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„Mi jól, gyorsan, olcsón dolgozunk. Ön ezek közül kettőt választhat.” Első olvasásra roppant szellemesnek tűnik a 
felirat, amit jó néhány szolgáltató helyen olvashat a gyanútlan megrendelő. Vajon tényleg lehetetlen három az egyben?

„Szabadság, egyenlőség, testvériség!” A francia köztársaság alkotmányba foglalt mottója, amely a nagynak 
nevezett francia forradalom jelmondatából redukálódott, az európai gondolkodás iránytűje maradt. „Liberté, 
égalité, fraternité, ou la mort!” A jelmondat utolsó szavai – „vagy a halál” – lekoptak az idők során, hiszen róluk a 
jakobinus diktatúra után mindenki a terrorra asszociált. Ekkoriban ugyanis a szabadság csak a szabadság barátainak 
járt. Ekkoriban. Pedig eredeti jelentése azt üzente: vagy inkább a halál! 

A törvény előtti és a közteherviselésben való egyenlőséget mind jól értjük, de lehet, hogy sokan rácsodálkozunk 
a harmadik fogalom – már-már evangéliumi – magyarázatára: „Ne tégy olyat mással, amit nem akarsz, hogy más 
tegyen meg veled; tégy mindig olyan jót másokkal, amit magad is szeretnél.” (III. esztendei alkotmány, 1795)

Ma a Charlie-k és Nemcharlie-k vagy Kicsitcharlie-k Európájában sok ezernyi állást foglaló blogol és posztol, 
érvel és lándzsát tör. A karikaturisták ügyében? A fanatikusok ügyében? A szabadság mellett? A sajtószabadság 
mellett? A klasszikus európai értékek mellett? A francia forradalom vívmányai mellett? A sajtó egyik legfontosabb 
témájává maga a sajtószabadság lett. Nem hiszem, hogy jól van ez így. Ha a szólásszabadságukkal, a sajtószabadság-
gal élők tisztában lennének azzal, hogy szabadságukat honnan kapták, akkor felelősséggel – hogy ne mondjuk, az 
egyenlőség és testvériség jegyében – élnének vele.

Ha nem azt írnánk a sajtószabadság zászlajára, hogy „Szabadság, egyenlőség, testvériség: Ön ebből kettőt – vagy in-
kább csak egyet – választhat!”, hiszem, hogy igazabb úton járna a világ. Amikor evangélikus egyházunk sajtómunkájáról, 
sajtóetikájáról beszélünk, tiszta forráshoz fordulhatunk. A Szentírás szavai pontosan elénk tárják a feladatot. Az Újszövetség 
parrészia fogalma nemcsak az igazság nyilvános kimondását, hirdetését, hanem a személyes felelősségvállalást (esetenként 
kockázatvállalást) is jelenti. Nem érthetjük félre: sajtónk esetében is az evangélium hirdetése a cél. Hiszen Jézus is nyilvánosan 
szólt, sőt utal mindenkire, akik hallották őt. Ránk is. „Én nyilvánosan szóltam a világhoz: én mindig a zsinagógában és a temp-
lomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd 
meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik: íme, ők tudják, mit mondtam.” (Jn 18,20–21) Péternek és Jánosnak pedig a 
fenyegetés ellenére sincs más választása: „…nem tehetjük meg, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” (ApCsel 4,20)

Nem mehetünk el szó nélkül olyan esetek mellett, amikor az evangélium hirdetése helyett kisebb-nagyobb belső 
konfl iktusok terhelik a – különféle szinteken és területeken – szolgálatot vállalók kapcsolatát, és ezek a konfl iktusok 
az egyház nyilvánossága elé kerülnek. Biztos vagyok abban, hogy Jézus tanítása a gyülekezeti életről (Mt 18,15–18) 
ezekre a helyzetekre is érvényes. Az oldás és kötés ígéretének felelőssége nemcsak teher, hanem lehetőség is.

A nyomtatott szó és az elektronikus média elképesztő hatalma, vagyis a szabadság, amit a sajtó munkásai kaptak, 
felelősséggel – ha tetszik, az egyenlőség és a testvériség vállalásának bátorságával – kell hogy társuljon. Nincs választási 
lehetőség! Nincs egy vagy kettő a három közül! Így kerülhetők el a kisebb-nagyobb belvillongások a sajtó nyilvánossága 
előtt. Így lesz megőrizhető az egyházunkról a világban élő – viszonylag pozitív – kép. Ami persze nem cél, hanem eszköz. 
Eszköz abban, hogy egységben és egyesült erővel szolgálhassunk az igazi, közös cél, az evangélium hirdetése érdekében. 
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A Gutenberg-galaxis és benne a nyomtatott sajtó leáldozásáról régóta hosszan cikkeznek. Az évtizedek óta 
folyóiratot is olvasók körében nagy hiányérzetet szül, ha megszűnik egy-egy kulturális, irodalmi lap. Nemrégiben 
épp a méltán fontos pécsi Jelenkorért kongattak vészharangot; a Vigilia példányszáma a rendszerváltás utáni években 
a tizedére esett vissza; s valamikor decemberben a Confessio előfi zetői kaptak értesítést arról, hogy kedves lapjuk 
ezután csak online fog megjelenni. Majdnem lehetetlen vállalkozás egy réteglapnak sokáig a felszínen maradni – 
mert vagy minősége kezd romlani, vagy komoly likviditási gondokat fog okozni kiadójának. 

Számunkra tehát nagy esély, hogy egyházunk elébe próbál menni a kor kihívásainak: egységes, integrált médiaszer-
kesztőséget hoz létre.1 Töredezett, sok kis műhelyben, nehezen kiszámítható és tervezhető körülmények között végzett 
sajtómunkáját úgy kívánja összevonni, hogy a tartalomszolgáltatás összehangolásával, a dilettantizmus kiküszöbölésé-
vel, a személyes érdekek háttérbe szorításával valódi egységet és igazi közösségi kommunikációt eredményezzen. Úgy 
látszik, ez az egyetlen lehetőség hetilapunk és folyóirataink példányszámának – vagyis olvasótáborának – növelésére, 
az elektronikus média összehangoltabb működésére, az online és offl  ine sajtó harmonikus, egymást erősítő munkájára. 

A fenntartói kommunikációs központ, az Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ) terveiről a Luther Kiadó 
igazgatójától, Kendeh K. Pétertől olvashatunk: „Az új szabályozás célszerűen vegyíti a hierarchikus és mátrixos 
szervezeti működés előnyeit, és még inkább hangsúlyosabbá teszi, hogy a kiadó egész tevékenysége alapvetően azt 
a célt szolgálja, hogy minőségi tartalom jelenjen meg minden eszközön és felületen – legyen szó könyvről, újságról, 
folyóiratról, internetes portálról, hangzó és képi anyagról –, és ezzel a tartalommal segítse a kiadó a Magyarországi 
Evangélikus Egyházat a misszióban.” (Kendeh K. Péter: Beszámoló és tervek a Luther Kiadó tevékenységéről. Kézirat. 
Budapest, 2015.) Az EISZ számára öt pontban megfogalmazott általános elvárások, amelyek nagyon közel állnak a 
2009-ben megfogalmazott egyházstratégiai elveinkhez – különböző mértékben ugyan – mind vonatkoznak a Credo 
evangélikus folyóiratra is.

1. A spiritualitás érett megjelentetése.
2. Evangélikus súlypontú, keresztény identitástudat-formáló tartalom, amely közérthető átlagos műveltségű, 

nem egyházban élő emberek számára is. 
3. Életvezetéssel foglalkozó tartalom, „útmutatás” – keresztény értékek közvetítése, evangélikus „életmódprogram”.
4. Társadalmi kérdésekről „asztali beszélgetések” egyházi és nem egyházi szereplők között (a vitakultúra fej-

lesztése, szolidaritás, készenlét, függetlenség).
5. Refl exiók politikai, társadalmi, közéleti, tudományos kérdésekre.

Pontosan hogyan fogja érinteni lapunkat az átalakítás, még nem tudható. Egyházunk médiamunkájában 
– remélhetőleg – a Credo továbbra is képviselheti a tudományos igényű elmélyedést, a keresztyén hátterű, kortárs 
állásfoglalást, a sokszínű kulturális kitekintést – a parrészia újszövetségi szellemében.

Akik emlékeznek a szolfézsórán tanultakra, azoknak a címben említett vezetőhang nem ismeretlen fogalom. 
A vezetőhang a dúr és moll skálák hetedik foka, kis szekunddal (fél hanggal) az alaphang alatt. Az a szerepe, hogy 
a dallamot, a harmóniát a nyugvópontra, a célba vezesse. Az eisz a fi sz alapú skáláknak, a fi sz-mollnak és a Fisz-dúr-
nak a vezetőhangja. Sokan bízunk abban, hogy az EISZ valóban az alaphangra, a célba, a fi szhez vezeti a dallamot. 
Legyen megújuló sajtónk – neve szerint – valóban e mint evangéliumi, i mint informatív és sz mint szolgálat. És 
vezessen ide: f mint friss, i mint igei, sz mint szeretetteljes.

Zászkaliczky Zsuzsanna főszerkesztő

 1 Időközben az MEE Országos Presbitériuma megszavazta a Luther Kiadó szervezetét és működését átalakító szabályrendeletet, 
így zöld utat adott az egységes szerkesztőség, az Evangélikus Információs Szolgálat megszervezéséhez.


