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É N E K - Z E N E  A G Y Ü L E K E Z E T B E N
Oláh Gábor

Gyülekezeti éneklés a magyarországi bap
tista gyülekezetek istentiszteletein

I latározzuk meg először, hogy mi is a baptista isten- 
tisztelet, mit tartalmaz ez a fogalom! Ehhez Barth Károly 
meghatározását idézném, mert szerintem oly egyszerűen 
és mégis fenséges tartalommal tudta megfogalmazni.

Barth Károly szerint az igaz istent isméiét a következő 
jellemzőket kell hogy hordozza: „...legelőször, elsődlege
sen, eredetileg, lényegileg isteni cselekmény -  csak aztán, 
másodlagosan, szánnaztatva, esetlegesen emberi cselek
mény. Amit itt az embernek tennie kell és tennie lehet, az 
a szolgálat. Hogy ez a szolgálat istentisztelet, azt nem az 
ember csinálja, azt egyedül Isten cselekszi. Ő, az Isten 
akarja azt, hogy istentiszteletet ünnepeljenek; Isten adja 
kézre az ahhoz szükséges eszközöket; általuk Isten tesz 
bizonyságot kegyelméről; Isten ébreszti, tisztítja és segíti 
vele a hitet; az egész vonalon Isten, nem pedig az ember
-  az ember az egész vonalon csak mint Isten akaratának 
szolgája és végrehajtója szerepel!"

A baptista istentisztelet egyik legfontosabb ele
me: a gyülekezeti ének

Mai gyülekezeti éneklésünk alapigéjének a fölössé 
3-16. versében levő tanítást kell tartanunk: „A Krisztus be
széde lakjék bennetek gazdagon t'/gy, hogy tanítsátok egy
mást teljes bölcsességgel, és ititsétek egymást zsoltárokkal, 
dicséretekkel, lelki énekekkel; bálaadással énekeljetek szí
tetekben az Istennek/ k felsorolt háromféle megnevezést 
műfaji megkülönböztetésnek is vehetnénk, de valószí
nűbb, hogy Pál apostol itt az éneklésre három szinonim 
kifejezést használt. Azonban a mondat második része
(__ hálaadással énekeljetek színetekben az Isten tiek ,.")z
mindenkori gyülekezeti éneklés alapgondolatának és ve
zérlő elvének tekintendő.

A gyülekezeti énekek értéke fölbecsülhetetlen, mert 
ez a szinte magától értetődő elem hordozza és kifejezi 
mindazt, ami az istentiszteletet istentiszteletté teszi: az 
imádságot\ a közösséget; az üzetietet és a hálát. Itt jegyez
ném meg, hogy korunk sürgető kényszere ellenére is kö
zösségünk énekeskönyve, A hit hangjai egyáltalán nem 
korszerűtlen, idejét múlt, hanem ugyanúgy a felbecsülhe
tetlen értékek tára, ahogy a magyarországi baptizmus első 
gyülekezeti énekeskönyvétől az idők folyamán megjelent 
énekeskönyvek során át továbbhozva őrzi azt az ének
anyagot, amely közösségünk gyökereit; a történelem fo
lyamán a fává való terebélyesedését segítene, illetve táp
lálta, mint az előbb említett istentiszteleti elemek kifeje
zője. Nemrég egy baptista lelkipásztor ajkáról hangzott el 
a következő megjegyzés: „Sajnálom azokat a gyülekezete
ket, akik ’csak' A hit hangjaiból énekelnek. Milyen szegé
nyek maradnak.’' (Gondolom,’ itt ő lelki szegénységre 
gondolt.) Hát én meg őt sajnálom, hogy erre a baptista

fölbecsülhetetlen értékre így tekint. Természetesen nem 
mondom azt, hogy bizonyos időszakonként nincs szük
ség a gyülekezetekben használt énekanyag bizonyos mér
tékű felfrissítésére, de én úgy érzem, hogy ma nagyon so
kan e mögé bújva (mármint hogy új énekeskönyv kelle
ne) hozzák be azt az énekanyagot közösségünkbe, ami
vel akkor is előjönnének, ha már két új Hit hangjai is 
megjelent volna.

Ez a folyton újat, újat, még újabbat akarni, a mai kor 
habzsoló, szenvedélybeteg emberek függőségéhez ha
sonlítható tipikus tünete. Hol van már a kiinduló igevers, 
vagy a gyülekezeti éneklés töbszörös funkciója.

A gyülekezeti énekben a Zsid 13-15 („Általa vigyük 
Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről 
vallást tévő ajkaink gyüm ölcsét.'") értelmében önma
gunkat fölajánljuk, föláldozzuk Istennek, felelünk Isten 
szavára. Az éneklés által lényünk nem tudatos része is 
bekapcsolódik az istentiszteletbe, kifejezzük és erősítjük a 
közösséget nemcsak a velünk együtt ének lő  jelen
lévőkkel, hanem a tér- és időfeletti egyházzal is. Ahol 
nem szeretnek énekelni, vagy rendszeresen rosszul 
énekelnek, ott beteg az istentiszteleten résztvevő 
gyülekezet is.

A zene semlegességéről
Lényünk nem tudatos részének a bekapcsolódása 

során felvetődik az általunk énekelt vagy akár csak hall
gatott zene semlegességének a kérdése. Hadd idézzek 
ezzel kapcsolatban Dr. Kőrössy Soltész Kata/in hatalmas 
kutatásra épülő könyvéből:

„A zene a kommunikáció egy  formája, amely 
általános, mindenki számára érthető nyelvnek tekinthető. 
S mint ilyen, a beszélt nyelvhez hasonlóan, jónak is, 
gonosznak is egyaránt lehet a közvetítője.” (Megjegyzem, 
hogy a zene az az egyetlen olyan valami a földön, ahol 
fizikai jelenségek: szabályos rezgés, amplitúdó, hangerő, 
hullámok terjedése emóciók kiváltását eredményezik az 
emberben. A zene által izgatottá, kipimlttá válunk, egy 
bizonyos határ után extatikus állapotba kerülhetünk, akár 
józan ítélőképességünk elvesztése árán is. Másrészt nyug
tat, gyógyít, békét eredményez. Megint más esetben fana
tizál, militarizál, akár tömegeket is manipulál.

Érdekes kísérletet végeztek japán orvosok: a rockzene 
és a klasszikus zenének a növényekre és állatokra tett 
biológiai hatásait vizsgálták. Az a megdöbbentő ered
mény született, hogy míg a rockzene hatására a búza
kalász nem hozott termést, lekonyult, elvesztette 
életképességét, és a tehenek tejhozama szinte a nullára 
csökkent, addig a klasszikus zene hatására a búzakalász 
termése nagyobb lett a kísérletekben nem résztvevő 
növényekéhez képest, a tejhozam pedig m egtöbb
szöröződött a kísérleten kívül maradt állatokéhoz képest.
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Ezek a kísérletek le nem tagadható, adatokkal alátámasz
tott tapasztalati eredményei komoly figyelmeztetések a 
mai kor emberének is, hogy mivel mérgezi szervezetét, 
vagy gyermekeinek szervezetét, hogyan teheti magát 
szándékosan tönkre.)

Térjünk vissza az előbb otthagyott gondolathoz:
„A hívő ember feladata az, hogy ezt az üzenetet 

felelősen megvizsgálja/és aszerint vagy elfogadja vagy 
visszautasítja. Isten szemében nincsenek semleges 
területek, középutak. Előtte minden emberi tett és alkotás 
vagy jó vagy rossz. (Lásd a laodiceai gyülekezetnek 
küldött üzenetet! Jel 3:14-22)

Az lTbesszalonika 5:21-ben Isten parancsa az apostol 
által a következőképpen szól: ’Mindent vizsgáljatok meg: 
a jó t tartsátok meg/’

Az egyházaktól, felekezetektől eltérően a világ nagyon 
is tisztában van a zene roppant hatásával:

-  A legjobb filmzenét Oscar-díjjal jutalmazzák
-  Bizonyos cégek milliókat keresnek

-  munkahelyi zene (koncentráció fokozása)
-  áruházi zene
-  stb.

-  Zeneterápiák, különösen szellemi, lelki betegségek 
kezelésére

-Tanulás, figyelemfelkeltés, fáradás
-  Már a görög nagy filozófusok felismerték a külön

böző zenék különböző hatásait. (Platón: Az állam; Arisz
totelész -  a zene jellemfomiáló hatása)

Egy amerikai orvosi hivatal jelentése szerint a rock
kultúrában való részvétel párhuzamban áll a kábítószer
használattal, rossz iskolai eredménnyel, szexuális szaba
dossággal és a sátánimádással.

A zene szoros összefüggésben áll az ember lelki 
életével és különféle vallásokkal is:

A Biblia szerint a zene határozott kapcsolatban áll az 
ember lelki állapotával ( ISám 16:14-23 /Saul állapota/, 
Zsolt 137:1-4 /a babiloni fogságban fűzfákra akasztott 
hárfák/, Jak. 5:13/'Szenved-e valaki közöttetek?Imádkoz
zék/ Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet/’/ és 
lelki életével (a már idézett Kolossé 3-16 és Efézns 5.19:
'... mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki 

énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséreteket szívetek
ben az Úrnak... j.

Németh László szerint a zene pedagógiai jelentőségét 
nem lehet eltúlozni. Ha meggondoljuk, hogy mi a zene, s 
hatását hogy érheti el, ez a jelentőség teljesen ter
mészetes. A gondolkodás alá minden emberben egy 
rezonátor rendszer van beépítve, mely az agykérget a 
zsigeri idegrendszeren át a szervezet mélyeivel köti össze, 
s a gondolkodás nehézségeit, a problémákat és megoldá
sukat, a létünket fenyegető veszélyt az egész test ügyévé 
teszi, s annak állapotával, mint egy sarkalló, szorongató, 
büntető és jutalmazó regulátorral (= automatikusan sza
bályzó berendezéssel), önmagára is visszahat. A zene 
sajátos hatásaival, matematikájával, finoman adagolt fe
szültségeivel és megkönnyebbedéseivel, s az ezekből 
kialakuló hullámaival a gondolkodásnak mintegy a meg
kerülésével ehhez a rendszerhez fér hozzá (melyet mi 
mint érzelmeket tartunk számon -  lásd korábban), s 
hozza létre a rendszerben a zeneszerző által átragasztani

kívánt állapotot és közérzetet. Nem gondolom, nem éltem 
át, amit a szerző, s mégis olyan állapotba jutok, mintha 
gondoltam volna, átéltem volna. A művészetek közül erre 
egyedül a zene képes. Ritmusával, nyelvi fogásaival a 
vers is lenyúl ebbe a rendszerbe, de ő gondolkodtat is; a 
képzőművészet is ad anyagot, de láttat (az illogikus vers, 
az absztrakt festészet voltaképp a zenével száll reményte
len versenyre); a zene azonban zsigereink dionizoszi (= 
Bacchus /görög mitológia . Dioniiszosz római mitológia/ 
a bor és a vidámság istene.) homályába veszi be magát, s 
innen lázit vagy békít, szomorít, lelkesít...

A pedagógia központi kérdése tehát, hogy milyen 
zenére kapatja azt, akit nevel... A nemes zene... nem 
teszi rosszabbá a lelket; a nemtelen azonban, mégha szép 
és nagy dolgokról szól is, ernyeszt, lealacsonyít. A rossz 
zenére szoktatás, amelyre százszor annyi alkalom van, 
mint régen, ma korártalom.

A hangos, erősen ritmikus zene elengedhetetlen 
feltétele a bálványimádó rituális ceremóniáknak. Újra és 
újra megmutatkozik az ismétlésre és ritmusra épülő 
m onoton zene nagy szerepe, amelyet szertartásos 
szellemidézéseknél, megszállottságra épülő vallásoknál és 
sok más pogány vallásban arra használnak, hogy a 
démonok uralmát megkönnyítő környezetet teremtsenek, 
transzot és eksztázist idézzenek elő.

Az afrikai és az Afrikából származó amerikai vallások 
alapját az a meggyőződés képezi, hogy bizonyos ritmu
sok alkalmasak lelki befolyások közvetítésére, és ezáltal 
kapcsolatot képesek teremteni az emberek tudata és az 
istenek között.

Mindezek a felsorolt zenei hatások a zene szövegétől 
függetlenek, és nem változnak meg a szöveg megváltoz
tatása által. A zene valóban nem semleges!”

Mién is írok ezekről? Sajnos baptista közösségünkben 
országszerte igen sok gyü lekezetben  terjedt el a 
csodálatos és akár egy- vagy többszólamú gyülekezeti 
éneklésre is igen alkalmas énekeink fokozatos lecserélése 
az ún. ifjúsági énekekre. Sajnos ez utóbbiak eredete telje
sen homályos, sajátos stilisztikai jellemzőik során ter
mészetesen pontosan besorolhatók, de hogy honnan jött, 
ki a dallamszerző, ki a szövegíró és ki fordította „remek 
magyartalansággal”, az titok marad előttünk. Az viszont 
szomorít tény, hogy amely gyülekezetekbe beengedték 
ezt a fajta éneklést, előbb-utóbb sok fájdalommal, sérülés
sel járó belső feszültséget eredményezett, majd annak 
betetőzéseként kettészakította a gyülekezetet. Sajnos 
valóságos adatok támasztják alá ezt az állításomat. (A 
gyülekezetek nevét csupán kíméletből nem akarom fel
sorolni.) Önámítás azt állítani, hogy az ilyen típusú ének
lésnek egyáltalán nem szükségszerű következménye a 
gyülekezet szétszakadása, ugyanis ez a stílusú -  a jazzből, 
a country- és a rockzenéből gyökerező -  zene korántsem 
olyan megalkuvó, mint ahogyan mi azt szeretnénk, s míg 
egy ideig úgy érezzük, hogy mi irányítjuk akár azokat, 
akikkel énekeltetjük, akár az azokra gyakorolt hatását, 
akár a vele együttjáró viselkedés- és magatartásbeli prob
lémákat, addig ez a zene fokozatosan maga alá gyűr, 
fölénk nő, egy ponton túl általunk irányíthatatlanná válik, 
s akkor minden igyekezetünk ellenére (én nem gondol
tam, én nem ezt akartam, ha tudtam volna...) a saját 
törvényei szerint kezd el hatni és működni. Nyugodtan 
kijelenthetem azt, hogy abban a gyülekezetben, amelyik
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ezt a fajta „gyülekezeti éneklést” használja, csak idő 
kérdése, mikor következik be a fájdalommal, sebekkel 
együttjáró szétszakadás.

Egy másik fontos kérdésre is szeretnék itt rávilágítani. 
A fent em lített sem leges vagy nem sem leges 
kérdéskörhöz tartozóan. Ha megállapítottuk, hogy sem
milyen zene sem semleges, és a felsorolt bizonyítások 
alapján leszögeztük a rockzene eredetéből fakadó káros, 
kábító hatásokat, akkor felmerül az a kérdés, hogy egy 
ilyen zenét az istentisztelet elején 15-20 percen át éneklő 
közösség milyen állapotba kerülhet, vajon alkalmas-e a 
tiszta ige tiszta befogadására.

A felsorolt érvek ellenére nemcsak gyülekezeteink, 
nemcsak baptista közösségünk, s itt hadd idézzek újra Dr. 
Kőrössy Soltész Katalin könyvéből:

„... valamennyi egyház ezt a tényt teljesen figyelmen 
kívül hagyja. H ívő keresztyének és vezetők a zene 
megítélését kizárólagosan a zenén kívülálló tényezők 
alapján végzik: a szöveg, a zenész élete és szolgálatának 
hatásossága alapján. Ez természetesen igen félrevezető és 
logikátlan szemlélet.

Nemcsak hogy nem ismerik fe l az egyházak és 
közösségek a zene erőteljes üzenethordozó képességét, 
de a zene természetének témája tabuvá vált a hívő 
keresztyének között. Az ember azt várná, hogy egy olyan 
hatás, amely minden keresztyén feiekezetbe behatol, és a 
gyülekezeteket egy soha nem tapasztalt formában és 
mértékben megosztja; lázas kutatást, sok beszélgetést, 
könyvek, cikkek megjelenését váltaná ki. Ezzel szemben 
viszont épp ellenkező a helyzet: a keresztyén üzletekben, 
könyvesboltokban mindenféle ún. keresztyén rock, 
nehéz rock, metál rock, rap stb. kazetta és CD kapható, 
de egyetlenegy könyv sem található vagy rendelhető, 
amely a ’modem keresztyén’ zenével foglalkozna. Sokat
mondó az a lény, hogy a 70-es években és a 80-as évek 
elején a keresztyén üzletekben számos olyan könyv és 
videokazetta volt kapható, amelyek a világi rockzene 
veszélyeivel és keresztyén szempontból való elemzéseivel 
foglalkozott, de most, hogy ez a zene az egyházakban és 
közösségekben általánosan elfogadottá vált, egyszerre 
eltűntek a forgalomból az e zenét kritizáló könyvek és 
videók. S mindez annak ellenére történt, hogy eközben a 
világi rockzene még vadabbá, még istentelenebbé és 
erkölcstelenebbé vált. Most már nemhogy a keresztyén’ 
rockot ellenző könyvet nem lehet kapni, de még világi 
rockot elemzőt, kritizálót sem!

Egy ideig az egyházak a rockzenét kerülendőnek, sőt 
bűnösnek ítélték. Megtért hívők jártak gyülekezetről 
gyülekezetre, bizonyságot téve a rockzene ellen, és 
bemutatva a volt saját zenéjük alacsonyrendűségét... De 
végül is a gyülekezetek (élükön a lelkipásztorokkal) nem
csak hogy elfogadták a rockzenét, de az egyházi zene 
leggyakrabban használt forrásává is tették, felhígítva, 
megédesítve, érzelgőssé téve azt.

Hogyan lehetséges ez? Mi lehet a magyarázata annak, 
hogy a rockzene egyre ördögibbé válása ellenére a 
keresztyén rock’ egyre inkább benyomul az egyliázakba?

Ezek a kérdések, illetve a mögöttük meghúzódó 
tények már önmagukban is rávilágítanak a rock mögött 
meghúzódó erőkre! Azonban van még egy másik fontos 
tényező is: a péni. Nyilván hogy nem forgalmaznak olyan 
könyveket, amelyek csökkentenék a profitszerzést.

Videó-, hangkazetták, CD-k, kották forgalmazása mind, 
mind sok pénz. Semmitmondó dallamok, primitív szöve
gek, de azoknak akik írják -  pénz.

Sajnos van még egy nem elhanyagolható dolog is: a 
látszatsiker. A rock vagy rockszerű zene az ifjúsági cso
portok programjainak fontos része, és a fiatalok templom
ba vagy imaházba vonzásának elengedhetetlennek vélt 
eszköze. Az egyházaknak és különféle felekezeteknek 
(köztük baptista közösségünknek is) ez a teljes vaksága 
és közöm bössége a gyü lekezeteket és családokat 
megosztó zenét illetően további bizonyítékai annak, hogy 
a zene nem semleges, hanem igenis hatalmas, és a rock 
esetében igen ravasz erők húzódnak meg a háttérben.

A zene semlegessége ellen szól az ún. ’keresztyén 
rockzenének’ a másnyelvű fiatalokra gyakorolt hatása is. 
(Ez esetben a hatásért csak maga a zene lehet felelős, 
mivel az angol szöveget az idegen nyelvű hallgatók nem 
értették.) A moszkvai gyülekezetek az amerikai egyházak
hoz címzett nyílt levélben kérték, hogy az amerikaiak ne 
küldjenek a misszionáriusaikkal rockzenét, amely 
’megfertőzi és megszentségteleníti’ a fiatalokat és a felnőt
teket. Sajnos a magyar hívők számára is problémát jelent 
a 'programokkal' és modern zenével társult amerikai 
'segítség', amelyet* az amerikai misszionáriusok a tiszta 
Ige helyett vagy mellett hoznak."

A rockzene gyökerei és természete

A rockzenét szeretők, azt szívesen fogyasztók a 
következő érveléssel próbálják magyrázni az ezzel kap
csolatos érzéseiket:

A rockzene mondanivalója nem egyértelmű, mást- 
mást jelent különböző egyéneknek vagy csoportoknak, 
azok előzetes kulturális tapasztalataik különbözősége 
miatt. Azaz szerintük lehetséges az, hogyha a rockzene 
egyes konzervatív ember számára ördögi és elítélendően 
gonosz is, ugyanakkor, ugyanaz a zene mások számára jó 
és elfogadható lehet.

Sajnos ezt a hibás érvelést a következő négy dolog 
cáfolja:

-  A zene értékelését valóban befolyásolja a hallgató 
előzetes zenei képzettsége és tapasztalata, kulturális hát
tere, temperamentuma, előzetes élményei, de a zene 
ezektől függetlenül „egytemes nyelv” , vagyis alapvető 
üzenete minden ember számára egyaránt érthető. (Senki 
sem keveri össze a katonai indulót egy altatódallal, vagy 
egy táncra ingerlő zenét egy gyászénekkel.)

-  Az egyes társadalmak zenéje közötti különbözőség 
nem abból adódik, hogy a zenét a különböző kultúrák
ban élők másként értik vagy értelmezik, hanem éppen 
ellenkezőleg, a különböző népeknek éppen kultúrájuk és 
vallásuk különbözősége miatt más a zenéjük. (Pl. az 
amerikai indián, az afrikai törzsek démoni, spiritiszta val
lása és hangos, erősen ritmikus zenéje, a meditáción ala
puló hindu vallás és az azt a vallást követő népcsoportok 
lágy, elbűvölő zenéje, a keresztyén kultúrán belül, az 
egyes népekre jellemző zene és a népeket jellemző lelki 
sajátságok összefüggése.) S habár lehetséges, sőt biztos is, 
hogy a különféle népcsoportok zenéje nem ugyanazt az 
érzelmet váltja ki egy más népcsoporthoz tartozóban, 
mivel abból hiányzanak az adott etnikumnak a zenével
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asszociált bonyolult, reflexszerííen beidegzett emocionális 
kapcsolatai, de ugyanakkor kívülállóként is világosan 
megérti a zene üzenetét, hogy vajon az békességet vagy 
izgatottságot és indulatot, örömet vagy bánatot, könnyed 
játékosságot vagy méltóságos komolyságot, a testet 
mozgásba lendítő erőt vagy megnyugtató csendet fejez-e 
ki.

A zenének a faji és kulturális háttértől független, 
egyetemes érthetőségét és hatását kiválóan bizonyítja az, 
hogy a rockzene futótűzként terjedt el az egész világon, 
minden nép ifjúsága mohón ragadta magához, holott kul
turális hátterük nagymértékben különböző, arról nem is 
beszélve, hogy az angol nyelvű szövegeket nem is értet
ték. Bár később több országban a rockzenét sajátosan 
nemzeti elemekkel ötvözték, ezáltal újabb stílusokat 
teremtve, de ezek a rock alapvető tulajdonságait nem vál
toztatták meg.

Hogyan vált lehetségessé mégis a rockzene globális 
elterjedése az egyébként áthághatatlan kulturális külön
bözőségek ellenére? Úgy, hogy a rockzene világosan és 
mindenki számára érthetően fejezi ki a fiatalság érzelmeit: 
a nyugtalanságot, a fru sztrá ció t, a lázadást és a 
vágyainak azonnali kielégülésére való törekvést. A 
kiábrándító második világháború után, a koreai és a sokat 
vitatott vietnami háborúk közepette felnövő nyugat-euró- 
pai és amerikai generáció olyan szociális környezetben 
találta magát, amely az anyagi javakat hajszolta, sokszor a 
család és a magasabb értékek rovására. Elhatalmasodott a 
gőg, a kapzsiság, az önzés, a látszat tiszteletreméltóság, a 
másokat félresöprő előrejutás ambíciójának a bűne. Ezek 
a rohamosan felgyorsuló élettel párosulva azt ered
ményezték, hogy a fiatalok menekülni akartak abból a 
világból, ahol kulturális örökségüktől elidegenedve, a 
jövőt bizonytalannak, az életet pedig céltalannak érezték. 
A frusztráció, csalódás, céltalanság és keserűség miatt a 
fiatalok elfordultak mindentől, ami őket az idősebb gene
rációval kapcsolta össze: lázadtak elődeik értékrendszere, 
erkölcsi követelményei és tekintélye ellen. Az előző gene
ráció bűneit a dionizoszi kultúra bűnei váltották fel: a 
fékezetlen szexualitás, a btijaság, a lázadás, az érzelmek 
hajszolásának bűnei. A fiatalok szemében a felnőttek 
elvesztették tekintélyüket és megbízhatóságukat. A tár
sadalom egy fiatalságimádó és élményhajhászó szem
léletet tett magáévá, miközben teljes mértékben kaput 
nyitott az evolúció, humanizmus, relativizmus, pragmatiz
mus, önszeretet, multikulturalizmus és minden vallás és 
hit iránti tolerancia tanításai előtt (egyedül az abszolút 
igazság tanítása iránt mutatva intoleranciát). Eközben a 
technika és a tömegkommunikációs eszközök fejlődése 
robbanásszerűen felgyorsult. Ebben a közegben született 
meg és virágzott a rock-zene.

A 60-as években felnövő generáció minden emberi 
kultúrát teljesen egyenértékűnek fogadott el, függetlenül 
attól, hogy az min alapult, mit vallott és mit produkált. Ez 
a kulturális különbözőségek jelentőségét tagadó propa
ganda, az ilyen értelemben vett multikulturalizmus tulaj
donképpen a nyugati (európai) civilizáció és kultúra 
elleni támadást leplezte. Ez a propaganda annyira hatásos 
volt, hogy már sok, egyetemet végzett keresztyén sem 
látja a nyugati (európai) kultúrát a többitől érdemlegesen 
különbnek, mert hiszen a zsidó-keresztyén hátteret nem 
ismeri, sőt az egész nyugati kultúrát pogány vallásra

épülőnek (druid, kelta) véli. Nem csoda hát, ha az afrikai 
zenén alapuló és időnként indiai elemeket is kölcsönző 
rockzene hívei és szakértői értetlenül és elítélően állnak 
szemben azokkal, akik a rockzene nyugati kultúrára 
gyakorolt romboló hatására hívják fel a figyelmet, hiszen 
ők semmi értékbeli különbséget nem látnak ezen 
kultúrák között. így érthető, hogy a ritmikailag egysze
rűbb zenét tekintik a primitívnek, az afrikait pedig 
utánzásra méltóan fejlettnek. A fiatal nemzedék elutasítot
ta, majd ellene fordult a saját nyugat-európai kulturális 
örökségének, annak a civilizációnak, amely az egy Isten
ben való hiten alapuló zsidó-keresztyén értékrendszerre 
és a józan és logikus gondolkodásra épült. És ennek a 
„civilizáció bástyafal elleni sikeres támadásnak” az élén a 
rockzene járt.

A fiatalság elutasította az élet erkölcsi alapját és a 
kábítószerek használatában, az eksztázisban és a keleti 
misztikában talált menedéket. Ennek az irányváltoztatás
nak a tüzét a rockzene szította. A „rock and roll” dioni
zoszi szenvedéllyel lázadt fel az uralkodó normák és 
értékek ellen. Dionizoszi kitörés, amely azt a mindannyi
unkban ott lappangó vágyat e lég íti ki, hogy a 
kötelezettségeinktől megszabaduljunk, a gondoktól és 
normáktól megszabadító mámorban „legalább egy rövid 
időre megszűnj magad lenni, és ezáltal szabaddá válj”. 
Ez az alapja annak, hogy a rockzene hívei megbotránkoz
tatni igyekeznek, gúnyt űznek az erkölcsi és társadalmi 
rendből, és mindannak megszemélyesítőivé igyekszenek 
válni, ami a polgári társadalom számára ijesztő vagy visz- 
szatetsző, ami a jó erkölccsel és szépérzékkel ellentétes, 
így a rockzene a lehető legtávolabbra igyekszik kerülni 
attól a patriarkális értékrendszertől, amelyet a nyugati 
(európai) kultúra magáévá tett.

Itt fontos kitérnünk arra, hogy az ifjabb generációk 
lázadása a nyugati (európai) civilizáció alapját képező 
értékrendszer ellen egyrészt valóban lázadás, azaz diabo- 
los, a sátáni lelkiilet kifejezése, másrészt viszont a nyugati 
(európai) civilizációban a reneszánsszal elkezdődött 
folyamat egyenes és szükségszerű következménye is. A 
humanizmussal ugyanis elkezdődött Isten trónfosztása, 
eleinte lassúbb, majd egyre gyorsabb és teljesebb mérték
ben. A  reneszánszbeli humanizmust követte a felvilá
gosodás korszaka, majd a magát Istentől függetlenített 
ember lelki fuidoklása eredményeként az istentelen 
világszemléletek sokasága: naturalizmus, nihilizmus, 
egzisztencializmus, relativizmus, materializmus, marxiz
mus, individualizmus, hedonizmus, amoralizmus, New 
Age stb. Ez az istentelenség aztán napjainkban nyílt Isten- 
ellenességbe csapott át, amely miatt a szociológusok ezt a 
történelmi korszakot a „kersztyénség utáni időszakaként 
definiálják. (Egyébként elgondolkoztató, hogy vissza md-e 
térni még a társadalom ebből a mélységből a biblikus 
alapokra.) Természetesen minden történelmi korszak 
kultúrája tükrözi az adott társadalom gondolkodását. 
Érthető tehát, hogyan válhatott századunkban eleinte 
megtűrtté, majd elfogadottá az a művészet és zene, mely 
nyíltan büszkélkedik erkölcstelen és antikrisztusi ter
mészetével.

A rockzene képes volt tökéletesen kifejezni a 60-as 
évek nemzedékének lázadó lelkületét. A rockzene a nor
mális serdülőkori frusztrációt és lázadást a forrpontra 
hevítette. A fiatalságot a kulturális és erkölcsi korlátok



Ének-zene a gyülekezetben 29

lerázására ösztökélte, a gátlások alóli felszabadulást 
célozta. A hallgatóban erős érzelmeket kavart fel, lázadást 
provokált. Arra ösztönzött, hogy a hallgató megszabadul
jon a szülők, a társadalom, sőt az önmaga által felállított 
korlátok alól is. Hatalom és erő érzését váltotta ki a 
résztvevőben, olyan érzést keltve, hogy jog a  van 
vágyainak azonnali kielégítésére. A fiatalság és az 
érzelmek (élmények) bálványozása együtt járt a logikától 
és a józan gondolkodástól való elfordulással. Az értelem
ről az érzelmekre helyeződött a hangsúly. Ezt tükrözve a 
rockzenék szövegei bővölködnek az érzelmi kifejezések
ben: a kell, akarom és érzem szavak fontos építőelemei 
az absztrakt rock szókincsnek. A logikát és józan gondol
kodást az életerő halálával, a fiatalság elvesztésével 
azonosították.

A rockzene nem hódíthatta volna meg a világot egy 
évszázaddal korábban. Ha akkor valaki ilyen „zenét” 
próbált volna írni, vagy ilyen stílusban előadni, elme
gyógyintézetben kötött volna ki. A már említett társadal
mi, technikai és ideológiai változásoknak kellett először 
végbemenniük és előkészíteniük az utat ahhoz, hogy a 
fiatalság elfogadja és magáévá tegye a rockzenét, és így -  
egy pár évtized elmúltával -, ahogy ez a fiatalság közép
korúvá vált, az egész társadalom elfogadta ezt a zenét. Ma 
már gyakorlatilag mindenhol a világon, üzletektől kezdve 
orvosi rendelőkön keresztül a templomokig és imaháza
kig mindenhol ez szól.

A rilági rock a keresztyénség és az arra épülő nyugati 
(európai) civilizáció, kultúra és erkölcs ellen irányul, s így 
kifejezetten ördögi céllal dolgozik. Célja, hogy tönkrete
gye az ifjúságot (és ezen keresztül az egész társadalmat) a 
lázadás, kábítószerek, szabad szex és az okkult befolyá
sok elterjesztése révén. Ez a megállapítás nem csupán a 
keresztyén kritikusok vélem énye, hanem világosan 
következtethető maguknak a rockzenészeknek a meg
nyilvánulásaiból. Századunk leghírhedtebb sátánimádója, 
Aleister Crowley (1875-1947) a következőképpen fogal
mazta meg küldetését: „A sátán nem az ember ellensége, 
hanem ő az élet, a szeretet... a világosság, és az út a 
mennybe a poklon át vezet. E célból a fiatalságot meg 
kell tanítani a transzállapot elérésére, melyre a következő 
módszerek alkalmasak:

-  erős ritmuson, ismétlésen és monotónián alapuló 
zene

-  kábítószerek
-  szabad szex.”
A rockkultúra ismert alakjai közül sokaknak az életén 

látható Aleister Crowley befolyása, sőt vannak olyanok is, 
akik nyíltan fel is vállalják azt. A rock and roll társadalmi 
és zenei háttere annyira gonosz és szennyes, hogy a 
legtöbb gyülekezet azonnal elutasítaná, ha ez az igazság 
tudomásukra jutna.

A rockzene nemcsak a lázadásnak, keresztyénellenes 
és okkult üzeneteknek vált közvetítőjévé, de a misztiká
nak is. A keleti misztika a New Age név alatt sokféle 
módon terjedt, de a rockzene volt az egyik leghatásosabb 
közvetítője. A Beatles együttes tagjai a transzcendes medi
tációt egyenesen M ahrishi Mahesh-tői tanulták, és 
zenéjükön keresztül céltudatosan terjesztették is azt. A 
hinduizmust sok más rockzenész is terjesztette zenéjével 
pl. úgy, hogy bizonyos zenei elemeket is beépítettek az 
általuk játszott rockzenébe (ragarock).

A rockzene végül is annak a kultúrának a zenei kife
jezője lett, amely elfogadta az erkölcstelen, misztikus és 
ördögi szemléletet az élet minden területén, beleértve a 
művészetet, zenét, etikát és vallást, és elfordult a 
történelmileg jó, elfogadható, logikus és erkölcsös szem
lélettől. így a rockzene az ún. „keresztyénség utáni 
korszak” zenei formájává vált. De mivel éppen a zene 
univerzálisan érthető üzeneteket közvetít, ezt a zenét 
minden más kultúra ifjúsága is magáévá tehette, mert a 
rockzene által kifejezett lázadás és szabadosság szelleme 
világszerte érthető és kívánatos a fiatalság szemében.

A rockzene a gátlásokat csökkenti, a testet stimulálja 
és az érzelmeket felkorbácsolja. Ezek a hatásai kiválóan 
alkalmassá tették arra, hogy a karizmatikus mozgalmak 
magukévá tegyék. Saját megállapításaik szerint az 
élm ényközpontú karizmatikus irányzatoknak a 
rockzenével való párosítása „a keresztyénségnek ezt a 
tonnáját a fiatalság számára szimpatikussá tette”, és óriás 
lendületet adott a mozgalmaknak. Szerintük „ennek a 
modem zenének döntő szerepe lesz a Lélek eddig soha 
nem látott mértékű kitöltetésében a világon”. Ezért a 
keresztyén rockzenét teljes mértékben elfogadják, habár 
intenek a „szándékosan érzéki”, „flörtölő”, „érzékien 
kihívó” és „fülsiketítő” keresztyén rock formáktól. (A  hite
lesség kedvéért azért megjegyzem, hogy van egy-egy 
olyan karizmatikus személy és gyülekezet is, akik nem 
támogatják a keresztyén rockzenét.)

Ez a zene elősegítette a karizmatikus mozgalmak ter
jedését az egész világon a nyelvi akadályok ellenére, ami 
további bizonyítéka a zene univerzálisan érthető 
üzenetének. A rockzene testet stimuláló, felszabadult és 
felajzott érzéseket kiváltó üzenete valóban mindenki 
számára érthető és hatásos volt a kulturális és nyelvi 
különbözőségek ellenére.

A biblikus zene és a rockzene összehasonlítása

A rockzene kedvelő i és m űvelői e lőszeretette l 
hivatkoznak az alábbi igehelyekre a hangos, tapsolással, 
kiáltozással, testmozgással és ütőhangszerekkel kísért 
zenei megnyilvánulások alátámasztására:

IKrón 15:28-29: „fgv fitté egész Izráe! az Úr szót'et- 
ségládáját ujjongva, kürtszó, harsonák, cintányérok, lan
tok és citerák hangja mellett. Amikor az Úr szövetségládá
ja  Dávid városába ért, Mikai, Saul leánya kitekintett az 
ablakon, és látta, hogy Dávid király ugrándozva járja  a 
szent táncot, ezért szívből megvetette. ”

2Krón 5:12-13: „...fö lá llt az oltártól keletre vala
mennyi énekes lévita, tehát Ászáf fíém ári és Jedutun a 

fiaikkal és testvéreikkel együtt fehér nthába ö/tözve, cin- 
tányérokkal, lantokkal és citerákkal, és velük együtt 
százhúsz harsonát fú jó  pap. A harsonásoknak meg az 
énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, hogy összehangol
va zengjék az Úr dicséretét és magasztalását. Amikor 
hangosan szóltak a harsonák, a cintányérok és hangsze
rek, és dicsérték az URat, mert ő  jó , és örökké tart 
szeretete, akkora házat, az ÚR házát fe lh ő töltötte be... ’’

Neh 12:27: Jeruzsálem falának a felat>atásakor min
denüttfölkeresték a lévitákat, és elvitték őket Jeruzsálem be, 
hogy tartsák meg a felavatást, és örvendezzenek hálaadás
sal, énekléssel, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal.
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Zsolt 7:6b: „...örvendezve mutatok be áldozatot az 
ÚR sátrában, és éneket zengek az ÚRnak. ”

Zsolt 33:2-3: „Adjatok hálát az ÚRnak citeraszóval, 
tizhúní lanttal zengjetek neki.' Énekeljetek neki ú j éneket, 
szépen zetigjenek hangszereitek!"

Zso lt 47:2: „T i népek, m ind tapsoljatok, harsogó 
hangon ujjongjatok Isten előtt!”

Zsolt 68:26: „Elöl mentek az énekesek, báttil a hárfá- 
sok, középen a doboló nők. ”

Zsolt 81:2—3: „ Vigadjatok a m i erős Istenünk előtt, 
ujjongjatok Jákob Istene előtt! Kezdjetek zsoltárba, szólal
tassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és lantot!” 

Zsolt 95:2: „Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk 
előtte énekszóval! ”

Z so lt 98:4-6: „ Ujjongjatok az ÚR előtt az egész 
fö ld ön ! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek! 
Énekeljetek az ÚRnak hárfakísérettel, hárfakísérettel 
zengő éneket! Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a 
király, az ÚR előtt!”

Zso lt 149:3: „Dicsérjétek nevét körtáncot járva, 
értékeljetek neki dob- és hárfakísérettel!”

Ézs 12:6: „Kiálts és ujjongj, Sión lakója, mert nagy 
közöttetek Izráel Szentje!"

Z o f 3:14: „Ujjongj, Sión leánya!Kiálts örömödben, 
Izrá e l! Örvendezz, vigadj teljes szívből, Jertizsálem  
leánya! ”

A rockzenét művelők és terjesztők a fenti idézetekre 
való hivatkozással a következőket állítják: „...a rockzene 
közelebb áll az Ószövetségben leírt zenéhez, mint a mai 
egyházak, felekezetek, gyülekezetek zenéje. Bár az 
újszövetségi Szentírás vitán felül szelídebb zenéről beszél, 
ugyanakkor nem tartalmaz olyan kijelentést, amely 
egyértelműen elutasítaná az Ószövetség előbb említett 
zenei stílusát. Ráadásul a Biblia nem közöl elég konkrét 
utalást arra nézve, hogy egyértelműen állást foglalhas
sunk, milyen is az Isten szerinti jó zene. Ezért személyes 
ízlés és választás kérdése az csupán, hogy ki milyen zenei 
stílust tart jónak.”

Mi is hát az igazság? Valóban alátámasztják-e ezek az 
igék a fenti „érveket”? Tényleg igaz-e, hogy nem 
tudhatjuk biztosan, milyen az Istennek tetsző, a biblikus 
zene?

Vizsgáljunk meg ezzel kapcsolatban néhány konkrét 
kérdést!

A tapsolás a zenével kapcsolatban egyetlen egyszer, a 
Zsolt 47:2-ben van csak említve. Táncolást a Biblia 
néhány helyen említ, főként valamely örömünnep kap
csán (ellenség feletti győzelem, házasság stb.), nem pedig 
az Isten által elrendelt templomi szertartás (mai szóval: az 
istentisztelet) részeként. Semmi esetre sincs elég alapunk 
arra, hogy a rockzenét kísérő testmozgásokat biblikusnak 
ítélhetnénk, annál is inkább, mert igen valószínűtlen, 
hogy a Bibliában említett tánc azonos, vagy akárcsak a 
legkisebb mértékben is hasonló lenne a rockzenével járó 
érzékien vonagló testmozgásokhoz.

Túlzás lenne azt a következtetést is levonnunk a 
Szentírás „barsanjatok. f ö l ", „kiá lts és örvend j”, 
„zengedezzetek”, „harsogj, Izráel” kifejezései alapján, 
hogy Isten ezen az alapon a hangos rockzenét is pártolja. 
Ezek a bibliai kifejezések rövid időtartamú felharsaná- 
sokra utalnak, amelyek a hagyományos zenében ma is 
megtalálhatók, míg ezzel szemben a rockzene az elejétől

a végéig, szünet nélkül nagy hangerejű. Gyönyörű „fel- 
harsanások” kiváló példáiként említhetjük a Halleluja- 
vagy a zárókórust (a Királyok Királyáról) Händel közis
mert oratóriumából, a Messiásból. Aztán valószínű, hogy 
a legtöbb hívő ember megtapasztalta már azt a nagyszeríí 
élményt, amikor Isten Leikétől áthatva, könnyes szemmel, 
lélekben leborulva magasztalhatja Istent, teljes tüdőből 
énekelve. Igen, az Úrnak való harsogás vagy zengedezés 
ismerős a „hagyományos” hívő számára is, és ehhez 
egyáltalán nem szükséges a rockzene.

Igaz, hogy a csörgődobot is, a cimbalmot is három- 
háromszor említi az Ószövetség, de a „gyönyörű hárfát”, 
citerát, fuvolát és trombitát sokkal többször, pl. a hárfát 
24-szer, a trombitát pedig több mint hatvanszor. Tehát 
alaptalan az a következtetés, hogy az Ószövetség szerint 
az ütőhangszereken alapuló zene a biblikus, az Isten 
kedve szerint való. Ugyanígy alaptalan a fenti idézetekből 
azt a következtetést is levonni, hogy a rockzene közelebb 
áll a biblikus zenéhez, mint a hagyományos egyházi zene. 
Itt fontosnak tartom annak a megemlítését, hogy a hagyo
mányos egyházi zenében is helyet kapnak a fent említett 
ütőhangszerek, csakhogy nem dominálnak.

A rockzene egy másik oldalának a megvilágításával 
felvetődik egy nagyon fontos újabb gondolat. 20 évvel 
ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy a gyülekezetek 
elfogadják és támogassák a rockzenét és a rá jellemző 
előadói stílust. Mi változott meg hát az egyházakban, a 
közösségekben, a gyülekezetekben, hogy egyszerre ez a 
zene elfogadott, sőt kívánatos lett, méghozzá annak 
ellenére, hogy eközben a rock sokkal „nehezebbé”, 
keményebbé, és előadói stílusa sokkal vadabbá vált? Ha a 
rockzene az előző gondolatmenet állítása szerint valóban 
biblikusabb lenne, mint a hagyományos egyházi zene, 
akkor ebből logikusan következne, hogy az egyházak, a 
közösségek, a gyülekezetek is egyre biblikusabbá, isten
félőbbé és az Igéhez jobban ragaszkodóbbá váltak, míg 
végül oda nőttek fel, hogy végre el tudják fogadni a bib
likus rockzenét. Sajnos a szomorú valóság ezzel szemben 
az, hogy a világ sokkal istentelenebb, az egyházak, 
felekezetek és gyülekezetek pedig sokkal világiasabbak 
ma, mint húsz évvel ezelőtt voltak, tehát sokkal távolabb
ra kerültek attól, hogy a bibliai normákat bármiben is 
elfogadnák.

Hamis érvek és álságos ideológiák születnek. Először 
is a fiatalok zenéjét meg kell tanítani az idősebb generá
cióval is a generációs feszültségek levezetése miatt. Aztán 
mentsük a fiatalokat, ne engedjük, hogy elmenjenek, tart
suk meg őket a saját gyülekezetünkben, cserébe mindent 
megengedünk. Kibéleljük a keskeny utat, mindent átfor
málunk a gyülekezetben, csak meg ne üsse magát a 
megtéretlen fiatal. Szórakozóhely-zenék tombolnak 
imaházainkban, miközben az igei tanítások háttérbe 
szorulnak. Nem kell már egy mai fiatalnak diszkóba 
menni, a gyülekezetben is megélheti ugyanazokat az 
élményeket.

Új eszme.'? Új vallás.'? Új isten.? Van-e baptista ideti- 
titástudatunk? Van-e jövőképünk? Meg kéne fogalmazni, 
hogy mik is akarunk valójában lenni. Áldozóhalmok a 
gyülekezetekben!?

(ló  példa erre az Úr Jézus által elmondott tékozló fiú 
és az atyai ház viszonya. Vizsgáljuk meg azt, hogy mit 
változott az atyai ház a történet elejéhez képest a történet
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végén! Semmit! Ami az elvágyakozó ifjú számára egyál
talán nem volt kívánatos, talán unalmas, kötött, túl kon
zervatív stb., az a m egtérő ifjú számára valami 
elérhetetlenül, megszerezhetetlenúl távolivá, vonzóvá, 
visszafordító erővé, döntést eredményező tényezővé vált. 
Alacsonyabb („szolgai”) besorolással is kibékült volna, 
csak valamilyen módon visszakerüljön az atyai ház 
vonzáskörébe.)

Ha mi Istent akarjuk dicsőíteni, akkor isten
tiszteletünknek Isten-központúnak kell lennie. Ez esetben 
egyetlen szempont létezik csupán, milyen zenét és 
milyen stílust vár el tőlünk Isten, azaz hogy mi tetszik 
Neki, s nem az, hogy mi tetszik nekünk. Hogyan 
állapíthatjuk meg azt, hogy mi tetszik Neki? Isten sok kije
lentést adott nekünk a Szent Hajlékkal (legyen az sátor 
vagy akár a templom) kapcsolatos zenei szolgálatokat, 
énekeseket és zenészeket illetően. Csak lévita lehetett 
zenész vagy énekes, tehát a papság követelményeinek 
meg kellett felelniük (beleértve a korhatárt is), valamint 
zenében jártasnak, jól felkészültnek és megszentelteknek 
lenniük. Mindezekből világosan kiderül az, hogy Isten a 
zenét igen-igen fontosnak tartja, és hogy a zenészeket és 
énekeseket szent és magas hivatásra hívja el. Ez a kép 
határozottan nem hasonlít a rockzenészek (ezen belül az 
ún. „keresztyén rockzenészek”)  életére és stílusára.

Sokak szerint a Biblia nem ad elég támpontot arra 
nézve, hogy milyen is az Istennek tetsző zene, ezért úgy 
érzik, hogy a zene elfogadhatósága kizárólag egyéni ízlés 
kérdése. Van olyan vélemény, mely szerint annak, hogy 
ki milyen zenét hallgat és szeret, annak lelki szempontból 
semmivel sincs nagyobb jelentősége, mint hogy milyen 
ételeket kedvel az illető. Mások szerint a világi, ördögi 
rockzene is éppúgy megszentelődik, és a keresztyén 
számára használhatóvá válik, mint ahogy pl. a bálványok
nak szentelt hús is a keresztyén számára fogyaszthatóvá 
vált az „Istennek igéje és könyörgés á lta l" (,\Tm 4:4-5). 
Tehát -  állítják -  a rockzene is megszentelődik a keresz
tyén használat által. Nem veszik figyelembe, hogy a fenti 
ige ételről beszél, amelyet valóban az Úr teremtett, a 
rockzene viszont emberek alkotása, méghozzá lázadó és 
öntelt szellemiségből táplálkozó alkotás.

Idézik továbbá a Róm 14:3-4 igéket: „Aki eszik, ne 
vesse meg azt; aki nem eszik, aki f)edig nem eszik, ne 
ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. 
K i vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon 
urának á ll vagy esik. De meg fog  állni, mert van hatal
ma az Úrnak arra, hogy megtartsa. " Ebben az igében 
az érveik alátámasztására az „eszik” szót a „hallgat, 
zenél” szavakkal helyettesítik, amely esetben az így 
módosított ige valóban engedélyt adna bármilyen zene 
hallgatására és élvezetére, és senki nem szólhatna 
ellene, sőt aki kifogást találna, az lenne elítélendő. A 
valóságos tény azonban itt is az, hogy megint csak étel
ről és nem zenérő l írt a szent író. Ezzel a behe
lyettesítéssel a Szentírást elferdítik, és aztán ezzel a 
megváltoztatott igével próbálják tagadni azt az igazsá
got, hogy a zenének az ételtől eltérően erkölcsi, lelki 
o ldala, hatása is van. H ogy  egy  em ber m ilyen 
é te lfé lék e t szeret, annak önmagában nincs lelk i 
következménye, de hogy milyen zenét hallgat, annak 
hatása lesz testére, érzelmeire és lelkére is. A fenti, igét 
másító „igemagyarázat” lelkileg igen veszélyes.

A rock védelmére felhozták már Pál korholó szavait is 
a Ko! 2:20-23-ból: „Ha tehát Krisztussal meghaltatok a 
világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan 
kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre 
kötelezők: Ne nyúlj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd/' 
Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva 
megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és 
rendelések. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát 
k e lti ugyan a magunk csinálta  kegyeskedés, az 
alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában 
azonban értéke és haszna nincs, mert öntelt fe tfu - 
valkodottsághoz vezet. Azt állítják, hogy a „ne fogd, ne 
kóstold, ne érintsd” törvényeskedő tiltásokhoz a „ne hall
gasd” tiltás is természetesen hozzátartozik. Ezért szerintük 
Pál, ha napjainkban köztünk járna, megdorgálná minda
zokat, akik bármely zene hallgatását a keresztyén 
számára tiltják vagy ellenzik. Nem veszik észre, mennyire 
veszélyes dolog a Szentíráshoz hozzáadniO), és aztán az 
általuk hozzáadott részből vonni le következtetéseket, fél
revezetve önmagukat és másokat, s ezáltal Isten ítéletét 
vonni magukra és követőikre (fe l22.18) Továbbá éppen 
a zene jelentős lelki hatása ismeretében nagyon is lehet
séges, hogy a Szentírás írója szándékosan nem adta hozzá 
a „ne hallgasd” intést a listához. Ez annál is inkább 
valószínű, mert a zene képes a testi vágyakat felfokozni, 
és épp ez ellen védi az apostol az olvasót a fenti igében 
(23- veri).

Ha a párbeszéd kedvéért feltételeznénk is, hogy a 
zenei stílus kizárólag egyéni ízlés kérdése, akkor a magát 
keresztyénnek valló embernek a zenét illetően az kellene 
hogy legyen a legfőbb kérdése: milyen Isten ízlése, 
milyen zenei stílus tetszik őnéki? Isten ízlését megismer
hetjük abból, amit kijelentett nekünk cselekedetei által a 
teremtésben, és szavai által az Igében. Isten véleménye a 
teremtésről az volt, hogy az „igen jó” (lA löz  1:31). Tet
szett Istennek a teremtett világ. Nézzük meg, mit tükröz a 
teremtés Isten ízléséről! Milyen is a teremtett világ? Annak 
ellenére, hogy a bűneset folytán megrongálódott, mégis 
minden területén és szintjén szembeötlő a rendezettség. 
Isten valóban a rend Istene. A természetben levő sokféle 
ritmust az események folytonos, rendezett mozgása adja, 
többnyire feltűnés nélkül, csendesen és rejtetten, a háttér
ben meghúzódva (mint pl. a szív verése, a hold és évsza
kok változásai, életciklusok stb.). Egy-egy különleges ter
mészeti jelenség (mennydörgés, vulkánkitörés, fö ld
rengés) csak mégjobban kihangsúlyozza a rendet rend
kívülisége és feltűnően ellentétes jellege révén. A ter
mészetet megfigyelve tehát megismerhetjük Isten ízlését. 
Mivel mindent Őnéki tetsző módon kell cselekednünk, 
ezért az Ő teremtett világa a mércéje a mi alkotásaink 
értékeinek is. így zenénknek is az Ó ízléséhez kell ido
mulnia: szabályosnak és harmonikusnak kell lennie, 
alkotóelemei, azaz a dallam, összhang (harmónia), rit
mus, dinamika és szöveg harmóniájával. A vokális zene 
szövegének mondanivalóját tükröznie kell valamennyi 
zenei alapelemnek (dallam, ritmus, dinamika, tempó 
stb.). Az Istennek tetsző zene értelmet, logikát, rendet 
tükröz.

Mindezzel ellentétben a rockzene egy egészen más 
világszemléletet tükrözve, diszharmonikus, gyakran bán
tóan disszonáns, rendszertelen és primitív. A szöveg rend
szerint felszínes, ismétlődő, és gyakran szaggatott, kusza,
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zavaros. A domináló és harsogó ritmust a hangszerek 
állandó, és a dallamtól különálló verése vagy pengetése 
adja. Természetellenes hangsúlyozás a ritmust még 
agresszívakba, rámenősebbé, és biológiailag átütőbb ere
jűvé teszi. Ez a zene annyira hasonlít a primitív kultúrák 
vallási szertartásos zenéjéhez, hogy sokan emiatt démoni
nak tartják. A természetellenes, hajszoló ritmus a rockze
ne másik elengedhetetlen jellemvonásával, a folyamato
san nagy hangerőveltársul.

Nézzük meg, hogy melyek is hát a rockzene legfőbb 
jellemzői:

a) A ritmus -  mely lehet primitív, vagy meglehetősen 
komplex -  mindvégig, de legalábbis a darab nagy részén 
át folytonos, és a dallamtól független. Ezt dobok, tapsolás, 
lábdobogás, elektronikus zongora (szintetizátor), gitár 
stb. segítségével érik el.

A rockzene ellenzőit gyakran vádolják azzal, hogy 
azért nem szeretik a rockot, mert a dob vagy a gitár ellen 
van kifogásuk. Ez a vád egyértelműen elutasítandó. A 
klasszikus egyházzenei mesterdarabok is gyakran 
használnak dobot bizonyos részek hangsúlyozására, 
csakhogy nem folytonosan, mint ahogy azt a rock 
esetében látjuk. A dob szerepe viszont annyira fontos a 
rockzenében, hogy gyakran az egész együttes stílusát a 
dobos határozza meg (mint ahogy a dobosnak van 
központi szerepe a démonikus vallási ceremóniákban is). 
A gitár szintén használható mesterien a dallam és a 
kíséret játszására egyaránt. De ugyanakkor a gitár, s 
méginkább az elektromos gitár, természeténél fogva igen 
alkalmas a rockzene alapját képező ritmus szolgáltatására 
a húrok állandó és erőteljes pengetése által. A hatást 
fokozó kihangsúlyozott, rövid és ismétlődő akkord
sorozatok is elsősorban a ritmus céljait szolgálják. Ez a 
stílus könnyen elsajátítható, mert ritmusérzéken kívül 
szinte alig kíván valamelyes zenei aidást, és szinte azon
nal sikerélményt biztosít.

b) A ritmus hangsúlyozása nem követi a dallam és 
szöveg természetes hangsúlyozását. A rockzenében az 
egyébként hangsúlytalan ütemrészek (is) hangsúlyt kap
nak, a zene és a szöveg hangsúlyrendszere nem fedi 
egymást. Ez a természetellenes hangsúlyozás (backbeats, 
breakbeats) mint erős szinkópalánc, egy nem egybe
hangzó, dupla vagy komplex ritmust eredményez, amely
nek szabálytalansága, rendellenessége lélektani és bioló
giai következményekkel jár: testi és lelki feszültséget és 
nyugtalanságot vált ki. Hangszerekre nincs feltétlenül 
szükség ehhez a hajszoló ritmushoz. Kíséret nélkül 
előadott éneknek is lehet olyan lüktető ritmusa, amely a 
testet mozgásra kényszeríti, és ezáltal megakadályozza a 
szövegre való teljes odafigyelést. Ezeknek az énekeknek 
gyakran egyszerű és ismétlődő a szövege, alkalmazkodva 
a gyakori ismétléseket tartalmazó dallamhoz. Mindez azt 
eredményezi, hogy az üzenet meglehetősen lapos lesz, 
mégha a szöveg tartalma egyébként biblikus is lenne.

c) Az állandó, alig változó, nagy hangerő szintén jel
legzetes tulajdonsága a rockzenének, holott a hangerő 
természetes hullámzása (a dinamika) minden más zenére, 
sőt az élő beszédre is jellemző. A rockzenét mindig han
gosan játsszák és hallgatják.

d) A rockzenére jellemzőek a gyakori és p rim itív  
ismétlések é, azaz szöveg és zene rövid szakaszainak vál
toztatás nélküli, egy az egyben való ismételgetése. Ezzel

kapcsolatban különbséget kell tennünk a primitív és 
egyszerű között (ez az elkülönítés zenei tudást és lelki 
ítélőképességet kíván). A primitív a bűnbeesett, föld
hözragadt ember állapotát tükrözi, mivel vagy a testiséget 
táplálja (mint pl. a rockzene), vagy pedig elaltatja a lelket 
(mint pl. a hindu zene, amely egy értelmetlen egytagú szó 
ismételgetésével a transzállapot előidézését segíti elő). Az 
egyszerű zene viszont (pl. a kántálást kísérő zene, vagy a 
gregorián ének) az ember figyelmét a zenéről a szövegre- 
a testről a lélekre irányítja, a test élvezetre való törekvése 
ellen hat. Az egyszerű zene dallama és ritmusa nem 
feltűnő, mert célja a szöveg előtérbe állítása, hordozása, 
nem pedig az ember szórakoztatása. (Művészi lehet egy 
népdal vagy gyermekének is, egyszerű, világos és egybe
hangzó zenei és szövegi mondanivalóval.)

6. A hangos, erős ritmusú, rendezetlen és ismétlődő 
zenének nagy hatása van az emberi testre. Először is az 
ilyen típusú zenét hallgatók között igen gyakori a hallás
csökkenés. Aztán a rockzene a mély hangok területén 
megszakítás nélküli masszív energiakibocsátása 
patofiziológiai (élettani folyamatok kóros elváltozása) vál
tozásokat eredményez. A rockzene a vér adrenalinszintjét 
(a mellékvesekéregtől kiválasztott hormon) növeli, amely 
feldobott, energikus érzést vált ki. Sokan ennek a stimulá
ló hatásnak a kedvéért hallgatják ezt a zenét. Az 
izomtónus, szívverés, vérnyomás és légzésfrekvencia 
mérhetően megváltozik. A hallgatóban feszültség és 
szorongás gyűlik fel, amely aztán a test kényszerszerű 
mozgásában vezetődik le. A testnek ez a szinte ellenáll
hatatlan mozgáskényszere nyilvánvalóan a zene ered
ménye, és nem függ a szövegtől, hiszen kisgyerekeknél 
és az ének szövegét nem értőknél is egyaránt megnyil
vánul.

A huzamos, tartós adrenalintermelés biokémiai vál
tozásokat idéz elő az agyban. Adrenokrom gyűlik fel az 
agyalapi mirigy elülső lebenyében, amely a tudatálla
potra hat: csökkennek a gátlások, hipnotikus, eksztázis
szerű, megigézett állapot alakul ki, szélsőséges esetben 
pszichológiai sokkot is eredményezhet. A rockzenének 
ez a drogszerű hatása függőséghez vezethet, a tudatál
lapotot befolyásoló kábítószerekhez hasonlóan. A hall
gató fokozatosan és észrevétlenül kerül ennek a rab
ságába, s végül eljut oda, hogy minden szabad per
cében ezt a zenét, és csak ezt a zenét hallgatja. A 
rockzene hallgatása során egyre nő az igény a még 
izgatóbb, feldobóbb „élmények” iránt, amelyeket csak 
egyre keményebb rockzenével, egyre megdöbbentőbb 
szöveggel és egyre vadabb előadói stílussal lehet 
kielégíteni. Sok olyan keresztyén fiatal van, aki enyhe, 
ún. „keresztyén rock”-kal kezdte, majd idővel áttért a 
világi rockzenére, mert a „keresztyén” rock már nem 
elégítette ki az erősebb és erősebb zene utáni éhségét. 
Keresztyén családokban a gyerm ekeket sokszor a 
„keresztyén” rock vezeti be a rock világába. Eleinte 
ugyan sokan elutasítják a világi rockot, de miután ez a 
zenei stílus megszokottá, majd kellemessé vált szá
mukra a „keresztyén” rock hallgatása révén, nagy 
részük a világi rockot is szívesen hallgatja már.

Néhány gondolat a rockzenével párosított jó  célú 
szövegekről. A rockzene romboló hatása keresztyén, vagy 
jó célú szöveg esetén is megmarad. Teljesen mindegy 
ugyanis, hogy a szöveg mit mond, mert a zene az
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¡nkielégülés nyelvén harsog. A rockot nem lehet tisztelet
re méltóvá tenni. A rock nem akar tiszteletreméltó lenni. 
Bármennyi változást is eszközölnek rajta, a rock és rap 
mindig az erőszak és a felelőtlen szex irányába fog húzni. 
A ritmus azt mondja, „csinálj bármit, amit csak akarsz”.

A rocknak az agyra gyakorolt hatása önmagában is 
elegendő ok kellene hogy legyen ahhoz, hogy a keresz
tyén ember visszautasítsa. Tiszta fejre, józanságra van 
szükség ahhoz, hogy akaratunkat és teljes életünket az 
Úrnak folyamatosan és tudatosan alárendelhessük. Ezért 
figyelmeztet minket Isten újra meg újra, hogy józanok, 
éberek legyünk. A hívő ember életében nincs helye sem
miféle tudatállapotot befolyásoló gyakorlatnak, akár dro
gok, akár N ew  Age meditáció, akár rockzene által 
kínálkozik az.

A rockzene nyugtalan és hangos természete szemben 
áll azzal a békességgel és szelídséggel, amely a Szentlélek 
gyümölcse, a hívőben lakó Szentlélek munkájának az 
eredménye (G á l5:22-23; IP t3:4). Isten arra is int min
ket, hogy csendes életet folytassunk ( JThessz 4:11), és 
csendesedjünk el, hogy az Ő hangját meghallhassuk 
( Zsolt 46:11; IK ir  19:11-13)- Ezek az utalások is 
merőben ellentétben állnak a rockzene hangos, erősza
kos természetével és hatásával.

Baptista közösségünkben immár másfél évszázados 
gyakorlat az, hogy a gyülekezet énekel és imádkozik az 
Ige olvasása és magyarázata előtt, hogy a jelenlevők le
csendesedett lélekkel tudják befogadni az életet adó 
Igét. A modern stílusú éneklés, gyakran tapsolással, 
testmozgással kísérve, felzaklatja a testet, és ezáltal 
megnehezíti, vagy talán lehetetlenné is teszi, hogy a 
résztvevők komolyan odafigyelhessenek Istenre és lelki 
dolgokra. A rockzene hatására a test és az érzések 
kerülnek fókuszba, elcsendesedés helyett az ember fel- 
dobódik, figyelme Isten helyett akaratlanul is önmaga 
felé fordul. A hívő embernek kerülnie kell nemcsak a 
zeneileg elfogadhatatlan, silány alkotásokat, de minda
zokat a zenéket is, amelyek fokozzák a nyugtalanságot, 
a feszültséget, a testiséget stb., vagy amelyeknek lelki 
üzenete, hatása valami módon ellentétben áll az Igével. 
Noha minden zenedarab, amelyben a hívő keresztyén 
részt vesz az istentiszteleten, Isten ízlésével kell hogy 
egyezzék (IK o r 10.3D, azaz jó zenének kell lennie, az 
egyébként jó zeneműveknek is csak egy kis része alkal
mas arra, hogy istentiszteleten használjuk. Csak olyan 
zenét szabad istentisztelet céljára használni, amely az 
igaz istentisztelethez méltó lelki hozzáállást tükrözi és 
táplálja (alázat, imádat, könyörgés, hálaadás stb.).

Óriási és szent felelősségük van tehát közösségünk 
lelkipásztorainak, gyülekezet- és zenei vezetőinek, hogy 
tudásukat hívő ítélőképességgel párosítva segítsék elő a 
gyülekezetek tiszta istentiszteletének kialakítását, vagy 
már éppen a kézbentartását. Sokszor a mai fiatalokat és 
immár középkorú felnőtteket elfog egy bizonytalan, 
nyugtalanító, homályosan kellemetlen érzés az egész 
kérdéssel kapcsolatban, nem igazán tudnak állást foglalni 
a rockzenével, vagy annak bármilyen szelídített formájá
val. Emiatt az egyház vezetőire, a lelkipásztorokra és a 
zenei vezetőkre annál nagyobb felelősség hárul, hogy a 
gyülekezetekben használandó zenét ne népszerűségi 
szavazatok alapján válasszák meg, hanem lelkileg érett és 
zeneileg jól képzett hívők segítségével.

Isten igéjével fejezem be gondolataimat, amely az 
elhangzottakra nézve is, de az olvasó életére és gondol
kodására nézve is mottóként álljon itt, s mindennapi 
életünkben:

Róma 12:1-2: „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, 
testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda 
testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; 
és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg 
értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: m i az 
Isten akarata, m i az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes/”
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Énekelnek!
„ Ujjongva énekeljetek, hegyek/’’ 
Ézsaiás 49 -13

Hegyek hófehér ragyogásban, 
vagy tavaszvárón, dísztelen, 
az ősi kérést mostanában 
annyiszor elismételem, 
s várakozva nézek felétek.
M i lenne, hogyha hirtelen 
mind énekelni kezdenétek/

Ti kedves budai hegyek, 
s a Bakony, Börzsöny Mecsek, Mátra, 
meg a Kárpátok koszonija...
Az Alpok, A ndok, Himalája 
és minden hegye a világnak 
ha óriás, gyönyörű karban 
egyszerre mind felujjongnának, 
s hegyek kara hirdetné szerteszét 
Isten szeret étét/

De lehet, hogy az antenna hiányzik..
Ti ujjongtok és énekeltek,
de azt a csodálatos éneket
csak szívt inkkel lehet meghallani...
és ott hiányzik valami,
ott bent...
talán a csend/
S nem halljuk, hogy hallelujdtok 
átzengi az egész világot, 
és betölti a végtelent... 
s hogy krescetidója hogyan halkul el, 
ha a Golgota a váltság titkáról 
hegyek karában szólót énekel, 
mert ott hrdlt értünk jézus drága vére.

Isten Lelke, taníts meg minket 
balló szívvel, csendben figyelni 
hegyek ujjongó énekére/

Túrmezei Erzsébet


