
Három, nyolc 
1968. december 10-én reggel Wolfgang Amadeus Mozart zenéje szó-
lalt meg Karl Barth bázeli lakásában, Nelly Barth ugyanis olyannyi-
ra szeretett zeneszerzőjével akarta felébreszteni férjét, a keresztény-
ség egyetemes történetének egyik legnagyobb gondolkodóját. Az idős 
teológus azonban az esti imára összekulcsolt kézzel, békés arckife-
jezéssel feküdt az ágyában, az éjszaka folyamán teljes nyugalomban 
elhunyt. Előző nap még dolgozott egy előadás kéziratán, s a szöveg 
annál a mondatnál szakad meg, ahol Barth arra figyelmeztet, hogy 
az egyház tagjainak a hitben előttük járó atyáikra is mindig hallgat-
niuk kell. Az előadás munkálatait mások mellett Eduard Thurney-
sen is megszakította, aki a világ lesújtó állapotát panaszolta fel, mire 
Barth, akihez több mint fél évszázada barátság fűzte, egyetértése mel-
lett is megjegyezte: „De azért csak ne lógassuk az orrunkat! Soha! Mert 
van, aki kormányoz!” December 8-án még örömmel és szívesen hall-
gatta a rádióban a Mária fogantatásáról szóló katolikus prédikációt, 
s ugyanezekben a napokban egyik levelében így fogalmazott: „Visz-
szatekintve nincs okom arra, hogy bárki és bármi miatt komolyan pa-
naszkodjam: legfeljebb a mai, tegnapi, tegnapelőtti és azelőtti ku-
darcaimért, azért, mert nem tudtam igazán hálás lenni”. 

A zene iránt tanúsított odaadó figyelmével és a zenét keresztény 
szempontból is komolyan vevő viszonyulásával Barth sokszorosan 
is kisebbségi helyzetben volt, már a saját korában is, és még inkább 
abban lenne ma. Magyarországon ma derűlátó becslések szerint az 
emberek három százaléka hajlandó figyelmet szentelni a klasszikus 
zenének. Nem alkotnak sokkal jelentősebb számú kisebbséget azok, 
akik rendszeresen készek részt venni valamely nagyegyház liturgiá-
 ján: derűlátó becslések szerint Magyarországon az emberek nyolc szá-
zaléka sorolható ebbe a csoportba, néhány százalékkal kevesebb, mint 
Hollandiában, Németországban vagy Franciaországban. Mivel a klasz-
szikus zene iránt érdeklődők és az istentiszteleti alkalmakon részt ve-
vők között alighanem jelentős átfedés van, nyugodtan kijelenthető, hogy 
a két csoport tagjai együttesen sem teszik ki az alkoholbeteg ség gel 
küzdők létszámát. 

Sajnálatos módon legkésőbb a kubai rakétaválságtól kezdve az egy-
mást követő gazdasági válságokon át a visszaélési válságokig és a 
koronaválságig annyira lekötötték a figyelmünket a különböző vál-
ságok, hogy az igazi katasztrófákra már nem mindig van szemünk. 
Pedig nem az a legnagyobb baj, ha válságok történnek, hiszen az ef-
féle drámai fordulatok elkerülhetetlenek; az a legnagyobb baj, ha nem 
vesszük észre a lappangó katasztrófákat, amelyek nem néhány év, 
hanem évtizedek, évszázadok alatt terítik szét mérgező levegőjüket. 
Ezt Karl Barth is pontosan tudta. És az ember még ma is hallani véli 
két nappal a halála előtt a telefonban recsegő hangját: „De azért csak 
ne lógassuk az orrunkat! Soha!”
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