
"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.)
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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-
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