
Tehetetlenül
ECKHARDrMÁRIA és meghatottan

Zenetörténész Szabó Magda írja Zeusz küszöbén című rendhagyó útinaplójában,
hogy mennyire megértette a fiatal görög idegenvezetőnőt, aki a
Delphi hegyoldalába vájt színház legfelső körülésén "egyszerűen,

majdnemgyerekesen" így szólt csoportjához: "Mikor én először jártam
Delphiben, sírva fakadtam, mert nem tudtam másképpen kifejezni az ér
zéseimet." Az írónő is átadja magát "a szirtek, hegyfalak, szakadékok,
az illatot lehelő, a színházat, a stadiont, a romokat figyelő vegetáció, az
alacsony, szikrázóég,a nagy magasságok és mélységek, a romterület még
most is ható, elemezhetetlen varázslatának, miután úgysem tudná értel
mesen közölni másokkal, akik nem osztoztak vele ebben az élményben,
amit Delphijelent, hogy mit érez itt, a természetés az ember alkotta mü
vészet miféleharmóniáját, tehetetlenségében és meghatottságában szimp
lán elsírnámagát, mert tudja, sose bírja majd elégvilágosan érzékelieini,
hogy hatott ráez a legszebb minden szép között, amelyetvalaha látott."

En leggyakrabban akkor éreztem magamban ilyesfajta megha
tottságot és tehetetlenséget, amikor egy-egy kiemelkedően szép
zenei élményben volt részem. Legutóbb például egy zenetudo
mányi konferencián, ahol egy szép, értő előadás keretében Mo
zart nagy C-moll miséjéből az "Et incarnatus est" tétel Gardiner
féle felvételét hallottam. És hány ilyen emléket őrzők életemből!

Gyermekkoromból például a Forrai Miklós vezényelte Handel
oratóriumsorozat egy-egy előadását a Zeneakadémián, egy áriát
Debussy Tékozló fiú kantátájából egy, a Francia Intézet által ren
dezett koncerten, egy Haydn-vonósnégyest Tátraiékkal a Bartók
teremben, Fischer Annie Mozart- és Schumann-játékát, Gyurko
vics Mária Gildáját a Rigolettoban, Mozart-előadásokat Székely
Mihály Ozminjával és Sarastrójával, D' Albert Hegyek aljánját, ami
a maga verista drámaiságával akkoriban mélyen megérintett. Ze
neakadémista éveimből egy forró hangulatú Liszt-versenyt, ame
lyeknek minden egyes fordulóját a második emeleti erkélyről

követtük végig lelkesedve, elvarázsolva; Bartók színpadi művei

nek előadásait az Operában, amelyeket nem tudtam elégszer
újra meg újra megnézni a diák-szabadjeggyel abból a kényelmet
len harmadik emeleti páholyból, ahol most már csak reflektorok
vannak; az első operafilmet, amelyet Münchenben láttam, Richard
Strauss igéző szépségű Rózsalovagját Schwarzkopffal, Rothen
bergerrel és [urinac-kal. Richter zongorázását az egyik kései Schu
bert-szonátában, az agg Rubinstein boldogságot sugárzó Cho
pin-játékát, Fischer-Dieskau drámai sodrású Wolf-dalait az Erkel
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Színházban, Britten Háborús requiemjének előadását és zeneaka
démiai est jét Peter Pears-szel Schubert-dalokkal és saját angol
népdalfeldolgozásaival. Még későbbi időkből különlegesen szép
emlékem Bach Karácsonyi oratóriumának előadása a weimari
Herder-Kirchében, amelyet Lucas von Cranach harmóniát sugár
zó Passió-oltárával szemközt ülve kétszeres eufóriában éltem
meg, amikor először jártam a városban az 1970-es évek elején,
vagy Liszt Christus oratóriumának Peskó Zoltán vezényelte elő

adása a Rádió együtteseivel a Mátyás-templomban, melynek vé
gén a közönség - velem együtt - állva, tombolva tapsolt és
ünnepelt. Végtelen hosszan folytathatnám a sort, s akkor eddig
még csak olyan élményekről szóltam, amelyeknek hallgatója,
passzív befogadója voltam.

Pedig még sokkal mélyebben megérinti az embert a muzsika,
ha maga is (bármilyen szinten) csinálhatja - és nekem ez is
megadatott. Szerenesésnek mondhatom magam, mivel ottho
nunkban mindig sok értékes élő muzsika szólt. Nyelvész-irodal
már szüleim négykezes zongorázását, hivatásos vonósokkal való
házi kamaramuzsikálását én, a kései gyerek ugyan már inkább
csak testvéreim elbeszéléséből ismertem, de annak még oly
kor-olykor tanúja voltam, hogy idős édesapám megpróbált el
zongorázni egy-egy Beethoven-szonátatételt, vagy hogy orvos
bátyám, akiből majdnem hivatásos zongoraművészlett, eljátszott
egy-egy Chopin-etűdöt, Schumann-darabot. Máig a fülembe
cseng, hogyan gyakorolta ifjabbik bátyám Bach, Beethoven,
Brahms, Bartók műveit a diplomakoncertjére (csellistaként vég
zett a Zeneakadémián, majd az Erkel Színház zenekarában mu
zsikált sok évig, mielőtt külföldre távozott volna - az ő jóvoltá
ból rengeteg operát láttam, nem ritkán egy bőgős széken ülve a
zenekari árokból), hogyan énekelte az Arie antiche egy-egy cso
dálatos barokk áriáját operaénekesnő sógornőm családi körben.
De hasonlóképpen nagy benyomást tett rám, hogya család
Győrságról származott egykori alkalmazottja, aki az én gyerek
koromban már családtagként élt velünk, munka közben állandó
an énekelt (később gyűjtöttem is tőle pár szép dunántúli nép
dalt), s mikor hazavitt a falujába, idős édesanyjától végtelen
hosszúságú, régi "szent énekeket" hallottam. Hát persze hogy
folyton énekeltem én is, már csöppnyi gyermekkoromtól fogva.
Iskolásként pedig szívesen tanultam zongorázni, bár technikailag
sohasem voltam túl ügyes; örömmel jártam a kötelező szolfézs
órákra is: leginkább azonban a kóruséneklést szerettem. Általá
nos iskolai kórusunkkal (nem zenei tagozatra jártam!) a sok kö
telező mozgalmi dal mellett Bartók Bolyongását is megtanultuk, s
engem már akkor megérintett, milyen szép és igaz ez a muzsika.
Nagy szerencsémre mindig olyan zenetanáraim voltak, akik Ko
dály Zoltánnal együtt jól tudták: "A zene rendeltetése: belső vilá
gunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése", és magukévá
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tették a Mester útmutatását: "Minden teendőnk egyetlen szóban fog
lalható össze: nevelés." A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban rögtön
tagja lettem az akkor már nagyon idős Sztojanovits Adrienne ál
tal vezetett több mint száz tagú énekkarnak: felejthetetlen volt
keze alatt Kodály neki ajánlott PünkösdölŐJét vagy 150. genfi zsol
tárját énekelni, részt venni vele a Zeneakadémián zsúfolt ház
előtt rendezett nagy iskolai kóruskoncerteken, amikor több mint
félezren énekeltük együtt Kodály-Berzsenyi A magyarokhoz ká
nonját. De még ennél is mélyebb hatású élmény volt utóda,
Katanics Mária kórusában énekelni: amikor ő vette át zenei ne
velésünket és megalapította a "Kamarát" (a későbbi híres Szilá
gyi Erzsébet Nőikart), akkor határoztam el, hogy én is muzsi
kus, kórusvezető leszek. (Más kérdés, hogya családunkban
mindig is jelen volt filológiai érdeklődés bennem is feltört és vé
gül oda vezetett, hogy főhivatású, kenyérkereső munkámban
mindig is zenetörténészként tevékenykedtem, de az aktív muzsi
kálás valamilyen formáját sohasem adtam fel.) Életem legboldo
gabb pillanatai között tartom számon az egykori próbákat és
koncerteket Katanics Mária ihletett vezénylésével: ha egy-egy ju
bileumra összehívja a régi kórustagokat, önfeledt örömmel mu
zsikál együtt számos generáció, s nem én vagyok az egyetlen,
aki három-négy évtized után is kívülről fújja Bartók Isten veled
jének, Bárdos Magos a rutafájának vagy Verdi Laudi alla Vergine
Mariájának valamelyik szólamát. Különleges ajándékként tartom
számon, hogy az egyik jubileumi koncerten én is vezényelhettem
a lányokat Schubert 23. zsoltárában, mely életem akkori válságos
időszakában felemelt és megvigasztalt. Diákéveimre visszatérve:
hátborzongató élmény volt a Zeneakadémia nagykórusában Vá
sárhelyi Zoltánnal énekelni a Jézus és a kufárokat, az Öregeket meg
a többi nagy Kodály-vegyeskart vagy a Debussy-chansonokat, és
soha nem felejtem el, milyen felemelő méltósággal szólaltattuk
meg Schütz Máté passiójának záró kórusát az egyik kargyakorlat
órán, amikor tehetetlenkedő és okoskodó diáktársunkat félretolva,
maga Vásárhelyi tanár úr mutatta meg egyetlen mozdulattal a
zene szavakkal kifejezhetetlen lényegét. Még több mélységesen
felkavaró, felemelő zenei emlék köt a Párkai István által alapított
és vezetett Liszt Ferenc Kamarakórushoz, amelyben évtizedekig
énekeltem sok csodálatos régi (Lassus, Schütz, Gesualdo) és még
több modern (Hindemith, Messiaen, Poulenc, Ligeti, Eben) kórus
muzsikát. Ezzel az együttessel vehettem részt Lehel György ve
zényletével, a Liszt Ferenc Kamarazenekar közreműködésével

Bach János passiójának több, a maga idejében úttörő előadásán és
lemezfelvételén is, melynek evangélistája, a felejthetetlen Réti Jó
zsef a bűnbánó Péter alakját oly megrázóan állította elénk reci
tatívójával és az Ach, mein Sinn áriáva1.

Bár a magam alapította és vezette, immár harminchatodik éve
működő kórus, az Országos Széchényi Könyvtár Énekkara nem
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ECKHARDT SÁNDOR

Orvosprofesszor

professzionális együttes, velük is nagyon sok olyan felemelő ze
nei élményem volt, amiről szavakkal nehezen tudnék szólni,
mégis életem nagy értékei közé sorolom őket, s bízom benne,
hogy kórusom tagjai közül sokan hasonlóan éreznek. Liszt Missa
choralisa, a Boldogságok a Christus oratóriumból, a Via crucis, a
Koronázási mise előadásai nem egyszer emelték fel mindannyiunk
lelkét; Bárdos Lajos nagyszabású kórusa, a Jeremiás próféta kö
nyörgése pedig, melyet még a szerző életében, személyes tanácsai
mellett kéziratból, elsőként mertünk bemutatni az 1956-os időket

követő hosszú .Jappangésa" után, egyetlen generációra sem mu
lasztja el meg tenni megrázó és felemelő hatását. De felejthetetle
nek azok a vidám muzsikák, madrigálok, népdalfeldolgozások,
olykor zenei paródiák is, amelyek egy-egy szilveszteri, farsangi
műsorunk során karnagynak, kórusnak és közönségnek egyaránt
felhőtlen örömet, feloldódást, kikapcsolódást nyújtanak. S ami
kor olykor-olykor különleges tehetségű állandó német vendég
karnagyunk, Jürgen Puschbeck dolgozik az együttessel, mind
annyian még inkább átérezzük, hogy nincs annál nagyszerűbb

érzés, mint amikor a közös muzsikálással túllépünk önmagun
kon. Átérezzük Kodály szavainak igazságát: "Ahol az emberi meg
ismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba,
melyet megismerni nem, csak sejteni lehet."

Tudom, egy zenetörténésztől nem ilyesfajta szubjektív, csa
pongó megnyilatkozást vártak volna, hanem inkább okos elemző

szavakat a zene szerepéről az ember életében, helyéről a társmű

vészetek között. Esztétikai, filozófiai, szociológiai, történeti mun
kák egész sora foglalkozik ezzel. Én azonban nem vagyok sem
méltó, sem alkalmas arra, hogy a zenéről általánosságban bölcs
és eredeti gondolatokat fogalmazzak meg. Befejezésül is a Ko
dálynak tulajdonított (bár valószínűleg nem tőle származó),
számtalanszor idézett, már-már elcsépeltnek ható mondat kíván
kozik a tollamra, mivel - legalábbis magamra nézve - nagyon
igaznak találom: "Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes."

Válasz a zenei
körkérdésre
Orvosi szobám falán egyetlen arckép látható. A kép csapzott hajú,
ősz öregembert ábrázol, aki éppen előre hajol. Csak sejteni lehet,
hogy valami nagyon fontosat művel, párhuzamosan tartott karjai
val: orgonál. Neve: Albert Schweitzer, a "mezítlábasok" doktora.
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