
Dobszay László

VÁLSÁGOK, REFORMOK
A XX. SZÁZADI EGYHÁZZENÉBEN

A X. Pius pápa által kiadott nagy jelentőségű egyházzenei Motu Proprio, a XX. század ka
tolikus egyházzenei nyitánya a XIX. századi.Cecília-mozgalom legjobb törekvéseit megerő
sítette, de egyben nagyobb összefüggésben értelmezte is. Mert annak ellenére, hogya Ce
cília-mozgalom máig érvényesülő hatóerő, a történeti távlat ma már megengedi, hogy 
legalábbis a külföldi szakirodalom - mérlegre tegye mind erényeit, mind fogyatékossá
gait. Amikor előző szakaszunkban eszakirodalom értékeléseit összegeztük. világossá lett,
hogy melyek azok a tartalmi okok, amelyek miatt a Cecília-mozgalom - bár az egyházzene
egyik életerős irányzatának bizonyult - nem válhatott egészének képviselőjévé. Most, hogya
Motu Proprióval a hivatalos egyház végre egészben vette szemügyre az eddig elhanyagolt
zenei területet, tekintélyi támaszt adott a ceciliánus reformoknak is, midőn a romantika
"teátralitásaival" szemben felhívta a figyelmet a klasszikus vokálpolifónia szakralitására 
anélkül azonban, hogy az egészséges továbbfejlődést megakadályozni kívánta volna. De
ezen túlmenően mind kívánságaival, mind a bennük rejlő koncepcióyal gyökeres javulást
ígért. Szorgalmazta, hogy az eddig sorsára hagyott népének ügye világosan meghatározott
kritériumok alapján kapjon támogatást. Legfőképpenpedig hitet tett amellett, hogy mind a
kóruszenének. mind a népéneknek megnyugtató fejlődését csak az fogja garantálni, ha a
kultikus alapzene - a latin szertartású katoiikusok esetében a gregoriánum - jogai és kivált
ságai helyreállnak, ha a gregorián ének az egyházi zene alapvető megnyilvánulása lesz 
éspedig nemcsak a nyilatkozatokban, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Nem egy ezer
éves fejlődés eredményeinek megtagadásáról van itt szó, hanem arról, hogy az élő grego
rián napról napra megszélaló példája, mintája legyen a liturgiai funkcionalitás és művészi

érték integrálódásának.
Kimondatlanul magába foglalt e koncepció egy általánosabb, a kultúra egész probléma

körébe bevilágító prófétikus eszmét is, mely a Motu Proprióval nagyjából egyidejűleg a vi
lági kultúra jelentősgondolkodóinál is felbukkant. A zenei alkotás .és a zenehasználat szá
zadokon át ,egy úton járt, ugyanannak a zeneéletnek két, egymással összefüggő területe
volt. A fentebb kifejtett okokból (a zene differenciálódása, a magasművészet előrefutása, a
populáris műfajok stiláris és esztétikai lemaradása miatt) korunkban egy ilyen szoros egy
ség lehetetlenné vált. Ugyanakkor viszont korunk embere számára jóval élőbb, kortársibb a
zenetörténet egész .területe: sokkal kevésbé érezzük, mondjuk Bachot "elmúlt"-nak, mint
érezte akár a XVIII. század vége. És vannak a zenetörténetnek olyan forrásterületei, me
lyekben a: sokak által megragadható, sőt megszólaltatható zenei nyelv egyszerűsége és az
esztétikai-szellemi értékek hatóereje egységben van. Ezek a .forraszenék" egyfajta egye
temességet.eszinte időszerűtlenérvényt is hordoznak, s végül is sokkal modernebb hatású
ak, sokkal közelebb állnak a ma emberéhez is, mint akár a közelmúlt zenéje. A széles körű

zenei gyakorlat, a pedagógia, az ízlésfejlesztés jól megtámaszkodhat az ilyen alap-anya
gokon, s ha egyszerűségükönnem tud túllépni, akkor is a legjobbat közvetítette a töme
gekhez; ha ellenben a befogadók fogékonyabbak a bonyolultabb kifejezési módok, diffe
renciáltabb stílusok iránt - anélkül persze, hogy ez értékveszteséggel, megalkuvással járna
-, az alapozás felkészíti öket e természetes fejlődésre is. E "kinyílás" persze más és más lesz
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a csupán alapképzéssel rendelkező. s más a tanultabb embereknél, más a puszta zenehall
gatás, mint a zenemüvelés, zenélés vagy éneklés vonatkozásában. . ',

Ily módon tehát a magasabb igényű, mégis tömegekre számító zenélési formáknál sem
kell kapkodni olyan új után, amelyet nívósan nem tudunk elérni, tehát kénytelenek va- I

gyunk beérni bármivel, ami újnak látszik. Az alkotó zeneszerzésnek sem kell álruhákba öl
tözve jótékonykodni a nép között, hanem járhat a maga logikus, értéktermelö utján. A zene
szerzés, az elöadóművészet és a tömegműfajok dolgozhatnak saját adottságaiknak megfele
löen saját - értékes - repertoárjukon, útjuk mégsem lesz egymástól függetlenné. Hiszen az
időtlen, értékes "alapzenék" élö ,jelenléte napról napra felhívás a zeneszerzés számára,
ugyanakkor ízlésnevelö a tömegek számára, nyitottabbá téve öket a magasabb értékek be
fogadására is. A zeneélet organikus egészében egymást kiegészítve találkoznak, egymást
ösztönzik a más-más környezetben újratermelt. de egymás színe elé vont, a maguk nemé
ben egyaránt magasrendűzenék.

- Az egyházzenénél meg éppen tökéletes egységet alkothat a közösség által énekelt "alap
zene" és a 'műzene: a kultusz újra megtalálható természetes differenciáltsága révén. Ahogy
eredetileg például a liturgikus szereplök és a liturgikus funkciók által meghatározott mú
faji rendben egymást válthatta a monoton akklamáció, a beszédes kantilláció, a gazdag me
lizrnatika, ugyanúgy a kultusz belsö differenciálódását szolgálhatják va maguk módján
egyaránt klasszikus értékű, külőnféle zenei stílusok. .

Az a felismerés, hogy e forrás, hogy e forrás-zenék 'üzenete megváltó érték lehet a peda
gógia, sőt az egész zenei élet higiénéje szempontjából, iklálkozott a századforduló általá
nosabb zenei, egyházi és kulturális megújulásánakszellemével. Szívesen kifejtenénk itt, ha
a keretek engednék, mint rímel rá Kodálynak és jelentős kortársainak egész zenepeda
gógiai eszmerendszere. De ugyanilyen szerepü volt például az egyház életében az a litur
gikus, patrisztikus, biblikus megújulás a századforduló táján, mely nem is volt független a
gregorián reformtól. Sőt szélesebb értelemben rokon vele a humán tudományoknak morá
lisihletésú, imponáló lendülete ugyanazokban az évtizedekben: olyan klasszikus megoldá
sokra találtak, olyan alapformákat kínáltak, olyan ősi emberi tapasztalatokat tettek újra

. élővé, melyek orvosságul szolgálhattak a pluralizmusból nihilizmusba tartó túlfejlődés el
len, minimális közös alappá válhatnak az emberi közösség szellemi újjáépítésére, s ellen
súlyozhatják a szubjektív szemléletnek teret nyitó, axiómáitól megfosztott liberális gon
dolkodást.

.Ha a Motu Proprio mégsem tudta megvédeni az egyházzenét a XX. században csak foko
zódó krízístöl, annak oka csak kis részben az, hogy egyes merev előírások akadály.ozták az
életbe való átültetését. Sokkal inkább arról van szó, hogy a puszta engedelmességbőlelfo
gadott programot megindokoló eszmerendszer sem meggyőző kifejtésre, sem az egyháziak
körében általános, átgondolt és őszinte elfogadásra nem találván gyökeret nem eresztett. '

A gregorián zene a fellendülés idején sem tudtahelyzetét annyira megszilárdítani, hogya
kultusz zenei anyanyelvévé vált volna, az utóbbi évtizedekben pedig még inkább vissza
szorult. Ennek sokszoros oka volt. Nem terjedtek el igazán azok az eszmék, melyek a grego
rián művelését az egyházi kultúra és lelkiség fejlődésébe integrálták volna. A papság nagy
többségének általános és egyházi műveltsége és ízlésvilága nem engedte, hogy a kötelező

szemináriumi anyagon túl is érvényes, a gyakorlatba átvihető, átviendö, lelki gyümölcsöket
termő valóságot lásson a gregoriánban. Terjedését kétségtelenül akadályozta már a fellen
dülés időszakában is a latin nyelv egyeduralma, továbbá az egyetlen hitelesnek tekintett,
kissé merev, az átlagos közösségek számára megközelíthetetlen solesmesi stílus. Mivel a
míse s- e legfontosabb istentiszteleti keret - már a VI-VII. században a gregorián legkidol
gezottabb . stílusrétegével kapcsolódik össze, a gregoriánum egyszerűbb alapelvi,
mondhatni népzenei rétegei (például az officium-antifónák stílusa, alapvető recitatív mű

fajok) alig kaptak helyet a felújítások során. Mivel pedig a tételek beosztását az egyházi év
folyamán szigorú elöírások rögzítették, rendszeres éneklésére csak a legjobb kórusok és
legbuzgóbb kolostorok vállakozhattak. A többieknek - s az itt-ott bekapcsolt népnek - meg
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kellett elégednie 'néhány betétszerű tétel és egy-két mise-ordinárium ismeretével. Így a
gregorián nem foglalhatta el első helyét az egyházzenei stílusok között, hanem maga is csak
a sokszínű betét-zenék egyik, mindenki számára "furcsa", egzotikus fajtájává vált. Bár a li
turgia legigazibb barátai rátaláltak és nagy lelki gyarapodásra leltek hallgatásában, de nem
'lett újra a katolikus egyházi zene alapnyelvévé - bármennyire alkalmas lett volna e sze-:
repre.

De mutatkoztak feszültségek a kórus-eszmény és a megújuló liturgia követelményei kö
zött is. Kérdéssé vált, vajon a Cecília-mozgalom szellemében kialakított repertoárral és mü
ködési elvekkel túl lehet-e lépni a XIX. század kórusmodelljein - legalábbis a templomok
többségében. Hiszen e kórusok változatlanul belétek füzérét adták élő a liturgiában, mivel
a kórushagyományok rendszeres, a liturgiához alkalmazkodó szolgálatot nem tettek lehe
tővé. Az átlagos kórusok e repertoárral vagy csak ritkán "léphettek föl", vagy néhány da
rab ismételgetésére kényszerültek. A liturgikus funkciók szerinti tagozódás szempontjából
voltaképpen nem nyílt mód előrelépésre.Szimbóluma lehet- ennek a modellnek az erkély
ről éneklő kórus. Talán ha a gazdagabb gregorián darabokat, az egyszerü polifon techni
kákát, a korai európai többszólamúság könnyű darabjait, s hasonló, rugalmasan alkalmaz
ható modern darabokat tudnak beépíteni műsorukba,azok a liturgikus keretben jobban el-

, helyezhetők lettek volna, a kultikus zenei alapréteghez és a nép énekéhez jobban simulná
nak, a sokféle összetételú. létszámú, tudású templomi kórusok adottságaihoz jobban al
kalmazhatók, egyszóval a kórus számára a liturgiába való organikus beépülést inkább biz
tosíthatták volna, mint a sokszor hallható 15-20 standard négyszólamú vegyeskari darab.

Végül a harmadik területen, a strófás gyülekezeti éneklésben is mutatkozni kezdtek a ne
hézségek. Éppen csak példának hozzuk a magyarországi helyzetet, holott az viszonylag jobb
képet mutatott, mint a nyugat-európai. Az 1930-as reformmozgalom (SzVU) igyekezett ki
szorítani a XVIII-XIX. században felhígult repertoárból a leggyengébb darabokat, s közben
feleleveníteni a XVII. század elfelejtett értékeit. Egy kompromisszumos énekanyagon szán
dékozott egységesíteni a magyar katolikus nép énektudását. Ám ez a kanciós repertoár így
is szükségszerüen magán hordta annak a korszaknak (a barokknak) bélyegét, melyben ki
alakult, s mely a liturgia szellemétől, egyben a kultikus zenei alaptól is a legmesszebb járt.
De magán hordta a "szabad" énekköltés szövegi és zenei következményeinek sebeit is. A
korízlésnek, kordivatoknak sokkal inkább kitett, így sokkal inkább korhoz kötött, könnyen
elavuló tételsornak bizonyult, mint a régi kultikus zene látszólag .szárazabb, valójában te
herbíróbb bibliás énekanyaga. Annak beépítését azonban a nép énektudásába az akkori
rendelkezések lehetetlenné tették. Így ha a reformok során megnyesegették is a barokk
vagy a XVIII-XIX. századi szentimentalizmus túlhajtásait, helyébe - csekély kivétellel szer
te a világon - a késő-szecesszió vagy a modern irodalom módorosságai léptek, s nem feled
tették, hogy a műfaj egésze vált - legalábbis eddigi funkciójában - elavulttá. S nem válto
zott a heíyzeteannyíban sem, hogy szerepe elkülönült volt ("népénekes mise"), nem kap
csolödva össze az egyházzene más rétegeivel.

A II. vatikáni zsinat elvben megerősítette a Motu Proprio érvényességét - expressis verbis
hivatkozva is rá -, sőt eltávolított olyan akadályokat, melyek a reform teljes kivirágzását
annak idején nehezítették. Egy új szintézis a kultikus zene új, kitágult integrációjában szük
ségessé és lehetövé vált. Álli a legújabb egyházzene nagy tekintélyű külföldi elemzői (pl.
Overath, Angles, B. Turner és sokan mások) megegyeznek abban, hogy ugyanennek a zsi
natnak félreérthető, többféleképpen értelmezhető, sőt nemegysier egymásnak ellent
mondó tézisei, még inkább pedig az azt követő gyakorlat valójában az individualista
voluntarista törekvéseknek, s így óhatatlanul a dilettantizmusnak nyitott utat. Amikor
nagymértékű szabadságot adunk egyértelmű útmutatások nélkül, a minőség fenntartására
nincs garancia, s itt természetesen nemcsak - sőt nem is elsősorban - a zenei minőségről

van szó, mint inkább a lelki, liturgiai, szakrális minőségről.A"minden virág virágozzék" elv
eufóriájában reménytelennek látszott a szétfutott erök újraorganizálása, a katolikus egyház
zene széthullásának megelőzése.
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A II. vatikáni zsinatot előkészítő liturgikus törekvések kiindulópontja tartalmi jellegű,

volt, egy ekkleziasztikus, spirituális, misztériumos Ínegújulásnak és megújításnak, egy hite
lesebb egyházi tartalom biztosításának vágyából származott. A reformot közvetítő, gyakor
lattá váltó réteg azonban e reformot inkább csak közösségi és szűkkörűen értelmezett pasz
torális aspektusban fogta fel, alkalmazta ~ legalábbis tényleges munkájában. Érthető, hogy
a népének .felfrissítésének" lehetöségei érdekelték - hacsak nem száműzte teljesen az éne
ket, mint sokfelé nyugaton -, s' nem igazán liturgikus, tartalmi, s ezzel összefüggésben esz
tétikai szerepe szerint. Számukra a zene nem tartozott hozzá az egyházi identitás megje
lenéséhez és erösítéséhez, hanem inkább hangulati, propagatív, kőzösségképzö vagy kö
zösség-i.kifejezö" eszközt jelentett. Az egyházi zene egész problémakörének áttekintése he
lyett - elveszítve a mércét - annak ügye kétes ízlések, indulatok, akaratok szabad játék
terévé válhatott. A biedermeier utánérzések, az álfolk és a funkciójában meg nem értett va
lódi folk, a spirituálé, a nacionális-populáris dal, és az előző stílusok szervetlen ernlék
foszlányaiból összeállt kompozíciók (zenéjükhöz általában méltó szöveggel) egyenlő'

eséllyel indulhattak harcba a tömegek megnyeréséért. Az ifjúsági pasztorációban egy litur
giailag és zeneileg egyaránt elavult, a XIX. század stílusainak ösztönös utánzásából kialakí- o

tott - ám modernnek deklarált - dilettáns repertoártól remélték az ifjúság visszahódítását. o

Világszerte elégedetlenség mutatkozik a Zsinat után igényelt új műfajok (főképpen az or--
o dinárium-kompozíciók) tekintetében is. A tipikus gyakorlatot nézve tehát az egyházzene

nem megújult, hanem éppen ellenkezőleg: egy lépésse! továbbment azon az úton, mely az
elmúlt századokban a kultikus zenétől eltávolította és a "geistliches Lied" felé, a szekták
dalaira alludáló propaganda-ének felé vezetett. (Részletesen kifejtve a "Geschichte der ka
tholischen Kirchenmusik, 1976." kézikönyvben.) A hangulati elemmé degradált zene tehát a
XIX. századi állapot tartósításával, a zsákutcában való' nagy tempójú körbenjárás rémképé
vel fenyeget. Mint annyi másban is, könnyen lesznek a közelmúlt megemésztetlen emlékei
egy cimke átragasztásával "haladássá", s ezt csak az igazi, mélyreható elemzés és a forrá
sokhoz való bátor visszatérés által lehet elkerülni.

Az egyházzene kettéhasadása emiatt még fájóbbá válhat, ha néhány kórus hősies erőfe

szítést tesz az értékek szinte muzeális jellegű megőrzésére, a tömegéneklés pedig tovább 
hígul és profanizálódik. A gregorián zene elsősé&ét - mely a két terület összekötésében oly
nagy reményekre adott okot - a Zsinat deklarálta ugyan, de erről a pontról valóban el
mondható, hogy holt betű maradt. Ha igaz, amit II. János Pál pápa panaszolt egy beszédé
ben, hogy tudniillik a kor vezető művészei nem vonzódnak az egyházi feladatokhoz (s így
korunk zenealkotása és az élő egyházzenei gyakorlat még inkább távolodik egymástól), le
hetetlen elhallgatni a kérdést: vajon ez - legalábbis részben - nem annak következménye-e,
hogy az egyházi gyakorlat, a mindennapok igénye lemondott az egyházias kultúráról, erőt

lenné vált azon értékek védelmében, melyek voltaképpen önmagunkat védenek, s inkább a
szubkultúrával készséges szövetkezni?! (B. Turner)

Szerencsére azonban nem kell ez aggályos hangon zárni cikkünket. Nem hiányoznak a
biztató jelek sem a hazai, sem az egyetemes egyházzenei életből. Egyelőre' bátortalánok
ugyan, apró ügyetlenségekkel, merevségekkel béklyózottak és a hangosabb divatokkal
szemben elszigeteltek. De jelen vannak és várják munkásaikat. Belső mondanivalójukat
akkor fogják majd igazán kibontakoztatni; ha egységesítő erejük vertikálisan is, horizontá
lisan is megmutatkozik. Vertikálisan: ha a forrásokhoz visszatérő, igazi egyházias szellem
ben megújulóegyházzene az egész egyházi élettel, a spiritualitással, a liturgikus gyakor
lattal, a hitoktatással, az igehirdetéssel, az imaélettel kapcsolatba kerül, azt átjárja és köl
csönösen segítik egymást; horizontálisan: ha legalábbis lényeges pontjait nézve egy-egy
rész-egyház, a még lényegesebb pontokban pedig.az egész egyház egységesülni tud, s a hivö
ilyen szempontból is otthon érezheti magát mindenütt.
, Ezek a kezdeményezések szerénységükben is prófétikusak: rámutatnak a, kibontakozás
eszközeire. Az egész problémakör újra, elmélkedésének kötelességére figyelmeztetnek, a
művészi érték, az egyetemesség és a liturgikus funkció összefüggésére való figyelemmel. A
teherbíró recitatív alapzat és a "pneumatikus zenei kitárulás" egyensúlyának jelentőségét

húzzák alá a liturgikus zenében, s a műfaji tagozottságot összefüggésbe hozzák az újabb
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zenei tapasztalatok liturgikus értelmezésével. A visszatérés a kultikus zene tulajdonságait
felmutató .forrás-zenékhez" mint alapréteghez, -rnínt a közösség elsődleges megszólalási
módjához nem az ezeréves fejlődés maradandó értékeinek, a korszerű zenei alkotás esé
lyeinek megtagadását jelenti. Mindenesetre. visszaállítja a szöveg primátusát az egyház
zenébeh, s olyan szilárd keretet jelöl ki, melyben - a gyakorlati és funkcionális szempontok
érvényesítésével - minden valódi érték megtalálhatja helyét. '

Kereszturv Dezsö versei

Hagyakozni1

I.

Bennem is, ahogy mindannyiunkban
érik a halál, át nem léphetem,
s aligha érdekel már holtan,
ki osztozkodik örökségemen;
ezért volna ideje s érdekem,
'hogy meghagyjam tisztán, vitathatatlan,
mi legyen azé, aki jó velem, '
s hű marad ahhoz, Hnek megmaradtam.

II.

Mi marad? Sok gazdátlan
kacat,
vacak:
emlék egynéhány kedves tárgyban,
papír, mely könyvespolcok
űrében korhad? -
Jó magvaim is szÚhullnak gazdátlan?

III.

Érdemes hagyakoznom? Jobb, ha nincs mit.
Szetosnom amim van, bár ne~ tudom,
ki becsüli munkám, nyomom,
míg hangtalan hulló korom
föd el. - Akad-e majd, kit árnyam útnak indit?
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