
tatvány, vér és genny fölött a grácia. I
Ahogy meghajolt fekete kontyával fe
hérben". Azóta, úgy látszik, a gráciák
végleg tovatűntek. Csak a fekete és
fehér szín döbbenetes ellentéte maradt,
s a szavakkal ki nem mondható furcsa
lüktetés, mintha az apokalipszis lovasai
közelednének feltartóztathatatlan robo
gással. A művész is hajszolt - lélegzet
vétellel űzi a hangokat, kérdéseket tor
laszt egymásra, hogy elmondhassa két
ségeit:

Ki vont a világ bozótjába, ártó
hatalmak ellen bűvös - kört, hogy tvén
belül a Rend szígorú m értanát
építse föl? Az ősvilág buja
termékeriységér okos fegyeJemmé
ki szervezte, hogy ami szétfutó
gazdagság volt, eltelve értelemmel

KODALY: PSALMUS HUNGARICUS
FARKAS FERENC úJ MOTETTAJA

Kecskeméti Vég Mihály zsoltárátdol
gozása 1592-ben jelent meg nyomtatás
ban, Gönczi György énekeskönyvében.
A "belső vizsgálódás" - kiterjesztve az
ország gondjaira - kérés és könyörgés
is egyúttal, feltárása a haza állapotjá
nak a XVI. században, amelynek olyan
avatott lantosa, mint Tinódi, hasonló
küldetésben járt. A históriás ének
hangja Kecskeméti költl'ményéből sem
hiányzik. A szubjektí t' érzéstől felizzítva
valóban magyar zsoltárrá vált, megren
dUő erejű vallomássá. Dávid hangja a
magyarság hangja lett, a bibliai .oratio
a nemzet imádsága.

Kodály zenéje ezeknek a gondolatok
nak a jegyében született. A historiás stí
lus és a magyar népdal ihlette a zene
költő fantáziáját. Az a mélykút, amely
nek forrásait éppen ő talaZta meg kor
társával, Bartók Bélaval, s amelynek
tiszta vizét felszínre hozták. Az 1923.
évi bemutatót immár ki tudja hány elő

adás követte több, mint fél évszázad
alatt. ts valamennyi ünnep volt - itt
hon és külföldön. A mű természete
avatta ünneppé. Mert végül is Kodály
telles eC!yéniséqe oldódik át ebben a
műben közösségivé. tgy lesz a Zsoltár
a legmagasabb rendű közösségi alkotás.
A részletek egysége s az egész rqszlete
ket meghatározó funkciója a tenorszóló
és a kórus párhuzamos egymás mellé
rende1.tségében érzékelhető igazán, s a
belső látomások plasztikus képsora (iga
zolva nyelvünk láttató erejét is!) a
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föltett céljára törjön s fölfelé

növekedjék, magát mínu t.eljesebben
megvaiósüva t Kl az ~rtelem?

Az Építész, ki légi ívein
mínd följebb hágva tervez tornyokat
tornyok fölé, hangok cstpkéíből

kőnél szílárdabb szerkezetbe szőve

a telj es létet ?
(Rónay György: Bach)

A választ talán maga a zene adja
meg, a bachi muzsika örök, már-már
anyagtalan szépsége. De lehet, hogy ezt
a művésztipust nem elégíti ki ez a
felelet sem. Ezért hatol szinte legki
sebb atomjaiig, azt remélve, hogy va
laha mégis megtalálja majd a megol
dást.

(R. L.)

magyar ember töprengő-elmélkedő s
ezért sokszor lomhának vélt lelki vilá
gát állitja elénk. De ez a természet
mégsem a passzivitás jegyeit viseli,
hanem a sorsából fakadó "bölcs belá
tást".

Az önmagába mélyedő nep Wprengö
gondolataira utal a zenekari bevezető.

A motívumok harca (amolyan zenei
"füstölgés") wtán megszólal a mély
rondó: "Mikoron Dávid nagy búsultá
ban. . ." A tenorsz6ló a "poétikus nem
zet" fokozódó panasza a,~ ígazságért. A
felháborodást a sérelmekért jajongás
követi (a szóló möyött megszólal a női

kar), a zord borzongást a szenvedély.
Nyitottság éneke lesz végül is a káden
cia: "Te azért lclke'n. gondolatodat.
Istenben 'lJessed bi;wdalmadat. . ." Az
"igazak megtartását", a "szegények fel
magasztalását" kéri a kórus egyre foko
zódó erővel, majd az unisono kartétel
után még egyszer a históriást halljuk.
Végül az elhaló kvintakkordok, mint tá
voli üzenetek zár ják 'l r:liivet.

Kodály halálának tizedik évforduló
ján a városmajori templom ének- és
zenekara vállalta a mű előadását. A
próbatétel nagy volt, az előadás tisz
tességes. Sokat töprenghet a karmester,
akí egy nem hívatalos énekkar élén
vállalja abetanítást: képcs-e az eavüf
tes ekkora produkcióra? A töprengés
mellett nzonban ott van a határtnlan
lelkesedés. az énekesek önzetlen válla
lása, próbák és próbák... Zimányi Ist
ván karnafJ1/ tisztában volt azza', meny
nuit. vállalhat. Nem az öncé171 muzsi
kálásért, hanem a templomért. Liturgiá-



nak vallja a zenét s a kórust ennek
szellemében készítette fel. Igy aztá~ a
kisebb fogyatékosságokat kiküszöböli a
koncentrált figyelem, a muzikalitás, a
mű értése. A szólista, Horváth József
avatott közreműködése fiatal művé

szünk oratorileus kvalításait dicsé!·i. A
kórusnak viszont a jövőben egysége
sebb szólamhangzás1'fl kellene töreked
nie, az egyes, iskolázottabb hangok jó
értelemben vett alkalmazkodására.

A kőbányai Szent László templom
ének- és zenekara a 900 éves Szetit
László jubileumon J. Haydn Nelson-mi
séjét és Farkas Ferenc új művét, a
Szent László szekvencia egyes vers
szakaszaira komponált motettát énekel
te.

J. Haydn hat miséjével (valamenn·Yit
Esterházy Fényes Miklós kastélytemp
lomai részére komponálta) száz eszten
dőre meghatározta a mise klasszikus
zenei típwsát. A Nelson-mise a napó
leoni háborúk kezdetéről való, s jól
lehet csak a Benedictus zárórészének
győzelmi fanfárjai (az abukiri csatát
idézve) emlékeztetnek a "harcos címre",
a zeneköltő a mű minden tételében
drámai feszültséget teremt (alcíme:
Missa in angustiis - Mise a szoron
gattatásban). Joggal várhatnánk, hogy jő.

leg férfi szólókkal fokozza a részletek fe
szültségét. Haydn nem ezt teszi. A do
mináns a szóló szoprán, a többi úgy
szólván csak statisztál. Talán, hogy
időtlenné tegye a liturgikus zenei kom
pozíciót, éteri hanggal érzékeltetve: ez
a mű is annak a másik liturgiának a
része. Liturgikus zenei inspirácíóját el
sősorban a Credo archaikus jellegű

első részének feldolgozása igazol1a. a
sokszor gregoriánra emlJkeztető dallam
vagy az ,.Et in Spiritum Sanctum" egyet
len hangon deklamált tzövege. amit
ugyanilyen előadási formában követ az

Intraitus pirosban
(EGy KONCELEBRAcIOS MIS];:N)

Mennyi
piros öv
piros gomb
piros szegélyű reverenda
piros gallér
Piros a húsvét hajnala
pirosak a pünkösdi lángok
de Krisztus kiömlő vére is piros volt

"Et unam sanctam" rész. A zeneköltő

teológiai jártasságára utal az efféle
meqotdás. Krisztus békéje - a világ
békéje azonosságot hirdeti a Glória
"Et in terra pax" zenei motívumának
visszatérése az Amen-ben vagy az Ag
nws Dei "Adj nekünk békességet" ze
nei anyagában, ahol a megfogalmazás
finomsága a szorongattatásból való fel
szabadultság érzetét kelti. A sodró ere
jű fokozás követelménye nem hiányzott
a kőbányaiak előadásából. De itt-ott
megbomlott a szólamegység, s egy-két
pontaHan belépés, figyelmetlenség za
varta az összhangot. A Szent László
templom énekkarának repertoárja azon
ban azt igazolja, hogya kórus évről

évre gazdagodik, és a lelkiismeretes
karnagy, Varsányi István munkája ré
vén minőségben is fejlődik. Az ének
karral rendszeresen egy"iltt dolgozó sző

listák: Fodor Ildikó, Takács Judit,
Csernus János, Kovács Péter szép tel
jesitményt nyújtoltak.

Örömmel hallgattuk Farkas Ferenc
új motettáját, melyet egy XII. századi
ismeretlen magyar szerző Szent László
ról szóló ünnepi énekére szerzett, (Ű
az a zeneszerzőnk, aki egy-egy nevezetes
évforduló kapcsán nem restell tollat
fogni s megajándékozni az egyházzenét
valamilyen szép darabbal). A himnikus
szárnya!ású vegyeskari mű egyszerúsé
gével, szólamainak equmásba fonódó
zenei szövetével 9yönyörkődtetett, a kö
zépső rész pediq fl gregorián unisonóval.
A latin műveltségű komponista - a
zenei szerkesziés mestere - éppen ez
zel az ,.alaphanqqal" idézte meg Várad
hír,'s q6tikus katedrálísát. s a francia
eredetű gregorián motívumra szőtt cstn
kedfszek a fol~Jton visszatérő, emelked5
d'lllam ritmikai ~'áltozatosságával a gó
tikus tornyokat idézték mN1.

TÚTH SANDOR

Egynémely
heres:zténynek

Mlndig ugyanaz a kopácsolás
míndíg szegeztek valanit
(vagy Valakit?)

Mikor fogjátok végre abbahagyni?

BALAssy LAsZLÖ

573


