
kek talán itt tévesz.tiJk el legtöbbször
a dolgot: csak ésszel, csak okoskodás
sal almrjáik megoldani bensejük vM
ságát, Tapintat is kell hozzá, a regard
d'infini, a végtelen tisztelete, mely
tartja Istent olyan nagynak, hogy joga
legyen mínket számunkra érthetetlen,
és sokszor fájón érthetetlen dolgok elé
állítaní.

És itt lép elénk Prohászkában a bib-

NAPLÓ

líás ember. Nem az okoskodásban, de
a babiloni ifjak példájában talál meg
nyugvást. A mai ember vívódásai sem
csendesülnek el másként, mert "ami
megíratott, okulásunkra íratott meg,
hogy reménységünk legyen az Irások
ból merített béketűrés és vigasztalás
által" mondja Szent Pál apostol.
(Róm. 15, 4.)

Belon Gellért

AZ I. NEMZETKÖZI LITURGIKUS PASZTORÁLIS KONGRESSZUS.
(Assisi, 1956. IX. 18-21.) A Vigilia hasábjain az 50-es évektől kezdve többször
olvashattunk a különböző liturgikus találkozókról és megbeszélésekről.Az 1951
es maria-laachi ikonferenciáról 1953. májusi, az 1952-es odilíenburgi és az 1953
as Iuganói megbeszélésről 1954. augusztusi, valamírrt az 1954-es louvaini talál
kozóról 1955. márciusi számunkban adtunk hírt.

Most pedig szeretnénk vázlatosan beszámolni az Assisiben 1956. szep
tember 18-21. között tartott I. nemzetközi liturgikus pasztorális kongresszus
ról, mely 22-én Rómában b. e. XII. Pius pápa beszédével zárult be. A kongrész
szuson résztvevő 5 bíboros, közel 100 érsek és püspök, valamint 1500 világi és
szerzetespap, apáca és laikus közül bizonnyal kevesen gondoltak arra, hogy
amiJkor az alaptérnáról, a pasztorális és Iiturgíkus megújulásról XII. Pius pápa
sága alatt tárgyall.itak, Öszentsége művét valóban összefoglalták, mert a Szerit
atya két esztendővel később, 1958. október 9-én bekövetkezett hirtelen halála
végérvényesen pontot tett működésére. Az 1956. őszétől XII. Pius haláláig el
telt két év rníndössze a megkezdett reformok szerves kiegészítése terén hozott
néhány Intézkedést, Így pl. a megújított nagyhét rendjével kapcsolatos ujabb
rendelkezések (1957. II. 1.) és a szentségí böjt véglegesnek tekinthető rende
zése (SacTam communionem motu proprio, 1957. III. 19.).

A kongresszus célja az volt, hogy a hierarchia vezetőivel együtt a szak
értük XII. Pius pápa pasztorális és liturgikus jeillegű rendelkezéseit összefog
lalják és az ezekben kitűzött feladatot: a hívek tudatos és tevékeny bekap
csolását a szertartásokba és ezekből a szertartásokból az életszentség bőséges

forrásaiinak fakasztását minél maradéktalanabbul valósítsák meg. A kongresz
szus munkájában tevekenyeri résztvettek a francia, német, olasz és svájci Iitur
gikus intézeteik is.

A megnyitó előadást a kongresszus elnöke, Cicognani kardinális, a Rítus
kongregáció prefektusa tartotta XII. Pius pápa pasztorális és bíturgükus meg
újító rnunkájáról, A Mediator Dei (1947. XI. 20.) encik'lí'kát a bíboros a liturgia
magna chartájának nevezi, mert ebben XII. Pius a szerit liturgiának az őt

megillető helyet és jogot követeli az Egyházban, s egyben rámutat arra, hogy
mennyire fontos a liturgia az Egyház pasztorációs működésében. A liturgiában
két elem vegyül össze, a változhatatlan isteni és a változó emberi, mely utóbbi
az idők, a körűlmények és a lelkek szükségletethez alkalmazbató és alakűtható,

Századunk Iiturgikus reformja Szent X. Pius pápával indult meg és XII. Pius
rnunkássága által egyre inkább közeledik az igazi cél felé: a hívek bensőséges

bekapcsolása felé Jézus Kcisztus titokzatos testébe. Cicognani bíboros óv az
ún. liturgikus eretnekségektől:az archeologizmustól, a romanticizmustól. a leg
főbb egyházi hatalom semmibevevésétől és a latin nyelv Iebecsülésétől a nép
nyelv fokozott előtérbe hozásával.

Jungmann innsbrucki jezsuita professzor a pasztorációnak mint a Iiturgia
fejlődés kulcsának problémáit feszegette. A Iiturgiafejlődés irányvonalát a pasz
toráció, azaz a hívek tevékeny részvételének a szüdcségessége szabta meg, ami
csak akkor lehetséges, ha olyan a llturgikus nyelv, amit a hívek ismernek. A
l.íturgia ugyanis először a látható társaság kultusza, melyben a hiveknek tevé
kenyeri részt kell vennlök és nem lehetnek csak néma szernűélők, A liturgia
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másodszor arra is szolgál, hogy a hívőket a hit öntudatos megvallására Indít
sa; ezért találhatóIk meg a hítigazságok az orációkban és a leckékben. Végül
harmadszor a Htul'~áInaik a híveket az imádságra kell nevelnie és vezetnie. A
liturgia ezen alapvető feladatainak megvalósításában a nép előtt ísrneretlen
liturgikus nyelv nagy akadályt képez. Ez az akadályanépnyelvnek némely
szertartásokba való bevezetésével lassan kisebbedjk, a pasztoráció ezt nagyon
meg is kívánja.

A Iouvaínd bencés apát, Capelle előadást tartott a Mystici Corporis (1943.
VI. 29.) és a Mediator Dei (1947. XI. 20.) enciklikák pasztorál-teológiájáról, A
Mystici Corporis körlevélben az Egyház hierarchikus jellege mellett hangsú
lyozza XII. Pius a sokta~ból álló titokzatos test voltat, melynek feje Krísztus.
A Mediator Deibem kifejti a pápa, hogy a liturgia az egész titokzatos test kul
tusza, a fő és a tagok istentisztelete.

Gerlier lyoni bíboros érsek előadása a kétnyelvű rituálékról szólt. Az első

századokban a Iíturgíkus nyelv a népnyelv volt, a problémák a középkortól
jelentkeztek, különösen súlyosakká a reformáció idején, a 16-17. sz.-ban vál
tak. A tríent! zsimat a latin nyelvet szorgalmazta, a lelkipásztoroknak viszont
kötelességévé tette, hogy a katekéziseken a szertartásokat és a liturgikus szö
végeket megmagyarázzák. A Szeritszék a népnyelv használatát a szentségek és a
szentelmények lldszolgáltatás.ámál először a két világháború közt engedte meg
főként német nyelvterületen: Németországban.Ausztríában és Svájcban. A misz
sziókban maga a Szentszék készített hivatalból bilinguís rituálékat. A bilínguís
rituálék nyelvterületek számára 1947~től jelennek meg a Szentszék engedélvé
vel: francia, német, hindu, kínai, japán, angol stb. A kétnyelvű rituálékkal
kapcsolatban a Szeritszék három követelményt állít fel: 1. a népnyelvű szöveg
mellett ott álljon a latin is; 2. a népnyelv csak abbarn a mértékben legyen
használva, amennyibern a hívők értelme és lelkisége megkívánja; 3. a szerrtségi
formulákat mindíg latintul kell mondani. A híveknek a népnyeívű rituálék en
gedélyezése után is kell beszélni a szentségekről, különősen az értékükről és az
értelmükről.

Wagner, a trieri Iiturgíkus intézet igazgatója értekezett a Iitungia és a mű

vészet viszonyáról. Alapelv: a művészet szolgál a liturgiának és nem fordítva.
A templomok építésénél szem előtt kell tartani azt, hogy a hívek cselekvő

résztvevők, a díszítésnél pedig, hogy a szobrok és a képek a hivők okulását
és tanítását célozzák. A művész maga is legyen a szent cselekményekben sze
mélyes és aktív résztvevő, az egyházi törvényeket és százados tradiciólkat fi
gyelembe véve végezze munkáját.

A jezsuita Bea, a pápai biblikus intézet professzora az Isten igéjénak je
lentőségéről beszélt a szent liturgiában. A papnak nemcsak a szentmiseáldoza
tot kell bemutatnia, hanem Isten szavának a kenyerét is meg kell törnie a
híveknek, valamint saját lelkét táplálnia főként azokból a szövegekből, me
Ivelcet naponéa olvas. Az új zsoltárfordítás (ln cotidianis precibus, motu proprio,
1945. III. 24.) is azt célozza, hogy mind a papok, mind a hívek Isten szavárnak
igazi jelentéséből közvetlenül merűthessenek.

Van Bekkuru püspök, az indonéziai Ruteng apostoli vikáriusa a Iíturgtkus
megújulás jelentőségéről beszélt a mísszíók szempontjából. A Hturgia rruíssziós
[ellegét hangsúlyozza és kéri a következőket: a hívők imáját bevezetve a li
turgiába, s az népnyelvem legyen végezhető; a felajánlás nyerje vissza régi ér
telmét; .a népnyelvet engedélyezzék főként a Iekciókban; népnyelvű ének le
gyen az ünnepélyes szentmiséken is; némely pogány szertartást vegyenek fel
az egyházi rítusok közé, és végül a diakonátus és a kisebb rendék rnint füg
getlen egyházi offícíumok feladhatók legyenek laikusoknak is.

A bencés Rousseau a keleti egyházak liturgikus pasztorációjáról tartott
előadást.

A Christus Dominus (1953. I. 6.) apostoli konstitució pasztorális jelentősé

géről beszélt Garrone toulouse-i koadjutor érsek. A szentségí böjt körtnyítése
teszi lehetövé, hogy korunkban is gyakran járuljarnak a hívek az Oltáriszent
séghez akár a délelőtti, akár az esti órákban. .

Miranda-Vicente toledói segédpüspök a Sacramentum Ordinis (1947. XI. 30.)
apostoli konstitució teológiai [elentőségét méltatta. XII. Pius pápa világosan és
határozottan kijelentette, hogya,z egyházi rend szentségének anyaga a kézrá-
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tétel, formája pedig a Szeritlelket segítségül hívó prefáció meghatározott szavai.
A dogmatikus jellegű döntés sok kétséget és aggodalrnat oszlakott el.

A Rítuskongregáció történeti osztályénak előadója, a franciskánus Ante
neilli a megújított nagyhétről tartotta referátumát. A nagyhét megújítása a:
Szent V. Pius-féle reform óta egyike a legnagyobb jelentőségűeknek.. Az ere
deti időpontokra visszaállított szertartásokon a híveik nagy tömegei aktívan
vettek részt (Maxima redemptionis nostrae mysteria delcrétum, 1955. XI. 16,),

Az északamerikai Fargo segédpüspökének, Dworschaknak a beszámolója
93 Egyesült Allarnok-belí püspök jelentéséből ikészült a megújított nagyhétről.

A tevékeny részvétel növelhető lenne, ha a lekciókat a nép nyelvén lehetne
felolvasru,

A meissení koadjutor püspök, Spülbeclk a megújított Nagyhéttel kapcso
latban a katolikus kísebbségű Keletnémetországban szerzett tapasztalatokról
beszélt. Az aktív bekapcsolódást igen ellősegítetie az a tény, hogy Nérnetorsz-ra
ban az egyházmegyékben a Iíturgikus énekek honi nyelven is érnekelhelők

rendkívüli szentszékí engedély alapján.
A Musicae sacrae disciplina (1955. XII. 25.) egyházzenei enciklika paszto

rációs vonatkozásait tárgyalta Stohr mainzi püspök. A szent zene jobban van
alárendelve a liturgiának, mint a dekoratív művészetek. Németországban az
énekes miséket is kísérhetik népnyelvű énekekkel a vatikáni államtitkárság
1943. XII. 24-én Bertram bíboros, boroszlói érsekhez intézett levele alapján.
de ez nem zárja ki a gregorián előmozdításánaka szükségességét. Az enciklika
pasztorálís jellege: a csendes szentmíséken a népnyelvű ének lehetősége és a
népnyelvű énekek gyűjteményes kiadásának szorgalmazása,

. Az utolsó előadó Lercaro bolognai bíboros érsek volt, aki a breviárium és
a misszálé rubrikáinak egyszerűsítéséről (De rubricis ad simpliciorem formam
redigendis dekrétum, 1955. III. 23.) és a római breviárium jövendő reformjáról
tartott felolvasást. Az egyszerűsítés az egész Iiturgia jövendő megújításának
az árnyékát veti előre. A breviáriumreformmal kapcsolatban sok a probléma: a
monasztikus és a világi papok, valamint a kórusban és a privátim végzett
officium íközti különbség, a míndennapi áhítatgyakorlatok és a breviáriumozás,
a zsoltároskönyv felosztása, két hétre vagy egy hónapra. A kérések: a kishórák
fakultatívvá tétele, a matutinum, laudes és prima napnyugtától másnap délig,
a vesperás és a komoletórium aznap éjfélig legyen mondandó, a kishórákriak
ugyanaz legyen a skémáía mindennap, úgyhogy mernoriterként a napi elfog
laltságokba beillesztve végezhessék; az egyes hóraknak is legyen állandó jel
legű beosztása, a matutinum 3 zsoltárból és 3 leckéből álljon. A jövendő bre
viáriumreformmal is az a cél, hogya zsolozsmáskönyv az eddiginél rnélyebben
és hathatósabban járía át a papok életét és tevékenységót.

A 15 előadás valóban összefoglalta XII. Pius pápa uralkodása közel 20
esztendejének Iíturgtkus munkásságát. Az Angyali Pásztor valóban mínden
erejével azon volt, hogy a szerit liturgiával vigye közelebb Krisztushoz a
gondjaira bízott nyájat. (Kovách Zoltán)

MODERN VILAGUNK lüktető életében nemcsak a technika fejlődik szp
dítő ütemben. A zenében is gyökeres átalakulásnak vagyunk tanúi. Megmutat
kozik ez a darabok tartalmának megrövidülésében is. Haydn és Hündel orató
riumai még két-három óráig tartottak; ma viszont, a K u r z o p e r korában a cse
lekmény megrövidül, még Ödipusz tragikus mondanivalója is belefér ötven
percbe. Az egyházi zene azonban mintha nem követné a változást. Vagy ez
csak látszat volna?

- Ma már világviszonylatban erjedési folyamat indult meg az egyházi ze
nében - mondja Tamás Alajos, a kitűnő muzsikus, akinek a kérdést föh:et
jük. - Kü!önösen a francia helyzet érdekes. Itt "szent operett"-féle dm'abok
készülnek, melyeknek nagy tömeg-mozgósító hatásuk van. Nem egyszer elő·

fordul, hogy a csönadrágos fiatalemberek nem a rock-and-roll dallaTTllJkat [ii
tyürészik, hanem valamelyik szent éneket. Az irányzatnak két változata van.
Az egyik szűkebt: apparátussal dolgozik; a másik nagyobb arányokban öonra
kozik: ki, Svájcban például már nagy énekkarok énekelnek "szent ope1"etteL".

De a "komoly" egyházi zenének is vannak jelentős új lépései. Struwins"ki
miséjét például általában hipermodernnek szokták minősíteni; pedig nem eae-
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szen igy áll a dolog. Az ő műkődése csak egy mozzamata annak ,a hatalmas
1nOZgalomnak,amely az egyházi zenét a népi zenéből akarja megfrissiteni.
Strawinszki miséjében minduntalan rá lehet ismerni ősi orosz dallamokra 
11Wdernsége népi gyökerű. O is, követő,i is híven kezelik a szent szövegeket, da
rabjaik tehát liturgikus formában is előadhatók, mint ahogy XII. Pius pápa
jelenlétében Strawinszki miséjét el is énekelték a Vatikánban. Honegger vi
szont, akinek drámai oratóriumát a Budapesti Kórus is előadta, inkább a
melodráma felé hajlik, ezért zenéje, noha helyenkint valóban csodálatos, li
turgikus használatra alig-alig alkalmas.

A modern magyar egyházi zene sem "elmaradott". Bárdos Lajos és Harmath
Artur működéséről nem is beszélve, a legújabb időknek is van három kiváló
értékű termékük: Pikéthy M i s s a p r o p a c e ja, Horváth Cirill Szent Margit
miséje és Katona József miséje. Kórusaink viszont kétségtelenül nehézségek
kel küzdenek itt-ott, részben az értetlenség, részben anyagi lehetőségek hiánya
miatt. Székesfehérvárott, Győrött, Veszprémben, Kaposvárott azonban szép,
élénk egyházzenei élet van; Tázláron pedig egy egész templomot énekeltek
össze a többek között Bachot is éneklő lelkes fa1usi énekesek. Népünkben
ugyanis van érzék az egyházi muzsika iránt. Legutóbbi vidéki szereplésünk al
kalmával példáulOrgoványban kétezer ember hallgatta végig a Kapisztrán
kórust. Nem is fértek be mind a templomba, sokan körülötte álltak, úgy 01
dódtak föl a szetit melódiák szárnyán.

Kérdést intéztünk Tamás Alajoshoz a mai magyar zenéről. Ezt válaszolja:
- Bartók és Kodály után hasonlóan kiemelkedő egyéniség nincs egyelőre,

úgynevez~tt "iskola" sem alakult ki, de jelentős tehetségeink vannak, mint
többek között Szervánszky, Járdányi, Sugár, Szokolay, Hidas.

- Zenekaraink ?
- Két olyan együttesünk van véleményem szerint, amely minden kritikát

kiáll: a Rádió Zenekar és a 'Magyar Allami Hangversenyzenekar. Az Opera
Zenekar mintha túl volna terhelve. A most felnöl'ő nemzedékben azonban meg
van rá a képesség, hogy minden esetleges hiányosságot pótoljon idővel. Jó
példa erre a Honvéd Zenekar, mely állandóan fejlődik, s ma már Cimarosa
műveket is magas szinvonalúan ad elő.

Ujra az egyházi zenére fordul a szó.
- A modern magyar egyházi zene nagyon sokat köszönhet a S z e n t Vag y

. U r a m nak, mely évszázados kisérletezésekután ünnepkörök szerint egysége
sítette a szent énekeket. Külön ki kell emelnem Sík Sándor munkásságának
nagy jelentőségét: szövegeivel, s már megvolt !Szövegek magyarossá tételével,
áldolgozásával megfizethetetlen szolgálatokat tett a ritmusos éneklésnek.

Ami saját terveit illeti, arra Tamás Alajos kérdésünkre igy' válaszoL:
- Mivel egyházzenénk darabhiáunyal kiizd, egyik fontos elhatározásom:

minél több darabot imi kórusaink számára.. Ennek a törekvésemnek volt egyik
láncszeme két munkám, a K á n a i m e n y e g z ő, és a N á n d o r f e h é r v á r
1 4 5 6 - ez utóbbit mostanában sokszorosította lemezen az R.C.A. Victor cég.
A K á n a i m e n y e g z ő höz régi népi szövegeket gyűjtöttem, igy természet
szerűleg fölhasználtam a régi népi dallamokat is. A világi zenében Carl ortf
mutat erre példát; a C a r m i n a B u r a n á ban középkori szooeuekhez moder
nizált középkori zenét ad.

További terveim közül eg'yik legsürgősebbnek tartom a m.ag,am számára
magyar szerzők vallásos ihletésű verseinek megzenésítését. Katolikus költőink

mellett Ady Endre, Juhász Gyula, József Attila egy-egy oersét is ... Szeretnék
egy Szűz Mária-oratÓTiumotis imi,. A zenei érdeklődést eddig elsősorban (l

kereszten szenvedő Jézus és a gyermek Jézus kötötte le; pedig Jézus életének
még sok olyan mozzanata van, amelyről a zene nyelvén is lLehetne mondan
dónk. Persze ezen a té7'en nagy probléma a szöveg-kérdés. Sik Sándort szetet
ném megkérni Mária-oratóriumom verseinek elkészitésére ... Az ő művei közül
különben szeretném megzenésíteni zsoltár-fordításait is, a modern magyar köl
tészetnek ezeket a kiemelkedő költeményeit.

Ha már a terveknél tartunk: gondolok egy passióra is, Szent Lukács o,lap
ján. Természetesen szem előtt kivánom tartani a bachi hagyományokat, de sok
ban példamutatónak érzem Beethoven megoldását ts: ő K r i s z t u s a z O La j
f á k h e g y é n című művében els5s01'ban a szenvedő embert igyekezett elénk

123'



áHítani Krisztusában. o volt az e"lső, aki a megváltás akarati tény'ét is ki tudta
fejezni zenéjében.

A fönt említett szöveg-probléma természetesen itt is fönnálL. Ezen e"lsősor

ban gyüjtés útján ezeretnék segíteni. Már idáig is sikerült néhány nagyon szép
olyan népi verset találni, amely Krisztusban e"lsősorban a szenvedő embert szó
laltatja meg. Ezek, mint például ez a Kalocsa melLetti Szakmáron lejegyzett
szöveg: ,,0, hol vagytok, emberek! - Sóhajtozik, óhajtozik a Sziiz" - meg
felelnek az evangélium. szellemének, hiszen ott is szó esik az elhagyott, ma
gányos, tépelődő Istenemberről. - Sajnos, ezek a népi valLásos versek, énekek
egyre inkább kiveszőben vannak; sok helyen már csak foszlányaikat őrzi egy
egy öreg halottsirató nénike. Pedig kár volna, ha népköltészetünknek s vallásos
szellemi néprajzunknak ez az érdekes kincse mindenestül elmerülne. Hiszen
egyik-másik szinte a barokk kori versek bensőséges hangját idézi.

Sajnos sok mindenben erősen gátol a megfelelő hely hiánya. Templomunk
meglehetősen szűk, így meghívásokra vagyunk utalva. Persze csinálni lehetne
"csere-akciókat" is; így mindnyájan tapasztalatokat cserélnénk, s tanulnánk
egymástól. Nagy haszna volna belőle fejlődő egyházi zenénknek. És nagyon jó
volna az is, ha az E c c l e s i a, tovább haladva a megkezdett úton, egyre több
kottát adna ki, mert a jelenlegi állomány bizony elég szűköcske. (Ez egyéb
ként nemcsak nálunk van igy: világszerte probléma.)

Eddigi munkám természetesen nem befejezett - mondja búcsúzóul Tamás
Alajos, aki nemcsak jó muzsikus és karmester, hanem kiváló zenepedagógus is,
és céljai között nem a leguto"lsó, hogy kiváló gyermekkórusával utánpótlást ne
veljen a magyar egyházzenei élet számára. - Én - folytatja - voltaképpen
csak ldsérletezem. ajat szeretnék teremteni: magyar oratóriumot, népi alapon.

(Rónay László)

AZ OLVASO NAPLOJA. Chrístopher Isherwood jelentős mai angol író, de
.a magyar közönség csak most Ismerkedhetik meg vele egy kétszázlapos kísre
gényben, a Bécsi ibolyá1oban. A történet hőse egy bécsi fflmrendezö, Bergmann.
Londonban egy többé-kevésbé szokványos operett-filmet kell elkészítenie; a re
gény voltaképpen arról szól, hogyan készül el aliilm. Isherwood írja a forgató
könyvet (ő mondja el első személyben a mesét), Bergrnann állítja talpra, va
rázsolja életre az ötleteit. A Bécsi ibolyák végül semmivel sem sikerül rosz
szabbul, mint a Szivek szimfóniájától kezdve annyi jellegzetesen "bécsi" ope
rett-film, melyet a harmincas években bemutattak. s melynek messzi őse a
"régi idők" egy-egy nagyoperettje volt, a Vig özvegy és társai - de tudjuk,
ezeknek az ősei- meg az úgynevezett úíromantíkus drámák voltak, ezek a rnese
országban, mese-Balkánon, mese-Bergengócíában játszódó darabok, mcse-görög
jeikkel, mese-spanyoljaíkkal, Adva van egy balkáni meseország, annak a trón
örököse valamilyen okból e:lkerül Bécsbe, ott belészeret a kacér pékleánykába
vagy a Práter virágárus leánvkájába, a szerelemből egy kis bonyodalom támad,
a bonyodalomból végülis heppiend, megszólalnak a császárváros harangjai, a
Szent István dóm tornyai körül galambok köröznek. pírosalma-arcú, császár
szakállas kvietált katonák ábrándosan mosolyognak, szerelemtől epekedő töl
töttgalamb leánykák a Türkenschanz virágzó hársaí alatt színtén ábrándosan
mosolyogmak, katonabanda szól, testőrök vonulnak föl fantasztikus egyenruhá
ban, az öblös hintó mélyén boldogan bújik össze a két ifjú: a trónörökös, akit
a szerenesés körűlmények immár királlvá tettek, s arája, a helyre kis virág
árus leány; még egy búcsúpillantást vetnek az Oriáskerékre, aztán eltűnnek

Alomország édes-rózsaszín cukorhab-felhőiben.

Közben, míg Londonban a film készül, s míg Középeurópában sorra készül
tek az ilyen filmek, Bécs leülvárosaiban fegyveretkropogtak, Dellfuss vérbe
fojtott egy forradalmat, Németországban Hitler került uralomra, és Középeurópa
fölött sűrűsödtek a viharfelhők. A Bécsi ibolyák legnagyobb erénye talán az,
hogy ezt a "történe~mi levegőt" adja vissza, hiánytalanul, hitelesen. Hiánytala
nabbul és hitelesebben, mintha tablóikat raj zolma, dokumentumokat halmozna,
"történelmi hitelre" törekednék. Miért?

Azért, mert - igazi író módjára - jellemben, egyéniségben. figurában ra
gadja meg a történelmet. A regényben minde:ruki mellékszereplő az egyetlen
főhős, Bergmarm mellett; s ez a Bergmann a harmincas évek megtestesült Kö-
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zépeurópája. Ahogy ezt az alakot Isherwóod megrajzolja, az a legragyogóbb
írói teljesítmények egyike.

Nem aprólékoskodik, nem elemez, nem boncol, nem magyaráz. Módszere
alapjában véve Iilm-módszer. Jóformán csak a láthatót rögzít], de azt aztán
úgy, hogy a hang, a mozdulat, a testtartás minőségében benne van az egész
ember, egész sorsával, mondhatni egész végzetével - az ábrázolás pillananá
han. Isherwood szertnt ez az ábrázolás az író föladata. A többit az olvasóra
kell bízni.

Ebben valószínűleg igaza is van. A modern regény nagy és érdekes mély
szántás-kísérletei szüksógesok voltak ugyan, prousti formájuktól egészen joyce-i
végletükig, de a járható út mégsem az ilyen mélyszántás, Egy emléket végig
lehet nyomozni lapok százain át a lelki élet bonyolult dzsungelében, "az eltünt
idő nyomában", és több-kevesebb rncstcrtkéitséggci a tudatot is "le lehet 10
tografálni". De ahhoz, hogyegyemló,);: teljes asszociatív gazdagságát megérez
tessük, vagy egy tudat egész bonyolultságát mogsejtossük, nem szükséges min
dent tölfejtenünk, rnindcn lépést minden irányban megtennünk; míndehhez
elég lehet egyetlen jól megválasztott képzettársítás, a tudat egyetlen, de jel
lemző szeletének föltárása. Ha ogy jó filmben jó színész alakít egy figurát, elég
megjelennie a vásznon, elég egy-két jelentéktelen gesztust tennie, vizet tölte
nie egy pohárba, cigarettára gyujtania vagy leülnie s a lábát keresztbe vetnie:
ebhen benne van az egész cgyéniséq, az egész jellem a maga fölcserélhetetlen
eredetiségében, multjával és jeleinével s jövőjőnek Iehetősógeivel. Nem )':"211
hozzá "felirat", nem kell elmondani róla, hogy ilyen vagy olyan. Az életbeli
közvetlen találkozás sokrétű, sokdimenziós élményével hat.

Ilyesformán van ez a modern regényben is. Az író ábrázol; az ábrázolással
jellemez, nem azzal, hogy megmagyarázza, leírja a jellemet, ahogyan száz vagy
százötven esztendővel ezelőtt általában szokták. Ez az "ábrázolás" természete
sen távolról sem olyan egyszerű írói művelet, mint az egyszerű elnevezés alap
ján gondolnánk. Sokféle módja, sokféle eleme lehet; egyik író így válogatja,
alkalmazza. keveri őket, a másik amúgy, s egyugyanazon író is a téma és hely
zet követelményei szerínt másként és másként. A jó "díszlet", akár a filmnél,
itt is szerves tényezője lehet az ábrázolásnak légkörének, hangulatának jellem
ábrázoló értéke is van. A modern író olyan, mint a jó filmrendezö: a különféle
elemek célszerű keverésével kelti közönségében - olvasójában - a teljes,
sőt a sűrített valóságnak, az egyszeri valóságnál érvényesebb művészi való
ságnak az illúzióját. És nemcsak a [ellemábrázolásban.

"A filmben - olvassuk Isherwood regényében - az a legszebb, hogy szi
gorúarrmegszabott tempója van ... Vegyünk például egy festményt. Arra épp
hogy ránézhettek, de ha akarjátok, akár félóra hosszat meredhettek a felső

bal sarkába, Ugyanez a helyzet egy könyvvel. Az író nem akadályozhat mag
abban, hogy csak átfuasatok rajta, vagy a végén kezdjétek, és hátulról előre

olvassátok. A lényeg az, hogy magatok választhatjátok meg a megközelítés
módját, De ha moziba mentek, akkor másképpen van. Pereg a film, és csak
úgy láthatjátok, ahogy a rendező kényszerít rá. Szeros egymásutálnban pereg
előttetek a történet, s a rendező csak néhány megszabott másodpercet engedé~

lyez, hogy egy helyzetet megérthessetek. Ha valami elkerüli fígvelmetekct,
nem ismétlik meg, nincs szünet, hogy megmagyarázhassanak valamit."

Némi műfaji módosftással áll ez a modern regényre is, annak olyan külön
féle tfpusaira, mint Roger Martin du Gaa-d, Maur-íac, Greene, vagy a Bécsj
ibolyák Isherwoodja. Ennek a modern regénynek is "szigorúan megszabott tem
pója van", épp olyan gyorsításaival és lassításaival az ábrázolásnak, aminőkkel

a film él. Igaz, az író nem akadályozhat meg abban, hogy a végén kezdjük a
könyvet, vagy egyik lapját ötször elolvassuk, a másikat meg éppen csak át
fussuk; - de ha egyszer "beléptünk" a regény be, be kell lépnünk a "tempó
jába" is, alá kell vetnünk magunkat az Iró-rcndezőnek aki koráintsem úgy
jár el, mint egy Waltor Scott vagy egy Dickens tette; nem elmeséli act, ami a
világban történik, hanern autonóm világot teremt a regényben, autonóm idő

vel, saját "tempóval". (Az első ilyen "modern" író, leírásaínak mínden szinte
prehisztorikus körülményessógo ellenére is, alighanem Balzac volt - és Balzac
sokkal-sokkal inkább volt "modern", mint nála jóval később a maturalísták,
élükön Zolával; de ennek a gondolatnak a további boncolgatása túlságosan
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messzíre vezetne.) - Ha egyszer "beléptünk" ebbe az autonóm regény-világba,
akJkor már aztán mi sem választhatjuk . meg magunk a megközelítés módját:
pereg a történet, él a regénybeli valóság, folyik a regény autonóm élete, s úgy
látjuk, ahogy a "rendező", vagyis az író láttatja, "szoros egymásutánban"; és
ha valamit átugrott a figyelmünk, "nincs szünet, hogy megmagyarázhassanak
valamit", nincsenek kitérések, hosszadalmas mdokolások. szájbarágós ismétűései

-okoknak és belőlük sarjadt okozatoknak. mint ahogy a valóságban sincsenek
kényelmes rekapítulácíó-lehetőségek,de nem is kellenek, mert hiszen minden
jelen percben benne van a rnult, minden mai jellemben valamennyi tegnapia,
rnínden mostlévő helyzet atmoszférájában az előzménye. A régi író a maga
"akkori", történelmi idejében élve-mozogva írt meg egy az övétől különböző

másik időt; a "modern író" számára csak a regény autonóm ideje létezik, a
maga saját idejét nem játszatja bele amabba; olyan mint a filmrendező: a film
míndenestül az ő alkotása, de őt sosem látjuk a filmjén, mint rendezőt.

Mindez természetesen egyáltalán nem azt jelenti, hogy ez a modern re
gény ,/kívül van a koron". Egyáltalán nem! A valóság elemeiből épül, azokat
sűríti új művészi vaíósággá: legföljebb csak arról lehet szó, hogy a kor prob
Iémáít nem kíelemezve, míntegy kipreparálva, tudományos-értekezőmódon ke
zeli, hanem mondhatní atmoszferikusan és jellembe ágyazva - ahogyan a
Bécsi ibolyák példája mutatja,

E rnodern írói szemlelet és technika kialakulására nyilvánvalóan erősen

hatott a film, bármi legyen is egyébként film és irodalom sokat vitatott, s nem
éppen békés viszonya. Olyasféleként hatott és hat, mint Isherwoodra, aki 
mínt Thurzó Gábor utoszavában olvassuk - "megtanult pontosabban , koncent-

. raltan látni, csak a lényegeset közölni. Megtanulta a helyzetről helyzetre való
regényépítkezés titkát, az állandó feszültség szűkszavúságát, a miridig sürgető

idő parancsát, a ritmus törvényét. Lehántott mondanivalójáról minden fölösle
gest ... Szígorúan tartja magát ahhoz az elvéhez, hogy ő voltaképpen csak
felvevőgép, azt rögzíti, ami leneséje körébe kerül, többet nem - de ennek a
,képkivágásnaJk' tökéletesnek kell lennie. ló

A Bécsi ibolyákat Thurzó Gábor fordította. Minden igazán jó írónak, rnin
den igazán jó regénynek megvan a maga egyéni lélegzetvétele, a maga tempója;
a fordítás sikere sokszor, sőt a legtöbbször azon rnúlík, megérzi-e, átveszi-e a
fordító az eredetinek ezt a tempóját, lélegzését, Ha nem: a fordítás lehet kor
rekt, precíz, nyelvileg hibátlan - de nem lesz "igazi". Itt egy ritka-szerenesés
taIárlkozásnaik lehetünk tanúi: az eredeti megtalálta a neki legjobban megfelelő

tolmácsot, azt, aki magyarul a Iegtnkább .Jsherwoodul'' ír. Ezért lett olyan jó
.80 magyar Bécsi ibolyák.

SZlNHAZI ORJARAT: Lope de Vegától az operettig. Ahogyan
a hajózási térképeken berajzolják kék és piros áramvonalakkal a tengeráram
lások útját, amelyek bekukkannakaz öblökbe, megk·erülik a félszigeteket és
néha szeszélyesnek látszó, de bizonyára nagyon is indokolt kitérőket tesznek,
ugyanúg1J lcövethetjük a tragédia és a komédia útját a ·mediterrán vidékekről

egészen a Shakespeare korabeli ködös Albionig. A városi kultúra csodálatos
terméke a színjátszás, amely földl'észünkön a görög városállamok vallási ün
nepeiből bontakozott ki. Északi pásztornép szállott le az idahegyi, akkor még
el nem karsztosodott tájakra - még nem szapo°i()dhatott el a Karszt legigazibb
"szülőanyja", a minden sarjadó erdőt és b<;]um ktaroló kecske - de II kecs
kének, kecskebőrnek és kecskebendő dudának már szerepe volt azokban a
sratírjátékokban, amelyekből ez az ősi komédia kialakult. Amúgyis bozontos
sr:őrű és bozontos kedvű histrióköltötték magukra, hogy a szatírokhoz minél
hasonlatosabbak legyenek. Arisztofanész komédiáiban, amelyekből a Iegfickáll
dozóbb humorút, a Lizisztratét most Pesten is láthatjuk, ezt a kecskebak-ug
rtndozásos görög humort élvezhetjük.

A szicíliai és délitálilf.i görög gyarmatokon át, de meg ,a latinoktól amúgyis
kisajátítstt görög kultúra áramvonalának útján Rómába vándorolt aztán az
ókor szinpadművészete. Korántsem alkotott szojoklészi és euripidészi remek
műveket, a tragédia terén a latinok messzire elmaradtak gőrög mintaképeik
tól. De a komédia erős gyökereket vert az itáliai talajban, Plautusban, Teren
titubcm messzekiható tárháza lett a vígjátékirodalom vándortémáinak. A re-
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iwissa.7'c'?ban pedig egyszerre a félpogány-félkeresztény európai dráma szűlő

,anyja lett, mire a városállamok Itália kék ege alatt is megalakultak A leg
l.jabb kutatások föltételezései szerint Shakespeare sem az ujjából és a zse
>'iieből szopta a veronai, m.antuai, velencei couieure locale-t műveihez, hanem
z alami kikiildetéstélébeti ifjúkorában megjárta az olasz földeket, még pedig
1<2 Ard,m,~e3-eken, Burgundián át, hisz ezek a tájak is sok művét ihlették élet
(',,,venné. Hogy a Themze melléki matrózkocsmákban is szívesen eWldögélt és
l:ailgatta a hajósok, matrózok, világkaland01'ok 'háry-jánoskodásait, az törté
nelmi tény. lyjüveiben azonban több van annál, mint amit kocsmai poharazás
::özben is elleshetni.

A Macchiavelliben, Areténtóban tetőző olasz renaissance komédia spanyol
folytatója, Lope de Vega is olasz példákon át ébredt rá írói, színházművészeti

;nisszwjára. Az aranykor derűje, napfénye, pompa-, szin- és hangkedvelése
kellett persze hozzá,hogy a spanyol színpadi költészet ettől a kis .vérfelfrissí
tistől olyan buja virágzásba boruljon. Néhány aránylag szerencséskezű spanyol
kil'álynak sikerűlt nagyjából letörni a spanyol oligarchiát - nem úgy, mint
nálunk Mátyás után, mikor Mohácsba árulgatták az országot - a spanyol ál
lamrend bizonyos mértékig megbecsülést szerzett a városi polgárság, az ipar
iizők és parasztok munkájának is, és kialakulhatott egy olyan városiasság,
ameluben a színház kényes üvegházi növénye kivirulhatott. A városi tömegek
szolgáltatták ugyanis a fizető publikumot. A főurak, a királyi család is elfüg
gönuözött páholyokból, rejtek-szaletli/eből nézték az előadást, s pottuantottak.
v[jyan néhány aranyat, kölcsönadtak ruha- és fegyvertárukból néhány nélkü
l(}zhetetlen és beszerezhetetlen eszközt, de a színházat akkor is, mint mindig
a plebejusok, kereskedők, kétkézi munkások, selyemszövők, kardverők és pa
s.wmányosok tartották el. A spanyol színházak XVI. századbeli számadásköny
veiből igen sok fenmnaradt, mint ahogy Avilai Szent Teréz apjának végrende
letét is ismerjük a ,háznál található utol.só vég gyolcsig kiterjedően, és így na
gyon érdekes kultúrszociológiát lehet ezekre a spanyoloknál garmadával ta
lálható írásos emlékekre építeni. Olyan háborújárta földön, mint Keleteurópa,
ez a mérhetetlen gazdagság történelmi kútfőkben és műemlékekben, jóformán
er sem képzdhető.

A spanyol színház tehát burjánzó virágzásba szökkent Lope de Vega fel
tűnésével. Sokan ezerötszázra teszik drámai műveinek számát s még a fenn
maradtakat sem értek rá egytől-egyig kiadni az azóta késői és ostoba feudaliz
musba merevűlt spanyolok. Mert a maga idején a királyi hatalomtól fékezett
spanyol oligarchia nem volt nemzetvesztő intézmény.lLope de Ve ga is szegény
legény volt, de valamiféle szolgálatokért elkísérhette urát kűlföldi utakra, napi
kötelességei lerO'l.,ása után csatanoolhatott Provánsz és Itália földjén, fölkeres
hette az írókat, művészeket és a szerelmes kedvű olasz asszonyokat is. S mi
egyéb kellhet. egy írónak? Bár darabjait mondhatni kitépték a kezéből a l3zín
igazgatók, sőt volt olyan, aki utazás közben fogta el és országútszéli poloskás
»etuiéa]agadóban vetette szohafogságra, étellel-italkzl táplálva, amíg a nyü.zsgő

férgektől három-nap-három-éjjel nem aludva Lopénk át nem nyujtotta új
művét a kezét dörzsölő igazgatónak.

Szolgált ő később is hercegi urakat, mert azirodalO11lból még ekkora ter
mékenység mellett sem lehetett megélnie a színpadi orzások idején. Aki ugyan
i~ a darab írásos példányát meqszerezte, az játszotta is, és külön írnoki kaszt
r:; l t abból, hogy előadás közben lefirkantotta s aztán tovább árusította a tiara
bokat, Lope de Vega hosszú ideíg egy szerelmes kedvű főúr títkára is volt s az
atckori udvarlásL farmáknak megfelelően szonettekkel bélelt szer·elmesleveleket
iroqatott oazdáia nevében. Neki is Cyrano-sorsa volt tehát, de ő saját hasz
;"Llatára is sok szerelmes levélkét szerkesztett és számtalan szerelmi kalandban
is volt része. Hogy is buzoghatott volna másképpen éppen a szerelem forrása
o!y gejzirszeríi fölszökkenéssel múveiből. Mégsem igaz egyik színházi lapunk
am>a néhánysoros ismertetése, hogy "pappá szentelték; sok szerelmi kaland él
"f'zője volt". A sorrend ugyanis fordított volt. Lope de Vegát jóval ötven éves
1::Jrán túl szentelték pappá, hogy valami kisebb egyházi beneficium élvezője
lehessen. Es ó komolyan is vette papi hivatását, gyakorta gyónt és meggyónta
az: is, hogy hercegi urának szerelmi verseket kell fabrikálnia, amiket az nem.
a lRgerényesebb dIokra használ föl. A gyóntató atya erre eltiltotta őt ilyen-
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célú versfabrikálásoktól, és Lope de Ve ga inkább otthagyta jövedelmező állá~

sát, mert nem akart lelkiismeretével ellentétbe ke'I'Űlni. Pedig ekkoriban sok
anyagi gond emésztette, lányát kellett kolostorba ,vonulá~a előtt kellő kelen
gyével ellátnia.

A főúri körökbenvalójáratosság, CL szerelmet sportként űző hidalgó-élet
forma tőről-hegyre való ismerete azonban reális tématárházzá alakult a spa
nyol zseni agyában. Darabjai, mint a most nálunk fölújított A k e r t é s z k u
t Y á j a is, azért élnek annyíra ma is a színpadon, mert minden meseszerú
ségük mellett is hús-vér gyökerekből táplMkoznak. Éppenúgy, mint ahogyan
a világhírii K o r s ó s l á n y eimű darabjában madridi cselédnek szegődteti

el azintríkák miatt otthonában nem maradó spanyol főúri hajadont és meg
ismertet bennünket a XVI. századbeli Madrid cselédk01'zójával is, A k e r t é s z
k u t Y á j á ban is vág néhány demokratikus finto?'t a főúri világ felé. Diana
grófnő ugyanis együtt él nápolyi palotájában közrendii származású írnokával,
és a jóvágású legény közelléte bizony alaposan perzselgetni kezdi a grófnő

rüssökbe és plüssökbe, csípkegallérokba és ab?'oncsszoknyákba préselt özvegy
asszonyiságát. Hísz kérője lenne rang.iabéli is elég, de ez a legény mégiscsak
más, bár szemei emelni sem merne úrnőjére, s inkább annak kOffiornájával
csókolózik. De az úrnő olyan, minta kertész kutyája: ha nem is kell neki a
csont, azt nem bij'ja elviselni, hogy a csontot másvalaki kaparintsa meg.
Pompás szerelmi viadal indul tehát a ranqiára; hírnevére büszke grófnő ter
mészetes indulatai és társadalmi elfogultsága, az egyre jobban öntudatára éb
redő és merészebbé váló irnok és a szegény kis komorna között. A vég persze
d e u s e x m a c h i n a, inert hogy az irnok elvetiesse az erényes grófnőt, azt
a hazugságot kell kíeszelni, hogy ó egy főúri család i:alózkézre jutott, elveszett
saruuiéka. Igy aztán urává lehet asszonyának a hajdani irnok, s a kor erkölcsei
is szentesítik a nászt.

Nézzük csak meg közelebbről ezeket a helyzeteket: nem a M á g n á s
M i s k a, a C i g á n y p r í m á s, a C s á r d á s k i r á l y n ő vagy a M a r i c a
g r ó f n ő ősapja volt-e Lope de Vega? Persze akaratán kívül, hisz zsenijé
ben oly gazdag ő, hogy több mint négyszáz esztendeje él belőle Európa színpa
di irodalma. Először a franciák lopták el C i d e stől, H a z u g ostól, S á n t a
ö r d ö g östől és G i l B l a s-ostui a spanyol irodalom remekeit. S még Beaumar
chais, Mctiére is gyakmn járt orozgatni ebbe a kincsestárba. Azután mikor
Párizsban és Bécsben, Milanóban és Rómában megindult ez operaszerzés di
vatja, a többnyire olasz szövegírók is ott szerezték meséiket, ahol tudták, és
sokszor azt sem vették észre, hogy visszalopták azt, ami eredetileg olaszból
ment át spanyoIba Lope de Vega és a többiek útján. S ahogy az opera miifaja
a v a u d e v i II e-ben s később az operettben demokratizálódni kezdett, CL pá
rizsi és bécsi operettírók is titokban Lope de Vegához és más nagynevű spa
nyolokhoz kezdtek járni egy kís szellemi nektár, himpor s megterméke
nyülés írányában. S mert evés közben jön meg az étvágy, a formásabb helyze
teket, bonyodalmakat, esetleg az egész cselekmény-vázat is kisajátították. S eb
ben nincs is semmi baj, mert Shakespeare is ott szerzett, ahol talált, és az
irodalmak eaumásra hatása éppen ma, a j'epülőgépektől összezsugorított föld
tekén az emberiség és a kultúrák örökegy voltát, egymásbafonódását és híTI1
poros hibridálódását is példázza. Csak a nemzetí örjöngések, az irodalmi sovi
nizmus idején sírhattak tehát egyesek, hogy Madách tanítványa hasonlít a
Goethééhez és Katona Tiborcának jajai valami ócska lovagdrámában is ott
lappanganak.

Nem is Lope de Vega kisebbítésére írtam hát eimül, hogy hatása az ope
rettig ér el, hanem éppen az operett műfaj nagyobb megbecsültetése érdekében.
Én a valódi jó operettszöveget nagyon is igényes és kevesektől qnűvelhető m;'í
fajnak tartom.

Gáspár Endre hervadhatatlan érdeme, hogy Lope de Vega darabjainak tol
mácsolásával, ha egyszerűsítette is a végtelen bonyolultságú spanyol ve';$ido
mokat, teljes értékű [orditásoka: adott. Színpadi beszélhetősége immár másod-

'szor is széria-sikerré avatja A k e r t é s z k u t y á j á t, amelyet eléggé nem
dícsérhető módon most a József Attila színház mutatott be anagybudapesti
közönségnek. S hogy ennek a lépésnek izlésformáló, hallást finomító, színpadi
tömegkultúrát nevelő hatását lemérjem, azért állítottam be világviszonylatba 
egészen a sokat gyalázott operettig - Lope de Vega műveit.

(Possonyi László)
Felelős kiadó: Saád Béla
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