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Vessünk egy pillantást Európára, mondjuk ezer
évvel ezelőtt, 988-ban. Anglia a vikingektől és
VilIásszakállúSvendtől retteg, Frankhonban egy
éve király Capet Hugó, Németországban a
császár, III. Ottó nyolcéves, a bajor herceg az a
Civakodó Henrik, akinek leánya a mi Gizella
királynénk lesz, Regensburgban pedig énekeI
nek a Dómverebek. Ilyen hagyományokkal ren
delkezik az a kórus, amely tavasszal három napra
Budapest vendége volt.

Három nap, három fellépés, három helyszín és
három müsor. Mégis az együttes bemutatkozása
első fellépésük előtt történt. Április 5-én a
Zeneakadémián ugyanis előbb a KISZ Központi
MűvészegyüttesEgyetemi Kórusa lépett föl, akik
Hollerung Gábor vezényletével Mendeissohn Te
Deumát adták elő, igen gyöngén. S hogy mégis
nagytapsot kaptak, azt kizárólag annak köszön
hették, hogy a karzaton foglaltak helyet a regens
burgiak, akik a kollégák sikere érdekében nem
kímélték a tenyerüket. Azután fölsorakozott két
tucatnyi fiú - kisfiútól a fiatalemberig - a
dobogón, és kezdetét vette a varázslat.

A Missa Papae Marcelli - a Marcell pápa
emlékének ajánlott mise - különleges helyet
foglal el Palestrina életművében. II. Marcell
1555-ben került a pápai trónra mindössze
három hétre. Ezalatt azonban sor került egy
nagypénteki szertartásra, amelyen a pápa oly
elégedetlen volt muzsikusaival, hogy maga elé
rendelte őket, és közölte velük azt a kívánságát,
hogy ezentúl csak olyan műveket adjanak elő, és
úgy, hogy "minden szöt hallani és érteni lehes
sen". A mise tehát címében egy programot
képvisel,'és ennek teljesítésében a kórus ezen az
estén teljes erejével Palestrina mellé állt. A
szólamok tisztaságán, a szép éneklésen túl erős
hangsúly esett a szövegmondásra. Kemény "k"és
"t" hangok, röviden és egyszerre szisszenő "sz"
ek, hosszú nagy "á"-k hangzottak, csodálatos
élményt jelentve. A második fellépés színhelye a
Bazilika volt, ahol Hans Leo Hassler Missa octo
vocumját és Kodály Szent István énekét adták
elő, ez utóbbit magyarul. Hassler miséjéből

három tételt a Mátyás templomban is hallhat-

tunk. Itt a reneszánsz mellett helyet kaptak
későbbi korok zenei, Bach, Spohr és Mendels
sohn művei is. Ezt az estet egyébként a televízió
rögzítette, és egy későbbi időpontban műsorára

is tűzte.

Milyen is ez a kórus? Reneszánsz misék és
motetták éneklésében feltétlenül a legjobbak
között van a helye. A csak férfihangok együttese
meglepóen homogén, kiegyensúlyozott
hangzást hoz létre, a basszus meleg színére és
biztonságára remekül épül a többi szólam. A
rendkívül képzett gyerekek zenélésük sponta
neitásából, öröméből mit sem veszítettek.
Együtt énekelni számukra éppoly természetes,
mint más kamaszoknak, mondjuk, a focizás. A
Palestrina-mise előadása alatt az egyik "veréb"
minden feszély és botrány nélkül megtehette
azt, amit az áhítatos közönség soraiban aligha
merészelt volna bárki is;elővette a zsebkendőjét,
és kifújta az orrát. Barokk és későbbi mesterek
interpretálásában nem ennyire meggyőző az
együttes. Természetesen a lelkesedés és a felké
szültség itt is teljes, de sokszor hangmagasságbe
li gondokkal küszködnek a gyerekek, és némely
mű előadására talán nem elég érettek.

A karnagy, Georg Ratzinger prelátus igazi régi
"maestro di capella", Vezényiése szuggesztív:
kissé előrehajol, hosszú karjait vállaból mozgatja,
nagy kezeinek pontos, erős jelzéseivel, átható
pillantásával uralja a kórust. Ha valamelyik nö
vendék kiesik a ritmusból, akár halk tapsolassze
ruütemezéssel segíti vissza a helyére, ha szépen
sikerül valami, megenyhülnek arcvonásai, de
csak egy pillanatra, hogy rögtön újra feszültté
váljanak, a következő feladatra készen, A kórus
szereplésének felelösséget viszi vállain, hogy
amikor a siker jön, szelíden mosolyogjon, mintha
nem is értené. miért neki szól az ünneplés.
Páratlan tudás és páratlan alázat egyesül ebben
az emberben.

A kórus első fellépésének másnapján elmen
tem a Vörösmarty térre, nézegetul a madarakat.
Verebek. Milyen csodálatos teremtmények! Mi
lyen csodálatosak ...

Fáy Miklós
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