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Mivel jellemezné azt a
zenei korszakot, Iul
egyáltalán beszélhetünk
korszakról, amelyben
komponál?

Orbán Györggyel
Számomra úgy tűnik, hogy korszakváltás idején élünk, azt azonban
nehezen tudnám tárgyilagosan megítélni, hogy az elmúló korszak
végének vagyunk-e részesei, vagy egy jövendő hírnökei. Szeretném
hinni, hogy az utókor a felszálló ághoz sorol majd. Mindenesetre a
zenetörténetben is megfigyelhető az előző generáció művészetének,

zenéjének kétségbevonása, az apák rituális legyilkolása. Ahogy a
romantika a klasszikus kor feje felett nyúlt át a középkor zenéje
felé, úgy viszonyulunk mi is a romantikához, k és őromántikához.

Úgy látom, az elmúlt harminc-negyven esztendő egy kissé szá
raz, fokozatosan elvékonyodó, kiüresedő korszakként vonul majd
be a zenetörténetbe. Ebből származik elbizonytalanodásunk is.
Úgy is mondhatnám: ha a huszadik század végén egy zeneszerző

pontosan meg tudja mondani, mit csinál, vagy mit kell csinálni,
feltehetően nem mond igazat. A tanácstalanság okai sokr étűek.

Egyrészt nem vagyunk a technológiai, technikai eszközök olyan
fokú birtokában, mint Mozart volt a saját korában. S hogy Mo
zart példájánál maradjunk, nem szabad elfelejtenünk, hogy rá, il
letve a zenéjére abban a korban egyértelműen szükség volt. Ez
ma, a mi zenénkre vonatkozóan nem ennyire kézenfekvő.

Másrészt nem hagyhaljuk figyelmen kívül, hogy egy olyan
században élünk, amelyben különféle ideológiák jegyében milliós
nagyságrendű tömeggyilkosságok történtek. Az ideológiák hatása
alól a művészet sem vonhatta ki magát. A túlideologizáltság már
a század első felében megjelent, és azóta is jelen van, kisebb na
gyobb intenzitással, nagy mértékben befolyásolva a század
klasszikusait is. Például Bartók 1937-38-ban, a Hegedűverseny ide
jén bekövetkezett nagy stiláris fordulata szerintem nem más , mint
az önmagához való megérkezése egy olyan periódusból, amikor
remekműveket alkotott ugyan, de egyben ösztönösen meg akart
felelni bizonyos elvárásoknak. A fordulattal egy magába forduló,
líraibb és humánusabb hangvétel került előtérbe, és örök veszte
ség, hogy nem tudjuk meg soha, mi jött volna a Concerto után.
Valószínűleg nagyon eltávolodott volna attól a modernista szel
lemtől, ami oly frissen és hatalmas lendülettel jelentkezett nála a
tízes, húszas években. Az ideológia megérintette tehát a legna
gyobbakat is.

Ilyen előzmények után nem csoda, hogya negyvenes, ötvenes,
hatvanas, hetvenes évek zenéje ilyen szomorú képet mutat, azzal
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Ezekinkább egykorszak
végének jegyei. Hova le
het innen továbblépni?

Milyen szerepe van az
elmúlt korok zeneiörök
ségének az új utakkere
sésében?

együtt, hogy ebben az időben is születtekremekművek, és tulajdon
képpen csak ezekkel szabadna foglalkozni. Ám kitűnő, sőt zseniális
zeneszerzők egyre nagyobb számban írták a jobbára meddő műve

ket. Ennek a folyamatnak nem is lehetett más a végállomása mint
az abszolút elhallgatás: John Cage híres-hírhedt műve, a 4'33", ami
arról szól, hogy leül a zongorista a zongorához, és 4 perc 33 másod
percig nem csinál semmit. Nyilvánval6, hogy ezen az úton tovább
már nem lehet menni. Ezzel a művel a művészi alkotás, mint olyan
kérdőjeleződikmeg, hiszen ennyi időre, ha nehezen is, de mindenki
tud csinálni magának csendet otthon is, de nemcsak az ember, ha
nem a fák, a természet is. Ezáltal megszűnik a művész, a művészi

alkotás egyedisége is, megisméteIhetetlensége, hiszen így minden
művészi alkotás, illetve bárki lehet művész. Ez pedig már összefügg
a művészet tudatos deklasszálásával, ami viszont bizonyos társa
dalmi folyamatokkal van szoros kapcsolatban. E társadalmi folya
matokat a művészet tükrözi ugyan, ám nem ilyen erőszakosan, le
egyszerűsített és közvetlen módon,

A korszakváltás igénye már a hatvanas években felvetődött,

már akkor elindultak bizonyos törekvések: mást csinálni. Látvá
nyosan azonban csak a nyolcvanas évek végén a kilencvenes
évek elején bontakoztak ki azok a nevesíthető irányzatok, melyek
ettől az előbb felvázolt dogmatikusan modernista, avantgard
szemlélettől megkíséreltek elszakadni. Ezeket az új törekvéseket a
kritika mindmáig inkább kétellyel fogadja, gondolom azért, mert az
új művészet sohasem azon az ajt6n jön be, amelyiken várják. A vál
tozás ritkán lineáris, a korszakok egymásutánja gyakran az inga
mozgáshoz hasonlíthat6.

Az én nemzedékern tagjai közül sokan a zenénkben az érzelmi
oldalt részesítjük előnyben, meg is kaptuk a "neoromantikus" jel
zőt, mert a neutrális, cinikusan véletlenszerű disszonánciák után
elkezdtünk a harmóniéra figyelni. Természetes, hogy ennek során
előtérbe kerül a romantika, mint egy zenei értelemben kifejezet
ten harmonikus korszak, előtérbe kerülnek olyan szerzők rnűvei

mint Schumann, Debussy vagy Rachmanyinov. Ez a visszatérés
azonban nem statikus, mint ahogy a reneszánsz sem visszatérés
az antik kultúrához, ezt tudjuk j61. Nekünk tehát nem romanti
kus műveket kell írnunk, tegyük hozzá, nem is tudnánk. Nem
engedi a kor szelleme. Tévednek azonban azok a kritikusaink,
akik éppen a kor szellemét kérik tőlünk számon. Nagyobb szel
lemi teljesítménynek tartjuk ugyanis Brahms kamarazenéjét, mint
egy számítógépes zenei bóvlit. Ez ut6bbi jelenti korunk szellemét.

A zenei nyelvről kell beszélni mindenekelőtt, Ez egy nagyon
sokrétegű hagyomány. Tehát amikor ma von6sokra írok zenét,
abban benne lesz Vivaldinak a von6szenekarr61 szerzett 6riási ta
pasztalata, Bart6k vonósvívmányai, aki azonban szintén felhasz-

306



Miként vélekedik a zene
transzcendens voltáról?

nálta Vivaldit. Ha ezeket nem építjük be, sőt akararunkon kívül
nem épülnek be a művekbe, akkor ott valami manipuláció törté
nik. Nincs ugyanis mesterséges kölőti nyelv; lehet persze kreálni,
de ez esztelen dolog, mert azon még kitalálója sem tud megszó
lalni költőként. A zenében, csakúgy mint a nyelvben, folyamato
san hagyományozódó és megújuló kommunikációs eszközeink
vannak, csak ezekkel tudunk élni. A mesterséges, erőszakosan lét
rehozott dolgok nem válnak be.

Ugyanakkor vigyáznunk kell, mert az, hogy a hagyomány me
lyik részének milyen fontosságot tulajdonítunk, abban persze van
egy kis divat is. Abban, ami a művészetek területén történik, ré
sze van az üzletnek, belejátszik egy csomó monopolhelyzetből,

gazdasági spekulációból származó dolog. A régi zene historikus
eladásának divatja, például, zseniális muzsikusokat állított előtér

be, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ez a lemeztársaságok számára
egyúttal óriási üzlet. Ez nem feltétlenül rossz, de óvatosságra int.
A könnyűzene manipulált, de nem manipuláltabb mint a komoly
zene. Egyetlen kiút van, éspedig ha megpróbálunk őszinték lenni
magunkhoz, amikor zenét hallgatunk, akkor kevesebb a tévedési
lehetőség.

A művészet területén nem hiszek a ráció prioritásában. tehát
nem hiszem, hogy lehet zenét írni egy elragadtatott állapoton kí
vül. Persze ez nem azt jelenti, hogy vitustáncot járok, miközben
komponálok, hogy a tervezés ne lenne komoly szellemi feladat.
Egy reneszánsz festő lenyűgözően pontos mértani, geometrikus,
már-már doktriner statikai szempontok szerint kezdte el a képet.
Hogy aztán abból mi lett, hányszor festette át a képet, vagy vál
toztatott szinte észrevétlenül a koncepción, azt ma már, a rönt
genfeivételek segítségévet nyomon tudjuk követni. Nagyon fon
tos azonban, hogy minden változtatás ihlet hatására történt, tehát
egy olyan állapotban, ahol a ráció csak másodlagos. Éppen ezért
nem hiszek a kísérleti zenében. Természetesen én is sokat kísérle
tezem, de nagyon különbözik az, amikor hideg fejjel kipróbálok
valamit, attól, amikor az zenévé válik. Ezt egyfajta megérintett
séghez tudnám hasonlítani.

Tehát szerintem nincs kísérleti zene, mint ahogy kísérleti szere
lem sincs, meg kísérleti halál. Ezek mind olyan emberi dolgok,
amelyekben eleve benne van a transzcendencia. A művészet is
minden pillanatában valamifajta transzcendens állapot akkor is,
amikor születik, és akkor is, amikor az igazi interpretáció eljut a
közönséghez. Természetesen, akár az alkotást, akár az interpretá
ciót nézzük, az tele van hideg, racionális megfontolással, előre

megtervezett mozzanattal, de ezek véleményem szerint csak a
materiális közvetítői annak a kegyelmi állapotnak, aminek ered
ményeképpen a művészet egyáltalán létezni tud.
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Ezen a ponton azonban
felvetődik a kérdés, mi
ként viszonyulegymás
hoza művészet ésaz er
kölcs.

Mennyiben közösségi
élmény a zene?

Ez nehéz kérdés. Tudjuk, hogy Lully egy gonosz és erkölcste
len ember volt. Hogy ez a zenéjéből mennyire mutatható ki, azt
nem tudom; én mindenesetre óvnám a boncnokokat az elhamar
kodott következtetésektől.Annyira nem tudjuk átvilágítani a mű

veket, hogy a művész erkölcsiségéről teljes képet alkothassunk.
Lehetne sorolni a példákat, melyekben valóban isteni sugallatot
hordozó művek erkölcstelen emberek ecsetéből. tollából születtek.
Az mindenesetre biztos, hogy rosszhiszeműennem lehet művé

szetet csinálni. Ez megbosszulja magát, amint erre a legjobb példa
ez a század. Nézzünk körül, mindabból, amit ma műalkotásnak

nevezünk, mennyi az, ami joggal tarthat igényt erre a rangra. A
művészet hamis popularizálódása az olyan áldemokratikus moz
galmak, amelyek tízoldalas kézikönyvet kínálnak Szerezz te is ze
nét címmel, azt az illúziót keltik az emberekben, hogy a művészet

az valami olyasmi, mint a bélyeggyűjtés. Rengeteg ember mű

vészkedik, s e tekintetben mi, diplomások sem vagyunk külön
bek. A választóvonal nem a profi és az amatőr mentén húzódik.
A tehetség titok, nem megtanítható, azonban lehet és kell is fej
leszteni. Ezért kell kiképezni mondjuk száz zeneszerzőt, akik kö
zül jó, ha egy lesz valódi művész. A művészet nem tömegmozga
lom. Ha annak tekintjük, nem lehet csodálkozni, hogy tele va
gyunk olyan művekkel, amelyekben a szerzőjűk sem hisz, és ez
már etikai kérdés. Azt hiszem, a művészet területén ez a legin
kább elfogadhatatlan állapot, hiszen egész egyszeruen erkölcste
len.

Az, hogy az ember piszkos kézzel nem nyúl a lanthoz, tehát
lelkileg megtisztulva kezd el komponálni, még nem biztosíték ar
ra, hogy valódi művet hoz létre; az etikum és esztétikum közötti
összefüggés ennél bonyolultabb. Az ember életmódja, erkölcsi
romlottsága eltávolíthatja az embert annak lehetőségétől,hogy al
kosson, nem zárja ki azonban azt a kegyelmi állapotot, ami nél
kül remekmű nem jöhet létre. Mondom, a tehetség valóban titok.

Nincs magánzene, még az sem csak a miénk, amit magunkban
dúdolunk. De nemcsak a zene, valamennyi művészet közösségi.
Ha legnagyobb magányomban, fülhallgatón keresztül hallgatok
zenét, éppúgy közösségi élményben van részem, mint amikor éj
szaka mondjuk Dosztojevszkijt olvasok. Ebből következik, hogy
eleve kudarcra van ítélve minden olyan törekvés, amely a közös
ségi jelleg, például a közönség ellen irányul. A dodekafónia, a ti
zenkétfokúság azért bukott meg rövid idő alatt, mert olyan mes
terséges nyelvet akart a közönségre erőltetni, amelyet az nem ér
tett, arról nem is beszélve, hogy Mozart vagy Chopin egyenesen
tizenöt-tizenhatfokú kompozíciókat alkotott, fantasztikusan
komplex rendszerben, melyhez képest a dodekafónia egyszeruen
primitív. Primitív, ugyanakkor nagyon nehezen érthető, és kifeje
zés-skálájában rettenetesen szegényes. A huszadik század csődje a
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A közösségi zenehallga
tás hagyományos tere a
templom is.

zenében talán éppen onnan ered, hogy a szerzők egy része ezt el
felejtette, vagy szándékosan figyelmen kívül hagyta. Nos, a
visszahatás nem maradt el. A közönség valóban otthagyta a kor
társ komolyzenei rendezvényeket. A fiatalabb korosztály, teszem
azt, átment a Petőfi Csarnokba, ahol rengeteg olyan dolgot hall
gat meg, ami talán nem mindig a legjobb, de a közösségi részvé
tel emeli az élményszintet, hosszú távon pedig úgyis kiszűrődik a
selejt. Tehát nem tudom elmarasztalni a "hűtlen" publikumot.

Kicsit eltúlzottnak tartom ugyanakkor a hangversenyélet halá
láról szóló jóslatokat. Meghatóak például azok a nagyszabású
szabadtéri koncertek, amelyeket a Berlini Filharmónikusok adnak
a nagy amerikai parkkoncertek mintájára, gyakran persze a
könnyebb műfajból, de vigyázzunk, Johann Strauss könnyedsége
nagyon relatív. Ezek a koncertek igen nagy közösségi élményt je
lentenek és választ egyfajta gőgös alkotói magatartásra. Amikor
ugyanis nem egy kortárs zeneszerző rosszul értelmezett önérdek
ből merényletet követett el maga ellen azzal, hogy leszidta és
műveletlennek nevezte a közönséget, valamint kizavarta a kon
certteremből, a közönség ki is ment onnan. Ez azonban nem je
lenti azt, hogy ne szeretné a zenét, vagy hogy ne lenne igénye a
jó zenére.

Valóban, ráadásul ezen a téren nálunk megfigyelhetőbizonyos
gyanús konjunktúra, úgy az évtized elejétől kezdve. Mintha a pi
acukat vesztett kufárok bevonultak volna a templomba, és bóvlit
árulnának, nemritkán átszövegezett munkásőr-indulőkat...

Az egyházi zenével kapcsolatban két nagyon fontos dolgot kell
előrebocsátanom. Az első az, hogy nem látok lényeges különbsé
get az egyházi, vallásos ihletettségű művészet és általában a mű

vészet között. Nem hiszek az olyan művészetben, amelyik nem
rendelkezik a vallás legalapvetőbb üzenetével, ha tetszik: minden
zene vallásos. Ezt azonban ki kell egészítenem egy másik tapasz
talatommal. Úgy tűnik, hogy részesülni kell az élet során olyan
alapvető és megrendítő élményekben, amelyek képessé teszik az
embert arra, hogy megmutassa legjobb képességeit. Mint egy va
lódi áldozatnál, az oltárhoz termésünk legjavát kell vinni.

Ami mármost a templomi zene közösségi jellegét illeti, a leg
fontosabb sajátosság, hogy a templom "közönsége" már eleve kö
zösséget alkot. A másik, hogy a hívő közösség tagjai ismerik a li
turgiát. Ez számomra nagyon nagy szabadságot biztosít, hiszen
kevesebb figyelmet kell fordítani a szöveg érthetőségére. Ezt az
állapotot Monteverdi és Gluck korához tudom hasonlítani, hiszen
akkoriban a közönség tökéletesen ismerte azt az öt-hat klasszikus
történetet, amelyből az operák születtek. De ez a helyzet a képző

művészet területén is. Tehát például a vizitáció, a keresztről való
levétel kapcsán, hogy a keresztrefeszítésről ne is beszéljünk, csak
korunk egyes esztétái beszélnek arról, hogy ezek a témák megkö-
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Milyen megfontolások
és célok vezetik, amikor
misét komponál?

tötték a művész kezét. Éppen ellenkezőleg, azáltal, hogy a néző

tudja, hogy mit lát, hogy annak a jelenetnek mi a története, a fes
tő sokkal szabadabban alkothatott. Nincs ez másképp a zenében
sem. A templomi zene közösségí jellegét erősíti továbbá az, ha a
kórus központi szerepet kap az előadásban. A kóruséneklés a kö
zös zenélés egyik leggazdagabb formája, én ennek tulajdonítom,
hogy a kóruszene majdhogynem megúszta az elmúlt 50 év sor
vasztó hatását. A kórusról egyszeruen leperegtek az ideologikus
kísérletek, a kórus ugyanis erősen szelektál. Ez rövid távon
ugyan nem mindig megbízható, végső soron azonban alkalmas a
hamis művek kiszűrésére.

Meg kell mondjam, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok kis
vallásos jellegű és templomi művet írtam, motettákat, sokáig nem
gondoltam a misére, Valahogy nem nagyon tudtam elképzelni,
hogy meg tudom írni, mint ahogy operát sem írtam ezidáig. Az
tán valamikor a nyolcvanas évek második felében odajött hozzám
egy fiatal karnagy, Déri András, hogy írnék-e misét a pasaréti kó
rus számára. Ezek a valódi megrendelések, nem a hivatalosak,
mert őszinték, és biztos lehet benne az ember, hogy valóban el is
akarják énekelni a művét, Aztán el is készült a mise, a szokásos
alkotói borzalmakkal és kételyekkel, mint bármelyik másik zene
mű. Zenemű, ezt hangsúlyoznám, mert nem lévén kompetens,
nem szoktam foglalkozni azzal, hogy a miséim mennyiben felel
nek meg bizonyos ikonográfiai elvárásoknak.

Természetesen vannak megkötöttségek, ezek azonban, amint az
előbb utaltam rá, inkább felszabadítjak a zeneszerző kezét, mint
sem megkötnék. Továbbá van egy határ zeneileg is, amit nem
szabad átlépni. Nem hiszem, hogy vissza kell térni az őskereszté

nyek rítusához, nem kell a híveket megtáncoltatni. Ugyanakkor
nem szívesen száműzném a mise zenéjéből az erősebb karakteru,
akár a táncot felidéző elemeket sem. Tegyük hozzá, nem is igen
lehetne, hiszen ritmus nélkül nehezen elképzelhető a zene, már
pedig a ritmus a mozgás elvont formája. Tudományos kísérletek
sora bizonyítja, hogy az agy mozgáspályái nagymértékben aktivi
zálódnak, amikor zenét hallunk. önkéntelenül mozgunk ilyenkor,
ringunk, vagy éppen az köti le energiánkat, hogy ne így tegyünk.
Kolléganöm ült mellettem a koncerten, és azt mondja a szünet
ben, egész berekedtem, olyan magasra van írva ez a szopránszó
Iam. De hát nem is énekeltél, mondom. Nem, de feszítettem, ön
tudatlanul. így vagyunk a mozgással is. Sokak szerint ki kell zár
ni a tánczenét a miséből, ám véleményem szerint, amíg a zene
határain belül akarunk maradni, ezt csak korlátozottan lehet
megtenni, és a legnagyobb egyházi zenék jó részét ki kellene re
keszteni. A zenét nem lehet leválasztani bizonyos ősi, kinetikus
vonásaitól, ez megbosszulja magát. Természetesen el kell kerülni
a túlságosan profán megnyilvánulásokat, a híveket nem szabad

310



megbotránkoztatni. A hangvételt a hely szellemének megfelelen
kell megválasztani, ha nem így teszünk, az nem csak célszerűtlen,

de illetlen és ízléstelen is. Szerencsére létezik egy nagyon gazdag
hagyomány, melyből meríteni lehet.

A mise szövegét egységként próbálom kezelni, hiszen csodála
tos ívet alkot, amelyen belül az egyes részek eltérő jellege, a szí
nek sokfélesége óriási teret ad az alkotói fantáziának.

Kezdődik a Kyriével, mely könyörgés. Azonban könyörögni
nemcsak térdelve lehet, mintegy de profundis, kétségbeesve, hiszen
vannak napsugaras vasárnapok, előfordul, hogy emelkedett lélek
kel megyünk be a templomba. Már a Kyrie is kifejezheti ezt, ha
tetszik, hangulatot. S valóban, a miseirodalom rengeteg fajta első

tételt ismer, ezek nemegyszer éppen annyira különböznek egy
mástól, mint amennyire eltérő lelkiállapotban léphetjük át a
templom küszöbét.

A Gloria a tradíció szerint ellensúlyozza a Kyriét ismételgető

ember elesettségét. Ez ugye az ujjongás, egy már-már extatikus
öröm kifejeződése. A Gloria ahhoz az állapothoz hasonlítható,
amikor a szerelmes elragadtatottságában nem találja a szavakat,
halmozza egymásra a szinte összefüggés nélküli magasztaló jel
zőket. A korábbi nyolc misémben, ehhez a tételhez - igazodva a
hagyományos megközelítéshez - én is a kitörő öröm felől köze
lítettem. Abban a misében azonban, amit most írok, aGloriára
egy meglepően csendes, nyugodt lűktetésű zenét komponáltam,
és azt remélem, nem fog zavart kelteni.

A Credo a mise legdrámaibb tétele. Talán ennek a tételnek a
leggazdagabb és a legváltozatosabb a zeneirodalma, hiszen min
denki máshová helyezi a hangsúlyt, attól függően, hogy miként
éli és vallja meg a hitét. Palestrináék még nem emelték ki a drá
maiságot, sőt kicsit nehéz technikai feladatnak bizonyult számuk
ra ilyen sok szöveget zenével elmondatni. A barokk kortól kezdő
dően aztán egyre inkább a drámaiságra helyeződött a hangsúly,
kifejezetten kedvelt tétel lett, ugyanakkor több részre szakadt. Én
a Credót megpróbálom megint egyetlen téteibe sűríteni. és úgy
vélem, nem szabad a túldramatizálás csapdájába esni, nem sza
bad ezt a tételt túlságosan megterhelni, figyelemmel kell lenni ar
ra, hogy ne szakítsa meg a liturgiát. Ennek ellenére, ahány Credót
írok, annyiféle. Sokáig tartottam magamat a tradicionális felépí
téshez, melyben a feltámadás egyfajta cezúra, ami után egy fel-fel
törő lendülettel érzékelteti a zene a mennybemenetelt. A negye
dik misémben azonban szakítottam ezzel a megközelítéssel: hiába
a feltámadás, a mennybemenetel, a kórus megrettenve suttog, pá
nik van. Nincs éles határ a "kínhalált szenvedett és eltemették" és
a "harmadnapra feltámadott" zenei megformálása között. Arra
gondoltam, hogy a feltámadás, ha mélyen belegondolunk, tulaj
donképpen félelmetes is. Jézus feltámadása, hiába tudhatták elő

re, még az őbenne szilárdan hívőkben, vagy a tanítványokban is
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mély megrendülést válthatott ki. Egyébként az értelmezések sok
rétegűségét nemcsak a zenében lehet tetten érni. Ha összehason
lítjuk Mathias Grünewald Golgotáját Michelangelo Pietájával, a
különbség elképesztő. Grünewald halott Krisztusa a kereszten fé
lelmetes és borzalmas, nincs sehol a halál felett aratott diadal. A
másik oldalon ott van a Michaiengelo Máriája, akinek tizenéves
arcát a katarzison túli megbékélés, felszabadult beteljesülés hatja
át, és valami nagyon fontosat tud, ami nem evilági. Láthatjuk,
mindkét művész ugyanarról beszél, egészen másképp, de egy
szerre igaz, amit Grünewald Krisztusa és amit a Madonna arca
kifejez.

Az Isten Báránya kép a legtöbbünkben a szelídséget idézi fel,
amit az Agnus zenéjében lágy, szelíd eszközökkel fejezünk ki álta
lában. Nem vagyok azonban biztos benne, hogy a Jelenések Köny
vének Báránya, aki feltöri a pecséteket, szintén olyan szelíd. Ez a
Bárány lehet, hogy harsog, lehet, hogy félelmetes, tehát az Agnus
lehet zeneileg fortissimo is.

Összefoglalva mindezt, azt mondhatom, hogy a hagyomány
óriási dolog, azonban minden generáció újraértelmezi ezt a tradí
ciót, és azt hiszem, ez így van rendjén. Az egyházi zeneművésze
tet a barokk óta egyre kevésbé a zsinati előírások alakították. sok
kal inkább a kimagasló alkotások. Mozart esetében például elké
pesztő, hogy csupán pár percnyi halálfélelem volt a Requiemet ki
váltó ok, ám minden bizonnyal ez a torzó az, amely immár két
száz éve a legnagyobb hatást gyakorolja az egyházi zenére.
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