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Pannonhalmi föapát

A zene ajándéka
Valahol Magyarországon ismeretlen asszony lépett hozzám mise
után, és csak ennyit mondott nagyon kedvesen: "a püspök úr
édesanyja sok mosolyt rejtett püspök úr bölcsőjébe". Eltűnődtem e
népi egyszerűséggelkimondott és tapasztalaton nyugvó állításon.
Igen, édesanyám valóban sok mosolyt és vele sok kedves melódiát
is rejtett bölcsőmbe. Első emlékeim közé tartozik a nekem dúdoló
édesanyám, aztán annak öröme, amikor később együtt énekeltük
az "Erdő mellett nem jó lakni..." kezdetű népdalunkat, nagyma
mával pedig az .Egyedem begyedem tenger tánc, hajdú sógor mit
kívánsz ... " népdalunkat, és táncoltunk is nagy vígassággal. A
zene és a szöveg egy tőről fakad bennem. Hamar belecsöppentem
az egyházi zenébe, és az éneklésbe is, tízévesen Linzer Szilárd ben
cés atya soproni kis gregorián fiúkórusában énekelhettem. Zongo
ratanulásért többszörös áldozatot is kellett hoznom. így kezdődött

kapcsolatom a zenével, a dallamokkal, amely aztán máig nem sza
kadt meg, belenőttem, lelkem közege lett.

Önmagamat igazán csak zenével, egy-egy dallammal tudom
megközelíteni. A zene, az ének létezésmódom természetes, időn

ként fel sem tűnő része. Naponta énekelek közösségünk zsolozs
májában. Énekelünk, ahogy az apostol mondja: "Egymás közt
zsoltárt, himnuszt és szent dalokat énekeljetek, daloljatok és zen
gedezzetek szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindenkor minde
nért az Urunk Jézus Krisztus nevében Istennek, az Atyának" (Ef
5,19-20). Sorkatonaként néhány alkalommal részt vettem a bajai
baptisták istentiszteletén, ennek kapcsán mondta Árvai Henrik
adventista lelkész: "amelyik közösség énekel, és buzgón énekel,
ott feleannyi a testvérek között a feszültség". Napi tapasztalat,
hogy az esti istendicsérettel, a vesperással miként cseng le a nap
minden gondja szívemben, miként tudok kiengesztelődötten,bé
kében nyugovóra térni. Ebben is teljesül a zsoltáréneklés ígérete:
ha este a sírás látogat is, reggelre ismét ott van az "ujjongás".
André Louf trappista apáttól tanultam meg, hogya zsoltárének
lés úgy hat, olyan, mint a hegyi patak, amely sodrásával meg
tisztítja a medret, bennünk a szívet. A depressziós Saul király
Dávid hárfával kísért zsoltárai által megszabadult nyomasztó
démonaitól. A kívül megteremtett harmónia segít eloszlatni a
belső diszharmóniát. Az istendicséret, dal és szöveg, dallam és
zsoltár a muzikoterápia csodálatos útja is. Mert harmóniánk
mindig törékeny, mindig, naponként helyreállítandó. Esterházy
Péter családregényét, a Hamania caelestist még "földi harmóniá
inkban barátsággal" ajánlja nekem, a Javított kiadás elé már csak
ezt tudja írni: "volt egy pillanat, amikor Rád akartam ezt az egé-
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szet borítani (kérdésekkel az isteni terveket illetően), de aztán
csak sodródtam".

Egy csodálatos csillagóra ajándéka volt, amikor barátaimmal
Beethoven Missa Solemnisának "Benedictus" tételét, a hegedúszó
lót hallgattuk elbűvölten. Úgy éreztem, hogy ez a dallam maga
a kegyelem, az isteni ajándék, amely gazdaggá és teljessé teszi
életemet. Kerestem e csoda miértjét, kommentárokat olvastam e
hegedűszólóhoz. Egyikben aztán azt olvastam, hogy ez a hege
dűszóló, ez a dallam a kegyelem motívuma. Akkor talán azt is
mondhatjuk, hogya zene lelkünk egyik titokzatos nyelve, mely
összeköti a földit és az égit, a testet és a lelket. Isten világát és a
miénket: felemel, gyógyít, betölt. Egy kép is szívünk mélyéig ha
tol, a zene azonban ajándék és kapcsolat, kölcsönössége, szemé
lyessége van számomra.

Alapélményem, s a ballagó idővel ezt életem legnagyobb aján
dékának tekintem, hogy keresztény, azaz Jézus Krisztusban hívő

lehetek. Hitem és meggyőződésem, hogy "a kereszténységnek 
ha azt helyesen, Lélekben és igazságosságban élik - egész élete
egy zengő ünnep. Dicséretekkel műveljük a földet, himnuszt
harsogva hajózzuk a tengert, még az ebédet is zsoltárok hangja
szenteli meg" - írja már a korai századokban Alexandriai Kele
men. Szent Ágoston mondja: "Cantare amantis est" - aki sze
ret, az énekel, vagy tegyük hozzá, zenét művel. Tihanyi apátsági
templomunk orgonakarzatán a muzsikáló angyalok erről a sze
retetről adnak hírt. Minden, ami aztán emellett, vagy ezen túl
van, az "isteni Mozart" és a nagyszerű Többiek, a kultúra gyü
mölcsei, felemelő ajándékai, utak, melyek a Végtelenbe nyílnak:
befelé a mélybe és felfelé a magasba.

Jegyzetlapok
a zenéró1
Hogya zsenialitás érthetetlen az értelemnek, de áldás a szellem
nek, azt igazán a zene hallgatásában fogtam föl. A tehetség olyan,
hogy kezdetben nem észlelünk semmi különöset, majd lassan ki
rajzolódik egy fényesedő kőr, sötét a belseje, ez elkezd mélyülni,
és mint egy alagút, mind sötétebb; a végefelé fekete. Aztán vagy
van valami fény a végén, vagy nincs, de befejeződik. A tehetséget
mérni lehet. Nem pontosan; megközeIítően.A zsenialitás az elején
éppúgy éjfekete, mint a végén. Illetve nincs is vége. Azonnal és tel
jes "mennyiségében" jelen van. A feketesége pedig inkább szimbó-
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