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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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miként is muzsikálhatnak az angyalok az égben. Ízelítőt kapunk
az igazi örömből és dicsőségből. A legmegrendítóöb azonban a
Máté passió. Nem egy gaz gyilkosság történetét halljuk, hanem
ellenállhatatlan csendes folyamként éljük meg az évezredek óta
folyamatban lévő megváltás művét, amelyet oly sok generáció
várt, oly sok próféta megjövendölt.

Jézus nyugalma, szeretete, bölcsessége rabul ejt, Péter hetven
kedése, ránk nagyon is hasonlító emberi gesztusai elnézőerr mo
solyogtatnak, majd árulása utáni igazi mély fájdalma, bánata és
Mestere iránti szeretete döbbent magunkba nézésre kényszerít.

Kollégáimnak sokszor mondom, hogy kivételes helyzetünk
van, hiszen munkaidőnkben kitűnő társaságban vagyunk: Mo
zart, Bach, Bartók, Kodály, Beethoven, Liszt és hosszan lehetne
még sorolni. Minden problémánkat, bajunkat elfelejthetjük erre
az időre, amíg dolgozunk. Egy jobb, szebb, igazabb világba ki
rándulhatunk.

A rendszeres hangversenylátogató remélhetőleg jobb ember
lesz egy-egy koncert után, és nem szabadul többet annak a tisz
taságnak/ magasabbrendűségnek a hatása alól, amit a zenei él
mény sugall.

Zenészek között gyakori, kicsit tréfás beszédtéma: vajon hege
dülhetek-e, énekelhetek-e majd a földöntúli együttesben? Ki kell
érdemelni, hiszen lehet, hogy Bach a koncertmester a zenekar
ban/ Palestrina vezeti a kórust, és a világ legnagyobb énekesei
éneklik aszólamokat!

A helyünket mindannyian kiérdemelhetjük, ha segítségül hív
juk a muzsika varázslatos világát, és meghalljuk a művekből ki
csengő hívó szót. Már csak rajtunk múlik, hogy ne csak meghí
vottak/ hanem választottak is legyünk.

"A zene Isten
mosolya"
Az utolsó kérdésből indulnék ki. Gyerek- és diákkoromban zongo
rázni tanultam. A zene iránti egyre lelkesebb érdeklődésem során
eljutottam néhány Beethoven-szonátához - természetesen na
gyon szerény szinten. Ennél többre nem is törekedtem. Tizennyolc
évesen Pannonhalmára kerültem. Szigeti Kilián atya segítő támo
gatásával orgonálni kezdtem. Tanítóm nemcsak a - zongorához
viszonyítva új - technikára fordított gondot, hanem értelmezte,
magyarázta is mindazt, amit megismertem, amit játszani kezdtem.
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