
"Mit jelent számomra a zene?"

"Zene csak, zene csak, zene, (...)
jó meghallóit eleue

egy jobb világba emelő zene."
(Illyés Gyula: Bartók)

A Vigilia decemberi szá
mában immár hagyomá
nyosan közös meditációra
hívtunk müvészeket és
tudósokat,jeleshazaisze
mélyiségekel. A beérke
zell válaszokat változta
tás nélkül közöljük. Ez
úton is köszönetet mon
dunk mindazoknak, akik
megtisztelték folyóiratun
kat írásukkal. (A szerk.)

ÁMENT LUKÁCS

Bencés szerzetes

A Mozart és Bartók jubileumhoz kapcsolódva immá r hagyomá
nyos év végi körkérdésünk a zenére vonatkozik:

- Hogyan látja a zene helyét a többi társművészet között?
- Véleménye szerint mi a zene szerepe az ember életében?
- Van-e a zenének "egy jobb világba emelő" hatása: utat nyit-e

a szentnek, az isteninek világába?
- A Biblia világá ban a zene valamilyen módon a túlvilági

boldogságnak is részét alkotja ("harmonia coelestis") - el tud
ja-e képzelni a zenét egy földöntúli lét részeként?

. - Hogyan alakult az Ön életében a zene szerepe? Melyek
voltak a meghatározó zenei élményei? Saját művészetére hatott-e
a zene vagy egy-egy konkrét mű?

,/

Enekeit zene
"A zene nem végződhet másutt,

mint a szép szeretei ében," (Platón)

Gyermekkorom meghatározó zenei élménye volt az éneklés. Egy
kis bakonyi faluban, Nagyesztergáron nőttem fel, ahol a templomi
közösség éneklése melle tt az iskolai énekes repertoár (még a moz
galmi énekek is) hatottak rám. A mi családunkat is megnyomorí
tották az 50-es évek , mégis - elsősorban nővéreimmel - soka t
énekeltünk, a népdalokon kívül operett-da loka t, sőt slágereket is.
Szüleim közül apámnak volt jó hangja, de ő ritkán vol t olyan han
gulatban, hogy énekeljen. Ha egyszer-egyszer kedve támadt az
éneklésre, tiszta érces hangján mindig sváb népi énekeket énekelt.

Gyermekkorom egyik legszebb énekes élménye, mely mindmá
ig élénken él emlékezetemben, talán 1956 húsvétjához kapcsoló
dik. Az általános iskola igazgatója és tanárai - valószínűleg felső

utasításra - nagyszombat délutánra kötelező iskolai kirándulást
hird ettek a falunktól körülbelül 10 km-re lévő szemközti dombok-

907



ra. A program úgy volt összeállítva, hogy az este 6-kor kezdődő

feltámadási körmenetre ne érjenek vissza az iskolások. Mikor ezt
mi, nagyobbak észrevettük, 5 óra körül egyszeruen meglógtunk,
és "egy trappban" rohantunk vissza a faluba, és sárosan, csatako
san egyenesen be a templomba ... Akkor indult a körmenet, mi
is teli torokból énekeltük a felnőttekkel a közkedvelt húsvéti
éneket: "Hála légyen az Istennek, / ki üdvöt ád az embernek. /
Alleluja, vígadjunk, Istennek hálát adjunk." Úgy szólt az ének,
hogy majd szétvetette a templomot. Ez akkor valóban hitvallás
volt. Még ma is borsózik a hátam, ha visszagondolok.

Életem másik meghatározó énekes élménye a gregorián ének.
Bencés növendékként Szigeti Kilián atya vezetésével kezdtük
megismerni ezt az énekkincset, aki mindig nagy lelkesedéssel
magyarázta ezeknek az énekeknek a szépségét, a szöveg és a
dallam egységét, és liturgiai szerepét. Egy szinte kimeríthetetlen
gazdag repertoár tárult fel előttünk, mely fokozatosan beépült
szerzetesi életünkbe. Szinte második zenei anyanyelvünkké vált.
A gregorián ének a maga puritán zenei megszólalásával, ugyan
akkor kifejező dallamvilágával Isten igéjének, illetve az egyház
istendicséretének, bűnbánatának és hálaadásának a hordozója.
Akik ilyen lelkülettel vesznek részt benne, azokat egy közösség
gé formálja és bekapcsolja az egyház nagy közösségébe. Ezért
érzem én a liturgia legkifejezőbb énekének a gregoriánt, mely
nélkül feltétlenül szegényebb lenne istentiszteletünk.

Ma már nem tudom elképzelni az új liturgikus év, az ádvent
kezdetét az "Ad te levavi animam meam... " (Hozzád emelem a
lelkemet, Istenem) introitus eléneklése nélkül.

Virágvasárnap, amikor frissen rügyező barkaágakkal köszönt
jük a szenvedni induló Krisztust, a passió drámája előtt el kell
hangzania a "Gloria laus et honor tibi sit" (Dicsőség, dicséret és
tisztelet legyen neked ... ) ujjongó himnusznak. Számomra enél
kül nem lenne teljes a virágvasárnapi liturgia dramaturgiája.

A húsvéti "Sacrum Triduum" reggeli zsolozsmájának legdrá
maibb része a befejező "Christus factus est ... " (Krisztus engedel
mes lett a halálig) ének. Hagyományaink szerint fokozatosan
hangzik el ez az ének a maga teljességében. Nagycsütörtökön
csak az első részét, nagypénteken az első két részét énekeljük,
majd nagyszombaton hangzik el a teljes reszponszorium az uj
jongó 'versus'-szal, mely mintegy előre meghirdeti Krisztus meg
dicsőülését: "Ezért Isten felmagasztalta őt és olyan nevet adott
neki, mely minden név fölött van" (Fil 2,9).

És sorolhatnám még a példákat a gregorián ének liturgiát
gazdagító szerepéről, említhetném a húsvéti szekvenciát, a Lélek
eljövetelét drámaian ábrázoló pünkösdi communiot ("Factus est
repente"), vagy Nagyboldogasszony miséjének "Alleluia"-tételét,
mely felfelé törő lendületes dallamívével szinte 'megrajzolja'
Szűz Mária felvételét a mennybe. Ezért "örvendeznek az angyali
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seregek" (hangzik a versus), és velük mi, mai keresztények
mindnyájan, mert Mária megdicsőülésében a mi reménységün
ket is ünnepeljük.

A gregorián mellett a polifón kórusénekléshez is életre szóló
élményeim fűződnek. Egy-egy remekmű meghallgatása és átélé
se a néma döbbenet érzését váltja ki bennem. Ezek a pillanatok
Isten gazdagsága és jósága megtapasztalásának élményében ré
szesítenek.

Mozart C-moll miséjének Kyrie-tételét, vagy a Requiem "Dies
irae"-jét nem tudom megindultság nélkül végighallgatni. De így
voltam Orbán György Pannonhalmi miséjének "Agnus Dei" téte
lével is az 1996-os bemutatón. Amikor a kórus gregoriánt imitá
ló szólamai közben a fúvósok szólamában megszólalt a "Bol
dogasszony, Anyánk. .." ének dallama (az éneket pannonhalmi
bencés írta) cantus firmus-ként, mélyen megrendített a zene.

Monostorunk ezer éves viharos tőrtérielmét hallottam ki a ze
nébőI.

A kóruséneklésben, egy-egy remekmű megszólaltatásában
való aktív részvétel viszont a megrendülés mellett olykor a fel
szabadult öröm és a hála érzéseit kelti az emberben. Ilyen érzés
vett erőt rajtam zeneakadémistaként - de az egész kóruson is
- Bach H-moll miséjének előadása után az 1970-es évek elején a
Zeneakadémia nagytermében. A grandiózus mű befejezése után
a közönséggel együtt az egész kórus percekig állva tapsolt a ve
zénylő karnagynak, Vásárhelyi Zoltánnak (bátorság kellett akko
riban műsorra tűzni ezt a művet a főiskolai kórussal), de meg
vagyok győződve, hogy elsősorban J. S. Bachnak.

Ennél még nagyobb örömet, valóban katartikus felszabadult
ságot, ujjongást váltott ki J. S. Bach Magnificat jának előadása a
katolikus középiskolák diákjaival az 1980-as években. A mű

megtanulásának és előadásának gondolata Kenessey Lászlótól, az
akkori esztergomi énektanártól származott. A nyolc katolikus
gimnázium diákjaiból összeállt kórussal egy hétvégét töltöttünk
intenzív munkával, tanulással Esztergomban a Ferences Gimnázi
umban. Mi, énektanárok foglalkoztunk az egyes szólamokkal és
tanítottuk be a művet. A zenekarral, a szólistákkal Kenessey tanár
úr foglalkozott. A Magnificat előadása vasárnap délután volt Bu
dapesten a Haller téri templomban, melyet zsúfolásig megtöltöt
tek a diákok szülei, diáktársai és a hívek. Az előadás szépsége 
a kamasz hangok érdessége, kialakulatlansága ellenére is - a
hangzáson átütő, szinte kézzel fogható lelkesedésben, odaadásban
volt. Ezek a fiatalok a három nap alatt megérezték ennek a re
mekműnek a szépségét, kifejezésbeli gazdagságát, és az előadás

végén a Gloria lecsengése után szűnni nem akaró ujjongásban tör
tek ki a jelenlevő hallgatósággal együtt. Úgy gondolom, egy
életre szóló élménnyel lettek gazdagabbak. Még évekkel később

is hálásan emlegették a Magnificat megtanulását, előadását.
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ASZALÓS JÁNOS

Matematikus

A zene, a hangszeres zene is, számomra elsősorban ének. Az
emberi lélek az énekben tudja legbensőségesebben, legteljesebb
odaadással kifejezni önmagát. Meg vagyok győződve arról, hogy
ha egy zenészben megvan ez a hozzáállás egy zenemű interpre
tálásakor, akkor nem lehetséges "üres járat", "metronom
zenélés" a produkcióban. Csak az "áténekelt" zenélés lehet egy
zenemű hiteles előadása. Csak az ilyen interpretáció közvetíti fe
lénk a komponista szándékát, gondolatait, lelkének mélységét,
odaadását. Egyedül az ilyen zene képes elvezetni az embert az
önzésből való kilépésre, a másik ember, végső soron az Isten el
fogadására, szeretetére. "Cantare amantis est!" (Augustinus)

A zenei univerzum
Minden művészet,még a legabsztaktabb formájában is, a maga sa
játos nyelvén az alkotó és a szemlelő emberről beszél. A zene
azonban, emellett és efölött, saját önálló mivoltáról, s önmagán
túli szellemi valóságokról is, szavakkal meg nem fogalmazható bi
zonyítékokat szolgáltat. Gondolatmenetünk ehhez a sejtéshez ke
res megerősítést.

Hogy pontosítsuk a zene itt használt fogalmát, a zenei uni
verzum terét szűkítenünk kell. Erre a célra - Dahlhaus 20. szá
zadi zeneesztéta gondolatmenetét követve - az "abszolút zene"
(számunkra megfelelőbb átértelmezéssel: a "tiszta zene") behatá
rolása tűnik legalkalmasabbnak. Ő mutat rá, hogy a logosz (az
érthető szó) hiánya és az erkölcsi kritériumok zárójelezése a ze
nében inkább ennek előnyére vált: a zene - minden erkölcsi és
fogalmi korláttól megszabadulva - végre megtalálta igazi he
lyét: az empíria, az erkölcs és a fogalom világa fölött az abszolú
tum kapujáig ért el, s ezzel metafizikai jelentőségre tett szert.
Ehhez - további szűkítésként - még három kritériumot kell
hozzáfűznünk: a "cél-talanság" és a "haszon-talanság" kritériu
mait, és a korlátozhatatlan szabadság, de ugyanakkor, s éppen
ezért a szigorú pontosság érvényesülését is. Hannes Böhringer
szerint az így értelmezett zene azért lehet a jelen paradigma
tikus művészete, mivel - a többi művészettel ellentétben 
megőrizte metafizikai méltóságát.

Az ókor gondolkodói (Platón, Cicero) nyomán az égi szférá
kat a középkor tudósai is az angyali karok kórusaival kapcsolták
össze. Világképük a zene szabályait is rögzíti, s fordítva, a zene
szabályaiból következtetnek a világegyetem törvényszerűségeire.

E mitologikus elgondolások rejtett alapigazsága ma is elfogadha
tó: a világegyetem valamiképp szorosan összefügg a zenének -
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