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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


