
MEZEI JÁNOS

Egyházzenész, karnagy

1Kodály jól tudta, hogya
zene csak akkor fejtheti
ki hatását, ha az ember
nap mint nap találkozik
vele - akár a sporttal.

Mert ki venne komolyan
egy olyan sportolót, aki

hetente, vagy kéthetente
járel edzésre? Megfonto
landó lenne itt a Németh
László pedagógiai írásai-

ban felvetett gondolat,
hogy többet érne ilyen-

kor egy 1-2 hónapos
intenzív kurzus (naponta
tartott foglalkozásokkal),
mint a szétszórt, magá-

nyos énekórák.
2Az igazsághoz hozzá
tartozik, hogy jelenleg

létezik még néhány, egy
kézen megszámolható,

példaadó "kirakat-iskola"
(elnézést a kifejezésért),

valamint a kecskeméti
Kodály Intézet, mint

sziklaszirt a háborgó
tengerben, de mi ez a
teljes magyar valóság

hoz képest!?
31tt egy külsö kört is

említhetnék még, amely
be bevenném a Notre

Dame középkori polifónia

Gondolatoka szent
zenéró1 és a
zeneoktatásról
Hadd kezdjem gondolatmenetemet egy alapvető és evidens meg
állapítással: a zene az emberi élet szubsztanciális (lényegi, elhagy
hatatlan) része. Szubsztanciális a szó arisztoteleszi értelmében; a
görög bölcs ugyanis akcidenciákról (járulékokról) és szubsztanci
ákról (lényegi valóságokról) beszél. A mai közgondolkodás felszí
nes irányultsága pedig éppen afelé mutat (főként a média által
sulykolt reklámok révén), hogy a járulékos elemeket, köztük a fo
gyasztói, szubkulturális zenei termékeket is lényegesnek, szubsz
tanciálisnak tüntesse fel. Ez persze összefügg a ma általános ízlés
beli felszínességgel, sőt infantilizmussal, ami így természetesen a
zenei igénytelenségben is megnyilvánul. Ha pedig ennek okait ke
ressük, kétségtelenül a zeneoktatás katasztrofális helyzetét kell el
sősorban említenünk. Fájdalmas, de ki kell mondanunk: amit Ko
dály pedagógiai életművébenfelépített, abból mára szinte nyoma
iban sem maradt meg semmi. Gyakorlatilag megszűntek a zenei
általános iskolák/ ami azt jelzi, hogya döntéshozók figyelmen kí
vül hagyják a zene komplex személyiségformáló szerepét, azt az
igen hatékony belső összetevőt, ami kisugárzik az ember egész
gondolkodásbeli és tevékenységi szférájára. Túl azon, hogy ennek
sajnálatos következménye a nemzet lassú mentális lezüllése, ezzel
a Kodály-módszer is elóbb-utóbb a zseniális magyar találmányok
sorsára jut: ha birtokolni, művelni szeretnénk, utazhatunk nyugat
ra (Amerikába), vagy keletre (Japánba), hogy drága pénzért vásá
roljuk meg azt, ami eredendően a mienk.i

Elhagyva most ezt a lehangoló körképet (kórképet?), hadd ejt
sek néhány szót a magam zenei indíttatásáról. Mióta az eszemet
tudom, szerettem énekelni, és vonzott minden, ami bármifajta
hangzó zene volt. Igen sokat köszönhetek tanáraimnak, mind a
dunaújvárosi Móricz Zsigmond Zenei Általános Iskolában, mind
a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában és a Zeneaka
dérnián, hogy zenei ízlésemet csiszolták, látókörömet szélesítet
ték és segítettek abban, hogy önálló zeneszemléletemet kialakít
hassam. Ha meghatározó zenei élményeket keresek, a gregorián
ének, Mozart és Bach muzsikája jut eszembe." de mindenekelőtt

Bach. Ő számomra az igazi zeneművészet egyedülálló letétemé
nyese, rajta, az ő művészetén lehet ezt leginkább kimutatni és
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csodálatos hangzó épít
ményeit (Perotinus orgá
numait), Palestrinát, Bar-

tókot és egy hallatianul
izgalmas területet:

a kortárs zenét.
4Érdekes összefüggésre

mutatott rá ezzel kap
csolatban Pernye András
egy Bachhal kapcsolatos

személyes vallomásá
ban: .Én nem vagyok

vallásos - mondta -,
de ha Bachot hallgatok,

hiszek Istenben.' így tehát
a műalkotás egy bizonyos
szinljén felül az szükség-
képpen átlendül a transz

cendens szférába.
5Kodály maga figyelmez

tet rá, hogyakisgyer
mekeknek még a leg

jobb műalkotás is éppen
csak hogy jó.

6Ezalatt a különböző

résztvevők tudásszinlje
szerinti rétegezettséget

értem (például a díszes
szólózsoltározást, amit
professzionista énekes

ad elő, vagy a közösség
refrénszerű válaszait).

7Azt, hogy mindenki szá
mára ugyanazt köztvetíti,

akár gregorián énekről,

közös népénekről, vagy
rnűvészí polifóniáról

legyen szó.
6Egyrészt megfontolan

dó, hogy a zenész szak
ma is valóban szakma:
mesterség (ars, Kuns/) ,

aminek technikája ko-
moly felkészülést igé

nyei, másrészt, hogy az
egyházzene missziós

szerepet is ellát.

megtanítani." A szellemi koncentráció legmagasabb foka és hihe
tetlen inspiráció - mindez együtt van nála, s minél inkább
megköti magát szigorú szabályok által (fúga, kánon), mégis an
nál szabadabb. Már-már misztikus élmény, ahogyan egy Bach
művet játszva vagy hallgatva előre haladunk efelé a totális sza
badság felé kinyíló úton. Formulázni lehetne Bach zenéjén a mű

vészi alkotás ismérveit: a művészi eszközök teljes spektrumát, a
gondolati mag tisztaságát és artikuláltságát, s a zenei forma ará
nyosságát (a formát itt ismét arisztoteleszi értelemben véve, mi
szerint az nem külső alak - Gestalt -, hanem a belső értelmes
rend és összefüggés adekvát kivetítődése).

Milyen kár, hogy ez a csodálatos kincs csak kevesekhez jut el!
Pedig az általános igény megvan - megvolna - az emberek
ben, főként a fiatalokban: ezt jelzi a "zene-fogyasztók" nagy szá
ma. Csak éppen a valódi jó iránti igényt is meg kellene teremte
ni, mert "hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak", vagy
"ha nincs, aki hirdesse" (Róm 10,14-15)? De hiszen van; a szü
lők, nevelők, pedagógusok, döntéshozók (egészen a minisztériu
mi szintig) - övék az írástudók felelösségef

Mit lehet tenni a mai áldatlan helyzetben? A megoldás kulcsát
az egyházzene kínálja. Egyrészt azért, mert igen sok (a legtöbb)
ember számára a valódi művészi zene szinte egyetlen közvetítője,

ami persze annál nagyobb felelősséget ró az egyházzenészekre,
kántorokra. Másrészt sok olyan vonást megőrzött, amit a sokszor
talán túlzottan artisztikussá finomodott koncertzene időközben el
veszített: a szertartásosságot, a drámai jelleget, a funkcionalitást,
a résztvevők szerinti differenciáltságot," és a kultúra kultuszba
gyökerezettségét és alapvető egységét? Még egy fontos meggon
dolás kívánkozik ide a fentiek nyomán, mégpedig az, hogy az
egyházzenéről nem elég pusztán zenei szempontból beszélni.8

Az ugyanis nem csupán betét, amivel tetszésünk szerint teletűz

delhetjük a szertartást, hanem - amint ezt az egyházzene törté
netének első másfélezer éve mutatja - maga is kinyilatkoztatás
(hiszen szentírási szövegekre épül), a szertartás integráns része."
S hogy mi marad meg mindebből odaát? Szokták mondani,
hogya liturgia a mennynek előcsarnoka. Akkor hát .intrate in
conspectu ejus, et exsuliaiione" - lépjünk az ő színe elé örvende
zéssel (99. zsoltár). Másutt azt olvassuk: "imádjátok őt szent ün
nepi díszben" (95. zsoltár), s ehhez a szent ünnepi díszhez tarto
zik a szent zene (nem akármi, amatőr vagy dilettáns dolog,
hanem primícia, csakis a legjobb). Állításunkat bibliai helyekkel
is alátámaszthatjuk: Izajás próféta látomásának háromszorszent
énekével (Iz 6,3), a zsoltárokban olvasható éneklésre-zenére
buzdító felszólításokkal, vagy a megváltottaknak a Bárány előt

ti hálaénekével (Jel 14,3). A fentieket egy teológiai érv is meg
erősíti, miszerint a szép, a jó és az igaz a léttel kicserélhető fo
galmak. Megfordítva: mennél szebb, jobb, igazabb valami,
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gA templomi zene vonat
kozásában a II. Vatikáni

zsinat így fogalmaz:
"...a szent szövegeket
kisérő dallam az ünne

pélyes liturgiának
szükséges és a teljes
séghez tartozó része."

Sacrosanctum Concilium
VI. fejezet 112.

RÓNAY LÁSZLÓ

Irodalomtörténész

annál inkább részesedik a lét teljességéből és jut el ezáltal az
öröklétre.

Tudjuk, hogy az igazakat követik tetteik (Jel 14,13), vagyis
hogy az örökkévalóságot építik nemcsak odaát, hanem már itt
is, mibennünk. Mindezek különösképpen érvényesek a művészi

tevékenységre, amiben az emberiség leglényegibb szellemi pro
duktuma csúcsosodik ki. De vajon miben segítenek ezek ben
nünket? Abban, hogy az élet, az itteni és az örök élet teljes való
ságát legyünk képesek szemlélni, hiszen tragédiánk - mint
Pilinszky mondta -, hogya tények elfedik előlünk a valóságot.
Márpedig egyetlen igaz és emberi törekvésünk, mondja ugyan
csak ő, hogya tények kihűlt, megmerevedett felszínét feltörve
eljussunk az igazság eleven, lüktető szívéhez.

Válasz a körkérdésre
Kiváló mottót választottatok. Illyés Gyula a zene lényegét ragadta
meg, amikor azt írta: "jó meghallóit eleve egy jobb világba" emeli.
Bizonyára egyfajta vakság, de számomra a zene a társművészetek

legnagyobbika, az élet megszépítője. Talán azért gondolom így,
mert abban a szerencsében volt részem, hogy aránylag fiatalon a
térfogatába léphettem, pedig éppen akkoriban száműztékoktatását
az iskolákból. (Kodály országa ... ) Gyerekfejjel szüleim társaságá
ból megismerhettem Tikarich Zdenka zongoraművésznőt,Székely
Júliát, ő Bartók tanítványa volt - megkapó könyvet írt mesteréről
-, Faragó Györgyöt, a tüneményes tehetségű pianistát, és akit
nem hagyhatok ki a sorból, hisz neki köszönhetem, hogy valame
lyes ismereteket gyűjtöttem a zenéről és a legnagyobb zeneszer
zőkről: Bartha Dénest, aki Bartók-termi sorozataival értelmiségi
kört teremtett. (Beethovenről és Haydnról írt könyvei féltett kin
cseim.)

Édesanyámnak Chopin volt a kedvence, áhítatosan ült a rádió
előtt, valahányszor felcsendült egy-egy műve. Apámat Mozart
vonzotta. Gyűjtötték a róluk szóló könyveket, életrajzokat.
Egyiket-másikat olvastam, s a rádióban is keresgélni kezdtem a
klasszikus zenét. Földlökésszerű változást eredményezett a zené
vel való kapcsolatban Tamás Alajossal való bensőséges barátsá
gom. A Kapisztrán Kórus és Zenekar élén az egyházi és spiritu
ális zene remekeit vezényelte, akkoriban igazi hiánycikkeket.
Még tekintélyes zenekritikusok is olyasmiket írtak, hogy az ora
tórium és a misék amolyan mellékvágányok, semmiképp sem az
életmű jelentős darabjai. Emlékszem, amikor itt járt a Bach-elő

adásmód etalonja, Karl Richter, még a legtekintélyesebb bíráló is
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