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ELÕSZÓ

A Magyar Schönstatt Családmozgalom lelki vezetõje, Tilmann Beller schönstatti atya és az osztrák zeneszerzõ és schönstatti édesapa, Alois Lugitsch közösen alkotott MÁRIA musical legkedvesebb dalaiból
összeállított válogatást tartja most kezében a Tisztelt Olvasó, valamint az egyik énekre készült szövegadaptációt, az Üdvözlégy Máriát.
A 2006-ban készült musicalt a Magyar Schönstatt Családmozgalom 25 éves jubileumára tanulta meg és
mutatta be Budapesten a Magyar Schönstatti Ifjúság 2008-ban.
A kétrészes mû megtanulása és színre vitele nagy feladatok elé állította a Varga Erika vezette Magyar
Schönstatti Ifjúságot, a barátokat és hozzátartozókat, valamint a nagyszabású produkció segítõit.
Az eredeti német nyelvû szövegkönyvet Guld Veronika fordította magyarra, majd Kokas László, Zajkás
Rozi és Péter illesztette egymáshoz a verset és a zenét. Az ifjúságból alakult zenekarra áthangszerelést kellett végezni, amely a késõbbiekben zenei vezetõ feladatokat és vezénylést is vállaló Fülep Márk munkája.
A tanulás elsõ része egy egyhetes balatoni zenei tábor volt 2008 nyarán. Itt Zajkás Rozi az énekesekkel,
Fülep Márk a zenekarral foglalkozott és a Magyar Schönstatti Lány- és Fiúmozgalom tagjai pár nap alatt
összekovácsolódott együttessé lett. Az õszi próbákra csatlakozott Hegyi Benjámin, a koreográfusunk, majd
Jelencsik Mátyás, aki vállalta a musical rendezését és kidolgozta az elõadás részletes forgatókönyvét. Az õ
munkáját vitte tovább a késõbbiekben Topa Béla. Zajkás Péter dramaturgiai tanácsaival mindvégig segítette
a próbákat. A díszletek és jelmezek alkotói Lantos Enikõ és Lõw Helga voltak, segítõjük Komáromi Mária.
Hangmesterünk Mérõ Gellért, a fénytechnikai munkatársa Naszvadi Márton.
Köszönettel tartozunk továbbá:
Bartal Gergõ (CD-borító), Berszán Feri (plakát),
Fülep Márk (belsõ használati szövegkönyv, CD zenei rendezés, gitáros kotta),
Görög Márton, Gál László (fotók), Oláh Gyöngyvér (kellékes), Ozsvári Imri (rajz),
Palásthy Imre (kottagrafika), Somodi Ádám (hangfelvétel), Szelestei Péter (videó),
Varga Katalin és Júlia, Radnóczi Gergely (logo), Varga Orsi (szövegkönyv), Zajkás Rozi (gitáros kotta),
valamint:
Bujbáczi Bálint, Komáromi Ferenc és Péter, Perei Nóra és családja,
Sallainé Karikó Éva, Varga Károly
Gamper Ferdinánd
és
Varga Erika
részére.
Azon kívül számtalan szülõi segítség érkezett olyanoktól, akik a próbák és az elõadások hátterében dolgoztak, és azon fáradoztak, hogy minden rendben alakuljon!
Köszönet és hála érte mindnyájuknak!

A Magyar Schönstatt Családmozgalom
a musical bemutatóját és ezt a kiadványt
ajándékul adja
Tilmann Beller atyának
Budapest, 2009. március 20.
a közreadók
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1. Lelkünkben néha sûrû éj honol…
(részlet)
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2. Mostantól együtt járjuk már…
A Hogy én legyek az apja? címû dal részlete
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3. Mária, oly jó, hogy itt vagy!
Az Útra kelek címû dal részlete
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11.a Üdvözlégy, Mária
Az Útra kelek címû dal alapján
zene: Alois Lugitsch
Fülep Márk feldolgozása

11.b Gegrüsset seit du, Maria
Nach dem Lied „Ich bin auf dem Weg”
Musik: Alois Lugitsch
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ÚTMUTATÓ A FÜZETBEN TALÁLHATÓ ÉNEKEKHEZ
A füzetben található énekeket könnyû megtanulni. Ha több szólamban éneklünk, ügyeljünk a szólamok arányos
elosztására. Ha ez nem sikerül, inkább a felsõ szólamot énekeljük, vagy két szólam esetén a felsõt a lányok, az alsót a
fiúk, amint ez néha jelezve is van. A dalok legtöbbje eredetileg szólóének; az alábbi listában feltüntettem, hogy az
adott dal a musical pontosan melyik száma, annak mely részlete.
A dalokat énekelhetjük a capella is. Zeneileg gazdagabb és biztosabb az éneklés akkor, ha gitár kíséri. Még szebbé tehetjük az áhítatot, ha a gitár mellett egyéb hangszerek is megszólalnak: ezeket a kottában jeleztem (hegedû, fuvola, furulya, cselló), ám a hangszerválasztás csupán ajánlott, az eredeti hangszerelést próbálja követni. Sõt a
hangszerelés tetszés vagy lehetõség szerint változtatható. Gyakorlatilag bármilyen hangszer alkalmazható, amellyel
az adott kulcsban a játékos jól tud kottát olvasni. Egyes dalokat hangszerszólókkal és énekes szólókkal is variálhatunk,
hogy ezáltal megszólaltatásuk színesebb legyen. Ha csak gitárjátékosunk van, akkor ajánlott az énekek kezdését illetve befejezését külön jelölés alapján, mint elõ- vagy utójátékot játszani, illetve a gitáros, saját gyakorlatától függõen,
az énekszólam kezdõ illetve utolsó néhány ütemének akkordjait is bejátszhatja finoman. A gitáros igyekezzen minden
esetben az elõírt ritmikai alaphoz tartani magát, mert az a musical alapritmusát jelenti. Mindemellett a gitáros igyekezzék szép akkordfelbontásokkal változatossá tenni a dalokat. Ügyeljünk a tempóra, hogy nehogy indokolatlanul lelassuljon, vagy felgyorsuljon. A szöveg értelmezése és az együttes muzsikálás legyen a cél.
Ezen énekek a közös imádság méltó kifejezésére szolgálnak, ezért minden törekvésünk ellenére ne feledjük: csak
halovány mását tudjuk visszaadni annak, amit egy musical teljes énekkara és zenekara valójában adhat. Minden zene
csendbõl születik, és a szó, ha elakad, a csenddel egyesül és úgy segít minket megnyílni Isten felé. Igyekezzünk a
csöndben Istennek átadni imádkozó szívünket és meghallani Isten szavát. Javasoljuk, hogy a szép dallami fordulatokon és elsõsorban a szövegen legyen a hangsúly. Jelen kiadvány célja: könnyen énekelhetõ és egyszerû hangszerkíséretekkel ellátott énekes kottát adni a MÁRIA musical válogatott dalaiból, közös alkalmakra, egyházzenei áhítatokra,
imádsághoz.
Alábbiakban a musical-dalok eredetét közlöm rövid ismertetõvel.
1. Lelkünkben néha sûrû éj honol… Eredetileg az 5. tétel elsõ 20 üteme, azonos a cím és a hangnem. A dal Kata
és Pál narrátorok kettõse, ez a darabban József kétségekkel teli énekének a bevezetõje.
2. Mostantól együtt járjuk már… Az eredeti 7., „Hogy én legyek az apja?” c. tétel, 22. ütemétõl kezdõdik, A-dúrban. A musicalben a versszakok fordított sorrendben hangzanak el. Mária és József duettje valóságos záró himnusz,
amely gyönyörû képekben fogalmazza meg a házaspár és Isten alkotta hármas egységet.
3. Mária, oly jó, hogy itt vagy! Eredetileg a 8., „Útra kelek” c. tétel második fele, E-dúrban. A közreadott dal, Erzsébet éneke, akkor hangzik el, amikor Mária megérkezik Erzsébethez.
4. Ne féljetek! Eredetileg a 10. tétel, azonos a cím, D-dúrban. A kétszólamú rész Kata és Pál narrátorok karácsonyról szóló bevezetõje, amelyet a kórus ünnepi éneke követ: „Dicsõség Istennek!” A narrátorok szöveges zárójelenete
itt már nincs közreadva.
5. Dicsérünk Téged, hálát zengünk. Eredetileg a 13. tétel, kevés rövidítéssel, azonos címmel, D-dúrban. Nagyszabású kórustétel, a musical elsõ részének fináléja.
6. Csoda történhet. Eredetileg a 15. tétel, azonos címmel és hangnemben. A kánai menyegzõn megtapasztalt isteni
csodáról elmélkedik Kata és Pál „csodahimnusz” duettje.
7. Mária velünk van. Eredetileg a 16. tétel, azonos a cím, E-dúrban. A nép énekli. Ha egyetlen dalban össze lehetne foglalni a musical eszmei mondanivalóját, akkor ez az a dal.
8. Üldözték Õt! Eredetileg a 17. tétel, kevés rövidítéssel, azonos a cím, g-mollban. A musicalben a színpadon eljátszott passiótörténetet mondja el rövidített formában ez a tétel. Mindkét versszakot a narrátorok kétszer éneklik el.
A „lassabban” tempójelölés a közreadó javaslata: a mûben ez Mária fájdalmas éneke a kereszt lábánál. A számot
mindvégig zeneileg meghatározó ritmika teszi feszültté.
9. Csak rettegtek és féltek õk. Eredetileg a 19. tétel, a zenekari bevezetõ és utójáték nélkül, azonos a cím, E-dúrban. A dalt Kata és Pál énekli a 10. ütemig. Az ezt követõ szakasz Mária lelkesítõ dala, amelyet az apostoloknak énekel. (E sorok írója ebbõl a dalból készítette a musical Tapszenéjét, amelyet a zeneszerzõ Alois Lugitschnak ajánlott.)
10. Az Isten küld. Eredetileg a 20. tétel, az elsõ 22 ütem és a befejezõ 8 ütem elhagyásával, azonos cím, G-dúrban.
A musical fináléja Máriával, az apostolokkal és a néppel.
11. Üdvözlégy, Mária. A 8., „Útra kelek” c. tételnek az Erzsébet és Mária szólóiból – ebben a sorrendben – összeillesztett a legszebb Mária-imánk szövegadaptációja, amely e sorok írójának munkája (11.a). A német nyelvû változatot (11.b) Alois Lugitsch öntötte végleges formába. Köszönöm a Magyar Schönstatt Családmozgalomnak, hogy
közzé teszi!

Fülep Márk

