
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Eleternben az első könyv, ame
lyet jangol nyelven olvastam. a
"Happy Prince" volt, amelynek
csodaszép meséit és megértésük
gyönyörűségét azóta sem felej
tettem. Igy azután nem is le
pett meg, hogy most, amikor
Oscar Wilde születésének száza
dik évfordulójáról emlékeztek
meg hazájában és a külföldön,
valami ritk,a e,gyöntetűséggel

éppen ezt a művet emelték ,ki,
mint amely szerzőjének az írói
halhatatlanságot valójában biz
tosította, Ezek a mesék - álla
pítja meg Vyvyan Holland is a
Time and Tide hasábjain - a
szónak két jelentésében ,.li.dőtle
nek": keletkezésük és hatásuk
nincs történeti időponthoz köt
ve, mint Andersen és Grimm
oly sok meséje, s amit monda
nak, egyaránt szól fiataloknak
és öregeiknek. Uralkodó je,gyük
annak példázása, hogya szere
tet, a kedvesség, il nyájasság s
rnindenekf'ölött a türelem a le,g
nagyobb erények, amelyekből
Így együttesen bolrlogsásr fa
kadhat laz emberekre, Wilde
maga is úgy gondolta, amikor
visszapillantott életére, hogy ez
volt a legjobb és legmaradan
dóbb alkotása, Csak meUesleg
említve: a kötet azóta két balet
tet sugallrnazntt, az, egyikHt a
"li-'ülemül ci ésa rózsa", a mási
kat az "Önz,ő óriás" alapján,

-Wilde költői munkásság'ának
egészéről már nem olvan köny
nyű itéletet formálni, s emiatt
nehéz is helyét kijelölni a vi
lágirodalmi nagyságok sorában.
Mutat.iák a viták is, amelyek ma
sem szüntek meg körülötte. Az
egyik ok nyilván az, hogy nin
csen műf'aj, amelyhez hozz/á ne
nyúlt volna, s miután nem le
hetett e,gyformán sikeres ben
nük, 'a ~élemények aszerint vál-
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toznak, hogy meiv.ik oldalról án
dulnak feléje. A másik ok, hogy
Wilde legkiemelkedőbb alkotá
sai kereken hét esztendőre Z8U
folódtak össze, kezdve attól,
hogy betöltötte 33-ik életévét.
Első köztük a "Bol'dlog h~rceg"
1888-han, utolsó az, "Eszményi
férj" 1894-ben. Utána már csak
,egy nagy mű következett, 1898
han a "Readingi fegyház balla
dája", Wilde legnagyobb költe
ménye, amely már hattyúdala
volt. Zavaró körülmény végül,
hogy WfiJde a fényűzés és élve
zetek tultengő szeretete ellené
re is mély lelkíségrrel birt. EI
képzelő és beleélő képessége így
tökéletesen, olykor túl tökélete
senalkalmazkodott a pillanat
nyi hangulatához és érzékeny
ségéhez. Ennek nyomán viszont
hiányzik az egység költői mun
kásságában : é.ppena Iellegzetes
művei úgy hatnak, mintha
mindegyiket más és más valaki
írta volna.

Vannak, akik kifogásol.iák
Wildenál, hogy másokhoz viszo
nyítva keveset írt. Ezek azon
ban elfelejtik - figyelmezt.et
Holland -, hogya legtöbb szer
z,é~ életében a 40 és 55 közti évek
a legtermékenyebbek, .Wilde pe
dig előbb szünt meg írni, sem
mint e: korba belénett volna.
Annál csodálatosabb persze.
hogy 'aránylag kevés kiadvány
nyal és oly rővdd idő alatt meg
tudta 8ze:rezni magának azt a
rangos helvet az angol és a vi
lágirodalomban, amelyet ma
sem tagadlllak meg- tőle.

Legtöbb művét, mint tudjuk.
mag-yarra is lefordították. Köl
teményeit Babits Mihály, a Bal
ladát Tó-th Árpád. Hat szrnda
rabját nálunk ,is játszották, a
hetediket - "The Importance of
Beinz Earne'st" -, amelyiket



Holland a Iegértékesebbnek
mondja, nálunk (a cím lefordít
hatatlan szójátéka miatt) Run
lJury néven adták.

Közismert dolog, hogy Wilde
Írói pályafutását és életét is az
a szomorú erkölcsbotrány törte
derékba, amely miatt két évet a
reading-i fegyházban kellett töl
tenie. Ott Irta remek vallomá
sát, a "De profundis"-t, majd
kiszabadulása után a híres Bal
ladát, arról a fogolytársáról,
akit azért ítéltek halálra, mert
megölte a kedvesét, A "Boldog
herceg" mellett ez a másik mes
terműve. amelyet a világ vala
mennyi nyelvére s nem is e'f!:Y
esetben lefordítottak. Németben
például magam is két fordítását
ismerem. A Ballada még hazá
jában is rehabilitálta a költőt:

ujból n~itva várták a kiadók
ajtai. Egészsé~ azonban alá
volt ásv'a s két óvre rá, 1900
ban, Párisban, ahová "Me1moth"
néven önkéntes száműzetésbe
ment, 44 éve,s korában meghalt

Vyvyan Holland tanulmányá
nak azonban nemcsak azért
örültem meg, mert noha Wilde
legtöbb műve megfordult a ke
zemben, ez volt az első komo
lyabb elemzés, amelvet róla 01
vastam. Hanem elsősorbanazért,
mert világosan kifejezte azt,
ami t bárki megérezhetett.. neve
zeteseu, hogy Wilde sűrű bot
lásai közott és azok ellenére is
mélyen keresztény lélek volt.
Halhatatlan meséi és az a sok-"
sok misztikus vonás; amely mű

veit átszövi - jusson csak
eszünkbe a .Dorian Gray arc
képe" -, meggyőzőern tanúsít
ják, mennyire vonzódott a ma
gasabb, a természetfölö'tti, sőt a
kimondottan vallásd értékek felé
A readinzi évek, amelyek alkal~
mat adtak a költőnek a fokozott
öneszmélésre, minden keservük,
talán .igazságtalanságuk mallett

IS szinte kegyelmi beavatkozás-

nak tűnhetnek fel előttünk. Kii
lonösen, ha megfelel a valóság
nak Hollandnakazaz állítása,
hogy Wilde, aki ír protestáns
ként született, a halálos ágyon
katolikus hitre tért.

A költő hányatott életének er
ről a befejezéséről én még so
hasem hallottam. Arra kell az
onban gondolnom, hogy mások
számára is ujdonság lehet mert
annak .e. széo meg-emlékezésnek
szerzője, amelyet a centenárium
alkalmából az Osservatore Ro
mano tett közzé, Giovanni Paoi;
sem tud róla. Mi több, Paoli
egyenesen azt írfa, hogy ,ia vég-
ső döntéshez oa nagy individu
alístának nem volt meg a bá
torsága" .

Ettől a kérdéstől eltekintve
azonban, amely eszerint még
tisztázásra szorul, Paoli is po
zitiv módon értékeli Wilde lel
ki-szellemi alakulását. Ezt rög
zítik meg' már a bevezető sorai:
"Abbanaz évben, amikor dog
matikusan is a világ elé lépett
a Szeplőtelen Szűz, szűletett

mez Dublinbana túlfinomult
írek legkülönösebb szernélvi
sége: Oscar Wilde, akinek lel
ki egyenlegét az utolsó pilla
natban Mária hozza rendbe."
Addig azonban az időbeli rövid
ség mellett is hosszú az út, ám
ha hosszú, annál érdekesebb és
tanulságosabb.

Wilde első 40 éve --- mutat rá
Paoli -a világtörténelem és
irodalom nagy hedonistáit idé
zi. Szardananál. Petronius, Ben
venuto Collini, Henry Murger ...
Élet .a tisztán testi örömök.
"Cs,aka gyönyört Imrestem 
vaJlGtta később Wilde -, nem
volt élvezet, amit IDi ne próbál
tam volna. Lelkem gyöngyét
beledobtam a boros serlegbe, fu
volák hangjára futottam be ,a
margaréták ösvénvét, Iépestül
nyoltem a mézet". S ha agyába
VIllant olykor: 1.'7,·-e it boldog-
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ság ], már a gondolatot is elűz

te magától: "Nem, a boldogság
nagyon is köznapi, emberi vá
gyak07..ás. Csak a gyönyörűség
szárnít, S mindig azt akartam,
ami fi legtrflJgikusabb." Innen a
semmibevétele mdndannak, amit
a társadalom erkölcsi és jogi
törvénynek fogadott el. A mű
vészet abszolút szabadságát má
sok is kővoteltók, Wilde azon
han kevesli azt, hogy csupán
meg-írhassa, amit akar. Ö élni
is a kénye-kedvére akar, mert
meggyőződése, hogy Ifi művész

legelső és legközvetlenebb ,alko
tása maza az élete: korlátozni
ezt az életet annyi, mánt meg
csonkítani és hazuggá tenni az
egész művészetet, Színto der
mesztő az a konokság - mond
ja Paoli -, amellyel Wilde ki
tart amellett, hogy a művész

életét is csupán művészetnek

szabad tekinteni. Szer-inte a tár
sadalomnak is érdeke. sőt köte
lessége, hogy tudomásul vecve
ezt. mert számára nagy alkotá
sok csak a művész •.nagy" éle,
t~nek méhéből támadnak. Minél
féktelenehb. tombolóhb ez az
élet. annál bizonyosabb a műre
mek. Ene jeg-yez1te meg' Huvs
mans. aki maga i s sok minde
nen ment keresztül : "Akkor te
hát a tehetség a bűn gyümölcse
lenne'l"

A fegyhá", tett pontot erre a
szakaezra. Hogy mi minden za i
Iott le l'l"k-lmr a readinzi falak
között Wilde bensedében, 'a ,.De
profundis" örökítette meg. A
r"lf"cl,,7,~sek lrrwa kezdf\r1;;tt vele
Fe1fede7.te Wlild~, a fájdalmat:
mint éPi ajándékot, arnelv ~'lOlr

kalta értékosebb a gyönvörn~l,
az alá7.atot, mint a fq;d,.tlom
ha <l7n osf tásán ak oredrnénvét,
felfp(lw~te a fplehuátot és a tAr
sadalmat, akivel VR crvamelv
Ivel f'l7.flmben mindaddiv csak
mPiP.'Vet,é,.t P1"7iJtt. Fl fn1fedp7,te
mindenekfölőtt Krisztust, mint
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önmagának ,.szakasztott mását"
és a példaképet, nuint az összes

. többi felfedezések szintéelsét,
Amikor ráadták a csíkos gú
nyát, amely megbélyegzi a tár
sadalomból kizártakat. még Íp-y.
kiáltott fel: "Miosoda borzal-

"mas vég ez!", utóbb azonban
még hangosabban kiáltotta:
"Micsoda nagvszerű kezdet ez!"
Úgy érezte akkor: az egyetlen
igazságtalanság, amely érhebi,
ha megétkadályoznák. hogy 00
költözzék "a fájdalomnak feke
tébe vont padlásszobáiba". ŰS>aJk
egy valami gyötörte. Az a gon
dolat. hogy nem cselekedheti ŐH

utána sem cselekedheti ~meg
mindazt a jót, amit tenni sze
retne, Mert ő nem a tettek em
bere, aki kevés pénzzel is áldást
fakaszthat; csupán költő, s mi
értelme az ,.én"-en kívül az egés7.
költészetnek'l S Wilde, aki nem
rég-iben még ,a rossz előtt álló
sorompókat döntözotte, most
amiatt szenvedett, hogy a jó
nak is korlátjai vannak.

Helyes megtátással emeli ki
azonban Paoli : azzal, hogy ma
gához ölelte a fájdalmat és alá
zatot, s tisztelettel tekin tett fel
a megfeszített Krisztusra, Wil
de még' nem fordított hátat az
individualizmusnak és az ellent
mondások hajszolásának. A jó
ban is ő maaa akarná d'iktálni
önmaga számára a törvényeket,
mint ahogy előtte a rosszhan
cselekedte. Saját elhatározását
veszi az egyetlen szabálvnak,
arnelvnek nincs szükség-e sem
nl'ökre, sem útjelző kövekre.
Wilde úiabb élete is tehát me
gint csak kaland, nyilt és sze
szélves kaland. amelynek meg
n~llJ. jósolhatnók a kibontako
zását,

A fh:idaloPl. amely hirtelen
s7,akadt rÍJ Wildwra s ú i neki
ind'lhí<lra kÁf'l7teUe. másokat is
fon-1alkoztatoU azokban a na
pokban. Nietzsche fellázadt el-



lene, Schopenhauer uralkodó
nak ismerte el. Wilde pedig azt
hiszi, hogy úgy jár el, mint Jé
zus, ha a fájdalomból ékességet
készít, 'a feiére teszi koronának
és énekel róla. Az á Krisztus
azonban, akinek hűségére tér.
magán viseli Wilde esztetízáló
elzondolásának minden szerte
lenségét, Ez a Krísstus kizáró
lae művészi és művéss, életében
és beszédeiben, csodáiban, sőt a
Kálvárián is. Mi:vthogy pedig
lényegesen műrernek, kell, hogy
ez a Jézus legyen a középpont
ja minden magas művészetnek.

amely utána következik, Ez a
magyarázata annak, hogy Wil
de, aki minden idegszálában
még míndiz a renaissance esz
t.éitája, ellene fordul most a re
naissancenak, ellene 'azért, mert
ez a renaissance szakít()tt a ke
resztény művészettel.

Nyilvánvaló - fejti ki a to
vábbiakban Paoli -, hogy Wil
de Kriaztusa inkább a Renané,
mint az evangéliumé, Mutatja
az is, hozv a "Jézus életét" Ő
massa jellemezte ekként: "Az
ötödik evangélium Szent Ta
más szerint." De egészen furcsa
a viszony is, amelyben Wilde
szemleli magát Krisztussal. Nem
a Teremtő ósa teremtmény, az
Istenség és az imádó viszonya
ez, hanem a "k.artársé",azzal a
kiilönbséggel mindenesetre, hog'y
Krisztus mérhetetlenül tökélete
sebb nála. Rokonnak érzi magát
az individualista törekvésben, a
fájdalom átélésében. 'a farize
usok megvetésében, abban az
optimizmusban. hogy mindazok
üdrvözülnek.akikakarnak üd
vözülni. s annak hirdetésében,
nou a külső törvénynek mesz
87A fölötte áll a személyes lel
kiismeret. Wildeban. sajnos,
nincs mez az értelmi felkészdilt
sé~. amely átseeíthetné ezen az
érzelmi és érzeleőahullámveré

sen, Látszik. sokkal jobban ra-

jong a művéssi paradoxonokért,
semhogy beálljon a hitújoncok
közé, s a börtönben felfedezeM
alázat ellenére is sokkal gőgö

sebb, semhogy imádásra hajt
sa meg a térdét.

De mégis! S amit Paoli c
"mégiis" utána elmond, ugyan
csak megragadhat minket, Azt
írja szószerint:

- Wilde elveszett volna. ha
a kereszténységhez. az út csak a
pápán, vagy Jézuson. .. igen.
Jézuson át vihetné el az embert,
Van azonban e~y 'I'eremtrnény,
akivel nem lehet vitatkozni,
mint ahogya pápával. vagy Jé
zus Krisztussal vitatkozhatunk:
ez a Madonna, ,aki századok óta
képes arra és mezszokta, hogy
"nagyobb dolgokat esolokedjék,
mint amelyeket Én cselekszem"
(Jézus szavai), Emberi módon
vonzódva Jézus felé, de angli
kán módon visszariadva a ka
tolicizmustól 'a pápa miatt, aki
nek "tizenegyezer szobája" van,
Wilde a Szűzanyához meaekül Fi

őt köszönti. akit "örömmel és
fájdalommal koronázott meg- az
lsten". Zseniiének utolsó fellán
golásában "Rosa Mystica" cím
mel olyan költeményeket ír.
hogy nem is hinnők tőle szárma
zásukat. A jó művelésének, az
apostolkodásnak, az alázatnak.
a megujhódásnak szándéka és
elhatározása: hatvánvra emel
ve ...

Kár, nagyon nazv kár, hogy
a halál megátolta az utolsó
fordulat őszfnteségének lernéré
sét, A hódollat és tisztelet Mária
iránt azonhan így is biztató
tény marad. Ha nem is nevezte
volna annak. a végső é<s felsza
badító sog'Ítsóget mégis csak cl
katot ieizmusban találta meg OF
car Wilde.

"S lehetséges-e fejezi bt'
Paoli -, hog-y olyan Anya, mint
Mária, s olvan két gyermek.
mint a Wilde gyermekei. no
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tudták volna megmenteni az
apát, aki már az üdvösség út
ján haladt!"

Mert Wilde két fia, Cyril és
Vivien, mind a k8'ttő szerzetes
lett.

*
"Milyennek képzeli a jövő

szentmiséjét'l" - ezzel a kér
déssel fordult az Universe szer
kesztősége Clifford Howell Jé
zus-társasági atyához, akiről
így méltán Ieltételezhetem,
hogy szakértője a liturgiának s
alkalmasint személyesen is
résztvett ,a reformot előkészítő

nemzetközi megbeszéléseken.
Válasza mindenesetre a legérde,
kesebb közlemény a tap kará
csonyi, ünnepi számában; ak
kor is az, ha - mint gondolom

többrendbeli kiegészítésre
szorulna, s általában is hiány
z,~k belőle vagy mögüle az, amit
.,perspektivának" vagy "hori
zontnak" szokás nevezni. Elvi
problémár ugyanis csupán a be
vezetőben vet fel Howell: sza
bad-e hozzánvúlni a misemon
dás megszokott menetéhee.I Ér
dekessége mellett azonban így
is megvan a közleménynek az az
értéke, hogy legjobb tudomásom
szer-int ez festi meg az első át
fogó és szemléletes képet a
szentmise szertartásának aián
lott módositásáról. amely felől

mindeddiz csak részletek kerül
tek a nvilvánossác elé.

Mindannvian tudjuk - bo
csátj,a előre Howell ,hogy
amikor az Úr Jé'luS az utolsó
vacsorán parancsba adta: "Ezt
f'selekedjétekaz Én emlékeze
temre", ezzel megalapította és
intézményesítette n szentmise
úldozatát. Nem állapította meg'
azonhan annak liturg-iáját,
vagyis azt II módot, ahog-yan a
meg-hagyásnak eleg'et kell tenni.
Csupán a lényeg volt mego:az
apostolok és utódaik veg-yék ke
zükbe II kenyeret és bort, az

!\2

üdvözítő szavainak megismét
lésével változtassák az,t Krisz
tus testévé és vérévé, s részesít
sék belőle a jelenlevőket is. Min
den más, ami körülveszi és meg
világítja ezt a lényeget, már Ii
turg'ia, amelyet az egyház dol
gozott ki. Következésképen az
egyház meg is változtathatja
ezit a liturgiát, mint ahogy is
mételten meg is változtatta II
történet folyamán.

Az, utolsó négy században
nem változott a szentmise szer
tartása, nagyon valószínű azon
ban - mondja Howell -, hogy
hamarosan újabb változások
nak leszünk tanúi. Az elmult
négy esztendőben ugyanis a
Szen1:JUJtya bátorítására és he
lyeslésével értekezletek sorát
tartották e tárgyban a világ
vezető liturgiai teikintélyei. Bí
borosok, érsekek, püspökök és
nagy tapasztalatú lelkipászto
rok jelenlétében s ezek· támo
gatásával vitatták meg a teen
dőket. A SzentatYa mindannvi
szor áldását adta reájuk, két
alkalommal pedig- a Ritus-kon
gre,g-áció részéről megfigyelő t is
küldöbt, A Szentatya ezzel vilá
gosan kifedezésre juttatta
emeli ki Howell -, mekkora
fontosság-ot tulajdonít ia meg
beszéléseknek il a belőlük kiér
lelődő konkrét javaslatoknak.

Ezeket la j'avaslatokat - foly
taija Howell - most tanulmá
nyozzák Rómában. Senki sem
tudja, hogy mennvi idő múlik
el ezzel. Nem sedteni az,t sem.
hogy mi lesz la sorsuk az egyes
.iavaslatoknak. Az azonban bizo
nyos, hogy a Szontatva szilár
dan meg- van győződve a reform
szük,s-égéről, s az is bizonyos.
hog-y nem fog késlekedni azok
nak a változtatásoknak életbe
léntetésével, amelyeket haszno
saknak itél. A Breviárium és a
Rituálé eddici reformja, a hus
véti vigilia bevezetése, a szent-



ségi böjt új szabályozása, elég
gé megmutatta: a Szentatya
haboz-ás nélkül és azonnal cse
lekszik, mihelvt felismerte és el
döntötte magában, hog-y mi vá
lik a lelkeknek javára.

Howell nyomatékkal hangsú
lyozza, hogy az eddig előterjesz

tett összes javaslatO'k csupán az
ünnepélyes, a hárompapos nagy
misére vonatkoznak. Szerinte
ugyan nem kétséges, hogy már
ez a részleges reform is megfe
lelő változtatásokat vonna ma
gával az énekes és a csendes
szentmisékben is, de hog-y mik
lennének ezek, erről e pillanat
ban még csak személyes nézete
it adhatná elő. Kísérjük figye
lemmel tehát, hogyan folynék
az ünnepélves nag-ymiseabban
az esetben, ha a Szentatva ma
gáévá tenné a nemzetközi litur
gikus értekezletek valamennyi
javaslatát.

Amikor a miséző pap és a se
gédlet belén a templomba, a
kórus megkezdi az Introitus
én eklését, nem várja meg tehát,
míg azok odaí i s lépnek az ol
tárhoz.

A szentélybe lépve a miséző és
11 segédkezők térdet hajtanak
az oltár el ő,tt , utána az ülőhe

lyekhez mermek Ól' felsorakoz
nak. Nincs tehát ima az oltár
lábánál. s nem niennek fel az
oltárhoz, hogy elmondják az In
troitnst.

A kórus és a nép most a
Kvriét énekli. A miséző és a se
g-édkezők együtt énekelnek, nem
pedig' egymásközt mondják el a
Kyriét, mint jelenleg.

A pap a Gloriát intonálja s az
PgéRZ hívősereg belekapcsolódik
az énekbe. A miséző és a segéd
kezők nem mondják el csend
hen a Gloriát s nem ülnek Ie
után a. mint most, hanem végig
II néppel egyÜ!tt énekelnek.

Utána a -pap az olvasópolchoz
meg-y, amely a szentélv köze-

pén áll. A nép felé fordulva
Domínus vobiscum-ot énekel,
amelyre a hívők felelnek. Ore
mus következik, utána a pap az
oltár felé fordulva a Colleetát
énekeli, amelyre a nép feleli rá
az Ament. Osak egy Collecta
van. Utána a pap visszatér ülő

helyéhez, s Ő is, meg a hívek is
leülnek,

Most a szubdiákonus lép az
olvasópolchoz s a nép felé for
dulva n hívek anyanyelvén
énekli el a napi szentleckét, A
miséző pap nem olvassa el a
szeritleckét latin nyelven
sem -, hanem mint mindenki
más, ő is a szubdiákonust hall
g8Jtja, Nem .mondja el a pap a
Gradualétsem. mert ezt is a
kórus énekli, mialatt ő megáld
ja a szubdiákonust, majd a diá
konust a könyvével együtt.

Az evangéliumhos a segédlet
ugy.anúgy sorakozik fel, mínt
jelenleg, majd odakíséri az 01
vasópolchoz a diákónust, aki
szembefordul a néppel. A hívek
is felállnak s ők felelnek a Do
minus vobiscum és a Sequentia
sancti Evan~elii saavakra. A
diákonus a hívek nyehén éneik
li el a napi evanzéliumot, A mi
sézö pap egyáltalán nem olvas
Sa el az evansréliumot, latinul
sem, hanem helyén hallgatja
állva a diákonust. A szentléokék
és evangélium-szövesrek a javas
lat szerint csak négyévenként
ismétlődnének,

Az evangéliumot követő szerit
beszéd végeztével mindenki fel
áll. A pap, aki szintén felemel
kedett ülőhelvéről, a Credót in
tonálja, amelyet az egész nép
énekel tovább. A miséző és a
seg-édkezők ti. Credót sem mond
ják el maguk között, hogy utána
leüljenek, hanem állva marad
nak ésa néppel éneklik vég-ig.

A pap most az olvasópolchoz
lép s a nép felé fordulva Do
minus vobiscum-mal köszönti
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őt. A válasz elhangzása után a
nép nyelvén énekli: "Imádkoz
zunk Isten szent egyházáért ... "
Ezt a felszólítást ma csupán
Nagypénteken hallhatjuk, akkor
is latin nyelven. Miután a pap
így bedelentette az imaszándé
kot, a diákonus éneke hangzik
fel, ugyancsak a hívők nyelvén:
"Hajtsuk meg' térdeinket."

Rövid ideig mindcnki magá
ban, csendesen imádkozik, A
szubdiákonus énekére: "Kelje
tek fel", a hívek felállnak s a
pap az oltár felé ford:ulva ének
li: "Mindenható örök Isten ... "
Az Ament a nép feleli rá.

Utána a pap a hívek felé for
dulva énekli: "Imádkozzunk ál
dott pápánkért, Piusért ... " A
diákonus és a szubdiákonus fel
szólftásai, a pap imája és a nép
válasza ugyanúgy követik egy
mást, mint előbb. Hasonlóképen
a további imaszándékoknál is.

E,zelmek la könyörgéseknek be
f'ejeztóvel a miséző pap és a se
gédkezők felmennek az oltárhoz.
A pap nem olvassa az Offerto
rium verseit, hanem a kórus
énekli azokat. A kenyeret és
bort előhozzák, felajánlják és
meefüstölik, mint eddig. Az Of
fertorium mai r-itusában nincs
változás egészen a Secrotáia, ezt
ugyanis a pap most hangosan
énekli. És Secreta csak egy van.

A Praefatic ugyanúg-y folyik
l~, JPi,nt most., de v~,g-eztévela mí
sezo es a segedkez(}k nem mond
ják a Sanetust. hanem együtt
éneklik a néppel, egészen a Be
nedictus vég-éig. Csak mikor az
Ilnek vézetért, kezdi ela pap a
Te igitur-t.

A Canon csendes, ugyanúgy,
mint ma, de több Amen elma
rad belőle. A doxológiából a
pap nemcsak a négy befejező
szót énekli hangosan, de az egész
Per Ipsum et cum Ipso et in
Ipso seövezét, Térdet csak a hí
vek Amen.ie után hajt.
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A Pater nostert ugyanúgy
énekli a pap, mint eddig, az
Amen azonban elmarad. Elének
li az embolizmust - Libera nos
- is. Utána csendben követke
zik az ima a békéért. A Pax
Domini továbbra is hangos s
ezt követi nyomban a Pax adá
sa.

Most a pap megtöri a Szent
ost~át., Ala~ta a ~é'P ,~Z, Agnus
Del-t énekli. A rmsezo es a S8
gódkezők sem nem mondfák,
sem nem éneklik.

A pap áldozása ugyanúgy tör
ténik, mirut eddig, de nyomban
utána la nép is a szentséghez
járul. Nincs tehát Confiteor.
Misereatur és Indulgentiam. Az
egyes áldozóknak a pap csak
ezt a két szót mondia: "Corpus.
Domini" , nem pedig a jelenlegi
hosszú formulát,

Aldoztatás alatt a kórus a
Communio zsoltiárát énekli i
annyi verset belőle, amennyr
szűkséges. Mindezvik versre II
nép rövid választ énekel.

A pap elvégzi az abluciókat,
mínt most is. de nem olvas sem
mi Communiót. EhelyeH lelép
az oltárról az olvasőpolohoz,kö
szönti a népet és elénekli a
Poatcommuniót.

A diákonus énekli most az lte
missa est-et - minden misébe
ez kerülne kivéve a requiemet

, utána a pap áldást ad,
amelyre az egész nép feleli rá
az Ament.

A pap és a segédlet térdet hajt
most az oltár előtt és kivonul
a szentélyből. Vége a szentmi
sénele Nines utolsó evangélium.

Közleményének befeje7,ő ré
szében méltán mutat rá Clifi'ord
Howell: az olvasók most köny
nyen ellenőrizhetik, vajjon is
merik-e és értik-e eléggé a
szentmise szertartását, annak
szerkezetét és a különböző re
.szek jelentőségét. Mert hissen
nyilvánvaló f{ízi hozzá



hogy nem szerepel itt egye,tlen
változtatás sem, arnelvet a li
turgia szakemberei ok nélkül ja
vasoltak volna. Ehhez természe
tesen nem is férhet kétség. Biz
ton remélhetjük azonban, hogy
magukról az okokról ésa hoz
zájuk kapcsolódó érvekről,nem
kü!önbenu liturgiatörténeti és
pasztorális szempontokról is ka
punk még- majd, itt a folyóira
tunkban is, avatott t ájéko7.t,U
túst.

*
Azok közül az állatfajok kö

zül, amelyek csak az újabb kor
ban vesztek ki, az őstulok, a
.,bos primigenius" nagyban fog
lal.koztatta a természettudó
sokat. Ez az állat, amelyet nem
szahad összetéveszteni, mint
ahogy sokáig összetévesztettók,
az európai vagy az amerikai
bölénnvel - "bison bonasus" és
..bison americanus" --, az, eddi
g'Í meg-állapítások szerlru kere
ken 300 éve tűnt el földünkről.
Utolsó néldánvát, amelyről biz
tos tudomásunk van, 1627-boll
ejtették el a Visztula erdősézei

ben. Legalább is ezt ída Nicola.
Rusconi, kapcsolatban azokkal a
figyelemreméltó és elvi szem
pontból is jelentős kísérletek
kel, amelyeket az őstulok "visz
szafejlesztése" irányáhan végez
tek.

A paleontológusok és a zoo
lózusok mind egyetértenek ab
ban, hogy az őstulok hazája In
dia volt. Innen vándorolt be
EU!"ópába és És~,akafr.iklÍ?1l; m§g
a Jegkorszak végefelé, lépésröl
lépésre haladva, úgy ahogy a
környezeti változások kedvezőbb
éghajlatok és Ieeelők keresésé
re ösztönözték. Külön ösen Kö
zéoeurópa erdős síkságait száll
ták meg, ahol hosszú évezrede
ken át meelehetős zavartalanul
élhettek, Vég'ÜI is azonban az
emberi népesség szaporodása és
terjeszkedése egyre keletebbre

ezeritotta állományukat, ame
lyeta folyionos vadászat
amúgyis alaposan megritkított.
Életfeltételeik. amelyek Afriká
ban már jóval előtte tűrhetet

lenekké váltak, Európában is
fokozatosan romlottak. Számuk
folyvást csökkent, majd telje
sen elenyészett.

Hogy "rnik voltak az őstulok
külső .iellegzetességei, a reánk
maradt ábrázolásokból elég pon
tosan megállapíthatjuk, törnegé
ről és bonctani szei-kezetérőlpe
dig a esontmaradvánvok teljes
hi.telességgel tájékoztatnak. Az
őstulok átlagosan kétszer ak
kora volt, mint a mai szarvas
marha, a "bos taurus". Mariá
nak, vagyis válltájának magas
sága két móter, Szarvai két vé
ge közt a távolság ugyancsak
két méter, 'I'estvonala eltért a
mai szarvasmarháétól. A him
sokkal nagyobb és testesebb volt,
mint a nőstény. Utóbbinak ter
mete nem igen multa felűl II
mai szarvasmarha jól fejlett
példányának termetét.

Mint.hogy a mai szarvasmarha
az evolucíonisták feltevése sze
r int az őstulok fiziológiai el
korcsosulásából állt elő, a szá
zad elején több tudós agyában
is megfordult a gondolat, hogy
keresztezések és más genetikai
beavatkozásole útján ujból ki
lehetne tenyészteni az összes tu
lokfélék ősét, a "bos prímizeni
us"-t. Meg is indultak a kisér
letezések a legkülönbözőbb tu
lokfajtákkal, a kanadai és in
dián bölénytől kezdve az euró
pai szarvasmarháig, Nem való
színű azonban, hogy valahol is
kielégítő eredményre jutottak
volna, mert mindeddíz csak két
német zoológus, Lutz Heck é8
Heinz Heck jelent.éséről ~rtesiUt
a nagy nyilvánosság. Ebben a
jelentésben. amely még 1934-ben
íródott, a Heek-testvérek közöl
ték, hogy 20 éven át folytatott
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fáradozásaikat siker koronázta,
mert előállították azt a tipust,
amely hasonló az antik őstulok
hoz. Előadták, hogy bikaviada
lokban kitűnt spanyol bikákat és
jól futó teheneket párosították,
mint amelyek leginkább meg
ordzték az őstulok fiziológiai és
pszichikai vonásait. A végül is
kitenyésztett hímeknek már fe
kete a szőrözetük, akár az őstu

laké, s megvan 'a farukon a jel
legzetes. világos sáv is. A nősté
nyek vöröses színűek, Az uj
szűlött borjak színe szürke,
amely idővel megsötétedik, úgy
amint az őstuloknál is történ
hetett. S a Heek-testvérek csak
hamar be is népesítettéik a né
metországi állatkerteket az ő
tenvészetűkkel, amelyről még
szakkörökben is sokáig azt hit
ték, hog-y azonos a hajdani ős
tulokkal.

Cs-ak a háború után, amikor
cl tudósok ujból munkába fog-

A KIS ÚT

hattak, merűltek fel kétségek az
őstulok ilyen feltámasztását ille
tően. Egyre többen kezdték fir
tatni, hogy a Heck-Iéle állatok
nak nincs sok közük az ő8tulok
hoz. Nemcsak súlyban és tö
megben maradnak el messzo mö
gőtte, de hiányzanak belőlük a
valóban jellegzotes jegyek is,
köztük a feet vonala, oa szarvak
alakja és a testtartás. Nem be
szélhetünk tehát még "törpe" ős
tulokról sem; amit Heckék an
nak neveztek el, csupán a házi
szarvasmarha különböző válfa
jainak keresztseését tükrözi.
Legutóbb azután - mint Rus
coni írja - Kőhler, a közismert
kiváló biológus zárta le nemle
ges értelemben a vitát. Kimu
tatta. hogy az eredeti tipust még
elmélethen sem állíthatjuk visz
sza akkor. amikor az "elkorcso
sult" utódok csirasejtjében több
mint 60 kromozómával kerülünk
szembe.

... összetett kézzel kért és úgy könyörgött, mint egy kis gyer
mek, hogJ) ne álljak boldogsá.qa útjáoa, mert az illető tisztessé
ges nő, és csak akkor hajlandó férjem közeledését elfogadni, ha
az elválik tőlem és őt annak rendje és módja szerint feleségül
oeszi. Mit legyek luii.? Ut6végre van bennem annJli önérzet, hogy
ne fussak olyan szeké}' után, amely nem vesz fel. Amellett sa.}
nálom is, mert úgy lefofiyolt, min: egy csontváz. Mé.q al gyere
kekhez sem szól, sem. az anJ/jához.; persze, mert ez az én párto-
mon van. Csak azt tudom elgondolni, hogy menien, én nem var
rom mo.aam a nyakába, wtn bennem annyi büszkeség ...

Csakhogy ez nem büszkeség és
önérzet kérdése. hanem a hité
t~S erkölcse. Katolikus házassá
g-ot köt.öttek. vagvis holtomig
lan, holtáiglan való felbontha
tatlan frigyet. Ennek tudatában
hagyta el anyját és apját, így
adta oda leányság-át, igy hozta
világra gy,ermekeit és a magyar
házassásrkötési formula szee-int
,"ITe még kűlön meg is esküd-
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tek. Ez a házassáz Önt éppen
úgy köti, mint Őt és, e~yikük
sem mentheti fel a másikat. Ön
nek nincs módjában a férjét fut
ni engedni.. esrvszerűen azért.
mert ön nem illetékes ennek a
..szabadsázolásnak" a megadá
sára. A házastárs/ak akkor is
egymáshoz vannak kötve, ha
közben bármilyen testi-lelki baj
éri öket. Ha például az egyik




