
irdenw és erénye, hogy a figyelmet
egyértelműen a zenei problémákra össz
pontosítja. Meglehet, hogy a megszó
laló műalkotások a szokottnál kevésbé
fenségesebbek és romantikusak, ám an
nál izgalmasabbak azok a zenei folya
matok, melyek mds előadásban inkább
t'ejtve maradtak.

Ránki Dezső Debussy-lemeze·"
igazi gyönyörűség. Kénytelen vagyok
ismét egy régi emléket Eilőbányászni a
múlt kútjából: még gimnazista voltam,
amikor Rózsavölgyi kirakatában meg
;elent Walter Gieseking előadásában

"Az elsüllyedt katedráHs". Dehogy volt
abban az időben annyi PénzÜ17,1~, hogy
megvehettük volna! Később jött Ri<;h
ter, s megint csodálatos felfedezéseket
kínált. De ez már más világ vott. Gie
seking akkor érkezett Budapestre, ami
kor az irodalomban Proust hódított, s
• fiatalabbak mohón indultak Alain-

A SCHOLA HUNGARICA EGYUT'rES
ESTJE

A TIT budapesti művészeti szakosz
tálya rendezésében az Európa-szerte
ismert Schola Hungarica együttes (Ma
gyar Gregoriánum lemezfelvételük nagy
Iriker volt az utóbbi években) Szendrei
Janka és' Dobszay László vezényletével
június l-én hangversenyt adott a Kos
suth Klwbban. Programjukat a kiizép
kor magyar. zenéjéből válogatták, a
gregoriánból.

Hogy mit jelentett ez. a zene - s
mit jelent ma. is - a magyar kultúr
förténetben, Dobszay László, kiváló ze
netudósunk tömören összefoglalta. Elő

adásából kiderült: az egyszólamú gre
goriánum nem valamiféle, Magyaror
szágra Róma által rákényszeritett. ze
ne, hanem a középkornak a XV. szá
zadig terjedő szakaszában a magasren
dű zene, ami természetesen nem jelen
A a többszólamúság hiányát hazánk
ban. A gregoriánum az, amelyre a ze
nei nevelés épűlt, s benne összefoglal
ták a tapasztalatokat, megfogalmazták
általa a zenei ábécét. Tehát a zenei
műveltséget jelentette. A gregDTiánu-

Fournier csodavilágának felkutatására.
A lélek mélyvilága tárult fel ezekből

a művekből, hogyne lett volna revelá
ció "Az elsüllyedt katedrális"!

A háború azonban végét vetette II

csodáknak. A mai Debussy-kép talán
még a Giesekingénél is szikárabb va
lemelyest, de éppen Ránki Dezső ;áté
ka nyomán fogalmazódik meg a h,all
gatóban a kérdés: vajon újra II köl
tészet időszakába lépünk? Beteljesedik
Jean-Marie Domenach reménysége, s
Európa újra spiritwális korszakát kezdi?

Ki tudhatná? Ahogy azonban Ránki
Dezső előadásában II "Fén1lek a vizen"
játékát vagy a "Harangszó a lombo
kon át" impresszionisztikus lebegését
halljuk, halvány, bátortalan igen fén1/
lik fel tudatunk mélyén.'

mot nem központilag ter;esztették 
gépies módon. Amikor nálunk meg.-
gyökeresedett sajátságos történeji
környezetben intézményes szelek-
ciót nyert. (Vannak darabok, melyeket
többször énekeltek, ;obban kedveltek.)"
A válogatás kialakította a magyaror
szági változat-kört, s ez jól méghatá
rozható, elválasztható az európai egy
szólamú gregorián-kultúrán belül
körülírható logikával. Megtermette azo
kat a magyar szerzőket is, akik saját
ságosan magyar műveket alkotta7c.

A hangverseny-műsoron szerepl.
anyag eou: Magyarországon meggyöke
resedett speciális gregorián repertoár,
amely - ahogyan Dobszay IJászló ki
fejtette (s ez egyre világosabb a zene
tudósok előtt) - rendkívüli erő1Jel és
társadalmi szélességben meggyökerezett
zenei kifejezési mód. Nevezetesen: az
az erős szakosodás, amely Európában
virágba borította a polifóniát, annak
virtw/5z és olykor elvont játékait, ná
lunk kevésbé érvényesűlt. Igy aztán
megmaradt nekünk ez az egyszólamú
ság, de olyan társadalmi mélységben
elterjedve, s a magyar tradicióho:l
olyan szívóssággal kötődve, amelyre

"'Debussy: Images I-II. Gyermekkuckó. A boldogok szígete. Hungaroton SLPX 118".
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példa EUrópában aligha található. A
hazai többszólamúság sem volt önálló:
az egyszólamú gregoriánhoz illeszkedett.
Dobszay plasztikus kifejezésével: ez az
egyszólamúság annyira mindennapi ke
nyerünkké vált, hogy falvanként kimu
tatható naponkénti művelése a XVI.,
de még a XVII. században is.

A ciklikus elrendezés, amelyben az
előadás során az egyes tételek elhang
zottak, történeti szempontot követtek.
Dobszay László kifejtette: lemezfelvé
teleken előadási .stílusokat figyelhe
tünk meg, de az adott .kor térben, moz
gásban, szereposztásban, recitálásban
reprodukálhatatlan. A gregorián előadá

sa nem pusztán zenei elemek hiteles
megfogalmazásai előq.dók részéről, .ha
nem több más is, melyek nélkül korhű

megszólaltatás el sem képzelhető. Ma
rad a probléma: ha ebben az egyete
mes, gazdag örökségben zenetörténeti
érték van, márpedig van s ezért el
nem hanyagolható, nem hullhat ki az
európai zenei tudatból, a nem zenei
elemek pótolhatók-e a mai előadásban?

A zenetudós három előadói (h~ng
szerelésit kérdést vetett fel: a cüaue'
kérdését, amely ,együtt képes felidézni
valamit a változatosságból - koncert
nek megfelelő sűrítettséggel, a hang
szerelés kérdését: az egyfajta Ge
samtku'nst-igényt szerepek. elosztásában,
mozgásformákban, az előadás, az ének
mód kérdését, amelYTől ma is vitat
koznak: melyik a hiteles? Egyik sem,
hiszen nincs egyetlen feljegyzés sem.
s hiányzik a megszakíthafatlan előadási

hagyomány.

A Schola Hungarica együttes előnyben

van: eleven népzenei ő..rökséggel ren
delkező kultúránk gyakorlati megoldá
.okat is nyújt. Inspirációkat kap~k a
hazai gregoriánumban a formai egysé
gek nagyobb összefogására., a kis rész
letek ehhez való hozzá rendelésére.

A sokszínűség, az egyes részek sok
féle kífejezésmódja gyönyörködtetett
ezen az estén. Négy ciklusban hang
zott el 25 tétel. Az énekelt részek ja
varészt megtalálhatók már két Arpád
kori forrásunkban: a székesfehérvári
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Codex Albensisben és a Németújváron
látható Missale Notatum I.-ben. A leg.
fontosabb anyagot változatlanul meg
őrizte a hazai gyakorlat egészen a XVI.
század közepéig, így aztán a későbbi

kódexekbe is belekerült, s ez komoly
segítséget jelent a kutatóknak. Klasszi·
kus értékű az esztergomi Anjou-kori

'Missale NotatumII. és a Bakócz gra
duálé. A ciklusok ekként következtek:
a nagypéntek énekeibő~ (pl. "Gloria
laws", amely megvan a Codex Alben.
sisben és a Bakócz graduáleban, külön
figyelmet érdemelt. a lamentáció díszes
dallama, s az esztergomi Passionale
rendkívüli szépségű részlete), húsvéti
énekek középpontjában a - "Krisztus
feltámadása" kezdetű, első följegyzett
magyar nyelvű népénekünkkel, amellf
a Ludus Paschalis - húsvéti játék zá
róénekeként hangzott fel. A játék 
finoman stilizált mozgáselemekkel, ek..,
ként láttatva is az eseményt - példa
és inspiráció lehetne templomi gyakor
latunknak: a húsvét liturgiája több
színt nyerne ezáltal, pünkösdi énekek
(a pünkösd-péntek miséje egy nemzet
közileg ismert ciklus hazai dallamvál
tozata, míg a "Pünkösdnek jeles nap
ján" - Kodály kórusmúvéből ismert fő

ként - Európában elterjedt dallama
háromszólamú feldolgozií.sában), végül II

magyar szentek ciklusa zárta a prog
ramot. Felhangzott az Esztergomi Anti
fonále "István király köszöntóje" (Ave
beatae rex Stephane), ez a szent ki
rálYTól szóló officium legkorábbi da
rabja, az öt antifóna Szent Imre tisz
teletére, László király híres dicsérete
(Regís regum civis ave), amely kvali
tásos vers és dallam szövedéke, s a
László ének, a nemrégiben előkerült

dallammal. Megcsodálható benne az
egyszerűség-swgallta monumentalitás.

Az együttes óriási feladatot vállalt.
- külön dicséretes a gyermekek eleven
hangzásképe s ha a még kissé
egyenletlen hangzást okozó nehézsége
ket legyűrik, felejthetetlen lemezfelvé
telt vehetünk majd kézbe erről az
anyagról is.

TÓTH SANDOR


