
Zenetár

Palestrina
kóruskultúránkban

Giovanni Pierluigi da Palestrina -  a kor latinos 
változata szerint Joannes Petrus Aloysius Praenesti
n u s /Prenestinus (15257-1594) halálának négyszáza
dik évfordulója teszi kötelességünkké a számbavé
telt: m it jelent a reneszánsz nagy zeneköltőjének gaz
dag alkotó m űvészete énekkari m űveltségünk szá
mára?

1. Rómától negyven kilométerre fekvő szülőváro
sában (ennek nevét vette fel) szerzett ismeretei és 
kezdeti m űködése után valószínűleg érseke vitte 
magával Rómába (1834), s attól kezdve ide kapcsoló
dott életének m inden jelentősebb mozzanata. Rövid 
ideig énekese a volt pápai kápolnának (1555), karna
gya a (római) Capella Giulia tem plom nak (1551 és 
1571-től), a laterani Szent János székesegyháznak 
(1555), a Santa Maria Maggiore (1561), majd a sixtusi 
kápolnának (1586), zenei oktatója a vatikáni székes- 
egyháznak (1578). M egbízást kapott Annibale Zoilo- 
val együtt a Graduale revideálására (1577; ezt végül 
is más valósította meg). Kapcsolatban állott a mantu- 
ai Gonzaga-udvarral: maga ajánlkozott karmester
nek s csak magas követelései miatt szakadtak meg a 
tárgyalások (1583); különben a Gonzaga-udvar már 
1568-ban misekompozíciót rendelt nála. Bécs is szí
vesen alkalmazta volna: Miksa császár az udvar ze
neigazgatójának hívta meg (1567). Nagyraértékelését 
jelzi, hogy m ár 1592-ben tizennégy olasz zeneszerző 
m otetta-gyűjtem ényt adott ki Palestrinának szóló 
ajánlással, m ert már akkor az űn. római iskola fejé
nek tekintették, halálakor a Muspae Princeps -  a ze
ne fejedelme -  címmel tűntették ki.

2. Alkotóművészete igen gazdag, ma m ár két 
összkiadás is közvetíti az érdeklődők számára. 
Nyom tatásban megjelent munkái műfaji csoportosí
tásban, a kiadás évének feltüntetésével: a. m iseköny
vek 1554, 1567, 1570, 1582, 1590, 1592, 1593, 3 kötet, 
1600, 1601, 2 kötet; b. motecták (a motetta más, korai 
elnevezése, 1. lennebb is -  1563, 1581); c. m otetták 
(1569, 1572, 1575, 1583, 1584); d. Jeremiás siralmai 
(1588); e. him nuszok (1589, 3 kötet, 1590, 1625, 1644); 
f. litániák (1593, 2 könyv); g. magnificatok (1591); h. 
offertórimok (1593, 1594, 1596, 1603); i. madrigálok 
(1555, 1570, 1574, 1581, 1583, 1586, 1587, 1588, 15937, 
1594); valam int az összkiadásból ismert: j. zsoltárok 
és k. orgonaricercarok.

Miséi közül gyakrabban emlegetett a Papae Mar
celli (űn. mintamise, de nem bizonyítható a Tridenti 
zsinaton való elhangzása), Lauda Sion, Pro defunc
tis, M iatyánk, Hexachord, akárcsak a két vagy több 
változatban elkészült Ave Maria, Sinenomine, Beate 
Marie virgine, Regina coeli, Tu es Petrus, a francia 
szövegre készült Je suis desheritée, vagy a németal
földi m esterek óta divatossá vált L'homme armé, 
hogy csak néhányat em lítsünk a hosszű sorból.

Művei jelentős hányadának nyomtatásban való 
megelenése ismertté tette a korabeli Európában.

3. Még a zeneszerző életében létrejött az első kap

csolat művészete és az erdélyi, illetőleg a magyar 
énekkari kultúra között. Báthory István (1533-1586), 
a későbbi erdélyi fejedelem (1571-1576), majd len
gyel király (1576-1586) olaszországi tanulmányai 
idején Páduában töltött négy évet, ott szerezte hu
manista műveltségét, s alapozta meg zenekultúráját. 
Udvarában olasz muzsikusokat is alkalmazott. 1578- 
ban magához vette unokaöccsét, Báthory Endrét 
(1566-1599), s előbb a varsói udvarban, majd a Varsó 
melletti pultuszki jezsuita szemináriumban neveltet
te. 1583 decemberében, nevelője kíséretében őt is 
olasz földre küldötte követsége tagjaként. Római tar
tózkodása idején Báthory Endre megismerkedett né
hány kiváló muzsikussal, mindenekelőtt Paiestriná- 
val. Ennek az ismeretségnek köszönhetően a zene
szerző az 1584. július 4-én bíborossá emelt Báthory 
Endrének ajánlotta motettáinak ötödik kötetét. Az 
ajánlás érdekessége, hogy éppen egy évtizeddel előzi 
meg a Báthory Zsigmondnak szólókat, mintegy meg
nyitva azok számára az utat (Girolamo Diruta: II 
Transilvano, 1593; Giovanni Battista Mosto: Madrigali 
a 6 voci, 1595; Philippe de Monte: Madrigali a 5 voci). 
A kor szokása szerint az ajánlott műveket a megaján
dékozott meg is szólaltatta. Joggal tételezhetjük ezt fel 
a Báthoryakról is, hiszen erre megvolt m inden lehető1 
ségük. így a Palestrina-motetták és a későbbi két kö
tetnyi madrigál jelenti tekintélyes kapcsolatunkat az 
európai reneszánsz kóruskultúrájával.

4. Ezt követően Palestrina-művek elhangzásáról a 
19. század első feléig alig van tudom ásunk. 1826 és 
1902 között a kalocsai jezsuiták kollégiumában Hen
ning Alajos páter vezényelt műveiből, a pesti Akadé
mia kórusa 1888-ban adott elő többek között Palest- 
rina-műveket is.

Mifelénk az első figyelemreméltó lépés a Missa 
Papae Marcelli temesvári előadása 1874-ben, M. 
Novacek vezényletével. Ezt követően Járosy Dezső 
iktatott be Palestrina-darabokat a temesvári székes- 
egyház énekkarának műsorába (1912). További szór
ványos adatok tanúskodnak kolozsvári (1927, 1928 -  
ez utóbbi alkalommal szintén a Missa Papae Marcel
li hangzott el a római katolikus egyházzenei iskola 
előadásában, Martian Negrea vezényletével). A har
mincas évek vége felé M arosvásárhelyen Nagy Ist
ván, Kolozsvárt Kotsis M. Cecília énekeltetett Palest
rina-darabokat, Aradon pedig Karácsony István.

5. Nagy István kóruskottái és hangversenyeinek 
műsora arról tanúskodnak, hogy ismerte a Magyar 
Kórus kiadásában megjelent Palestrina-műveket, 
nem szólva az általa használt énektankönyvekben 
előforduló ilyen szerzeményekről. Néhánytól elte
kintve ezeket vagy maga tanította be kórusainak, 
vagy egyes osztályok énekkarait serkentette ázok 
előadására. Álljon itt az a több m int húsz Palestrina- 
m ű jegyzéke, melyekhez hozzájutott, s melyekből 
válogatott:

a. Benedictus (a Lauda Sion miséből; EK, TÉ); b. 187
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Benedictus (a Missa brevisből; EK); c. Bonus est 
Dominus (C); d. Egy m árványszoborhoz (NK); e. 
Gloria tibi Domine (MK); f. Három angyalok (SzÉ 
IV); g. Hét himnusz: Előhang, Jézus-köszöntő; Krisz
tus, ki vagy; Jézus, vétkeztünk ellened; Felséges csil
lagterm ő Úr; Jézus híve légy boldog; Ave, Választott 
szűz; Végző’ ének, Napkeltétől, napszálltától (MK); 
h. Improperia (Repertorium Chori Basilicae Sancti 
Stephani, Bp.); i. Jézus nékünk (MK); j. Jöjj el, Szent
lélek (Kerényi György: Az énekkari műveltség kez
detei, Bp. 1936); k. Kert, lomb és virág (NyK); 1. Kö
nyörgő ének. (Sztankó Béla: Énekiskola V. 1936); m. 
Lauda Sion (EK); n. Légy pásztorunk (C); o. Lent a tó 
kies partján (NyK); ö. Már búcsúm at veszem (EK, 
ÖÉ, TÉ); p. M inden szép szín (NyK); r. Ó, csillagfény 
(ÖÉ); s. O vos omnes (EK); sz. Szívfájdalom (ÓÉ); t. 
Tu es Petrus (SzÉ IV. részlet); u. Vide Domine (EK).

6. E pillanatban nem vállalkozhatunk arra, hogy 
országos szinten vegyük számba Palestrina m űvei
nek megszólaltatok, de azt nem kerülhetjük el, hogy 
N agy István kortársai közül és az utána jövő nem ze
dék tagjaiból ne emeljük ki azokat, akikről gyakrab
ban szólnak forrásaink: Balázs Zoltán Kovásznáról, 
Benedek Kálmán, Kabdebóné Soós Gertrúd Kolozs
várról, Laskay Adrienne, Pop Dórin, Magdó Ildikó, 
Szalmán Lóránt M arosvásárnelyről, Demény József 
Gelencéről, Faur Florian, Ghitá Nicolae Ploiestiről, 
Fülöp Attila Vulkánból, Gáspár Attila Zilahról, Kiss 
Csaba Som osdról, Major László, Mészáros Ildikó 
Székelyudvarhelyről, Marin Constantin Bukarest
ből, Nagy Ferenc Jobbágyfal várói, Petres Lajos 
Ditróból, Székely Magyari Ferenc Gyergyószentmik- 
lósról, Vaszy Viktor (akkor Kolozsvárról), Visnyai 
Csaba N agykárolyból-

7. Végezetül legyen szabad megemlítenem az 
idei Palestrina-év nálunk eddig legkiemelkedőbb 
m ozzanatát: a Kolozsvári Szent Mihály templom 
kántor-karnagyának, Geréd Vilmosnak kezdemé
nyezését és megvalósítását. Nem kevesebbről van 
szó, m int ez év január 26. és február 2. között rende
zett Palestrina-hétről, mely Veni Sanctéval kezdő
dött s naponta elhangzott egy-egy Palestrina-mise a 
templom énekkarának előadásában (a Missa Papae 
Marcellit az Állami M agyar Opera kórusával szeret
ték volna előadni, a járvány miatt m egbetegedett 
operakórustagok kiesése folytán ez elm aradt ugyan, 
de m űsorukon így is hét mise szerepelt: Dies sancti- 
ficatus, Tu es Petrus, Brevis, Regina coeli, Assumpta 
est Maria, De feria, Aeterna Christi m unera. A ren
dezvény első két napján Palestrinával, művészetével 
és zenekultúránkkal kapcsolatos előadások hangzot
tak el, s Palestrina-művek elemzésére került sor (An
gi István, G uttm an Mihály, Geréd Vilmos, Benkő 
András). A rendezvényre m eghívott kántorok és 
karm esterek bizonyára gyümölcsöztetik majd lehe
tőségeikhez képest az itt szerzett tapasztalatokat, él
ményeiket.

BENKŐ ANDRÁS

Rövidítések:
EK =1000 év kórusa;
C = Cantuale;
MK = Magyar Kórus;
NyK = Nyugati Kórusok;
SzÉ = Száll az ének;
ÖÉ = Öt évszázad kórusa;
TÉ = Társas Énekek.

A protestáns
egyházi
zene
reformjáról

A protestáns liturgia igen fontos tartozéka a ze
ne. Ennek tekintélyes részét a 150 genfi zsoltár, vala
mint a bibliás-, krónikás-, históriás-énekek kortársa
ként m egszületett régi magyar énekek, dicséretek al
kotják. Ezen zsoltárok, régi m agyar énekek eredeti 
formájukban, ritmusukkal, friss, mozgósító jellegük
kel sok hívet szereztek a m agyarhoni protestáns 
egyházaknak, m ert „az egyházi ének olyan, testben 
élő bűnösök éneke, akiket Isten az ő örök tanácsában 
kiválasztott,«elhívott. Magával és egymással a Krisz
tus érdem e által közösségbe juttatott (...) még akkor 
is gyülekezeti (közösségi) ének, ha otthonunkban, 
vagy szórványban egyedül énekeljük", m ert ez az a 
kapocs, amely egységet teremt az egyén, a m agá
nyos éneklő és „az ugyanazt, ugyanolyan m ódon 
éneklők láthatatlan, térfeletti közössége" között, 
mely közösség „a mennyei gyülekezetnek halvány, 
de hűségre törekvő képm ása".

Protestáns egyházi zenénk egyik legszembeöt
lőbb jellemzője az egyházi ének gyülekezetszerűsé
ge, mélyet a régi énekeinkben sokkal inkább megta
lálunk, mint az újabbakban. Éppen ezért az istentisz
teleti rendtartás „csakis a Szentírásra és az Igére ala
pozott apostoli és reformátori hagyom ányra" ala
pozhat, sem m iképpen „nem tám aszkodhatik egyes 
korok divatjaira vagy egyes csoportok ízlésére".

Az egyházi éneknek egyedüli mércéje csak a hit 
lehet. H itünket szavakkal (énekelt szavakkal) tudjuk 
megvallani. Itt Kálvin Ágostont idézi: „Senki sem 
tud Istenről méltóképpen énekelni, csak az, akit ő  ta
nít meg erre", mint Dávidot, a Zsoltár szerzőt. Ezért 
alkotják egyházi énekeink alapjait a Zsoltárok, még
pedig m agának a Bibliának szavaival, melyről Cso- 
masz Tóth Kálmán azt mondja, hogy „a bibliai Zsol
tárok könyve: írott Ige". A genfi zsoltárok szövegei 
viszont „igéből m erített énekek".

Az ókeresztyén egyház szertartásának sokkal 
fontosabb részét képezte a zene, m int a mainak. A 
szertartás majdnem kizárólagosan a Biblia eléneklé- 
sére szorítkozott, melyben a celebráns, a képzett 
zsoltárénekes és a teljes gyülekezet szólalt meg, aho
gyan azt a szertartás (liturgia) rendje megkívánta, 
recitálva vagy bonyolult m elizm atikus (díszítéses) 
formában énekelve. Az istentiszteleteken a szemé
lyes bizonyságtétel kezdetben teljes szabadsággal 
nyilvánult meg, a közösség m inden tagjának volt, és 
élt is a lehetőséggel, hogy lehetett „zsoltára, tanítása, 
nyelve, kijelentése, magyarázata, m indenek épülésé
re" (I. Kor. 14:26).

A többszólamúság az egyházzenei gyakorlatban 
az ezredforduló táján jelent meg és indult fejlődés
nek. Eleinte az antifonikus m egoldások alárendeltsé
gében a liturgiába közvetlenül kapcsolta be a részt-
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