
szetünk legnemesebb hagyományait követve
gyúrja anyagát; bármilyen legyen is ver
seinek matéríaja, kezében mínden képlé
kennyé, engedelmessé váÚk. Innen kifejezé
sének könnyedsége és eleganciája, mondani
valójának tágassága és egyetemessége, képei
nek meghökkentő szuggesztívítása és méíy
sége, Bármelyik versét lapozzuk is fel,
mindegyikből megcsap a személyes vallomás
hitele, őszintesége. Fájdalmas, keserű és ki
ábrándult Világában ritkán gyúlnak ki az
öröm lámpásai, legfeljebb egy-egy mécses
tétova fénye világitja be emlékeinek és vá
gyainak birodalmát. De ezt a parányi fényt
elkötelezett szenvedéllyel óvja-védi a Világ
elől, s igyekszik lelkének egyre mélyebb
köreibe rejteni. Az emigrációban oly gyak
ran burjánzó dilettantizmus és szemfényvesz
tés dokumentumai között jóleső érzés ilyen
egységes anyagból gyúrt, szikrázóan kemény,
feszes vonalakkal rajzolt költői Világgal ta
lálkozni.

Major-Zala Lajos: Falak mögtil falak mögé.
Az alcíme szerint ,,56 levelet" tartalmazó
kis kötet voltaképp fájdalmas kiáltás. A
huszadik század embere sOk bűnt követett
el önmaga és általában az élet ellen. Major
-Zala, a törékeny verset igyekszik szembe
szegezní a halállal és a szenvedéssel. Ahogy
a kiszolgáltatott és magára hagyott ember
1s szinte csupaszon, pőrén várta végzetét.

ZSINATUTÁNI ];:RTELMEZÖ KISSzorAR
A-Z-IG

TOLERANCIA. (A latinban: tolerare
= tűrni tolerantia = képesség vala
mit eltdrni.) Mások meggyőződésének
tiszteletben tartása, saját meggyőződé

sünk fenntartásával. Újkori fogalom; ré
gebben ui. a toleranciát hitközönyként
értelmezték. A vallási harcok vérözöne
és negatív eredményei (a kölcsönös gyű

lölet elhatalmasodása) késztették előbb a
világosabb elméket, később az egész ke
resztény társadalmat, hogy egyetemesen
elfogadja a tolerancia elvét. Pluralista
társadalom csak kölcsönös tolerancia
alapján állhat fenn. A hivatalos egy
ház első ízben a zsinaton tett hitet a
tolerancia köteleSsé~ mellett. (Fő,leg a
Vallásszabadság-nyilatkozatban, de az
ökumenizmusról és a nem' keresztény
vallásokról kiadott zsinati okmányok
ban is.) A toleranciával egyáltalán nem
ellenkezik saját meggyőződésünk nyílt
megvallása és a "keresztény tanúság
tétel". EllenJkJezik viszont egyik véglet
ben a szeretetlen megkülönböztetés,
másik vég1etben az elvtelen megalku
vás.
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úgy teszi Major-Zala Lajos is egyre esz
köztelenebbé a verset. Egy-egy állóképpel,
látszólag funkció nélkül való szövat, szándé
kosan abszurd leírással ér el hatást, kész
teti állásfoglalásra, együttgondolkodásra olva
sóját. Néhol nehéz követni képeinek jelen
téstartalmát, másutt túlságosan is "megcsa
varja" a kifejezés módját, de hatásos, izgal
mas, amit mondani akar, s rokonszenves,
vonzó az az emberi tartás, ahogy ezt el
mondja.

Szirmai Endre: Szirmal Károly mdveinek
bibliográfiája. A világszerte egyre gyarapodó
Szirmai-archívumok és a versolvasó irodalom
barátok is bizonyára örömmel fogadják az
újabb publikációt, mely szerves kíegészítö
je a Szirmai-hagyaték eddig megjelent köte
teinek, kivált "A magányos órtasv-nak. A
kötet beosztása: előbb felsorolja az önálló
köteteket· s az ezekhez tartozó válogatott
kritikák lelőhelyét, majd rendkivül alapos.
feldolgozás alapján ismerteti a müraíok rész
letes leírását, az antológiákban megjelent
satrmaí-müvek jegyzékét, a róla .szótö szak
és szépírodalmí alkotások teljes cfmlistáját,
a fordítások jegyzékét s egy nagyon gondos
"hiány-listát", mely az anyag lezárása után
megjelent szép számú adatot rendszerezi.
Szép munka, s tiszteletet parancsol a vi
lághírű tudós-irodalmár, szírmaí, Endre, apja
emléke iránti hűséges alázata..

TB.ADlCIÖ, TRADICIONALIZMUS. (A
latinban: tradere = átadni; traditio =
hagyomány.) Egyházi nyelven tradíción
az egyházi hagyományt értjük. Ez a
hagyomány lehet "szenthagyomány": így
nevezzük azt a keresztény tanítást, mely
az apostolokig nyúlik vissza, és a ke
resztény "kerigmával", azaz hit-letére
ménnyel azonos (értelmezését lásd ot.t).
Ezen a hitbeli hagyományon kívül, az
egyház kétezer éves történelme során,
számos "történelmi hagyomány" is ki
alakult. Ezek az egyház fejlődésével

párhuzamosan természetesen módosul
hatnak, aggiornálódhatnak, és új hagyo
mányok is még kialakulhatnak. A tra
dicíonalízmus, illetve ennek az iránynak
képviselői: a tradicionalisták zsinatutáni
nyelvhasználatban azok, akik az említett
"történelmi hagyományok" változatlan
megőrzését követelik, ellentétben a "re
formistákkal" (Lásd ott l). Amint a re
formizmusnak is vannak túlzói, úgy a
tradicionalizmusnak is vannak megszál
lottjai, akik már a zsinatot sem haj
landók elfogadni. (Lásd az Integrizmus
címszónál is!)



TRANSZCENDENS. (A latinban:
transcendere "= túlhaladni valamin.)
Földi léten túlmutató, túl levő. A leg
újabbkori teológia ezzel a megfelelőbb

szóval helyettesíti a régebbi "természet
feletti" kifejezést. (Lásd a Szupematu
rális címszónál!)

TRANSZFORMIZMUS. (A latinban:
trans = át-: forma = alak.) Régebbi
elnevezés arra az evolúciós (fejlődés
tani) felfogásra, mely szerint a világon
élő különböző fajok egymásból származ
tak, a kevésbé tökéletestől a bonyolul
tabb felépítésűekig.

TREND. Angol sző, jelentés.e: irány.
Valamilyen mozgalom, fejlődés, szérvezet
irányára értjük.

TRIENTI SZEMLÉLET. A trienti (tri
denti, trentói) 19. egyetemes zsinat meg
szakításokkal 1545-63-ig folyt. A nyuga
ti egyházszakadásnak és hitújításnak
akart gátat vetni, és a katolikus egyhá
zat bensőleg megreformálni. A vitatott
hitigazságokat élesen polemikus fogal
mazásban (anatémák fenyegetésével) ad
ta elő. Reformintézkedései kétségtelen
lelki megújulást eredményeztek a kato
Iikus egyházban, de a reformációt már
nem tudták megszüntetní. Trient törté
nelmi jelentősége igen nagy volt a ma
ga idején. Ma viszont "trienti szemIé
leten" rosszalló értelemben olyan ma
radi felfogást értünk, mely a II. vati
káni zsinat lelkipásztori alapbeállított
ságát és ökumenikus szellemét nem érti,
és az egyházban ma is a jogi kereteket,
és a protestánsoktól elválasztó tényező

ket hangsúlyozza.

TRIUMFALIZMUS. (A latinban tri
umphua >» a győztes hadvezér diadal
menete.) Diadalittasság. A történelem
során kivétel nélkül minden hatalmi
szervet megkísértő emberi gyengeség:
ünnepelteti magát, eltúlozza sikereit és
dicsőségét, elkendőzni igyekszik hibáit
és árnyoldalait. A zsinat az egyházat
mint az emberiség szerény szolgálóját
mutatta be: amilyennek maga Jézus lát
ni akarta; (Vö. Mt. 18,1-4; Ján. 13,1-17)~

Ennek nyomán már magán a zsinaton,
de főleg a zsinatutáni egyházban ero
sen rosszalló értelmet nyert a tríumfa
Iízmus szó: jelenti a tömegkereszténység
és a társadalmi kereszténység hamis áb
rándjait, az egyház világi hatalmának
és politikai befolyásának követelését, a

semmitmondó címeket, rangokat. a lát
ványos, de lelkileg üres megmozdulá
sokat.

ÚNIÓS TITKARSAG. (Lásd az Egy
ségtitkárság címszónál.)

UNIVERZALIZMUS. (A latinban uní
versum = világegyetem.) Az egész föld
kerekségre, emberiségre kiterjedő (szem
lélet), azaz: "egyetemes".

UTILITARIZMUS, UTILITARISTA. (A
latinban: utilis = használható.) Rosz
szalló szó: a hasznosságót legfőbb szem
pontnak tekintő felfogás; illetve olyan
ember, aki ilyen elvet követ, "ügyes
kedik", hogy evilági előnyökhöz jusson.

VALLAssZOCIOLÓGIA. Szocíológia =
társadalomtudomány. Ennek a vallások
kal kapcsolatos része a vallásszocíolőgía.

Régebbi nyelvhasználatban az a tudo
mány, mely a vallásoknak az emberi tár
sadalom vagy valamely ország fejlődé

sére tett hatását kutatia, Ma sokkal in
kább azt a gyakorlati tudományt nevez
zük így, mely egyrészt az egyes országok
vallást statísztíkai összetételét vizsgálja,
de ezen belül is a vallásosság fokát
néprétegek és korosztályok szerint, Vizs
gálja a vallási ismeretek fokát, a vallás
tól elidegenedés okait, az intézményes
(hivatalos) egyházhoz kötődés módiait,
a tevékeny részvétel mértékét, Földerí
teni igyekszik, hogy a hívek mennyíre
fogadják el az egyház tanító tekintélyét.
mennyíre tartják magukra nézve köte
lezőknekelvben.és gyakorlatban az egy
ház erkölcsi törvényeit. A modern val
lásszocíológia legfőbb eszközei a körkér
dések, a statisztikai fölmérések, a val
lási sajtó figyelemmel kísérése, és más
országok hasonló adatainak szemmeltar-
tása. "

VERIFIKAcIÓ. (A latinban: verum =
igaz; facere = tenni. Ebből a latin ere
detű nyelvekben "verificatio" = igazo
lás.) Valamilyen elmélet. tény, igazság
bizonyítása tapasztalati adatokkal.

vILAGlAK. (Lásd a Laikus címszónál.)

VITALITAs. A latin szó magyarul
"életerőt" jelent: képességet arra, hogy
fejlődjék, idegen anyagokat asszimilál
jon (magába olvasszon), a kórokat és a
külső bajokat leküzdje. A jelzőt szíve
sen és jogosan alkalmazzuk átvitt ér
telemben az egyházra.
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