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Eszmetörténész

kularizált embert akarta megszóIítani, és maga is így vélekedett.
Ezért rezonált rá mind az amerikai, mind az európai szekulari
zált értelmiségi réteg. Csak kivételt jelentenek nála azok a mű

vek, amelyekben megszólalhat a transzcendens dimenziója.
Tiszteletben tartom mások eltérő véleményét, felfogását, gya

korlatát. Soraimat egy evangélikus teológus, lelkész-tanár vallo
másának tekintem, őszinte kíváncsisággal várom a körkérdés va
lamennyi válaszolójának gondolatát.

Számomra is napi szükséglet a zene szolgálata. Nem restellem
bevallani, hogy idős korom ellenére szívesen énekelem egyedül is
reggeli áhítatom során ősi koráljainkat vagy református testvér
egyházunk szeretett zsoltárainak némelyikét. Az éneket az imád
ság egy formájának tartom. Koráljaink szövegeiből tanítást, erősí

tést, vigasztalást is kapok. Gondolok különösen Paul Gerhardt
énekeire. Szerzőnknek évfordulója lesz a következő évben (szüle
tésének 400. éve), és ennek kapcsán az evangélikus világ készül
méltó megünneplésére. Nem feledjük, hogy Paul Gerhardt a har
mincéves háború idején élt, családilag is sok megpróbáltatásban
volt része, de énekeiben csendes szívű, hívő, reménykedő ember
hangját halljuk, és tanítását ma is jelentősnek érezzük.

Nekem tehát a zene mindennapos részvételt jelent mind szak
rális, mind kulturális vonatkozásban. Ez az a művészeti ág, ami
tiszta hallásunkban lelki-szellemi ajándékot jelenthet. Alig tud
juk megfelelően értékelni, hogy az ember nemcsak gondolkodó,
beszélő, és ezért felelős teremtménye a Teremtőnek, hanem
éneklő, daloló, zenélő ember is. A muzsika lehet, hogy az állat
világra is valamiféle hatással van, de az ember számára lényegé
hez, identitásához tartozik. Így gondolkodom és élek Bartók és
Mozart jubileumi évében is, és remélem, életem hátralévő min
den napján.

Zene itt és ott
Hosszas halogatás után igyekszem eleget tenni a Vigilia megtiszte
lő körkérdésének, mert nehezemre esik olyasmiről írni, ami annyi
ra személyesen érint, mint a zene. Húsz évvel ezelőtt még zenei
pályára készültem, bölcsész tanulmányaimat az akkoriban ígérete
sen alakuló muzsikusi életemhez képest csak másodlagosnak te
kintettem. Azután fordult a kocka, és kutatói, oktatói, fordítói te
vékenységem mellett nem tudtam elegendő időt szánni sem a ze
nehallgatásra, sem a hangszeres játékra. Néhány esztendővel ez
előtt azonban egy súlyos látászavar következtében kénytelen vol
tam szokásaimat és napirendemet alapvetőenmegváltoztatni, mi-
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vel a korábbiakhoz képest jóval kevesebbet tudtam olvasni és írni,
s azt is csak súlyos lelki-fizikai nehézségek árán. Ekkor a látásom
helyett a hallásomat dolgoztattam, és a zenehallgatás mellett ismét
jelentős teret nyert az életemben a zenélés és a zenei gondolkodás.
A látászavar sokak imádságának és boldog Batthyány-Strattman
László közbenjárásának köszönhetően megszűnt, a zene azonban
továbbra is életem szerves részét alkotja. Különös módon, egy be
tegség következtében kaptam vissza ifjúkorom nagy szerelmét, a
muzsikát.

Meggyőződésem, hogya túlvilági boldogságból nem hiányoz
hat semmi, ami a földi életet széppé teszi. Mindazt, aminek itt
örülünk, ott a maga teljességében, vagy inkább: örökké tartó, ál
landó kiteljesedésben, növekedésben fogjuk élvezni. Úgy képze
lem, hogy halálunk után, de még a feltámadást megelőzően a lé
lek azt fogja fel, azt éli át zenei tapasztalatként, zenei örömként,
ami hangképzés nélkül is a zene sajátja, sőt egyéb emlékei mel
lett a földi életében hallott zenék emlékét is őrzi. Ha ez nem így
lenne, megkérdőjeleződne a lélek önazonossága. A testtől elvált
lélek is érzékeli az időt, az időbeni folyamatokat, amint egyfajta
térbeliséget is tapasztal. Ez következik Krisztus mennybemene
telének tényéből, valamint Mária mennybevételének a katolikus
egyházban dogmaként kihirdetett, és a keleti keresztény egyhá
zak által is vallott hittételéből.

A testi hangképzés ugyanis a zenének fontos, de nem lényegi
jegye, a zenei tapasztalat a lélek benső modulációja: értelmi és
szellemi mértékre-hozás, amely az öröm és a boldogság állapotá
ban Isten jelenlétének csöndjében, a purgatóriumban pedig az Is
ten utáni egyre megtisztultabb vágyakozásban egyfajta lelki
összhangzást teremt. Nem tudom, van-e a pokolban zene - né
hány zenei alkotás mintha azt előlegezné meg -, de hajlok arra,
hogya kárhozat állapotában a néma sikoly és az Isten-nélküli
ség rémületes csöndje uralkodik.

Hisszük, hogy amikor új ég és új föld lesz, a feltámadottak a
maguk teljességében, épségében visszakapják a testüket. Ha hal
lásunkkal és más érzékszerveinkkel együtt kiteljesedett állapot
ban újból birtokba vesszük hangképző szerveinket, akkor majd
énekelhetünk, ha kedvünk tartja, és mivel a hangszeres játékra
alkalmas többi testrészünket is visszanyerjük, mindazok, akik
zenélni akarnak, zenélni fognak olyan hangszereken, amelyeket
azok készítenek, akik ebben örömüket lelik. Olyan tiszta és
nagyszerű lesz a feltámadottak zenei élete, hogy az a számunkra
elképzelhetetlen. Amint majd a testi táplálkozást sem a szükség,
hanem a szabad választás határozza meg, úgy a zenélésnek és
éneklésnek is csak egyetlen oka és célja lesz: Isten mindent és
mindenkit betöltő szeretete.
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