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A megújításra irányuló törekvések mindig nehézségekbe és ellenállá
sokba ütköznek, ami nyilván az élet törvényszerű jelensége. Létezésének
és kihatásainak bizonyítására aligha van szükségünk pszichológusok és
szociológusok fejtegdésére. Amióta az egyház és a kultúra nem esik többé
egybe, a katolicizmus története még nagyobb mértékben mutatja azt, ami
az egyházon belül kezdettől fogva ismert folyamat volt: nézeteltérések
mellett, amelyek főleg a Mysterium Fidei-re hivatkozó tradicionalisták és
azok között merültek fel, akik az ősi hitet a maguk kora számira használ
hatóvá és hatóképessé próbálták tenni, szembekerült az egyház azokkal a
szoros értelemben "mcísk<'nt gondolkodókkal" is, akik az egyházon kívül áll
tak. Az első ilyen szembekerülés az európai kultúrkörökön belül történt, s az
ütközés tárgyát nemcsak a hit képezte, hanem az egyház is, mint intézmény.

így volt ez a reformáció és az ellenreformáció korában - tömegével
jelentek meg ezekben az esztendőkben a szikrázó polémiával telített röp
iratok - és így volt 1700 körül, amikor Descartes, Pierre Bayle és Baruch
de Spinoza nyomán új kérdések, új magatartás igényei vetődtek fel a
korabeli modern értelmiség előtt. Szabadságról, érielemről és ésszerűség

ről, nagyobb türelmességről volt szó. Modern szellemek szabad teret
követeltek a kísérletezésnek, Az én hazámban, Hollandiában, akkor Euró
pának sok független szelleme talált menedéket, egyben lehetőséget a ku
tatásra és a sajtó útján való megnyilatkozásra. Hollandia 1700 táján af
féle "carrefour", közlekedési csomópont lett az európai szellemi kapcso
latok számára, gyülekezési helye a modern gondolkodóknak. Az értelmet
és a természetet tekintették akkoriban egyedül mérvadónak. Míg régeb
ben a hitték'Tekről vitatkoztak, most magát a hitet illetően kapott hangot
egy fölöttébb kritikus felfogás. Erről megjelenő könyvek, főképpen pedig
a belőlük kivonatokat közlő folyóiratok az olvasóközönség széles körében
népszerűsítették az új irányokat.

Minthogy a tekintélyi érvelést a médszeres kételkedéssel váltották
fel és határozattan óvást emeltek a középkor tekintélyi felfogásában gyö
kerező teológiai gondolkodásmód ellen, s ez mind a világkép szekularízá
lása felé kezdett vinni - az egyház természetszerűentiltakozott. A francia
forradalmat megelőző ötven év alatt csupán Franciaországban több mint
600 közlemény látott napvilágot, amelyek a keresztény hitet védelmez
ték azok ellenében, akik szerint csak az ellenőrizhető tények számítanak,
il keresztény teológia kinyilatkoztatott igazságai tehát nem szelgálhatnak
kritériumul. .

A katolikus tan előadása ettől kezdve egyértelmű lett annak védel
mével. Aki pedig megpróbált hidat verni á világ felé. a hierarchia ré
széről ütközött nehézségekbe. Az egyház és a világ között így egyre mé
lyült a szakadék. Néhány katolikus publicistának az a kísérlete, hogy ki
munkáljon egy "katolikus felvilágosodást", ugyanúgy kudarcot vallott,
mínt azoknak a fiatal francia katolikusoknak próbálkozásai, akik Lamen
nai s-vel az élükön a "forradalom megkeresztelésének" jelszavát tűzték

zászlóikra. A múlt században az egyház elutasította a "Dieu et Liberté"
(Isten és szabadság), programját, rnert a szabadságot, amelyet a modern ka
tolikusok a maguk javára akartak fordítani, a pápa "az istentelenség mér
gének" nevezte. Majdnem mindent, amit a kortársak medernnek tartottak:
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a racionalizmust, a liberalizmust vagy a fejlődéselméletet az egyházi
hierarchia elutasította és nem ritkán az ateizmus válfajának tekintette.
A filozófia, az egzegétika és a fizika az egyház falain kívül bontakozott ki
és népszerűsítésüket kitűnő publicisták egész sora tekintette hivatásának.

Azután jött a szocializmus, amelyet az egyház kezdettől fogva nagyon
negatívan ítélt meg. Valami mást persze nem is lehetett várni, minthogy
Roma a szocializmusban a liberalizmus gyümölcsét és elfajulását látta, a
katolikus baloldal túl gyönge volt, a klerus pedig mindinkább elidegenült
a munkásosztálytól. Azok a katolikusok viszont, akik szociális program
mal álltak elő - sokan nem voltak, de azért akadtak néhányan -, ke
véssé ismerték a gazdasági életet és a gazdaságpolitikát. Ha még akkora
lelkesedés is töltötte el őket, hiányzott náluk a tárgyi tudás szúárd alapja.
ami egyébként minduntalan megmutatkozó gyönge pont a katolicizmuson
belül azóta, hogy az egyház és a kultúra nem azonosak többé, mint voltak
a középkorban, Következménye ennek, hogy az egyház nem tudott át
fogó választ adni arra a kihívásra, amit a kor problémái jelentettek szá
mára. De nemcsak a képtelenség játszott közre ebben, hanem az az elő

ítélet is, hogy ami kívülről, a "gonosz" világból jön, nem tartalmazhat
semmi jót. Napjainkig kellett várni arra, hogy katolikus oldalról kife
jezetten rámutassanak az igazságnak a "tévtanokban" is fellelhető ele
meire. (Egyébként már maga a "tévtan" szó is a haladús jele, hiszen a
Lexikon fűr Theologie und Kirche legutolsó kiadásában a "tévtan" címszó
még az "eretnekségre" utal át.)

A világ fejlődése és az egyház

Meg kell állapítanunk, hogy az egyház növekvése nem volt azonos
ütemű a világ fejlődésével. Túl gyakran és túl nagy mértékben veszítette
el vele a kapcsolatot, semhogy megérthette volna az értelmiségiek, a mun
kások, a vállalkozók és a politikusok új eszmevilágát. Sokak előtt úgy
tűnt már, hogy az egyház nemcsak hogy nem része a világnak, hanem
nincs is a világban, sőt a világ ellen van. Félreértés ne essék: nem a ke
resztény hitről van itt szó, s éppoly kevéssé az egyházról, mint "ecclesiá
ról", hanem az egyházról, mint intézményről, és míndenekelött az egyház
ról a külvilághoz fűződő kapcsolataiban. Ezen túlmenően pedig arról, hogy
az egyház, mint egyház jelen volt-e a történelmi folyamatban, mint ennek
úttörő tényezője? Utóbbit nem lehet mínden további nélkül állítanunk,
mert az egyház túl sokat tétovázott, túl félénk volt és túlságosan defenzí
vába vonult.

Bizonyos mértékig ez jutott ki.fejezésre a katolikus sajtó helyzetében,
alakulásában és szerepében. A legutóbbi időkig többnyire inkább csak
egyházi sajtónak nevezhettük voln.a: hiszen papok vezetése alatt állott és
így nagyon sok esetben jóval inkább a hierarchia szócsöve volt, semmint
tükre annak, amit a hívek gondoltak és éreztek. Tömegérintkezési eszköz
volt ugyan, de olyan, amely csak függőleges irányban, felülről lefelé ha
tott. Klérushoz tartozók szerkesztették a katolikus sajtót, mintha már
ebbeli minőségükből folyóari különös tehetségük lett volna az újságírásra.
Inkább lelkipásztori, mint tájékoztató szándékkal dolgoztak, inkább szo
rosan körülhatárolt feladattal rendelkező sajtófőnökök voltak, semmint
egy katolikus közvélemény szeizmográfjai. Kiderült. es folyvást kiderül,
hogy a papi vezetés alatt álló lapok és folyóiratok gyakrabban fékjei, mint
motorjai a katolikus életnek.
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Ha olykor a katolikus sajtó megújulásra ösztönzött (vagy azt kellene
mondanom: ilyen kezdeményezessel fenyegetett'r), hamarosan megmu
tatkozott, hogy elegendő "félsötét" eszköz adódik az ilyesmiért felelős

szerkesztők eltávolítására. Lamennais L'Avenirjének története ugyanúgy
bizonyítja ezt, rnint 135 évvel utána az olasz Avvenire körüli mesterke
dések. A francia domonkosok Sept című folyóiratát betiltották, mert a
spanyol polgárháborúval kapcsolatban nem-konformista nézeteknek hódolt
és interjút közölt Léon. Blummal, a francia Népfront vezetőjével. Angol
testvérlapjuk. a Blackfriars szerkesztőségét is leváltották, miután- nem
okulva a Sept példáján - hasonlóan fenntartásos álláspontot foglalt el
1936-37 telén Francóval és az ő kereszteshadjárat-eszméivel szemben.
Hasonló esetekről tudhatunk mi valamennyien, bárhonnan származzunk.
Azok az újságíró-papok, akik külön véleményen voltak, kínosan tapasz
talhatták, hogy milyen szűkre szabott a próbálkozásaik lehetősége. A ró
mai egyház központi vezetősége is inkább aggályoskodásáról, mint vállal
kozó kedveről ismert. Nem kétséges, hogy a kereszténység a gyakorlatban
sokkal inkább .az egyeztetésre és a kiegyenlítődésre, mint a radikális meg
újhodásra hajlott. Nem szabad ezt persze nyomban "nem-keresztényinek"
minősíteni, csak éppen nagyon kevés, túl kevés ahhoz képest, amit maga
Krisztus a kovászon értett.

Nem mondhatnám, hogy túlságosan Ielkesedem, amikor bizonyos ka
tolikus hírszolgálati irodák, vagy éppen az Osservatore Romano, gyanak
vóan számolnak be katolikus kezdeményezésekről.Mert mi szükség van
az ilyen félénkségre, ha ugyanakkor teli tüdővel harsonázzák, hogy a sa
ját álláspontjuk minden bizonnyal a helyes? Mind mostanáig kevés bizal
mat tapasztalek 'egyházi részről a sajtó iránt, hacsak nem áll a hierarchia
közvetlen ellenőrzése alatt.

Vajon a tömegérintkezésieszközökről szóló zsinati dekrétum nem
ugyanilyen szellemiségről tanúskodik-e? Afféle pihentető szünetnek szán
ták ezt a dekrétumot a zsinati atyák számára 1962 novemberében: ez volt
a "könnyű szkéma" a liturgikus szkéma fárasztó munkálatai, majd ezt
követően a kinyilatkoztatás forrásait tárgyaló szkéma vitája után, amely
részben rendkívül heves és jelentős ellentéteket hozott napvilágra. Ám
hamarosan kitűnt, hogya szövegtervezetben túl nagy hangsúlyt kaptak
az egyház jogai, holott sokkal fontosabb lett volna, hogy elvileg és hatá
rozottan megfogalmazzák minden embernek jogát az igazsághoz. Egyál
talában fennáll a veszély, hogy az egyház túlságosan önmagára, a maga
belső életére összpontositja figyelmét és nem vesz eléggé részt az általá
nos kulturális törekvésekben, Csodálkozást keltett szakemberek körében
az is, hogy a katolikus világiak esetleges tárgyi hozzáértésére az előké

szítő bizottság kezdetben még csak nem is utalt. Ez is tiltakozást váltott
ki. Egy évvel később, 1963 novemberében a kijavított szöveget a zsinat
vita nélkül elfogadta. Ettől kezdve sem szűntek meg azonban a kivülről

jövő bírálatok, s minden bizonnyal ez vezetett oda, hogy a zsinati atyáik
egy része is jónak látta. ha a dekrétummal kapcsolatos rossz érzésének
öt pontba foglaltan hangot ad. A kritikusok odakövetkeztettek, hogya
dekrétum szövegének megfogalmazéi egyfolytában az ostromlott vár lég
körében éltek: a katolikus sajtó szerintük csak arra szolgálhat, hogy az
egyház gyermekeit a kivülről jövő gonosz befolyásokkal szemben bizton
ságba helyezze, Ezzel azt a látszatot keltették. mintha a katolikus sajtót
tanítói texintály, szinte tévedhetetlenség illetné meg, mintha munkáját
hivatalos egyházi tényezők irányítása mellett és ezek felelősségére kel
lene végeznie.
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Ebben az okmányban, amelynek klerikális gyámkodásán és regi
módi moralizáló elképzelésein oly sokan bosszankodtak, az egyházi te
kintély kedvéért az újságírók függetlenségének jó részét feláldozták. Utó
lag nem kevesebb, mínt 90 zsinati atya szállt síkra azért, hogy mondják
ki az igazságra való törekvés szükségét, m ínt ami alapja minden társa
dalmi érintkezésnek. Ki emelték, hogy a tömegérintkezési eszköz az em
berek közöttí beszélgetés eszköze, amely lehetöv é teszi, hogy embertár
sunk sorsát jobban megismerjük és neki az igazság keresésében segít
ségére legyünk. Nem sikerült azonban újabb vitát 'in d ítam ok . Meg
maradt igy egy olyan egyházi megnyilatkozás, amelyet joggal mondtak
zsinat előttinek és amelyet semmiképpen sem nevezhetünk korszerűnek.

Elfogulatlan nyíltság

Bizonyos, 'h ogy egy pluralista társadalomba - bármennyire külön
bözzék a helyzet az egyes országokban - nem illik bele 'a dekrétum által
képviselt szűkkeblű "paternalizmus", de még egy olyan társadalomban is,
ahol korlátoltabbak a katolikus sajtó lehetőségei, ott is csak a nyílt maga
tartás lehet helyénvaló, a jelentkező problémák elfogulatlan megközelí
tése. Magam részéről teljesen egyetértek a 90 zsinati atyának azzal a ki
jelentésével, hogy a sajtó eszköz legyen arra is, hogy az. emberek kapcso
latba kerüljenek egymással, megismerjék egymást és végülis valamiféle
közös véleményt - vagy többféle véleményt - alakítsanak ki. A sajtó te
hát necsak mint a hierarchia szócsöve működjék függőlegesen felülről le
felé, hanem vízszintesen is, előmozdítva a dialógust a különböző meggyő

ződésű emberek között,
A katolikus sajtónak az a feladata, hogy a társadalom k ülönböz ő ré

tegeiben meglévő ismereteket akként egészítse ki, hogy ezek a rétegek he
lyes módon tölthessék be szerepüket a társadalom egészében. Nem normc-

, tiv kijelentéseket kíván ez, hanem a tények következetes ele 1rLzését, A ka
tolikus sajtó funkciója többek között abból is áll, hogy megvalósítsa a nép
közösség katolikus részének beépülését egy nagyobb - nemzeti vagy nem
zetközi - egészbe, és ugyanakkor eszmecserék útján magán a csoporton
belül a nagyobb önismeretet biztosítsa. Természetes követelmény az is,
hogy a katolíkus sajtó vessen mindig számot annak a katolikus csoport
nak helyzetével, amelynek íródik, annál is inkább, mert ez a helyzet or
szágonként más. Minél pontosabban ismeri a katolikus újságíró a saját
olvasóinak helyzetét, annál eredményesebben tud gondoskodni arról, hogy
közleményeí a kívánt hatással járjanak. Tisztán kell látnia azt is, hogy
milyen reakciókat válthat ki. Ezért szükséges, hogy a katolikus sajtó mín
dig tudatában legyen a maga katolikus jellegének és lojális kapcsolatra
tÖrekedjék a hierarchiával ésa vezető katolikus világíakkal. Semmit sem
vonok vissza abból, amit a függetlenségre és szabadságra vonatkozóan
előadtam, de "vallom, hogy mindkettőt összhangba kell hozni ct katolikus
sajtó elkötelezettségével a csoport irányában. Tudom, hogy ezt nehéz esz
ményileg megvalósítani. és mégis ebben van a kérdés lényege. Nern-kle
rikálisnak lenni korántsem ugyanaz, mint antiklerikálisnak lenni, kriti
kusnak lenni nem ugyanaz, mint rombolónak lenni. .

Az egészségesen katolikus sajtó nyíltszívű, mi több, egyszer-másszor
kissé hetyke is a hittestvérekkel való érintkezésben, de így is hitelesen
katolikusnak kell lennie. Bármilyen is a kor és bármilyen is a környezet,
katolikusnak lenni míndíg egyfajta "készenlétet" jelent. Ha nem-katoli
kusok ma világszerte jóleső érzéssel állapítják meg, hogya II. vatikáni
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zsinat új fejlődést indított el az egyházban, ez nem kevéssé a katolikus
sa jt ónak köszönhető. Nélküle a zsinatnak kisebb lett volna a hatása, és
éppen ezér t ki sebb lett volna a sikere is.

Társadalomkritikai funkció

Csak akkor, ha felismerhetően k 1atolikus, tudja ez a sajt ó a feladatát
a sa ját csoporton belül és -- mondjuk meg - a külvilág felé is ellátni.
Nem "credo-pugno" (hit és ököl) mentalitással vagy triumfalizmussal (nem
hasonló-e ez a felfuvalkodottsághoz?), n em pátosszal va gy folklorisztikus
érzelgőséggel, hanem tapogat ózva és k eresve. Türelmetlenség és kárhoz
t atások nélkül lépünk párbeszédbe a m od ern másként-gondolkod ókkal.i-s
ugyanígy k ísérjük figyel emmel saját körünkben a vélemények alakulását,
cl", ez nem an nyi , hogy sz íntelenek va gyunk, mint a kaméleon, és hogy el
kendőzzük a neh ézs égeket. A nézetkülönbségek elől nincs miért víssza
riadnunk, ann ál inkább az ere tnek-hajhás zástól és a türelmetlenségtöl! .

Talán egyik legsürgetőbb probléma, hogy választ találjunk arra a
k érdésr e : m it je lent az, hogy " katolikus", s mi az egyház feladata és funk
ciója ezen a földön? Nem ér zem hi vatottnak magamat, hogy általános ér
vényű választ próbáljak adni. Azt vi szont állítom, hogy az ette vonatkozó
közfelfogás kialakításában a katolikus sajtónak komoly teendőt vannak.
Egyrészt azzal, hogy ismerüÚi, terjeszti és maga is átgondolja azt, amí' a
katolikus világon belül él és eleven. A bírálat fájni szokott, ezért van az,
h ogya jó k ritikus kertészkéssel, nem pedigbaltával dolgozik. A restaurá
láshoz nemcsak ro bbanó anyagra .van szükség. A kri ti kának az új leh~-

tőségeket k ell feltárnia, nem csupán s orom pókat állí tania . ,
Nyomatékosan rá szer étné k rnutatn í arra is, h ogy a kritika és a po

lémia nem az egyedüli feladata az ú jsá gíró na k . Ki kell vennie részét a
korszerii katolikus élet feltételeinek megtetemtésébőlis. Hogy milyen ez
az éle t, azt nem kell neki el őírnia, de nem is írhatja el ő. vegyszerűen ·ii2:étt
n em, mert ő sincs tisztában vele. Abból kifolyóan, hogy katolikusok v1j.
gyunk, nincs birtokunkban semmiféle kézikönyv, amelyet a társadalom
berendezikeCIésére vonatkozóan közhasználatra ajánlhatnánk. hisszük azon
ban, hogya keresztény történés csupán előjátéka annak, ami később betel
je sül. Lelkesít minket a keresztény 'perspekt íva, miközben reánk nehezé
dik a történelem. (Mert a történelem nemcsak örökség, hanem rés zben
tehertétel ís.) Mégis hisszük azt, hogy ú tb an' <vagyunk a beteljesedés feJé
Krisztusban. Ez a hit k eresés és kaland, amelyet nem szabad túls ágesán
kényszerítő és abszolutizáló elmélkedésekkel kís érní. . . . ,',

Minden bizonnyal úgy van, hogy a katolikus sajt ó társadalornkritikaí
funkciója m agában foglalja azt,.hogy ei: a sajtó nem függetlenítheti ma
gát a katolikus csoportban é s általában a. társadalomban uralkod6 ·felfo
gásoktól. Olyan beállítottság, amely teliesete szembefordulna a maga ka
tolikus csop ortjának és . társadalmának felfogásával , nyilván elképze.lhe
tetlen. A katolikus sajtónak 'na gy ajelentósége a k átolíkus közvélemény
kialakulá:sáb~n,föltéve,. hogy nem .próbál egy valamilyen véleményt ab
szolút érvényűnek íeltüntetni.A katolikus sajtónak - s ez életkérdés szá
m ára - zsurnalisztíkai szempontból is derekasnak kell lennie. Elenged
hetetlen, hogy szak emberek" dolgozzanak benne, s így ne maradjon el az
egyéb sajt ó mögött. A katolikus lapnak, mintsajtóorgánumnak, tudnia
kell versenyezni a többi lapokkaLHa nem ez az eset, akkor nyomban. ki
világlik, hogy a z ilyen lapnakalig, vagy egyáltalán nincs társadalornkrí-

. tikai funkciója. Végtére is a katolíkus sajtóriemcsak 'k atoHku sok szóesöve



~a.tolikusok számára, hanem eszköz a tár:sadalom többi c50portjaiva.l való
enntkezésre is. A katolikus sajtó nem veheti látatlanba, hogy van egy
meghatározott társadalmi rend, amely fejlődik. Ez pedig egész sor prob
lémát vet föl számunkra. Am ha a katolikusoknak vannak is bizonyos el
képzeléseik bizonyos problémák megoldásáról, ez még nem jelenti azt,
hogy kiváltságuk lenne ezeknek a problémáknak megoldására. Lehet, hogy
a múltban még gy.akran és nyíltan jelentkezett ilyen igényük, most azon
ban legfőbb ideje, hogy ebben a kicsinnyé vált világban, amelyben az
emberiség egyre inkább fölismeri sorsközösséget, párbeszédbe lépjünk a
másként gondolkodókkal. Nem részesei ők is az igazságnak?

Megbocsáthatatlan hiba lenne, ha a katolikus sajtó nem folytatna esz
mecserét ezekkel a másként gondolkodókkal. legyenek buddhisták) ateis
ták vagy humanisták. Akad probléma bőven. Csak éppen utalok a javak
igazságos elosztására, az emberi személy szabad kibontakozására, a nacio
nalizmusra és türelmetlenségre, a leszerelésre és a békére, a szenvedésre
és az élet értelmére. Vajon készen vagyunk-e, hogy keressük egymást,
hogy beszéljünk és dolgozzunk egymással? Vagy még túl sok a fenntartás?
Nincsenek-e sokan, akik félnek az eszmecserétől és attól való félelmükben
rejtőznek el, hogy ez az eszmecsere a saját meggyőződésükmegtagadására
vagy megkárosítására vezethet? Az ilyesmit nevezném kicsinyhitűségnek

vagy a saját felfogáshoz való görcsös ragaszkodásnak. Vagy, ami éppoly
rossz, hiányzik a kétely szabadsága, azé a kételye, amelyre az embemek
éppen azért van szüksége, hogy jobban megismerhesse önmagát. S van-e
még egy eszköz, amely alkalmasabb lenne erre a másként gondolkodókkal
való szembenézésre, mint a sajtó? Naponta gyűjthetjük az egymással kap
csolatban szerzett tapasztalatokat, napról-napra jobban hozzászokhatunk
egymáshoz. A katolikus sajtónak ez a funkciója is fölöttebb fontos.

Aligha okozhat meglepetést, ha egy pápai okmányt, amely összefügg
az előbbiekkel. helyenként megkérdőjeleznék.Az Ecclesiam suam kezdetű

enciklikára utalok, amelyet a most uralkodó pápa bocsátott ki néhány év
vel ezelőtt. Ebben a tárgykörben manapság valamivel több árnyaltságot
kívánnánk, azonkívül pedig jócskán defenzív és negatív magatartást ér
zek mögötte, amivel szemben utalni lehetne arra, hogya Jó Pásztorról (és
az elveszett juhról), valamint a drachmáját elvesztett asszonyról szóló pél
dabeszédből egészen más szellem sugárzik. A keresztény, ha segítségére
kell lennie valakinek, ne tegyen különbséget a szamaritánus és a saját
törzséhez tartozók között. Ha valaki haragszik ránk, eggyel több ok arra,
hogy beszélgetésbe vonjuk, és hogyan lehetne ezt jobban előkészíteni,

mínt azzal, hogyelmélyedünk az ő problémavilágában? Ennek pedig a
becsületes találkozás keretében kell megtörténnie, szerényerr és annak föl
ismerésével. hogya modern "másgl()ndolkodásúak" - mert legszíveseb
ben így nevezem az egyházon kívülállókat - egészen reális problematikát
és tragikumct hoztak szóba. Véleményem szerint éppen a katolikus sajtó
kitűnő eszköz arra, hogy, ha rangja van és nem emel egyfolytában félén
ken kifogásokat, ezt a párbeszédet folytassa. Természetesen le kell tennie
a fölényes tanító gesztusokról és vállalnia kell a beszélgetést olyasmikről

is, amikre nézve semmiféle tapasztalata sincs, és azokról is, amik riasztóan
hatnak reá.

A hit nem olyasmi, amit védeni kell, nem kincs, amit fenyegetnek és
amit el lehet lopni. A hitet el kell mélyíteni és kifelé sugározni. A hit fel
adata, hogy megújítson és utaljon a transzcendensre. Ebben a földi életben
a hit mindig egyúttal "keresés" is lesz, és ezzel nem áll ellentétben az a
keresés, amely az egész emberiség helyzetének javítására törekszik. A ka-
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tolikus sajtónak ebben a vonatkozásban is felelősséget kell vállalnia és le
hetőségeihez mérten sokat kell dolgoznia.

Befejezésül pedig - ezúttal hagyományos módon - így fogalmaz
nám meg a modern leatolileus sajtó öt parancsolatát: 1. A katolikus saj
tónak zsurnalisztikai szempontból színvonalasnak és magas rangúnak kell
lennie. 2. A katolikus újságíró ne higyje azt, hogy átvállalhatja a teológus
feladatait. 3. A katolikus újságíró törekedjék szellemi függetlenségének
megőrzésére. 4. A katolikus újságíró vegye ki részét a közvélemény alakí
tásából, de óvakodjék attól, hogy bizonyos felfogásokat abszolutizáljon,
mert pluralizmus és türelmesség illik a kereszténységhez. 5. A katolikus
sajtó, amennyire csak módjában áll, ápolja a nem-katolikusokkal való
érintkezést, legyen szószólója a minden embert egybekapcsoló szelidari
tásnak, ami azt is megköveteli tőle, hogy bátran nézzen szembe az idő

szerű világproblémákkal.

MOZAIK

Mint édes gyümölcsöt héjából,
képzeletemböl kituimozlak:
ilyen voltál! milyen lehetsz most...
Képek születnek, rajzolódnak
ezernyi színes változatban,
álmok, vágyak vetítik rólad.
Minden külső történés álom,
a világ veled van tele,
te vagy élő idegzete
létemnek• • •
"Es mint egykor anyai testem
hordozta magában testedet,
szinte érzem szívlüktetésed,
annyira egy vagyok veled.

2
Mikor elmentél úgy éreztem
forgó ég s föld rohan tovább,
csak bennem mozdula tlan minden,
nem visz a lét, időm megállt.

3
Neved a végtelenbe nyögtem,
kiáltottam utánad,
és kiszakadtam önmagamból,
hogy lelkem megtaláljad.

4
Sorsom fájának szép gyümölcse,
szememfénye, .kis magzatom,
jaj nekem, mennyire szeretlekl

5
Időtlenül lebeg a lélek
az űrben, ég és föld között.
Vagyok? vagy talán nem is élek?
Életeni hozzád kötözött
és elszakadt és eltörött.

Mikes Margit

303


