
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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tanítottak, most se nagyon sokat - negyedikes korában, amikor átkerült az emeletre,
otthon volt a képzőművészet történetében. KMUó magyartanác volt Tordai Ányos, aki
íróember, tankönyvek szerzője is volt egyben. Kitűnőmeg;elenésú ember volt, csodaszép
hanggal, és gyönyörűstílusban beszélt, élvezet volt hallgatni.

A giJntWium vallásos légkörében nem kellett bennünket külön felszólítani arra, hogy
egyhazi hivatást wlasszunk. A ciszterciek nemigen beszéltek hivatásukról. Inkább
mindegyik tanár úgy tanította saját tkgyát, hogy abból derüljön ki hivatása szépsége.

- Mit olvasott egy aItkOrl diák, aItkOrl kortárs jiataJokat?
- Mindent olvastunk, amihez a tanári könyvtárban hozzájutottunk. Karinthyt rettene-

tesen élveztük. Akkoriban az embemek ideje is volt cá, mert 1918-ban, 1919·ben nemvolt
rendes tanítás. A tanári könyvtárból kivettük a könyveket, beültünk a társalgóba és ott
olvastunk fel egymásnak. Ráértünk olvasni és muzsikálni is, hála Istennek. Szerettem az
irodalmat, a történelmet is. Nyolcadikoskoromban, amikor Ieérettségíztern, megkérdezte
Békei apát úr: "No fiam, te milyen szakra fogsz menni?" Mondom: "Teológiá.ra.
Innsbruckba szerétnék menni." Nem mondtam, hogy miért mennék én pontosan
Innsbruckba teológus-hallgatónak. Holott akkor már a zene megsZállottja voltam, és
hallottam, hogy Innsbruckban jó gregorián koncertekre lehet jámi. .. Kedvet éreztem
hoZZá,valószínűleg volt bennem hajlam a zene iránt, mert az őseim között sok kántorvolt.
Békefi tanár úr megértővolt, jóváhagyta tervemet.

- Nem biányzott az irodalom ésa történelem?
- Éna teológián azért foglalkoztam irodalommal is, bár~ba külföldi irodalommal

és teológiai írásokkal. Akkoriban leginlább Guacdinival. De megismertem a Neudeutsch
mozgalmat is, ez nem egészen felelt meg a mi csecktsz-mozgalmunknak, ~b
romantikus, muzsiláló Wsaágvolt, akik réginépdalokat élesztettek újjá Rajtuk keresztül
is közelebb jutottam akÖZépkorhoz. Emellett agregoriánnal, meg a történelemmel kellett
foglaIkomom. összeakadtam Fickeccel, aki fiatal zenetörténész tanár volt, az ő hatására
mélYQlt cl vonzalmam a középkor idot. Igy tulajdonképpen a zenetörténet kapcsm közel
maradtam a történelemhez is. Teológusktnt e~tottama vallás és a hit történdmi
szemlélettt, s ezt mindenkinek nagyon ajánlom. Nemcsak az egyháztörténelmet, hanem
áltaWlan a történelmet minden szakndhozmeg kell tanulni. Nekünk a göcög és a latin
tanítás eleve azt jelentette, hogy minden az ókorból indult ki. Szerettem a dogmatikát,
szerettem a keleti nydveket is, de az első könyv, amit megvettem, a Springer-féle német
mt'iv6>zettörténet volt.

- 1eoIógiai szempontból mitjelentett Innsbruck?
- Gyakoroltuk a jezsuita aszkézist, ami erősés szisztematikus akaratnevelést jelentett.

ott is azt tapasztaltam, amit addigi életem som: nem tervezgettem, minden ment a maga
útján. És azóta sem tervezgetek. Miért? Mert aki szerzetes akar lenni, annak eleve
engedelmeskednie kell. Tehát nem azon törte a fejét az ember, mit csináljon, mit akar,
hanem azon, hogy mit kell csinálnia, és hogy azt jól tudja végezni. Azzal jöttem haza
Innsbruckból, hogy doktocálok zenetörténetból. Az igazgatóm azonban azt mondta, hogy
szö sem lehet róla, fúvószenekart kell szerveznem, mert a gimnáziumnak arra van
SZüksége. Szerettem volna zenetörténettel foglalkozni - de negyvenéves koromig nem
értem rá a gimnáziumi munkám miatt.

Amikor Bcisits Frigyes lett a gimnázium igazgatója, elküldött egy esztendőreRómába.
Aztán kevesebb órát kellett adnom, így neki köszönhetem, hogy elkezdhettem a
tudományos munkát.
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- 6nb6z irt levelei alapján Brlsits Frigyes ŐTÖki.fjú. eleven szellerníl ember lehetett.
Az egészgimnázium szellemére jelJemz6 volt ez a frissesség?

- Igen. A gyerekek is azért szerették ezt a gimnáziumot. Mi például civil ruhát
hordtunk. A többi gimnázium szigorúbb nevelési elveket követett.

- A tanár úr szerint mi a szerzetesiskolák el6nye a világi gimnáziUmokkal
szemben? Miért szerettek ide járni a gyerekek?

- Jó képességű,eleven es:ztí és áldozatkész tanárok tanítottak a szerzetesískolák:ban.
Eza legfontosabb: a t:anar nem siet haza a családjahoz. Ha a gyerekek az iskolában vannak
reggeltőléjfélig, akkor a tanár is velökvan. A civil tanárnak, magánélete miatt, kétszer ilyen
nehéz a dolga. A szerzetestanar élete az iskola falain belül zajlik.

- SzIgorú volt?
- Bizonyos tekintetben igen. A fegyelmezetlenséget ugyanis azonnal meg lehetett

torolni anélkül, hogy ártott volna a tanár és a diák kapcsolatának. Mindig szeretettel. Az
ember gyakorta idézte a Szentírást: "űsd meg a fiadat vesszővel, és meg fogod menteni a
lelkét a haláltól." Az énekléshez például elengedhetetlen a fegyelem. A legenda szerint
Nagy Szent Gergely énekórán virgácsot tartott a kezében. Zenetanulásnál minden
mozdulatra kell figyelni. Ugyanakkor vaUástanból rossz jegyet sohasem adtam. Természe
tesnek tartottak, hogy vaUástanból tanulniuk kell, mert nem lehet belőle rossz jegyet
kapni. 'Ianultak is. Igaz, a vaUástan órákat fölhasználtam másra is. Márkus István
szocíolögus azt írta a múltkorában valamelyik újságban, hogy tőlemkapták:meg előszöra
puszták: népét. A vaUástan órán sort kerítettünk az irodalom, a művészet, a politika
kérdéseire is.

- Hogyan került kapcsolatba a cserkészettel?
- A gimnáziumban vezettem egy rajt. Minden raj élte a maga külön életét. Ha

táborozni mentünk, tüzet raktunk, körbeültük, hallgattunk, vagy egy-egy dallamot
dúdoltunk. A cserkészet lényege ugyanis a belső munka, egyfajta keresztény csoportfor
mában: gondolkozással, elmélkedéssel, aszkézissel, önmegtagadással jár együtt. Rendkívül
kedvesvolt számomra a cserkészrajom. Nemcsak télen mentünk síelni, nyáron is jártunkki
az Alpokba hegyet mászni. Vízi túrákat, nagyobb gyalogtúrákat is szerveztünk. Atúrák alatt
tanítottam őket, észrevétlenül.

- Honnan támadt az az ötlete, hogy sítáborokat szeroezzen?
- Innsbruckban a legtermészetesebb testmozgásnak számított a síelés. Bár volt egy

kollégmk, aki hat esztendeig tanult kint, és egyszer sem mászott fel a hegyekbe. Azt
mondta, ha Isten azt akarta volna, hogy az ember felmásszon a hegyre, akkor alacsonyabb
ra teremtette volna a hegyeket. Nekem más volt a véleményem. Amikor hazatértem és
bevonultam a rendházba, a sílécem az ajtó mellé támasztottam. Több sem kellett a
gyerekeknek. A harmincas években Kítzbühelben béreltünk egy kis kunyhöt, ott
tartózkodtunk minden télen két hétig. Az egyik kítzbühelí hotelban mondtam vasárna
ponként misét. Odasíeltünk meg vissza a kunyhóba. Az igazgatótól rendkívüli szünetet
kaptunk a sítúra idejére. Harminc-negyven gyerek volt velem, volt gond elegendő, de
baleset szerencsére sohasem.

- 1945 milyen változást hozott az életében?
- 1945 és 1950között három helyen tanítottam Budapesten, ezenkívül zenetörténet-

tel is foglalkoztam. Közben a pásZtói rendházat is rendben kellett tartanom. Thlajdonkép
pen a 200 hold föld miatt küldött oda engem az apát. Ennyit tettek akkor szabaddá.
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Elmentem Pászt6ra, ahonnan szármaZom, és elkezdtem veszekedni a földigénylő

bizottsággal. A kétsZáZ holdból huszonöt hold és egy konyhakert maradt, amiből meg
tudtunk élni. A huszonöt hold teher, a konyhakert biztos megélhetési forrás volt kettönk
hármunk számára. Nyaranta vendégülláttuk rendtársainkat is. Közben Budapesten is
tanítottam hetente három napot. 1950-ben aztán kitelepítették a mieinket Pásztóra. A
pásztói rendház megmaradt. Vagy húszan tartózkodtunk ott. Később a rendházat is
elvették, így aztán Pásztón maradtam a SZü1eimnél. Most tulajdonképpen másodkáplán
vagyok a pásztói plébános mellett. Ez a plébános most már 25 éve dolgozik itt, és én
mellette prédikálhatok, misézhetek. Sz6val:az lett belőlem,ami nem akartam lenni, világi
pap. Ez rendeltetett, szátazkáplán-féle Pásztön. Nekem sokat jelentett, hogy mégsem
lettem egészen civil.

- A rendház megszűntetéseutánpap sem maradhatott volna?
- Nem bizony! Az ötvenes években nagyon figyeltek erre. Csak az maradhatott pap,

akit fölvettek az egyházmegyébe. Csakhogy akkoriban a püspök urak sem vettek föl
könnyen senkit az egyháZmegyébe, mert még sok pappal rendelkeztek

- Önt sem vették fel?
- Én nem is jelentkeztem. mert már 1945-tőlakadémiai ösztöndíjat kaptam a Néprajzi

Múzeumban. 1950-ben, a rend felszámolásakor a Néprajzi Múzeumban maradtam mint
muzeológus. A mieink közül viszont sokaknak "romantikus" hivatásokat kellett választa
niuk. Több kollégám is dolgozott például a hordógyárban. Az érsekek tudomásul vették,
hogy én ott dolgozom. A papi múködésemrőlnem sokat tudtak

- Tartott-e kapcsolatot egykori diákjaival?
- Öregdiákjaimat továbbra sem vesztettem szem elől. El-eljártak hozzám beszélgetni

családjukról, hivatásukról. Mondhatom: beletartoztam ezeknek a családoknak az életébe.
Sokan átutazóban is bekopogtak hozzám Pásztón. De feltétlenül beszélnem kell arról,
hogy a szerzetesiskoIákban végzett diákok a legnehezebb időkben is összetartottak, mert
az együvé tartozás kínévelődött a gyerekekben. A világnézet összetartotta és ma is
összetartja őket.

- 1960-tól a Magyar Tudomanyos Akadémia népzenekutató csoportjában dolgo
zott, amelynek az igazgatója Kodály Zoltán volt. Milyen kapcsolatban állt vele?

- Fellépése miatt sokan félreismerték Kodály bizonyos szempontból mereven
viselkedett. Előszöris furcsán nézett. Nemvolt kancsal, de azért volt valami baj a szemével.
Amikor beszélt valakivel, elnézett másfelé. Éssokat hallgatott. Nem reagált rögtön, hanem
megállt, meggondolta, hogy mit akarmondaní, csak azután mondta ki, de az mindig szép
volt. Ez különösen telefonbeszélgetéseknél volt zavaró. Felhívta az embert, köszönt neki,
tessék parancsolni, azután csend volt. Várni kellett, amíg egyszer csak meg nem szólalt.
Elgondolkodva járkált. Megesett, hogy járkált az Akadétnia folyos6ján, és nem vette észre
az embereket. Nyíltan kimondta, ha valami nem tetszett neki, ha nem volt ideje valamire,
vagyvalami nem érdekelte. Viszont minden szombaton délután énekeltek nála a fiatalok

Egyszer együtt utaztunk Csehszlovákiába, egy konferenciára. A vonaton Kodály Zoltán
így szólt: ~t a koffer bort osszák szét, különben baj lesz a határon." Az úton vidámak
voltunk, Kodály Zoltán pedig teljesen felszabadult.Persze az kellett hozzá, hogy ne olyan
emberek legyenek körülötte, akiknek valamiféle kérnivalójuk vagymegbeszélnivaIójuk
van vele, hanem olyanok, akik tényleg szeretik őt. Ezt igényelte. És ezért törődött a
fiatalokkal! Ha látta, hogy valamelyiküknek rossz a cipője, adott neki cípőre valót. Volt
olyan, hogy valaki lakásra kért tőle kölcsön. Adott, aztán nem fogadta el, amikor az illető
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vissza akarta fizetni. Nagyon jólelkű, jószívű embemek tartom. - Nádasdy Kálmán
nevezem osztálytársam találkozni akart Kodállyal. Tudta, hogy merre visz Kodály útja az
Akadémiáról hazafelé. Megszólította. "Thnác úr, szeretnék valamit kémi." Kodály először

hallgatott, aztán megkérdezte: "Ért magaa dinnyéhez? Jöjjön velem dinnyét vásárolni!"
Neki kellett hazacipelnie, s közben összebarátkoztak.

- Több nyelven olvas éspublikál. Hogyan tett szert a nyelvtudására?
- A latintanítás az 1830-as években bukott meg, amikor is mint hazafias rend áttértünk

a magyar nyelvű oktatásra. Ennek ellenére nyolc évig tanultunk latinul. A németet
harmadik gimnáziumtól kezdve tanultuk, jó némettanároktól. A noviciátusban kezdtük el
a franciát, de Egerbe visszatérve nem folytattuk. fgy aztán a franciát csak a magam kedvére
tanultam tovább. A Fleurs du Mal-ból készítettem múfordításokat az önképzőkörben.

Voltam FranciaorsZágban is.
Egyszer zenetankönyvet kellett írnunk agyerekeknek. Kodálytól kaptam egy essexi

tankönyvet. Azt mondja: "Ez nagyon jó, ezt nézze meg!" Nem mertem neki megmondani,
hogy nem tudok angolul. Aztán sürgősen nekiláttam az angolnak.

Innsbruckban az előadások latinul és németül folytak. Mi magyarok elég jól tudtunk
latinul, a külföldiek sokkal kevésbé. Németül viszont meg kellett tanulnom veszekedni,
mert egy kétszáZ emberből álló nagyegyfittesnek tanítottam gregoriánt. Amikor egy
esztendőre Rómába kerültem. összebarátkoztam Belon Gellérttel. Öt-hat emberbőlálló
csoportunk többnyire politikai kérdésekről vitázott magyarul, ezért beszélni nem
tanultunk meg olaszul. Szerencsere újságokat olvastam, így aztán az irodalmat minden
további nélkül olvasom olaszul. Persze, ehhez a latintudás is kellett.

Az ostrom végén az orosz nyelvtant is átvettem, hátha zenetörténészként hasznát
veszem ... Utólag kiderült, hogy a zeneirodalmuk minimális.

- Sokszor említette barátait, akik valamilyen szempontból meghatározóak voltak.
Mit jelentett az életében a barátság, mennyiben voltak fontosak az életében ezek az
emberek?

- A barátjában az ember rátalált a szellemi rokonára. Azért is szívesen végeztem közös
munkát Radó Polikárppal, mert nagyon jól megértettük egymást. Akárcsak Kerényi
Györggyel. Nagyon szeretem a fiatalokat is. Örülök, hogyők is úgygondolkoznak, ahogyan
én, ugyanazért lelkesednek,amiért én. Nem voltam soha Zárkózott ember. Bárkivel
találkoztam az életben, nagyon szívesen elbeszélgettem vele. Ezt örököltem a szüleimtől,

Örülök, hogy a Gondviselés vidám, nyílt természettel áldott meg, és sajnálom azokat, akik
bizalmatlanul közelednek embertársaikhoz.

- Az utóbbi években sokat foglalkozott az egyház mai zenei életével is. Mi a
véleménye a zsinat utáni egyházzenei fejll5désr6l?

- Annak idején meglehetősenrossz néven vettem az új liturgikus rendelkezést. Noha
nagyon jónak tartom, világosan kitűnik belőle, hogy a latin továbbra is a hivatalos nyelv
marad és a gregoriant az egyház saját igazi zenéjének tartja. Azt, hogy nemzeti nyelven is
lehet misézni, sokan úgy értelmeztek, hogy csak nemzeti nyelven lehet. Példa erre: egy
alkalommal latin temetést kértek. Elmondtam a kérést a kántomak, mire ő: "Hogy tetszik
gondolni? csak nem exkommunikáltatom magam ... ?"

A legnagyobb baj az volt, hogy túl hamar tették kötelezővéaz új liturgiát. Ezt elhibázott
lépésnek tartom. Mert mi lett belőle?Nagy tohuvabohu: az egyik püspök így gondolta, a
másik úgy, az egyik kántor így gondolta, a másik úgy. Beszéltem egy müncheni
plébánossal. Mesélte, hogy az új liturgiát végzi és ő komponálta hozzá a zenét. Kérdeztem
tőle, hogy ért-e a zenéhez? Azt mondta, nem, de akár ért hozzá, akár nem, szabadon
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csinálhatja. Baj volt az értelmezéssel. Az emberek úgy gondolták, hogy ettől kezdve
tökéletesen szabad minden. Miért? Mert a zene szerintük csak arra való, hogy szörakoz
zunk. Például amikor az Éneklő Egyház énekeskönyvet készítettük elő, a püspökkari
konferencia elé citáltak, mert olyan hírek kaptak lábra, hogy az énekeskönyvből ki akarjuk
hagynia régi Szent vagy, Uram! énekeit, és csupa gregoriánt akarunkbeletenni. Azenét az
egyháZvezetői még mindig szórakoztató múfajnak tekintik, ami nem áll szoros kapcsolat
ban a világnézettel. Pedig a zene tud könnyelmúségre, sőt rosszra csábítani, és tud nagyon
szepre és jóra nevelni.

Responzóriumok éneklése nemzeti nyelven ... miért ne? Mi az ÉneklőEgyházban elég
nagy anyagot adtunk ehhez. A Nemzetközi Cecília Egyesület jelenlegi vezetősége

Rómában erősen gregorián-párti. Azt hangoztatják, hogy gregoriánt csak latinul lehet
énekelni, mert az együtt született a latinnal. Már amennyire együtt született! . .. Mert az a
korabeli népzenével született együtt! Ezért meg kell keresni azt a gregorián-stílust - mert
a gregoriánban nagyon sokféle stílus van -, amelyik összeegyeztethető a népnyelwel:
antifónaviIág, zsoltárok stb. A melizmatikus építkezést például a magyar zene használja
ugyan díszítésnek, de stílusként elképzelhetetlen. Tehát nem erőltetem, nincs értelme.

- Ma is korát megba:zudtoló frissességgel él és dolgozik. Honnan ered ez az óriási
életenergia, munkabírás? És mi az, ami ezt a lassan kilenc évtizede sugárzó den1t
táplálja?

- Hál' Istennek, még csak a nyolcvannyolcadikban vagyok. .. Ez családi adottság.
Édesapám is kilencvenöt évig élt, édesanyám meg kílencveníg, Kiegyensúlyozottak
maradtak késő öregségükig. Ez nagyon sokat jelent. És ennél nagyobb örökséget nem
kaphatunk. Szegény emberek voltak, de soha nem szenvedtek szükséget semmiben.
Mindkettő rendes, komoly, hívó ember volt. Ezért aztán útravalóul a Gondviselésben való
bizalmat kaptam. " Azt pedig szepenel kell fogadni, mert azért vagyunk, hogy elvégezzük
a ránk bízott feladatokat úgy, ahogyan azokat kaptuk.

Rab Andrea

TATÁR SÁNDOR

Sokmindent persze
("Csak egybizonyos itt - az, ami tévedés."

J.A)

Sokmindent el lehetett követni
persze menetközben is
De ahhoz, ahhoz a
meg~ezés kellett (kellene)
Vagy legalábbis az a csönd
amely az ujjadból szivárog

Sokminden helyrehozhatatlan
De semmi sem annyira

mint mire megérkezel
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