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Zeneszerző

Néhány gondolat
Mozart és Bartók
ünneplésekor
A 21. század elejére megérett már az idő arra, hogya zene helyze
tét a jelenkori társadalmi átalakulások közepette újra átgondoljuk.
A társművészetek helyzete aligha különbözik a zenéétől, mert hi
szen azonos feltételek közepette keresik és határozzák meg helyü
ket és gondjaikat. Így merül fel időről időre az a kérdés, hogy
szükség van-e változó életünk sodrában a művészetekre? Új hang
súlyokat megfogalmazó világunk fontosnak tekinti-e a magasabb
rendű érzelmi kultúra és művészet különbözö formáit? Vagy ne
tán szakít az évezredes hagyományokkal és áthelyezi a hangsúlyo
kat a fogyasztásra. Tudom a választ...

Beleborzongok, ha arra gondolok, hogya művészetek hovato
vább csak kulisszaként szolgálnak majd egy ki-tudja-hová-vezető

"fejlődés, modernizálás" folyamatában ránk szabaduló világban.
A kérdőjelek és problémák minden művészeti ágban szinte azo
nosak vagy hasonlatosak egymáshoz, és egyre sokasodnak. Dif
ferenciálja a képet azonban az, hogya különböző kultúrkörök
ben más és más hangsúlyt kapnak a hagyományok, a művészeti

ágak, más a művészek társadalmi helyzete, a befogadó társadal
mi rétegek szellemi és anyagi állapota, felkészültsége. De ugyan
így sokszínű a művészetek és az alkotók ama készsége, képessé
ge és szándéka is, hogy tevékenységüket a befogadó társadalmi
rétegek számára vonzónak és kívánatosnak, élvezhetőnek, követ
hetőnek vagy akár elgondolkodtatónak fogalmazzák meg. Va
gyis alkotásaiban olyan hangon és nyelvezettel szólaljon meg,
amelytől azt reméli és várja, hogy felkelti a figyelmet, elgondol
kodtat, érzelmeket vált ki, vagy akár színvonalasan szórakoztat.
Ebben az értelemben nem látok ellentétet a legkülönbözőbb mű

fajok vagy stílustörekvések között. Egy feltétel azonban mindig
él: ez az alkotó tiszta és etikus szándéka, amellyel alkotását hite
lesíti. A művészi igazság - igaz - nem egykönnyen fedi fel
magát. Jelenléte azonban - minden körülmények között - már
első olvasás, meghallgatás vagy megtekintés után felismerhető.

Az idő, az évszázadok teszik aztán rá a nagy pecsétet.
Vajon a jövendő évtizedekben születnek-e olyan művek, ame

lyek ezt a rangot kiérdemlik? Új évezredünk mintha ezer nyel
ven és hangon köszöntött volna ránk. Értékrendje bizonytalan,
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az éppen aktuális szükségletek szerint szórja szét kezdeménye
zéseit, tanácstalan és harsány. Természetesen ma is születnek 
inkább csak csendben - fontos alkotások. A világ azonban in
kább a talmi értékektől hangos.

A napi fogyasztásra szánt zene tiszavirág-életű, ahogy jön, el
is tűnik. A tömegkultúra azonban nem feltétlenül ellentétes a ne
mes és vonzó alkotói szándékkal, akár kohója is lehet egy-egy
újszínű, szellemileg és érzelmileg igényes, új kifejezési formákat
kereső képi, zenei kísérletnek, hangnak. Biztos mindenkor mégis
csak az, hogya szakszerűség, a minőség a maga gondolati gaz
dagságával, emelkedettségével, hitelességével és színességével a
döntő és meghatározó. Nélküle semmiféle művészeti tevékeny
ség nem tarthat igényt rangra és megbecsülésre.

A valóban értékes műalkotások - hitem szerint - minden
korban "szent cselekményből" születtek. Gondoljunk arra, hogy
az alkotó emelkedett, koncentrált lelki állapotban keresi az utat
a teljesség elérésére. Teljesség a lelki felkészültség komolyságá
ban és hit a világrahozatal szükségességében. S mindezekhez
még a teljes szakmai vértezet. .. Az ilyen művek - gondoljunk
most a legnagyobb alkotókra - megismételhetetlenek, egyszeri
ek, érinthetetlenek és szentek. Igazak és túlmutatnak látható vi
lágunkon, erősítik hitünket a magasabb rendű életben. Megren
dítenek, mert széttárják a kaput a metafizikai dimenzió előtt. A
remekműveknek különös hatása van: elvarázsolnak, erősítik élet
igenlésünket. Velük találkozni, bennük elmerülni az élet nagy
pillanatait hordozzák.

Mozart és Bartók...
Mindketten észrevétlenül, zajos harsonázás nélkül váltak óriá

sokká. Köztünk éltek, csodákat műveltek, fényességet hirdettek
és mindig az igazat mondták. A nagy előd, J. S. Bach szellemét
megidézve jutottak fel az Olimposzra. Birtokolták a titkok kul
csát, megfogalmazták a földöntúli békességet.

Mozart maga az emberbe oltott isteni csoda. Megrendítő és
felemelő, ahogy arcát a fájdalmak tengeréből metafizikai magas
ságok felé fordítva megsejteti velünk a lét titkait. Vigasztaló ta
núságát adja az emberi szellem erejének. Csodagyermekként jött
a földre és - úgy érezzük - végleg itt maradt közöttünk.

Bach mintha már készen érkezett volna a magasságból: "Tőle

jövök, láttam Őt, halljátok, Ő szól hozzátok." A látomások költő

je volt ...
Bartók a földi küzdelmek hullámaiból kiemelkedve keres, ku

tat, kételkedik, rátalál és építkezik; szebb és jobb világért perle
kedik. Hangja a szorongatott ember kiáltása, reményvesztettek
sírása, gyermeki örömök tiszta forrása.

"Az ember költészetének gyökere a végső elvbe nyúlik" 
mondja Liu Hszie kínai gondolkodó (Kr. u. 500 körül). Gyönyö
rű költői képeket fogalmaz meg R. M. Rilke az An die Musik
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Karnagy

című versében: "Zene: szobrok lélegzete. Talán: / Képek csend
je. Nyelv, melyben a beszéd / véget ér." Majd később: "Legben
söbb valónk / amely túllép rajtunk és kiárad, - / szent búcsú
(. ..) mint a lég túlsó oldala: / tiszta, / hatalmas ... "

Válaszúthoz ért a mai ember. Döntenie kell. Fel kell ismernie
az igazat, újra fel kell fedezni önmagában a józanságot, a böl
csességet, a hitet, az igazságot és az emberiességet. Intő jelek tá
madnak körülöttünk, figyeljünk rájuk. Őrizzük meg évszázados
örökségünket és töltődjünk fel a nagy művek forrásainál. Utunk
befelé vezessen, a szív és az értelem harmóniájához és világossá
gához. Útitársul mások mellett elsősorban nagyjainkat fogadjuk
magunk mellé.

A zene hatalma
Tizenéves kisfiúként figyeltem egyszer, hogya házunk tetejére te
levízióantennát szerel egy bácsi. Alig vártam a család többi tagjá
val együtt, hogy nézhessük a műsort. Végre megelevenedett a
képernyő, és ünneplőbe öltözött embereket láttam muzsikálni.
Hangversenyt közvetítettek. Egy ezüstös fejű bácsi énekelt az
énekkar és a zenekar előtt. Az utolsó mondatra emlékszem: "És az
ő szájuk nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból." Nem értettem
még igazán, de mélyen megérintett. A zene hatalmát éreztem meg
hirtelen, és 50 év múltán is ugyanazt érzem.

Azóta megadatott, hogy magam vezethessek koncerteket, és
ezek között szép számmal dirigálhattam oratóriumokat. A legna
gyobbakat is, mint a H-moll misét vagy a Máté-passiót Bachtól.
Ezek a művek olyan magasrendű szellemvilágról szólnak, amit
mi nem ismerünk és csak nagyon homályosan sejtünk. A H-moll
mise "Sanctus"-a nem földi dicsőségről, nem földi hatalomról
zeng. A hatalmas hangtornyok D-dúr oszlopai a legmagasabb
princípium dicsőségét és szentségét hirdetik. Ezeket az akkordo
kat hallván mindenkiben feltámad valami magasabb rendű, iga
zabb és végtelen utáni vágy. Szeretnénk részesei lenni a muzsi
kából áradó fénynek is. Mi ez, ha nem a muzsika égbe vezető

géniusza?
A zene nem hazudik, mindig igazat mond: a jóság jóság, és a

gonoszság az gonoszság. A magát jónak színlelő Éj királynőjét

hamar leleplezik a hangok, melyeket énekel. Lehull az álarc,
képtelen játszani tovább az aggódó anya szerepét.

Az igazi nagy zenei ünnep azonban Bach műveiben érkezik el
hozzánk. A Karácsonyi oratórium angyal kórusa, ahogy a pászto
roknak énekli Isten dicsőségét a hideg éjszakában, sejteni engedi,
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