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REKLÁM

A Credo in unum Deum vagy 
más nevén a Brassói mi-
se ősbemutatóját a bras-

sói Fekete-templomban tartották 
szeptember végén, legközelebb 
pedig a csíksomlyói kegytemp-
lomban csendül fel október 15-én, 
19 órától. Az alkotás katolikus, 
evangélikus, lutheránus, orto-
dox felekezetű magyar, román és 
száz közösségeket hozott össze. 
A projekt magját a brassói Bach 
kórus képezi, hozzá csatlakoz-
tak más erdélyi evangélikus kó-
rusok Szebenből, Medgyesről, 
Szászrégenből, illetve a csíksze-
redai Lux Aurumque kamarakó-
rus. A több mint nyolcvan tagú 
egyesített kórus mellett a mise 
megszólaltatásában közremű-
ködnek szólisták is. A koncert 
karmestere Steffen Schlandt.

Testhezálló feladat

„Tavalyelőtt volt egy közös pro-
jektje a Lux Aurumque kamara-
kórusnak Steffen Schlandt-tal, 
amikor is ő volt a Csíkszeredai 
Régizene Fesztivál közös kóru-

sának karmestere. Mondta, hogy 
szeretné, ha a Brassói mise-pro-
jektben részt venne a kórusunk, 
rá is bólintottunk, testhezálló 
volt ez a feladat. Megkérdezte azt 
is, hogy mivel többszerzős misét 
szerzett, amely több nyelven szó-
lal majd meg,  tudok-e valakit, aki 
magyar nyelven egy tételt elvál-
lalna. Rögtön Szalay Zoltán jutott 
eszembe” – magyarázta Ványo-
lós András, a Lux Aurumque ve-
zetője, amikor egyik próba előtt 
leültünk beszélgetni.

Az első rész sajátosan magyar

A Brassói mise egy közép-
kori  istentisztelet szerke-

zetét követi. A Kyrie (Uram, 
irgalmazz) Szalay Zoltán csík-
szeredai zeneszerző tollából 
származik, középkori grego-
rián dallamok és 17. századi 
énekes egyházi magyar szöveg 
felhasználásával a Cantionale 
Catholicum énekeskönyvből. 
A zeneszerző kifejtette: ami-
kor megrendelték tőle ezt a 
tételt, arra gondolt, hogy grego-
rián dallamokat fog beleépíte-
ni. Hosszas keresgélés után ki 
is választott néhányat, olyano-
kat, amelyek a magyar népze-
ne hangrendszerével nagyon 
közeli rokonságban vannak: 
pentaton gregorián dallamo-
kat. A dallamokat meghagyta 

eredeti nyelven, ahogy a kö-
zépkorban énekelték, és ma-
gyarul is ugyanezt beleépítette 
az első tételbe. A magyar szö-
vegeket a Cantinale Chatolica-
ból vette, ezek 17. századi 
szövegek. „És noha ott dalla-
mok is vannak, nem érintettek 
meg annyira, hogy átvegyem 
ezeket a Kyrie-tételbe. Inkább 
saját magam írtam különböző 
dallamrészleteket, pentaton 
hangsorban, így aztán a grego-
rián pentatóniája és a magyar 
szövegek pentatóniája egy-
részt egy bizonyos egységet 
kölcsönöz ennek a két külön-
böző anyagnak, másrészt egy-
fajta ellentét is van közöttük” 

– mutatott rá Szalay Zoltán. 
Hozzátette, a magyar szövegű 
dallamok elsősorban népdal-
hoz hasonló szerkezetek, dal-
lamvonalak, ezért – egyrészt 
a pentatónia miatt, másrészt 
ezek miatt a dallamok miatt 
– , a mű első tétele egy sajáto-
san magyar tétel.

A zeneműben a Dicsőség 
elnevezésű rész német nyel-
ven, a Credo (Hiszekegy) la-
tin nyelven csendül fel ,  a 
Sanctus (Szent vagy) román 
nyelven van írva, a záró rész, 
az Agnus Dei (Isten báránya) 
angol nyelven hangzik el.

PÉTER BEÁTA

Erdély egyházi, zenei és nyelvi sokszínűségéről

Csíksomlyón a Brassói mise

A brassói bemutató. Vasárnap Csíksomlyón hallható a zenemű

Erdély több évszáza-

dos egyházi, zenei és 

nyelvi sokszínűségé-

re reflektál a Luther 

Márton által elindított 

mozgalom ötszázadik 

évfordulójára az a 

mű, amely öt kortárs 

zeneszerző tollából 

született.

KORÁBBI FELVÉTEL: BENEDEK BÉLA

Sándor Csaba Táncoló Székely-
föld című előadására és az ezt kö-
vető táncházidény-megnyitóra, 
Zugtáncra várja a néptánc ked-
velőit a Hargita Nemzeti Szé-
kely Népi Együttes október 16-án, 
hétfőn este hét órától. A Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes 
tájékoztatója szerint a Zugtánc 
a város egyik olyan program-
ja, amelyik évtizedes fennállása 
alatt kinőtte nevét. A programot 
az András Alapítvány működteti 
a Hargita Megyei Hagyományőr-
zési Forrásközpont támogatásá-
val, és úgy látják, a tánctanulási 
igény szülte baráti összejövetel 
mára társadalmi szükségletet el-
látó rendezvénnyé vált. Hogy az 

igényeknek megfeleljenek, a tánc-
tanítás két csoportban zajlik, kez-
dőknek és haladóknak, és hogy 
a kisgyermekes szülők is szóra-
kozhassanak, minden táncház-
ban gyermekfoglalkoztatás is 
zajlik. Lesz szabad tánc és ter-
mészetesen élő zene, táncot pe-
dig Antal Zsolt és Péter László, 
a Hargita Együttes táncosai ok-
tatnak. A hétfői esemény ünne-
pi hangulatát fokozza, hogy a 
Székelyföldi Napok keretében, a 
táncház előtt Táncoló Székely-
föld címmel Sándor Csaba − a 
balánbányai Ördögborda Nép-
táncegyüttes vezetője − ze-
nés-táncos néprajzi előadását 
nézhetik meg az érdeklődők.

Évadnyitó a Zugtáncban

Indul a táncházidény: hétfőtől ismét lesz táncoktatás, tánc

FOTÓ: HARGITA SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES

A Csíki Játékszín 
hétvégi programja
Ma délután öt órától a gyer-
gyószentmiklósi XII. Nemze-
tiségi Színházi Kollokvium 
keretében Csíkszeredában, 
a székhelyén játssza a Csíki 
Játékszín Egressy Zoltán 
Portugál című tragikomédi-
áját. Amint Parászka Miklós, 
a Játékszín igazgatója kö-
zölte, az előadásra várnak 
szakmai zsűrit Gyergyó-
szentmiklósról, de azon 
csíkszeredai nézőket is, akik 
korábban nem látták ezt a 
produkciót. 
Vasárnap este hét órától a 
Tisztelt ház című produk-
ciójával Csicsóban lép fel a 
társulat.

Térzene 
a Szabadság téren
A parajdi, sófalvi és székely-
keresztúri fúvószenekarok 
népiskolás diákjai térze-
nét adnak Csíkszeredában 
október 15-én. A Hargita 
Megyei Művészeti Népisko-
la közlése szerint a fiatalok 
előadását vasárnap 13 és 
15 óra között lehet hallani a 
Szabadság téren.




