
tásokból az a műforma, mely a bartóki
világnak sajátja, s a vonósnégyesekben
nyeri el legtökéletesebb megfogalmazá
sát. Korábbi eredményeit is felhasznál
va tárja elénk e kompozíciókat, majd a
két hegedű-zongora szonátát, a két zon
gorára és ütőkre írt műveket és a Kont
rasztokat, Ugyancsak a hagyományéb
resztés és -őrzés folyamatába illeszkedik
a Kovács Sándor válogatott zenei írásazt
tartalmazó kötet is. Kovács annak a
nemzedéknek volt kitűnő zenetudósa és
pedagógusa, melyből olyan nagyságok
nőttek kí. mint Csáth Géza vagy Molnár
Antal. Akár Csáthot. Kovácsot is a ko
rai halál akadályozta meg abban, hogy
kitel iesíthesse életművét, mely így is
rendkívül izgalmas, hisz elsőnek alkal
mazta a kísérletí lélektan eredményeit
zenepedagógiai munkásságában, Meg
gondolkodtatók épp ezért a zenei neve
lés problémáival foglalkozó írásai, mig
kritikai jegyzetei a zenetörténetnek ér
tékes dokumentumai.

N égy év egy nagy zeneszerző éle
téből - így jellemezhetjük egészen tö
rnören iLegány Dezső Liszt Fel'ene Ma
gyarországon 1869·-1873 című munkáiát,
mely már csak azért is figyelmet érde
mel, mert kitűnő stílusban. néhol re
gényírói vénával megírt könyv. Megren
dítőek és feUedeztetóek azok a lapok,
amelyeken a Krísztus című oratórium
hazai bemutatójáról tudósít, vagy a

RAJECZKY BENJAMIN 75 eVES
- KÉT MISE

Vannak tudományos publikációk, me
luekre kezdetben senki sem figyel.
Aztán kiderül: ezek a tanulmányok és
íróik a maguk tudományágában, kor
szakaikotók, Rajeczky Benjamin is ilyen
tudós. Már 35 esztendeje kimondta: van
magyar gregoriánum, ellenkező véle
mény ellenére is. Bizonyítékait a "Kö
zépkori Missaleink Praefatio-dallamui"
cimű tanulmányában gyűjtötte össze
(Magyar Zenei Szemle, 1941).

Kijelentése napjainkban már kötele
ző érvényü: a nemzeti értékek és a Zsi
nat utáni egyház hazai liturgi1<us gya
korlata szempontjából. És a kettő úgy
függ össze, mint ág a levéllel: a tör
zsön nőtt fel mindkettő. Sajátságos
színezete '(:an, s a liturgia termetén a
Vatikánum részér5l elisme:rt funkciója.

Szo sincs arról, hogy ami egyhJ.:i
zenénkben eddig élő praxis volt, elves-
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Szent. Erzsébet legendája fogadtatásáról
rajzol képet. Liszt valóban regényes
egyénisége a zenetörténetnek, s csak
örülni lehet, hogy tudós kutatóí között
- mert hisz ez a könyv nagyon is tudo
mányos; jegyzetapparátusa bizonyítja,
hogy akor egész magyar és német nyel
vű irodalmát beledolgozta a szerző 
ilyen Írói tehetségű méltatóia is akad,
aki épp számunkra legfontosabb korsza
kának tanulságai alapján jelöli ki a sok
szor félreértett és félremagyarázott szerző

méltó zenetörténeti helyét. A XVI. szá
zad magyarországi kultúrájáról ad hírt
a Bakfark Bálint Opera omniáit tartal
mazó kottakiadvány. melynek ezúttal
első kötete jelent meg, a zeneszerző Lyo
ni daloskönyvét adva a zenekedvelők ke
zébe. Bakfark Bálint kora legnagyobb
lantművésze volt, európai jelenség. Ka
landos élete során számtalan nagyváros
ban megfordult, rengeteg szerzőre és
iskolára hatott, s hogy életműve ily so
káig Csípkerózstka álmát aludta. annak
az a magyarázata, hogy a törökkel ha
dakozó magyarság nem adott hasonló te
hetséget, aki - mint Rimay Balassiét 
megőrizte volna örökségét. Az összkí
adás érdekessége - és korszerűségének

záloga -, hogy gitárátiratot tartalmaz,
tehát a nagyközönség igényeit is kielé
gítheti.

(R. LJ

sűk: De hOQY a jövő útjára igazítsuk
lábunkat: kötelességünk. (eS nern a
beat vagy a sacro song-n1;k nevezett
dallamok átvétele áltaU) Józan mérle
gelésre van szükségünk. Vagy csak: mi
mondhatunk le értékeinkről Bartók és
Kodály hazájában?

Mindez akkor is felmerillt bennünk,
amikor Sárosi Bálint köszöntójét hall
gattuk a rádióban, Rajeczky Benjamin
eddigi munkásságának értékelését. So
kat tett eddig, és sokat tesz ma is, ko
rát feledtető szorgalommal, akarattal.
A "még kéziratban vagy mó-r nyomdá
ban Levő könllveit leszámítva, egyház
zenészeink vajon forgatták-e mlÍr ele
get a Melodiarium Hungariae MedU
Aevi himnuszokat, szekvenciákat tartal
mazó forrásértékű kötetét, amely 1956
ban jelent meg, vagy a Siratókat tar
ta!mazó Magyar Népzene Tára V. /cöte
tét? A megjelenö kozéplcori zenetörté
net (harmad magával írta), s a XVI
XVII. századi dallamok gyűjteménye,



elemzése még inkább igazolják majd,
amit a zene'udós már évtizedekkel ez
előtt a jÖ7)Ő szakembereinek feI1)áz'Jlt.
Arról is csak kenesen tudnak, hogy R:z
jeczky Benjamin Kod.á1u h~+rukcióit és
pé1.d11át követve járta és járja ma is az
or~zágot {os gyűjti a dal/ame kat a nép
a;Töáról. Sokezer lejegyzett e'JYházi és
t'ilági éneket az összehasonlító népze
netudomány legkorszerűbb módszereivel
vizsgál. Népzene és gregorián kapcso
latát kutatja. Ennek itthon a legkivá
lóbb szakembere.

Hányszor mondták már: a liturgiá
ban részt vevő hivő közösség sohasem
fogadja be a gregoriánt. (Csak éppen
ét'szá::adoi~ alatt átformálta a saját
nyelvére!) Vajm ma feltehető-e még
fgy a kérdés? Zenei müoeltségünk mai
állás", szerint mer~szség lenne. Igy hát
istentisz'eleteink liturgikus méttóságát
éppen ideje hetyreátlítani, kilépve ab
ból a - még a papság kórében is ta
pa.sztalható - maga;attásból. hogy a
musica nera ötödrangú kérdés, ahhoz
mindenki ért.

Itt jár közöttünk a 75 éves szerzetes
tud{,s, s atig vesszük észre. Azok közé
tartozik, akiknek "dolga van" s hiva
táS.l ennek az országnak az értékeit
őrizni, s feler6ss3ggel tovább hagyomá
nllozni a helyére lépóknek.

•
(Liszt: Szekszárdi míse) Mostanában

folyik Liszt Ferenc műveinek újraérté
kelése. Egyházzenei szempontbót is
ha.sznos lenne megvizsgálni a múlt szá
zadi Ceciliánus mozga'om inditóokait és
eredményeit, melyek éppen a nagy ro
mantikus k'JmlJonista kompozícióin mér
hetők leginkább.

A Szeksziuűi mise (Messe Sexardi
que) nem tartozik ugy:z"!. a nagy mű
vek közé, zenei forrásai mé:Ji,~ ugy:zn
azok. mint a Kris.ztus vagy a S-ent Er
zsébet oratór'umé, az Esztergomi miséé
vagy a R~quiemé (többek közö't a gre
gorián. Palestr'na harmóniaviláqa és az
előremutató rom:mtikus zene színei, ak
kordjail. A Neueste Nac1.richfe"t 1976.
november 18-i szó.mán'1k beszámolója
a mű történeti hátterqről és a bemu
tatót válhló FOT7'ai Miklós információi
arról tud5sítanak, ho(/y a Szekszárdi
mise terve Liszt 1865-ik évi szekszárdi
látogatásához fűződik. E""wr nézte meg
a zeneköltő ott 'mi barátjával, Augusz
Antallal az épülőfélben le'vő újvárosi
Szent Mi1.ály-tem'Plomot, s fqéretet tett.
hogy a következő esztendőre' tervezett

szentelésre misét ír. A mú csak két év
múlva készült el. A főpróbát a Budai
f6nlébániatemplomban 1870-ben tartot
ták meg. Az előadásra Szek,~zárdon

mind ez idáig nem került S01·. A ze
neak''l.dém;ai ,.felújítást" joqgal nevez
hetjük tehát bemuta+ónak. Az 07'gon4
kísére+es mise eqy 1848-a.s férfikari mi
se telje~en átdolgozott formája, amely
ben sz016kvartett szerepel. A veoues
kari átdolgozis abból a számos Liszt
példából fakadt, amely l'!gtöbbször II
praktikumot, a népszerűsítő szándékot
köve"te. Liszt kompozíciója a Budapesti
KÓ7'us november 19-í hangversenyének
második felében hangzott el. Az első

részben két Bach-mű szerepelt; a Sin
get dem Herrn ein neues Lied (Új éne
ket zengjetek az Úrnak) ket.tőskari mo
tetta, a 150. zsoltár szövegére és az
Amore traditore című olasz nyelvű seö
lókantáta.

A Szekszárdi misében az orgona ad
ja meg az alapot, de öná.lló szerepe alig
van. Mint zárt egység (a liturgia drá
mai karak~erét követve) csend;il fel
minden tétel. a szólókvartett váltakozik
a kórussal, de a kettő együtt egyetlen
alkalommal sem szólal meg. Meglepö a
mise egyszerűsége, romantikus szerze
ményekre aligha j?Pemző eszköztelensé
ge. Lisztnek vaJóban a liturq;a szövege
volt a fontos. Ennek megfelel a tételek
felépítése is: a már említett források
alkalmazása. A Gloria kezdő és befe
jező része. s az Agnus Dei d'ma no
bis könyörgése hordoz greqoríán ele

,me ket. Megcsodálhattuk a Credo Ptiles
trinás harmónia-szövését s a romanti
ka drámai erejét. Igazi imádság a Be
nedictus áldást hozó csend rsséqe.

A koncerten közreműködő szólisták:
Kincses Veronika, Kovács Péter. Bar
lay Zsuzsa. Gáti István, Keönch Bol
dizsár és Horváth Anikó, nem csupán
technikai felkészültségükről, hanem II
két szerző műveinek belső ismeretéről

is bizonyságot tettek. A kórus árnynl
tan. énekelt, Forrai Miklós biztos kezű

dirigense volt az együttesnek.
(Puccini Glorla miséje) Az 1960-as

években hangzott fel e:öször nálunk
Tamás Gergely AlajJs jóvoltából, a Ka.
pisztrán Kórus közreműködésével a bu
d1.i ferenceseknél. A zeneak:ldémiai be
mutatóra 19i6 novemberében kerűlt sor.
A Szombathelyi Szimfoni1ws Zenekart
és a Debreceni Kodíly Kórust Petró Já
nos vezényelte (km'ig1.zgató: Gulyás
György).

Örvendetes, hogy a hazánkban ke
vésbé ismert mise más oldaláról is
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bemutatja a szerzőt, aki - tudott do
log - az egyházzenét nem művelte. Az
egykori ~uccai orgonista 18 éves korá
ban írta egyetlen míséjét Verdi (es ta
~án egy kicsit Wagner) stí~us:ib1n. Bár
a későbbi operaszerző is fe~ismerhető

már a szó~ó és a zenekar egészen sa
játságos haszná!'llában. A Messe dí
Ghria igazán szép mu: egzotikus szí
neiben mérséke~t. s a szerző aazdag
dallam- és ritmus-fantáziájára vall. Mí-

AZ ÚJ MUNK4CSY-MO~OliRAFIA
ÉS A CSONTVARY-EMLÉKI{ÖNYV

A Munkácsy Mihállyal foglalkozó ter
jedelmes irodalom a közelmúltban
újabb monográfiával gyarapodott: Szé
ketu András művészettörténésznek

a Spanyo~ festészet cimű kötet (Corvi
na, 1972) és egy Franz Marcról szóló
tömör pályarajz (Corvina, 1972) szerző

jének - könyvével. Székely - az egész
Munkácsy-oeuvre-t kritíka nélkül fel
magasztaló vélemények és a mester
szinte teljes termését e~utasító nézetek,
a különböző előjelű elfogultságok és
előítéletek zátonyait szerencsésen elke
rülve - árnyalt és igazságos képet ád
a XIX. század utolsó harmadában rnű

ködött, fényes mctcorként feltűnt fes
töröl; aki "korántsom volt egyetemes
zseni, mínt ahogyan a múlt század
végén műkereskedő mecénása hírdette,
de tehetsége bizonyos időszakokban át
törte a kor által rákényszerített - és
a saját maga által is vállalt - kor
látokat. Életművének egy része nagyon
is megérdemli az utókor figyeimét ..."

Székely munkája polemizál azzal az
19.íO körüli leegyszerűsítő művészettör

téneti besorolással. amely szerint Mun
kácsy műveinek zöme kritikai realista
tendenciájú lenne; Székely András sze
rint csak egyes Munkácsy-képek - fő

leg az 1872/73-as időszak alkotásai 
utalhatók a kritikai realizmus körébe.
Ugyancsak elveti a Sztrájk című kései,
gyenge festmény negyedszázad előtti

sematikus értelmezérét és - a művé

szí minőséget figyelmen kívül hagyó
- túlbecsülését. Szigorúan szól azokról
a XIII. Lajos korabeli jelenetekről,

amelyeket a hanyatló művész a 80-as
évek végén és a 90-es évek elején. fes
tett; e képeket - amelyek a talentum
mal való könnyelmű sáfárkodás elszo
rnorító példái "közönséges giccsek"
nek nevezi; a jobbára menedzsere :
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vel Puccinínak nem volt vérében az
egyházzene, miséje sem igazán egyház
zenei alkotás. Mégis őszinte, hittel meg
írt mű. Ezt éreztük mC'g az elöadásbó~:

kórus és zenekar érzékeny tolmácsolá
sából, Sólyom Nagy Sándor és Róka
István szóló-int'encióiból. Petró János
az ének- és zeneka1' élén a liturgikus
szövegek sugallta tőbbletet jól érzékel
tette.

TÖTH SÁNDOR

Charles Sedelmever által sugalmazott,
nagyméretű. sokfigurás, kosztümös, te
átrális vásznakat pedig (így pl. a Mo
zart halálát) a mai amerikai szórakoz
tató iilmipar "szuperprodukciói"-val rú
konítja,

Ahol azonban Munk ácsy valóban
nagy művésznek bizonyul, ott nem fu
karkodik az elismeréssel. A mester
Poros út círnű képe s néhány más
tájábrázolása (Erdőrészlet, Kukoric.is,
Colpachi park stb.) Turner és Claude
Manet atmoszférikus szépségekben bő

velkedő munkáival vethető össze, a
Munkácsy-csendéletek pedig a müvé
szettörténet legkiválóbb csendéletfestő

jének, a XVII r. században élt francía
mesternek: Jean-Baptiste Chardinnek
szellemét idézik. Munkácsy több ízben
ingerülten nyilatkozott a szüzsét, az
epikumot a festmény mellékes tényező

jének tekintő impresszionizmusról, Ma
net-t pedig egyenesen "mázoló bo
lond"-nak nevezte, mégis: egj'-egy nagy
szerű portréja (így például De Marches
báró vagy Haynald Lajos bíboros, ka
locsai érsek, a nagy tudásu botanikus
arcmása) "Manet festészetére emlékez
tet" bennünket, Munkácsy műveinek

mai szemlélőit, De erő, igazmondás, él
ménnyel való telítettség, belső feszült
ség, elsőrangú művészí adottságok hat
ják át és fémjelzik a népi típusokat,
a hétköznapi élet mozzanatait megjele
nítő Munkácsy-képeket (Rózsehordó nő,

Köpülő asszony, Búcsúzkodás) s a pá
lyazáró nagy vásznak számos vázlatát
is, így egy "átszellemült arcú" Krisz
tus-alakot (1880) vagy a vak Mílton
mellképét, amely stúdiumként készült
a későbbi négyalakos Mílton-kompozf
cíóhoz,

Munkácsynak dúsan, de parvenu íz
léssel. berendezett párizsi szalonokat áb
rázoló képeiben - a művészetí k'ik
egyik csoportjának fanyalgó állásfog
lalásával ellentétben Székely sok


