
A három felsorolt lelki élmény ma már harmonikus összhanggá
forrt eggyé az életemben, amit úgy is nevezhetnék, mint életem Kré-
dóját, Hitvallását. Hiszem, hogy semmi sem történt véletlenül az
életemben, hanem Isten tervei valósultak meg örömben és bánat-
ban, jóban és rosszban. Röviden, az élet akkor válik igazán értel-
messé, amikor rádöbbenünk arra, hogy szeret bennünket az Isten.

„Isten kegyelme itt
elérhető”
Nagyon szerencsés embernek érzem magam: sok minden mellett
azért, hogy egészen fiatal koromban találkoztam alighanem életre
szóló hivatásommal, a zenével. Valószínűleg már az — ilyen szem-
pontból is nagyon inspiráló — óvodai években kezdődött mindez,
majd nagyszerű zenei általános iskolával és gimnáziummal folyta-
tódott: az, hogy ezután hamar a zenei pályán találtam magam,
mindezek örömteli beteljesülése volt.

A keresztény hithez nem a zenén keresztül jutottam el, inkább azzal
egy időben, mintegy „párhuzamosan” (szintén 6–8 éves koromban),
de a zene ajándéka számomra az Istenbe vetett hit csodás, valóban
természetfeletti megerősítése volt — és remélem, mindig is marad.
Talán zenei érdeklődésemmel is összefügg, hogy szellemtörténetileg
egy kicsit a francia Forradalom előtti kor világképében élek. Ez sem
választható el a hit kérdésétől: a nekem legkedvesebb zeneszerzők,
Purcell, Handel, Rameau, Haydn, Mozart és főleg Johann Sebastian
Bach magától értetődő, természetes és mély istenhite, mely — nem
csak vallásos — műveik minden hangjából sugárzik, mindennapos
inspiráció és életre szólóan követendő példa.

Persze sok minden megváltozott a 18. század óta, de úgy érzem,
hogy az emberi ész és tudomány mindenhatóságába, illetve a sza-
badság kiterjesztése általi felemelkedésbe vetett — zömben őszinte,
tiszta szándékú — emberi várakozások időközben erősen túlzottnak
bizonyultak. S bár nem mondom, hogy Verdi Don Carlosának híres
párbeszédéből — melyet II. Fülöp spanyol király és Grandja, Posa
márki a szabadságról folytatnak egymással — a királynak adok iga-
zat, a szabadság mindenek-felettiségéről szóló szövegkönyvet ma
igencsak naivnak és idejétmúltnak tartom: egy Bach-korál Luther-
vagy Gerhardt-strófája bizony sokkal korszerűbb, modernebb és ak-
tuálisabb annál. A Forradalom óta eltelt több mint 200 év emberi tör-
ténelme — amint az azt megelőző évezredekéi is — sok más mellett
azt is bebizonyította, hogy Isten segítsége és kegyelme nélkül e világ
dolgai is reménytelenek, problémái megoldhatatlanok.
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Csodálatos szüleim szeretete mellett létezésem teljesen új értelmet
és dimenziót kapott feleségem, életem társának megtalálásával — per-
sze aligha véletlen, hogy mi is a zene segítségével leltünk egymásra.
És két kisfiam születése óta tovább tágult az emberi élet látómezeje,
valamint az így érzett felelősség is: vajon mit kívánjak, milyen segít-
séget kérjek az ő életükhöz, és mi lehet az, amit esetleg én is átadha-
tok nekik? Végső soron csak azt kívánhatom nekik — ahogy szeret-
teimnek, barátaimnak, valamint minden más „jóakaratú” embernek
is —, amit én is, oly szerencsésként kaptam Istentől. Nyilván ki-ki éle-
tében más-más lesz az a szerep, amelyet a zene betölt, de egyetértek
korunk nagy angol muzsikusának Bach hangjairól tett kijelentésével:
„Here is God’s grace available” (Isten kegyelme itt elérhető).

„Mi dolgunk
a világon?”
A kérdés, valahányszor felvetődik megválaszolásának a gondolata,
azonnal fejre áll bennem, megfordul a tudatomban; bár, még így is
megválaszolhatatlannak tűnik fel. Mi dolga a világnak velünk?
Bennünk? De mi is a világ, és ki is a bennünk? Talán ezekre, igen,
ezekre, ha választ találnék, lehet, sokkal egyszerűbb lenne minden.
Ám az ilyen kérdésekre adott válaszok nem feltétlenül érdekelnék
a Vigiliát, a Vigilia olvasóit, fordítsuk hát vissza a kérdést, és ma-
gun kat, a világ bennünk-levéséből a világban benne-levésbe, fejéről
a talpára a Vörösmarty-kérdést! 

Mi dolgunk a világban?
A legkézenfekvőbb, de mégiscsak a legelkapkodottabb válasz:

vélhetően az a dolgunk a világon, hogy boldogok legyünk benne.
(Ez egy nyelvi lehetetlenséggel terhelt mondat, mondhatni, nyelvi
nonszensz, de gondolatilag, talán, amúgy, vagy egyedül, helyén-
való.) Ha itt be tudnánk fejezni a választ, azaz, ha itt vége szakadna
ennek a szövegnek, nagyon egyszerűnek tűnnék fel a helyzetünk,
és mi magunk is arról tennénk (tanú)bizonyosságot, hogy azok va-
gyunk. Mármint boldogok, és válaszra képesek. De nem va gyunk
azok. Sem boldogok, sem válaszra képesek.

Az ettől legtávolabb eső, így a legmegfontoltabb válasz: vélhe-
tően az a dolgunk a világon, hogy boldogtalanok legyünk benne.
(Föntebb már szó esett a nyelvi lehetetlenségről, innentől oda értel -
mez hetünk.) De boldogtalannak legalább olyan nehéz, mint bol-
dognak lenni, mert ez tartósan (el)viselhetetlen emberi minőség,
jóllehet gyakoribb állapotunk, mint fosztóképző nélküli kiinduló-
pontja. S mivel a boldogság kellemesebb és emberibb élet ér zé sünk
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