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AZ IDŐBŐLSZÜLETŐÖRÖKKÉVALÓSÁG

Az örök életet illető kételyek. Nem kétséges, a mai ember tudatában elhalványult az a meggyőző

dés, hogy az embernek a halál után örök élete van. A kereszténységnek ez az alapvető tanítása
- amelyet eleinte a XVIII. századdal kezdődő felvilágosodás sem kezdett ki - kétségessé válik,
vagy legalábbis kikerül ama dolgok köréből, amelyek az ember érdeklődésénekközéppontjában
állnak. Igaz, mínden korban voltak emberek, akik úgy gondolták, hogy a halállal - ahogy mon
dani szokás - mindennek vége; ám mégis általános volt az a meggyőződés, hogy az ember élete
maradandó egzisztenciajának végérvényességére irányul, ése meggyőződésa közgondolkodás
nak is magátol értődő eleme volt. Legalábbis a keresztény népek körében. De még azon túl is,
bár itt már erősen eltértek és eltérnek egymástól a halál utáni életről alkotott elgondolások. Ma a

, keresitények körében is veszély fenyegeti a kereszténységnek ezt az alapvető meggyőződéset.

Vannak, akik meg vannak ugyan győződve Isten létezésérőlésvallásos életet élnek, de mégis az a
véleményük, hogy lényegtelennek tekinthetik az örök élet kérdését, ha örök életen olyan életet
értünk, amely nem azonos egyszeruen ezzel az élettel, amelyet itt és most élünk. Természetesen
az a tény, hogy a mai társadalomban sokan kételkednek az örök életben, még nem bizonyítja azt,
hogya kétely jogos is. Az emberi létezés végső és lényegi kérdéseit illetően nem bízhatju]; magun
kat a mai közfelfogás tekintélyére, és nem hagyhatjuk magunkat attól félrevezetni. Kevesek ma
gasztos és kifinomult meggyőződése is lehet az az igazság, amely mindenkire érvényes, még ha
kevesen ismerik is el. A végső igazságokat nem a bulvárlapok teszik közzé, és nem a törzsasztal
nál tisztázzák semmitmondó fecsegés közben.

Nem megfelelő elgondolások. Természetesen egy keresztény is nyugodtan elismerheti, hogy azok
a képzetek, amelyek segítségével az örök élet mindenkor érvényes igazságát kifejezik, fogyatéko
sabbak, mint amennyire ez szükségszerű és elkerülhetetlen, és ezért inkább elhomályosítják,
mint megvilágitják azt, amit voltaképpen ki kellene fejezniük. Az örökkévalóságról alkotott nem
kielégitőelgondolások közé tartozik az, ha az örökkévalóságot soha véget nem érő, korlátlanul
folytatódó időként képzelik el. A legutóbbi időkig ezzel az elképzeléssel dolgoztak - mégpedig
túl gyakran tisztességtelenül -- azok, akik a pokol örökké tartó kínjairól prédikáltak. Ám a mo
dern fizika is tudja: ahhoz, hogy a fizikai világ bizonyos tényállását és valóságát kifejezhessük,
nagyon fogyatékos fogalmakkal kell dolgoznunk [ha nem akarunk elveszni valamilyen matema-'
tikai elvontságban, amely egyedül nem is adja vissza agondolt dolgot], s~t esetleg több fogalom
mal is, amelyek látszólag szinte ellentmondanak egymásnak, és mégis csak ezek együtt tehetik
valamennyire felfoghatóvá számunkra a szóban forgó valóságot, Ha ez már a fizikában is így
van, akkor a mai embereknek voltaképpen.nem volna 'szabad megbotránkozniuk azon - mint
ahogy szívesen teszik -, hogy a vallás területén is csak próbálkozások árán és fáradsággal lehet
szert tenni, valamelyest találó fogalmakra és gondolkodási rnodellekre, s ez így van az örök élet
kérdésével kapcsolatban is...

Itt és most ennek a kimeríthetetlen témának csak egyetlen vonatkozására próbáljuk meg fel
hívni a figyelmet, nevezetesen arra, hogy sajátságos módon - habár tudatos gondolkodásunkkal
mindig elsiklunk felette - 'már a mi időnkben tapasztalatot szerzünk az örökkévalóságról, és eb
bőlleszűrhetjük azt, hogy az örökkévalóság, amely a mi időnkben a halál által jön létre és válik
végérvényessé. nem gondolható el az idő határtalan.tovahaladásaként.

Időfogalmunk zsarnoksága. Voltaképpeni megfontolásaink előkészítésevégett gondoljuk át még
egyszer valamivel világosabban, milyen nehézségek lépnek fel, ha a halál "utáni" örökkévalósá-

A tanulmány a bécsi Diakonia folyóiratban jelent meg Ewigkeit aus Zeit címmel.
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got az idő határtalan továbbhaladásaként fogjuk fel. Ha az örökkévalóságot, ami életünknek az
időben keletkező végsrvényessége, egy olyan idő tovahaladásaként értelmezzük, amely mindig
új, újonnan kitöltendőés egymástól különböző időtartamokbóláll, akkor természetesen azonnal
felvetődnekmindama - félig-meddig okos, félig-meddig ostoba - kérdések, amelyek alapján a
félművelt mai ember megpróbálja nevetségessé tenni vagy a hitelétől megfosztani az. örök életre
vonatkozó hitbeli meggyőződést. Ékkor ugyanis megkérdezheti : mi tölti ki a mindig új időtarta

.mokat? Nem fog-e lassanként unalmassá válni, ha az időnek ezta soha meg nem álló szállítósza
lagjá t egyes szakaszaiban mindig ugyanazzal töltik ki, nevezetesen azzal az örök dicsérettel, ame
lyet ateremtmény zeng a végtelen Isten magasztalására? Ebben az örökké tovahaladó időben

miért nincs akárhozottaknak lehetőségük a megtérésre, gondolkodásmódjuk megváltoztatásá
ra, a bűnbánatra és így arra, hogy a poklot mennyországgá változtassák? Talán Isten akadályoz
za meg őket ebben, aki végső önkényében már nem fogadja el az ilyen elveszett lelkek megtéré
sét, habár ennek volna helye ebben az örökké tovahaladó időben [ezekben az aión-okban, aho
gyan a Szentírás kifejezi] és ez megtörténhetne? Ha az örökkévalóságot ily módon határtalanul
nyitott időkéntgondoljuk el, akkor nem az áll-e mindig a világ, az ember és történelme előtt, ami
még nincs, nevezetesen. az, ami majd csak egy eljövendő időintervallumban találhatja meg a he
lyét; akkor a menny nem éppen az-e, ami nem valósulhat meg, hogy örökké tovább folytatód
hasson? De ha örökké folytatódnia kell tovább, ha minden, ami van, csak kiindulópontja az el
jövendőnek, amit el kell érni, és így tovább - akkor az ilyen időben folyó örökkévalóság nem
Achasvérosnak, az örök zsidónak a végzete-e, akinek mindig vándorolnia kell, anélkül, hogy
bárhová végleg megérkezne? Vajon az örök menny nem változik-e át ennek az időfogalomnak a
zsarnoksága alatt örök pokollá, és megfordítva?

Láthatjuk, menny.ire veszélyes és káros az az elképzelés, hogy az örökkévalóság az idő vég nél
küli tovahaladása. Hogy ezt a nehézséget elháríthassuk, ahhoz természetesen joggal kijelenthet
jük: az örökkévalóság fogalmát megalkothatjuk úgy, hogya reálisnak, a maradandónak, a vég
érvényesnek a fogalmából tagadás útján kiküszöböljük az egymásrakövetkezés, a szukcesszió, az
egymásutániság mozzanatát, A fogalomalkotásnak ez a módszere - melynek jellemzője az, hogy
az új fogalom egy előző fogalom bizonyos mozzanatainak tagadásával jÖn létre - nem szükség
szerűen és nem mindig jogosulatlan. Gyakran elkerülhetetlen ez a módszel, Segítségével egy vak
alkothat magának fogalmat - ha nem is szemléleti képet - a szinről, ennek alapján szert tehet ar
ra a meggyőződésre, hogy vannak színek, noha még sohasem látta őket, reménykedhet is abban,
hogy ő, a született vak, egyszer talán még látni is fogja:őket. De ennek a módszernek megvannak
a maga problémái. Honnan tudhatjuk a konkrét esetben, hogy a fogalmilag megragadott objek
tum akkor is valósággal létezhet, ha ilyen tagadással kiküszöböljük~ tapasztalati dolog bizo
nyos mozzanatát? A mi esetünkben létezhet-e valóban valami maradandó, ha a fogalmából kiik- .
tatjuk az egymásutániságot, holott az megvan minden közvetlenül' megtapasztalt maradandó
dologban?

AzöroWvalójelzései. Hogy tovább léphessünk, hogy bízhassunk abban: létezhet olyasmi is, ami
maradandó, örök, ami nincs alávetve a vég nélküli egymásrakövetkezés uralmának, vegyük
SZemügyre kö~bllrről az időről való tapasztalatunkat; benne felfedezhetünk valamit, ami
,.örök", ami nem egyszeruen a most-ban, az idő puszta pillanatábanvan, hogy azután elmúljék
és átadja a helyét egy ~ az előzőtől különböző - másiknak, ami felváltja azt, majd maga is letünik
és a semmibe zuhan. - Magának az időnek a paradoxonára gondolun,k, minthogy az idő titok-
ban az örökkévalóságból él. -

Itt van [három fokozatban] valamely valóság szüksé~szerű maradandósága [ezt régebben
szubsztanciának nevezték], ami maradandó mozzanatként hordozza a tulajdonságok, jelensé
gek, események változását. Itt van a szellemi tapasztalat, ami egységgé foglalja össze a múltat, a
jelent, a jövőt. Itt van a szabad személyes döntés, ami legbenső lényegénél fogva nem tűri, hogy
az általa tételezett valóság egyszeruen és egészen visszasüllyedjen a semmi ürességébe. Vegyük
szemügyre kissé közelebbről az örökkévalónak eme három, tapasztalati világunkban található
jelzését.
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Egy történet mint egész. Az idő mindenekelőtt úgy jelenik meg előttünk, mint egyedi események
nek mind előre, mind visszafele korlátlanul meghosszabbítható láncolata, amelyben az esemé
nyek mindegyike felváltja a megelőzőt, hogy azután maga is eltűnjék és felválthassa a következő.

Itt azonbim meg vagyunk győződve arról- még ha erre kevésbé is figyelünk fel-, hogya váltako
zó, egymást felváltó eseményeknek ez a láncolata valami maradandónak a megjelenése, ami [leg
alábbis hosszabb-rövidebb ideig] azonos marad önmagával, hordozza a váltakozó jelenségeket, s
összefogja valamilyen egésszé, valamilyen történetté, amely egyetlen történet, és nem bomlik fel
puszta egyedi mozzanatok halmazává. Gondoljunk például egy virág történetére, annak vala
mennyi változó.szakaszával, a magtól a virág végleges elvirágzásáig. Vagy gondoljunk a saját
élettörténetünkre, amelyben kezdettől végig minden pillanat más, mint az előző, és mégis mind
egyik egy és ugyanazon valóság meghatározása, s ez a valóság változatos történet folyamán azo
nos marad önmagával, és.magának - egy és ugyanazon valóságnak - igényli mindezeket az egy
mást felváltó pillanatokat. Ezek az önmagukkal azonos valóságok - amelyek az időpillanátok

váltakozása és azok tartalmai mögött húzódnak meg és így összetartják a végtelenül parányi idő

pillanatokat, s az időpillanatok porából nagyobb, megformált történetet alakítanak - voltakép
pennem lehetnek ugyanolyan minőségűek,mint a megosztó és szétfolyó idő, mert ebben az eset
ben nem tölthetnék be magával az idővel szemben a pillanatok hordozásának és egyesítésének
feladatát. Hogy létezhessék az idő mint nagyobb egység és forma [gestait], mint értelmes törté
net, ahhoz kell, hogy legyen valami - miként a mindennapi életben magától értődően feltételez
zük -, ami nem egyszerűen felvillanó és ismét kihunyó időpillanatokegymásutánja. Magában az
időben van valami, ami nem egyszerűen azonos vele. Ennek a valaminek, hogy önmaga lehessen,
talán szüksége van arra, hogy az időben kiteregesse magát, de mégsem azonos ezzel az időpilla

natokra való kifejléssel. Már a voltaképpeni időbeli létben több van, mint pusztán idő, van ben
ne legalábbis valami maradandó, ami az időt történeti időalakzatokká {gestaitokká] egye~íti.

Fölényben levő gondolkodás. Ez az időben benne rejlő időfeletti még világosabbá válik, ha meg
gondoljuk, hogyan egyesítjük és alakítjuk az időt megtapasztalásának szellemi folyamatában.
Az idő nemcsak van, hanem az időt tapasztaljuk,' mégpedig úgy, hogy nem vagyunk némán alá
vetve folyásának, hanem szembefordulunk vele: a múltat, a jelent és a jövőt egybefogjuk, szelle
mileg egységgé és formává ötvözzük. amely felülmúlja az idő tiszta egymásutánját, amiben a kö
vetkező piilanat az előzőt megsemmisítve mindig diadalmaskodik. Ha valaki megfigyeli az idő

nek ezt a szellemi egyesítését, az idő folyásának ezt a megállítását, szkeptikusan azt válaszolhat
ja, hogy az így egyesített idő - amelyben megszűnikaz üres egymásután, az idő "megáll", nem
halad tovább, nem múlik --"csupánelgondoltidő, és az időt így elgondoló szubjektum a valóságos
időben menthetetlenül halad tovább és eltűnik. De hogyan lehetne ae időt- amelye szerint a fel
fogás szerint magában valóan nem más, mint időatomoklefolyása, melyek mindegyike kioltja az
előzőt, hogy azután őt magát is kioltsa a rákövetkező ~ értelmes és igaz módon akárcsak "gon
dolatban" is ilyen álló időalakzatokká, értelemmel és struktúrával rendelkező történetté egyesi
teni, ha magában ebben az időben nem volna semmi más, csak az elfolyó? És [ami még fonto
sabb] hogyan kell a gondolkodót, a múló időben egységet és formát létesítő szubjektumot elgon
dolni, hogy erre képes lehessen?

Ha ez a gondolkodó szubjektum egészen alá volna vetve a múló időnek mint valóban lényeg
meghatározó elvnek, akkor hogyan hozhatná létre az ilyen álló időt akárcsak mint elgondolt
időt is, mikor a gondolkodás is valóság, és a gondolkodás és az elgondolt dolog kölcsönösen fel
tételezi egymást? Nem, ha elgondoljuk az időt, akkor mindig valami olyasmi történik, ami a mú
ló időben játszódik le, de olyan eseményként, amely sajátságos módon fölényben van az idővel

szemben, az örökkévalóságot jelzi, mert az időt elgondoló gondolkodás, nincs egyszerűen alávet
ve neki.

Szabad dönt~k. Ám a legvilágosabban akkor szerzünk tapasztalatot magában az időben az
örökkévalóságról.arnikor az emberben a szellemi szubjektum szabad döntést hoz, amely az egy
és egész.emberre vonatkozik és azt kötelezi el. I tt most nem elemezhetjük az ilyen döntéseket va
lamennyi dimenziójukban. Ez túl sok időt venne igénybe. Csak ennyit mondunk: Az embernek
vannak szabad döntései, amelyekkelönmagáról mint egészről határoz, amelyekért végső, feltét-
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len felelősséggel tartozik, amelyeket nem háríthat senki és semmi másra, sem a lélektan segítségé
vel, amely ismét megsemmisiti az ember szubjektum voltát, sem a társadalomtudományok segít
ségéyel, amelyek az embert a társadalmi. körülmények puszta eredőjévé próbálják változtatni.
De ha az ernber a tettével ezt mondja - ami hosszabb távon elkerülhetetlen, és bizonyos helyze
tekben kérlelhetetlenül bekövetkezik, akár tudatosul, akár nem -: Elkerülhetetlenül és menthe
tetlenül felelős vagyok ezért, semmi sincs, amire végső soron hivatkozhatnék, hogy felmentést
kapjak, akkor egyidejűlegarra is gondolhat és azt is mondhatja: óh, mindez nem is olyan fontos
és nem is olyan rossz, mert ha valóban üt a végső óra, mindig elmenekülhetek az üres semmibe,
ahol már senki sem érhetutol, sem a lelkiismeretem szava, sem a világtörténelem, sem az Isten.
Nem:a végső személyes döntések -legalábbis akkor, ha az élet egészét érintik és a halállal végér
vényessé válnak - visszavonhatatlanok, az igazi örökkévalósághoz tartoznak, mely az időben

alakul ki. Itt természetesen fel kellene vetnünk - ha volna rá időnk - az ember még le nem zárult
idején és történetén belüli' megbánás és megtérés lehetőségének kérdését, figyelembe kellene ven
nünk az emberi szabadság lényegénél fogva dialogikus természetét, aminek következtében a sza
badságe történetén belül döntő szerep jut Istennek. De mindez nem változtatná meg - a szabad
ságnak és e szabadság felelősségének lényegéhez tartozó - amaz alaptényt, hogy a szabadság [sőt

voltaképpen csak a szabadság] véglegességet és megmásíthatatlanságot akar és hoz létre, hogy ez
magában foglalja e szabadság létezésének véglegességét, örökkévalóságát, és ezért nem engedi
meg, hogy e szabadság a felelősségből a semmibe meneküljön. Az idő itt valóban örökkévalósá
got teremt.rés az időben az örökkévalóságról szerzünk tapasztalatot.

Elfogadni a felfoghatatlanságot Lehet vitatkozni arról, mennyiben teszik lehetövé a fenti jelzé
sek, hogy pontosabban megértsük az örökkévalóságot, ami keresztény reményünk szerint végle
ges életünk lesz, ha átjutunk a,halál kapuján. Véleményem szerint azonban e jelzések minden
képpen világossá tesznek egyvalamit: nem lehet azt mondani, hogy tapasztalásunk körében min
den oly kizárólagosan időbeli, hogy valóságos dolgot csak akkor tudunk elgondolni, ha vagy úgy
gondoljuk el, hogy éppen csak most áll fenn, azután pedig eltűnik a semmiben, vagy pedig olyan
valóságként gondoljuk el, amely csupán időpillanatok határtalap számából áll, amelyek végnél
kül mindig tovahaladnak és ezért elvileg nem biztosíthatnak helyet a szabadság véglegességet te
remtő döntése számára. Mindkét elképzelés - az idő a semmiben végződik, az idő sohasem szű

nik meg - egyaránt összeegyeztethetetlen az'örök életbe vetett keresztény hittel. De egyik elkép
zelés sem hivatkozhat arra a tapasztalatra, amelyet az időről ténylegesen szerzünk, ha elfogulat
lanul engedjük szóhoz jutni az egész tapasztalatot.

Ám ezekből a megfontolásokból, habár csak óvatos jelzésekre szoritkoznak, néhánykövet
keztetést kelllevonnunk a konkrét életre vonatkozóan. Mindenekelőttúgy látszik, hogy pozitív
módon nem tudjuk elképzelni örök életünk konkrét tartalmát. Tudjuk ugyan, hogy létezés és élet
lesz, amelynek tartaImát maga Isten alkotja majd, s hogy az örök élet szeretetet, végtelen meg
ismerést, boldogságot stb. jelent. De itt a földön nem tudjuk konkrét módon elképzelni és lefes
tení, hogyan lehet mindezt tapasztalni az időfelettiség konkrétságában, s nem tudjuk, mit jelent a
megdicsőült testiség, az összes megmentett emberrel való örök közösség stb. ~m kell nyugta
lankodnunk azért, ha nekünk, mai keresztényeknek már nemigen van bátorságunk az örök élet
lefestéséhez, amely a Szentírástól kezdve Dantén át oly sok formában megtalálható. Hiszen tény
legesen az ismeretlenbe, az elképzelhetetlenbe lépünk, és voltaképp csak annyit tudunk, hogy Is
tennek és szeretetének felfoghatatlansága tölti be, és végleges. Ha elfogadjuk most a magunk szá
mára örök életünk felfoghatatlanságát, és mégis reménykedünk és bizunk, akkor ez elég is. Az
időről való tapasztalatunk - amelyben titokzatos módon míndig tapasztalunk egy olyan valamit
is, ami több az időnél - feljogosít bennünket arra, hogy ... életünk hitre és reményre alapuló
életté legyen, amelynek még várakoznia kell a véglegesre, habár nem.tudja ezt diadalmasan előre

megmutatni.

Isten szeretetének gyözelme. Az időben megmutatkozó örökkévalóság harmadik esetében, ame
lyet röviden szemügyre vettünk, világosan kiderül, hogy örök életünk - noha azt majd maga Is
ten fogja betölteni - amaz erkölcsi és szabad alaptettünk végérvényessége lesz, mely tettünkkel
az idő feldaraboltsága fölé emelkedve egyetlen és egész valóságként azzá lettünk, amivé véglege-
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sen lenni akartunk. De ha örökkévalóságunk ily módon nem más, mint végérvényessé lett törté
netünk, amit szabadságunkkal mi magunk csináltunk, akkor nyilvánvalóvá válik előttünk

- megdöbbentően és ugyanakkor boldogitóan -, hogy voltaképpeni tetteitiknek micsodarop
pant nagyságuk, mélységük, sűrűségük van. Életünk természetesen sok tekintetben banális, fel
színes, sőt ez elkerűlhetetlen is, és ezért nem mindig valósul meg benne a szabadság úgy, hogy ab
ból végérvényesség, örökkévalóság származhatna. De ha Van egyáltalán örök élet, és az nem egy
másík és szintén időbeli kiterjedéssei rendelkező életként járul időbeli életünkhöz, hanem végér
vényessege itteni életünknek és szabadság-történetünknek. annak, ami méltó arra, hogy végérvé
nyessé váljék, akkor mutatkozik meg csak igazán létezésünk mérhetetlen mélysége és értéke, jól
lehete létezés gyakran azt a látszatot kelti, mintha merőbencsak banalitásból állna. Amikor en
gedelmesen vállaljuk a lelkiismeretünknek való feltétlen felelősséget, amikor önzetlenül feltétlen
szeretettel és hűséggel ajándékozunk meg valakit, amikor fontolgatás nélkül, önzetlenül megva
lósítjuk az igazság iránti feltétlen engedelmességet stb., akkor valóban van valami az életünkben,
ami végtelenűl értékes, ami annyíra valóságos, hogy többé már nem pusztulhat el és ehhez joga is
van. Ami képes kitölteni az örökkévalóságot, ami valóban megérdemli, hogy az igazi örökkéva
lóság ne puszta jutalma legyen [ez a szó, mely az önzést juttatja eszünkbe, amÚIY is félrevezető},

hanem legsajátabb joga legyen ahhoz, hogy megvalósítsa tulajdon lériyegét. Ily méltósággal és le
hetőséggel megáldott lények vagyunk mi, emberek, mégpedíg mindannyian, nem csupán az em
beriségnek ez vagy az a lángelméje, nem csupán egy Buddha vagy egy Szókratész, hanem mi va
lamenn~ien, hiába látszunk szörnyűséges tucatembereknek, kérészéletű halandóknak, akikbel
túlságosan is sok van. Az az igazság viszont, amit a kereszténység hirdet, így hangzik: ahol hit
ben, reményben, szeretetben élnek, ott ebben az időben - amely látszólag a végtelenbe nyúlik,
hogy örök visszatéressel mindig ugyanazt és a mindig újból eltűnőt hozza létre a keletkezés és el
múlás örök körforgásában - voltaképpen örökkévalóság születik, amely nem azért lesz, h~y el
múljék, hanem megmarad és [ami a döntő} olyan, hogy megmaradása boldogság és nem pokol,
mert ez az örökkévalóság - mivel magát Istent fogadta be - méltó arra, hogy végérvényesen és
mindig legyen, Természetesen feltétlenül fenn kell tartanunk azt, hogy az ember szabadság-törté
nete okozhalja az ember végleges vesztét is, ami szintén végérvényes és időtlen. Ám a keresztény
ség voltaképpeni üzenete, lényeges tartalmát tekíntve, nem azt hirdeti, hogy az örökkévalóságba
torkolló idő e két kimenetelének lehetősége egyenrangú, hanem Isten szerétetének győzelmét hir
deti [azét az Istenét, aki a szabadságunk által önmagát ajándékozza nekünk}, és ebben az igehir
detésben Jézus keresztjére és feltámadására utal mint arra az eseményre, amelyben Isten szeréte
tének győzelme nyilvánvaló lett. Isten szeretete az oka és a biztosrtéka annak, hogy a mi rövid
időnk; mely elmúlik, örökkévalóságot hoz létre, és az nem időből tevődik össze. Noha a halál
ban látszóla~megsemmisülünk - mivel a halottak nem adhatnak jel t magukról ott, ahol tart az
idő folyása--, azért ez-valójában csak annak jele, hogy az időből született örökkévalóság nem
olyan, hogy minden 'további nélkül megmutatkezhatna itt, ebben a világban.

ENDREFFY ZOLTÁN fordítása

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelőgépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel. megfelelőmargóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra'munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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