
kiegészítő voltára tevődik át a hangsúly, bizonyára könnyebben azonosul velük a
társadalom vallástalan része. Ugyanezt az irányt erősítené. ha az egyházak fölújíthatnák a
nem magyar kultúrák közvetítésében vitt évszázados szerepüket. amit századunk második
felében színte teljesen elvesztettek: a római katolikusok délnémet, osztrák, itáliai, az
evangélikusok skandináv és német, a reformátusok holland, svájci, angol-skót és szintén
német tájékozódására gondolok.

Az egyházak ökumenikus közeledése a jövőbe néz, ami értelemszerűen másodlagos
fontosságúvá sorolja a mültat, Az ökumenikus mozgalmak eredményei azonban azt
mutatják, hogy akkor érnek el sikereket, ha teljesen egyenrangúnak tekintik egymást, és
nem tulajdonítanak maguknak másokkal szemben semmiféle többletet, nem állitják
magukat másoknál nagyobb igazságok letéteményeseinek. Igaz, ezek jórészt teológiai
kérdések, de nemcsak oda tartoznak, hanem az azonosságtudat szélesebb körébe is,
melynek a hittételektől távol eső hagyomány fontos része. Az egyenlőek közeledéséhez
tehát szükséges a jellegzetes saiáttradíciö is.

A fölvázolt modell nyilvánvalóan egy a sok lehetséges közül, amely a keresztények és
keresztyének eltérő hagyományainak közeledését szolgálhatja, a magyar művelődés

sokszínűségének egyik nem jelentéktelen összetevőjétápolhatja. Ebben a szellemben 
személy szerint - sajnálnám, ha nyelvünkből kiveszne a keresztyén szö, Érvelhetnék
azzal, hogy régibb a kereszténynél, vagy azzal, hogy Pázmány is ezt használta, de az ilyen
típusú indokoknál összehasonlíthatatlanul fontosabb, hogy eltűnésével a magyar nyelv
szegényedne egy különleges, művelődéstörténetijelentéssel. Ennek a szönak nincs hittani
vonzata, nem tartozik a teológiai szaknyelvhez. Használatának helytelenítése - nyelvi
vagy ökumenikus - egységre hivatkozva éppúgy nem elfogadható, mínt erőltetett

életben tartása kisebbrendűségi érzésből vagy "csak azért is" indulatból.

JOSÉ-MARIA DE HEREDIA

Michelangelo
Bizonnyal tragikus kínok közt égbetett,
midőn a Sixtindn, míg messze Róma táncol,
jósnőt festett s komorprófétát a magányból,
s a sötét falra föl a Végitéletet.

Hallgatta - benne sír - a múló életet
- titán, kít vágya a magas csúcsokra láncol -,
Haza és Szerelem s Dicsőség veszve, távol . . .
Az álom hazudik. Mindennek vége lett.

Ezért e vérüket vesztett, nehéz gigászok,
e rabszolgák, kiket vésője leigázott,
mind milyen különös módon vonaglanak;

s a márvány jéghideg kövén át, melybe gögös
sas-lelkeforrt, milyen nagy borzongás szalad,
egy isten dühe tán, mit az Anyag legyőzött!
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