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VALLÁS - MŰVÉSZET

Szent Ignác levele
a keresztény
muzsíkusokhoz
Ign ati osz, akit Theophoro sznak is nevezn ek , üdvözli Urunk, Jézus
Krisztus Atyjána k ked ves, hozzá mindig hűséges és az Ő szerete
tében örvendező test véreit, akik az egyház szeretetközösségébe n
szent ze nével di csérik a Szentháromságot. Jézu s Krisztusban , aki a
benne va ló feltáma dásban rem ényünk, ér tesültem bu zgóságotok
ról és az iránta va ló forró szeretetetekről, ezért elha tároz tam, hogy
bu zdítalak és intelek titeket. Nem mintha lennék va laki, hiszen
nem a magam erejéből, han em Isten ünk irga lmá bó l és a meghívott
szentek közbenjárására találtattam mélt ón ak arra , hogy tanítván y
nak neveztessek és a mennyek országába bebocsátást nyerjek. Úgy
írok tehát nektek, mint aki részesült Teremtőnk boldogító szí
nelát ásában, habár a szentek k ö zőtt utolsó. Közül etek már sok
muzsikus itt van közöttünk, ve lü k együ tt Isten kórusában sz ü nte
lenül örvendezünk és az Ő végtelen harmóni ájában egyesü lü nk.

Nemde, ha ti közösen akartok va lami szép zenét előadni, azzal
kezditek, hogy han gszereiteket összehangoljátok? Az tán, ha ez
megvan, figyeltek arra, hogy mi van előírva a kottában? Ugyan
így figyeltek a karmesterre is, hogy ne tévelyedjetek el a tem pó
ban ? Hasonlóképpen szükséges, hogy hívő közösségetek élő tag
jaiként minden nap Istenünk alapha ng jára han goljátok rá szíve tek
húrozatát , figyeljétek és hallgassátok, amit az egyház írva elétek
tár Mesterünk szavaiból, va lamint engedelmesked jetek a püspök
nek és a presbitereknek, ahogy szo lga társa im, a d iakónusok te
szik. Mert hiszen ha rendetlenül behangolt hangszerekkel láttok
neki a muzsikának, ugye mindenki befogja a fülét szö rnyülköd é
sében? Vagy ha szépen behangoljátok azokat, de immár tökéletes
nek gondolvá n magatokat, felfu valkodottságot okban nem figyel i
tek a kottát, nemde az ered mé ny ugyanaz? Vagy ha ez mind
rendben van, de önfejetek után mentek a tempóban, ah ogy ti ma
ga tokban gondoljátok, talán egybecseng szó lamotok a többiével?
Semmi ese tre sem, hiszen így inkább gyengítitek a han gzást, ahe
lyett , hogy az tisztán és erősen együ tt zenge ne. Aki hallgatja, még
tán a Zeneszerzőt káromolja, nem tudván, hogy ki a hibás.

Ami a han golás t illeti, jól tudját ok, ho gy naponta sz ü kség van
rá, hiszen a húrok maguktól elha ngolód nak. Márpedi g ha ké t
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1Római Szent Kelemen
levele a korintusiakhoz.
ln: Ókeresztény írók 11/.
(Szerk. Vanyó László.)
Szent István Társulat,
Budapest, 1988, 128.

húr nem a megfelelő arányban van hangolva egymáshoz, inkább
csak zajkeltésre alkalmas, nem muzsikára. A görög tudósok ki
számították, hogya tiszta hangzatokhoz milyen arányú feszítő

erő, vagy húrhossz, avagy tömeg tartozik. Nagy figyelemmel
szoktátok tehát a hangolást elvégezni, hogy ezek az arányok ér
vényesülhessenek. De vajon lelketeket milyen arányok alapján
hangolhatjátok rá a magasságbeli Atyára és Fiára, Jézus Krisz
tusra? Az arányok a következők: Atyánk a mi Teremtőnk, mi az
Ő teremtményei vagyunk, Fia, Jézus Krisztus a mi Urunk és em
berségünkben testvérünk. Ő megtestesült a Szentlélek erejéből,

Szűz Máriától, értünk valóban meghalt és az Atya feltámasz
totta. Ezt kell nap mint nap szívetekbe zárni, és nem engedni,
hogy bármilyen eretnek gondolat behatoljon oda! Amint a jól
egymáshoz hangolt húrok ugyanis rezonálnak egymás hangjára,
úgy az Istenére hangolt lélek értő és érző szívvel tudja befogadni a
kegyelmeket, melyekkel Atyánk jóságosan megajándékoz minket
Szent Lelke által. De ugyanígy mondhatjuk, hogy az ilyen lélek ké
réseit is biztosan meghallgatja Istenünk. Ha mindnyájan Istenünk
re, aki Szentháromság, ráhangoljátok lelketeket, úgy nemcsak mu
zsikátok, de életetek harmóniája is szépen egybecseng, így
alkalmat adtok arra, hogy ne botránkozzanak meg rajtatok, sőt,

aki lát titeket, Urunkat magasztalhatja példás szeretetetek miatt.
Akik közületek kórusmuzsikával foglalkoznak, tudhatják, mi

történik akkor, ha egy három hangból álló akkordot igazán tisz
tán sikerül megszólaltatni. Ekkor nemcsak a kottában szereplő

hangok hallatszanak, de fölzendül egy mély alaphang is - holott
azt a jelenlévők közül senki sem énekli -, melynek a torkok által
kiadott hangok a felhangjai. A tisztán megszólaltatott hangok te
hát felidézik közös alaphangjukat. Gondoljátok el, testvérek, mit je
lenthet ez a keresztény élet szempontjából! Gyűljetek egybe tiszta
szándékkal, szent engedelmességgel Jézus nevében, hogy lerombo
lódjanak a Sátán hatalmasságai. Ha így cselekedtek, egy lesz Eu
charisztiátok, és Urunk is - miként a közös alaphang - ott lesz
közöttetek, amint megígérte. A zene tisztasága is megsínyli, ha
széthúznak a muzsikusok, még inkább érvényes ez arra a közős

ségre, mely Krisztus szeretetében akar egyesülni. Ne legyen hát
közöttetek helye alázadásnak, zsarnokoskodásnak, felfuvalkodott
ságnak, hanem inkább ,,(...) ki-ki vesse alá magát embertársának,
aszerint, hogy a kegyelmekből milyen részt kapott magáénak"! 
amint Kelemen írta a korintusi egyháznak. Ha senki másra nem
hallgattok, csak Jézus Krisztusra és azokra, akik az Ő akaratából
püspökeitek, presbitereitek, akkor Istennek megfelelően éltek és Ő
ott van közöttetek. Ne feledjétek, hogy egymást Krisztus útján
segítve útitársaknak kell lennetek, Krisztust kell hordoznotok! Igy
még a test szerinti cselekedeteitek is lélek szerintiek lesznek, mi
vel akaratotokat édes harmóniában Urunk akaratához igazítjátok.

Testvéreim, örvendjetek, hogy olyan nemes ajándék van a bir
tokotokban, mint a szent zene, mellyel méltón dicsőíthetitek a
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2VÖ. Lk 8,4-15

3VÖ. Mt 23,27

4Diogenés Laertios:
Filozófusok élete.

ln: Források az ókori
görög zeneesztétika
történetéhez. (Szerk.

Ritoók Zsigmond.)
Akadémiai Kiadó,

Budapest, 1982, 273.

5VÖ. Lk 12,1-3

Szentháromságot. Mint ahogy Urunk minket a saját képmására
alkotott, úgy ez a zene is az Ő végtelenségét, bölcsességét, szép
ségét és sokszor hozzá méltatlan teremtményei iránt táplált sze
retetét mutatja. Amint értesültem felőletek, Isten igéje a ti lelke
tekben termékeny talajra talált és szárba szökkent; különbözik is
az a Sátán ültetvényétől, mivel jó gyümölcsöt terem bennetek.
De gondoljátok meg, testvérek, Urunk példabeszéde szerint a
mag nem mindig hull jó talajba.' Mit tehetnénk tehát, hogy a
lelket előkészítsük az ige befogadására? Hiszen a termőföldet is
meg kell nyitnia az ekének, hogya mag beléhatoljon. Isten adta
ekeként használjuk erre a muzsikát!

A fennhéjázás, gőg, harag, és a Sátán ezekhez hasonló cselve
tései miatt a lélek gyakran kérges, de a zene megnyithatja annak
termőrétegét, ahova Urunk tanításának magja, ha behatol, a ke
gyelmek túláradó esőjétől megöntözve kihajt és bőséges termést
hoz. Ismerjétek fel tehát, testvérek, milyen nagy a ti kincsetek és
mekkora a felelősségetek abban, hogya gyermekek lelkét mi
képpen, milyen eszközökkel nevelitek! A Név iránti szeretetre
kérlek titeket, nagy gonddal munkálkodjatok azon, hogy a szent
zene mindig szépen csengjen, mindenkor Istenünknek - aki
Szentháromság - végtelen harmóniáját hordozza, hiszen ha
nem így történne, azzal csak a Sátán prédáinak jajszavát közvetí
tené, zavart és félelmet keltve minden lélekben.

Ne hagyjátok hát testvérek, hogy muzsikátok és életetek rende
zetlen le~yen, ne mondhassa rátok senki sem, hogy meszelt sírok
vagytok. De az is megbotránkoztató, ha csak hangszereitekre,
művészetetekre ügyeltek, életetek pedig nem tesz tanúságot közös
reményetekről.Az ilyen muzsikusokra mondta a filozófus: ,,[Dio
genésl csodálkozott az irodalomtudósokon, akik ugyan Odysseus
bajait kikutatják, a sajátjaikat azonban nem ismerik. Úgyszintén a
zenészeken, hogya lyra húrjait ugyan összehangolják, de lelkük
jellemvonásait (éthoe) összehangolatlanul hagyjak.:"

Kerüljétek hát, testvérek, a farizeusok kovászát.' vagyis a kép
mutatást! Beszédetek és tetteitek legyenek összhangban egymás
sal, hiszen Urunk előtt semmi sincs elrejtve. A ti hangolókulcso
tok legyen a szeretet, mely a megfelelő feszességre hangolja
lelketek húrjait, azaz hozzáigazítja Istenünk rólatok öröktől fog
va elgondolt tervéhez. Az éles és kiművelt fül, amely ellenőrzi,

jól sikerült-e a hangolás, avagy hibás, legyen a ti mindig éber
lelkiismeretetek. A szeretet mint hangolókulcs feszülés t okoz, de
vajon Krisztusunk nem mutatott-e nekünk ebben példát? Mind
nyájan tudjuk, hogy Őt a mi gonoszságunk mellett az Ő szerete
te vitte a keresztre, ahol testileg is megfeszült. Adjunk hálát
ezen üdvszerző tettéért és azért, hogy Ő nem úgy bánik velünk,
ahogy mi tettük vele, és ahogy megérdemelnénk, különben már
rég nem élnénk. De amint a zenében a megfelelő mértékű feszü
lés a hangok édes harmóniában való egyesülését eredményezi,
úgy a mi keresztény életünkben is a mi - szeretet által hangolt
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6VÖ. Mt 16,24

7Római Szent Kelemen
levele a korintusiakhoz,

í. m. 127.

BRómai Szent Kelemen
levele a korintusiakhoz,

i. m. 127-128.

9Római Szent Kelemen
levele a korintusiakhoz,

í. m. 130-131.

- megfeszülésünk is Urunkkal való egyesülésünk záloga. Ha
pedig hallgatunk Őrá, minden nap felvesszük keresztünket és
követjük," Ő átvezet minket a halálból az életre. Kelemen így ta
nít minket erről: "XXXVI. Ez lenne az az út, szeretteim, amelyen
megtaláljuk a mi üdvösségünket, Jézus Krisztust, a mi áldozati
adományaink főpapját, gyengeségünk pártfogóját és segítőjét. 2.
Általa emeljük fel tekintetünket az egek magasságaiba, általa
szemléljük Isten hibátlan és felséges színét, általa nyílnak meg
szívünk szemei, általa a mi ostoba és elsötétült értelmünk most
már világosságban ragyog, általa akarta uralkodónk, hogy meg
ismerjük a halhatatlanság tudását, C.. ).,,7

Testvéri közösségetekben, az egyházban mindenkinek megvan
a maga feladata, mely különbözík a többiekétől. "XXXVII. 4. A
nagyok nem állhatnak fenn a kicsik nélkül, de a kicsik sem a
nagyok nélkül, az egészben van valami egymáshoz rendeltség,
és ennek megvan a maga haszna. 5. Szolgáljon most példának a
saját testünk! A fej mit sem ér a lábak nélkül, de ugyanígy a lá
bak sem a fej nélkül: testünknek még a legkisebb részeire is
szükségünk van, mert ezeknek mindegyike az egész test javára
van, de mindannyian összetartanak, egynek vetik alá magukat,
hogy az egész test boldoguljon.:"

Mindezen szerepek betöltésére a Szentlélek kűlönféle adomá
nyai tesznek képessé titeket. Önerőnkből, mint méltatlanok, al
kalmatlanok lennénk erre, de Ő a segítségünkre siet. Ki-ki töltse
be hát a rászabott hivatást a Lélek adományai szerint, és akit
Urunk akarata vezetőtöknek szánt, annak úgy engedelmeskedje
tek, mintha Őneki engedelmeskednétek. Ugye így tesztek zene
karotokban is, ahol a karmester az ő tudása alapján fölétek van
rendelve? Ő az, aki nemcsak egy-egy szólamot tud áttekinteni,
hanem jól tudja, milyennek kell lennie az összhangzásnak. Az
egyházban is mindig legyetek egyek elöljáróitokkal. Ne áltassá
tok magatokat testvérek, aki nincs az oltár kerületén belül, az Is
ten egyházát, Krisztus testét rombolja. Hogya vezetőket Isten
rendelése állította a helyükre, arról nemcsak én, de Kelemen is
tanúskodik: "XLII. Az apostolokat Jézus Krisztus rendelte szá
munkra, hogy hirdessék az evangéliumot, C,.). 4. Miután a kű

lönbözö vidékeken és városokban hirdették az igét, elöljárókat
állítottak mindenütt, kiket próbára tettek a Lélekben, a püspökö
ket és a diakónusokat, azok számára, akik hinni fognak.?"

Ha a karmester megdorgál titeket, mivel valami hanyagság
miatt elrútítjátok a hangzást, így ezzel a többiek igyekezetét is
hiábavalóvá teszitek, ugye hallgattok rá? Ilyenkor ugye többet
gyakoroltok és jobban iparkodtok, hogy saját szólamotok úgy
zengjen, ahogyan annak kell? Ugyanígy kell tennetek, ha szere
tetközösségetek elöljárói valamely hibátokat, mellyel Krisztus
testét csúffá teszitek, szóvá teszi. Az elöljárót úgy kell tekintene
tek, mint az Urat, mivel neki nem a test, hanem a Lélek nyilat-
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10VÖ. Szent Ignác levele
Szent Polikárphoz.

ln: Ókeresztény
irók III. (Szerk. Vanyó
László.) Szent István

Társulat, Budapest,
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"Cicero: Aszónokról.
ln: Források azókori
görög zeneesztétika

történetéhez, i. m. 15.

12Platón: Állam.
ln: Források azókori
görög zeneesztétika

történetéhez, i. m. 145.

koztatja ki, hogyan kell vezetni egyházát, hogy Krisztus utánzói
legyetek és egységetek alkalmat adjon arra, hogy aki csak lát ti
teket, ne káromolja, de magasztalja a Nevet. Az Úr azért állít
elöljárót az egyház élére, hogya szeretet rendje érvényesüljön,
mint ahogy a harmónia biztosítéka zenekarotokban a karmester.

Amint a karmestereteknek a legfőbb gondja az egységes
hangzás, úgy a püspökötöknek is a szeretetközösség egybetartá
sa, Krisztussal való egyesítése a hivatala. Karmesterek, ugye
nektek jobban kell ismerni a muzsika titkait, hogy megfelelően

fel tudjátok tárni azt a játékosok előtt? Ugyanígy a püspöknek is
elöl kell járni Krisztus ismeretében. Tőlük, akárcsak Pétertől, azt
kérdezi az Úr: "Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint
ezek?" (Jn 21,15) Bizony, Krisztus szeretetében és követésében,
valamint a zenekar vagy a közösség egybeszeretésében kell a
leginkább kitűnni akár a karmesternek, akár a püspöknek. Nél
külük semmi se történjen, de ők se tegyenek semmit Isten nél
kül!lO Jusson eszetekbe az, hogy Urunk milyen alázatos példát
adott tanítványainak az utolsó vacsorán, mikor megmosta a lá
bukat. Nektek is ilyen lábmosó szeretettel kell közeledni vétkező

testvéretek felé, különben semmiben sem váltok el a világ hatal
masságaitól. Ha nem így tennétek, ugyan mi alapján mondhat
nák rólatok, hogy Krisztus tagjai vagytok? A világnak a ti tettei
tekből kell okulnia, hogy eljusson a feltámadás reménységére.

A zeneszerzők számára ezt tudom mondani: szeressétek a
csendet! A legnagyobb misztériumok Isten csendjében mennek
végbe, a Lélek csendjében, ahol a Teremtővel találkozhattok. A
Sátán jól tudja ezt, ezért iszonyodik a csendtől, és mindent elkö
vet, hogy hangok özönével borítson be titeket. Ragaszkodjatok a
csendhez, melyben a Lélek halló fület ad nektek, hogy Isten mu
zsikáját kihalljátok belőle. Ha zajból születik a zene, az az önkí
vülethez hasonlatos, még inkább a megszállottsághoz, de ha
csendb ől, akkor az isteni ihletés működik, ami nélkül nem lehet
tek meg. Mindez szükséges ahhoz, hogy alkothassatok, hiszen
,,(... ) senki sem lehet jó költő a lélek fellángolása (... ) nélkül."!'

Amikor komponáltok, emlékezzetek arra, hogy a világmin
denség Isten törvényeinek engedelmeskedik, és igen nagy har
mónia tapasztalható benne. Mégis, korotok zeneszerzői közül so
kan mit sem törődnek ezzel, önmaguk által kitalált elvek,
rendszerek alapján komponálnak. Az eredményt jól ismeritek:
torz hangzás, alaktalanság, a lélek nyugalmát feldúló disszo
nanciák. Ne legyetek tévedésben! Ezzel nemcsak a művészet

nek vétenek, hanem a lelket rombolják és tág utat nyitnak oda a
Sátánnak, hiszen "a formátlanság, a ritmustalanság és harmó
niátlanság (anarmosiia) a rútbeszédűség és a rútlelkűség testvérei,
az ellenkezők pedig az ellenkezőknek, a józan és derék jellem
nek a testvérei és utánzatai" Y Ne késlekedjetek hát olyan zenét
szerezni, amelyben ugyan a mi rosszra hajló akaratunk is meg-
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13Alexandriai Kelemen
himnusza Krisztushoz.

ln: Ókeresztény írók III.
(Szerk. Vanyó László.)

i. m. 13.

mutatkozik, de Istenünk bűnbocsátó irgalmát énekli. Fontos tör
vénye ugyanis a zenének, hogy a benne megszólaló feszültségek
mindenképp harmóniában oldódnak fel. Minél nagyobb a fe
szültség, annál felemelőbb az oldódás, miként minél messzebbre
futott a tékozló fiú az atyai háztól, annál örömtelibb az, amikor
atyja visszafogadja. Törekedjetek hát arra, hogy zenétek Isten
végtelen irgalmáról és közös reményünkről, Jézus Krisztusról és
a benne való feltámadásról daloljon!

A Mennyek Országából köszöntelek titeket, Isten megdicsőült

egyházának tagjaként, aki méltatlanul ugyan, de annál inkább
örvend a színről színre látásnak. Csak röviden intettelek titeket,
tudva, hogy a rátok bízott talentumokkal gondosan gazdálkod
tok, s igen nagy egységben és harmóniában vagytok. Imáitokban
emlékezzetek meg azokról a muzsikusokról, akik még nem is
merték fel, micsoda kincs van a birtokukban.

Üdvözöl titeket az összes üdvözült szent, különösen is Giovan
ni, Johann Sebastian, Wolfgang, Ludwig, Ferenc, Béla és Zoltán. Él
jetek mindig egyetértésben, viseljétek el egymást kölcsönös szere
tetben, ahogy Krisztus is - aki életünk - elvisel minket.

"Neki énekeljünk, / Gondtalan nemzetség, / Makulátlan kó
rus, / Békénk Istenének, / Krisztus szűlőtteilv':'

Függelék

Szükségesnek tartom, hogy bizonyos hangtani törvényszerűsége

ket, jelenségeket megközelítőleg szaknyelven is megfogalmazzak,
hiszen ilyen módon nem adhatom Szent Ignác szájába azokat.

Ha megszólaltatok egy hangot, az soha nem egyetlen szinusz
hullám, nem egyetlen hang. Amit legerősebben hallok, azt alap
hangnak nevezem, ez alapján helyezem el a kottában a hangje
gyet. Ez a hang azonban végtelen számú felhangot is tartalmaz,
amelyek jóval gyengébben, de együtt szólnak az alaphanggal.
Hogy melyik milyen intenzitással, az az adott hangszer sajátos
ságaitól függ és a hangszínt befolyásolja. A felhangokat külön is
elő lehet csalni a húrból. Meg kell finoman érintenem a húrt egy
adott ponton (fontos, hogy ne lefogás legyen, tényleg csak érin
tés), a másik kezemmel pedig megpengetem. Attól függően,

hogy mely ponton érintettem a húrt, más-más felhangot (más
néven "üveghangot") csalok elő a hangszerből. Fontos, hogya
húr hosszát egész számmal osszam el és ezen az osztóponton
történjen az érintés. Kettővel elosztva, tehát a felezőponton

érintve az alaphanghoz képest egy oktávval, tehát nyolc hanggal
föntebb lévő felhangot kapok; ez az első felhang. Az alaphang
hoz képest a többi felhang így adódik: harmadolópontnál ok
táv+kvint (2. felhang), negyedelőpontnál dupla oktáv (3. fel
hang), ötödölő pontnál dupla oktáv+nagy terc (4. felhang).
"Szabad füllel" történő megfigyelés esetén eddig lehet könnyen
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hallható módon eljutni, de elvileg a felhangok sora végtelen.
Ilyen módon kijelenthetjük, hogy például az európai zenei köz
nyelv által használt tizenkét hang mindegyike megtalálható
egyetlen alaphangban. Műszerrel elő lehet állítani olyan hangot
is, amely egyetlen felhangot sem tartalmaz. Az eredmény rend
kívül vegytiszta, de élettelen műhang.

Ha a hangszeremre két húrt feszítek ki, érdekes megfigyelése
ket végezhetek. A két húrt úgy hangolom be, hogy például egy
mástól oktáv távolságra lévő hangokat kapjak. Ha a mélyebbik
húrt megpengetem, majd elnémítom, azt tapasztalom, hogy a
magasabbik húr rezeg és a saját, a másikénál egy oktávval ma
gasabb hangját hallatja. Tehát a mélyebbik húrban benne van a
nála egy oktávval magasabb hang is (felhangként), amelyre a vé
konyabb húr mint sajátjára rezonál. Ha fordítva járok el és a ma
gasabbik húrt pengetem meg, majd elnémítom, azt tapasztalom,
hogyamélyebbik húr rezeg, de nem a saját hangját, hanem a
másik húr egy oktávval magasabb hangját hallom. Tehát az
alaphangban valóban benne van a felhang, hiszen ez utóbbi
esetben a mély húr úgy adta ki a magasabbik hangot, hogy hoz
zá sem értem. Ennek alátámasztására álljon itt egy idézet: "Min
denki tapasztalta már, hogy bizonyos hangokra az egyes hangot
adó tárgyak (húr, hangvilla, ablaküveg) rezgésbe jönnek és ma
guk is hangot adnak. Ezt a jelenséget rezonanciának nevezzük. A
rezonancia törvénye azonban azt mondja, hogy valamely tárgy
csak arra a hangra rezonál, melyet maga is létre tud hozni.v "

Ez a megfigyelés természetesen nemcsak az egymástól oktáv
távolságra hangolt húrok esetében igaz. Az a lényeg, hogya ma
gasabbik húr a mélyebbik húr valamelyik felhangjának megfele
lő magasságra legyen beállítva. Ha egy kicsit is melléhangolom,
nem tudja átvenni egyik húr sem a másik rezgését. Sőt, ha az
egymáshoz nem hangolt húrokat egyszerre pengetem meg, kel
lemetlen, egyenetlen lebegést, zavaros hangzást hallok. A nem
jól összehangolt húrok egyszerre történő megpengetés esetén
gyengítik egymást, míg ha jól egymáshoz igazítottak, szépen
zengő hangot hallatnak erőlködés nélkül is. Mindezek meghallá
sához persze csend kell ...

Egy még inkább elgondolkodtató tapasztalatot is leírok. A fel
hangok sorának elején oktávot, kvintet, nagy tercet találunk. Eb
ből a három hangból összeállítható a dúr hármashangzat, a leg
természetesebb harmónia. Ha például egy leánykar ezt abszolút
tisztán megszólaltatja (előfordul néha, hogy sikerül.. .), egy szé
pen, halkan zengő mély alaphang is megszólal, holott lehetsé
ges, hogy férfi nincs is a teremben, aki ezt a mély hangot ki bír
ná énekelni! A három szépen összehangolt felhang felidézi közös
alaphangját. Hogyan is mondja az Úr? "Ahol ketten, vagy hár
man együtt vannak az én nevemben, én ott vagyok közöttükl" "
Ez a lényeg, a többi mellébeszélés.
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