
eleven kapcsolata a kor világi zenéjével, nem érezhette annak időszerű gondjait és esélyeit.
Az előadóművészet ésa zeneszerzés dimenzióit összekeverve, Palestrina művészetének

nyugodt áhitatát úgy állÍtotta odaeszményképpen az egyházi zene művelői elé, hogy ebben
a szellemben ihlesse őket új egyházi stíl kialakítására - mintha csak a preraffaelita festé
szetnek lenne zenei megfelelője. Ennek a tévedésnek következményei kettősen érvényesül
tek: szociológiailag abban, hogy az egyházi zeneszerzők kasztszerűen elkülönültek; komp0

zitorikusan pedig abban, hogy az egyházi művek nagy része a Palestrína-stílusnak és a ro
mantikának, illetve később más stílus-impresszióknak szervetlen, hangulatilag motivált
vegyülékévé váltak. Nem gondolhatta át e reformmozgalom a kóruszene szerepét az egy
házi zene egé-szének távlataiban sem. Mikor a kórusok műsorát nívósabbá tette azzal, hogy
a másod-harmadrendű XIX. századi szerzők mellé felsorakoztatta a XVI. század nagyjait,
még kiáltóbbá vált a népének, a gyülekezeti ének elhanyagolt sorsa, s az is, hogy a két ág
között szerves kapcsolatot a kultusz nem tud létesíteni.

(Folytatjuk)

Kun Árpád versei

Úrvacsora
Minden szavam lakatlan.
Minden szavamon kívülmaradtam.
Lelkem ezért köztetek szétoszthatatlan:

Agónia

mellém temetitek halálomat?

Fák
Micsoda tavasz lesz az az utolsó tavaszl
A táiba, a kidöntött fák helyére állunk.
És fellomboznak a csöndes csodák.
És összesúgunk,
ha eltéved köztünk a halhatatlan szél.

Idill
Szépség és igazság, két csodás nővér kart karba öltve
elindultak csillag-kunyhód felé.
És jönnek az erdőn át - jönnek örökre.
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Gyermek

Láttam a felnőttek felhő-magasából rám ereszkedő fénynek
pillanatra összeálló,
majd az ezer-jelű dolgokra széthullá arcát
a foteljával össz{!nőtt öregasszony üres szelídségével
és a hatalmasok szánandó szigorával a vonásaiban.

Felém nyújtotta jövőmet,

ami leginkább nq;gy sárga kockára hasonlított.
Az idő szagára már kevésbé emlékezem,
de a könnyű tömeget
számba véve a cukorkánál jobban izlett a vágy.

Hála
Éltem, mint ki idegenben:
nem találtam velem-közöst a mindenben.
Örökös csatazajt vert szivemben
a folytonos egymás-ellen.
Mégis hittem (lett rá elég okom);
valami dolgos, rendet rakó kéznek:
egy szarttással tartozom nagyon.

Most hálával betelfen
oly bűntetlen-könnyű lettem!
Uram, add mindig éreznem.
valaki mégis van énfelettem,
aki néha szál, cselekszik érettem,
bár sohasem énhelyettem.

HIBAIGAztTÁSJ 1983. decemberi számunkban Kerényi Grácia Rába György Babits-könyvéról írt mél
tatása elején Rába György Hazám helyett c. versének részlete szerepel mottóként, mely - a kézirattal el
lentétben - nem az eredeti versalakzatnak megfelelöen jelent meg. Kérjük a költő, Rába György szíves
elnézését. - Vasadi Péter Fölülnézet c. versének (892. oldal) "Repül! - kiáltják és még" sora helyesen:
Repülj! - kiáltják és még. - 896. oldalon a Székely László verseiről írt recenzióban a vele egy kötetben
megjelent Majsai Mór-könyv címe helyesen: Szüz. MáriÍl tisztelete Magyarországon (és nem tiszteletére,
ahogyan kinyomtattatott). - Radó Polikárp A vallási néprajz alapvetése címü előadása Tomisa Ilonának
az 1982. decemberi számunkban megjelent, A Magyar Növendékpapság Néprajzi Munkaközössége c. írásá
hoz kapcsolódik, mint ezt közlésünk lábjegyzetéből-amely sajnálatosan lemaradt - kiderül.
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