
gA templomi zene vonat
kozásában a II. Vatikáni

zsinat így fogalmaz:
"...a szent szövegeket
kisérő dallam az ünne

pélyes liturgiának
szükséges és a teljes
séghez tartozó része."

Sacrosanctum Concilium
VI. fejezet 112.

RÓNAY LÁSZLÓ

Irodalomtörténész

annál inkább részesedik a lét teljességéből és jut el ezáltal az
öröklétre.

Tudjuk, hogy az igazakat követik tetteik (Jel 14,13), vagyis
hogy az örökkévalóságot építik nemcsak odaát, hanem már itt
is, mibennünk. Mindezek különösképpen érvényesek a művészi

tevékenységre, amiben az emberiség leglényegibb szellemi pro
duktuma csúcsosodik ki. De vajon miben segítenek ezek ben
nünket? Abban, hogy az élet, az itteni és az örök élet teljes való
ságát legyünk képesek szemlélni, hiszen tragédiánk - mint
Pilinszky mondta -, hogya tények elfedik előlünk a valóságot.
Márpedig egyetlen igaz és emberi törekvésünk, mondja ugyan
csak ő, hogya tények kihűlt, megmerevedett felszínét feltörve
eljussunk az igazság eleven, lüktető szívéhez.

Válasz a körkérdésre
Kiváló mottót választottatok. Illyés Gyula a zene lényegét ragadta
meg, amikor azt írta: "jó meghallóit eleve egy jobb világba" emeli.
Bizonyára egyfajta vakság, de számomra a zene a társművészetek

legnagyobbika, az élet megszépítője. Talán azért gondolom így,
mert abban a szerencsében volt részem, hogy aránylag fiatalon a
térfogatába léphettem, pedig éppen akkoriban száműztékoktatását
az iskolákból. (Kodály országa ... ) Gyerekfejjel szüleim társaságá
ból megismerhettem Tikarich Zdenka zongoraművésznőt,Székely
Júliát, ő Bartók tanítványa volt - megkapó könyvet írt mesteréről
-, Faragó Györgyöt, a tüneményes tehetségű pianistát, és akit
nem hagyhatok ki a sorból, hisz neki köszönhetem, hogy valame
lyes ismereteket gyűjtöttem a zenéről és a legnagyobb zeneszer
zőkről: Bartha Dénest, aki Bartók-termi sorozataival értelmiségi
kört teremtett. (Beethovenről és Haydnról írt könyvei féltett kin
cseim.)

Édesanyámnak Chopin volt a kedvence, áhítatosan ült a rádió
előtt, valahányszor felcsendült egy-egy műve. Apámat Mozart
vonzotta. Gyűjtötték a róluk szóló könyveket, életrajzokat.
Egyiket-másikat olvastam, s a rádióban is keresgélni kezdtem a
klasszikus zenét. Földlökésszerű változást eredményezett a zené
vel való kapcsolatban Tamás Alajossal való bensőséges barátsá
gom. A Kapisztrán Kórus és Zenekar élén az egyházi és spiritu
ális zene remekeit vezényelte, akkoriban igazi hiánycikkeket.
Még tekintélyes zenekritikusok is olyasmiket írtak, hogy az ora
tórium és a misék amolyan mellékvágányok, semmiképp sem az
életmű jelentős darabjai. Emlékszem, amikor itt járt a Bach-elő

adásmód etalonja, Karl Richter, még a legtekintélyesebb bíráló is
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leszólta. Gondolom, azért, mert az NDK-ból a másik Németor
szágba, Münchenbe költözött.

Több mint ötven éve kaptam első lemezjátszómat, amely
"normál" és "mikro" lemezek megszólaltatására egyaránt alkal
mas volt. Első lemezeim egyikén Reiner Frigyes vezényelte a 3.
és 4. Brandenburgi versenyt. Lenyűgözött. Évtizedekig kergettem
vele mind a hat felvételét. Tavaly karácsonyára lepett meg vele
Ági lányom, ami nagy áldozat volt részéről, hiszen a család
minden tagja nagyon szereti a zenét, s ennek köszönhetem, hogy
feleségem még nem lázadt fel a polcok szaporodása miatt. S ha
már a lemezeknél tartunk: édesapám mindegyik külföldi útjáról
hozott haza különlegességeket. Neki köszönhetem Gounod Szent
Cecilia miséjét, egyik legnagyobb élményemet és Beethoven C-dúr
miséjét. Keresztapám, Thurzó Gábor viszont Haydn Teréz- és Nel
son miséjével lepett meg Bécsből hazatérve. Tudta, mennyire so
kat jelentettek számomra a Mátyás-templomi "zenés misék", ki
vált, ha a felejthetetlen Réti József énekelte a tenor szóló t. Néha
lekísértem a Várból, jókat beszélgettünk. Az ő belépőinek jóvol
tából szerettem meg Rossini Figaro házasságát és az Ory grófját.
Különben nem vagyok operarajongó, Mozartnál leparkoltam. Es
ténként apámmal ronccsá hallgattuk a Don Giovannit és a Figaro
házasságát, Fritz Bush fantasztikus glyndeborne-i felvételeit. A
Varázsfuvola Ferencsik Jánossal lopta be magát a szívembe.

Ferencsikről ódákat kellene zengenem. A Haydn-, Mozart- és
Beethoven-sorozatairól, az oratórium előadásairól. Ott és akkor
éreztem meg igazán, hogy Handel. Bach és Mozart egy másik
világba engednek bepillantást, ahová egyszer majd eljuthatunk,
egyelőre azonban a nagy művek jóvoltából résnyire nyíló ajtaján
leshetünk be. Néha-néha megpróbáltam rögzíteni ezt az élményt
a Vigiliában hosszú évekig tartó Zenei jegyzeteimben, amelyeket
Sík Sándor jóindulatú buzdítására kezdtem írni, s akkor sejtet
tem meg, hogy talán érdemes ezt tennem, amikor Vas István
mondta, hogy az egyikből tanult valamit. Pedig eleinte zenei
könyvekkel körülbástyázva fohászkodtam neki egy-egy beszá
moló megírásának, csak késóbb hagyatkoztam a szívemre.

Talán ostobaság, de néhány zenemű mintha a szívemben vissz
hangoznék, megbékélést és a felemelkedés esélyét kínálva. Han
del oratóriumai..., Bach passiói..., a H-moll mise... , a kantáták,
amelyek mindegyikét fiam és barátaim jóvoltából sikerült meg
szereznem. Haydn két oratóriuma és a miséi ... Mozart Requiemje
és egyházzenéje (az a lemez, amelyen II. János Pál mondja a mi
sét és Karajan vezényli a Koronázási misét, múlhatatlan gyönyörű-

ségem), Beethoven Missa solemnise , Schubert-misék. .., Verdi
Requiemje.. ., Dvorzsák Stabat Matere , Kodály Psalmusa.. . és hát
legalább ennyit kifelejtettem. Vivaldit, Pergolesit és másokat.

Egyoldalú az ízlésem, szégyellem is. De ahogy öregszem,
mintha kevésbé foglalkoztatna a világ ezernyi csüggesztő be-
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hatása, s egyre többször figyelek azokra a jelekre, amelyeket a
zene közvetít számomra.

Gondolatok a zenéró1
A zene mélyebben gyökerezik lelkünkben, mint a beszéd (hisz egy
csecsemő is "megérti", sőt már a méhen belül élőre is jótékonyan
hat). A zene nagyon közel van hozzánk, egy velünk, mert az ember
zenei lény.

A jó zenében nem csalódhatsz, az nem csap be, nem hazudik.
Megrendít, vagy megvigasztal, gyógyít, tisztít, élni segít, felüdít,
megvidámít, erőt ad és felemel. Ut lélektől lélekig; egyetemes
nyelv, a szív nyelve. Vannak dolgok, amelyek elmondásához ke
vésnek érezzük a szavakat; sőt, léteznek szavakban kimondha
tatlan történések is. A zene kimondja a kimondhatatlant is.

A zenének hármas rendeltetése van.
1. Összekapcsol a teremett világ harm6niájával
A világegyetem a zene arányai szerint mozog - állít ják a kö

zépkor írói. Valóban, a zene hordozza a teremtett világnak és az
emberi életnek a törvényeit, s az ember, amikor jó zenével talál
kozik, átélheti a teremtésnek azt a belső rendjét és harmóniáját,
aminek maga is része.

2. Páratlan emberalakít6 erő

A zene hat. Különböző zenék különbözőképp hatnak nove
nyekre, állatokra, vagy például átrendezik a víz belső szerkeze
tét - állítják tudósok; s az összes művészetek közül a zene hat
legközvetlenebbül az emberre. Lelkünk minden érzelmi állapotá
nak megvan a megfelelője a dallamok különböző módozataiban
- mondja Aquinói Szent Tamás. Különféle zenék különféle tar
talmat hordoznak, különbözö "érzéseket" fejeznek ki és ébresz
tenek a hallgatókban, mintegy átragadva a zenére természeténél
fogva érzékenyen rezonáló emberre. Olyannak talál, illetve olyanná
tesz - fogalmazhatjuk meg e hatás törvényszerűségét. A zenei
szépre a bennünk lévő szép rezonál és erősödik. Ezért mondja
Babits: "Akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások
énekét is szépnek." Persze megvan a "zenéje" az emberi gyarló
ságnak is. Különféle zene az ember jellemét különféleképpen ala
kítja. Épít vagy rombol, gyógyít vagy "mérgez" . A hangkapcso
latokon, ritmusokon, harmóniákon keresztül megjelenő zenei
történés olyan - a szavakon túli, vagy inkább a szavak előtti 
üzenetet hordoz, amely mélyen és közvetlenül hat az emberre.
Mállasztja belső tartását, vagy összeszedetté, rendezetté, érzé
kennyé nemesíti. Tartalma beépül az egyén lelki alkatába. A ren-
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