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DOLHAI LAJOS: A LITURGIA
TEOLÓGIÁJA

Az olvasó mélyebb és igényesebb művet tart a
kezében, mintsem a szertartások ismertetését,
vagy akár eredetük történeti feltárását. Ezzel
foglalkozik a liturgika teológiai tárgy. Az ilyen
hagyományos leíró, értelmező liturgikus szem
léletben sokszor elsikkad azonban az egyház
élő istentiszteletének a lelke, Guardinivel és
Ratzinger bíborossal szólva "a liturgia szelle
me". Manapság egyre több írás törekszik a "pa
lackból kieresztett" szellem, a rítusok, szertart á
sok bensejének, lelkületének feltárására, helyre
állítására, továbbépítésére. Dolhai Lajos könyve
is ezt a célt szolgálja.

A liturgia széleskörű meghatározása után a
misztériumot mutatja be, a történelemben testet
öltött és az egyházban tovább élő Krisztust, va
lamint a Szentháromság liturgikus vonatkozá
sait. A liturgia az egyház műve, ezért mindig is
közel marad az ekkléziológiához, főként az egy
ház szentségekrőlvallott teológiájához. Az utol
só két nagy fejezetben a szerző konkrét liturgi
kus kérdések hátterét világítja meg, elhelyezve
ezeket a II. Vatikáni zsinat idejétől fogva a latin
(római) rítusú, állandóan megújuló liturgiánk
egészébe. Igen érdekes és hasznos, magyar
nyelven eddig páratlan vállalkozás a liturgikus
imádságok elemzése így, a liturgikus teológia
részeként bemutatva. Egészen konkrét liturgi
kus jelenségeket magyaráz a legutolsó fejezet:
csend, gesztusok, miseruha, kézbe áldozás, za
rándoklat, búcsúk és májusi litánia .

A könyv bibliográfiája és a lábjegyzetek ta
núsítják, mennyire pontos, precíz, tudományos
kutatás és dokumentáció áll mögötte. A liturgia
iránt érdeklődők, a teológusok, annak művelői,

papok és világi keresztények egyaránt elmélyedt
tanulmányokat tehetnek e könyv segítségével,
amely gazdagítja egy zsinati szellemű, szélsősé

gektől mentes, kiegyensúlyozott, hittel és szelíd
ünnepléssel átitatott liturgikus lelkület kialaku
lását hazánkban. (Jel Kiadá, Budapest, 2002)

PÁKOZDI [STVÁN

CZIGÁNY GYÖRGY: MÉZET ONT AZ ÉG

Egy bensőséges áhítatú egyházi ének szép k ől

tőiségű és áhítatú refrénjét választotta Czigány
György verseskötete címéül: Mézet ont az ég,
az ismétlés elhagyásával. A cím a zen ében is
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egyszerre vágy és akarat, hit és erőfeszítés, re
mény és bizalom.

A huszadik század embere két oly háborút s
két oly rémuralmat élt át, minőre alig van példa
a történelemben. Az egyik pusztán származása
alapján, a másik vállalt világnézete jegyében
nemcsak a társadalomból, de az életből is kire
kesztett két csoportot. Mégpedig anélkül, hogy
tetteikkel , meggyőződésükkel törődött volna.
Ezeket származásuk alapján eleve az illető fajra,
rétegre jellemzőnek s a társadalomra biológiai
lag és gazdaságilag veszélyesnek tartotta, s így
jogot, sőt kötelességet formált abból, hogy el
lenőrizze, s engedélyezze vagy tiltsa ,a vallások
egyes képviselőivel való érintkezést. Igy a rn űn

cheni bíboros-érsekkel, Faulhaberral a nácik,
vagy a kijevi pa triarcháva l a bolseviko k.

Czigány zeneakadémiai tanu lmányai után a
két testvérművészetnek nemcsak kitűnő isme
rője, de művelője is lett. Azaz nemcsak tanulta,
hanem tudta és vallotta is, mennyire összetar
toznak. S hozzá az ország egyik leginkább ze
neszerető vidékéről, városából jött. Ezekben a
nyugat-dunántúli városokban valódi zenei éle
tet teremtettek. Az én iskolavárosomban, Kő

szegen is bőven volt alkalom ének- és zenehall
gatásra: három nagy énekkar, két zenekar elégí
tette ki ezt az érzelmi-lelki vágyat, szükségletet.
S vendégként Mikes szombathelyi püspök a ba
jor városok zenészeit is szívesen hívta, fogadta
vendégül. Például a regensburgi Domspatzen
énekkarát végig vitte egyházmegyéje vala
mennyi gimnáziumán, így az enyémen is, Kő

szeg bencés templomába. Az egyes zenekari
számok közö tt egy-egy Weöres-, Harsányi
vagy Babits-vers hangzott el, s ezt ha nem
templomi volt a koncert, a közönség is szíve
sen, értőn hallgatta. Egyszóval a kultúrába, a
mindannapokba is beléilleszkedett a kor lír ája ,
költészete, zenéje . Társai nk között sok volt a
poé tanak készülő verselő, s önképzőkörön, vá
rosi ünnepségen fellépő. A vers hozzátartozott
az emeltebb napok rendjéhez.

Czigány érzelemvilága, átélt élményvilága
kötete első felében , hosszabb verseiben. helyen
ként eml ékid éz ő. leíró verseiben mutatkozik
meg . Itt több az életmozzanat, az emlékezés, a
múltba nézés . A második, a kisebbik fél viszont
a válaszok keresése a föltett kérdésekre. S igazá
ban, bármily szép is az elsők csoportja, ez utób
bi a mélyebben megragadó. Idézzünk hármat
innét: "Ki eshet távolabbra, / mint Isten önma
gától? / Vele vagy. Övé bárhol. / / Visz vígan,



ölbekapva. / Kezedben egy szál barka - / el
vérzel. Igy virágzol." (Medália) "Meghalunk és
feltámadunk / pillanatról pillanatra - / képze
letünk vak szemeit / meregetjük végtelenbe."
(Antik felirat) "Hogy együtt leszünk a Paradi
csomban? / A színpadi fák szélcsöndjét feled
ve? / A szájhoz kapott kéz rémületét is? / / S
végre: hogy mi az emberi méltóság? ./ / Hogy
bármely élet mindünkével ér fel?" (Ot kérdés).
(Szent István Társulat, Budapest, 2002)

NÉMETH G. BÉLA

TARJÁN TAMÁS: SZABADISKOLA

A kötet szerzője ~z egyik legkövetkezetesebb
kritikus-esszéíró, Izlését és hajlamait követve
újra meg újra összegzi színházi tapasztalatait,
illetve többnyire azokról a. könyvekről ír, ame
lyek hősei valamiképp a színházhoz is kapcso
lódnak. Másrészt igazi bíráló: nem elégszik meg
a művek, szerzők, rendezők, előadók méltatásá
val, hanem szóváteszi ízlésficamaikat, esetleges
hibáikat is. Manapság, amikor a kritika nem a
művészi minőség és értékek szempontjaira for
dítja figyelmét, hanem csoportérdekek. netán vi
lágnézeti szempontok megjelenítője,ez a követ
kezetes magatartás csak méltánylást érdemel.

Leginkább arról a három tanulmányról érde
mes szólnunk, amelyek Az ember tragédiája kű

lönböző előadásairól szólnak. Az első a Madách
Színház Kerényi Imre rendezésében tartott elő

adásáról ad lesújtó képet. Egyben arra is rávilá
gít, hogy Tarján Tamás nem a műalkotások mo
dern felfogása ellen berzenkedik, a logika hiá
nya, az eklektikusság és a giccs taszítja. " ...azért
éri sérelem a drámaköltöt. mert nem ésszerűen,

nem következetesen, nem koncipiáló nagyvona
lúsággal hajolnak el tőle és textusától... A gondo
lati szokszínűség, sokszálúság folytonosan átper
dül a színpadi zsibvásár forgatagába." Hát...

A másik rendkívül alapos kritika - most a
harmadikról nem szólnék - az új Nemzeti
Színház nyitó előadásával és Szikora János ren
dezésével foglalkozik. Igen nehéz feladat lehe
tett elfogulatlan, csak a teljesítményre összpon
tosító méltatást írni egy olyan mű színpadi
megjelenítéséről, amely nem egyszeruen szín
háznyitó volt, hanem egy a politika központjába
került intézmény legitimálásának kísérlete is, rá
adásul rendezőjétbizonyos mértékben a televízi
ós közvetítés bonyodalmai is zavarhatták. Tarján
Tamás azonban rávezetett a pontos fogalomra:
az organikusság hiányzott a remek ötletekkel fű

szerezett felvonások egészéből, s abban is igazat
adtam neki, hogyaszínészgárda kiválasztása
sem volt a legszerencsésebb. Irói bravúr, ahogy
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elmagyarázza, miért nem szólalt meg a Tragédia
befejező mondata, amely az embert bizalomra
ösztönzi, s az isteni kegyelem jótékony közre
működését ígéri számára. (Ezt Madách gondolta
így!) Megvallom. enélkül hiányosnak éreztem az
egész vállalkozást, s még talányosabbnak a dara
bot, amelyben így is van talány bőven.

Ha már Tarján Tamás stílusát említettem,
hadd mondjam el mindegyik írása dicséretéül:
remekül fogalmaz, szellemes, elegáns, ha úgy
kívánja a bírált alkotás, emelkedett. Nem tudok
ennél nagyobb pozitívumot mondani, hiszen
manapság gyakran vagyunk tanúi az emelke
dettség félreértelmezésének: a kritikus oly ma
gaslatokra emelkedik olvasója fölé, hogy ennek
csak halvány sejtelmei vannak arról, mit is akar
mondani a bíráló, s zavarát csak fokozza, hogy
megfelelő felvilágosítás híján arról sincs fogal
ma, miről szól a mű. Tarján Tamás megmutatja:
másként is lehet... (Pont Kiadá, Budapest, 2002)

RÓNAY LÁSZLÓ

VISKY ANDRÁS: ÍRNI ÉS (NEM)
RENDEZNI

A kötet Esterházy Pétertől vett címe két vonat
kozásban értendő: utal a szöveg és az előadás

kettősségére, s utal a dramaturg munkájára,
szerepére. A kettő természetszerűen igen szoro
san összefügg, amint tanúsítják Visky András
ide sorolt írásai, melyekben a gyakorló és a
színház lényegéről gondolkodó, a szakmában
joggal megbecsült dramaturg szólal meg, hogy,
mint Prospero A viharban, miután - ha nem is
minden, de kétségtelenül - több oldalról meg
vizsgálta a (színházi) létezés értelmét, ő is eltör
je "pálcáját" s így vonja le a tanulságot, amire őt

nem a könyvek és a fóliánsok tanították, mint a
Shakespeare-dráma hősét, hanem írói életmű

vek drámaírói szegmensei, elsősorban Tamási
Aroné, a maiak közül pedig Esterházyé, Tolna
ié, Garaczié, Kornisé, rendezői opusok (Cro
towskié, Brooké, Haragé, Muguré), illetve szín
házi (drárna-, kritika-, elméleti) könyvek. Róluk
ír esszéiben. drámai opusoktól. rendezőktől

szeretne választ kapni a színház lényegét jelen
tő textus és előadás viszonyának kérdésére.

Nagy tudatossággal felépített, az írásokat
egymástól elkülönített, de egymásra épülő, egy
séges tömbökbe rendezett kötetét Visky a dra
maturgi szerepről, gondolkodásról szóló ön
meghatározónak mondható írással kezdi, illetve
tapasztalatait összegező írással zárja. Az első

ben a szemléleti kiindulópontot nevezi meg,
miszerint irodalom és színház magyar viszo
nyok között "mindmáig lezáratlan" vitájában a


