
Ilyen előzmények után került sor a II. Vatikáni zsinat utolsó üléssza
kán a magyar főpapi rrnsére. A zsinati titkárság minden nehézség nélkül
hozzáj árult, hogy egyik teljes ülésen magyarnyelvű ünnepélyes főpapi

liturgia legyen a hivatalos zsinati mise. Igy, 1965. november 19-én, ma
gyarországi Szerit Erzsébet napján, Szent Péter sírja előtt a zsinati oltár
nál, édes anyanyelvünkön énekeltük Aranyszájú Szent János liturgiáját.
Ösi népénekeink egyszerű, de mély áhitatot és méltóságot árasztó dalla
mai érezhetően nagy hatással voltak a vibg minden részéről egybegyűlt,

mintegy harmadfélezer zsinati atyára. Olyan ünnepélyes és számunkra
megrázóan nagyszerű megkoronázása volt ez évszázados sóvárgásunknak
és küzdelmeinknek él ml",'V:F liturgikus nyelvért, arnilyenre még legme
részebb álmainkban sem mertünk gondolni. Isten jóságának és az Apostoli
Szeritszék megértésének tartozunk hálával azért, hogy a magyar nyelv
ilyen fenségesen ünnepélyes körülmények között, a katolikus egyház leg~

népesebb zsinatán, a Szent Péter bazilikában emelkedett a keleti katolikus
egyházak liturgikus nyelveinek sorába.-
ANGOL KÖLTŐK VERSEI

W. B. Yeats: HOSSZÚLAB'IJ L:E':GY
(Long-legged fly)

Hogy kultúránk ne bukjon el,
Ha veszve már a harc,
Csitítsd kutyád, vidd messzire
A lovad s kötve tartsd;
Sátrában ül Caesar urunk,
Térkép térkép hegyén,
Szeme a semmire tapad,
Homloka tenyerén.
Mint csermely vizén hosszú lábú léglJ
Úgy fut cr csenden a lelke.

Hogy égjen tetőtlen torony
S ok az az arc legyen,
Vigyázva járj, ha járni kell
Itt, e kihalt helyen.
Egyrészt nő, háromrészt gyerek,

Roy Campbell: HAJNALI MISE
(Mass at dawn)

Nem látják, azt hiszi;
Ostfoltozóként kopog egy
Utcán, e tánc viszi.
Mint csermely vizén hosszúlábú léOY
Úgy fut a csenden a lelke.

Hogy az ős-Adámot a lány
Serdülve sejtse meg,
Pápák szentélyén zárj kaput,
Zárd ki e gyermeket.
Allványon fekszik ott hanyatt
Micháélangelo.
Alig üt egérzajt keze,
A meg-megmozduló.
Mint csermely vizén hosszúlábú léfJY
Úgy fut a csenden a lelke.

Hálóm száradt, vitorlám hullt lazán,
Hol part kövén árnyat ró a platán
S dús lombja közt elrejtve valahol
Éjjel-nappal a csalogány dalol.
Bár szűrke volt a hold s a sziirkiilet,
Kifestett bárkám fénylett araként
S kosaramban ezüstlötta keszeg:
Karom fáradt volt és szemem nehéz,
Am ahogy ételt hozva fénybe ért
Otta gyermekhad, nem volt soha méQ
Oly piros a bor s fehér a kenyér.



A szerelmet ásták köves
Ejfél alá a tolvajok;
A megrabolt sziv csontot esd,
Lombként susog a kárhozott.

W. H. Auden: EGY SZEM FORRÁSBA N~Z

(Eyes lOOlk ínto the well)

Egy szem forrásba néz,
A szemből könny fakad;
A torony megreped s a tél
Nyugodt egéről leszakad.

Arccal az árba dőlt,

Többé már mit se mond;
Katonák ragadták el őt

S eldobták, préda volt.

Louis Mac Neice: TUDATHASADÁSOS NO
(Scihizophrene)

Hallja, kinn a csap fürdővizet önt,
Gyermekkorába oldja ez - kiságy
Mélyén hallja bálj6s, vad zuhogását,
Felnőtt nyitotta meg, nem sejtve lágy
Zaja mit jelent, ám ő tudja mi;
Az Ej, az Ar, a Rossz. Mindent, mi már mást
Jelent, szétdúl - babát, kalácsokat;
Gyermekhalált akar6 akarat.

Hallván, egyhangúan szuszog a gázláng,
Sz6ra vár, de nincs sz6, szappanköves
Kézzel haját simitja s érzi, hogy
A kéz másé- a szin változik, ez
Hideg puszta már, hol szél megreked,
Föld megmered s valami homokot
Atütve csontig hatol, ide,gig,
S agyába fúrja acélkaccsait.

Hallván meqint a sürgönydr6t, megint
Hogy zúg, folyton, megint. Hallgatnia
Kell, mint búg a dúc s lesni e beszéd
Mit is jelent; tudja, egy latrina
Falára elsőként ő irta fel
S önvád gyanánt alá teljes nevét;
Az6ta kézjelével száz hurol
Fut a föld ,körül s mind ellene vall.

Ha hall harangot, rögtön tudja, csak
Ű hallja, hisz' sehol se láthat6
Templom vulgy torony, ahol függene,
Nincs kötél, nem húzza harangozó,
TesUelen harang ez, a megfagyott
Káosz beszél, az fenyeget vele,
Mig föld s világok szét nem hullanak
S csak érezhetetlen Káosz marad.

Végül a szürkületben a kakas
Rikolt, újra sz61 s ő borzadva másba
Olvad át, ki a próba idején
Mesterét megtagadta s annak átka
fejére száll. Ha kiálthatna, most
Vezekelhetne a bűnért szegény.
Am a ikakas tudja mért - rikogat

S mi mást tehet, taga,d, tagad, tagad.

Bittei Lajos fordításai
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