
BENYUS TESTVÉREK
KAMARAEGYÜTTESE

Válasz a Vigilia
körkérdésére
"A zene az ember legősibb kifejezési formája, ősibb, mint a nyelv
vagy a képzőművészet" - mondta Yehudi Menuhin Az Ember ze
néje című TV-sorozat bevezetőjében. Azt a jelzőt tehetnénk talán
még hozzá, hogy többjelentésű és általánosabb. Mégpedig azért,
mert amíg a szavak elsősorban konkrét jelentést hordozó szimbó
lumok, addig a zene a szavaknál mélyebb érzelmi réteget érint.
Így arra ösztönöz, hogy ne csak érintőlegesen, hanem teljes lé
nyünkkel reagáljunk rá.

Érzelmi világunk igen erőteljesen motiválja tetteinket. Ez köz
ismert, tapasztalati tény. Nem közömbös például, hogy milyen
hangulati közegben szeretnénk érvényt szerezni "zseniális" el
gondolásunknak, akár még baráti körben is, vagy a családban...
Nagyon könnyen elutasítás, sértődés vagy veszekedés lehet a
vége, ha nem vagyunk azonos hullámhosszon. Tüskés, felborzolt
érzelmi állapotban igen nehéz - ha egyáltalán lehetséges 
konszenzusra jutni.

Ilyen és ehhez hasonló helyzetek egyik leghatásosabb ellen
szere - nem az andaxin, hanem a zene... Akár aktív, akár
passzív formában (persze, ha módunk nyílik rá). Aktívan, ha
legalább valamelyest értek egy hangszerhez (nem a művészi in
terpretálás a fontos, hanem, hogy kijátsszam magamból a fe
szültséget). Passzívan, ha nincs hangszerismeretem. Kiválasztha
tok egy megfelelő, nyugodt hangulatú zeneművet, és bizton
számíthatok a megnyugvásra.

Egyáltalán nem lényegtelen, hogy az akusztikus teret mivel
töltjük ki: feszültséget végletesen fokozó, agresszivitásra ingerlő

zajjal, vagy pedig az Emberrel, a Természettel harmonizáló han
gokkal! Kötetek foglalkoznak a zene pszichikai hatásával, ezért
ebben nem kívánunk részletekbe bocsátkozni. Ezekhez bárki ér
deklődő hozzájuthat. Egy kijelentés azonban hadd álljon itt 
mintegy mementóként. Mick Jagger, volt Rolling Stones tag nyi
latkozta: "Tevékenységünk azt célozza, hogy irányítsuk az emberek gon
dolatait és akaratát, és a legtöbb együttes ugyanezt teszi" ... Vigyázat!
Igen súlyos felelősségük van a muzsikusoknak (persze nem csak
nekik'). Egyáltalán nem mindegy, hogy az elhangzó zene az er
kölcsi igazságok fényére, vagy a halál sötétjébe vezeti-e hallgató
ságát! A zene univerzalitása ugyanis mindkettőre lehetőséget ad!

A népek, nemzetek egymás közötti kapcsolatában komoly ne
hézséget jelent a nyelvi különbözőség. Hiszen amúgy is nehezen
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értjük egymást... Nos, ezen a határfolyón a legbiztonságosabb
komp a zene! Mert a bábeli átok csak a nyelvünket sújtotta, a
fülünket nem! Korábbi olaszországi turnénkon történt. Be nem
ütemezett, soron kívüli meghívást kaptunk egy szellemi-, moz
gássérült gyermekeket gondozó intézetbe, majd ugyanebben a
városban a helyi börtönbe is (de nem mint beutaltakl), Bevall
hatjuk: izgultunk derekasan. A nyelvet nem beszéltük. Egyálta
lán, milyen műsorral készüljünk? Végül is a taizéi énekek és né
hány népszerű klasszikust választottunk ki repertoárunkból,
aztán... lesz, ami lesz!

És megtörtént a csoda! A kitekert végtagok megmozdultak, a
debil arcok kisimultak és aszemekben megcsillant valami... Va
lami, amit magyarul úgy neveznek, hogy szeretet, de a gesztust
bármilyen nyelven megértik... És szólt az ének, és mindenki ér
tette a másikat, mert a szeretet nyelve, a zene nyelve közös. De
ez a reveláció csak akkor következhet be, ha Isten Lelke lebeg
fölötte.

Magunkról, az Együttesünkről - csak röviden - annyit: 10
testvér alkotja. Hangszer összeállításunk: kis szimfonikus (teljes
vonóskar, 2 fafúvó, 2 rézfúvó, ütök), Repertoárunk meglehetősen

széles, szinte a teljes zeneirodaimat felöleli, a reneszánsztól ko
runkig. Működési területünk sokirányú, de eredendően karitatív
jellegű (kórházak, idősek otthona, templomok, egyházi intézmé
nyek), és megkeresésre elfogadunk egyéb, tiszteletdíjas fellépése
ket is (TV, Rádió, különböző rendezvények). Külföldön többfelé,
több országban is megfordultunk, szintén meghívással. Önma
gunkat nem menedzseljük. Az Együttes kora: ... nos, hát ezt a
legnehezebb meghatározni.

Kezdődött a ködbevesző múltban: egy rövidnadrágos kisfiú,
meg két copfos kislány (még nem jártak iskolába) a Zeneakadé
mián hatkezest játszott, fergeteges sikerrel.,; Aztán, ahogyan
születtek a gyerekek, úgy gyarapodott az Együttes is. A járni
még alig tudó már kapaszkodott valamilyen hangszer után. Ha
másként nem, hát bömbölésével kapcsolódott be az akkori
együttes munkájába. Mert akkor már (hárman-négyen) Együttest
alkottak, akiket mindenfelé hívtak szerepelni. Akamarazenélés
egyébként igen hathatós eszköznek bizonyult a személyiségi fejlő

désben is. Itt megtanulhatták (megtanulhattuk!) és gyakorolhatták
a legalapvetóbb közösségi törvényeket: az egymásra figyelés t, a
másik meghallgatását, a felelősség felvállalását, a nem látványos,
de mégis rendkívül fontos háttérmunkát, az igaz és tiszta hango
kat. Ma már mindegyikük zenei pályán van; ki tanít, ki tanul, ki
igazgat, ki gyermeket nevel (többen is)... Egyszóval: elvannaki

Az utóbbi években egyre nehezebbé válik a próbák és szerep
lések megszervezése és lebonyolítása, hála a bőséges gyermekál
dásnak. De azért ez idáig még nagyrészt eleget tudtunk tenni
felkéréseinknek. A későbbi időszak? Jó és biztos kézben van! Az
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CZIGÁNY GYÖRGY

Költő

Úristen vigyázza és vezényli! Őt kérjük, hogy Babits szavaival:
1I •••adna a Gazda patakom / sodrának medret, biztos útakon /
vinni tenger felé (. .. ) mint Ő súgja, bátran / szólhassak... " És
élni tudjuk azt, amit minden hangverseny előtt mondunk: Ad
maiorem Dei gloriam!

Musica mundana
Huszonöt éve még jelen lehettem Zene, zene, zene című műsorom

mal a képernyőn. Kameránk elé állt Ferencsik János és Solti
György, Weöres Sándor és Ottlik Géza, Borsos Miklós és Barcsay
Jenő, hogy elmondja: mi a dolga a zenének a világban, és miért
cselekvő erő a zene személyes sorsunkban. E jegyzet mostani írá
sakor képzeletemben megjelenik Bartók Béla és Igor Stravinsky,
Szabolcsi Bence és Dienes Valéria, Amerigo Tot és Pilinszky János,
hogy kérdező gondolataimra egy-egy szóval ők is feleljenek. Szá
momra - inspiráló feladat - az átkötő mondatok megfogalmazá
sa marad.

Azért adta a teremtő az emberiségnek a zenét, hogy legyen
valami ebben a kemény, vaskos anyagvilágban, ami egészen ha
sonlít a lélekhez. Az emberlélek eszmélő munkájának a zene a
hű képe. Metafizikai művészet. Aki zenét alkot - ha talán nem
is tudja -, filozofáL.. Ezeket mondja Dienes Valéria. S mintha
csak átvenné tőle a szót Szabolcsi Bence. A zene valóban az em
beri világ része, s minden alkotóelemével az emberi életbe kap
csolódik. Mégis van benne valami, ami kiemeli ebből az össze
függésből és szinte az embertől függetlenné, a természeti világ, a
vegetáció tagjává avatja. így lesz belőle musica mundana: a min
denség hangja...

Fentiekhez pedig Bartók gondolata társul. A népzene is a ter
mészet tüneménye. Ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött,

mint a természet egyéb élő szervezetei: a virágok, állatok. ..
Lendvai Ernő zenetudós emlegette, hogy Bartók kedvenc virá

ga a napraforgó volt. De ebben nem a Van Gogh által megfestett
sárga ragyogás érdekelte csak, inkább a tányérján elhelyezkedő

spirálisok törvénye, az a bizonyos Fibonacci-számsor, mely a ter
mészetes növekedés törvényét tükrözi. Joggal mondhatta Bartók,
hogy ő (és Kodály is) a természet nyomán alkot. És más nagy
muzsikusoknak is igaza van abban, hogy az erőteljes érzelmi ki
fejezésnek csakis javára válhat, ha a lélek megnyilvánulásait szi
gorú rend korlátozza.

Mahler gyakran utal műveivel kapcsolatban filozófiai élmé
nyeire, zenét ihlető gondolatokra. Mégis, az őt oly jól ismerő
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