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Ujra úton
Meditáció egy hangverseny kapcsán

Orgonamüvész, karnagy A Sors rendelésének tartom, hogy orgonaművészkéntés karnagy
ként a zenét - a szent zenét - művelhetem. Ez az életem, a hiva
tásom, a kenyérkereső foglalkozásom, a kedvtelésem.

Az útirány ezúttal Kelet felé van, úti célom az Ukrajnában
lévő félmilliós város, Vinnyica, 21 órás út vonattal. A rendszer
változás után a kapucinus rend is visszakapta templomát és
rendházát. Már kétszer jártam ott, megtapasztaltam, hogy elhi
vatott ukrán és lengyel szerzetesek hogyan építik azt újjá (a
szovjet hadsereg lőszerraktárnakhasználta), és milyen határtalan
odaadással gondozzák az egyházközség népes hívőseregéneklel
ki életét.

A hangversenyt október 22-ére, a magyarországi forradalom
előestjére tűzték ki.

Ilyenkor év vége felé az emberek számadást tartanak, a hívő

keresztények pedig hálaadó istentiszteletet is. Rám különösen
vonatkozik ez, hiszen néhány nap múlva betöltöm 60. életéve
met. Ezért a számadás több évről kell, hogy szóljon, és a hála
adás is - ha lehet - ünnepélyesebb.

A zene iránti érdeklődésem és szeretetem igen korán megmu
tatkozott. Az első professzionális élményeket - próbamunka,
hangversenyek, hangfelvételek, koncertutak - a Magyar Rádió
Gyermekkórusában szereztem. A következőket, melyek határo
zottan a szent zene felé tereltek, Lisznyay-Szabó Gábortól, .felfe
dezőmtől", tanáromtól, későbbi mentoromtól és haláláig atyai jó
barátomtól kaptam. Az ő útmutatásával és segítségével kerültem
be az akkoriban a Központi Papi Szemináriumban működő Kán
torképzóbe, ahol tanáraim között tudhattam Harmath Artúrt,
Gergely Ferencet és több más egyházzenészt, akik a 20. századi
magyar egyházi zene jeles képviselői voltak. 15 éves koromra
okleveles kántor lettem. Ezzel apám álma teljesült bennem, mert
ő bármennyire is szerette volna azt elérni, a Don-kanyarból való
visszatérése után a tanulás helyett nemsokára már egy hét tagú
családról kellett gondoskodnia.

Bennem pedig érlelődtek a magok, amit a fent említett szemé
lyiségek vetettek el - a névsor a következő tanulmányok alatt
tetemesen kibővült például Bárdos Lajossal (prozódia), Szokolay
Sándorral (zeneszerzés), Makláry Józseffel (karvezetés). Különö
sen megragadott, hogy ezeknek a muzsikusoknak emberi habi
tusa, elve, hitvallása, viselkedése tökéletes összhangban volt ze
neszerzői, karnagyi, pedagógusi tevékenységükkel. Lehet techni-
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kailag mégoly tökéletesre csiszolt H-moll mise, Messiás vagy
Requiem, számomra a keresztény szellemiség nélküli előadás

csak üres beszéd, tartalom nélküli csillogás marad.
És ez a megállapítás nemcsak a terjedelmes, olykor 2-3 órás

mesterművekre vonatkozik, hanem J. S. Bach rövid korálelőjáté

kaira, például az "O Mensch, bewein dein Sünde gross"-ra, mert
itt ugyanolyan jelentőségű "megváltástörténet"-ről van szó, mint
az elóbb említett remekművek esetében.

Én is vallom, hogy ezek a művek - és a zeneirodalom több
évszázados, a mai napig tartó története alatt létrejött alkotások
- a Teremtésnek az isteni kegyelemtó1 vezérelt, az ember által
létrehozott folytatása, beteljesítése.

A megértésnek, átélésnek, feldolgozásnak nagyon különböző

fokozatai lehetnek. A katarzis valamilyen szinten bekövetkezhet
egy rózsafűzér ájtatosságon, az énekelt liturgia folyamán, vagy
egy oratórium előadás csúcspontján. Értékes tapasztalatokat
szereztem október 22-én Vinnyicában egy pravoszláv székes
egyház ünnepi istentiszteletén és egy fiataloknak tartott katoli
kus szentmisén. Az előbbin a celebránsok szóló és együttes
énekei váltakozva a kettős kórus többszólamú kőzrernűkődésé

vel, az utóbbin pedig a fiatalok gitárral és ütőhangszerekkel kí
sért "modem" darabjai a Vinnyicában tanuló afrikai diákok eg
zotikus zenéjével fűszerezve értek el különleges hatást.

Csak remélni merem, hogy az esti hangversenyen a zsúfolásig
telt templom közönsége hiteles és színvonalas szellemi és lelki
táplálékhoz jutott (J. S. Bach, M. Reger és F. Mendelssohn művei

hangzottak el). A kívánt hatást bizonyára erősítette a kiváló
Sauer orgona és az ideális templomi akusztika és atmoszféra is.

A hangverseny után a kapucinus atyák igazán kitettek magu
kért, bőséges lakoma következett. Lehet, hogy a szerényen fa
gyasztott vodka és bor is közrejátszott abban, hogy az imént
még ukrán nyelven miséző és csodálatosan éneklő lengyel szár
mazású szerzetes - kinek ének szakon konzervatóriumi vég
zettsége volt, folyékonyan beszélt olaszul és franciául - mivel
kápráztatott el csengő baritonján? Kálmán Imre operettjéből éne
kelte német nyelven a "Hej, cigány"-t.

Úgy tűnik, az emberi mivoltunkhoz tartozik, mintha belénk
lenne kódolva a zene és annak valamilyen formájú művelése.

Érdekes kérdés az évtizedekig, sőt esetenként évszázadokig tartó
zenészdinasztiák vonulata.
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