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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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Tudomásom szerint ez az utolsó fényképe. Alázatos tekintete a
messzeségbe néz. Ő már tudja, hogy honnan jött, de még nem is
meri azt a tájat, ahová mennie kell. Valószínűleg a "Harmonia
Coelestis-t" kereste. Azóta bizonyára meg is találta.

Ez a kép lebeg előttem, mikor a Vigilia kérdéseire válaszolok.
Közülük is kiragadom a számomra legfontosabbakat: "Van-e a
zenének egy jobb világba emelő hatása: utat nyit-e a szentnek,
az isteninek? Hogyan alakult az Ön életében a zene szerepe?" A
két kérdésre kűlön-külőn megkísérelem a válasz adását.

Az első kérdésre a válasz egyértelmű: van. Schweitzer mindig
példaképem volt. Személyében különös hármasság érvényesült:
az istenhiten alapuló, következetes könyörületesség, s mindez a
zene köpenyébe burkolva. Nemcsak nagyszerű és termékeny te
ológusként működött, hanem kiváló orgonistaként is sikereket
aratott. Azt sem restellte, hogy élete derekán elvégezze az orvosi
egyetemet, hogy hitéleti elveinek megfelelően a mezítlábas, afri
kai bennszülötteken segítsen. Tette is ezt az általa alapított, kór
háznak keresztelt pálmafás barakkokban. Közben muzsikált: há
lát adott Istennek. Így tudta elviselni a sok megpróbáltatást, ami
a gyógyítással járt.

Nem szeretném magamat hozzá hasonlítani, erre valóban
nem tartom magamat méltónak. Ugyanakkor már fiatal gimna
zista koromban nagyon érdekelt A. Carrel könyve: Az emberi test
csodái, és a zongora szerelmese is voltam. Ehhez tartozott még
az a körülmény, hogy nyolc évig a cisztercita gimnázium padjait
koptattam, és ugyanott vallásos nevelésben részesültem. A csalá
di fészek kivételes erkölcsisége és példamutatóan művelt légköre
is hozzájárult ahhoz, hogy bár az orvosi pályát választottam, e
mellett zenei tanulmányaimat mégis folytathattam. A hasonlóság
köztem és példaképem között szembetűnő, de életpályám sokkal
szerényebb körülmények között folytatódott.

Félévszázados orvosi tevékenységem során tehát - szeren
csémre - a zene is meghatározó szerepet játszhatott. Ez a sze
rep orvosi példaképem életének első felében számára biztos
anyagi hátteret biztosított ahhoz, hogy terveit megvalósíthassa.
Koncerteket adott és mindenütt hirdette a segítés adásának em
berbaráti kötelezettségét. Mindezt Isten dicsőségére tette. Az idő

múltával pedig kudarcainak vigaszául vagy sikereinek hálaadá
sául ült ismét orgonához.

A hazai körülmények között azonban másként alakult a hely
zet. Itthon voltak kórházak, ezeket megalapítani nem kellett, de
javítani, bővíteni és korszerűsíteni annál inkább. Ennél is fonto
sabb volt az újbóli felismerés, hogya betegeknek nemcsak tes
tük, hanem lelkük is van. Ez az orvoslásban ugyan közismert,
de országunkban köztudottan sokáig tabutéma volt. Mi volt te
hát a hazai feladat? Modern diagnosztikus és terápiás épületek
építése, és új szemlélet meghonosítása a betegek testi szükségle-
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teinek kielégítésére. Ugyanakkor a lelki szolgálatot is meg kellett
szervezni lelkészek és pszichológusok áldozatos kőzremüködésé

vel. Ezt koronázta meg az ökumenikus kápolna felújítása.
Óriási erőfeszítést igényelt ez a küzdelem! Mindenekelőtt új,

lelkes munkatársak kellettek hozzá. A reményt vesztett betegek
és az elfásult személyzet népes seregébe kellett lelket önteni. Eb
ben a temérdek tennivalóban már sokszor én is elfáradtam, és
ilyenkor esténként valamelyik Mozart zongora szonáta vidított
fel. Gyakran az is előfordult, hogy J. S. Bach segített nekem ab
ban, hogy az Égieknek méltó módon megköszönhessern. ha va
lami sikerült. Abban tehát bizonyos vagyok, hogy a zenének egy
"jobb világba emelő hatása" érvényesült rajtam.

A második kérdésre "Hogyan alakult az Ön életében a zene
szerepe?" megígértem, hogy külön válaszolok, jóllehet az előző

ekben erről már részben szóltam. Most hangsúlyozom: a zene
nekem mindig azt a dimenziót jelentette, melyben el tudtam
szakadni - ha csak rövid időre is - a kemény valóságtól. Úgy
is fogalmazhatok, hogy "feltöltöttem az akkumulátoromat" .
Ugyanakkor a dallam világa nemcsak vigasztalt és felvidított,
hanem megismertetett azokkal, akik hozzám hasonló életet foly
tattak és folytatnak ma is. Ez abban nyilvánult meg, hogy a ze
nészek köréből sokan hozzám fordultak bajaikkal és bíztak ben
nem, mint orvosban. Ezzel szemben én valahogy támaszra
leltem élettapasztalataikból. Ezek a kapcsolatok egyfajta "közös
ségi érzést" keltettek bennem: mindnyájan más világ felé is tö
rekszünk. Emlékezem például arra, hogy milyen mély benyo
mást tett rám a beszélgetés annak idején Tóth Aladárral, vagy
mondjuk mostanában Durkó Zsolttal. Mennyit tanultam tőlük és
talán én is lehettem nekik valamiben segítségükre. Hányan van
nak ma is - nevüket nem említve -, akikkel személyes kapcso
latban vagyok. Életvitelüket rokonságban érzem a magaméval és
érzem, hogy ezzel gazdagabb lettem. Azt is sejtem, hogy nem
leszek egyedül a másik világban.

Milyen az a "másik világ", vagy talán úgy is mondhatjuk, az a
"jobbik világ"? Nem ismerhetjük, mindössze érezhetjük. Mindegy,
hogy mi a neve. De tudjuk, hogy létezik, s ez a fontos. A zene
közelít hozzá.
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