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A keresztény-zsidó párbeszéd megvalósulásáért

A magyar izraeliták lapja, az Új ÉLET 1982. december 15-i számában Domán István
ismertette a Vigilia novemberi számának tartalmát, mely zömében a keresztény-zsidó
párbeszéddel foglalkozott. A lap 1983. január 15-i száma "A keresztény-zsidó párbeszéd
megvalásulásáért" címmel tette közzé Salgó László főrabbi nyilatkozatát, aki a kérdéssel
kapcsolatban összefoglalta a magyar zsidóság álláspontját. Az alábbiakban a nyilatkozat
néhány, számunkra különösen fontos részletét közöljük.

Örömmel vettük a párbeszéd felveté'sétés folytatásának akarását. A magam részéről igen
nagy tisztelettel és szeretettel fogadtam a Paskai László püspök úr bevezető cikkében
írtakat: "Örömmel fogadjuk, hogy a Vigilia jelen számában vállalkozik a párbeszéd
fonalának felvételére. Bízunk abban, hogy ez a fáradozás nem lesz eredménytelen,
folytatódni fog, és a szeretet, megbecsülés, egymás értékelésének szelleme tanúságot tesz
Istennek arról a szeretetéről, amelyet az üdvösség történetében választott népén keresztül
nyilatkoztatott ki az emberiségnek."

A minden tekintetben az egyházak között legnagyobb jelentőségű Római Katolikus
Egyház részéről kezdeményezett párbeszédre felekezetünk pozitívan szeretne reagálni.
Tesszük ezt annál is inkább, mert a magyar Római Katolikus Egyház feje, Lékai László
bíboros prímás-érsek úr a nyugati országokban megnyilatkozott antiszemitizmussal és
zsidóellenes terrorcselekményekkel kapcsolatosan kinyilvánította ezek elítélését és a
magyar zsidósággal való együttérzését.

A Római Katolikus Egyház vezetőivel - érsekek, püspökök, vezető lelkészek - több
ízben voltunk együtt hazánkban tanácskozáson a Népfront keretében, valamint külföl
dön a Világ Vallásainak Békekonferenciáin, és mindenkor a közös cél: a béke, hazánk
jóléte az emberiség közös ügyei tárgyalásán az egymás iránti megbecsülés, tisztelet és
szeretet irányított mindannyiunkat.

A közeledés jele az is, hogy a magyar rabbikar egyik főrabbija is tartott előadást

felkérésre az Egri és a Győri Teológiai Akadémián - úgy tudjuk - nagy megelégedésre.
Biztosak vagyunk benne, hogy e sorok megjelenése után meg fogjuk találni a módját,

hogya Római Katolikus Egyház és felekezetünk illetékes vezetői dialóguson is találkoz
hassanak egymással. Része ez is annak a koncepciónak, amelynek lényegét államunk
vezetői úgy határozták meg: meg kell teremteni a nemzeti egységet a közös nemzeti célok
elérésére. Istennek hála, ez a célkitűzés az utolsó negyedszázadban meg is valósult.

A Vigilia idézett száma külön cikkben számol be Egyed András piarista tanár emberi
magatartásáról. A szörnyű fasiszta időkben sok embert mentett meg, nemegyszer élete
kockáztatásával is.

Különös véletlenje az életnek, hogy Egyed Andrással a felszabadulás óta egy házban
lakom, közvetlen szomszédom. Nap nap után találkozunk. Zárkózottsága és szerénysége
miatt soha nem említette előttem azokat a történeteket, amelyek bizonyságai annak,
hogy mit tett az üldözöttekért. A cikk megjelenése után beszélgettem vele. Egészen
sajátos tudománnyal foglalkozik: pszicholingvisztikával. Erről a témakörről több cikke
jelent meg hazai és külföldi tudományos folyóiratokban. Ö is foglalkozott és foglalkozik
a dialógus jelentőségével, amely alkalmas arra, hogy a társadalom legszélesebb rétegei
meghallhassák és megértsék egymást. Hazai problémáink megoldása, általános cselekvé
si eszménykeresésünk szolgálata és a különböző neveltetésű, gondolkodású emberek
egymásra találása válik ezzellehetővé.

Mint felekezetünk egyik felelős vezetője, kész vagyok arra, hogya kezdeményezett
párbeszéd mielőbb megvalósuljon.
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IRODALOM

A tények kö/tészete*

Ha indulása éveit tekintjük, Hajnal Gábor ah
hoz a költői csoportosuláshoz tartozott, mely a
Nyugat harmadik nemzedékével tartott rokon
ságot. Születésének időpontja (1912) is a folyó
irathoz laza szálakkal kapcsolódó lírai generá
ció tagjai között jelöli ki helyét. Részt vett pél
dául az Argonauták című folyóirat eszmeiés elvi
harcaiban is. Költészetének természete azonban
merőben más: hiányoznak belőle a lebegő, sej
telmes életérzések, s az olvasmányok, költői

minták sem termékenyitették meg képzeletét
olyannyira, mint kortársaiét. E különbségnek
egyik és nem jelentéktelen magyarázatát életkö
rülményeinek alakulásában kell keresnünk:
1940-től a háború befejezéséig kétkezi munkás
ként dolgozott, megtanulta az élet apró tényei
nek tiszteletét, sokszorosan átélve a munkás hét
köznapok élményanyagát. Legkorábbi versei
ben mégis ugyanaz az eltökélt sorsvállaló gesz
tus fejeződik ki, mely oly magasrendű szintézist
teremtett például Radnóti Miklós lírájában. Ne
ki is elválaszthatatlan, józanságra intő társa lesz
s marad a halál. Az elmúlás ténye természetes
életeleme volt ennek a generációnak. Azokban
a versekben, melyekben megidézték, mégis érez
ni cseppnyi kacérságot. Hajnal Gábor szemében
a halál volt az egyetlen .Jgazságosztó'', a törté
nelemnek olyan szükséges és kikerülhetetlen
realitása, melyet mindenkinek át kellett lépnie,
aki életvitelben és lélekben is meg akar újulni.
Ha e kifejezésnek nem volna szigorúan filozófiai
értelme, úgy is mondhatnánk: költészetének
egész első korszakát a halálra nyitottság jelle
mezte, létét az elmúlásnak rendelte alá -. A vég
tudata azóta is fontos eleme költészetének, anél
kül, hogy sötét vagy kietlen árnyakkal telítőd

nék általa.
Másik fontos jellemzője a pontosságra, a té

nyek iránti hűségre törekvés. A költői általáno
sítást soha nem emeli olyan fokra, hogy a kép
mögött ne éreznénk a látvány primér élményét,
hogy az érzés akár egy pillanatra is elszakadna
a valóságtól. Egyik 1942-ben kelt verse, a Len
gyel táj már teljes érettségében mutatja e mód
szert, melyet a modern líra sokszorosan megha
ladott anélkül, hogy a józan, az elsődleges ihle
tést bármikor elvetette volna:

• Hajnal Cib~r: Én vagyok az (Szépirodalmi, 1982)

Sötét felhők fölött a sápadó egen
arany és rózsaszínben lassan elpihen
a fáradt nap és jön az ősi nyugalom,
mely hűs mosolyt fakaszt a fáradt arcokon.

Amott a dombtetőn három fenyő

a pirosodó alkonyatba belenő,

arrébb kopár sziklák s fölöttük ragyogó
szivárványszínben szikrázik a hó. . .

Hajnal Gábor lírájában hiába keresnénk a lát
ványos fordulatokat. Élményei, tapasztalatai
folyvást gazdagították, s nyilván nem hagyták
érintetlenül azok a világirodalmi hatások sem,
melyeknek egyik legáldozatosabb közvetítőjét

tisztelhetjük benne. Elsősorban a modern német
lírának az a hangütése ösztönözte, amelyiktől

idegen minden fölösleges cicoma; a költő azt
érzi feladatának, hogy pontosan és a tényekhez
hűen adjon számot a világ jelenségeiről és saját
impresszióiról. Hajnal Gábor azonban úgy dol
gozta föl a maga számára ezeket az ösztönzése
ket, hogy lírájában megőrizte a személyességet.
Költészetének hőse a két világháborút megért,
azoknak pusztításait és szenvedéseit idegvégző
déseiben érző ember, aki tétova reménységgel
cipeli növekvő éveinek terheit a századforduló
felé. Ami különösen vonzó és rokonszenves eb
ben a magatartásban: a tények hiteles megjelení
tése közben is fel tudja idézni azt az érzéstőbble

tet, mely nélkül aligha születhet igazi költészet.
Hadd idézzük ennek bizonyságául a legújabb
versek közül a Még látni akart címűt:

Halála előtt még látni akart.
Szerelem s haragból csak szánalom
maradt bennem s másnap felkerestem
de annyi volt körötte a rokon
öreg fakó borostásarcú férfi
topogtak kinéztek az ablakon
aztán a beteg felé fordultak megint
csüggedt arccal figyelték örömét
és alig tudtunk pár szót is beszélni.

A haja ősz volt a teste csontsovány
szemében régi emlékek ragyogtak
ott ültem ágya szélén s megigértem
hamarosan jövök hozzá megint. ..

és piros rózsacsokrot
tettem a ravatalra.

Mi is jellemzi ezt a verstípust, amely mostaná
ban egyre többször, egyre gazdagabb változa
tokban jelenik meg, s amelynek Hajnal Gábor
mindig is művelője volt? Mindenekelőtt az,
hogy a kifejezés egységeiben nem grammatikai
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határokat tart, hanem egy-egyérzéstömböt ren
dei egy mondatba. Fontos eleme e szerkesztés
nek, hogy a tényekhez való hűség és a kihagyá
sok sajátos feszültséget teremtenek: az elhallga
tott, vagy el nem mondott epizódok költői több
letet tartalmaznak, s arra késztetik az olvasót,
hogy az azonosulásnak lehetőleg minél maga
sabb szintjén törekedjék kiegészíteni a versben
nem ábrázoltakat.

De maga a költő sem objektív kívülállóként
jeleníti meg élményeit és benyomásait ebben a
versszerkezetben! Hajnal Gábor újabb verseit
olvasva újra meg újra az az érzés keríti hatalmá
ba az olvasót, hogy a költő voltaképp tükröt
tart elénk, s e tükörből egyrészt önmagunkra
ismerhetünk, másrészt azonban aki nagyon ala
posan belenéz, megláthatja a jelen mögött a
múltat, a ráncos arc mögött a hajdani fiatalét.
Az emlékekkel való szembesülés természetesen
nem lehet mentes némi nosztalgiától sem, ez
azonban kezdetektől jellemezte költészetét, ver
seiben mindig volt fájdalmas moll hangzat, an
nak tudata, hogy az örömökre mindig csömör,
a boldogságra szomorúság következik. Az egyes
érzéskörök ilyesformán feleselnek egymással,
ugyanakkor azt az életteljességet is kínálják,
melyben jelen van jó és rossz, és az embemek 
jelen esetben az olvasónak - szükségszerűen vá
lasztania kell közöttük. Ez a választás természe
tesen csak erkölcsi síkon valósulhat meg, hiszen
a múló éveket nem tudjuk megállítani, és a sors
csapásait sem kerülhetjük el. De bármilyen meg
próbáltatásokat szenvedjünk is végig, ebben a
költészetben az ember mindig megtalálja a 010

rális jó üzenetét, az igazi életértéket, melyet az
igaz irodalomnak sugároznia kell.

A modern költő majdnem mindig magával
cipeli keresztjét, mely az évek múltával és a világ
eseményeinek összetorlódásával mind nehe
.zebb, Hajnal Gábort gyakran kísérti meg az
érzés: "tömbsötétben" jár egyedül, s ezen nem
hatolnak át szavai, "a sziklák visszadobják" .
Valóban nem lehet kőnnyű annak a lírikusnak
a dolga, akiből eleve hiányoznak a szélesgesztu
sok, a hangos szavak, mert egész életében meg
szokta a csöndes beszédet, a "parlando"-t. Mi
ért tagadnánk, a modern világban a sokkal han
gosabb költői üzeneteknek sincs sok becsületük!
Ráadásul Hajnal Gábor sokszor azáltal költői,

hogy hiányzik belőle minden költőiség! Bár e
baljós helyzetértékelést sok keserű tapasztalata
látszik igazolni, mégis azt kell mondanunk,
hogy az író olyan hűséges tükröt tár elénk,
amelyben talán nem látunk ragyogó színeket, s
nem tekint vissza ránk tündökletes arcmás. De
a fájdalom és a szomorúság, a halk, csöndes
szavak mégis arra késztetnek, hogy fokozott
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érzékenységgel igyekezzünk azonosulni az üze
net küldőjével. Neki természetesen aligha jósol
hatunk látványos sikereket vagy elismeréseket.
Ezekre talán nincs is szüksége annak, aki a szá
zadvég közemberének életéről, érzésvilágáról,
szándékairól és rejtett vágyairól rajzol bensősé

ges képet.
A legújabb versek egy szívszorító négysorossal
fejeződnek be:

Mint aki kivándorolt s idegen
körötte mindenki csupán magára
számíthat így élek közöttetek
itthoni ég alatt ilyen magam vagyok.

Kőnnyű volna most arra inteni az olvasót, ossza
meg a költővel magányát. Ilyen élethelyzetben
születnek azok az üzenetek, melyek híven s hite
lesen fejezhetik ki egy korszak érzésvilágát, vagy
legalábbis egy rétegét. A ráismerés örömével
olvassuk hát a hetvenedik életévén már túllépett
Hajnal Gábor költeményeit, s e halk melódiák
hallatán eszünkbe jut: közel már a tél. ..

RÓNAY LÁSZLÓ

•
Petófi és Ady között
Rónay Györgyre leginkább a poeta doctus elne
vezés illenék. Ezt látszik megerősíteni az életmü
sorozat egyik legizgalmasabb kötete, a Petőfi és
Ady között is, amely először 1958-ban jelent
meg. Tudós költő írta a könyvet; olyasvalaki,
aki a költői látásmódnak, a történelmi és az
irodalomelméleti ismereteknek, valamint az esz
széírói képességnek egyaránt birtokában van.
Tudós költő írta a könyvet: elénk tárul a XIX.
század második felének irodalmi élete, az áram
latok és irányzatok küzdelme, a klasszicista köl
tészet csöndes hanyatlásának és a jellegzetes szá
zadvégi spleen-líteratura megszületésének folya
mata. Ha nem lenne tudós, nem mutatná be
ilyen hitelesen az adott korszakot minden, az
irodalom szempontjából lényeges társadalmi
momentumával együtt; ha nem lenne költő, nem
ismerné fel ilyen pontosan a nemzeti költészet
elavulásának okait, nem érezne rá a nagyvárosi
ihletésű, újromantikus líra reveláló hatására, s
arra a szerepre, amelyet Ady indulásának előké

szítésében játszott.
A könyv műfaját sem könnyű meghatározni.

Szellemtörténeti tanulmány? Irodalmi korrajz?
Esszéregény? Valamennyi! Rónay szellemtörté
neti hajlandóságát kár lenne kétségbe vonnunk,
a kort ábrázoló leírásainak autentikus voltához
nem fér kétség; s mindezt olvasmányosan, a



jelenségek szinte regényes összefonódásában
mutatja be. "Abban a pillanatban szerettem vol
na meglepni az írót, a költöt, amikor nekiül
művének, a tollfogását, a keze remegését, a
skandálását, ihletének néma, benső hanghordo
zását szerettem volna ellesni; egyszóval megra
gadni: hogyan éli át a világot, milyen élmény,
milyen hangulat tör kifejezési formába lelkében,
hogyan tör, és milyen kifejezési formákba, miért
úgy, ahogyan tör, és miért éppen olyanokba"
írja az előszóban. S a megragadás sikerült, való
ban tetten érjük a szabadságharc bukása és a
millennium közti fél évszázad legjobb, illetve
legjellemzöbb műveinek születését. Választ ka
punk arra a kérdésre, hogyan fordult az irodal
mi közfigyelem a klasszikus realizmustól és a
petőfieskedéstől az eksztázisok, az álmok, a
világszínház-érzések felé. Megtudjuk, miért és
miképp alakult ki nálunk a pesszimizmus művé
szete, hogyan hullott alá a polgárosodó társada
lom viszonyai között a nemzeti költészet csilla
ga, s kiknek a személyében jelent meg az új
költőtípus? Milyen illúziókat kergetett Jókai
Mór, s mi célt szolgált Bródy Sándor, Justh
Zsigmond "igazi naturalizmusa"? S végül: ho
gyan ívelt az út Petőfitől és Vajdától Reviczky
Gyulán, Komjáthy Jenőn át Ady Endréig.

Rónay nem ért egyet Gyulai Pállal, aki még
az l 88o-90-es években is a magyar társadalom
nemzeti-klasszicista ábrázolását kérte számon

TUDOMANY

Az érte/emig és tovább
Aligha van értelmes gondolkodás némi filozó
fiai igény nélkül, hiszen bármiféle általánosítás
- legyen szó közéleti kérdésekről és teendőkről,

vagy magánéletbeli helyzetekről, szakmai hoz
záállásokról, erkölcsi áilásfoglalásokról - rá
kényszeríti az igényes elmét a fogalmak tisztázá
sára, az összefüggések áttekintésére, a véle
ményalkotás érthető formájának megtalálása.
Ez és az afféle értelmi tevékenység máris filozó
fia. És ha ki-ki akár ennenmagától, akár kőr

nyezetétől elvárja a vélekedések és magatartá
sok megnyugtatóan következetes rendszerét.
annak a külvilág és a belvilág egységes szemléle
tére - vagyis világszemlélet re - van igénye és
szüksége. A világszemlélet pedig - amennyiben
megfogalmazzuk - filozófiai rendszer.

Márpedig minden véleményalkotó, tehát filo
zófiai jellegű elmemunkánál az ismereteket és az
önismeretet is megkönnyíti, ha tudatvilágunk-

kortársaitól. "Gyulai, mint a dogmatikus kriti
kusok általában, klasszikus realista elveit képvi
selve csupán egyet mulasztott el: még csak kísér
letet sem tett annak megvizsgálására, vajon a
maga szempontjából nincs-e némi igaza az »el
lenfélnek«is, vajon az új nemzedék kárhoztatott
új elvei nem természetes folyamatai-e az élet, a
valóság megváltozásának - olvashatjuk a
könyvben. - Bíráljátok a társadalmat, rajzoljá
tok erkölcseit - mondja Gyulai, de azt is hozzá
tette: legyetek az eszmény őrei. Csakhogy mi
lyen eszményéi? - kérdezhették volna a kor írói.
Egyáltalán összeegyeztethetőnek tarthatták-e a
két követelményt: a társadalom hű ábrázolását
és az eszmények őrzését?" Ismerve a dualizmus
ellentmondásokkal terhes világát, a kapitalizá
lódás olykor fájdalmas tüneteit, igazat kell ad
nunk Rónay bírálatának: az újszerü életmód, a
megváltozott társadalmi körűlmények újfajta
alkotói eszközöket kívántak az íróktól.

A sértett nemzeti érzés és a világon változtatni
akaró szándék, a mámorélmény és a totális sze
relem követelése, a forma és a tartalom zakla
tottsága Ady költészetében egyesül. Rónay
György könyve ott fejeződik be, ahol a XIX.
század véget ér; de még kihalljuk belőle az új
idők új dalainak feicsendülését. (Magvető Ki
adó. 1982.)

BÁLINT B. ANDRÁS

ban van egy többé-kevésbé részletes példatár
arról, hogy miféle véleményrendszereket is alko
tott ~ emberiség a múlt nyomon követhető

évezredeiben. Vagyis: a filozófiai igényhez szük
ség van némi filozófia-történeti ismeretre is. És
minthogy nincs olyan értelmi válaszkeresés,
amelyben valahol a mélyben vagy a felszínen
legalábbis filozófiai mozzanatok ne szükségel
tetnének, tehát az alapokat és példatárat adó
filozófia-történetre tulajdonképpen már az ele
mi ismeretektől kezdve egészen a magas kultú
rákig napi szükségünk van. Ezért azután seho
gyan sem magyarázható, hogy olyan szükében
vagyunk - akár tudományos, akár ismeretter
jesztő fokon - a filozófia-történeti irodalomnak.
Holott a kifejezetten bölcseleti szakműveket és
az egyes jelentékeny bölcselők műveit is csak az
tudja elhelyezni saját tudattárában, akinek eleve
van némi áttekintése legalább a mi európai
gondolkodás-történetünk fő vonalairól. Az oly
kor könyvespolc mélyéről előkerülő régebbi
filozófia-történetek java része vagy túl egyolda
lú, vagy mai gondolkodásunk számára avult, a
közkeletű kisebb filozófiai lexikonok még egyol-
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dalúbbak, még hiányosabbak és gyorsan romló
szellemi jószágnak bizonyultak.

Ezért tartjuk kifejezetten jelentékeny és eleve
jó hatású kiadói tettnek, hogy a széles közönség
hez szóló Kozmosz könyvek sorozatban megje
lent Hermann István Az értelemig és tovább
című könyve, amelynek pontosan az a célkitűzé

se, hogya filozófia-történet évezredeinek legfon
tosabb problémáit tudományos alapossággal,
de népszerű közérthetőséggel foglalja össze.

A szerző eleve alkalmas a témafelvetésre:
Hermann István hivatásbeli filozófus (a
filozófia-történet egyetemi professzora), ismert,
gyakorlott kritikus, az esztétika tudósa, népsze
rűsítője is; kifejezéskészlete a tudományos szint
től a közérthető ismeretterjesztésen át a komoly
kérdéseket taglaló könnyed rádiócsevegésig ter
jed. Tehát felkészültsége is, stiláris gyakorlata is
indokolja, hogy könyve egyszerre legyen beveze
tő olvasmány azok számára, akiknek szellemi
szükségletük a tárgykör ismerete, és gondolatiz
gató vitaalap a filozófiatörténetben némiképpen
otthonos olvasóknak. Az ugyanis csaknem nyil
vánvaló, hogy egy ilyen óriási témakörben,
amelyet az adott terjedelmi körülmények kőzt

szükségképpen csak nagy vonalaiban lehet vá
zolni, nemhogy a szerzőnek és egy-egy olvasójá
nak, de alighanem két párhuzamos olvasójának
sem lehet mindenben azonos a véleménye. Per
sze, aki itt, most ismerkedik a témakörrel, an
nak nem a vitatkozás a feladata, hanem az ala
pok megszerzése, és majd akkor kezd disputába,
akár Hermann Istvánnal a későbbi olvasmá
nyok alapján, vagy a későbbi olvasmányokkal
Hermann István alapján, amikor már az általa
kijelölt úton bőségesebb ismeretekre szert tevén
kezdi kialakitani saját véleményét a filozófia
történetröl. A recenzornak azonban többek
közt az is a feladata, hogy eleve sejtesse, hol is
lehet vitába szállni ezzel a mindenképpen hasz
nos, jó indítást adó és - nem utolsósorban 
kellemesen megírt könyvvel.

Itt van például .mindjárt az első kísértés: a
nagy téma rövid előadása. Ennek a rövidségnek
ugyanannyi az előnye, mint a hátránya. A nagy
történelmi út rövid összefoglalása sokkal jobb
összképet ad, mint egy sokkal részletesebb kifej
tés. A rövidség azonban szükségképpen magá
val hozza a hiányosságot. A szerzőnek nem állt
módjában mindenről, sőt minden fontos témá
ról sem beszélni, ami az európai filozófia
történet mintegy két és félezer esztendeje alatt
foglalkoztatta a ~ondolkodókat. Arra sem nyílt
lehetősége, hogy részletesen indokoljon olyan
állításokat, amelyeknél az olvasó bővebb ma
gyarázatot igényelhetne. Így azután a középkor
nak mintegy ezer esztendőt felölelő filozófiája -
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az a fejlődésmenet, amelynek kezdetét az ókori
és a középkori gondolkodás határpontján álló
és az átmenetet legszemléletesebben és a legma
gasabb szinten kifejező Szent Ágoston jelenti,
befejezését pedig a középkorból az újkor felé
vezető gondolkodás legnagyobb lángelméjével,
Dantéval jelölhetjük - a többi korszakhoz ké
pest túl rövid, és ezért szükségképpen elnagyolt
jelzéseket kap Hermann könyvében. Nem ér
dektelen, hogy a dialektikus materializmus
alapján álló Hermann annyira csak átfut a kö
zépkoron, hogy meg sem említi az egyébként
általa is idézett Abélard filozófiájának dialekti
kus mozzanatait, és a kifejezetten -rnaterialista
Guido Cavalcantinak még a neve sem szerepel
a könyvben.

A legtöbb filozófiatörténeti összefoglaló vagy
áttekintés szükségképp magával hozza a szerző

filozófiai alapállásának, ha tetszik, világnézeté
nek értékrendjét, s ez eleve elfogulttá teszi az
övétől alapvetően különböző rendszerek ismer
tetésében. Bennem az idealista világnézetü, vagy
éppen tételes vallás alapján álló filozófia
történeti szerzőknél is hiányérzetet keltett a ma
terialista rendszerek elutasítása, lekicsinylése,
vagy jobb esetben másodrendü kezelése. Pedig
a valóságban a legtöbb ilyen jellegű könyvet
vagy idealista, vagy materialista szerző írja. Az
oly gyakran használt istenhivö-ateista ellentétet
nem érzem eléggé tudományosan megalapozott
nak, ugyanis az ateizmus nem egyértelmű szak
kifejezés a filozófiában, hiszen például egy
Voltaire-típusú deista a tételes vallások hívei
számára: ateista, míg a materialisták számára:
istenhi vő. Nem is szólva a sokféle tartalmú pan
teizmusról, Assisi Szent Ferencről, a katolikus
misztikusról, az "Istentől részegült", szigorúan
monista Spinozáról és a majdnem materialista
Diderot-ról - ezek sok mindenben közösen is
jellemezhetők, de külön-külön állnak az istenhi
vö-ateista leegyszerűsítés vulgáris rendszeré
ben. Valójában a materializmus és az idealiz
mus elvi ellentéte sem átmenet nélküli. Hermann
ugyan elég bőségesen szól Averrhoesről, de ép
pen a "kettős igazság" (duplex veritas) elmélete
marad ki jellemzéséből, holott már a -párizsi
egyetemen - Albertus Magnus és Aquinói Szent
Tamás tudományos otthonában - a Dantéra is
oly hagy hatású Siger de Brabant hirdeti ezt a
filozófiai alapállást, amely párhuzamos igazsá
got tételez fel idealizmus és materializmus kö
zött. Ám a kis könyvben Siger de Brabant sem
kapott helyet. De a sokkal bővebben tárgyalt
francia felvilágosodottak közül is hiányzik Con
dillae és tanítása, a szenzualizmus, amely a ta
pasztalaton túliakról a megismerhetetlenséget
hirdeti, vagyis a végső kérdésekben az agnoszti-



cizmust. Az agnoszticizmus alapmeggyőződése,

hogy töméntelen és egyre bővülő anyagon belüli
ismereteink nem tesziklehetővé, hogy akár igen
nel, akár nemmel válaszoljunk tudományos
igénnyel arról a legvégső kérdésről, hogy az
anyagi világon kívül van-e, lehetséges-e más
szubsztanciájú lét. Egy filozófiatörténetnek,
amely az emberi gondolkodás egész fejlődéské

pét objektív igénnyel akarja bemutatni, azt hi
szem, akkor is agnosztikus alapon kell állania,
ha a szerző materialista, akkor is, ha áhítatos
hivője valamely tételes vallásnak, s akkor is, ha
se nem vallásos, se nem materialista. Vagyis
abból a feltételezésből kell kiindulni, ha nem
filozófiát, hanem filozófiatörténetet irunk, hogy
a másik félnek is igaza lehet, legföljebb én nem
hiszem el. (De ez már a "hiszem", vagyis a "hit"
kérdése és nem a tudásé.)

Érdekes, hogy az anyagban oly felkészült
szerző szinte véletlen elirásként jegyzi meg, hogy
Platón volt az első idealista filozófus. Pedig ő is
tudja, hogy jó évszázaddal előbb Xenophanes és
Parmenidész (vagyis az "eleaiak") már idealis
ták voltak, vagyis ugyanakkor születtek meg az
első idealista elméletek, mint Milétoszban az
első materialista elméletek (Thalész, Anaxime
nész, Anaximandrosz), Platónt megtenni az első

idealistának ugyanolyan elvétés, mintha egy
idealista filozófiatörténet Empedoklésszel vagy
Démokritosszal kezdené a materializmust, ho
lott ezeket is megelőzték a milétosziak. Az idea
lizmus és a materializmus szakadatlanul párhu
zamosan vitázik egymással az "en arché" (kez
detben, vagy még inkább: eleve) szakadatlanul
aktuális vagy-vagyáról. És ezek a fő kérdésre
válaszoló gondolkodó elmék nagymértékben
hatnak is egymásra. Ezt Hermann nemegyszer
igen világosan be is mutatja. A könyv egyik
legvonzóbb mozzanata, hogy a materialista
szerző nagyon is elismeri az idealista gondolko
dás fő alakjainak nagyságát és pozitiv hatását
még a materialista gondolkodókra is, és itt nem
csak Hegel közismert fontosságára gondolunk
Marx és a marxizmus kialakulásában, de jelen
tőségük elismerésével szól Aquinói Szent Ta
másról, a lélek és a test kettősségében gondolko
dó Descartes-ról, és korunkban Teilhard de
Chardin tanításáról is megállapítja, hogy tanai
ból egy haladó irányzat ís kinő, "amely elsősor

ban a tudomány művelésére forditja a figyel
met". Abban azután nagyon igaza van, amire
éppen Teilhard-ral kapcsolatban mutat rá, hogy
ugyanaz a tanítás hathat társadalmilag pozitív
és negatív irányba is.

Bár tőmondatos egyértelműséggel sehol sem
olvasható a könyvben, de az egésznek a szelleme
azt sugallja, hogy a társadalmi mozgalmakban

a materialista tanítás mindig a haladó oldalon
áll, az idealista a társadalmi reakció oldalán.
Van egy ilyen vulgáris köztudat, amely némi
képpen a múlt század még polgári és alig vagy
nem dialektikus materializmusának öröksége,
és a történelem igen mechanikus szemléletét bi
zonyítja. A történelmi helyzettől függ, mikor
melyik oldalon milyen filozófiai világnézetűek

állnak. Rendszerint mindkét oldalon megtalál
ható ilyen is, olyan is. Hogy csak egyetlen, de
annál erőteljesebbpéldát emlitsek: az angol pol
gári forradalom ellentéteiben a kor legmateria
listább filozófusa, Hobbes, a király hive volt,
majd emigrációba menekült a forradalom elől,

míg Cromwell forradalmának fő gondolkodója
Milton volt. De talán az is jellemző, hogy a
XVIII. század oly különböző világnézetű fran
cia gondolkodói közül a legforradalmasítóbb
hatású a szakadatlanul vallási kételyekkel küsz
ködő Rousseau, és a felvilágosodás utópista
szocialista, szélsőbaloldali elméletének kidolgo
zója, Mably - katolikus pap volt.

Persze, ezekből a példákból ugyanúgy nem
lehet olyan törvényszerűséget levonni, hogy aki
idealista, az politikailag haladó, mint ahogy az
se filozófia-történeti igazság, hogy aki materia
lista, az okvetlenül haladó. Az viszont igaz,
hogyavilágmagyarázatok nagy fejlődéstörténe

tében szakadatlanul párhuzamos a materializ
mus is, az idealizmus is, és az ezerévek közben
szakadatlan átmeneti alakzatokat is mutatnak
az utólagos szemlélönek, És Hermann István
igen hasznos könyve általában rá is mutat a
különbözö világnézetűgondolkodók és gondol
kodási rendszerek kölcsönhatására, amit nem is
kerülhet el egy mindvégig következetesen dia
lektikus gondolkodó.

Befejezésül megjegyzésem még a könyv eimé
hez lenne. Az értelem ig és tovább - mint köztu
domású - József Attila-idézet. Az Ars poeticá
ban olvashatjuk: "Én túllépek e mai kocsmán
/ az értelemig és tovább". Hermann úgy magya
rázza, hogy ez a tovább: a dialektika. Ezt nem
tudom elhinni, hiszen a dialektika maga is az
értelem fogalomkörébe tartozik: a valóság alap
törvényszerűsége és tudatunknak az a tevékeny
sége, amely felismeri ezt a törvényt. József Attila
számára a dialektika a logika fokozása, de nem
valami más, ahová tovább lép a szemlélődő em
ber. De akkor mi? Erre talán két válasz is lehet
séges. Az ösztönök világa az, ami tovább van az
értelemnél, hiszen éppen József Attila szerette
volna egyesíteni a valóság értelmét birtokba ve
vő marxizmust az ösztönöket áttekinteni szán
dékozó freudizmussal. Ugyanakkor a kor értel
miségére nagyon is hatott Bergson filozófiája,
amely a logikánál hatékonyabb megértő mód-
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szemek vallotta az intuíciót, a dolgokba való
sejtő beleérzést. Ez az irracionalizmus is némi
képpen megérintette a költőt. Tehát a címben
idézett "és tovább" aligha a dialektika, mert ez
nincs tovább az értelemnél, hanem vagy az ösz-

TEOLOGIA

Párbeszéd Istennel
A magyar imakönyv-irodalom jelentős esemé
nye a Párbeszéd Istennel megjelenése. (Írta és
szerkesztette Csépány László, Keszthelyi Ferenc
és Szabó Géza.) Jelentős, mert az első igazán
Zsinat utáni imakönyv hazánkban, és így nem
csupán a hagyományos imakönyv szerepét vál
lalja, hanem a liturgikus nevelés és elmélkedés
igényeit is kielégíti.

A magyar imakönyvek történetének feldolgo
zása a katolikus lelkiség irányainak változásait
tükrözné, és nagy értékeket mutathatna fel.
Wolkenberg Alajos, Hock János, Sík Sándor
imakönyvei a maguk idejében széles hivősereg

ima-iskolái voltak, a "Sík-Schütz" pedig fiatal
nemzedékek sorát vezette be a lelki életbe. A
fellendülő liturgikus mozgalom korai remeke
volt Szunyogh Xavér Misszálé-ja. Gazdag múlt,
jó hagyományok folytatására vállalkozott a
most megjelent szép kiállítású kötet, három ta
pasztalt lelkipásztor gondos munkája. Az előbb

példaként felsorolt imakönyvek egy-egy társa
dalmi réteg vagy korosztály igényeihez igazod
tak. Ez a mostani könyv minden rendű és rangú
hivő katolikus kézikönyveként készült, és tük
rözi az imakönyvek részben megváltozott szere
pét a Zsinat után.

Az I. rész - Atyánkhoz szólunk - Imádságok
- különböző alkalmakra ad klasszikus imaszö
vegeket, valamint a szentektől és a Szentírásból
vett megfontolásra, elmélkedésre való idézete
ket. Az imaszándékok is a katolikus lelkiség
modem irányát tükrözik: világi vezetőkért, a
népek jólétéért, a békéért, az egyházközsége
kért, ellenségeinkért stb. És minden imaszándé
kot a zsinati dokumentumok szövegei világíta
nak meg. Ha nem fogalmaznák meg a szerzők,

akkor is tudnánk, hogy ezek az imák a Zsinat
és a Szentírás szellemében segíthetik a hivő em
bereket egymáshoz és Istenhez közeledni.

Az Egész évben Krisztussal - Az egyházi év
című II. rész főleg a liturgikus nevelés célját
szolgálja, vagyis ahhoz nyújt segítséget, hogya
liturgikus reform valóban életté váljon ben
nünk. Van gondja arra is, hogya "családegy-
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tönök mélyvilága, vagy az irracionalizmus bi
zonytalansága... vagy mind a kettő, és talán
még egyéb is, ami túl van a ráción.

HEGEDÜS GÉZA

házban" történő ünneplést (szállást keres a
Szent Család, adventi koszorú stb.) megköny
nyítse. Megtaláljuk a főbb ünnepek történetét,
tartalmát, a nagyobb szentek rövid életrajzát. A
későbbi kiadásokban nyilván a majd nálunk is
érvénybe lépő liturgikus naptárt fogja követni
ez a rész.

Megszentelődünk az Úrban - A szentségek
címmel a III. rész mindenekelőtt a szentmisén
való részvétel iskolája. A mise állandó részei
négy kánont tartalmaznak. Talán terjedelmi
okokból hagyták el a gyermekmisék kánonját és
a kiengesztelődési misekánont. A mise "szent
csendjeire" is ajánl imaszöveget. Remélhetőleg

a misézők egyre inkább lehetőséget hagynak
elmondásukra. A hálaadás, engesztelés, imádás
imái jelzik, milyen fontos a liturgia "kicsengé
sét' biztosítani lelkünkben. A szentségimádás
mottója lehetne M. Quoist imája: .Színed előtt

megállni, Uram, csendesen!"
Lényeges a szentségek bevezető szövege, az

előkészület módjainak bemutatása. A liturgikus
szöveget itt is ilyen imák követik: születendő

gyermekért, szülés utáni ima stb. És jól megvá
lasztottak a vonatkozó szentírási helyek. Ha
csak a címeket nézi át valaki, máris láthatja,
egész életünket, minden élethelyzetünket átfog
hatja az Istennel való párbeszéd, melyben Isten
üzenete is elér minket, s nemcsak a Szentírás
szavaiva!. ,

Az Énektár a Szent Vagy Uram leghasznála
tosabb énekszövegeit tartalmazza 174 lapon,
tehát bőven. A készülő új Népénektár ezt az
anyagot módosíthatja, illetve inkább bővítheti,

hiszen szerencsére nem fogja "hatályon kívül
helyezni" a Szent Vagy Uram anyagát.

Az imakönyv szép és tartós kiállítását a kiadó
gondossága, a Franklin nyomda munkája és
Csiby Mihály 15 linometszete biztosította. A
bibliapapírra nyomott, jól olvasható betűk és a
háromféle (műbőr, vászon, celluloid) kötés teszi
teljessé, könnyen kezelhetővé, "zsebrevágható
vá" ezt az imakönyvet, mely hűséges társává
válik imaéletünknek. (Ecclesia Kiadó, 1981)

•
ÚTi MISEKÖNYV. Gyakorlati, s eddig hiány
zó kézikönyvet kapott a magyar papság a kötet
megjelenésével. A Zsinati Bizottság adta ki



1982-ben Rómában, Kozma György szerkeszté
sében a Missale Parvum-oi; kiegészítve a legfon
tosabb szentségi formák, áldások szövegével és
a liturgikus olvasmányok jegyzékével.

Szabadságos, utazó, kiránduló papok számá
ra nélkülözhetetlen, de még templomí szolgálat
ban is hasznos, mert a gyermekmisék kánonját
és a kiengesztelődési misekánont is közli, amely
nincs benne oltár-misekönyveinkben. '

KÉPZÖMŰVÉSZET

"Az utolsó vacsora"?

Nem fukarkodott az atmoszférateremtés eszkö
zeível Kemény György Az utolsó vacsora címü
kiállításán a Dorottya utcában. Elsötétítés, ipari
tv-lánc, színes művi fények, stúdió-zártságú tér;
mindezek az Ötlet - a közismert evangéliumi
epizód sajátos, számunkra blaszfémikus átértel
mezése - és az ötletből kibontakozó kiállítási
koncepció részei. Kemény György ugyanis a
rendelkezésére bocsátott térben a maga módján
"megrendezte" az utolsó vacsora jelenetét: az
apostolokat a megterített asztalnál tizenkét
portrérajz (Jézus tanítványaival azonos vezeték
vagy keresztnevű barátairól készítette őket); a
Megváltót pedíg egy középütt elhelyezett tv
készülék helyettesíti.

Maga a téma természetesen nem új; az utolsó
vacsora a művészet történetében évszázadokon
át nagy népszerűségnek örvendett közérthető

szimbolikája és mozgalmas, sokalakos kompo
zíciót áhító, monumentális megjeleníthetősége

miatt. De végűl minden művészi vállalkozásnak
a "végeredménye" a döntő. Jelen esetben ez - a
főjeleriet mellett - egy objektekkel is benépesí
tett tér, ahol az ötlet-maghoz asszociatív fia
ötletek kapcsolódnak; feladatuk szemmel látha
tólag a koncepció bővítése és kiegészítése.

Hogy a televízió mindennapi életünk és - a
művész szavaival- "korunk mindent végigpász
tázó szeme", "hatalmas füle" és "helyettünk
gondolkodó, vágyakozó, cselekvö fétise" lenne,
nos ez a gondolat nem egészen ismeretlen. Része
annak a rokonszenves újromantikának, mely
ben a kivülálló, ám tájékozott egyén morális
megállj!-t kíáltana a manipulatív tömegkultúra
áradásának. Kemény György kiállításán mind
ez "stílushíven" történík, a lehetőségekhez mér
ten rafinált, technícizált környezetben. A Krisz
tust jelképező készülék egyszerre sugározza az
"igazi" tv-müsort és a kiállításbeli utolsó vacso
ra kontúrjait, továbbá - ha megfelelő helyre

A válogatás a Magyar Püspöki Kar által jó
váhagyott liturgikus szővegekből történt, az
Ol,T engedélyével. A szentírási olvasmányokat
a Szent István Társulatnál 1979-ben kiadott
Bibliából vette a szerkesztő, Ákos Géza igazgató
engedélyével.

ROSDYPÁL

állunk a teremben - rejtelmesen "tükörré" válik,
s "élő adásban" önmagunkat szemlélhetjük.

Látható, hogy az archimedesi pontba állított
televízíókészülék uralja a terepet, és alapjában
más - meglehetősen ideologikus - dimenzíóba
helyezte profanizált - az apostolok és a művész

barátai nevének játékos azonosságára építő 
grafikai portrésorozat ötletét. Végeredményben
újabb és újabb körpályára vítte, ötletburjánzás
sá szélesítette, végzetesen túlterhelte a kiínduló
pontot. Nem véletlenül használtuk itt a "szélesí
tette" kifejezést,mert ha a látható kíállítás még
oly mértéktartóan alkalmazta is a mellék
ötleteket és poénokat, ezek végeredményben
csak kevésbé találó szellemi potyautasai lehet
tek a központí, televízióval kombinált jelenet
nek. Hogy csak kettőt említsünk közülük: idéz
zük emlékezetünkbe elsőként azt az enteriőr

részletet, mely az utolsó vacsora kommersz mo
tívummá üresedését példázza. Míndenütt Leo
nardo művének színes reprodukciója mínt kizá
rólagos és egyetlen díszítő elem, nemcsak
abrosz-, sörcimke- és lámpaemyő-motivum, de
mindent elborít a divat hullámain, hogy végül
púpozásigtöltsön egy papírkosarat. Vagy utal
hatunk a terem sarkában működő, pályaudva
rokról és aluljárókból ismert étel-automatára,
mely - ha a látottak kapcsán kedvet kapnánk 
táplálék-kínálatával rendelkezésünkre áll. Az
egy körben mozgó, többé-kevésbé irányított
képzettársításokra ösztökélőötletek saját farká
ba harapó kígyó módjára a nyakatekert koncep
ció önnön mozgásterét zsugorítják össze, saját
szűkösségére világítanak rá.

Ebben a kiállítótérben a gondolat didaktikus
sá emésztette az ötletet, nem elégedett meg a
"titokzatos" látványossággal; érezhetően hatá
rozott "tartalmi erőteret" akart létrehozni. Ez
némi zavart eredményezett, mint ahogy valójá
ban zavar uralkodik nemcsak a televízió - me
gint csak Kemény Györgyöt idézzük -, e "kéken
sugárzó világablak" szerepének, de általában a
tömegkommunikációs eszközöknek a megítélé
sében is. Ha a kiállítás sugallta kritikai éllel is,
de fétisnek nevezzük ezeket az objektumokat,
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vagyis modern "démonikus" erőt tulajdonítunk
nekik. Ugyanakkor - paradox módon - bírála
tunk éppen annak sorsszerűségétés "mindenha
tóságát" hirdetheti, ami ellen szándéka szerint
irányult. Talán ezért is hunyorgunk bizonytalan
érzések közepette az alkalmi tv-lánc kamerájá
ba; nem találjuk a helyünket, noha itt is ponto
san kijelölték számunkra. A kiállításon felvo
nultatott technika győzelmet arat a koncepción:
"tévét játszik" itt minden látogató - ha a szabá
lyokat betartja. Mégis nehezen eldönthető kér
dés, hihetünk-e a látványnak, pontosabban: mi
játszunk-e a technikával, vagy ő játszik velünk?

ZENE

Könyv a madárzenérő/

A "hírhedt" amerikai muzsikus, John Cage
egyik írásában azt veti fel, hogy miért ne kom
ponálhatnánk kvartettet robbanómotorra, szél
re, szívverésre és földcsuszamlásra. E meghök
kentő kijelentés mögött több figyelemreméltó
mozzanat rejlik. Először az, hogy Cage ezt 1937
ben írta, tehát nem manapság. Másodszor, hogy
ezt az extrém kvartettet csak magnetofon segít
ségéveIlehetne elkészíteni (s már puszta említése
is utal a technikának a zenére tett hatására, ami
igen fontos tényezőnek látszik a század muzsi
kájában.) S végül harmadszor mindez jelzi, sőt

inkább előre jelzi azt a szellemi magatartást,
amely az experimentalista zene sokféle megnyil
vánulását jellemzi s eredményezi. Mert a század
muzsikusa minden hangzó jelenséget kipróbál,
mindent zeneként igyekszik értelmezni, a hang
zás egyáltalán lehetséges határait fürkészi - így
születik meg a konkrét zene, az elektronikus
zene, így vonják be a zenekarokba az eddig nem
használt (ütő)hangszereket, az elektronikus
hangszereket, eszközöket stb. A kísérletező haj
lam tehát elvben mindenre kiterjed, ami hang
zik, ami az emberi fül számára appercipiálható.

Van azonban a fürkészésnek egy másik útja
is; ez egyrészt etnikai, másrészt történeti értel
mű.Századunkban egyre jobban megismerjük
saját - tehát európai - zenetörténeti múltunk
hangzó zenéjét, valamint fokozatosan a mind
távolabbi földrészekét s kultúrkörökét. Itt ismét
döntő fontosságú a hangrögzítés lehetővé válá
sa. Mindezt csak azért bocsátottam előre, hogy
besz~molhassak az olvasónak zenei könyvpia
cunk egy igen érdekes s bizonyára nemzetközi
szinten is jelentékeny kiadványáról: Szőke Péter
A zene eredete és három világa círnű rnunkájáró].
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A cégérül választott "utolsó vacsora" Ke
mény György kiállításán végül is formális pár
huzam maradt: az evangéliumi történet bölcs
poézisét és igazságát nem újította modern misz
tériummá a XX. századi civilizáció mégoly "ti
tokzatos" kelléktára sem. Az egykori utolsó va
csora legfontosabb eseményeinek szimbolikáját
- többek között Júdás árulását és Péter állhatat
lanságát - pedig a kétélű televízió-allegóriával
helyettesítette. Ezért kérdezzük: mi köze van
ennek az egésznek az Utolsó Vacsorához?

ANDRÁS! GÁBOR

A szerző ugyanis felismeri, hogy a következő

logikus lépés a zenetörténeti múlt, az őstársadal

mak zenéjének megismerése után az evolúció
még korábbi - tehát ember előtti - szakaszának
vizsgálata: miképpen létezik zene, zenei jelenség
a prehumán szférában. Amennyiben sikerül az
ember alatti és előtti biológiai szférában bizo
nyos zenére vonatkozó törvényszerűségeket ta
lálni, ez a zene mint egyetemes jelenség lételmé
letére vonatkozó következtetéseket tesz lehető

vé. Egyben nyilvánvaló bizonyítéka lesz annak,
hogy a zene nem tisztán társadalmi és ezen kívül
nem csupán fizikai meghatározottságú, hanem
a kettő között, a fizikai és a társadalmi szféra
között létezik egy harmadik, egy közbülső: a
biológiai, amelynek szerepe, fontossága az em
beri zeneművészet szempontjából nem eléggé
tisztázott. E biológiai szféra természetesen épp
úgy magába foglalja az evolúció kezdeti fokán
érvényesülő fiziológiai tüneteket, mint az ember
legkifinomultabb pszichofiziológiai működését.

Szőke Péter lényegében a madarak "zenéjét"
vizsgálva von le következtetéseket a zene evolú
ciójára, az egyetemes zene meghatározottságai
ra nézve. A madarak "zenéjét" megfigyelték már
mások is, de a régebbi ember számára - s ebben
áll jelen esetben a technika fontossága - a mada
rak dallamainak mikrovilága rejtve maradt,
mert az emberi fül nem képes "nagyító" nélkül
behatolni e mikrovilágba. Szőke Péter "nagyító
ja" a hangrögzítés és hanglassítás. Hanglassitá
sos módszerrel megfigyeli, lejegyzi a madarak
énekét s így egy rendkivül izgalmas birodalom
ba nyer bebocsátást. Itt azonban a pontos eliga
zodáshoz kitartó munkára és tudósi precizitásra
van szükség, mert a madarak éneke rendkivül
sokféle, az "alantasabb" fajok a fizikai szféra
felé, a különböző "énekes" fajok az emberi zene
felé mutató jegyeket viselnek. A szerző azonban
kérlelhetetlen logikával "rendet teremt" a ma
darak hangzó birodalmában - csúcsán egyéb-



ként az észak-amerikai remeterigó - Hylocichla
guttata - "fészkel", amely a primitiv emberi
zenéket meghazudtoló dallam- és forma világot
ismer és használ -, hogy azután továbblépjen
lefelé és felfelé: a fizikai szintű zene új magyará
zatát adja. S ami a legérdekesebb, az emberi
zene, a zeneművészet eredetével és fejlődéstörvé

nyeivei foglalkozó elméletek számára is eddig
nem ismert támpontokat biztosit. Ezeket a tám
pontokat az összehasonlitó népzenetudomány

SZíNHÁZ

A szent kísérlet

Fritz Hochwálder drámája a Thália Színházban
nem kisérlet, hanem rendkivül átgondolt, fe
gyelmezett, elemzett, mondhatnók: feszes elő

adás. Még a múlt évad közepén mutatták be, s
azóta is gyakran van műsoron, de az előadás

semmit sem lazult, most, a sokadik alkalommal
is "tartása" van az előadásnak.

Hochwalder drámája nagyon későn jutott ha
zai színpadra. A hitleri megszállás elől Ausztriá
ból kalandos körülmények között Svájcba szö
kött író ezt a drámáját 1942-ben írta, s a követ
kező évben egy svájcí kisvárosi színház mutatta
be, nálunk a Nagyvilág közölte a 60-as évek
derekán. A dráma megtörtént eseményt dolgo
zott fel: I60S-ban ajezsuiták egy közösségi álla
mot hoznak létre a spanyolok által I536-ban
meghódított Paraguayban. Százhatvan évig ál
lott fenn ez ajezsuita állam, ahol a pénz ismeret
len volt, mindenki szükséglete szerint részesült
a termelt javakból. A bennszülött indiók töme
gesen szöktek át az őket rabszolgasorsban tartó
spanyol telepes földesuraktól a biztonságot és
jólétet jelentő jezsuita közösségi államba, itt a
kereszténységgel együtt polgárjogot is nyertek.

A spanyol földesurak és kereskedők dühöd
ten tiltakoztak az indiók szökése, illetve befoga
dása ellen, mert földjeik munkások nélkül ma
radtak, s a jó minőségű jezsuita termékek kiszo
rították a spanyol árukat, veszélyeztetve a ke
reskedők üzleteit. Az európai fejedelmi udva
rokban - különösen a spanyol királyi udvarban
- nagy befolyással bíró jezsuiták mindezt a spa
nyol király kiváltságlevele alapján végezhették.
Kiderül azonban, hogy a jezsuita állam virágzá
sa és terjeszkedése sérti a spanyol érdekeket, és
az indiók látszat-kereszténysége ellenállásra
készteti a római pápát is.

biztosan kamatoztatja majd. A korunk zenéjé
vel - illetve annak bizonyos jelenségeivel - fog
lalkozó muzsikusok és teoretikusok pedig
ugyancsak okulhatnak belőle. E könyvet azon
ban örömmel forgathatja nemcsak a zeneművé

szettel vagy a madarak világával foglalkozó ol
vasó, hanem mindenki, aki .egyáltalán képes a
csodálkozásra. (Magvető Kiadó, 1982)

viczt TAMÁS

A DRÁMA. A darab a jezsuita állam megszün
tetésének drámai körülményeit mutatja be
egyetlen napon, 1767. július l6-án.

A jezsuiták a spanyol vizsgálóbiztos, a vizitá
tor érkezését várják. Madridban megrágalmaz
ták őket, hogy rabságban tartják az indiókat,
uzsorakereskedelmet folytatnak és földjeiken el
titkolt ezüstbányák vannak, amelyekhez csak a
királynak lenne joga, így pedig kivonják magu
kat az adózás alól is. A hónapok óta tartó ki
hallgatások a jezsuiták igazát, a koholt vádak
tarthatatlanságát igazolják. A vizitátor ezt jegy
zőkönyvileg is elismeri, mégis előhúzza az előre

elkészített és a vádakat megismétlő királyi pa
rancsot, amelynek alapján a jezsuita államkö
zösséget meg kell szüntetni, és az atyáknak el
kell hagyniok Dél-Amerikát.

A dráma nyelvezete és Czimer Józsefmesteri
fordítása annyira tömör, hogy Miura, a vizitá
tor, majd Querini, a pápai legátus érveit csak szó
szerint lehet idézni:
Miura: - Önöknek igazuk van és éppen ezért
kell önöket elpusztítani, könyörtelenül. Mit esi
náltak maguk itt a pusztán és az őserdőben,

amelybe mi a lábunkat sem tettük volna be. A
szeretet és igazságosság birodalmát. Az indiók
dicshimnuszt zengenek magukról és megszök
nek a mi földesurainktól. Maguknál .béke és
jólét uralkodik, az anyaországban nélkülözés és
elégedetlenség. Mi háborúkkal terjeszkedünk,
maguk a békéjükkel. Mi zsugorodunk, önök
gyarapodnak. Mennyi idő kell és maguké leszaz
egész kontinens. Bolondok volnánk, ha nem
kergetnénk el önöket, amíg van rá idő. Ennek
a kísérletnek, amely számunkra ilyen veszélyessé
válik, vége!
Páter Provinciális: - Ez a kísérlet szent. Aki
hozzányúl, aki bűnösen megzavarja, vétkezik
Isten ellen. •
Miura: - Ne beszéljen vallásról, mikor az érde
keinkre megy a játék. A települések átadását
önnek magának kell elrendelnie.
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A tartományfőnök - igaza tudatában - ellen
áll és foglyának tekinti a vizitátort. A harcedzett
indiókat a magyar származású, katonaviselt pá
ter Orosz harcba vezeti a spanyol katonák ellen.
A koholt vádak összeomiásának, a királyi pa
rancs átadásának és a vizitátor foglyul ejtésének
néma tanúja egy "átutazó idegen", aki egyedül
maradva a tartományfőnökkel. felfedi kilétét. Ő
a jezsuita rend generálisának legátusa, s azt a
parancsot hozza, hogy a jezsuita államot azon
nal meg kell szüntetni.

Querini legátus: - Missziónktól elvakíttatva, az
indiók népe most nemzeti szabadságát várja
tőlünk. Azt hiszik, hogy tőlünk kapnak szilárd
védelmet a hatalmasokkal szemben, tőlünk re
mélik Isten országának megteremtését. És mi,
akik pontosan tudjuk, hogy alapjában tehetetle
nek vagyunk, külső sikerek kedvéért magunk is
belegabalyodtunk a hatalom hálójába. Ismer
nünk kell korlátainkat. Itt Paraguayban nem
ismertük fel. De még nem túl késő, csak meg kell
hozni az áldozatot: a Jézustársaság visszavoná
sát Paraguayból. Az indiók a-mi szent vallásun
kat biztonságnak, élelemnek, a gondtól való
szabadulásnak, jóindulatú, igazságos kormány
zásnak tekintik. De Isten nem politikus. Amit
pedig mi itt művelünk, az politika. És ez a politi
ka egyre élesebben irányul azok ellen az európai
katolikus fejedelmek ellen, akiknek mi előhar

cosai voltunk. Most ellenfelekké lettünk. Gyű
lölettel üldöznek bennünket, és ez a gyűlölet

tovább fog tartani és egész rendünket szeren
csétlenségbe taszítja, ha paraguay-i állainunkat
fel nem adjuk.

~

A provinciális összeomlik. A jezsuiták egyik
fő erénye a feltétlen engedelmesség. A provin
ciális kénytelen elrendelni a vizitátor szabadon
bocsátását, ő és rendtársai pedig átadják magu
kat a spanyoloknak, akik az alattvalók lázadá
sát szigorúan megbüntetik. A tetőteraszról tűz

szünetet hirdető provinciális halálos sebet kap
(nem tudni, övéitől-e, vagy a spanyoloktól), az
ellenállást vezető Orosz pátert megbilincselik,
reá és településenként két-két indióra - elretten
tésül - halálbüntetés vár.

Ismerve a dráma születésének idejét és körül
ményeit, kézenfekvő a történelmi párhuzam. A
hazai bemutatóval kapcsolatban viszont felesle
ges bármiféle analógiát keresni; egy bizonyos: a
dráma a mindenkori kizsákmányolás és elnyo
más ellen szól.

AZ ELŐADÁS. Egy késő román stílusú kápol
nát idéz a félköríves díszítéssel, oldalt kandelá
berekkel és kővázákkal, középen harmónium
mai ellátott zenekari árok. A színpad hol a tar-
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tományfőnök dolgozószobája, hol fogadóte
rem. A látvány és a tartalom teljes összhangban
vannak. A jezsuiták felvonulása, a gregorián
dallamra latinul énekelt Pater Noster vezeti be
az előadást. -

Nagy Attila a tartományfőnök szerepében ha
tározott, férfias, megnyerő, rokonszenves vezető

egyéniség. Mély zengésű hangja, sudár alakja,
gesztusai, fegyelmezetten plasztikus mozdulatai,
egész tartása erőt és biztonságot sugároznak. A
vizitátor vizsgálatát igaza tudatában, nyugodt
méltósággal várja, á koholt vádakra tétovaság
nélkül, keményen válaszol, s a vádak összeomlá
sakor arca mosolygósra változik: no, lám, min
den rendben! Amikor azonban a vizitátor kezé
be adjá az előre elkészített, feloszlatásról rendel
kező királyi parancsot, arcán először a hitetlen
csodálkozás, a kétkedés, majd a harag cikázik
át. Nem hiszi, nem hiheti, hogy az összeomlott
vádak ellenére egyelőre elkészített ítélet szűn

tesse meg a virágzó jezsuita államot és életének
egész munkáját. Szent felháborodásában őrizet

be véteti a vizitátort, mialatt Orosz páter,' a
védősereg vezetője harcba szólítja embereit a
spanyolok ellen.

Az addig hallgatag idegen, Querini legátus 
Mécs Károly - kettesben maradva a tartomány
főnökkel, felfedi kilétét. Mécs tárgyilagosan,
hűvös fölénnyel közli a rend generálisának pa
rancsát és felszólítja a provinciálist, hogy maga
hirdesse ki a telepek felszámolását. Nagy Attilá
nak ekkor van egy emlékezetes tekintete, amely
lyel a falon függő térképen jelzett jezsuita állam
tól búcsúzik, aztán térden állva kéri a legátust
a parancs visszavonására. Az imént még büszke
tartású pap megalázkodása mélységesen tragi
kus. Végül odalép a térképhez és egyetlen rán
tássalletépi a falról, csupán a rendalapító képe
marad a helyén, s szinte könyörögve tekint a
szent képére, mintha tőle várna segítséget, meg
oldást. Hangja fakó, lélegzete elfúl, ahogyan a
behívott atyáknak -magyarázat nélkül- kiadja
a parancsot a megadásra. A legátus egy hátsó
ajtón eltűnik, s abekéretett vizitátornak átadja
magát és rendtársait. S miközben a tetőteraszról

tüzszünetet hirdet, egy puskagolyótól halálos
sebet kap.

Kozák András a vizitátor szerepében finoman
érezteti, hogy tudja: a vádak hamisak, s ezt
tanúsítják a kihallgatási jegyzőkönyvek is. A
vizsgálat során, úgy tetszik, a jezsuiták pártján
áll. Kicsit hivatalos, de mindvégig barátságos a
magatartása. Nyomban száraz hivatalnokká vá
lik, amikor a királyi parancsot közli a provinciá
lissaI.

A legátus szerepében Mécs Károly mint "hall
gatag idegen" élesen figyeli az eseményeket,



majd felfedve kilétét, kérlelhetetlen parancsköz
vetítö. Kozák és Mécs is pontosan olyan alakot
állit a szinpadra, aminőt az iró elképzelt és meg
írt. Comelis holland kereskedő szerepében Inke
László bölcs emberséget, ironikus fölényt, a je
zsuita államvezetés iránti bizalmat és barátságot
fejez ki. Szerepét pompás alak- é~ jellemformá
lássai vezetőszereppé emelte.

Konrád Antal a superior és S. Tóth József a
procurator szerepében tisztüknek és szerepük
nek megfelelően szinte hangsúlytalanul simul
nak az együtteshez. A harcos és az író által
egykori magyar katonának ábrázolt Orosz pá
tert Szabó Gyula erőteljesen, sok egyéni színnel
gazdagitva ugyancsak vezetőszereppé fokozta.

A szent kísérlet kiváló előadása elsősorban a
rendező, Kazimir Károly érdeme. A színpadon
egy pillanatig sincs üresjárat, a drámai feszült
ség mindvégig fogva tartja a nézőket. Magas
feszültségű,maradandó élményt nyújtó előadást.

produkált.

*

SZÍNHÁZI VARÁZSLAT. A Játékszínben
színházi varázslatnak lehettünk tanúi, ha úgy
tetszik, színházi csodának. Négykezes címmel
Karinthy Ferenc két egyfelvonásosát mutatták
be, a Bősendorfer és a Dunakanyar játékokat.
Most csak az elsőről szeretnék szólni. Nem is a
darabról, amelynek lényege a magány és a ma
gány feloldásának lehetősége, hanem a két sze
replő egyikéről. Idős asszony a zongorát eladó
hölgy, a vevő pedig fiatalember. Sok hangszín
nel, mozgással Márton András játssza, jól, ötle-

FILM

A játék varázsa
Louis Aragon írta, éppen egy jelentős filmmel
kapcsolatban, hogy nincs szomorúbb dolog,
mint míkor valaki feltett kalappal megy el a
tehetség mellett. Így hát sietve kalapot emelek
a fiatal Szurdi Miklós és első filmrendezése a
Hatásvadászok című magyar film előtt. (Essünk
túl mindjárt elöljáróban az egyetlen hiba meg
említésén: a cím szerencsétlen, megjegyezhetet
len és nem is fedi a film cselekményét, rnondani
valóját.) Szurdi Miklósról bevezetőül hadd
mondjam el, hogy színész szakon végzett a Főis

kolán I974-ben, de mindjárt tovább tanult és
1976-ban kapta meg színházrendezői díplomá
ját. Azóta mintegy huszonöt darabot rendezett

tesen, azzal a léha könnyelműséggel, amit a sze
rep kíván.

A színpad másik oldalán, a telefonasztalka
mellett ott áll a Bősendorfer-zongora eladását
hirdető idős tulajdonos: Makay Margit. És ő a
színházi csoda, a színházi varázslat letéteménye
se és megvalósítója. Tudtuk és tudjuk róla, hogy
kiváló művész, nemcsak címében, hanem évtize
dek óta a színpadon is, ahonnan hosszú évek óta
hiányoljuk jelenlétét. .Makay Margit, túl 91.
életévén, túl egy súlyos családi gyászon, Berényi
Gábor rendező kérésére ismét színpadra lépett.
Győnyőrű hangsúllyal, szépen és tisztán ejtett
színpadi beszédéért annak idején elsőként kapta
meg a Kazinczy-díjat, s színpadi beszéde ma is
mértéke - magas mértéke lehet minden ma
gyar szinésznek. Csodálni való a mozgása, kul
turált, finom gesztusai meglepetést keltenek. A
több mint negyvenperces előadást szinte végig
állva játszotta, mindössze kétszer ült le az asz
talka melletti, magastámlás fotelbe. De hogyan
ült le! S hogyan támasztotta fejét a tarkóján
kulcsolt kezére, s egy más alkalommal hogyan
támaszkodott félkönyőkre a fotőj karfájára,
másik kezében a telefonkagylót tartva!

Beszédkultúráját, plasztikus és kifejező moz
gását tanítani kellene a Főiskolán, vagy a főis

kolásokat elvinni az előadásra, hogy tanúi le
gyenek egy csodálatos művészasszony színpad
szeretetének, színészi alázatának, fegyelmének,
amely túl időn és koron felejthetetlen élménnyel
gazdagítja a sorozatosan telt házak előtt pergő

előadások valamennyí-nézőjét.

CENNER MIHÁLY

az ország legkülönbözőbb tájain levő színhá
zakban. A televízió számára is dolgozott. Első

nagyjátékfilmje aHatásvadászok.
A színház varázslatos világ. Nemcsak a néző

térről szemlélve, hanem még inkább a másik
oldalon. A felkészülés, a próbák feszültsége, a
társulaton belűli, fokozott érzékenységűemberi
kapcsolatok, az esti előadás mindennapi kocká
zata mind olyan tényezők, amelyek különlege
sen magas feszültségűlégkört teremtenek. Sűrít

ve jelennek meg ebben a közegben a művészi,

morális, emberi és társadalmi konfliktusok.
Ezek vizsgálatára a film eddig is számos kísérle
tet tett, a svájci-német Bernhard Wickitől a spa
nyol Bardemig, az amerikai Bob Fosse és John
Cassavetes önéletrajzi ihletésű filmjeiig. Szurdi
Miklós munkája többek között azért is értékes
és tiszteletreméltó. mert nem törődik az elődők

kel, az esetleges ismétlés vádjával, hanem megy
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a maga útján. Ez a színi világ ugyanis az ő átélt,
megszenvedett, legbensőbb élménye. Jó művész

módjára nem tehet mást, mint hogy megismert
környezetének ábrázolásán át vall a világról és
az emberekről. A biztos ismeret és a határozott
anyagkezelés eredményezi, hogy a vonzó kör
nyezetben szellemesen előadott játék végül is
túllép az atelier érdekességen és általános érvé
nyűvé válik.

A film egy vidéki színház fiatal rendezőjének

története. Horkai Ádám a Három akislány-t
próbálja színészeivel, köztük szerelmével, az
egyik főszerepet alakító Andreával. Közeledik
a bemutató napja. Este a televízióban interjút
lát a beteg Gál Szabó Endre Kossuth-díjas író
val, aki a kórházban nyilatkozik arról, hogy
hatvanéves kora ellenére élete első bemutatójá
ra, a Jakobinusok színrevitelére vár. Az élteti,
azért reménykedik gyógyulásában. hogy ott le
hessen darabja bemutatóján, melynek ,Próbái
értesülése szerint már javában folynak. Am en
nek a történelmi tanulságokat és mai mondani
valót is keményen kimondó darabnak a próbái
bizony nem folynaki bemutatását nem engedé
lyezték, ezt a minisztériumban ugyanolyan jól
tudják, mint a helyi művelődési szervek, vagy
éppen a színház vezetősége. Jól tudja ezt Horkai
is, hiszen neki kellett volna rendezni, tárgyalt is
erről az íróval, baráti kapcsolat is alakult ki
közöttük. Az interjú aggodalmat kelt, de And
rea orvos férjének érkezése már komoly ideges
séget. A tisztázatlan kapcsolat, a szerelmi há
romszög problémája váratlanul háttérbe szorul.
A doktor ugyanis Gál Szabó kezelőorvosa és
közli Horkaival, hogy az írót, akinek egyébként
már csak napjai vannak hátra, leengedték a
vidéki város színházába, tekintse meg darabja
próbáját. Horkai lelkiismeretétőlhajtva, kétség
beesett elszántsággal, a színház vezetőségének

megkérdezése nélkül, színészei kőzreműködésé
vel, még aznap éjjel összehoz egy ál-próbát, me
lyet másnap Gál Szabó a hivatalos szervek kép
viselőinek kíséretében megtekint és elhiszi, hogy
küszöbőn áll darabja bemutatója. A kényes
helyzet azonban nem oldódik meg, hanem to
vább bonyolódik. Gál Szabó érzi, talán tudja,
hogy csak rövid ideje van hátra, és ezt nem
kívánja kórházban tölteni a steril falak között,
inkább a színház emberi melegét választja, bele
értve az esti poharazásokat és kártyacsatákat is.
Horkai szembekerül a társulattal, az igazgató
val, de végül is mindnyájan vállalják a kegyes
hazugságot. Míg egyszer csak Gál Szabó halál
híre érkezik. Különös halotti tor zajlik: a gyász
zászló fekete vásznávalleborított asztal mellett
az író kedvenc italával (cola - vodka - citrom)
töltött poharakat tartanak kezükben a társulat
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tagjai és űritik Gál Szabó emlékére... Azután
nincs többé ál-próba, nincs Gál Szabó-darab,
folytatódhat a felkészülés a Három a kislány
előadására...

A cselekményböl kibontakozó mondanivaló
aligha lehetne maibb, keményebb, de az igazi jó
alkotások jellemzőjeként, ha magyarázom, ér
telmezem a történetet, már el is veszti himporát.
Nem lehet magyarázgatni, mert nem allegória.
Amit el akar mondani látszat és valóság, művé
szet és manipuláció összefüggéseiről, tehetségről

és elkótyavetyélt erőkről- és nemcsak a színház
világában - azt a cselekmény kibontásába, a
valóság ábrázolásába rejti úgy, hogy észrevétle
nül szívódik fel a filmbe, és ezen át a nézőkbe.

A "parabolák", "üzenetek", "elvárások" gör
csős és nagyképűen mesterkélt áradatában üdítő

a film egyszerüsége, közvetlensége, embersége.
Szerkesztésében, képkompozícióiban is elkerüli
a lassan kötelezővé váló nyakatekert képi és
díszletvilágot, a láthatóság határán exponált pá
rás, ködös képeket, mégis egy sajátos, hiteles
egyéni világot teremt a rendező Szalai András
opera tőr segítségével. Az íróilag is kitűnően

megoldott helyzetek és a szellemes dialógok lét
rejöttében bizonyára nagy szerepe volt az egyik
társszerzőként feltüntetett Verebes István-nak,
aki ugyancsak jó ismerője ennek a világnak, és
akit a színház dramaturgjának szerepében szi
nészként is láthatunk.

Önmagukban is érdekes, mégsem betétként
ható jelenetek sorát lehetne idézni a filmből, ami
persze nem lehet feladata filmbeszámolómnak.
Egy maradandó élményt nyújtó párjelenetről

mégis beszélni kell, mert kiemelkedő pillanata
filmművészetünknek.A rendezőt játszó Szaká
csi Sándor és egy jelentéktelen kis színésznőt

alakító Töreky Zsuzsa kettőséről van szó. Az
említett ál-próbák egyikén a kis színésznő egy
fontos monológot a megszokott rutinnal, képes
sége nem túl magas szintjén recitál. És akkor a
rendező elkezdi instruálni. A lányban is felcsil
lan az igyekezet, hiszen színésznő, szereme
őszintén játszani. Egyre vadabb, egyre kegyetle
nebb lesz e néhány mondat próbája, míg végül
mindketten gyötrelmeket élnek át az őszinte pil
lanat hiteléért, a hazugság nélküli, igazi színhá
zért a színész kollégák döbbenten álló gyűrűjé

ben, hiszen nagyon jól tudják mindannyian,
hogy nincs tétje az egésznek, nem lesz előadás.

Mégis eljön a perc, mikor nem lehet másképpen
. dolgozni és élni. A pályáról, a hivatásról ritkán

mondtak el még ennyit ilyen tömören és szépen.
Szakácsi Sándor a rendező szerepében a gyak

ran felületesnek tűnő életforma mögött meghú
zódó hivatástudatot, elszánt hitet érzékelteti.
Átélt játéka, kitünő megjelenése, mozgáskultú-



rája filmszínész gárdánk élvonalába emeli őt.

Udvaros Dorottya az életről már fiatalon ís so
kat tudó, kícsít kesernyés, magabiztos, vérbeli
színésznőt formál. Felivelő indulása után most
scm okoz csalódást, átgondolt, vonzó, híteles
alakítást nyújt. Helyén van a ritkán látható Lin
ka György élettől búcsúzó, bölcsen rezignált író
ja, Végvári Tamás tétova színigazgatója. A tár-

HON15MERET

A magyar
címer kettóskeresztjének
továbbélése külfőldőn

A heraldikában gyakran előfordul, hogy vala
mely címerkép, heroldalak jelentése, szimboli
kája az idők folyamán változáson megy át, ere
deti jelentése mellett vagy helyett új tudattartal
mak kapcsolódnak hozzá. Szepen példázza ezt
a tételt a hazánk címerében háromnegyed évez
reden keresztűl szereplő kettőskereszt története.
Ez a kereszténység ősi jelvényéből eredő szim
bólum, amely a XII. század végétől a XX. szá
zad közepéig megtalálható államcímerünkben,
a hazánkban uralkodó királyi családok közvetí
tésével külföldre is eljutott:' A kettőskereszt

Svájcban egyes kommunális címerekbe is bele
került, Lotharingiában pedíg territoriális (tarto
mányi) jelvénnyé vált.

A középkorban és az újkorban egyaránt be
vett szokás volt, hogya házasságkötést követő
en a feleség felvette férje címerét (házassági cí
mer). Így járt el Ágnes, Habsburg Albert oszt
rák herceg - és később német király - lánya is,
amikor 1297-ben férjhez ment utolsó Árpád
házi királyunkhoz, III. Andráshoz (1290-1301).
Férje halála után az özvegy királyné apjához és
testvéreihez költözött vissza, s tevékeny szerepet
vállalt a Habsburg-ház politikai életében. Al
bert királyt 130S-ban néhány összeesküvő 
köztük saját unokaöccse - meggyilkolta. Ágnes
királyné mindent elkövetett, hogy a gyilkosokat
üldözze, majd apja emlékére a svájci Königsfel
denben (a bűntett helyén) kolostort alapított. Ö
is ennek szomszédságában élte le hosszú élete
hátralévő részét (1364·ben halt meg), s Königs
feldenből is figyelemmel kísérte a Habsburgok
és a svájciak viszonyának alakulását. Nemegy
szer közvetítőként is fellépett családja és a sváj
ciak, valamint a több ízben egymással is viszály
kodó kantonok közti béke helyreállítása érdeké-

sulat tagjait játszó Balogh Emese, Gera Zoltán,
Kézdy György, Trokán Péter, Hollósi Frigyes
élők, sokszínűek, mulatságosak és gyakran ön
ironíkusak. Értő partner valamennyi szereplő a
rendező elgondolásának megvalósításában.

KARCSAI KULCSÁR ISTVÁN

ben. Minden bizonnyal az ő révén kerültek Kő

nigsfeldenbe, majd onnan a berni múzeumba
azok a zöld selyem zászlók, amelyekre - főten

gelyük irányában -lebegő fekete kettőskeresztet

varrtak. (A zászlótörténet kutatóinak nem cse
kély problémát okozott a kettőskeresztek fekete
színe, hiszen András király és felesége idején a

. magyar címer kettőskeresztjének heraldikai má
za bizonyíthatóan az ezüst volt. A legvalószí
nűbb megoldás szerint a fekete szín a kérdéses
zászlók gyász jellegével hozható kapcsolatba.)

Habsburg (vagy, ahogy másként nevezik,
Magyarországi) Agnes királyné königsfeldeni
tartózkodása idején is a kettőskeresztet használ
ta pecsétjén. Így érthető, miért került a XIV.
században vörös pajzsmezőben lebegő kettőske

resztet ábrázoló címer a königsfeldeni apátság
üvegablakára. Sajnos, az idők folyamán ez a
díszes, színes üvegablak megsemmisült, ránk ha
gyományozódott azonban, s a zürichi Landes
museumban ma is megtalálható, a gebenstorfi
Szent Margit-templom ablakának l43S-ra da
tálható címerábrázolása, amely szintén az Ág
nes királynéra emlékeztető, kettőskeresztes ma
gyar és az osztrák címert ábrázolja egymás mel
lett. (A templom a königsfeldeni apácakolostor
hoz tartozott.)

1322-ben Ágnes királyné Elfingent a königs
feldeni kolostornak adományozta. Az Aargau
kantonban fekvő község a modern korban is
ápolja egykori tulajdonosának emlékét címeré
ben, de a kettőskeresztet - az Ágnes királynéjé
val a XIV. század elején azonos magyar államcí
mer további fejlődéséhez bizonyos mértékben
igazodva - bővítette: Elfingen címere igy vörös
mezőben zöld hármashalmon nyugvó ezüst ket
tőskereszt,

III. András király halálát követően özvegye,
Ágnes királyné vette pártfogásába a magyar
királynak első feleségétől, Fennenától született,
árván maradt leányát, Erzsébetet is. Néhány
meghiúsult házassági kísérlet után Erzsébet a
Winterthur melletti Töss kolostorának lakója
lett, s ott is halt meg 1336-ban. Ma őrá emlékez
tet Töss címerének pajzstalpában a hármasha
lomból növekvő kettőskereszt.
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Lotharingiába e jelvény az Anjouk közvetíté
séveljutott el. I. ("Jó") René III. Károly nápolyi
királyra (1381-1386) vezette vissza Nápolyra,
Provence-ra és Magyarországra támasztott jo
gait. A nápolyi uralkodót hazánkhoz is fűzték

szálak, sőt itt is halt meg: párthívei 1385 végén
magyar királlyá is megkoronázták, de 1386 ele
jén az ellenpárt meggyilkolta. (Magyar király
ként Il., "Kis" Károlyként ismeri a történelem.)
René igénycímerként hazánk vörössel és ezüsttel
hétszer vágott pajzsmezőjét is használta, majd
olyan pecsétnyomót vésetett, amelynek mezejé
ben a magyar címer kettőskeresztje is szerepelt.
Érdekes, hogy címerében és pecsétjében kifeje
zésre juttatott magyar trónigényt René a gya
korlatban soha nem kísérelte meg érvényesíteni,
s bár pecsétjének köriratában látható magyar
királyi címe is, írásban soha nem nevezte magát
hazánk uralkodójának. Renéhez tartozott a
Lotharingiával határos Bar hercegsége. A szom
széd tartomány őrőkősnőjével, Lotharingiai
Izabellával kötött házassága révén a lotharin
giai hercegséget is megörökölte (1431-1450).
Jóllehet René és utódai nem tudták megtartani
az újonnan szerzett tartományt, az általuk vere
tett pénzek révén a kettőskereszt hamarosan
népszerűvé vált Lotharingiában, sőt annak ha
tárain kívül is. Magyarországgal való kapcsola
ta feledésbe merült: lotharingiai keresztként
kezdték emlegetni. Ugyanakkor továbbélt vallá
si szimbólum jellege. Egyesek az Anjouk által
ugyancsak viselt jeruzsálemi királyi címmel hoz
zák kapcsolatba, mások a kereszthez fűződö

ókori hagyományt felélesztve ln hoc signo vinces
("E jelben győzni fogsz") felirattal kisérik ábrá
zolásait. A győzelembe vetett hit szimbóluma
ként használják I. René unokájának, II. René
nek (1473-1508) a katonái 1476-1477-ben, ami
kor Merész Károly burgundi herceg ellen vonul
nak. 1525-ben, a német parasztháború idején a
kettőskeresztre mint a hit védelmezőjére hivat
koznak, majd a XVI. században - ismét tovább
fejlesztve szimbolikáját - három vonalában a
Szentháromság megtestesitőjét vélik felfedezni.

A lotharingiai kereszt azonban a XIX. és a
XX. században vált igazán nevezetes politikai
jelvénnyé, A porosz-francia háborút követően

Lotharingia nagy részét Németországhoz csa
tolták. 1873-ban a francia érzelmű metzi és
strassburgi püspökök megtört kettőskeresztet

állíttattak (lotharingiai tájszólásban írt francia)
Remény! Biza/om! Ez nem tart örökké felirattal.
E feliratot az I. világháborút követően, Elzász
és Lotharingiának Franciaországhoz történt
visszacsatolása után Ez nem tartott örökké sző

veggel egészítették ki.
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1940-ben Hitler csapatai súlyos csapást mér
tek a szövetséges angol-francia-belga haderőre.

Franciaország - más nyugat-európai területek
kel együtt - hosszú évekre német megszállás alá
került, Vichyben a németekkel kollaboráló fran
cia kormány alakult. A harc azonban ezzel nem
ért véget. 1940 nyarán Muselier tengernagy a
kettőskeresztet választotta mint "a hit ellenségé
nek", Hitlernek a horogkeresztjével szembeni
egyesülés jelvényét, majd ez év szeptemberében
Larminat tábornok rendelte el használatát a
parancsnoksága alatt álló csapatoknál. Csakha
mar az egész ellenállási mozgalom jelvényévé
vált a kék mezőbe (zászlóra) helyezett vörös
lotharingiai kereszt. A háború további meneté
ben de Gaulle tábornok irányitása alá kerülő

francia csapatok e jelvény alatt harcoltak hazá
juk felszabadításáért az 1944-es normandiai
partraszállást követően, s a kettőskereszt a há
ború befejezése után is a gaullista mozgalom
jelvénye maradt.

Láthattuk, hogy a kettőskereszt, a régi ma
gyar heraldika szimbóluma megváltozott jelen
téstartalommal Svájcban és Franciaországban
egyaránt él napjainkban is. Hasonlóképpen ki
mutatható egyes régi magyar heraldikai emlé
kek továbbélése Szlovákia több városcímeré
ben. (Gondoljunk csak Besztercebánya ezüsttel
és yörössel hétszer vágott pajzsára, Kassa váro
sának néhány kőzépkorimagyar uralkodó, illet
ve királyné címerképeit és heroldalakjait feltün
tető címerére, vagy - hogya közelmúltban hasz
nálatba vett példát is említsük - Rozsnyónak a
régi bányászvárosok rózsajelvényes hagyomá
nyait megőrző, s a történelmi bányászéket és
kalapácsot is feltüntető, 1973-ban felújított cí
merpajzsára.)

Nem tudni, hogy új címereket választó hazai
városaink miért mellőzik az államcímerünk tör
ténetéből, vagy régi városcímereink címerképei
ből, heroldalakjaiból meríthető hagyományo
kat, s miért ragaszkodnak mindenáron - leg
többször antiheraldikus módon megkomponált
- modern motívumok pajzsra emeléséhez. Régi
magyar címereink bővelkednek napjainkban is
nyugodtan felhasználható ábrázolásokban,
amelyek nemzeti históriánknak, városaink
múltjának a felidéiésére egyaránt alkalmasak, s
így történelmi hagyományaink ápolását szolgál
hatnák.

BERTÉNYI IVÁN



A "karikagyűrű" szavunk
eredetéhez

A magyar nyelvben "karika" és "gyűrű"

egy és ugyanazon alapfogalmakat jelentik.
A múlt századi és az újabb értelmező és
tájszótáraink "karikagyűrű" szavunkat
vagy meg sem említik, vagy úgy írják le
mint sima, kő nélküli jegygyűrűt. amit a
házastársak esküvő után bal kezük gyűrűs

ujján viselnek. A Czuczor szerkesztette
Akadémiai Nagy Szótár (1865 III. kötet
410. o.) egyetlen példát hoz fel, népdalból:

Kinek van, kinek van karikagyűrűje,

Annak van, annak van barna szeretöje . . .

Szótárainkban nem találjuk annak magya
rázatát, hogyanyanyelvünk miért fogadott

A rajz Möller István 1913-ban kiadott
könyvéből származik, aki részletesen leírta
a vajdahunyadi várkastélyt. A freskókról
közölt akvarelleket és rajzokat Stornó ké
szítette a könyv számára a múlt század
végén, amikor a vakolatot, illetve a mesze
lést lefejtve, feltárták a reformáció óta elta
kart falfestményeket. Ugyancsak Möller
állapította meg gondos vizsgálattal a vako-

el kettős szóösszetételt? Miért fejezzük ki
ugyanazt a fogalmat egyetlen szóban két
szer is? Karika alakú gyűrű? Gyűrű alakú
karika?

Szabó T. Attila Szótörténeti Tárának
kéziratában több esetben is szerepel kari
kagyűrű szavunk. A legkorábbi, 1651-ben,
Wass Judit - valószínűleg Szolnok
Doboka megyei - kelengye-lajstromában
olvasható: "Edgy kettős karika gyuru".

Minderre akkor gondoltunk, amikor a
vajdahunyadi vár freskóit vizsgálva, az ál
lítólag Hunyadi nemesi, királyi(?) szárma
zását képszerűen bemutató falfestmény
harmadik részletén az alábbi jelenetet lát
tuk:

lat anyagából, hogy a freskók 1460 körül
készültek. A jelenet a következő történést
ábrázolja:

Az elcsábított kislány terhesen, főkötő

vel a fején, bal kezében magasra tart egy
összekapcsolt fémkarikát, ráfűzött két
sima gyűrűvel, jobb kezével pedig figyel
meztetően ezekre mutat, arca szomorú.
Szemben vele a csábító ismeretlen lovag
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