
KonALY-BANGVERSENYEK

Negyvenegy esztendeje lesz az összel,
hogy Kodály egyik legsztbb alkotása,
a Budavári Te Deum elhangzott II
Mátyás-templomban. Március 7-én, II
zeneköltő halálának tizedik évforduló
ján is. a templom ének- és zenekara
ezzel a m'Üvel emlékezett a halhatat
lan mesierre.

Kodály Te Deumát Budavár vissza
[oqlalásának: kétszázötven~diTc évfordu
IMára irta. sorról sorra fe1.dolgozva a
dáciai Reme.~ia:nmn - a középkorban
Mar/yarországhoz tartozott s Bielapa
lánka volt a neve - püspökének. Nice
tas-nak a szövegét. Várnai Péter mea
jegyzi: ..... a budavári hő.~ökre való
visszaemlékezés nyomot hagyott a Te
Deum egész szel.lemén". Zenei szöve
tének koncentráltságából kiválik a sok
féle stilus-hatás anélkül, hogy önállót
lan kompozíciónak éreznénk. Kodály
zsenije megtalálta azt (iZ eredeti han
got, amely kétséget kizáróan az övé,
s amik01' a m'Üvet hallgatva Palestri
na, Lassus harmóniai tisztaságára gon
dolunk vagy Bach korusaira. a ma
gyar népdalok esszenciáját is ízleljük,
ahogyan azt lelkén átsz'Ürte a zeneköl
tó. (Mindig az eredeti, te1'emtó géni
uszt becsülte. a kompozici6 kizárólag
szerzőjére valló zenei anyagát.)

A Te Deum heroikus pátosza nem
teszi dagályossá a művet: az erő ki
fejezésére, "megjelenítésére" szolgál,
amint minden egyes szó képi megele
venítésére táretzszik: a szerző. RitT.aság
a zenetörténetben ez a nagyfokú vizwÍ
lis ábrázolásmód, amely Bach koráljai
hoz hasonlítható. A zenekari hangzás
tömörsége - főleg a rézfúvósok kie
melt szerepében -, a kf>rus hihetet
lenül neMz szólamai. szólisták és kar
szerves egysége a küré az egyetlen szó 
köré csoportosulnak. amely a művet is
uralja: Maíestas, Fölséges. Csodálnivaló
az egység. De amint hegyvonulat lej
tőin és erdeihen ezer színű a virág, s
a harsogó fehérbe beleiátszik a hétágú
szivár1,ány; Kodály is hegyeket láttat,
s rajta ezernyi formát. A greGorián
például a "V~nerandum tuum" (S azt,
ki hozzánk: tőled jött le , ..) sorban,
a recitáló stílus a ,.Te ergo"-ban
(Téged azért Uram. kérünk •. .), az
unisono a "Tu devicto"-ban (Halál
mérgét megtiportad) hallh'Itó, Amint
Bach h-moll miséjének Credo-jában,
úgy itt is emlékezetes a Szenthárom
ság zenei kifejezése összefon6dó dal
lamokkal, a "Krisztus Isten Egyszülött-

je" sor végtelen harm6niája, benne a
szólisták egymást váltó hangjaival. A
zár6fúga klasszikus szövevényébOl pe
dig magányos sz6lamként emelkedik ki
a szoprán alázatos kéréset "Non con
fundar in aeternum - Ne haGyj soha
szégyent érnem." Ebben a pillanatban
válik a közösségi dicséret egyszólamú
vallomássá: a szerző lellei alázatává.

Az együttesen érződött: nem volt sok
idejük a felkészülésre, produkciójuk
mégis egyházzenei életünk kiemelkedo
teljesítményei közé tartozik, s méltó
megemlékezés volt egy hatalmas élet
műról is.

A szólisták: Rohonyi Anik6 (szonrán),
Buday Lívia (alt). Keönch Boldizsár
(tenor) és Törcsvári Ottó (basszus)
mind!mt megtettek az előadás szépsé
géért. A karmester, Tardy László biz
tos kézzel, kitűnő stil'Usérzékkel tartot
ta együtt a zenekart és az énekkart.

Az Ifjú Zenebarátok Központi Kóru
sa - fennállásának tizedik évforduló
ján - Palestrina és Kodály kórusmű

veiből adott hangversenyt a Zcneaka
démián. Hogy választásuk a két szer
zőre esett, a leqideálisabbnak mondha
tó, hiszen a XVI. századi olasz s a
XX. századi magyar zseni rokonsága
az alapokig nyúlik vissza. Mindketten
komponáltak a sz6 legszorosabb értel
mében, kristályos, mégis érzelemdús
harmóniavilágot teremtettek és transz
cendens mélységekig találtak el. Fe
gyelemben rejlő szabadságuk a klasszi
kus Goethe-idézetet juttatja eszünkbe:
Korlátok közt tetszik meg, ki a mes

ter, s a _törvény ad szabadságot ne
künk." A korlátok: a zene élete, Pa
lestrina ritkán hallhat6 Missa ..De
Beata Virgine"-jében (A Boldogságos
Szűz Miséje) példaul a sokszín i! (grego
ríán propriumokra évülő) dallamanyag
parafrázis-szerűbeépülése a kompozíció
ba anélkm, hogy monotematikus egy
ség létrejönne, A szerző ad libitum ke
zeli a mise részeit. Az ötletek sokasá
gában jelen van a modell. amely egy
meghatározott mcl6diá1'(l épül. s hatá
sában, hangulatában vezérfonalként szö
vi át a művet.

Kodály törvénye is hasonló: sorról
sorra megformál egy-egy gondniatot. s
végül elöttünk áll a megzenésített köl
teményalig szétválasztható egységben
(nála sohasem a szerző számit, hanem
II vers). tgy születtek meg most elhanG
z"tt kóru~"i is: az lMO-ben írt N0T17ég
lányok (Weöres Sándor költeménye)
impresszionista villogásai. a háború ál-
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dozatait Sirat6 ének (Oh, ti néma
társak . • .) eg'ymást súroló szólamai,
az Esti dal (1938) egyszerű, harmónia
dús fohászkodása vagy a Szép könyör
gés kemény kvart-lépései. Ezekben a
zárt formákban táncol a hangulat, szo
morkodik a lélek, lobog az akarat s
úgy forr össze a természetérzés a mű

vészi kifejezéssel, ahogyan csak a leg
na.gyobbaknál. A művekben a lét
mondja ki önmagát. Ezért is sajnáltuk,
hogy a "beszédes" Laudes organi (Az
oraona dicsérete) elmaradt, hiszen eb
ben a kompozícióban személyesül meg
a mitvészi természet, s maga a hang
szer válik művésszé: szelíden, szeretet
reméltóan, kedvesen és alázatosan el
éne1cli a lét titkait.

Tájékozódás

Karl Rahner elsö igazán teoíögtat jel1egll
rendszerező murikáját, melyben münsteri és
munchení kurzusaíriak anyagát foglalta ösz
sze "Grundkurs des Glaubens" eimmel. meg
különböztetett érdeklödésset és méltánylás
sal fogadta lj szaksajtó és a közvéle
mény, A M é r le g múlt évi negyedik
száma részletesen ismerteti a mű tartalmát.
szellemtségét, és néhány ponton kérdőjelet

rajzol a szerzé fejtegetl'seJ mellé. Ezek a
kérdések természetesen csak Rahner szín
vonalán érvényesek, nem véletlenül nevezi
az. ismertetés írója is a teológus "legéret
tebb művének" új könyvét. S ha már a
Mérleg e rendkívül gazdag számának könyv
ismertetéseinél tartunk, hadd hívjuk fel a
figyelmet az újabb orvosettkal művekről

készült összeállításra, melyben elsősorban a
születésazabályozás és kivált a mesterséges
fogamzásgátló eszközök használatának mo
rálteológíaí megítéléséről olvashatunk figye
lemre méltó gondolatokat, anélkül, hogy
ezek végérvényesen megoldhatnák a rend
kívül súlyos kérdést. szabo Ferenc, II lap
munkatársa beszélgetést kezdeményezett a
nyolcvanéves Henri de Lubac-kal, aki
azonban szokása szerint elzárkózott az in
terjútól, de naplójel1egű feljegyzéseit a kér
dező rendelkezésére bocsátotta, aki már
meglevő (a Teológiai Kiskönyvtár sorozat
ban megjelent és lapunkban már ismerte
tett) könyve és e kivételesen Izgalmas do
kumentum alapján hű és elgondolkodtató
portrét rajzol korunk nagy teotógusáról, Az
Yves Congarralfolytatott beszélgetés e so
kat mondó címet viseli: "Nem a zsinat fe
lelős a jelenlegi nehézségekért", A beszél
getés során Congar kitér a sok vihart ka-
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A jubiláló Kórus méltó volt régi hí
réhez. Kűlönösen nagy feladatot jelen
tett a Palestrina Mise, amelynek egy
séggé formálása, egyenletes, minden
részletre koncentráló előadá.si követd
ménye szinte hibátlanul teljesült, s ta
lán ennek az erőfeszitésnek tulajdonít
ható, húgy a második részben a Kodály
kórusmű1'ek fáradtabban szólaltak meg.
Hiányoltuk a Norvég lányuk üde hang
vételét, az Esti dal bensőségét. Csupán
a Szép könyörgésben csillogott a k6
rustechnika, azonosult az együttes a
zenével. Hosszú esztendők munkáját,. s
a karnagy, Ugrín Gábor [elkészűltséaét

azonban bizonyította ez a hangverseny.

TOTH SANDOR

vart Lefebvre-ügyre is, és fontos, tanulságos
megjegyzéseket tesz a szentmtse történeti
változása' val és értelmezésével kapcsolatban.

A Hazafias Népfront kiadásában· megjele
nő Honismeret 1976. évi 6. száma közlt Végh
Józsefnek, az MTA Nyelvtudományi Inté
zete tudományos főmunkatársának "A hon
ismeret és az anyanyelv" címmel, a nyír
egyházi Hon'smereti Akadémián tavaly el
hangzott előadását. "A papképzésben mín
dig nagy szerepet játszott - olvassuk töb
bek közt - a stl1isztikai és a retorikai olt
tatás. Ma is így van. A nyelvi ismeretszer
zésre (vagy másként fogalmazva: a nyelvi
továbbképzésre) gondolnak politikai és ál
lami életünk vezet6i is. Nmcs olyan tanács
akadémia, politikai továbbképzés, ahol ne
volna nyelvművelö elöadás. Ámde elég-e
ez? A magyar nyelv helyes haszriálatát, a
nyilvánosság ellitt tartandó beszéd módját
kellő részletességgel és alapossággal - vé
leményem szer-nt - csak az iskolában le-
het megtanttaní t '" Nem lehetünk elége-
dettek tanító- és tanárképzésünkkel, a le
endő pedagógusok magyar nyelvi művelt

ségével." Foglalkozik a kiadvány a horita
mereti turistamozgalom és a hazai arboré
tumok ügyével, valamint a Ferencváros kia
lakulásának (1'134'-1786) történetével.

Változik a hitünk? - veti fel rriíndjárt
könyve címében a kérdést Jálics Ferenc,
Argentinában élő magyar teológus, akinek
"Cambíos en la fe" címmel megjelent
könyvét adta ki magyar nyelven a Zsinati
Bizottság (Róma 1976). Az érdekes, olvas
mányos rnűböl a magyar olvasók már hosz
szabb részletet ismerhetnek az új Ember
jóvoltából. Az első részben a hit küíönbözö,


