
SONKOLY ISTVÁN

A Feltámadás
Resurrexi, et adhuc tecum sum alleluja - énekli a húsvét vasárnapi introitust
a kórus, mert a győzelem, az öröm ünnepe a húsvét, a halál legyőzésének jelképe.
A nagypéntek fájdalmas Iamentációí után felüdülünk a húsvét diadalünnepében.
Az üdvözítő csodálatos feltámadása szebbnél szebb, magasztos zeneművek alko
tását sugallja. A húsvét zenei keretbe foglalása régi hagyomány. Már a közép-:
korban, a XII. században felhangzanak Itáliában a párbeszédes formájú laudák, és
ezek a népies egyházi énekek könnyed hangvételükkel szervesen kapcsolódnak
a húsvéti ünnepkörhöz. .

A magyar szövegű egyházi népénekeink rendkívül becsesek számunkra, még ha
egyiknek-másiknak dallama Nyugatról szívárgott is be. Térben, időben terjednek
a melódiák, évszázadok alatt sem kopnak el, s elmossák az országhatárokat is.
Mi állandöbb. egy épület, vagy egy dal? Építészeti remekművek gyakran romba
dőlnek a háborús viszontagságok közepette, viszont a dallam évszázadokon át to
vább él, átvészel háborút, s variálódik tovább. Figyelmünkön kívül marad a sok
kiszehajtással, villőzéssel kapcsolatos ének, amelyik - utóbbi - a virágvasárnapi
szokásokkal kapcsolódik egybe, és amúgy is jól ismert Kodály népszerű gyer
mekkari műve révén. (A villőző leányok főleg a Felvidék' falvaiban járják végig
a falut, felöltöztetett bábuval, s a házaknál jutalmul piros tojást kapnak.) A hús
véti kántáló-köszöntő, "gólyázás" és az ugyancsak Felvidéken otthonos patinás ének,

'Ma van húsvét napja, sok változatban ismeretes, s a legények szívesen éneklik a
lányos házak ablaka alatt. Sokfelé elterjedt a "zöld ág"-járás, amit leányok
járnak szalaggal átkötözött zöld ággal,

Természetesen ezzel nem merítettük ki a régi magyar húsvéti énekek gazdag
tartalmát, mert már az 1651-ból való Szőllősy-féle Cantus Catholiciben megtalál
juk a Föltámadt Krisztus és Krisztus feltámadott kezdetű énekeket, továbbá a
Kajoni-kéziratban, s a szegedi Cantus -Catholiciben, valamint a Bozóky-féle éne
keskönyvben akadunk oly anyagra, amelyet némi szövegmódosítással átvett a
Szent vagy Uram népének tára is. Természetesen nem valamennyi húsvéti dalla
mot illesztette be, vette át gyűjteményébe. így például a Vácott, 1797-ben meg
jelent kottás énekeskönyvból nem élesztette föl többek közt Krisztus a halált
meggyőzé, a sátánt megkötözé kezdetú melódiát, bizonyára németes dallamlejtése
miatt. A Moson megvel német falvak lakosságának megvannak a saját énekeik.
Elterjedt az Ach wundergrosse Siegesheld... dallama, amely az 1784-es wittenbergi
énekeskönyvből való. Ugyancsak a mennybemenetellel kapcsolatos a Christ fuhr
geht Himmel is.

A latin szövegű húsvéti ünnepkörbe illő többszólamú polifon kórusművek közt
egyik legfontosabb a Terra tremuit et quievit kezdetű offertórium, mely szamos
zeneszerzőt késztetett megzenésítésre, (Textusa Máté evangéliuma 27,51-ből eredez
tethető.) A délnémet ceciliánísta (múlt század végi) zeneszerzők egyik jelentős

'tagja, Max Filke zenekari kíséretes karművé népszerű lett hangulatos, közérthető.

választékos feldolgozása révén. Magyar szerző, Gyulai Lajos is megzenésítette. A
Regina coeli' laetare szakrális szövegét - amely Palestrina egyik miséjének is
a címe - Harmat Artúr is feldolgozta költői szárnyalású elképzeléssel. A Musicae
princepsnek, Palestrínának Gloria tibi domine kezdetű mo tettje inkább homofon
[ellegű mű, a befejezése dúr jellegű. A magyar 'szerzők közt még megernlíthetők

Bárdos Lajos kőrusfeldolgozásaí, s a tragikus hirtelenséggel Debrecenben elhunyt
Tóth Dénesföltámadási kánonja. Még kánonban énekelhető a több évszázados
múltú Föltámadt Krisztus című ének, továbbá az Ékes nap a Náray-kódexből, A
húsvéti gregorián énekek, így a Victimae paschali Laudes kezdetű szekvencia, Haec
dies, quam, fecit Dominus kezdetű graduale egyszólamú énekléssel a Iegstílusosabb,

A középkori misztériumjátékokból, a húsvéti előadásokból kisarjadt oratoriu
.mok részben latin, részben nemzeti szövegűek,' Szívesen feldolgozzák a húsvét mísz
tíkummal teljes tárgyát. a feltámadás dicsőséges tényét, mert hatása mélységes,
lenyűgöző. Kezdő időszakában ez, főleg Itáliában nem más, mínt a szent sír
előtti kórusének, amelynek szövege Mária és Mária Magdolna történetéből merít.
Később a szcenikai játék profán, teátrális külsőséges hatása elmarad és kifej-
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lődik az oratórium. Ez a reneszánszban kialakuló műfaj a valóságban a barokk
korban izmosodik, s áttetszik rajta ennek minden pompás külsősége. Nagymére
tűség, zsúfoltság, cikornyák, külső díszítés, tágas térkiképződésnek megfelelő zenei
formálás jellemzi főleg a barokk oratóriumot, ahol a szólóének és duett válta
kozik zenekari kíséretes kórusénekkel. A kiemelkedő szent személyek szavait álta
lában duettben éneklik. Az első húsvéti oratóriumokat olasz komponistáknak
köszönhetjük. Talán először foglalta keretbe ezt Antonio ScandeIIi, akinek Fel
támadás című műve a műfaj első reprezentáns képviselője 1570-ből. Még évríze
dek múltán is nagy sikerrel énekelték. Mintául szelgálhatott ez a nagy szász
országi születésű mesternek, H. Schütznek, aki 1623-ban megalkotta a Feltámadás
című nagyszabású oratóriumszerű. hístóriáját, Hatása még máig sem csökkent,
templomban, hangversenyteremben néha még ma is hallható. Szereplői közül ki
emelkedik az Evangélista szólója, akit lát is a közönség, amíg a többiek a füg
göny mögött rejtőznek, mint a bayreuthi zenekar á Wagner-előadásokon. Fel
dolgozása monodíkus, homofon, csupán az Evangélístához kapcsolódó zenei szöveg
tartalmaz némi polifóniát. Természetesen lényeges, döntő szerepük van a turbák
nak, mert ez a profán tömeghangulat érzékeltetője. Schütz hagyományait· ápolta
és utolérhetetlen magaslatra fejlesztette J. S. Bach, akinek Húsvéti oratóriumát
azért nem adják elő gyakrabban, mert beárnyékolja ezt a Nagyhét liturgiáját
ápoló Máté- és János-passió magasztos zenéje. A Húsvéti oratóriumot. 1736-ban
komponalta a mester, lényegében azonos Jöjjetek, siessetek kezdetű kantátája
zenei anyagával, de az oratórium-feldolgozás volt az eredeti verzió és a kantáta
az átdolgozás. A mű alaphangulata nem tragikus, mint a Máté-passióé, hanem
pasztorális, néha népies hangvételű. Kiemelkedőek recitativjai, áriái. A "nagy"
Bach második fia, a "berlini" Philipp Emanuel Bach Krisztus feltámadása és
mennybemenetele círnű oratóriuma teljesen, eltávolodott az atyai hagyománytól.
Új ,ösvényen haladt, mert kora az "öreg" Bach stílusát "copfos"-nak vélte. Fiai,
így Emanuel is a gáláns stílus felé eveztek, tetszetős, könnyedén szárnyaló dalla
mokkal, homofon stílussal akartak kedvezni közönségüknek. Egyébként Ph. Emá
nuel Húsvéti oratóriumának nagyobb közönségsikere volt, mint apja mű

vének. Így például Esterházy Ferenc kancellár bécsi palotájában 'többször is
felhangzott. Mondanunk sem szükséges; keresztapja, Telemann szintén komponált
ilyen című oratóriumot. Ezt tekintette kora "haladó" szelleműnek, mert a rokokó
stílus {elé törekedett. Az "öreg" Bachot .elfeledték, .mert konzervatívnak hitték.
J. S. Bach zenéje mégis feltámadt, a XX. században érkezett el igazán művésze

tének reneszánsza.
Handel ugyan nem komponált húsvéti oratóriumot, de halála után mégis

az angliai szerzők az ő stílusát követték, így Macfarren a Feltámadás című ora
tóriumában.

A modern oratóriumok sorából kiemelkedik a Liszt által is! elismert Torna
dini 1864-ből való hasonló című műve és Perosi abbé/ Krisztus megdicsőülése cí
mű nagyméretű kompozíciója. Perosi nem Hándel, hanem az olasz és francia
mesterek hatását tükrözi, s a liturgikus formák tiszteletben tartása, a teátrális
pózok elvetése jellemzik stílusát. Manierja ugyan eklektikus, visszanyúl Palest
rina kifejezésmódjához. de Bach intonációját is meglelni nála. R. Rolland szerint

. oratóriumában kiemelkedő Magdolna jelenete a sír mellett, s párbeszéde az an
gyalokkal.

A magyar szerzők közül elsősorban Liszt Ferencre gondolunk, aki Krisztusról
szóló oratóriumában végigkíséri a Megváltó földi életútját, s ebben a húsvéti
himnusz szövege ismeretlen költő szerzeménye. Zenéje népének-szerű, strofikusan
dolgozza fel benne a három versszakot. Női- vagy gyermekkar énekli ezt elrejtve,
amely mint távoli üzenet szólal meg. A Resurrexit tertia die eszméjét ebben ha
talmas fúga jelzi. -

A húsvéti népszokások szép, patinás magyar népénekekkel kapcsolódnak ösz
sze, amelyeket megismerhetünk a húsvéti dallamokkal kapcsolatos játékok pontos
rögzítésével. Mindezeket megtaláljuk a Magyar Népzene Tára II. kötetében, a
Jeles napok kiadványában. A húsvétkor intonálandó, több évezredes gregorián
énekek legfőbb kincsei a liturgiának. A fenséges, nagyszerű oratóriumok hang
vételükben gyakran emlékeztetnek a gregorián ének intonáci6jára, mert a X.
Pius pápa 1903-ban kiadott Motu proprio círnű bullája értelmében egy zenemű

annál inkább liturgikus, mínél inkább ihletében, ízlésében megközelíti a gregorián
korált.
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