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hatása, s egyre többször figyelek azokra a jelekre, amelyeket a
zene közvetít számomra.

Gondolatok a zenéró1
A zene mélyebben gyökerezik lelkünkben, mint a beszéd (hisz egy
csecsemő is "megérti", sőt már a méhen belül élőre is jótékonyan
hat). A zene nagyon közel van hozzánk, egy velünk, mert az ember
zenei lény.

A jó zenében nem csalódhatsz, az nem csap be, nem hazudik.
Megrendít, vagy megvigasztal, gyógyít, tisztít, élni segít, felüdít,
megvidámít, erőt ad és felemel. Ut lélektől lélekig; egyetemes
nyelv, a szív nyelve. Vannak dolgok, amelyek elmondásához ke
vésnek érezzük a szavakat; sőt, léteznek szavakban kimondha
tatlan történések is. A zene kimondja a kimondhatatlant is.

A zenének hármas rendeltetése van.
1. Összekapcsol a teremett világ harm6niájával
A világegyetem a zene arányai szerint mozog - állít ják a kö

zépkor írói. Valóban, a zene hordozza a teremtett világnak és az
emberi életnek a törvényeit, s az ember, amikor jó zenével talál
kozik, átélheti a teremtésnek azt a belső rendjét és harmóniáját,
aminek maga is része.

2. Páratlan emberalakít6 erő

A zene hat. Különböző zenék különbözőképp hatnak nove
nyekre, állatokra, vagy például átrendezik a víz belső szerkeze
tét - állítják tudósok; s az összes művészetek közül a zene hat
legközvetlenebbül az emberre. Lelkünk minden érzelmi állapotá
nak megvan a megfelelője a dallamok különböző módozataiban
- mondja Aquinói Szent Tamás. Különféle zenék különféle tar
talmat hordoznak, különbözö "érzéseket" fejeznek ki és ébresz
tenek a hallgatókban, mintegy átragadva a zenére természeténél
fogva érzékenyen rezonáló emberre. Olyannak talál, illetve olyanná
tesz - fogalmazhatjuk meg e hatás törvényszerűségét. A zenei
szépre a bennünk lévő szép rezonál és erősödik. Ezért mondja
Babits: "Akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások
énekét is szépnek." Persze megvan a "zenéje" az emberi gyarló
ságnak is. Különféle zene az ember jellemét különféleképpen ala
kítja. Épít vagy rombol, gyógyít vagy "mérgez" . A hangkapcso
latokon, ritmusokon, harmóniákon keresztül megjelenő zenei
történés olyan - a szavakon túli, vagy inkább a szavak előtti 
üzenetet hordoz, amely mélyen és közvetlenül hat az emberre.
Mállasztja belső tartását, vagy összeszedetté, rendezetté, érzé
kennyé nemesíti. Tartalma beépül az egyén lelki alkatába. A ren-
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dezett, tiszta zene rendezetté tesz, a durva helyett az embersége
set hívja elő bennünk. Tapasztaltam, hogy egy művésznek, vagy
zenepedagógusnak legfontosabb dolga belesodorni, vonzani nö
vendékeit az alkotás folyamatába, igazi zenei pillanatok megszü
letésébe. Amikor ez a zenei élmény létrejön, akkor ez közösséget
teremt, s átéljük, hogy itt "valami gyönyörű, valami nagyobb"
van jelen, ami magával ragad minket. Innentől már a zene végzi
a maga dolgát, s nevelő munkáját. A karvezető feladata e kap
csolat megteremtése, a találkozás létrehozása zene és emberi lé
lek között.

A gyermekek életre való felkészítésében és személyiségfejlő

désében az érzelmi intelligenciának, az emocionális bázisnak van
döntő szerepe. Ezt pedig a művészetek fejlesztik. Ezért akarta
Kodály, hogy minden iskolában a gyermekek művészetközelben

és a jó zenével való alkotó találkozásban nőjenek fel, nem azért,
hogy zenészek legyenek, hanem azért, mert ez segíti leginkább
személyiségük kibontakozását. A zene az emberalakításban nagy
hatású és természetes szövetségese mindannak, ami az igazság
gal, jósággal és szentséggel hoz kapcsolatba. Ezért egy gyermek
központú iskolában, amely a nevelést fontosnak tartja, a zene és
a művészetek a közismereti tárgyakkal egyenlő értékű és jelentő

ségű "sávot" kell, hogy képezzenek!
3. Istenre foge'konnyá tesz
A jó zene kapcsolatba hoz a természetfölöttivel. Isten szépsé

géről ad hírt, s fogékonnyá tesz a lelki értékekre, végső soron:
foge'konnyá tesz Istenre.

A zene, s különösen az éneklés az ember egyik legközvetle
nebb, legszemélyesebb kifejezésmódja, alapszükséglete, istenkép
más voltának megnyilvánulása. A Bibliában sok utalást találunk
a zenére, énekre. Van, ahol elűzi a gonosz erőket, van, ahol meg
nyugtat, van, ahol Isten jelenlétét mutatja, az Istenben gyökerező

örömet fejezi ki, vagy az életet szimbolizálja. A pusztulás kifeje
zője, ha valahol "elnémul az ének", de a megújuló életet is a
zene megszólalása jelzi: "Ajkamra új éneket adott; (. .. ) énekelje
tek az Úrnak új éneket... " Mindez mutatja, hogya zene nagyon
mélyen és lényegileg tartozik hozzá a teljes emberi élethez. Ezért
buzdít Szent Pál: "Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és
szent énekeket, énekeljetek és ujjongjatok az Úrnak!" (Ef 5,19).
Éneklés és belső lelki fejlődés között kölcsönös, egymásra ható
kapcsolat van, amire szent Ágoston figyelmeztet: "Haladj, és
énekelni fogsz, énekelj, és haladni fogsz!"

Számomra a legcsodálatosabb, hogya zenei esemény folyton
változik, történik, születik, vagyis: a zene él! Azért él, mert leg
belsöbb titka a teremtő szeretet!

Ezért vagyok biztos abban, hogya mennyország páratlan ze
nei élmény is lesz!
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