
Kátyúban . (rézkarc)

szó. .Ez a termékenység persze elsősor
ban Rubens hatalmas életerejének kö
szönhető, de nem független a korszaknak 
levegőjétől sem. Talán nem- egészen -vé
letlen, hogy éppen a manufaktúra fe jlő
désének időszakában, Rubens a rene
szánsz mestereknél is szigorúbban szer
vezi meg tanítványai munkálkodását mű
termében, szinte úgy, mintha valamilyen 
üzem igazgatója lenne. A tanítványok 
résztvettek a mester által készített váz
latok kidolgozásában (köztük olyan k i
váló segédek akadtak, mint Van Dyck) 
és a munka ésszeríísitese odáig terjedt, 
hogy olyan művész-specialisták is köz
reműködtek, m int Fr Snyder, aki k i
zárólag gyümölcsöket vagy állatokat 
ábrázolt, vagy .lan Brueghel, ki virágo
kat és tájképrészleteket festett.

Ezek a segédmunkák azonban, ha fel 
is fedhetők az egyes képeken, egyet
len alkotás rubensi koncepcióját sem 
befolyásolják, akár a legcsekélyebb mér
tékben. Rubens egyénisége döntően u ra l
kodik a részleteken, m int ahogyan szán
déka is töretlenül ju t kifejezésre az 
egész életműben. Ez a rubensi felfogás 
ott is érvényesül, ahol a korszak feu
dális urai, — akik egyébként Rubens 
közvetlen urai, — a legkevésbbé érzékel
ték'. Példa erre az a festmény, melyet 
1621—25 között készített és amely IV. 
Henrik Medici M ária arcképét fogadja 
címen ismert.

Rubens a k irá ly i házasságkötés előz
ményeit oiimpuszi környezetbe helyezi, 
m it sem törődve a prózai valósággal, 
amely szerint IV. Henrik francia k i
rály udvari érdekeitől vezérelve, csak 
azért hozatta el kiválasztottjának arc
képét, hogy az eleve elhatározottat meg
erősítse. Rubens festményén, az egyet
len konkrét, testi valóságában létező 
alak a francia k irá ly. Afedici Mária, a 
firenzei bankárcsaíád hercegi rangra 
emelkedett sarja, — m int kép a képben 
jelentkezik. Rajtuk kívül csupa hitregei 
alak szerepel. Athéné az okosságot meg
személyesítő antik istenség hajol a k i
rályhoz h°gv tanácsával megkönnyítse 
• álasztását. A képet sem egyszerű kül

dönc, hanem szárnyas géniusz hozza a 
magasból alásuhanva. A kép és a k i
rály közötti érzelmi kapcsolatot jó hús
ban lévő ámorocska ju tta tja  kifejezésre, 
m int ahogyan szárnyas angyalkák já t
szadoznak a k irá ly  lábai előtt is. De 
ennyivel nem éri be a festő, mert az 
egész eseményt Zeusz és Héra fővédnök- 
sége alá helyezi, akik mintegy szente
sítik a k irá ly i fr ig y e t. . .

A\ég ezen a k irá ly i hatalmat pro
pagáló képen is áttör Rubens csodála
tos életkedve, áttör az udvaroknál ezidő- 
tá jt annyira divatos ünnepélyességen. 
A kép kompozíciója tipikusan barokk. 
A legtömegesebb alakokat a festő át
lósan helyezi el a térben. Az átlós 
irányok kereszteződésében a középen 
lebeg Meclici Mária arcképe. A közép

A „Művelődés“ előző számunkban 
röviden már hírt adott arról, hogy két 
április i estén az Egyetemiek Háza 
nagytermének ünnepi hangulatában 
Kolozsvár zenekedvelő közönsége elé lé
pett Nagy István kórusa. Az együttes 
a hetvenöt éves, a Kossuth-díj nagydí
jával kitüntetett zenesz rzöt, Kodály 
Zoltánt ünnepelte.

Kolozsvár zene-kedvelői várták, öröm
mel és lelkesedéssel fogadták ezt az 
eseményt. A szinte másfélezer férő
helyes teremben egyetlen üres szék 
sem v o lt

K ik  azok, akik ennyire felkeltették a 
közönség érdeklődését"? Ennek története 
van.

1946 őszén Nagy István kezde 
ményezésére megalakult Kolozsvárt a 
női kamarakórus. Egy év múltán 

már Bukarestben is hangversenyezett. 
Még ugyanabban az. évben vegyes-kar- 
:á bővült s így művészi lehetőségei 
megsokszorozódtak. Odaadással, k ita r

kiemelése éppen ellenkező módón tör
ténik, m int a reneszánsz kompozíciókon: 
szabad asszimetrikus formák környeze
tében. A színek életteli élénksége is 
megcáfolja a környezet fennköltségét. 
Cs az alakok, beleértve a k irá ly t, angya
lokat és isteneket, élő életerővel és 
aktivitással teli lények, akiknek mozgal
massága és anyagszerűsége, az eleven, 
szabad lendület formanyelvén beszél.

Rubens festői látásmódjának realiz
musára még sok példát lehetne felhozni 
a hatalmas életműből. Ezt az életműt 
azonban még hozzávetőleg felsorolni is 
lehetetlen itt, ahol meg kellett eléged
nünk néhány jellemzéssel a festészet 
egyik dúsvérű, legtermékenyebb alkotó
já ró l, aki művészete erejével ma is 
elevenen hat.

tással, lelkesen dolgozott karmester cs 
együttes. Nagy István nem fogyott 
ki a tervekből. Bemutatta Bartók női 
és gyermekkórusait, felelevenítette a 
reneszánsz nagy mestereinek m adrigál
irodalmából az értékesebbeket (Szép 
az élet hangverseny), műsorra tűzte 
Kodály minden-jelentősebb kórusművét. 
Az együttes műsorán százhúsznál több 
mű szerepel. Ezek közül nem egyet 
Nagy István mutatott be elsőnek az 
országban, sőt nem egy olyan is 
akad, melynek ősbemutatója is az Ö 
nevéhez kapcsolódik.

Éveken keresztül egy-két önálló, igé
nyes műsorú hangversennyel jelentke
zett Kolozsvár zenekedvelői előtt, de 
eljutott más városba is (az említett 
1947-es bukaresti út mellett: Sepsi- 
szentgyörgy, Székely udvarhely, Szent- 
keresztbánya, Csíkszereda 1949: Dés, 
Torda, Nagyenyed 1951 októbere, Kézdi- 
vásárhely, Csíkszereda, Gyergyószent- 
miklos 1951 novembere; Marosvá-

KODÁLY HANGVERSENY KOLOZSVÁRON
Nagy Isfván kórusának nagyszerű szereplése
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M I HAI BENIUC

A hóban az ordasok jártak,
És ködösen hullnak az árnyak,
Az alkony is jő lopakodva,
A holdat a szánjába fogja.

l  ágy roppan -a puszta vidéken, 
Subámban a pisztolyom érzem,
Lásd kedvesem, itt vagyunk ketten, 
S felettünk csillagok fénye rebben.

Én tudom: e sötétlő estben 
A farkasok tűz-szemc villan,
Te ismered szívem és testem,
S erőmet izmos karjaimban.

'Be jo, ugye, i l l  az ölemben?
S be jo neuem is veled lennem.

Fordítottá: MAJTÉNYI ÉRIK

A kórusban zenei szakemberek, fő
iskolai hallgatók, zenetanárok, karmes
terek. népzenekutatók, zeneszerzők éne
kelnek. Mindannyian önkéntesen vállal
ták a karmester példájára ezt a tevé
kenységet s immár több mint egy év
tizede lelkesedéssel küzdik le a fel
merülő nehézségeket. Azt hiszem minden 
túlzás nélkül elmondható, hogy ma az 
együttes legjobb az ország nemhiva
talos kórusai között s gazdag - műsorá
val igen jelentős mértékben járul 
hozzá Kolozsvár s az ország zenei 
életének fejlesztéséhez. A kórus t Ije- 
sitménye Nagy István fáradságot nem 
ismerő, lelkiismeretes, alapos nevelő 
munkájának köszönhető. Főiskolai ta
nári, operaigazgatói teendői mellett ez 
a tevékenysége lényegében folytatása 
a korábbi marosvásárhelyi és kolozs
vári tanítóképzőkben kifejtett eredmé
nyes nevelő és művészi munkájának. 

*
Lakatos István bevezetője után a kó

rus — az említett hangverseny ajánlá
saként — Lassus-művel indított. (Ba
bilonnak vizei mellett). A téma néhány 
sorának bensőséges dallama végigvonult 
a négy szólamon, majd egy viszony
lag homofónabb mozgású rész után 
lassú alászállással közelítették meg 

a szólamok a záróakkordban feloldó
dó visszaemlékezést.

A tizenkilencedig századforduló em
berének békevágyait juttatja kifejezésre 
Virág .Benedek versére írt elsőnek 

énekelt Kodály-mű a „Békesség-óhaj
tás—1801 esztendő. Kodály zenéje köz
vetlen közelben a mai ember legforróbb 
vágyát tolmácsolja régi veretű s mégis 
a ma erejével ható dallamaiban: „„Szállj 
le felséges palotád egéből — Béke!... 
Hajh, sok országok szava kér: jelenj 
meg. jelenj meg már valahára!“

Zsongó kórus indítja a köv tkezö 
számot (F.sfi dal), s e fölött hangzik 
el az idegen földön bujdosó panasza, 
vágya: hazajutni, ott' ónra találni. A 
mű csúcspontján abbamarad a zsongó 
kar, a szólamok egyre türelmetleneb
bül ismétlik a kérést. A vándort zson- 
gókar ringatia álomba, sejttetí az otthon 
derűjét, boldog, békés nyugalmát. A 
leheletfinom záróakkord már szinte 
félálomban hal el.

Keserű, kemény dac vonul Ady ver
sére írt .Akik mindig elkésnek“ című 
művön. Azoknak a keserűsége ez, akik 
a magvar nép történelmének küzdelmes 
századaiban „látták“ , de nem „csele
kedhettek“ . A kisérő szólamok zseniá
lisan érzékeltetik a „lemaradást“ , mig 
a szopránban elzeng a panaszos, fá
tyolos dallam. Aztán váratlan fordulat 
áll be: az első szólamok veszik át a 
kezdeménvezést, forradalmi hangon, 
még tomoán ugyan, de nagyon határo
zottan. A gondolat magasabb fokon 
megismétlődik s a csúcsponton a ma- 
gasbaszárnvaló, „vörösen lángoló“ len
dület hirtelen alázuhan. Nagv csend 
után az első kép hasonmása indul az 
alt sötét regiszterében. Itt már szinte 
hátborzongatóan félelmessé fokozód
nak a „késve“ emelkedő belépések. Az 
újabb csúcs csak pillanatig tartó vissz
hang, s a mű alapgondolata két visz- 
szacsengö késleltetéssel elvész a messze
ségben. Az ember azon csodálkozik, 
hogyan lehet nyolc partitúra sorban

ekkora drámaiság, hogy lehet ennyire 
minden hang, minden jel a maga he- 

. Ivén?
A lékkrajz finom árnyalataival, leg

belsőbb rezdüléseivel ragadja s örökíti 
meg az öreg kor mozzanatait Kodály 
művészete. Hetven évvel a vállukon ül
dögélnek a napsugárban, vagy bandu
kolnak az utcán bottal a kezükben 
búsan, csüggedten: az Öregek. Téli 
hó, őszi levél, tavaszi virág egyaránt 
az elmúlásról beszél nekik. Milyen 

fájó érzés, mikor az tapasztalják, hogy 
már feleslegessé váltak az életben s 
a tartalmas élet kiegyensúlyozotfúm 

megbékélten teljesíti a parancsot: „No, 
gyere, tedd le!“ .

Orgonahangok kíséretében lép be 
Jézu? a jeruzsálemi templomba.. (Jézus 
és a kufárok). Felháborodva látja a 
pénzváltók üzérkedését. Kötélből os
tort fon, s . megtisztítja a templomot: 
szétfut árus, állat egyaránt. Haragja 
lecsendesül, de a főpapok és kénmutató 
írástudók iránti felháborodásánál meg
szólal a kisemmizett tömeg. Indulatos 
kiáltások sokáig visszhangoznak nem
csak a templomban, hanem a főnapok 
és írástudók lelkében is s végső ki
csengésében kifejezésre jut: az igaz
ságot nem lehet elhallgattatni, ha az 

• egész nép melléje áll.
A szünet után három női kar hang

zott el: a bizakodó reménységet árasztó 
népdal (Zöld erdőben), mellette a játé
kos mondóka (Hajnövesztő) s a mélv 
költői gondolatokat, sok finomságot 

tartalmazó Arany-szövegre készült 
Csalfa sugár.

fszaki tájakra vezet a Norvég leá
nyok című kórus (Weöres verse). A 
„kacskarincrós, zöldes, borzas,“ tenger
parton hulló esőben, párás ködben sé
tálnak párosával, hármasával a bal
holmi leánvok. Kéklő szemük mosolvát 
csúcsos csuklyájuk vibrálását magával 
viszi a messzi idegenből idetévedt ván
dor. Finom, tompa, szürke színekkel 
rajzolt kép, imitt-amott bukkan fel néha 
egv-egv világosabb árnvalat, majd á 
szemerkélő esőben eltűnik a távolodó 
part.

Székely népballada tragikus, mélyen 
emberi képeit eleveníti meg a Molnár 
Anna. A katona hívására elhagyja 

jámbor urát, bölcsőben fekvő gyermekét. 
Mikor felismeri csábítójának szándé
kát, megöli őt s ruhájában indul visz-

sza otthonába. Vajon .mi vár rá? Be
kopog, szállást kér, közben tudakozódik. 
Mikor meggyőződik, hogy férjé meg
bocsátott, borért küldi, k özben elringatja, 
megszoptatja síró gyermekét. A ballada 
sorai minden alkalommal új, meg új 
arculatot öltenek, a csábitó katona 

szenvedélyes hívásától, Ígérgetéseitől 
az-egyszerű elbeszélésen, sejtelmes fé
lelmen, kiváncsi kérdezősködésen át a 
megrázó drámai magaslatokig. A kórus 
sokatmondó sóhajokkal kiséri út an 
Molnár Annát. Es végül az elringató 
motívumon felszabadultan szárnyal az 
újból otthonra lelt asszony légiesen 
finom melódiája. A némaságba vesző 
záróakkord már sejteti anya és feleség, 
apa és férj boldogságát.

A Mátra vidékén zajlik le az utolsó 
mű cselekménye. (Mátrai képek). Vidrócz- 
kinak, a híres betyár életének néhány 
mozzanatát eleveníti fel, szabad életét, 
gyászos halálát. Sírját körülállják a 
Mátra vidéki parasztok, megkönnyezik, 
hiszen közülük való volt, érettük, he
lyettük is szembeszállt a hatalmas vár
megyével, még haló porában is. A mű 
második részében sűrűn váltják egy
mást a tablók: hetyke legénybúcsu, 
meleg női marasztalás, honvágy, haza
térés, házasodás. s a családi élet sok 
apró baja-gondja, — csupa lendület, 
hamisítatlan népi világ a maga vá
gyaival, örömeivel.

A műsor többségében nagyobb léleg
zetű, magas művészi alkotásokat fog
alt magába, komoly technikai tudást, 

stílusérzéket követelt meg karmes
tertől, együttestől egyaránt, hogy a le
hető legtöbbet kifejthessen a müvek 
gazdag mondanivalójából.

Az újságok sok részletet írtak meg 
a hangversennyel kapcsolatban. A kri
tika beszámolt nemcsak az összbenyo
másról, hanem írt a szólamok arányá
ról, egymáshoz való alkalmazkodásá- 
. ról, a tiszta internálásról, a világos 
szövegkieitcsről, a művek dinamikai 

felépítéséről, a drámai csúcsok kidombo
rításáról, a hanggal való bánni-tudás- 
ról, a hanszinek gazdag és találó meg- 
válogatásáról, a művészi tolmácsolás 
meggyőző erejéről, az átélésről, az él- 
ményszerűségről is, Ismétlések helyett 
csak annyit: valóban élmény volt ez a 
hanverseny, nemcsak a hallgatóknak, 
hanem a kórustagoknak is.

BENKÖ ANDRÁS
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