
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


