
r. unionista kongresszus (majd még 6 követi), amelynek fő referátumát Jan Urban S. J.
(Krakkó) tartja. A lengyel jezsuita atya idézi Szolovjovot, dicséri nézetét, hogy minden
érvényesen megkeresztelt ember Krisztus egyetlen Testéhez tartozik, de az ortodox egyház
és a római katolikus egyház kutönleges módon is együttesen az "una, sancta, catholica
et apostolica Ecclesia". S e merész megállapítóst X. Szent Pius pápa, aki pedig érdek
lődéssel kísérte a kongresszus munkáit, sohasem ítélte el (Rupp, 429.).

Végül vegyük észre a II. vatikáni zsinat idevonatkozó tanítását. "Egyéb nagy jelentő

ségú rnozzanatok közül a zsinat szives örömest idézi míndenkí emlékezetébe, hogy Keleten
so]< . '. helyi egyház virul. ... Számos egyház dicsekedhet apostoli eredettel. •.. Gondo
san őrzik a hit és a szeretet közösségének kapcsolatait. ... Ugyancsak meg kell említeni,
hogya keleti egyháaak kezdettől fogva őriznek olyan kincseket, melyekből sokat átvett
a nyugati egyház is a liturgia teré-n, a lelkiség hagyományaiban és a jogi rendben. Azt
sem szabad lekicsinyelni, hogy Keleten tartott egyetemes zsinatokon fogalmazták meg ke
resztény hitünk alapdogmáit a Szeruháromságról, és a Szúz Máriától megtestesült Isteni
Igeről. E hit megőrzéséért ezek az egyházak sokat szenvedtek és szerivednek.

Az is köztudomású, hogy mily nagy szeretettel végzik a keleti keresztények a szent
líturgrat, hogyan ünneplí k főleg az eukarisztiát, amely az egyház életének forrása és a
jövendő dicsőség záloga; ezzel járulnak a hívek püspökükkel egységben az Atyaistenhez
a Fiú, az Ige által, aki megtestesült, kínhalált szenvedett, és megdicsőült a Szentlélek
kiáradásában. És ezáltal érik el a közösséget a Szentháromsággal, s így válnak ,az isteni
természet részeseivé' (2 Pt 1,4). Egy-egy ilyen egyházban tehát Isten egyháza épül és nö
vekszik az Úr vacsorájának ünneplése által, a koncelebrálás pedig szemmelláthatóvá teszi
lcözösségí kapcsolatukat." (ld. Unitatis Redintegratio kezdetü határozat az ökumenizmusról,
14. és 15. pont.) Ennyi is elég ahhoz, hogy észrevegyük a Szolovjov-levélben fellelhető

íranyzat és tartalom helybenhagyását, s ezzel Idöszerűségét is.

A levél fordítása szoiovjov összes Müvei német kiadásának m. kötetéből készűlt,

ahol közlik a levél eredeti francia szövegét is. A forditás Vida Tivadar munkája.

SZTOJKA LÁSZLÓ VERSEI

Futnak

Futnak az évek,
én is-futok,
Arany ült a Margitszigeten,
apró sarok
buggyantak szívéből: ragyogó gyöngyszemek.
Az eső eleredt,
Ó, ífjúság,
olvastuk Malraux-t:
Emberi sorsok -
j'igyeltiik a spanyol mérkőzést,

ki fog kiemelkedni a véres viadalból?
Hátamon két világháború dobol,
Villon, Shakespeare,
futottunk AttilávalBudán,
fáztam, éheztem.
inaltam kis darab kenyér utáni

Bécsben a Fráter dalolva
j'ogadott,
Galacon két részeg olasz matróz
a Dunába dobott.

De Párizsban ott sétáltam,
ahol Victor Hugo járt,
székely szolgalegény ágyában aludtam, ki
munkába éjszaka Járt!

Futnak az évek,
én is elfutok,
itthagyom Shakespeare-t, Villont s eme kopott,
sárga szalmakalapot!
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A madarak
APRILY LAJOS EMLltKÉNEK

Mint ama tűnt

nyáron -
a madarak
most is ott szökdécselnek a fákon!
S ott szálldosnak egy eljövendőn,

mikor már nem járok
az erdőn!

Tisztán
Törj ki farkasveremből, gátak közül,
azért vagy a Terra hőse,

elvillan léted, elvillan, de sorsod
befonod az emberiség szövetébe !

Bárányok bégetnek a tavaszi réteken, őket figyeld, ne a sötét
s fondorlatos hinárját a sorsnak,
tartsd meg magad, végig szabadnak,
lénynek, tiszta mécsesnek, miből a meleg kis hullámai fakadnak!

Beérik a kalász, beérik a szőlő, te is beértél,
szavad mély, s makulátlan, mint az aranyló méz,
[aztái, étieztet. harcoltái, kavargó Európában, egykor
csermely mellé dőlj, kimossa sebeid, a vész
ralahot bujkál, feléd oson, Kharón
is emeli lapátját,
szólj mosolyogva s meleqen, ember maradsz,
ki viszi bátran és szepeti a sorsát!
Sorsot eldobni? Fekete bivalyok cammognak a Tejúton,
sétálni, ott, nem volna rossz, nem, nem,
tér s idő diszletei között, az álmod,
gyöngyszem!
Szivd magadba az időt, ami ielia; a végén, szívd
magadba -
a búzamező jó illatát is szivd be, arcod emeld az
amnynapra!
A diófa, lent a kertben, százéves,
átúszta az időt,

új tavaszt vár, itt akar maradni,
sziszeitni érzem, hallom, leveleiben az erőt!

A bogár inal, viszi a létet, a páfrány, a mormoqo
medve -
az élés fonja át sorsunk vad, nyers, különös indákkal,
szembe
a hajnallal, ülj ki, akispadra, nótázz,
hívj madarat, társalkodni,
társaid, a létben, időben,

együtt fogtok tovasuhanni!

Emberszeretet, súgom, ódon iqe, a gépek zajában,
elhalkul?
Húsztiekás hús, a sziv, csak kattog, csak verekszik, ő nem harmja.
viszi' a vágyat, álmot, nem múl
el benne a képlet, az ember lá'] s borzongó inuuta,
hajolj a vizekre, a fűre, fészkéből kibukott madárka!

Nézd, a fákon, fény fut át, a hó
elolvad:
lépj töretlenül, lépj merészen,
magadat
felajánlva időnek, álomnak,
tisztán
végén az űr magába szív, s lengsz áramlatain, mint
suhanó óriáshintán!


