
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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