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nvTsá, varázsolja, _ s nem véletlen, kell hívni a figyelmet, mert ezt níh-,

^ a'ÍJa 8 k^cfa OSSTT*
-n sem' A ttKnSfg^ a

miekben, sem a gyakorlatban. Türökdú- nek a ruhaszári! .. k írd ''(.< tn ^z~ 
l?',}»fSI íe.nyeg?tfs egyar*nl szükséges- kamrák északra az élclmlsáerek’t^ ásít-0 
■ e tette a várkastélyt övező várfalat. Igaz, sáért. Közlekedési t rek c ó, . ‘ 
ezok. í?tr<l1/ rn;lr nem v?11 hasonlítható a északon, de dolgozó és nappali* •-o<.’k 
régebbi varfalakra, de mégis védték a vár- haséin. Ezek a feltételek mié-•! V--v 
kastélyt, elhatároltak a gazdasági udvart, Bethíefiszentmiklóson is a földszinti w,k 
bekerítették a telepített deli kertet és ki- gía lelet. a dísztó,em elhelyeS nvf 

a Kis-Kukullo nyújtotta védett- gáti oldalon, nemkülönben' a nyugati oT 
ség5tV, . . dalon elsőnek megépített - tanuló hkiv,“

A képről kivehető, hogy a déli oldallal esetét. ulü bá t}a
ellentétes északi oldalnak hagyományosan A várkastély tájolása, alapraiz.i elrenöe- 
nagy bástyái vannak, az viszont nem, hogy zése és homlokzati kiképzése együttesen 
itt mar nincs belső udvar, mint Radnóton nyújtja azt a modellt, amely kisugárzó b-P 
vagy Fogarason. A barokk Ízlésű életvitel tásával sokkal több, mint S ha'
xnar nem zárkózik falak mögé. megoldás.

B. Nagy Margit pontosan elemezte a 
varkastély építésének történetét ízlését és 
újításainak hatását, a tájolásra külön fel
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Erdélyi várak, kastélyok, templomok
AZ ÁKOS! BAZILIKA

Az ákosi református műemlok-templom 
eredete .szerint XII. századi bencés építés- 
jnodú családi monostor. A bencés rend 
Erdélybe telepítése a királynak tulajdoní
tott, de a megrendelő az Ákos nemzetség 
volt.

A SZÉKELYUDVARHELYI
jézus-kApolna

A művészettörténészek megállapítása 
szerint a szekelyudvarhelyi Jézus-kápolna 
rrn 11 e azdzadi építészet legépebb példája 

A Udvarhelyszéken. A kápolna központi el-A piros te„Iat°meg ep megjelenése a rendezésű, négykaréjos alaprajzú ru-m 
múlt századvégi restaurálásnak is köszön- megoldásnak számos változata'volt évez- 

tul2blt ugyan bizonyos részle- redünk első századainak Európáiéban E 
egy b^ományos- hét méternél kisebb átmérőjű templomo- 

sa vált na0y Sátortetőt szüntetett meg. de kát rotundának vagy körtemplomnak ne 
tenyegeben visszatért a XII. század köze- vezik. 7 Körtemplomnak né
pére tehető formákhoz. Tulajdonképpen Maros- és Udvarhelvszék székely meg- 
az erős téglaanyag is megmaradt. szállása a XII század második felében tö*-

A családi monostorok közül kiemelked- tént, míg Csík- és Háromszéké a XIII 
.«• a, harinai kéttornyos, há- század első felében. Erre az időszakra es- 

romhajós bazilika*. melyedet az a megöl- hét a Jézus-kápolna keletkezése. Hasonló 
das jellemez, hogy a középső magasabb réglségű Entz Géza kutatásai és megálla- 
hossehajo mellett az oldalsó alacsonyabbak Pitása szerint az algvógyi kerek alaprajzú 
télé az erolevezetes megoldott, és a kié- kápolna is, melvnek félköríves aoszlsa 
meLkedo fohajó közvetlenül megvilágított, van és a negvedgömb-boltozat indítása ki- 

Az ablakosztó oszlopokon és a kőből ké- vehető benne. Megállapítást nvert. az al- 
szült ajtókeretein kívül erős téglából gyógyi megoldás az első gyulafehérvári 
épült bazilika piros összhatású, és az ossz- székesegyház keresztelő kápolnájának a- 
kejaet a két nyugati torony adja meg. me- laprajzát ismétli meg. Megemlíthető, hogy 
lyeket csak a felső szinten megjelenő ab- a kis négykaréjos alaprajzú guraszádai 
lak. illetve ikerablakok hangsúlyoznak. Az görögkeleti kőtemplom is ebből az idő- 
oldalnezet is monumentális, mert a foko- szakból való.
zatosan csökkenő hajómagasságok vilá- A központi elrendezésű térmegoldás hát- 
gos tömegalakitás részei magas toronytól térbe szorult a háromhajós bazilikás vagy 
alacsony apszisig és magas föhajótól ala- egyszerűen a hosszhajós megoldáshoz vi- 
csony mellékhajókig. A felső részek oldá- szonyítva, amelyet a nyugati kereszténység . 
sát a főhajó félköríves ablaksora nyújtja, állandósított. A régiség és a rég szokatían- 
* mellékhajók zártságához viszonyítva. ná vált megoldás tálán még több legendát 

A bemutatott metszet az oldalnézet mo- fűz az emlék köré. Orbán Balázs leírása 
numentaütását mutatja ez esetben sem az Szerint a székelyudvarhelyi kápolna 
ismertebb főhomlokzat láttatásával. ha- emlékeztet, hogy egv vitéz Jézust kiáltva 
nem egy északkeleti nézőszögből. Tökéle- segítségül lőtte ki íjját és találta 
tersen feltűnteti a bencés rend építési mód- a tatárok vezérét.
Sát: a félkör alaprajzú vakives párkánnyal 
rendelkező apszist, a kiemelkedő ablakso
ros főhajót és a minden irányból ikenabla— 
kokkal áttört két tornyot, melyeket egysze
rű alacsony toron vsisak zár. A bencések
klasszikus megoldásához viszonyítva 
Erdélybe később betelepült, de még a ro- 
manika idejében építő ciszterci rend le
mondott a toronyépítésről és a fé',köríves meg mint a legfejlettebb reneszánsz és
szentélyzáródásról, amelyet négyszögletes- egyben az első barokk szellemű alkotás 
sel helyettesített a gyorsabb ütemű épithe- ötvözve az európai hatásokat az erdélyi 
tőség végett. A háromhajós bazilika-ki- hagyományokkal. Az olasz hadmérnökök 
képzés azonban náluk is megmaradt, ké- akkor már csökkenő tevékenysége, a fran- 
sőbb kereszthajókkal bővítve. Az egyetlen cia klasszicizáló barokk hatása é$ a 
ciszterci kolostor Erdélyben Kercen épült lencei pompázatos nyíltság, valamint az 
1202 után. erdélyi tornácos udvarházak és ésszerűen

Visszatérve az ákosi bazilikához meg- tájolt belső elrendez,sük olvad egybe 
említendő, hogy a téglaépítés következe- Bethlen Miklós későbbi kancellár tervezői 
tességéből adódik a belső pillérpárok tég- és sokszor kivitelezői tevékenységűben a 
la alakú szögletes metszete és a romanika saját maga számara kialakított várkastély- 
félköríves árkádsora is. mely a főhajó cs bán. 
a mellékhajók elválasztója. Képünkön a délre néző kétszintes, ár-

Az ákosi templom 1042-ben fedél nélkül kádsoros loggia látszik, amely a megkiseb
bedett sarokbástyák között jött letre

KOVÁCS ANDRAS FERENC: KÖLTÖZKÖDÉS*

került be Kovács^Vndrás Ferenc^rzékéveI A címadó vers (Költözködés — Horátz
olvusó emberek látóterébe és el ® uta" szabai'oii) szép példa erre az emlí-
vénck megjelenése óta frénEerés^H*0"^ Vftl 1,'ilenséSre- Ez az írás igencsak aktuá- 
intelmei, Kriterion 1983) 'Ie,nrlk h,s állapotról szól (legyen az a kisebbségi
róla, hogy hatalmas kultórthríz s. tudjuk életből való kiutazás előkészítésének ideje 
nünyokat kWWiejarn am lTb m ;10; Vagy-a í"’nde"k0ri MegenségtudatW! szár
kor, kora, amelyben él’ Tmáivh tj , mazo elvagvodas), amelyben olyan tör- 
kényszerüir. Ezeken a 'válaTzmn heiv® íeneselí hlte'fs és sokrétű lenyomatait he- 
neken való virgonczkodus i lyezi,e!’ amelyek révén akár több olvasata .
fel bátorítják urra amit m szabadítjuk is lehet a szövegnek: Nézd. hogy ráncol 
tudna kimondani ’ 1 maskeklPen nem a fenV csiganyálerdőt. / s ügy vonszolja

Ezt a huszoneev ve-set n , . . !Ta.8at hádosi"3* tetőn / min! egy tökkel-a7t n k'u-ot fi'iic y ^ a Sz«zo (amint ütőit srác / arcán szárnyszegett mosoly / 
esztendő terméséhőf^u6" bevaüÍa) kllenc ' ábrákkal maszatolt ablaküveg mögött. / 
m d7 válogatta, és maga is préselt lepke gyanánt összelapitva I Így

fratt- ’ z P,^ 1 , l atmenetlseS forradalommal ért / fel...
íratta mindezt, vezérelte elő belőle.

Ne próbáljuk most
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(iM ^ Költőelödei közül — hogy csak a három 
legkézenfekvőbbet említsük — Janus Pan- 

Gsokonainak, majd Radnóti 
I P meg vasfüggönykoriak, Miklósnak sUcerült ékképp közelítenie a 

mert bőven elég, ha valakiről ismer-é ^asszlkusükhoz es ékképp sikerült az el- 
válik az, hogy verseket ír, ahhoz hopv tar?. fc m^dorb^n szólniuk, anélkül, hogy 
máris divatonkívülinek, és örökösen köl- egyéniségük vesztes lett volna ezál-
tözködo, átutazó idegennek tartsák az em- ^ ^en^or az a gondolata támad az em- 
kereket. A szomor(úság) nem véleClen- e- bernek h°gy azok a költők tudtak igazán 
léggé kegyetlen ez a kor inkább mint a lenyeglatóan szólni, akik bekapcsolódtak- 
többiek, hiányoznak a nagy révbe jutások QZ örok sze1'emi körforgás panta rhei elv 
és találkozások, ezért igaz Most a világ — szerint! működésébe, és ahogyan a gének 
sose hidd: emberiségre javul: / Lopni ha- f°Salmazzak at időnként az anyagot, úgy 
zudni tanulj, kimakogni, mi fáj, ne tanuld Ez°ltakl világot epito lényeglátással, 
meg — / írni, beszélni se merj, sem kia- . Jel®" ,v?n >« uS>-an a legszűkebb régió 
bálni, ha kell: / Légy anyanyelv menekült- ls a kólteszetben. de sem a szövegekből. 
je„ helóta, de senki se légy - így. / Ojra fT- 3 k°U° viselkedéséből nem aUapit- 
bezárva betűk rácsai közt szabadon: / Os- a, ?, 7'e? ofraní^yen Provinciális gőg. 
tóba, bármi lehetsz - csak becstelen, az t°bbl«ertektudat vagy fenegyereki 
ne. csaló se! I Töltse be szád a vtaló vér- ^ Wr?, 3
röge: mondj igazat, / Mert idegen sem, aí Mezokon. amely-
pária sem vagy a szóban — a lelke / Isme- meg az 15 e'm°ndbato, hogy igazi ma
ri imind, ki Qvé:. kit köt erős türelem. (Ef- a™?lyan,
délyi iskolák falára — Változat Vörösmar- nez2.' raar<;anB°'0- . leLtnsraeret_-vizs^a(d.. 
tyra). ...Ez itt / leáldozó daltermelo ha^am, f

A posztmodernek- azt is mondhatják }lÖ1 ÍLS?**!0" vesz}í
K.A.F -ról, hogy rájött egy titokra, mely ™ czifras^ semm.. onupneples. helyett
szerint nosztalgia csupán nagy uHízásokat f mez'eífn Y? T*1 a 1 er~?n, 
tenni és egyetemes értékeket keresni, a- Lcreszegfllf kn-ánduJók r,ralinak. / sOket 

i0i0„có«0; lmíL- kövekre dalidnak rügyet — ki komyikal.r^rovüVai, égyaráíit lehft eít ál-' «

ralánosak és szigorúan helyiek: így barme- vél?^ w dalnak.... vagy: Szédülni kezd 
Ívik helyszínen, legyen az Kelet-Kozep-Eu- hÖ5 furis,a(4bor _ / rökázva dali rög- 
ropa vagy a busmanok földje, barm. meg- ék ormaini , m természet ra-
tortenhet, mindennek helye van — eleg a ion_va hábo-
kisvilágokból is kiindulni ahhoz hogy lát- Csokonait'’ idéző versben (Vígságos
hassuk űz összefüggéseket. De ugyanak- m versCzet) amikor a költő portré-
kor - tudhatjuk meg a koRotol-arról eItüné^ késztetj írásra, mnú, ,ehe
sem szabad megfeledkeznünk, hogy tünk azonosulási képességének, amellyel
- a magunk bezár sagaban ahol azt re- eIökét idázi, s mintha maga. a nagy ga- 
meljuk, hogy ku,onleBesen ertekes es rabonciás méltatlankodnék e késő korban
demes mindaz am. velunk/korulottunk arczképének sorsa fe!ett.
lorténik eg}általánnemva,,y Csokonai megidézésénél feltétlenül e-
bek/jobbak . mint (példau a b^anok, szünkf>e jut Weöres sándor sok.sok mes.
s ózok a csodaltf. itott) n>u„a i terfogása, átalakulási készsége is, ezt ösz-
turaic, azok sem olyan k''t“dja'!?1'y®l?®1í- szehasonlithatjuk K.A.F. eljárásával és 
Erről is szol a Francia kapcsolatok cin u ^ mondhatjuk, hogy itt másabb: nagyobb

es értékesebb a költői szándék, mert a 
Kovács András Ferenc által egv olyan múlttal, a stílusjegyek felhasználásával 

költő beszél, aki le óhajt számolni né- (tulajdonképpen, a közeli kor, a jelen fel
hány rögeszmével, amelyek emberi mi- mutatásához járul hozzá és ez már eleve 
voltunkkal együtt tapadnak hozzánk a több. mint bravúros játszadozás, 
kultúrtörténet évezredei során és, ami- a kötetet záró vers (Kövek a magasban) 
kor nvugafra vagy még inkább az édes nem véletlenül kerülhetett erre a helyre, 
klasszikus múl'ha tér, sosem maga a tö- amolyan summaként tartható számon, 
kéietes forma nyűgözi le, inkább a forma Ady Endre és Illyés Gyula egy-egy (szín- 
mögötti tartalom.. amely mihelyt kihá- tén kucsjversére utalóan, saját vivódá- 
mozzuk a csomagolásból, azonnal hétkoz- sa,t rögzíti, aki a váteszség terhét viseli, 
napivá és gyarlóvá (miénkké) varázsolha- ame]yböl szabadulni nem tud, és aki vall- 
tó. A költő a klassz’kus formákhoz nem ja, hogy vonzóm a földem elnehezülten / 
úgy közelít, min* hideg, halott és érint- mint a remény, a szó — az már nem sza- 
hetetlen tárgyhoz, hanem értő módon badulhat. mert immár költő, aki hiába 
használja és mulatja fel lényegét ma szü- vágyik szabad állapotokra, kétlaki. állandó 
letett költeményekben. átmenetben és költözködésbén él: _ Hull

jon Ui hulltam lebenék végre l én is sza
badnak levegöégrc — / lendülni sem 
dek Kövek dobódnak, bolygókká válnak 

hazákból vissza se szállnak / vé-

azt firtatni, hogy 
mely verset mikor írhaCta K.A.F., melyek 
a kisebbségi élmény által fakasztott ér
zésele, melyek
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más-LACZKÖ RÖBERT (Gyergyóremete)

VARKASTÉLY
BETTILENSZENTM1KLÖSON holdvilápnak. 

szexeimét játszanék, 
tülnu falombbal: 
keblemre ontanám 
két karommal. 
Lcb’cpnék hajnalin 
pú vakékben, 
mosnám a telkemet 
tó vizében, 
szárnyalnék messzire 
önmagámtól, ■ 
csillogást csennék o 
csillagoktól.
Lejtenék keringöt 
kósza széllel, 
hagynám, hogy hódítson 
lágy neszével; 
nyugodni ismét ha 
lenne kedve, 
szivemre hajolna s 
megpihenne.
Űszikék éltető 
gyöngye volnék, 
kiszikkadt szemmel is 
harmatoznék, 
hullatnám könnyemet 
biís harasztra s 
álomba ringanék 
pirkadatra.

FdtumKönyvünk utolsó metszetéhez, a bethlen- 
az szentmiklósi B^thlenkastélyhoz értünk- A 

kialakuló erdélyi szellemet talán legjob
ban ez tükrözi. 16G8 és 1683 között szülé

éi baglyok új hazát választanak. 
Vérszegény szentegyház halódik itt, 
nyugvásra kárhozott ódon falak 
osztják szét habfehér áldásait.

Egymásnak mutatnak farkasszemet 
napfénytől eltiltott gát ablakok, 
deszkába fojtottak minden szeget 
magányba fekelült verönyomok.

Permcteg harangoz márványkövön, 
elvétve szúrágta fóhászözön 
moccan a stallumok lábainál.

ve-

Orgona htján a szél hegedül, 
húzza: a Teremtő nincs egyedül. 
Mállik az áhitat, csend prédikál.

azvolt, de felújítása után megint leégett, . . . ...
majd 1732-ben tornyai és hajói barokk átépítéskor, es a regi varra je. .emzo zar,- 
fedelet kaptak. A tető oromzata a tornyok ságot felbontva, kifordítva most mar a 
mögött emelkedett s kontyos megoldása kertre és a Kis-Küküllöre. a völgyre néz. 
helyi ízt adott a barokk fedélnek. Ez. tűnt Ez a természetes nyitás a tajra es kér re 
el a restauráláskor, mely egy régebbi ál- az újítás lényege: a homlokzatot is eg*.- 
lapotot igyekezett visszaállítani.

Lenge dal
Levelet írnék az 
éjszakának, 
küldenék csókot a

vers.)

az alkotót, pontosabban: a zeneszerzőt, il- ion Dávid nagy búsu!tában egymaga ér-
letőleg az előadót, fordítót. Ha a 19. szá- zékelteti Kodály elveinek gyakorlati alkai-

, zadi prozódiait! kifogásolható zenei péi- mazását. Azokra a summázó megállapítá-
dát idéztünk, a 20. század képviseletében sokra gondolunk itt, melyekben zenével
Kodály Zoltán művészetéből ragadunk ki kifejezhető magyarságról vallott nyelv és
néhány minta-megoldást. zene kapcsán: „A szöveg ritmusa mintáz-

. , . .. Elsőként A magyarokhoz című kánont za meg a dailamot, strófánként másképp.Az európai művelődésben a görög kul- vbpnk'vamr emeljük ki. A költő alkalmazta jambusz- Vannak a szövegből meg nem magyaráz-
tura óta ismeretes versnek es dallamnak, hrtvfáv’-illetőleg a sokak által ismert anapesztusz- szpondeusz-szokból felépí- ható ritmusbeli sajátosságok is, de áJta- 
tagabb értelemben irodalomnak es zene- il~ !;i 1 m„2di Látóból- tett verssorokat tökéletes prozódiával ül- iában a dallam a természetes deklamáció
nek, illetőleg nyelvnek, es muzsikának a Erkel-mubiJ a Ilun. ad, Lászlóból. teti át a zene vilásába. Elsősorban u zenei ritmusát követi.- Érdemes felfigyelni ar-
kapcsolata. A magyar zeneben ez a kaP* . e JEasz''k,5a^’ hang két alaptulajdonságával, a magas- ra, hogy nem az első versszak megzenésí-
csolat L népdal keletkezéséig nyúlik vissza ette v •_ tovább sagsal és időtartammal ellensúlyozza a gö- tését sugallju, hanem a teljes költeményét,
és igen beszedésen példázza ezt a megszrv- eljen s° a , . '’ ,, nrozódia: me*’- rög-római verselésből fakadó nyelvi és vagyis az úgynevezett álkomponált mód-
lelesre serkentő együttélést. Irodalom- Ilyen s az eze mpcrs7ólaltatása bi- zenei eltolódásokat, a névelőt és kötőszót szert, mert így szakaszonként kifejezésre ságának védelme és fenntartása éppolyan
történetünkben is volt eg-y olyan szakasz, oldások helyes z e & macán- általában hangsúlytalan elemként kezeli, juthatnak a nyelvi-zenei-tartalmi árnya- életkérdés, mint a szókincsé és a mon-
amelyben vers és dallam egysege különös zony nem kis g°"d<A p, s j miközben érvényesíti a magyar zenei latok. datszerkesztésé. „Mielőtt arra törekszünk,
hangsúlyt kapott: a 10- szazad egyházi és énekeseinknek, karme t -- .. ' i nyelv egyik elsődleges alapvonását, az f á á hogy tíz angolt angolosan, a németet ne-
világi lírája számos példát kínál, d® ezC énekkart írpaalmuk P _ ‘ orCszkedö tendenciát. Bárdos I.ajos mes- Az elkészült eredeti, vagy fordítón ze- melesen beszéljük, próbáljuk meg a ma- jén. újratanuljuk a
látjuk a liistóriás ének eseteben is Tinó- legutóbbi ldok}S , k rév0n is téri elemzése kimutatja: hogyan egyeztet- nemű megszólaltatásában, életrekeltésé- gyárt magyarosan, minden idegen melles- ezt a szépségre szomjazó, czizellalt
dinak és társainak versei tíz énekelt kot- ditott, sol, ereaeii sz előadóművésze- belő össze e zeneműben idegen kölrői e- ben különösen fontos szerep jut a kiej' íz nélkül beszélni. A magyar kiejtést is fa- s-,.onlorúságcal megírt könyvet olvassuk,
tészet válfajához tarUiznak és nyilvanva- Ezért időszerű ma * < . . fi . lem és magyar nyelvi, magyar zenei saja- lésnek. Ez elmélyítheti a tartalmút, fokoz- nulni kell. még s/.ületeit magyarnak is-‘
lóan egészen rftásként hatottak — és hat" inknek feladatú má a J hclves tosság európai szintű kivitelezésben. Az e- hatja a tolmácsolás művészi szintjét; ma- — írta 1938-ban. Ez természetesen nem
nak ma is — dallamaikkal megszólaltat- ni a prozódiai meg I a ‘ rcszkedő jelleg érvényesítésével, a hang- pyartalan kiejtés, nemcsak csökkenfiieti az azt jelenti, hogy Koda v ellenezte volna
va. Ebben u formában bizonyára Szenczi kivitelezésére, me.t a miivelődési e- súlyok megfelelő alkalmazásával, a ma- összbenyomást, de egyébként értékes mű idegen nyelvek tanulását. Éppen egykori
Molnár Albertnek is kevésbé tunt volna zárhatjuk ki zenei, rt l gvár nyelvhez alkalmazkodó ritmizálással útját is károsan befolyásolhatja. A helyte- egyetemi tanárának. Gombó z Zoltánnak
fel, hogy „az régi magyar énekekben pe- lécünkből; érthető ok bt s kivéteie- olyan művet komponál, melynek előadása len kiejtés torzulást, félreértést is okoz. példáját idezte: „lehet hat-het idegen
dig avagy tíz vers is egymásután mind zők müveit eredetiben r .ne és hallgatása közben senkinek nem jut e- a kiejtés zenei oldalának tanulmányo- nyelven nemcsak olvasni, hanem kilogas- KOVÁCS ANDRÁS FERENC
egy igében ment ki, ahonnan az hislon- Stn szóialtatha.juk me„ tilmadt fel a- szébe, a már említett versláltakra gondol- zása'viszonylag új tudományág , de né- tálán kiejtéssel beszélni es amellett a ma- -------------------------------------------
áá énekekben, számtalan az sok vala, Századunkban ujult erői a nj_ és művészi élmény biztosításával fo- hány sarkUlatos megállapítása már tiszta- gyár kiejtés minden finomságát sértetle-
vala vala“. Nem arról vun szó, hogy a prozodia iránti érdckioa ■ J .. galmazza meg zeneileg is vers és kánon zort> czeket tehát tanácsos megszívlelni. nül megőrizni ‘ . . .
daliám eltünteti ezt a vonást, de feloldja .iám feltörését zenében E g 7cnes végső kicsengését: „Nem sokaság, hanem A leggyakoribb kiejtési hibák a magyar Kodaly-gondolattal zárom ezt a va. latos

egyhangúságot, folyamatosabba, sí- jók sokrétű jelenlete . lé]ck s szabad nép tesz csuda dolgokat!" nyciv hiányos 'ismeretére vezethetők visz- kitekintést, mert nyelvről szólva- r\a
mábbl teszf a históriásének szövegének színpadon az “Pera opere t vfgoper^ ze; ^ bibliai szöveg feldolgo- Ja. A zenében is érvényesülnie kell a rendszerint népben-nemzelben gondplko-
mlcszólalUiksát elhangzását. n ed ráma, ^né, kabaré, újabban ^ zása aKj^us és kt.fárok című vegyeskari beszédhangok időtartamának, a rövidség- dott, s eljutott a felelősségtudat legmuga-

A 16. században u fordítások egyre na- cal, kamarazenében a d , a műben. Zenei eszközei közül itt a beszed- nPk és hosszúságnak (a zenei hang négy sabb fokúig. Ez a sondöíaia iriaiuink rs ma
evobb szerepet kaptak a korábbi időszak- lom kantáta egyházi _ ’ szerűség kivitelezésének művészi mivolfa- ajap(ulajdonsiigánnk is egyike ez). A mu- is időszerű n\ elvheh ességer ■; . ■
ház kén^t Gondoljunk arra, hogy a pro- vokálszimfoniKUS műfajokban, mint az o ^ uta,“nk elsősorban: álló, mozdulatlan z. nó.;.,,, is lényeges különbségét jelent az küzdelmeinkben — szószéken, tanun ka , . . j
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SiSS'SSSi hsiíHsi1? SSSSrSSv.Isíréven, a müvek nngV to > k 7Z,ne- képest nagyobb nyelvi és zenei egysygLk- P°k E ‘ melkcdés aíkalmuzáséval. És ^ megfeledkezik a szerző, vagy az előa- beszédben, belsimáévársái^ibá^ a- HonzabÓlÓ nyüvek,
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««.jsgs«íső't a fiatal, kialakulóban levő r ^ szí Kodály-példából látni fogjuk — r aíappi'nL U t parafrázisa. A kolzsvá- hozzánk is eljufott már a Mt világháború a szeretettel félretéve egyen! hiúságot v.lt |vjjt |<évánt a RÓSZpubllka?
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™“T.“rroVd»jggs-jffis,rssssur** ■«* ssssffustysa&- *«*mármindenrub,ilo?a legkirívóbbak közül ízelítőnek nehány. n ^ más-más feladat elé állítja építette fel müvét. A bevezető téma: Miko- meztactC nna, ogy az
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/ magasgül sem akkor sem. Nem nyújt megöl
el',st a befejezés, s mindez így is van rend
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