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Bencés szerzetes,
teológus

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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Bach prelúdiumainak, fúgáinak gyakorlására és a kapcsolt elméle
ti ismeretekre vezethetem vissza, hogya zene valóban "megérin
tett". Hogya feltett kérdésre pontosabban válaszoljak: ezek az or
gonaórák és mindenekelőtt az elmélettel kapcsolt gyakorlás váltak
további életem számára "meghatározó zenei élményekké".

Pannonhalmáról néhány év múltával Budapestre kerültem.
Mintegy két évtized során folyamatosan volt bérletem hangver
senyekre, operaházi előadásokra. Újra akkor kerültem közelebbi
aktív kapcsolatba a zenével, amikor az Egyetemi templomban
lettem orgonista. E munkám mintegy hét éven át jelentett ko
moly feladatot, sok-sok örömet, de fáradságot is. Ma már bevall
hatom, hogy olykor - egyáltalán nem helyes és illő módon 
profán szimfóniák és operák egy-egy motívumát vettem impro
vizációim alapjául.

A sok örömet jelentő elfoglaltságnak azután vége szakadt. A
következő évtizedekben különféle, olykor együttes munkaköre
im (és bizonyára saját rossz idóbeosztásom) már nem tették le
hetővé az aktív zenélést. De az idő múlásával jöttek a szép
nyugdíjas évek, és a rokonaimtól ajándékba kapott kis "HIFI-to
rony" segítségével lehetséges lett immár a mindennapos zene
hallgatás. Egyre gyarapodó CD-gyűjteményemenszimfóniák, ka
marazene, zongoradarabok, teljes operák szólalnak meg. Napi
két-három óra zene - és milyen csodálatos zene! Nem vagyok
nagyon válogatós, gyűjteményemben éppúgy megtalálhatók Vi
valdi, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Grieg és a
többiek művei, mint például Borogyin, Muszorgszkij, Wagner
operái és a szebbnél szebb gregorián fölvételek.

Közhely, hogya zene sokakat sokféleképp "érint meg". Még
diák voltam, amikor a budapesti Szervita téren a Rózsavölgyi
zenebolt fölött - ha jól emlékszem, mozaikkövekből kirakva 
ezt olvastam: "A zene Isten mosolya." Sok évtized telt el azóta,
de ma is emlékezetemben él e néhány szó. Kevésbé költői kifeje
zéssel így fogalmazhatnék: a zene, ha fokozatosan elmélyülünk
benne, elvezet az "isteni világba". Nemcsak arra a zenére érvé
nyes ez, amely kifejezetten Istenről és Istenhez szól (például a
gregorián ének), hanem a legkülönfélébb hangszeres zenére is.
Természetesen csak akkor, ha nem valamiféle háttérzenének al
kalmazzák, hanem ha intenzíven figyelnek is rá, elmélyülten
hallgatják. A zenehallgatás olykor arra is képessé tesz, hogy
egy-egy pillanatra megközelítsük az "égi harmónia" csodálatos
világát, talán még "az Isten mosolyát" is megpillanthatjuk.

A zene emocionális hatalmával, gazdag kifejezésmódjával,
szellemi-érzéki szépségével sejtést ébreszt, hírt ad egy "egészen
más" világról. Képes szavak nélkül is szívből szólni, szíveket
megszólítani. A hitre nyitott, a hívő ember számára pedig
"mennyei melódiákat" közvetít.
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Úgy vélem, nagyon finom és hártyavékony a határ zene és
vallás, a transzcendens világ felé vezető elmélyülés és a hit
"szárnyalása" között. A zene transzformáló ereje képes túlmutat
ni minden tapasztaláson, fizikai halláson. A zenét elmélyülten fi
gyelő ember átélhet olyan pillanatokat, talán hosszabb időszakot

is, amelyekben a végtelen, a "túlvilág" felé képes szívét-lelkét
kitárni. Természetesen ezek a transzcendentális élmények csakis
a nyitott szívűek, a "földöntúli" iránt is fogékonyak számára
válhatnak valósággá. Igaz, az ilyen "tapasztalások" ugyan sem
mit sem bizonyítanak, de nyitottságot jelenthetnek a transzcen
dens világ felé. A nagynevű katolikus filozófus-teológusnál,
Romano Guardininél olvastam valahol: a művészetek (így a ze
neművészet is) valami olyasfélét tárnak elénk, amit bár nem lá
tunk-hallunk, mégis vigasztalással, örömmel ajándékoz meg.
Mert anticipálja azt a jobb, szebb világot, amelyet "új égként és
új földként" várunk.

Fiatal korom óta élek meghitt kapcsolatban a zenével. Erről

még sohasem írtam, s alig-alig beszélek róla. Mindez az én "tit
kom". De ha már így történt, akkor a leírtakhoz szeretnék még
valamit hozzáfűzni: a zene mindenki számára, aki igyekszik el
mélyülten hallgatni, a meditáció, az elmélkedés iskolája lehet.
Mindannak, aki például Beethoven kilencedik szimfóniájának
adaggióját vagy hegedűversenyéneklargettóját intenzíven figyel
ve éli át, a zene hallgatása meditációvá érik, lelki elmélyüléshez
vezet. Ezek nyomán pedig béke, valamiféle belső erő, nyugalom,
bölcsesség, röviden a transzcendencia felé forduló feltártság
születik. Talán egyetlen művészet sem hat olyan közvetlenül és
mélyen az emberre, mint a zene. Azoknak, akik Bach, Mozart,
Beethoven, Schubert és a többiek muzsikáját odaadó figyelem
mel hallgatják, új távlatok nyílnak, egy "másik világ" fényei csil
lannak fel. S elérkezhet a pillanat, amikor már nem érzékeinkkel
látunk-hallunk, hanem egyszerűen "ott vagyunk".

Gyarló szavakkal, némileg dadogva igyekeztem néhány gon
dolatot a transzcendens világ felé is mutató zenéről írni. Befeje
zésül még ennyit: öröm és fájdalom, szerencse és balsors, szere
tet és szerelem - mindezt az emberi nyelv sohasem képes
valódi mélységeiben kifejezésre juttatni. Csak a "szív beszéde", a
zene válhat arra képessé, amire szavakkal képtelenek vagyunk,
amiről azonban mégsem szeretnénk hallgatni. A zene minden
emberi szónál több örömet és igazságot, vágyakozást és lemon
dást közvetít. Mindezen túl pedig el tud vezetni a numinózum
transzcendens világába. S ami talán a legcsodálatosabb: függetle
nül a szavaktól, lelki-szellemi koncentrációra, meditációra ihlet.
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