
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-



hány szemeIvényén túl alig létezik
valami, a képek erejében és a gon
'iolatok mélységében hozzájuk hason
lítható" - irja A. K i r c h g a e s s 
n e r. Ez a megállapítás nyilt,án meg
állja a helyét. Sokszor azonban vi
tathatóbb imaszövegekkel kell szem
benéznünk, például gyermekimákkal
vagy túl koros imakönyvek miseimái
val. Első feladatunk tehát, hogy e
gyéni imánk elindításához "jó" ima
szövegeket kel·essünk.
Szívből örülhetünk annak, hogy ke

resztény imádlcozásunk "nem lebeg a
nyitott térben". Athagyományozott,
természetfeletti életigazságokat tar
talmazó szavakban gyökerezik. Gon
dolati-érzelmi szegénység sújtana e
lelki hagyományok híján. Hiszen
gyakran semmi sem jut eszünkbe, mi
kor hozzáfogunk imádkozni. Ftirnd
tak vagyunk, szórakozottak. Olykor
lelki szárazság gyötör, gyámoltalan
nak. tudjuk énünket Isten előtt. Mily
áldás iiuenkor, hogy kész szövegek
hez nyúlhatunk, nem kelt fáradnunk
szavak keresésével. "Nem vagytok
már idegenek és jövevények, hanem
a szentek polgártársai és Istennek
háznnóve. A rostolokra és llr6fétákra
alapozott épület vagytok" (Ef. 2, 19
20). Mily jóleső az ilyen rokonság,
annyi szent é, annví nemzedék". a.kik
ugyanazon szavakkal imádkoztak,
énekeltek. Közös liturGikus imák
rnoruláso.kor ébredünk tudatára an
nak, hOGY eouhúzusik; mint anya tanít
és segít imádkozni. Nem vaqyunk
gyarló magunkra utalva kísérle
tünkben, hOGY Istent méltóképp di
csérjük és tőle ituiz jót kérjünk.

Imáink és főképp szöveges imáink
egyik nehézsége abból ered, hogy
monológgá válik, vagyis csak mi be
szélünk. Nem könnyű a párbeszéd
I.~tennel. O különös beszélő-partner.
Olyasmi az imatanulás, mint az ide
gen nyelveké, ahol tudunk már sok
szót és kifejezést, de megérteni ne
hezen tudjuk, például a rádióadá.st az
illető nyelven. Isten ugyanis nem ta
nít és nem vezet bennünket közvet
leniil, inkább csak hallgat. Ritka ki
vétel, ha tőle az imában olyasvalami
érkezik, ami felelet vagy kérdés szá
munkra. Az' imádkozás inkább csak
eszmélődés és előkészület arra, hogy
az életben elénkbukkanó Istent észre
vegyük és megértsük. Az isteni fele-

letek, hívások és felezólítások szikrái
köznapi emberi együttlétünk élmény
anyagából pattannak ki. Igy felel
meg ez bizonyára annak a módnak,
ahogy Isten bennünk és velünk él. Az
imádkozás mégis tanulékonyságunk
(V. ö. J á n 6, 45) és hűségünk zálo
ga. Nyomán sarjad hitünknek és Is
tenre hagyatkozásunknak igazi ter
mése: a jótett, az alázatos, áldozatos
szolgálat.

Az ima belső feszültségű nehézsé
geit és egzisztenciális jelentőségét le
mérve, csak hálásak lehetünk azért,
hogy az Istennel való egyedülle1,és
nek e nehéz tel'epén az egyház anyai
keze támogat botladozásainkban.

.Az ember sokszor talán azért ide
genkedik az imabeli .,szöveamondás
tól", mert attól tart, hami könnyen a
képmutatás határmesgyéire jut. Nem
ala.vta.lan ez a félelem és nem kel'''s
értés kell a veszély megelőzésére. Ki
virU amikor oluat i.~ mondunk, ami
túl soknak tűnik, pkldául:"Készebb
ruuruok: meaha.lni. mint téged meG
bántani; aki lát.i.'! és nem sír, élő

hittel az nem hír." Eayes maaasztoe
szinieaek: istenplménuét, érzelmi tisz··
tasáaát is csak ritkán vngJ/ soha.sem
érezzük. ..Di('sóriinl~ téoeii, á7d1.mk té
aed, imádunk térted. hálát adunk ne
ked nagy d;('.<n<PGedért''' :.- e.~:?'iinkhe

jutott-e valamikor is, hogy elnoruiol
kozzunk azon, amit itt mondunk cr
misén? Utoíériiik-e eqyéni átélésiink
ben ezt a belső tartalmat, vagy leg
alább fáradllnk-e azon, hogy nyomá
ba jussunk?

Az Istennel való párbeszéd sohasem
lesz könnyű múfaj. Ezért mint első

élmény üdvös az a hiányérzet. ame
lyet a külső szó és a belső lelkiség
összhanqja te-rén tapasztalunk. Sokat
nyertünk, ha megérezzük a különb
séaet a kész szöveg és a között, amit
valóban átérzünk. Ez az alázatos tu
datosság és tudatos auizatossáa a jó
imádkozás kezdő lépcsője, Világos,
hogy nem tudunk minden kifejezést
élményszerűen mapunkét'á tenni, de
ez nem is fontos. Egy-egy ima alap
tónusát kellene megélnünk.

Imaéletünk vallásos egyéniségün!c
kel eouiitt fejlődik és színesül. A
megújulás sziinieleti követelmény em
berségü.nkben és imádkozásunkban
egyaránt. E kétirányú törekvés titok
zatos kölcsönhatásokban gazdagítja
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életünket. Mea kell küzdenünk szin
te mindennap az imádkozó készségért
és lelkületért. Hogya közjó előmoz

dításában mínt hívők tevékenyen
résztvehessünk, feltétel gyanánt kéri
tőlünk a II. vatikáni zsinat, hogy újít
suk meg gondolkodásunk módját. E
szüntelen 'Újúlásnak hatásos iskolája
lehet a gyako'rolt és él·tett imádko
zás is. Határesetben előfordulhat,

hogy valaki mondogat ugyan imasza
vakat, de egész életében nem imád
kozik igazán, szívvel. C h e s t e r t o n
szerint mikor Krisztus visszavonult

NAPLÓ

egyedül imádkozni, lelke egyetlen
nagy kacagás volt. Ily magas, de
sziikséqes élményhez a kész imaszö
veg csak a szükséges startpálya. Szár
nyalni már csak a saját szívünk ér
zésével-tartalmával tudunk.

Örök szövegek nyelvén csendüljön
fel az én hangom is az imádkozó egy
ház egyetemes kórusában. Egyénien
próbált imádkozás tegye mindig mél
tóbbá e szerepemet lsten népének
közösségében.

Szántó János

KÖSZÖNETűNK A DÖMÉpITÖKÉ. Hat év munkája után 1968. június
21-én került sor az újjáalakitott pécsi székesegyház befejező ünnepségére. E
ritka pillanat különös értékéről szeretnék néhány szót ejteni.

Nemrég írtam arról, hogy az igazi templom lényegében világmodell. A
fölfoghatatlan és beláthatatlan univerzum csodával határos megtestesülése,
inkarnációja közöttünk. Valamiféle olyan "megfogalmazása" a mindenségnek,
mint a kagyló a tengernek. A valódi templom - s bizonyos értelemben még
innen a transzcendencián - a mindenség polgáraivá avat bennünket már puszta
formai erejével is. Művészi geometriája közvetitő, az immanens és a transz
cendens határán.

És ahogy meghalljuk a tengert, ha a kagylót füZünkhöz szoritjuk, úgy "szó
laltatja meg" a templomot az ünnep. ami viszont az örök inkarnációja a pil
lanatokra szabdalt időben. Ezért 'volt számomra, s mindannyiunk számára ki
vételes alkalom az újjászületett pécsi dám püspökmisés hálaadása, ünnepélyes
"megszólaltatása."

Ahogya gyerek a kagylót fülére szorítva lesi, vajon meghallja-e a ten
gert? - lépünk ki a dóm-térre, adjuk át magunkat a tér és a homlokzat külső

geometriájának. Az ünnep nyitánya, első fejezete ez: ahogya tornyok árnyé
kában és a tér mértanában igyekszünlc innen is, onnan is, törékeny léptekkel,
a hatalmas arányok nagyszerű fogságában és szabadságában a bejárat felé. És
ez az első szembesülés is rögtön a helyünkre rak, elnémít, új méretet kölcsö
nöz nekünk. Kicsinnyé válunk első érintésére; a dóm, az ünnep gyermekeivé.

Aztán következik a fényárban úszó templomhajó, s fölcseng a kórus nagy
szerű dallama. Kezdetét veszi az ünnepélyes szertartás.

És itt, és most, az ünnep és a dóm kettős keretében, valamennyien szinte
tapinthatóan érzékeljük a transzcendens valóság érintését. Azt a szegény gaz
dagságot, amit a szertartás csillagmozgása közvetít felénk, és ami tökéletes
szegénység és tökéletes gazdagság egyszerre, anélkül, hogya két dolog ellent
mondana egymásnak.

Kaphatunk többet ennél? A látható és láthatatlan egyház közösségének
szinte tapintható élményénél? A kortalan összetartozás tapasztalatánál? Sze
génység és gazdagság isteni egybeesésének e megsejtésénél? Aligha.

Köszönetünk a dómépítőké.

(Pilinszky János)
*

Hat esztendő megfeszített murfkájával az idei év nyarára befejeződott ha
zánk egyik legszebb műemlékének, a pécsi dómnak külső és belső helyreáll í

tása. Ez alatt az idő alatt !közel 300 sza'kértő és munkás dolgozott a restaura-
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