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Rajeczky Benjamin (1901-1989)

Beszélni kellene az emberről, a papról, a szerzetesről - talán valamicskét felvillant belőle
az alábbi nyilatkozat és tisztelőinek visszaemlékezései. Beszélni kellene a tudósról 
bizonyára megteszik ezt a hazai és a külföldí szaklapok. Beszélni kellene a nevelőről és
cserkészvezetőről - bízunk abban, hogy a hálás tanítványok nem mulasztják el
részleteiben is írásba foglalni, amire visszaemlékeznek. Hadd essék itt most szö az
egyházzenészről, méghozzá nem általában, nem "szivbe mártott tollal", nem a temetési
beszéd szóvirágaival, hanem amennyire lehet, pontos szavakkal, s nem tanulság nélkül,
Beszéljünk erről, ha röviden is, de három vonatkozásban: a 30-as évek reformjának egyik
kiváló vezetőjéről, az egyházzene számára is tanulságokat érlelőkutatásának munkásáról, s
a gyakorlati egyházzenei élet gazdagítójáróL

1. Az innsbrucki tanulóévek után, teológiai és zenei felkészilltségének birtokában fog
hozzá a tanításhoz; s vele együtt, szinte azonnal a Magyar Kórus mozgalom szellemében: a
kulturális-zenei élet újjáépítéséhez. Felkészültségének négy fontos összetevője van: a
gregorián ének naponkénti végzésébőlelnyert élő tapasztalat; az innsbrucki egyetemen
Ficker professzornál megszerzett behato ismeret az akkortájt felfedezett középkorí
polifóniáról, Perotínusék zenei dómjairól; a saját erőfeszítésével, a szö legjobb értelmében
vett autodidakszissal kivívott egyetemes zeneirodalmi jártasság; a kodályi inspirációhoz
egy életen át hű népzenei érdeklődés.Diákjait, kórusát, kórusait a magyar zenei megújulás
elvei szerint vezeti a lehető legjobb világi és templomi zene felé. Különös tehetsége volt
ahhoz, hogy neveltjeit ezen az úton vidáman, önként menetelőútitársakká tegye, s őket

egész életre elkötelezze a jó zene: a gregorián, Palestrina, Bach, Mozart, Bartók, Kodály
mellett.

Mind a profán iskola, mind az egyház berkeiben minél többet emlegetik Kodálynak vagy
követőinek: Bárdosnak, Harmathnak és társainak nevét, annál távolabb kezdünk lenni
munkájuk és lelkesedésük tárgyától és értelmétől - lassanként már nemcsak gyakorlat
ban (végül is az ember sohasem képes eszményeit tökéletesen megvalósítani), de
szavakban is. Az iskola, a kultúra korifeusai egyre érezhetőbb lesajnálással kezdenek
beszélni ennek a nemzedéknek törekvéseiről:romantikus vágyálomnak, konzervatív vagy
naiv múltbarévedésnek, élettől elszakadt "paternalista" .attitüdnek tekintik azt, hogy a
pedagógia a tiszta műveltség irányába vezesse a rábízottakat. Az egyházban viszont a
pasztorális törekvések trójai falovába rejtve kerültek a szent város falai közé azok a
nézetek, melyek kikezdik a tartalom és forma kötelezőösszhangjában való hitet. Valójában
itt is, ott is kibúvókról van szó: nehéz is bevallani saját elégtelenségünket, Nos, Bárdos
Lajos nemzedéke valóban "de stercore" (fordítsuk finoman így: a sárból) emelte ki az
iskolai és egyházi zenét. Rajeczky szinte zseniálisnak mondható pedagógiája pedig
(tanítása, kórusmunkája, irodalmi működése) igazolta, hogy a kitűZött cél teljességgel
reális! Bár mutatnának e nagyférfiak rajongói minél több erőt és erélyt abban, hogy az ő

határozottságukkal, tudásukkal, eredményességükkel, védjék meg a zenei (és egyéb)
értékeket az iskolában, a vallásban, a kulturális életben egyaránt.

2. Rajeczky tudományos munkája számos ponton - a leglényegesebbeken - szorosan
érintette az egyházzene élő problémáit. Soroljuk elő röviden ezeket a témákat: a
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gregorián-kutató hatalmas mennyiségű anyagot tárt fel, tett közzé, különösen a magyar
hagyomány köréből. Megvilágította azokat az okokat, melyek igazolják az egyház igényét
arra, hogy a gregoriánt saját zenéjének tekintse, s a tényleges gyakorlatban első helyét
biztosítsa. Ugyanakkor megmutatta azt is, hogy a gregorián nem zárt egyházi magasmúvé
szet, hanem minden értékével együtt szoros kapcsolatban van a nép zenéjével, hagyo
mányaival, hogy a gregorián rétegenként más-más fokon, de maga is népzenének
tekinthető,minden európai - és nem is csak európai - nép zenei anyanyelvére mutat
vissza, ma is mindannyiuk közös vagyonaként szolgálhat. Zenetörténeti kutatásaiban
különleges érzéke volt Rajeczky Benjaminnakaz élet színességét meglátni, keresztülnézni
a merev és egyoldalú elméleteken, egy - talán egyszeru származásának köszönhető 
józan realizmussal mérlegelni az ellentétes tényeket. tendenciákat, igényeket, véleménye
ket. Így az egyházzene helyzetének történelmi változásait is mindig egyszerre tudta a
tényleges történelmi helyzet és az ideális liturgikus-teológiai követelmények kettősében

szemlélni. Legkedvesebb témája - melynek nemzetközileg elismert specialistája volt - a
gregorián, az egyházi népének és a népzene összefüggése volt. Ennek alapján biztosan
igazodott el a ránk hagyományozott sok ezernyi dallamban. (Bármennyire maga is
belenevelkedett, s bármennyire türelmes volt is minden életjelenséggel szemben,
nehezen viselte el, mint mentódik át a zsasskovszkyádák egyeduralma minden refor
mon ... ) Beható népzenei és néprajzi ismeretei pedig ahhoz adtak neki egyedülálló
érzéket, hogy miként kell bármilyen zenének a nép előadásmódjáhozhozzáidomulnia,
miként kell annak a nép életével és ízlésvilágával összhangba jutnia, ha azt akarja, hogy a
magyar hagyomány élő, éltető, inspiráló, szerves része legyen. Mindezzel a munkájával az
egyháziak körében távoli tiszteletet szerzett magának. Azt hiszem, jobban örült volna
annak, ha eredményei a köztudatba asszimilálódnak. Hiszen azon túl, hogy az igazság
megismerésére önmaga kedvéért is törekednünk kell (hiszen az tesz szabaddá minket),
ez a tudás gyakorlati tanácsokat is érlelhetett.

3. A magyar egyházzenei élet csonkításához vezetett, hogy külső és belső okok miatt
sokáig csak az egyházi alkalmazásban lévők számíthattak illetékesnek az egyházzene
dolgaiban, s onnan szinte kiszorultak a világi pályán mozgö, de egyházi és zenei
ismeretekkel magas fokon rendelkező szakemberek. A szerzetesrendek feloszlatása után
Rajeczky Benjamin is a tudomány múhelyeiben dolgozván egyházi tevékenysége pásztói
papi szolgálatára szorítkozott. Az 1960-as évek végére esik az első próbálkoZás, hogy őt a
gyakorlati egyházzenei életbe bekapcsolják. Az esztergomi liturgikus bizottságban, s a
csakhamar agonizálni kezdő egyházzenei bizottságban való részvétele kárba veszett
időnek bizonyult. A temetési szertartás reformjába töméntelen munkát fektetett, de a
kompromisszumok oly nagyok voltak, hogy utólag csak szomorüan tréfálkozó szavakkal
tudott emlékezni rá. Végre hetvenedik életéve után tette vállára a Gondviselés azt a terhet,
melyet a sok nehézség ellenére végigvihetett: a reform-népénektár, a II. Vatikáni zsinat
szellemében készült új énekeskönyvmegalkotásábanvaló részvételt, illetve WernerAlajos
halála után e munka vezetését, Minden ülés után azt mondta: Gyerekek, én megmondtam,
hogy ebbe nem szabad belekeveredni ... , azután folytatta, hol a "költői bizottság" tagjai
közt egyeztetve, hol emezeket a zenészekkel és lelkipásztorokkal összebékítve, hol a zenei
bizottság tagjainak eltérő felfogását próbálva összefogni a közös ügy érdekében.

Nincs bizottsági mú kompromisszumok nélkül. Mégis, az Éneklő Egyház kompromisz
szumai, úgy látszik, nem mentek túl azon a határon, amit vállalhatott. (Egyszer talán eljön
az ideje, hogy e több mint tízéves munka levelezési dokumentumait valaki közzetegye.
érdekes egyháztörténeti anyag lesz.) Tudta, egy generációnyi idő kell ahhoz, hogy a
"partitúrában" leírt mú való életté váljon. O már nem vehetett részt benne, de
buzdításaival tudatta: csak egy új pedagógiai mozgalom, olyasféle, mint a 30-as évek
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Magyar Kórusa vezethet el az eredményhez. S azt is tudta, hogy a liturgiai és egyházzenei
kibontakozás egyáltalán nem garantált: el is bukhat, akár egy visszarendeződésben, akár
tévutakra futva. Az egyetemes egyházban szerzett tapasztalatai - melyekre mindig nagy
éberséggel figyelt és reagált - nem sok jóval biztatták. Amikor utolsó éveinek egyikében
azért szólalt meg, hogy az ifjúságot egy újabb félrevezetéstől óvja, mégpedig azzal a
féltéssel, szeretettel és elvszerűséggel, mely a régi Magyar Kórus korszakot idézte, kemény
kioktatást kellett elszenvednie. Am - szemben mindannyiunkkal, akik oly könnye-n
belekeseredünk, sőt beleromlunk harcainkba - ő a leghevesebb szócsata után is
ugyanazzal a szeretettel nézett mindenre és mindenkire, megőrizve lelki derűjét,

nyugalmát, fölülállását, egyfajta távolságát a földi dolgoktól. De ez már az ember
jellemzésébe vinne át - melyről ne itt legyen szö,

A Vigilia beszélgetése

IRajeczky Benjaminnall

- Mi készteUe arra a tanár urat, hogypapipályára lépjen?
- Tréfásan azt is mondhatnám, hogy ez nálunk családi hagyomány. A nagyapám is pap

akart lenni, de aztán negyedéves korában összeveszett a koszt miatt a rektorral, és kizárták.
A testvére viszont ciszterci volt, Rajeczky Mátyás. Ó 1870-től Egerben tanított. Kisgyerek
koromban édesapám sokat beszélt róla. Nekem természetes volt, hogy ott leszek a
cisztercieknél. Persze gyerekkorában hajóskapitány akar lenni az ember, vagydiplomata,
vagy a királyné apródja. .. Egerben a ciszterciek gimnáziumában ismerőskéntkezeItek,
otthon voltam abban a gimnáziumban. Negyedikes-ötödikes koromban Prohászkát
olvasgattam. Ugyanakkor sportoltam, mindent csináltam, amit a többi gyerek. Hatodikos
koromban, amikor novíciusnak kellett jelentkezni, hívatott Tóth Tihamér, akit addig csak
a könyvein keresztül ismertem. Terveimről érdeklődött.Mondtam neki, hogy a ciszter
cieknél szerétnék toYábbtanulni. Ó azt kérdezte, hogy miért nem akarok világipap lenni.

- Valóban, miért a cisztercieket udlasztotta; miért nem a világipapságot?
- Ebben közrejátszott az is, hogy a tudománnyal kacérkódtam. A világi papságnál

elsősorban a pasztorizáció számított, az, hogy az ember a hívekkel foglalkozzék.
Amennyire visszaemlékszem, nekem a tanáraim imponáltak. Olyan szerettem volna lenni,
mint ők. Nagyon szerettem az öreg Mátrai Rudolfot, aki kiváló matematikus volt, világjáró
ember. Kovács Piuszt is nagyon szerettem. Amellett, hogy jó hittanár.:. igen modern
gondolkodású, múvészetekkel, irodalommal foglalkozó ember volt. O rakta tele a
gimnázium földszinti folyosóját képekkel, s mindegyik alá szabatos magyarázatot helyezett
el. Azember anélkül, hogy egyáltalán tanították volna - hiszen múvészettörténetet nem
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