
A Vigilia beszélgetése

Nádasy Alfonzzal

- Tisztelt Tanár úr, kedves Alfonz atya, ismertessen meg bennünket a curricu
lum vitae-vel, egy gazdag életút állomásaival. Mit hozott magával a szülői házból?
Meghatározó volt-e a családi indíttatás pályája szempontjából?

- Veszprém vármegyében, Pápán születtem, 1909. március 21-én, Szent
Benedek napján. Szüleim falun születtek, édesapám falusi lakatosnál inasko
dott. Felszabadulása után több tudásra vágyott, ezért mesterlegényként vé
gigjárta szakmájának külföldi gyárait. Szent büszkeséggel őrizte a megszer
zett bizonyítványokat osztrák, cseh, lengyel, német gyárakból. Ezekkel föl
szerelve került pályázattal Pápára, a felépülő villanytelepre. Harminc év múl
va vizsga nélkül nosztrifikálták az 189Q-es években kapott német bizo
nyítvány alapján a járási főtranszformátor-házkezeléséhez való jogát. Több
találmánya is volt. Édesanyám a szent asszony imádságával, szorgalmával
támogatta apámat, és nevelte második gyermekét (nővérem meghalt).

Első imámat édesapámtól tanultam. Igy hangzott: "Jézus segélj meg." Az
óta is mindig így kezdem imádságomat. Tőle hallottam az első Vas-megyei
népdalokat is. A többi imára anyám tanított, aki minden szabad idejében han
gosan imádkozott, vagy hangosan olvasta az imákat, magyarul és németül.

- Kikazok a jelentős tanáregyéniségek, akik nemes hivatását el6'készítették, meg
határozták?

- Az elemi iskolában áldott emlékű Fekete Magda néni tanított, akihez
öreg napjaiban hálás szívvel visszajártam, mert a gimnáziumban, a pápai
bencéseknél már az első osztályban láttam, hogy semmivel sem tudok keve
sebbet, mint a többiek. Kiváló tanáraim voltak, köztük osztályfőnököm, a
görög-latin szakos Vértes Zoárd, aki cserkészparancsnok is volt, és Németh
Döme, a zseniális autodidakta muzsikus, aki nagyszerű énekkart és zenekart
vezetett, kvartettet alakított diákokból. Nagy [ulián tanárunkkal felváltva
másodhegedűs vagy brácsás voltam. Nekik köszönhetem szüleimen kívül,
hogy filológus és muzsikus lehettem.

- Beszéljünk a papi hivatás jelentősebb stációiról. ,
- Eszemben sem volt, hogy pap vagy szerzetes legyek. Edesapám arról

álmodott, hogy villamosmérnök leszek. Sohasem mondta, de kiéreztem cél
zásaiból. Mivel ötödiktől kezdve a matematika nem volt ínyemre, abbama
radt még a terv is, inkább orvos akartam lenni.

Hatodikos koromban édesapám váratlanul megkérdezte: Mondd, fiam,
igaz, hogy pap akarsz lenni? Máig sem tudom, minek az alapján kérdezte.
Megfordult bennem a világ, mint a szédült, átrohantam a szomszédos bencés
templomba, de semmit sem tudtam szólni. Mint a villám hatott rám édesa
pám kérdése.
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Beadtam a kérvényemet Pannonhalmára, és föl is vettek. Érettségi után
szakot kellett kérni. En magyar-latint kértem, de görög-latint kaptam. Ma
gyart azért kértem, mert nagyon megszerettem a magyar irodalmat, magam
is írtam verseket és novellákat ifjúsági lapokba és az önképzőkörben. Egyszer
súlyos beteg lettem a tüdőmmel, féltem, hogy nem lehetek bencés, végül
mégis megvalósulhatott a szándékom.

- Idézzük fel a második világháború ésaz ötvenes évek szomorú időszakát, amely
egyben az isteni kegyelem megérzésének legtudatosabb periódusa is volt.

- 1933. Péter-Pálkor Sopronba kerültem. ott lettem öntudatos muzsikus
a gyermekek között, akkor kezdtem igazán felhasználni azt, hogy hatéves
koromtól tanultam hegedülni. Szívesen vezettem az énekkart, a zenekart,
cserkész voltam. Közben tovább tanultam hegedülni Horváth Józsefnél, a
kiváló zeneiskolai igazgatónál.

A kettős kultűrájú város óriási hatást tett rám. Még öntudatosabbá tette
hazafiságunkat a kezdődő hitlerizmus szomszédságában. Naponta kellett tájé
kozódni álnok terveikről. felvilágosítani, óvni tanítványainkat. Közben mégis
sokszor jártunk Bécsbe hangversenyre. Ott hallgattam a világ akkor legismer
tebb karmestereit, hangszeres művészeit, 1937~től ritkult a lehetőség, majd tel
jesen elmaradt a zaklatások miatt. 1940-ben el kellett mennem Sopronból.

Esztergomba és Budapestre kaptam beosztást. Esztergomban az is
kolánkba tanárnak, Budapesten pedig a Zeneakadémiára növendéknek. 1943
ban behívtak tábori lelkésznek. A felejthetetlen Bárdos Lajos megengedte,
hogy előbb vizsgázzam. Egyév múlva orosz fogságba kerültem. Tiszti-, mun
ka-, büntető-, hízlalótábor után 1947-ben kerültem haza.

A jóságos Isten segítő kegyelmét addigi életemben is mindig éreztem és
tudtam, de olyan öntudatosan, mint a fronton és a fogságban, sohasem. A
szerzetespapi és muzsikusi hivatásban sohasem gondolt, sohasem sejtett le
hetőség nyílt arra, hogy másokért dolgozva segítsek. Azóta is állandóan ka
pom a visszajelzést gimnáziumi tanítványairnon kívül katona- és fogolytár
saimtól. Ma is azt vallom, hogy érdemes volt a leglehetetlenebb helyzetekben
is kockáztatni a bajtársak javára. Ezzel kapcsolatban sikerült megmenteni
hatszáz oldalas hadinaplómat. Tábori lelkész hasonló adatait még nem olvas
tam, örülnék, ha más paptestvér adatait ismerném.

Munkáját illetően a tábori lelkész mindenkitöl és mindentől független,
mégis függelem alatt áll, mert "főhadnagyúr". Normális parancsnoknál min
denben tudott segíteni, szúklátókörú feljebbvalónál "csak papi" léte miatt
nagyon korlátoltan. Az utóbbiaknál mindig meg kellett keresni a módot,
hogy mégis a józan ész döntsön. A fogságból visszatérő több ezernyi fogoly
társ máig is jelentkező hálája rnutatia: ezt is érdemes volt!

Sohasem ismertem volna meg az emberi élet legmélyére süllyedt állapotot,
amely állandó imádságot követelt a Szentlélek fölvilágosító kegyelméért. so
ha annyi megtérést, férfi öntudatú éleijobbulást nem láttam, mint a szinte
ősegyházi nyilvános gyónások keretében, a zsúfolt barakkban. Mennyi ötle
tet, áldozatot találtak ki annak elérésére, hogy az eltiltott szentmise és szent
beszéd megvalósuljon. Protestánsok, mint testvérek, éppen úgy segítettek,
hogy "tiszta legyen a levegő", és misézhessem. Pedig az őrség néha emelte
a "tarifát", a dohányt, melyről szegény magyar "plenninek" le kellett rnon
dania. De úgy látszik, a mise megért egy-egy pakli dohányt.
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Ha megengedték, nem barakkokban, hanem szabadtéren végeztem a szent
liturgiát. A büntetőtáborban háromszor azzal büntettek, hogy elvették a
kegyszereimet. Mindannyiszor visszaloptam az eszméletlenül részeg tábor
parancsnoktól. Ugyanott bevezetésül félholtra vertek bennünket, de aztán
nem bántottak. Ott értem meg életem leghidegebb napjait: negyvennégy és
fél fok, Fölhízlaltak bennünket egy másik táborban és hazakerültünk.

Ujra itthon! Még egy évig tanítottam egy budapesti bencés gimnáziumban.
Az énekkaron kívül felújítottam a háború előtt Lébényi Szilárd rendtársam
által megalapított Schola Benedictinát, a középkori énekiskolát. Iskolánk
megszűnte után tanítványaink mind visszajöttek a Scholába. A nyo1c
vannegyedik éneklésünk után kijött két ávós, és követelte, hogy a "csuhás"
azonnaloszlassa szét a gyerekeket. A gregorián rész azonban megmaradt,
melyben a szülők és a leánytestvérek énekeltek, és énekelnek a mai napig,
mint Szent Skolasztika énekes imaközösség Budapesten.

Közben jelentkeztem a Zeneakadémián. A titkárság további vizsgát rendelt
el, ugyancsak Bárdos Lajosnál és dr. Bartha Dénesnél. Egyik sem értette az
okát, de levizsgáztattak. Mire visszamentem a titkárságra, hogy a "leletek"
alapján megkapjam adiplomát, megtagadták. Nagyon zavaros feleleteket ad
tak ugyanazok, akik pár héttel előtte látszólag megértők voltak. Akkor már
magamon tapasztaltam a papsággal szembeni ellenérzés hivatalos megnyil
vánulását. Sokan ajánlották, hogy szóljak Kodálynak, hiszen ismerték kap
csolatunkat. De míg mások számára sokszor kértem tőle segítséget, a magam
ügyét magam akartam véghezvinni. Kudarcot vallottam, de ma is büszke
vagyok a háttérre, az okra, hogy "csak" végbizonyítványom van. Ugyanak
kor civil katonatársaim megkapták az engedélyt.

- Hit és zene. Mit jelent az Ön számára a muzsika? Meséljen nekünk Kodály
Zoltánhoz fűződő kapcsolatáról.

- Ha nem lett volna eddig is töretlen a hitem a legembertelenebb körül
mények között is; itthon pedig az ötvenes évektől kezdve az emberi jellem
telenségek, fúrások, áskálódások láttán; a zeneművek maguk is, mint termé
szetes segítők, az egyházi és világi szövegek még jobban öntudatosították
bennem a hitet. A kegyelmi életen kívül földi hivatások is napról napra adták a
hitet, erősítő, aprónak látszó, de értékes segítséget. Hiszen a népdalok csodálatos
világa az emberi érzések szent kivetülése. Az egyházi művekben pedig a Szent
írás gondolatainak Krisztus-hirdetése állandó hangos hitvallásra késztet.

Sohasem fogtam mű elemzéséhez anélkül, hogy ne a szöveggel kezdtem
volna. Ezt a módszert már 1925-től, a gregoriánból tanultam, melyre Pannon
halmán [anota Cirill rendtársam és tanárom hívta fel a figyelmet, és adott
példát felejthetetlen magyarázataival. Ö a római Szent Anzelm kolostorunk
akkoriban nagyon híres gregorián-tanárainál tanult, és az apátság nagy te
kintélyű kórusában énekelt. Bármennyire fejlődött a kutatás, Cirill atya alap
szemlélete ma is cáfolhatatlan. Erre sok kitűnő külföldi bencés kórustól és
karvezetőtől kaptam bizonyítéket.

Kodályt személyesen 1937-ben ismertem meg. Mikor megtudta, hogy gö
rög-latin szakos vagyok, azonnal kért, hogy ha Budapesten vagyok, mindig
keressem föl. Gyakran jártam a fővárosban, eleget is tettem az engem kitün
tető meghívásnak. Rögtön megmondta, hogy szeretné felújítani görög és latin
tudását, legyek segítségére. Már kezdetben, ahányszor mód volt rá, órákat
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ültünk egy-egy gimnáziumi vagy egyetemi auctor mellett. 1940-től hetenként
kétszer, háromszor, néha négyszer olvastunk. Rám bízta a választást: a
klasszikusok és a Szentírás volt az anyagunk, az egyházatyákkal együtt. A
Gondvíselésnek végtelenül hálás vagyok, hogy egyszerűbencés létemre mel
lette lehettem. Korunk már megítélte, hogy ő a 20. század legnagyobb egy
házzenésze, a világ egyik legkiválóbb zeneszerzője, és századunk legnagyobb
tekintélyű magyar közéleti személyisége.

Rengeteget tanultam tőle. Nekem is nagyon sokat kellett készülnöm, mert
nemcsak bámulatos tudással rendelkezett mindkét nyelvből, de igazi zseni
alitása akkor mutatkozott meg, amikor egy-egy szövegnél az elolvasás és a
fordítás után következtek a kérdések, vagy az időt és szerzőket átfogó ösz
szehasonlítások. Többet tanultam, mint az egyetemi évek alatt, hogy álljam
az állandó ostromot. Ha nem tudtam felelni, akkor a rendtársaimhoz fordul
tam, vagy a könyvtárban jártam utána. Sohasem feledkezett meg a függőben

maradt feleletről. Otthonában, a Galyatetőn, a kórházban egyaránt igényelte
az állandó olvasást, áldja meg az Isten a sok ezer kérdéséért. így tudatosítot
tam az állandó "hajszolásból" annak az összefüggését, amit Jézussal kapcso
latban szoktunk a lelki életben hangoztatni: ha valaki megáll Jézusra tekin
tése közben, az elmarad, mert az Ur állandóan halad.

A hit kérdése állandóan foglalkoztatott bennünket. Nemcsak olyan formá
ban, hogya pogány világ milyen mély emberi tulajdonságokat alakított ki,
amelyek az őskinyilatkoztatás emlékei. De abban is, hogy az újkoriak Krisz
tus tanításában megkapták a megváltottság isteni magaslatát. Gyakran előke

rült egyazon olvasásban Homérosz és Szent Pál, máskor Aiszkhülosz és
Aranyszájú Szent János, megint máskor Plutarkhosz és Jézus stb.

Mindig elvekben gondolkodott. Meggyőződésem,hogy életének utolsó év
tizedeiben, sok megnyilatkozásakor azért említette olyan hangsúlyozottan az
elveket, mert előtte sokat gondolkodott a felszínre került hasonló lángelmék
gondolatairól. Sokszor ráismertem a Szentirásra vagy valamelyik olvasott
szerzőre egy-egy mellékmondatban, így hasonlított át "pogány" gondolato
kat keresztény felfogású ember saját gondolatává. Aki azonban ismeri a val
lástörténetet, tudja, hogy ha valaki igazságot hirdet, az mindig Krisztus igaz
sága. Halála előtt pár nappal, a kórházban is olvastuk a soron következő

evangéliumi szakaszt és az egyik görög tragikust.

- Ma életének jelentős részét Győrött, a "három folyó városában" tölti. Hallhat
nánk néhány szót pedagógiai tevékenységéről?

- Mikor negyvenkét évi tanítás után abba kellett hagynom a délelőtti

oktatást, az új igazgató megkért, hogy délután tanítsam a tanulókat görögre
és franciára. Addig ugyanis oroszt tanítottam, amiből diplomát szereztem,
fölhasználva a fronton és a fogságban szerzett nyelvtudásomat. Otromba ne
hézségeket állított a minisztérium és a helyi oktatási hatóság a diploma meg
szerzése elé, de végül mégis sikerült.

A hét elején a győri rendházban tartózkodom, utána Budapestre utazom,
vagy ahova hívnak egyházzenei előadásokra. Ameddig Isten erőt ad hozzá,
mindig szívesen megteszem, akár szerzetespapi hivatásomban, akár az egy
házzenét megismerni kívánó pedagógusok számára. Az utolsó három évben
megnyílt a lehetőség az egyház kimeríthetetlen énekes kincsének, a gregori
ánnak a tanítására. Mivel negyven éven át ez hiányzott a képzésükből. sze-
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retnék pótolni a több tudásra vágyó pedagógusok. Eddig nem tudtam min
denhova elmenni, ahova hívtak; olyan nagy az igény. Csodálatos látni, hogy
a magas képzettségű ének szakosok mennyire nyitott szemmel és szívvel
fogadják az egyház legszentebb világát a hangzó liturgiában. A protestáns test
vérek ugyanígy igyekeznek saját énekeiket is liturgikusabban megismerni.

- A gregorián iránti érdeklédése milyen egyéb területeken nyilvánul meg?
- Európa sok országának sok kolostorát és székesegyházát bejártam. ahol

magas fokú művészettel és hittel ápolják a szent liturgiát. Eljutottam Észak
Amerikába is: a nemzetközi egyházzenei kongresszus tagjaként ott is módom
volt a keleti part híres kolostorait megismerni. Minél inkább kiveszett az igazi
hangú liturgia az elmúlt évtizedekben szerte a világon, annál inkább öntu
datosodott apostoli buzgóságú emberekben, közösségekben a művelése. Ma
gam is lelkiismereti kötelességemnek érzem, hogy segítsek a megújításában.
Voltak hosszú évek, mikor például Budapesten egyetlen gregorián együttes
működött megszakítás nélkül, mióta hazajöttem: a már említett Szent Sko
lasztika.

Mindig több helyen éled fel az igazi liturgia iránti igény. De sajnos a sok
ízléstelen és .muzsikénak" álcázott mű becsempészése a szent liturgiába 
sokszor egyházi segédlettel- még több felvilágosítást, nehéz küzdelmet igé
nyel. Elképzelhetetlen, hogy a szent liturgiához szubkultúrát képviselő Or
dinárium tartozzék. A kisgyermek nem idióta, aki nem érti a szövegek csodá
latos világát, ha felnyitják neki a hozzá vezető utat. Nemcsak én tudtam
nyolc-tíz éves gyermekeknek megtanítani a gregoriánt, preklasszikus és mo
dern magyar zeneszerzők3-4-5 szólamú műveit, Ahogyan én is, osztálytár
saim is nehézség nélkül megértettük a dallamban és szövegben rejtőző szép
séget, mikor tanárunk elénk tárta a belső kincset és dallamösszefüggést.

Ahogyan csökkent a népdalok megértése - tisztelet azoknak az iskolák
nak, ahol ez nem tapasztalható -, ugyanúgy a templomban énekelt néhány
Ordinárium színvonala is. Elfelejtettük a Szent Piusz által felállított hármas
igazságot: művészi, szent, általános. Pedig nagy segítség a sok civil muzsikus
testvér, aki a rátalálás gyönyörűségével tanítja meg apró és felnőtt tanítvá
nyainak és rajtuk keresztül a templomi közösségnek a szent zene remekeit.
így alakulnak meg országszerte a szkólák. Már nevük is jelzi a stílus magas
színvonalának igényét, hiszen a név arra kötelez, hogy vallásra való tekintet
nélkül, a szent zene legősibb korától kezdve minden időszak legkiválóbb
műveinek megtanulásával dicsérjék az Urat.

Ez utóbbi időszakomhoz tartozik az a fontos esemény, hogy 1948-ban fő

apáti felszólításra pályáztam él Központi Szeminárium Musica Sacra tanári
állására. Kodály adott támogató sorokat. Az akkori helyzet hozta magával,
hogy a kari ülésen az a vélemény győzött, hogy még egy szerzetest ne ve
gyenek maguk közé. Harminckét év múlva a bíboros prímás (erkölcsi elég
tétel?) kinevezett ugyanerre az állásra. Tíz évig tanítottam, azt hiszem, teljes
lelkiismeretességgel és igyekezettel, de csak kevés eredményt értem el.

Istennek hála, hogy máig sem vesztettem el hitemet, buzgóságomat mun
kámban. Azóta, hogy nem vagyok szemináriumi tanár, valahogyan a "pogá
nyok" közé járok. Ha nem is téríteni, csak a bennük levő lelki szomorúságot
enyhíteni a szent liturgia világával.

Retkes Attila
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