
sabban: diákkoromban) a krisztinavárosí
templomban, és azóta is sok mísét, ora
tóriumot dirigáltam hangversenyeken.
vagyis az egyháZi zenével való megsza
kítás nélküli kapcsolatom mínden túlzás
nélkül legalább fél évszázados. 19y külö
nősebb dicsekvés nélkül állíthatom, hogy
tudom és érzern az egyházi zene lénye
gét. Tudom, mere ismerem it műfajok

liturgikus jelentését, és érzem, mert
tudtam imádkozni, voltak vallásos élmé
nyeim. Aki ezeket nem élte át, nem
érezte át, aki nem volt pásztor, akihez
soha nem jött le a mennyből az angyal,
az inkább ne dirigáljon vallásos zenét,
úgysem tud mit kezdeni vele. Annak

. a kezében a "csupán zenei anyagv-nál
egyéb nemigen marad.

De hát ezt már sokan elmondták előt
tem, okosabbak is, okosabban is. Nem
titok: élmény nélkül nincs művészet. És
akinek nincsenek vagy sohasem voltak
élményei, az nem is adhat élményt. Min
den művészat csak élményen keresztül
érthető. Beleérzésen keresztül. Minél több
húrom van, annál több mindenre és an
nál színesebben tudok rezonální, tovább
zengeni. A vallás igen sok zeneszerzőt

rengetett meg a nagy .hangzatra. Ezek a
húrok az emberiség állandóan hárfázó
húrjai: a szeretet,a szerelern a vallás
stb.

Száz sz6nak is egy a vége: csak olyan
renéhez fogjunk hozzá, amely már elő

zőleg megszólított bennün":et.

•

- Mik az álmai? Vannak-e megvxló
sulatlanok és megvalósítja-e őket?

- Almaim ugyan nincsenek, de elkép
zeléseírn vannak. Goethének van egy
mondása a Stniicne in Pro sa cimű gyűj

teményében található: "Wenn man alter
wird muss man mít Bcwusstsein auf
eine; gewissen Stufe stehenbleiben". (Ha
öregszünk, egy bizonyos színten tudato
san meg kell állnunk.) ~zt én }s. így
gondolom, és azzal szeretnem kíbővíteni,

hogy addig, ameddig erőim bírják, ~n
is megállok ott, ahol vagyok Szeretnék
- most már akármelyik képet is, vá
lasztjuk - mélyebbre fúrni vagy maga
sabbra számyalrni, de előbbre.már nem
tudok és nem is akarok mernm, mert 
Vörösmarty kifejezésével élve - nem
akarok ifjúságot hazudni sem magam
nak, sem a hallgatóírnnak. Az, ami ben
nem van szeretném ha minél gazda
gabbá tudna érni, ami megint csak ke
gyelem dolga, mert azt vagy megkapja
az ember, vagy nem. Konkrét tervem
csak annyi, amennyí eddig is, volt: gyűj

teni és adni, tovább gyűjteni az élmé
nyeket és tovább is adni őket. És ha
Goethét Montaígne-nyel toldom meg, ak
kor erről a kérdésről míndent elmond
tam, amit lényegesnek tartok: "A mesure
que la possession du vivre est plus
courte, il me la faut rendre plus pro
fonde et plus pleíne". (Minél inkább be
szűkülnek életünk külső kereteí, annál
mélyebben és teljesebben kell élnünk.)
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ZÁRSZÓ

ki a föld egy pontján temetkezett
az magát végképp hangyasorsra szánta

holtában is győztes csak' az lehet
aki magát szétszórja a világba

akit karjukba vesznek a szelele
termékenyít a tág mezőkre szállva

ki minden eljövendő jót szeret
az a kerek föld névtelen királya

Sze.er Katalin

718


