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H a lá lá b a n
Valaki hiányzik a székből. Pontosab
ban jelen van, a szavaiból sugárzó fény
nyel. Mészöly Miklóshoz szól, az író
társhoz, a mesterhez. Mégis minden 
szekszárdi szívéhez közel áll ez a Ké
peslap 1965-ből: „angyalok lakása/ 
Szekszárd -  a városom s a városod”. 
Akárcsak a címét Liszt Ferenctől köl
csönzött ördögi Szekszárdi mise Baka 
Istvántól, amelyből monodrámát állí
to tt össze Gacsályi József nyolc, köz
tük több Liszthez köthető, Baka-vers 
és zenei betétek beillesztésével. Orbán 
György adta elő október 19-én a Ma
gyarországi Német Színházban. A mű 
mind a hat karakterét remekül meg
formálta, miközben a pódiumon pusz
tán egy szék volt a társa.

A nyitány után erőteljes, nyugtala
nító akkordok. Pedig a szöveg szerint 
megcsillan a remény Séner János, nyu
galmazott pénztámok számára. A szek
szárdi dalárda egykori karnagyának, 
aki közel egy napon született Liszt Fe
renccel, élete vége felé, 85 éves korára 
talán sikerül megszereznie a hőn áhí
to tt partitúrát, a Szekszárdi miséét, té- 
vedhetetlenül Séner Szent érzet című 
kórusművének dallamtöredékeivel de 
összehasonlíthatatlanul különb meg
formálásban. Azonban már Szürke fel
hők közelítenek. A csekélyebb talen- 
tumú kisember kétségtelenül nem 
többre, csupán a zeneköltő óriás mű
vészetének „szolgálatára” hívatott.

Liszt Ferenc 200. születésnapjának kö
szöntésére újra felhangzott a romanti
ka egyik legjelentősebb zeneszerzőjé
nek Szekszárdi miséje a Szent Mihály 
arkangyal, közkeletű nevén újvárosi 
templomban. A bicentenárium i ese
mények zárásaként az 1984-ben „ki
emelt hangversenykórus” címet el
nyert és azóta is változatlanul magas 
színvonaton működő Szekszárdi Mad
rigálkórus az eredetileg férfikarra írt 
művet Koloss István vegyes kari átira
tában adta elő a Liszt Ferenc-díjas Job
bágy Valér vezényletével.

Liszt nem csak a XIX. századi roman
tikus zeneirodalom legsokoldalúbb irá
nyítóegyénisége volt, de páratlan zon
goraművészként a koncertezésben is 
számos újdonságot vezetett be -  
tudtuk meg Csötönyi László műsorve
tő bevezető szavaiból A madrigálkórus 
Kodály Zoltán Vörösmarty Mihály Liszt 
Ferenchez írt 14 strófás versére 19364>an 
Liszt halálának félévszázados jubileumá
ra népzenei dallamok felhasználásával 
komponált kórusművének előadásával 
kezdte Liszt Ferenc köszöntését.

Ezután egyházi témájú művek kö
vetkeztek. Hiszen a mélyen vallásos 
Liszt érdeklődése az 1850-es évektől az 
egyházzene felé fordult. Elsőként az 
Ave Máriát hallhattuk, majd a leghosz-
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Orbán György előadóm űvész

Megfogalmazódik benne a 
Szekszárdi mise bemutatá
sának gondolata. Míg mind
ez átfut Séner elméjén, ün
nepélyes, gyászos hangú 
dallam szól, a felismerés 
öröme és szomorúsága.

Özvegy Schrődemé leve
le nyomán Séner Budapest
re utazik Ady Endre vona
tán: „nem tarthat már na
gyon soká az út/hamarosan 
megérkezem”. A főváros
ban újabb kudarc érte. A 
földre hányt értéktelen kot
ták között, miként sejtette, 
nem találta meg, amit kere
sett. Ahogy a csalódást köve
tően a sötét bérházból újra 
az utcára lépett, vakító fe
hér fény fogadta. Hamaro
san más dimenzióba kerük, 
a ballon captif kosarában 
felemelkedett a levegőbe, 
hogy az égből csodálja meg a föld új
donsült szépségeit, a fe lú jíto tt Buda
pestet és a világkiállítást Pálóczy, a zsur
naliszta pontos és alapos idegenvezeté
sével Valójában szédülést érzett, és em
lékek tolultak fel benne az angyali Te- 
rézről, akit nem vittek magukkal apjá
val menekülvén Pestről ’48-ban, és a 
beteljesületlen szerelemről Szerelmes 
vers hangzik el: a szerelem szentségé
rő l Azután már Mefiszto táncol A ha

talmas vihar, fergeteg, Mefiszto kerin- 
gője a léghajót sem kíméli. Séner esz
méletvesztését mégsem a földhöz csa- 
pódás, hanem egy a tetőről leesett cse
rép okozta. Csodás látomásokat vizio
nál az álom földöntúli szférába lép. Bir
tokába kerül a Szekszárdi mise partitú
rája. Útban Szekszárd felé, a hajón az 
akkor már tíz éve hatott isteni Liszt Fe
renc hívatja magához, és az álom betel
jesülhet: megkéri, hogy vele és a már

egytől egyig hatottakból álló jénai kó
russal, ha ez a körülmény nem zavarja, 
adja elő a Szekszárdi misét az újvárosi 
templomban. Séner már húsz éve kész 
a halálra. Előtte azonban még szeretné 
megtudni a mestertől: egyedül cseké
lyebb tehetsége volt-e az akadálya an
nak, hogy nem tudott érvényesülni, 
vagy az is, hogy ő Liszttel szemben, bár 
szintén asszimiláns, már hatvan éve 
mindenekelőtt magyar. Ez a szerencse, 
mert „olyan magy arrá, m int akkor, ma 
nem lehetnék", és felbukkan Az apoka
lipszis szakácskönyvéből a megtépá
zott Örökség. A világszerte ünnepelt 
zeneköltő, ugyanakkor m indenütt h ir
dette magyarságát, valójában itthon 
mégis műiden módon igyekeztek meg
akadályozni, hogy tényleg az lehessen. 
Itt a német és a francia Liszt kellett, de 
külhonban sem talált otthonra, minde
nütt díszvendégként ünnepelték. Egy 
misztikus időpontot, az éjfélt tűzi k i a 
mester a találkozóra. Liszt Ferenc éj
szakája a Hal téri házban, egy látomás 
hangzik el az alvó Magyarországról 

Séner Jánost furcsa körülmények 
között érte a halál az újvárosi temp
lom oltára és padsorai között, arcán át
szellemült boldogság körülötte profán 
szerzemények kottái. Felcsendül a 
Szekszárdi mise férfikarának éneke, és 
szól a Gyászmenet Liszt Ferenc: 
Funéraillese nyomán.
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A madrigálkórus az újvárosi tem plom ban adta elő Lisztnek 
a tem plom  felavatására írt művét

szabban, 1862- 1873-ig írt művének, a 
nagyszabású Krisztus-oratóriumnak a 
2. részét. Aztán felcsendült a mű, ame
lyet ugyan az újvárosi templom felava
tására írt Augusz Antal jó barátja, az eu
rópai hírű zeneköltő, mégsem hang
zott el Szekszárdon Liszt életében. A 
Szekszárdi misét városunkban csak

1978-ban, Augusz halálának 100. évfor
dulóján adták elő a Liszt Társaság kez
deményezésére.

Az ünnepi műsor záró darabjaként 
a Krisztus-oratórium Tu es Petrus téte
le szólalt meg elemi erővel: „Te Péter 
vagy, és erre a sziklára fogom építeni 
Egyházamat” -  mondja az oratórium

szövege. Az egyházalapí
tás tettének nagyszerű
sége, ereje Liszt zenéjé
ben is kifejeződik.

A madrigálkórus fel
emelő műsora után a 
plébános beszélt a temp
lom megépítéséről, ami 
Hrabovszky Péterné 
Kassay Anna hagyatéká
ból valósulhatott meg. 
Az alapítvány ügyeit Au
gusz vezette, ezért való
színű, hogy Liszt észre
vételeit is meghallgatták, 
aki vállalta egy mise 
komponálását a temp
lom avatására. A plébá
nos örömét fejézte ki, 
hogy a madrigálkórus 
magas színvonalú elő
adásában 2010 után im
már másodszor hallhat
tuk ezt lélekemelő mű

vet. Reméli, hogy ezzel hagyományt te
remtettek, és évről évre újra hallhat
juk majd a Szekszárdi misét a Szent Mi
hály arkangyal templomban. Ezen a je
les évfordulón lehetővé tette a plébá
nos, hogy a közönség megtekintse a 
templom alapítólevelét és művészi 
tervrajzait. K. E.


