében ugyanis a szub
venció megvonását azzal és csakis az
zal indokolta, hogyalapvállalkozás
nem lett rentábilis, holott ha a lap
rentábilis lett volna, akkor nem lett
volna szűksége szubvencíóra, tehát a
püspöki karnak egyáltalán nem is kel
lett volna foglalkoznia vele. Helyesebb
lett volna tehát eleve bevallani, hogy a
szubvenciót azért tagadták meg, mert
a megtagadás mellett szavazó püspö
kölmek a Illp irányzata nem tetszett. A
Pub lile beszüntetését követő széles kö
rű és olykor rendkivül ingerült ref'le-



xíók amúgy is így értelmezték a dön
tést.

Mielőtt azonban ezekre a visszhan
gokra rátérnénk, még egy fontos adat
a lap történetéből: Hans Suttner aki
mírit említettük, a lapot kezdeményez~
te, szerkesztőségét összeállította és lé
nyeges vonásaiban programját is felvá
zolta, egy hónappal a lap megjelenése
előtt halálos autóbaleset áldozata lett.
A lap anyagi ügyeit intéző és külön
erre a célra életre hívott korlátolt fe
lelősségű társaságnak tehát hetek alatt
kellett utódról gondoskodnia és válasz
tásuk egy, a német televízió köreiben
ismertté vált és bizonyos népszerűségre

IS szert tett fiatal újságíróra, Alois
Schardtra esett. Noha egyesek megpro
bálták, meddő dolog lenne arról vitat
kozni, milyenné lett volna a - Publik
Hans Suttner szerkesztése alatt. Schardt
mindenesetre nagy tapintattal irányí
totta a lapot. Nem volt radikálisan el
lenzéki a Publik, de hasábjai mínden
esetre nyitva álltak a legkülönfélébb és
sokszor a haladó teológiai irányzatok
képviselői számára is. Búcsú vezércik
kében Schardt tragikusan elhunyt előd

jét, Hans Suttnert idézte, aki a lap ala
pítása alkalmából ezeket írta: Ez az
újság azon fog fáradozni, hogy 'katoli
kus legyen, éspedig olyan legeredendőbb

módon, ahogyan az már alig jut vala
kinek eszébe, ha a katolikusságról szó
esik. Ez a lap csak akkor maradhat
fenn, ha sikerül neki elfogulatlanul kér
deznie és válaszolnia; tekintet nélkül
arra, hogy kérdése kényelmes vagy ké
nyelmetlen, hasznos vagy kevésbé hasz
nos-e." Akik a Publikot rendszeresen
olvasták, tanúsíthatják, hogy nagyjából
és egészében a lap hű maradt ehhez a
programhoz. Hogy miért szünt meg
mégis? Ebben Schardt a tőle megsze
kott és udvarias módon az úgynevezett
,:k~t?likus mílíőt" marasztalja el, amely
állítás szerinte annak ellenére igaz,
hogy alap fennmaradása ellen a püs
pökök döntöttek.

"Az általunk kért évi hatmillió márka
nem csekélység - írja Alois Schardt.
- Ostobaság lenne ezt elbagatelízálni.
De éppen olyan ostobaság lenne, ha el
akarnánk hitetni, hogy ez a finanszíro
zás tökéletesen lehetetlen lett volna, ha
a Publikot meggyőződésből továbbra is
fenn akarták volna tartani. A püspökök
kisebbsége hajlandó volt erre. Ötörás
vita ellenére sem tudott azonban fel
fogásának érvényt szerezni. A többség
érve: ,a Publik nem tudott a várako
zásnak megfelelően olyan olvasótáborra
szert tenni, amely a további fenntar-

tást lehetövé tenné', Az elvárás és a
megbízatás egy olyan katolíkus lapra
szólt, amely újszerű azokhoz a több
millió példányszámmal rendelkező ka
tolikus lapokhoz és folyóiratokhoz ké
pest, amelyek a míliőt meghatározzák
és általa hordoztatnak. Az új kísérlet,
nevezetesen, hogy az egész társadalom
mal, minden csoporttal és párttal pár
beszédbe elegyedjünk. úgy látszik túl
ságosan drága lett. Tehát félbe keÜ sza
kítani. A Publik nem válságot jelen
tett a német katolicizmuson belül, ha
nem az ott már meglévő válságot, a.
gyakran fájdalmasan jelentkező feszült
ségeket nyilvánosságra hozta, Sokszor
nem látták és sokszor nem értették ezt
Inkább gyakran úgy jártak el a Pub~
Iikkal, mint ahogyan a zord ókor ki
rályai cselekedtek, akik a rossz hírek
hozójának leüttették a fejét. Nem köny
nyebbedett meg a püspökök helyzete
ezzel .a döntéssel, A Publik problémája
kapcsan egy olyan konfliktus anyagá
ba ütköztek, amely nem ezzel a lappal
ke~?ő~ött és nem is fog vele együtt
eltűnni, Ez a konfliktus azzal a kér
?éss.el kapcsolatos. vajon egy nyílt vagy
ismét egy zárt katolicizmust akarunk-e
a jövőben. A miliő - úgy látszik 
nem szereti, ha zavarják. A maga köré
ben akar maradni, inkább nem veszi
tudomásul a konfliktusokat semhogy
megharcolja őket, és gyűlöli, ha úgy
szóln~k bele kívülről a dolgába, hogy
az kényelmetlen. A probléma, amelynek
a" :r:u?lik csak jelképe volt, e lap el
tunesevel nem oldódik meg."

A leginkább érdekelt főszerkesztőnél

sokkal élesebben reagáltak a la,p meg
szüntetésére a német és egyéb európai
értelmiségi körök kiemelkedő képviselői.

Karl Rahner a hamburgi Der Spiegel
számára írt külön cikket, amelyben a
többek között megállapította, hogy a
Publik színte páratlan lehetőséget biz
tosított a német katolikus egyház szá
mára, hogy példát adjon a német tár
sa?alomnak, miként tud egy csoport a
saját kebelén belül olyan kritikus fó
rumot létrehozni, amely vállalja annak
kockázatát, hogy esetleg kellemetlensé
geket is mondjon. Rahner szerint a
Publik volt az egyetlen katolikus lap,
amelyet pirulás nélkül egy nem-hivő

kezébe mert~dnL A német kereszténv
ség szerinte nagy csatát vesztett e I11P
megszüntével, Rahner a Stimmen der
Zeit e~ évi januári számában még egy
szer visszatért a Publik megszűnésével

kapcsolatban felvetődött problémára és
felteszi a kérdést, vajon arról van-e szó,
hogy a katolikus egyház vissza akar vo
nulni a társadalmi gettóba,
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Nem kevésbé éles hangú volt az a
vezércikk, amelyet Mario von GalLi írt
a svájci jezsuitak lapjában, az Orientie
rungban. A tévekommentárjairól is hí
res svájci jezsuí ta páter, miután kime
rítően elemzi a PubLik létrejöttének és
megszűnésének körülményeit, élesen bí
rálja a német püspöki kar döntését, és
ennek kapcsán többek közott ezeket ír
ja: "Persze itt, legalábbis hallgatólago
san, mindazok az indulatok érvényre
jutottak, amelyek a Publik irányvonalát
baloldalinak mondták és nem értettek
egyet vele. Nem kétséges, hogy a Pub
lik is követett el hibákat, éppen úgy,
mint ahogy ellenfelei is gyakran félre
nemérthetően irigységből vagy merő fél
tékenységtől indíttatva mondták el vád
jaikat. De hagyjuk ezt. A lap általános
irányvonalát, amelynek állandó javítga
tására nyilvánvalóan törekedtek, nyu
godt lelkiismerettel mondhatjuk hiteles
katolikus magatartásnak. Nyilván nem
az egyetlen lehetséges magatartás volt
ez, de minden bizonnyal a lehetségesek
egyike. Személyesen nekem az a véle
ményem, hogya nem katolikus világgal
való kapcsolat megteremtésére vala
mennyi lehetőség közott a legalkalma
sabb volt. Ezen lehet vitatkozni. De
vajon mentségül szelgálhat-e ez arra,
hogy letaglózzanak egy ilyen eminensen
keresztény vállalkozást? Szó sincs róla.
Az egyházon belül is van jogos, sőt

szükséges pluralizmus. Ebből vita kelet
kezik, ez azonban normális és helyén
való. De odáig sohasem éleződhet ez a
vita, hogy a különféle érdekek a ke
resztények általános tanúságtételét aka
dályozzák. Ha valaki - egyetlenként 
a keresztény tanúságtétel egy lényeges
aspektusát meg tudja valósítani, akkor
a részletekben való minden distancíro
zás mellett is a többi partnereknek ké
szeknek kell lenniük arra, hogy éppen
e lényeges megvalósítás érdekében, a
melyre ők maguk nem képesek, ezt az
egyet támogassák. Lehet, hogy kemény
követelmény ez, de kereszténynek len
ni kemény dolog és főként mindig mély
ségesen föltételezi a fairness-t, és ez az
a pont, amelyben a német püspöki kar,
sajnos, csődöt mondott. Nemcsak kicsi
nyesnek mutatkozott. hanem vélemé
nyem szerint tárgyilag is méltatlanul
járt el; egy assisi Szent Ferenc soha
sem cselekedett volna így. ő mindig tel
jes tisztelettel ismerte el más rendek
teljesítményeit, noha életstílusukat a.
maga közösséze szempontjából radikáli
san elutasította."

Az idézetteken kívül is se szeri, se
száma nem volt a Publik beszüntetésé
vel kapcsolatos megnyilatkozásoknak.
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Kétszer is foglalkozott vele a Christ im
der Gegenwart, úgyszólvan valamennyi
napilap, tv- és racuoanomás, és Mün
chenben mintegy kétezer résztvevővel

nagygyűlést is rendeztek tiltakozásul a
lap beszüntetése ellen. A nagygyűlés el
nöki asztalánál az elnöklő Hans Heigert,
a Siuldeut.sche Zeitung főszerkesztője

mellett ott volt Karl Hahner professzor,
Mario von Galli, dr. Karl Forster pro
fesszor, a német püspöki kar egykori
titkára, Ferdinand Örtel, a katolikus
sajtó munkaközösségének elnöke, Hans
Wagner sajtótudományi professzor stb.

Élénk visszhangja volt a Publik meg
szűnésének a nem német sajtóban is.
Mint az egyik legtárgyilagosabban elem
ző cikk, álljon itt a párizsi Informations
Catholiques Internationales beszámolója.
A cikk, amely alap megszűnésének

társadalmi és politikai hátterét is föl
vázolja, Hannes Burger tollából szár
mazik:

A német katolicizmusnak mindössze
három évig volt egy minöségi hetilapja :
miután 23 éven keresztül irigykedve
nézték a protestánsok rendelkezésére
álló két országos hetilapot, a német püs
pökök elhatározták, hogy utánozni fog
ják "elszakadt testvéreiket", és 1963
őszén létrehozták a Publik című heti
lapot. Ugyanilyen módon most meg is
szüntették. így 27 évvel a háború és
hat évvel a II. vatikáni zsinat után a
német katolikus egyház nem lesz többé
képviselve az újságárusok polcain, és a
sajtó világában csak a hagyományos
egyházmegyei hetilapok képviselik majd,
amelyek a sajtó összességében nem ját
szanak túl jelentős szerepet.

Senki sincs Németországban, aki ko
molyan vette volna azokat a pénzügyi
indokolásokat, amelyekkel ezt a határo
zatot alátámasztották. Világosnak tűnik,

hogy egyházi és politikai jellegű meg
fontolások estek súlyosabban latba a
püspökök döntésénél. Mindenesetre ez.
az általános vélemény a sajtóban, füg
getlenül attól, hogy katolikus vagy nem
katolikus orgánumokról van-e szó : a
Publik halála, rnondják a lapok, egé
szen más, mint egy olyan minőségí ki
advány eltűnése, amelynek pénzügyi ne
hézségei támadtak. Sokkal inkább an
nak szimptómája ez, hogy anémet egy
ház visszatért azokhoz a pozíciókhoz.
amelyeket a zsinat előtt foglalt el.

A II. vatikáni zsinaton a német
püspökök olyan álláspontot foglaltak el,
amely mindenkit meglepett: ők, akik
mindaddig olyan hírnek örvendtek, hogy
a megbízható konzervativizmus állás
pontián állnak - bizonvos körökben ..pá
pistáknak" mondják őket-, azoknak a;



zsinati atyáknak oldalára álltak, akiket
általában mínt "nyitottakat" tartották
számon. Ennek egyszerű oka volt: a
németországi püspökök a legkiválóbb
német teológusofkal kísértették el ma
gukat Rómába és ezek szakértőként

döntő befolyást gyakoroltak a zsinatra.
A püspökök maguk nem nagyon vál
toztak meg, de nem volt kedvük elle
nére, hogy "haladóknak" tűnjenek a köz
vélemény szemében, teológusaik mun
kájának hála. Amikor hazatértek, az
egyházfejedelmek közül sokan az eddi
ginél jobban fölismerték, mílyen gya
korlati következményei vannak azoknak
az elveknek és elméleteknek. amelyek
re Rómában igennel szavaztak. Meg vol
tak győződve róla, hogy mélységesen
"megreformálták" az egyházat, minthogy
elfogadtak a liturgia átalakítását és an
nak keretében az új szellemű szövege
ket. Hamarosan meglepetéssel kellett
azonban tapasztalniuk, hogy a papság
nak és a híveknek széles rétegei sok
kal messzebb akartak menni, és immár
a kollegialitást, az egyház nagyobb
transzparenciáját, a véleménynyilvání
tás nagyobb szabadságát, a felelősség

megosztását és az egyház kebelén be
lül demokratikusabb módszerek alkal
mazását követelték : röviden a struktu
rális reformok egész sorát.

A püspökök nem fordultak elvben
rninden kívánsággal szembe és bízo
nyos számú reformot elfogadtak, így a
plébániákon, az esperességeken és az
egyházmegyékben felállították a zsinat
által előírt egyházközségi és lelkipásztori
tanácsokat. A laikus szervezetekben a
választások során fokozatosan dinami
kus és gyakran széles látókörű szemé
Iyiségek kerültek a vezető pozíciókba.
Kissé mindenütt új szelek kezdtek fúj
ni. Hamarosan azonban eléggé kelle
metlen jeges légáramlássá változtak
ezek a szelek. A legfelsőbb csúcsokon
egymás után zárták be azokat az abla
kokat, amelyeket XXIII. János nyitott
ki a világ felé, miközben az alsó réte
gekben nagyon sok katollkus úgy érezte,
hogy nem elég gyorsan halad előre a
zsinati megújulás.

Ilyen körűlmények között a nyers ösz
szeütközés elkerülhetetlen volt. A fel
halmozódott íngerültségek közepette a
Humanae vitae enciklika megjelenése
volt az a szikra, amely 1968 szepternbe
rében a Katholikentag nagygyűlésén az
"esseni robbanáshoz" vezetett. Két év
vel azután, hogya német püspököket
még rníndenki ünnepelte nyíltságuk,
megújító és reform-szellemük alapján,
most hirtelen a katol ikus közvélemény
egy része nyiltan megbírálta és reak-

010S szellemmel vádolta őket. A Katho
likentagon fordult elő először, hogy a
"halado" és fiatal értelmiségiek szabad
folyást engedtek kontesztacióíknak. Ez
az epizód jelezte a fordulatot. Ezek
után mínden úgy történt, mírrtha abban
a pillanatban elhatározták volna, hogy
irányt változtatnak.

Es pontosan ez volt az az időpont 
két héttel az esseni gyűlés után -, ami
kor megindult a Publik. A hetilap meg
indítását a zsinat utáni teljes eufóriában
határozták el és két éven át készítették
elő. Még egy közvéleménykutató inté
zet véleményét is kikérték a várható
előfizetők számát illetően. És az bizo
nyos, hogy közvetlenül a zsinat után
egy modern és a dialógus számára nyi
tott lap, amely ugyanakkor szószólója a
reformok útjára lépett egyháznak, nagy
számú olvasót vonzott volna. Csak ép
pen senki nem látta előre, hogy a ka
tolíkus sajtó "zászlóshajóját" pontosan
abban a pillanatban bocsátották vízre,
amikor a vezérkar elhagyta a fedélze
tet és amikor a tradicionalista irányza
tok reformellenes mozgalomba kezdtek
tömörülni.

Biztosítva a püspökök által kiutalt 15
millió marka induló tőkével, a Publik
eközben hű akart maradni eredeti kül
detéséhez, amely úgy szólt, hogy az
egész német katolicizmus fórumává le
gyen. Ez azonban nyilvánvalóan szinte
legyőzhetetlen nehézségekbe ütközött
olyan időpontban, amikor egyre nehe
zebbé vált a dialógus a katolikus ber
kek különböző irányzatai között,

A légkör politikai szempontból sem
volt kedvező. Az egyetemes egyház ag
giornarnentója, valamint a világgal el
kezdett párbeszéd érdekében, valamint
abból a célból, hogy a keresztények ki
lépjenek a társadalmi gettóból, jócskán
meglazították azokat a kötelékeket, ame
lyek miridaddig Németországban a ka
tolikus egyház és a keresztény pártok
(a CDU és a CSU) között fennállottak.
Ugyanakkor a szociáldemokrata párt a
maga részéről a godesbergí programban
szakított e múlt antiklerikális elveivel
és azon igyekezett, hogy jobb viszonyt
létesítsen az egyházzal. Ebben a légkör
ben egyre több katolíkus érezte úgy,
hogy immár nincs alapvető oka arra,
hogy elvesse a szociaIizmust, és elkezd
tek az SPD-re szavazni.

A Publik támogatta ezt a fejlődést, és
ugyanakkor, amikor gondosan ügyelt ar
ra, hogy semmiképpen se azonosítsák a
keresztény pártokkal, a másik oldalon is
igvekezett függetlennek maradni és ese
tenkint dicsérte vagy bírálta a nagy
pártokat. Az nyilvánvaló, hogy a szo-
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ciáldemokrata párt és a vele koalíció
ban kormányzó liberális párt vezetői

pozitív jelnek vették, hogy a katolikus
hetilap nem volt ellenséges velük szem
ben, de odáig azért nem mentek el,
hogy alapot a magukénak tekintették
volna. Ezzel szemben a CDU és főleg a
bajorországi, egyértelműbben jobboldali
CSU nem titkolták rosszallásukat, ami
ért a Publik nem lépett fel az ő érde
kükben. Igy azután nem meglepő, hogy
1969 őszén, amikor az SPD hatalomra
jutott, mégpedig éppen a katolikus vá
lasztók egy részének átpártolása folytán,
sokan voltak, akik a Publikot tették
ezért felelőssé. A püspökök jelentős ré
sze már ekkor bánni kezdte, hogy se
gítséget nyújtott a hetilap kísérletéhez.

Néhány héttel később jelentkezett az
első pénzügyi válság alapnál. 1969 no
vemberében világossá vált, hogy a püs
pöki kar által eredetileg biztosított 15
millió márka nem lesz elegendő az ere
detileg tervezett öt évre. És a püspökök
egy része már ekkor azon az álláspon
ton volt, hogy ezt a kísérletet félbe kell
szakítani. A püspökök fele azonban ek
kor még, megszavazta a további 13 mil
liós szubvenciót és ez átmenetileg meg
mentette a lapot. A Publik azonban
ebből az első válságból soha többé nem
állt lábra. Felelős vezetői nagyon jól
tudták, hogy az ilyen fajta közvéle
mény-irányító sajtó Iehetőségei megle
hetősen korlátozottak. Németország leg
tekintélyesebb hetilapjának, a Die Zeit
nek tíz évre volt szüksége, míg a de
ficitjéből ki tudott lábolni. Ami az or
szág másik három jelentősebb hetilap
ját illeti (Christ und Welt, Deutsches
Allgemeine Sonntagsblatt és Rheinischer
Merkur), ezek vagy szubvenciót élvez
nek, vagy állandóan éppen csak súrolják
a rentabilitás határát, így tehát már ele
ve illuzorikus volt azt hinni, hogy a
Publik ötévi fennállása alatt kiegyen
súlyozott helyzetbe kerülhet. Annál ke
vésbé volt erre remény, minél kevésbé
reruélhetne a lap, hogy az össznémet
katolicizmus fórumává lehet, Ez utóbbi
nak pedig két oka is volt, A lap szer
kesztői egyrészt nem akarták, hogy 01'

gánumuk egyszerűen csak afféle rezo
náló szekrény legyen, másrészt pedig a
konzervatív körök szisztematíkusan el
utasították. hogy a lap által szervezett
kerekasztal vitákban részt vegyenek.

A Publik ily módon egyre inkább a
"haladó" körök orgánuma lett, akik vi
szont a német egyházon belül csak ki
sebbséget képviselnek, Ugyanakkor, a
lap nem foglalt elég határozottan állást
ahhoz, hogy ID'inden "haladó" irányzat
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mggáénak vallhatta volna. Sőt, a püs
pökök tanácsára az utóbbi időben még
nagyfokú bölcsességet is tanúsított a val
lásos információk terén. Ahhoz azonban
már nem volt eléggé "bölcs", hogy a
konzervatívokkal kössön szővetséget.

A Publik helyzete politikai síkon sem
volt kényelmesebb. A lap támogatta
Brandt kancellár és az SPD kelet felé
nyitó politikáját, amivel magára hara
gította a keresztény pártokat. Ugyan
akkor kritizálta a kormánypolitika bi
zonyos aspektusait is, ami, anélkül,
hogy ezáltal a kereszténydemokraták
szövetségesévé tette volna, azt eredmé
nyezte, hogy az SPD és az FDP (liberá
lis párt) körei se tekintették baloldali
nak. Végül a szociális kérdésben vallott
nézetei éppen eléggé radikálisak voltak
ahhoz, hogy a vállalkozók megtagadják
tőle a hirdetések feladását. Több mint
90.000 eladott példánnyal a Publiknak
kevesebb mint harmad annyi hirdetése
volt, mint konkurrensének. a jobboldali
Rheinischer Merkurnak, amelynek a
példányszáma ugyanakkor a Publikénak
felét sem érte el.

Mindezek a nehézségek tették volna
szükségessé, hogya lap tartósan 6 mil
lió márka szubvenciót élvezzen. Jelentős

összeg ez, de a gazdag német egyház
könnyedén elő tudta volna teremteni.
Ha ezt nem tette meg, az azért van,
mert nem akarta, hogy a lap tovább
éljen. Az egyház jelenlegi kontextusá
ban ez világosan látszik. Az 1970-ben
Trierben tartott Katholikentag és az
1971 pünkösdi augsburgi ökumenikus ta
lálkozó bebizonyította, hogy anémet
intézményes egyház gyanakvással néz
immár mindenféle díalógusra, reformra
és kontestációra. Ez viszont sok értékes
katolikus személyiséget indított arra,
hogy lemondjon a lelkipásztori és egy
házközségi tanácsokban vállalt szerepé
ről. A hierarchia egyedül illetékes így
a döntésre, hogy mire használják fel
azt a kétmilliárd márkát, amit a német
katolíkus egyház mínden évben egyházi
adó címén inkasszál. Nagyon jellemző,

hogy a püspökök egyetlen mentő ja
vaslata a Publik számára az volt, hogy
fuzionál ion a konzervatív Rheinischer
Merkurral.

Eddig az Informations Catholiques
Internationales cikke, amely alap idei
február l-i számában jelent meg.

Talán elég is ez annak szemléltetésére.
hogy itt valóban többről volt és van
szó, mínt egy anyagilag balsikerűnek

bizonyult lapvállalkozásról.
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