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sem tanultam. Az érzetek szintjén bennem volt, amit késóbb 
szakmai "vértezetben" - a tudatéra konvertáltam.

A hivatásos zenész szakmája szépségeivel tudatos szembené
zésre kényszerül. De miként a nőgyógyász sem veszíti el a női

test esztétikuma iránti vonzalmát, a muzsikust sem fenyegetheti
rideg elidegenedés. Hogy egy zeneszerzőt miként termékenyít
meg a zenetörténet, külön írás tárgya lehet. Egy biztos: jaj neki,
ha szakmájának mérnöki faktora elnyomja a hivatás költői fakto
rát, ha elfelejti, mi a "szívrepesős"!

Válasz a körkérdésre
Elöljáróban szeretném tisztázni, hogy csak zenebarát, zeneszerető,
de nem zeneértő vagyok, és ez sok kellemetlenségtől megóv. Ha
részt veszek egy hangversenyen, élvezem a zenét, amely vagy
elandalít, vagy felráz, és utána azzal az érzéssel térek haza, hogy
szép estét éltem meg, másnap olvasom a kritikát, hogy én egy rossz
művészi produkció fültanúja voltam. Ez persze utólag nem zavar.

Az elektronika megjelenése a zenében - magnó, a CD - kü
lönleges helyet biztosított a zenének, azzal, hogy a produkciókat
"házhoz viszi". Én is jelentős CO-tárral rendelkezem, kiváló kar
mesterekkel, énekesekkel. Az élő zenét, egy zenekari hangverseny
atmoszféráját, "konzerv" azonban sohasem képes visszaadni.

Ha szubjektív módon kezdhetném, gimnáziumi éveimet Mis
kolcon töltöttem, ahol szerződés kötelezte a színházat havonta
egy operaelőadásra. Kitűnő művészek jelentek meg, csak néhány
közülük Szilvássy Margit, Losonczy György, vagy a mára elfelej
tett görög emigráns Liontas Konstantin. Ekkor ismerkedtem meg
a "komoly" zenével, a legnépszerűbb operákkal: Tosca, Gounod
Faustja, Bohémélet, Bajazzók. Ezek az előadások katartikus élménye
ket váltottak ki bennem, hogy hajnalig ébren maradtam - nem
annyira a zenemű története, mint a zene gyakorolt rám szinte
megrázó hatást.

Budapestre kerülve a Károlyi-kertben éltem át először a fenti
ekhez hasonló katartikus élményt. A későbbiekben, mikor gya
koribbak lettek zenei élményeim, ez a lelkesedés alábbhagyott,
talán ez a korral járó természetes folyamat.

Maradtak azonban olyan művek, amelyek örökéletűek szá
momra, és ma is ezt a katarzist képesek kiváltani bennem.

A halottak napja és Verdi Requiemje számomra elválaszthatat
lan események. Babitscsal "halottaink is egyre egyre többen", és
ebben a zenében megnyílik a menny és a pokol, a végső kicsen
gés azonban a hit és a megtisztulásba vetett remény. Ha nincs
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alkalmam a Requiemet hangversenyteremben vagy templomban
meghallgatni, felteszem a CD-t, kikapcsolom a telefont és át
adom magam a hangoknak.

Másik meghatározó zenei élményem külföldön ért, az addig
számomra ismeretlen Gluck Orfeo és Euridice Magyarországon
nem játszott operája volt. A hömpölygő zene, a harc a halál el
len, majd a Boldog Lelkek Tánca rendkívüli hatást gyakorolt. A
túlvilági harmónia a belőle sugárzó boldogság paradicsomi han
gulatát sugallta. Arra gondoltam - orvos lévén -, hogy az
úgynevezett "hospice" osztályokon ennek a zenének kellene
szólni, amely a halhatatlan élet derűjét árasztja. Ez a zene hívő

vagy nem hívő számára ugyanazt a mennybéli hitet sugározza.

[vigasztalésJ
"Ég madarai, da/o/játok az Urat"

(Assisi Szent Ferenc)

Költö A zene szabaddá tesz fel
Emel és maga alá temet be
Borít és felmelegít átölel és
Elviselhetővé teszi magány
Os perceid sőt társad lesz
Sőt megkeresi benned azt a
Valakit aki sohase voltál
De mindig is szerettél volna
Lenni vagy legalábbis nem
Veszni el annyira de a zene
Megtalál és visszavezet ön
Magadhoz s egyedül lehetsz
Mindenkivel de mindenek
Előtt vigasztal és megmutat
Ja van értelme a dolgoknak
Értelem egyáltalán hiába ért
Hetetlenül szép hogy az ember
Ajándékba kapta nyolcadik
Napként a zenét hogy sz hogy
Sz hogy szeretetbó1 épül és sz
Abaddá tesz és felemeli párás
Tekinteted a plázaálmok fölé
És takargatja be meztelen és
Fázós felMk fölé fúródó bizony
Talan pillantásod s az égbolt
Lépcsőjére ültet és beborít egy
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