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Evangélikus teológus

A zene szerepe
életemben
Megköszönve idei körkérdésüket, örömmel válaszolok érdeklődé

sükre. A feltett kérdéseket összevonva vallomásomat a következő

mondatokba foglalom össze.
Evangélikus nevelést kaptam családban is, gimnáziumban is,

és ezért nálunk a muzsika: a musica sacra, a korál, a zenés áhita
tok identitásunkhoz tartoznak, és én is ebben a légkörben és
környezetben nőttem fel. Az úgynevezett világi zenét is értékel
tük, gyakoroltuk is (hegedültem, zenekarban is játszottam). Tud
valévő, hogy reformátorunk, Luther Márton szerette és művelte

a zenét. Ambroziusz gregorián feldolgozásai, valamint saját szer
zeményei ismerősek, és felekezetünkön túl is megbecsült értékei
a keresztény jellegű művészetnek. Nemcsak az istentiszteleti
életben vette ki részét a szent muzsika használatából, és ezzel
német professzor létére is beemelte a mediterrán egyházi zenét
saját kultúrkörébe, valamint biztosította a kontinuitást a közép
kori kereszténység értékeinek megőrzésében, hanem baráti és
családi körben is megmutatta zene iránti szeretetét. A teológia
után a muzsikát tartotta Isten egyik legnagyobb ajándékának. Ez
általában művészeti felfogására is érvényes volt, és ezért nem
tartozott azokhoz a radikális reformátorokhoz, akik mindent,
ami a középkori egyház életében és gyakorlatában érték volt,
meg akartak szüntetni. Jóindulatúan így fogalmazok: "hogy
semmi se kerüljön Isten igéjének, Jézus Krisztus hirdetett szavá
nak elébe". Ezért van az, hogy mind a német, mind a skandináv
lutheranizmusban a középkori értékek megmaradtak, ugyanez
jellemző még az európai szórvány evangélikus egyházakra is.
Az előző gondolat is érdekes módon szerepel a bencés regulá
ban: "semmit ne helyezzetek Jézus Krisztus elé".

Nálunk a családban, szüleim, feleségem, gyermekeink, unoká
ink a zene szeretetében nemcsak elméletileg, de gyakorlatban is
részt vettek, kórusokban és hangszeres muzsikában egyaránt.

Középiskolás koromban, főleg a cserkészet révén a népdalok
és a Kodály-módszer oly mértékben kötötték le zenei érdeklődé

semet, hogy beiratkoztam a Zeneművészeti Főiskolán a Balla Pé
ter által vezetett népdal kurzusba. Ez akkori zenei ízlésemet
alapjaiban meghatározta. Később egyetemi éveimben teológiailag
is próbáltam meghatározni egyházunk és a zene viszonyát: a
zene előkészítheti, vagy követheti az igehirdetést, de sohasem
helyettesítheti az Evangélium élő szóval hirdetett szolgálatát. A
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viva vox evangelii nálunk elsőbbséget élvez a leírt és olvasott
szentírásbeli szakaszok előtt, mint ahogy a vox humandi előnyben
részesítjük az instrumentális zenével szemben. Ezért jellemző a
művészileg kidolgozott kantáták, passiók, oratóriumok gyakori
használata. Egyfelől, noha jelentős komponisták szerepelnek
egyháztörténetünkben, Bach, Schütz, Buxtehude, mégsem tartom
evangélistáknak a legnagyobbakat sem. Az Evangélium hirdeté
sét elsőbbségben részesítem. Nálunk a zene önmagában nem
kultusz, hanem kulturális tényező, amit felhasználhatunk isten
tiszteleti, családi és nevelési vonatkozásban egyaránt.

Amennyire szokásban van nálunk is a zene ajándékának érté
kelése, ugyanúgy józanul látjuk, hogy még ez is ambivalens ér
ték, amely veszélyt is jelenthet, ha pótlék szerepébe kerül, isten
tisztelet jellegűvé válik, és egy-egy zeneszerzőt szinte imádásban
(adoratio) részesítünk. Hosszú gyülekezeti szolgálatom tapaszta
latából merem leírni, hogy értelmiségi híveink között például
akadt olyan egyháztagunk, aki magát Wagner-imádónak tartotta,
és ha az Operaházban Wagner matiné előadás volt, odament is
tentiszteletünk látogatása helyett. Véleményét hosszas lelkipászto
ri beszélgetés után sem változtatta meg. Hiába ecseteltem a Wag
ner-muzsikához tartozó pogány, ősi germán mitológia anyagát, a
német, norvég, izlandi sagak világának kereszténységtó1 elütő

jellegzetességét, felfogásán és gyakorlatán mindez nem változta
tott. (Nietzsche hatása is ugyanebben az irányban keresendő.)

A Mozart és Bartók Évvel kapcsolatban emlékeztetek arra,
hogy Karl Barth, a 20. század egyik legjelentősebb teológusa fé
lig ironikusan, félig komolyan beszél reménységéről, tudniillik,
hogya mennyben majd nemcsak Bach-muzsikát kell hallgatnia,
hanem Mozart kedves zenéje is felhangzik. (Számomra is leg
alábbis elméleti kérdés, hogy J. S. Bach barokk formában fejezte
ki mondanivalóját, a barokk ugyanis nem jellemző evangélikus
ságunkra.) A közelmúltban kedves baráti diszkusszió folyt né
hány szerzetes barátom és közöttem. Partnereim a Mozart Év
bűvöletében arról szóltak, hogy számukra Mozart muzsikája és
néhány operája vallásos áhítatot kelt. Megbecsülve, őszintén ér
tékelve az osztrák muzsikus fantasztikus tehetségét, a hangula
tot keltő, bámulatosan gazdag alkotásait, arra emlékeztettem
őket, talán nem véletlen, hogya szabadkőművességzeneszerző

jének is tartják őt a páholyok tagjai, ha a Varázsfuvola vagy a
Don Giovanni dallamai felhangzanak. Sokan velem együtt vi
szont úgy érzik, hogy túlléptünk a kereszténység határain ...

Bartók Béla zseniális művészete, amit Illyés Gyula szerint
csak a magyarok füle, szíve tud értékelni, tudatosan nem volt
egyházi zene. Noha Bartók indulásakor Pozsonyban még egy
házi iskolában is hangversenyezett, de rá a Cantata profana a
jellemző, és talán az is, hogya római katolikus egyházból az
unitárius felekezetbe átlépve érezte jól magát. A földön élő sze-
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kularizált embert akarta megszóIítani, és maga is így vélekedett.
Ezért rezonált rá mind az amerikai, mind az európai szekulari
zált értelmiségi réteg. Csak kivételt jelentenek nála azok a mű

vek, amelyekben megszólalhat a transzcendens dimenziója.
Tiszteletben tartom mások eltérő véleményét, felfogását, gya

korlatát. Soraimat egy evangélikus teológus, lelkész-tanár vallo
másának tekintem, őszinte kíváncsisággal várom a körkérdés va
lamennyi válaszolójának gondolatát.

Számomra is napi szükséglet a zene szolgálata. Nem restellem
bevallani, hogy idős korom ellenére szívesen énekelem egyedül is
reggeli áhítatom során ősi koráljainkat vagy református testvér
egyházunk szeretett zsoltárainak némelyikét. Az éneket az imád
ság egy formájának tartom. Koráljaink szövegeiből tanítást, erősí

tést, vigasztalást is kapok. Gondolok különösen Paul Gerhardt
énekeire. Szerzőnknek évfordulója lesz a következő évben (szüle
tésének 400. éve), és ennek kapcsán az evangélikus világ készül
méltó megünneplésére. Nem feledjük, hogy Paul Gerhardt a har
mincéves háború idején élt, családilag is sok megpróbáltatásban
volt része, de énekeiben csendes szívű, hívő, reménykedő ember
hangját halljuk, és tanítását ma is jelentősnek érezzük.

Nekem tehát a zene mindennapos részvételt jelent mind szak
rális, mind kulturális vonatkozásban. Ez az a művészeti ág, ami
tiszta hallásunkban lelki-szellemi ajándékot jelenthet. Alig tud
juk megfelelően értékelni, hogy az ember nemcsak gondolkodó,
beszélő, és ezért felelős teremtménye a Teremtőnek, hanem
éneklő, daloló, zenélő ember is. A muzsika lehet, hogy az állat
világra is valamiféle hatással van, de az ember számára lényegé
hez, identitásához tartozik. Így gondolkodom és élek Bartók és
Mozart jubileumi évében is, és remélem, életem hátralévő min
den napján.

Zene itt és ott
Hosszas halogatás után igyekszem eleget tenni a Vigilia megtiszte
lő körkérdésének, mert nehezemre esik olyasmiről írni, ami annyi
ra személyesen érint, mint a zene. Húsz évvel ezelőtt még zenei
pályára készültem, bölcsész tanulmányaimat az akkoriban ígérete
sen alakuló muzsikusi életemhez képest csak másodlagosnak te
kintettem. Azután fordult a kocka, és kutatói, oktatói, fordítói te
vékenységem mellett nem tudtam elegendő időt szánni sem a ze
nehallgatásra, sem a hangszeres játékra. Néhány esztendővel ez
előtt azonban egy súlyos látászavar következtében kénytelen vol
tam szokásaimat és napirendemet alapvetőenmegváltoztatni, mi-
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