
A program összeállításában messze
menően figyelembe veszik a hallgatók
igényeit, kívánságait. Persze: mindíg
mindenben és mindenkínek lehetetlen
a kedvében járni, már csak azért is,
mivel a beérkező kívánságok gyakran
ellentmondanak egymásnak. A szerkesz
tőségek időnként kikérik a hallgatók
véleményét. Legutóbb ez év tavaszán
tettek közzé ilyen korkérdést. A vála
szok - a világ minden tájáról - azt
tükrözték, hogy a hallgatók többsége ál
talában meg van elégedve az adások
kal, a műsor egészének "profiljával".
{Valóban felbecsülhetetlen a segítség,
amelyet a magyar nyelvű adások hazai
teológusainknak. hitoktatóinknak nyúj
tanak, Ugyanígy - különösen a világ
egyház életéből vett dokumentumok, iro
dalmi tém,ák - hathatósan segítik ka
tolíkus újságírásunkat és irodalmunkat.
És ez a segítségnyújtás. eligazító tá
jékoztatás a szerkesztotc szándéka is.) A
magyar osztály munkatársaí rendszere-'
sen tudósítanak a hazai egyhází életről,

eseményekről. Éppen aznap, amikor ott
jártam, készült interjú Fábián Árpád
püspökkel, szombathelyí apostoli kor
mányzóval (aki éveken át a Pápai Ma
gyar Intézet rektora volt). A Vatikáni
Rádió rendszeresen ismerteti a hazai
katolikus kiadványokat, teológiai és
szépirodalmí könyveket. A hétről hétre
jelentkező irodalmi műsorokban több
magyar író is megszélalt már, részben

interjú keretében, részben önálló elő

adással. Így például Rónay György há
rom alkalommal beszélt a maí magyar
irodalom katolikus vonásairól, interjút
készítettek a Rómában tartózkodó
Weöres Sándorral és feleségével, Ká
rolyi Amyval, Kiszely Gyula zeneszer
zővel, Márkus Lászlóval, a Magyar Ku
rír főszerkesztőjével, és így tovább.
"Lelkipásztorkodás a mai világban"
cűmrnel a közelmúltban Cserháti József
pécsi püspökkel, Tomka Ferenccel, a
Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasával
folytattak beszélgetést. Az év elején le
zajlott római zarándoklat minden moz
zanaeáról - szinte percről percre 
tudósítottak. A zenei műsorban helyet
kapnak a legmodernebb törekvések, kí
sérletek - így a beat egyházi énekek,
beat-misék - is. -

És a jövő? VI. Pál pápa a Rádió hi
vatását "az isteni igazság és a keresz
tény örömhír hűséges szolgálatá"-ban
jelölte meg. Ennek szellemében a Va
tikáni Rádió továbbhalad a megkezdett
úton - vagyis az aktív dialógus útján
-, és amint a Szentszék, úgy maga is
minden alkalmat megragad a párbe
szédre. Adásról adásra tanuságot tesz
arról, amit Szabó Ferenc így fogal
mazott meg: "A hit nem ,Isten rabjai
nak' kényszerű szolgasága, hanem Is
ten barátainak örömben gyümölcsöző

szolgálata".
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fétísizáltan
a mozdulatok
mozzanatában
még visszalép
a halk hang
aztán továbbsiet
a zaj között
a zajtalan homályban
az árnyék ...
Valami jelzés,
hogy a ráeszmélt öntudat
visszajelentsen
mielőtt letérnék . , .
valami jelzés

hogy érzékeim
el ne haljanak
félig észrevétel
az a mozdulat,
mely belülről

az elfojtottságon át is
sugárzik,
mintha csak zárójelek között
lapulnék
s mindez
érzékeimben
s én
a mozdulatok mozzanatában
bénultan bámulok,.,
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