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gel, oldottabb humorral közelíti meg a
mester világát, s nagy része van Haydn
hazai népszerűségében. "A medve" el
nevezésű szimfónia könnyed, elegáns
előadása már megteremtette az est
alaphangulatát, melyet tovább mélyített
Inhoff Ede nagyszerű szólójátéka az
Esz-dúr trombitaversenyben.

A meglehetősen ritkán hallható Har
mónia-mise megszólaltatása adta aztán
az igazi élményt. Az első meglepetést
talán a tempó nyugodt, klasszikus kie
gyensúlyozottsága jelentette: a közké
zen forgó lemezfelvételeken ugyanis a
karmesterek nagy része inkább gyor
sasági világrekordokra törekszik. Feren
csik János éreztetni tudta, hogy a mű

egy, az élete végére érkezett, már min-

MOST IS, MINT MINDENKOR

Az egyház-zene problematikája mögött
is valójában az ember belső problémá
ja áll: a világgal és az Istennel való
viszony, e viszony élmény-volta és a
döntés, amelyre eljutott.

A belső küzdelem - mely ésszel leg
többször nem is követhető nyomon -,
legyen zeneszerző, teológus, muzsikus,
kántor, vagy éneklő hivő, nem kíméli
senki emberfiát, mert ez az intim fo
lyamat maga az élet, végső soron a to
tálíssal és a teljességgel való találko
zás, a tágasság és a szükösség ellentét
-élménye - mely míndig jelenidejű.

Végigtekintve korunk rnűvészetén azon
ban, éppen ez a jelenidejűség kérdő

jeles, miként az újkor zenéje esetében
is, mely már régóta (valószínűleg a
romantika kezdeteitől) a múlt idők

mélvébe visszaaraszolván. képes volt
újra és újra anteuszí "életre kelteni,
feszesen tartani egy máig keresztényi
fogantatású európai zeneművészetet.

Az a lényegi és meghatározó válto
zás azonban, ami az embernek lelki
alakulásában és magatartásában bizo
nyos ideje fokozatosan végbemegy, ne
vezetesen: hogy egy szemlélődő, elmé
lyült, belső életet élő, személyes töké
letességre törekvő, valójában individuá
lis életfelfogást és gyakorlatot egy kö
zöseégí Irányultságú, abból merítő és ab
ban cselekvő-résztvevő, magát abban
feloldó impulzív életmód lassan felvált
és kiszorít - döntő és követelő hatás
sal jelentkezik rnínden területen. ami
ma emberi produktum: hitélet, munka,

dent a beteljesedés fényében látó mű

vész alkotása, aki - meglehet, nem is
teljesen tudatosan - összefoglalójává
vált egy nagy korszaknak, és egyben
kezdeményezője az újnak. A Harmo
nia-misében harmonikus, kiegyensúlyo
zott, bizalommal telt lélek fordul Isten
hez, hogy leboruljon előtte, s még élete
alkonyán is elvigye hozzá tehetséqét,
tudásának legszebb ajándékait. Ilyen
felfogásban szólalt meg a mise, mely
ből az örökkévalóság biztos tudatának
nyugalma, a tökéletesség igézete áradt.
A karmesteri értelmezést kitúnóen se
gítették a szólisták, elsősorban Zemp
léni Mária és a beugró Takács Tamara.

(R. L.J

művészet, játék, szórakozás, - így je
lentkezik a zeneművészetben is. Csopor
tosabb és változékonyabb lett az élet.
Napjaink zeneművei például mind gaz
dagabban épülnek Improvízatív, rögtön
zött elemekből, a muzsikusok alkotó
részvételére, tehát lényegében egy kez
deményező, intuitív muzsílous-közösség
re számítva. A zenei kottakép a lelke
sült pillanatot veszí célba, arra tart
igényt: a hagyományos kotta-jeleket
kiegészítve, néhol felváltva, már egy
ősi, s talán még mára sem kiszikkadt
képességgel - a bennünk szunnvadó
áldozati hajlam új jeleket, új képle
teket, új hangzatokat teremtő erejével
lép fel. Újakat, saját élményeket 
és új formákat kíván. Egy merőben

más világban nem is lehet kizárni eze
ket. Hiszen a legújabb idők külső nagy
kényszerel parancsolták ezt a belső át
alakulást. S mivel hétköznapi szokása
inkban is - és minden másban, ami
e "jelenidejű élet"-ből fakad - szük
ségszerűen megkötődnek. nem marad
hatnak el a művészetekből sem, sem
pedig - konkrétan ....,. e belső Isten-_
-ember vtszonv nituálds gvakorlatából.

A mai egyházi zenét, és az egyház
zenei gyakorlatot Sem kimélik tehát
ezek a változások. Magán viseli hatá
sukat a kultusz is. a szartartás. amely
nek integráns része a szent zene. A
X. Szent Pius által egyházzenei sza
bállyá lett, és a Hturgta belső hármas
-törvényén alapuló követelmények 
a szentség, a (művészí) formák kívá
Iósága és az egyetemesség olyan
elig-azító alapot nyújtanak. ami vitán
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és változásokon felül áll. Am a sza
bályok valójában csak kulcsok, mely
Ivékkel nyitni és nem zárni célszerű

a művészí lelkületet, különösen, ha az
újabb és újabb generációkkal mind
erősbödő, a Föld benépesülésével mínd
időszerűbb ökumenikus szemléletre, a
jelen áramlatéra gondolunk - ra többi
(nem római) l<i,turgi"árra, és a hatalmas
valláscsságú harmadik világ. a "színes
népek" kultúrá]ára, akiknek saját spi
rituális zenéjét megváltoztatní nem le
het. és nem is volna szabad. Hatásuk
is mínd nvtlvánvalóbb, és várhatóan
méa növekedni fog. Zenei és kl\lltikus
formáik, expresszív stílusiegvetk, és a
sajátos atitűd ugyanís beszűrődnek a ví
lágzenébe. A fiatalság zenei kifejezési
eszközökként színte teljesen befogadta,
sőt a legtöbb esetben már vallásos éreü
letének kifejezéseként is jóformán csak
ezzel ra világszerte elterjedt és volta
képpen ősi hátterű zenei gyakorlattal,
vagy azok sajátos mai változataival él
- épp az elragadtatásra való mind
csillapíthatatlanabb éhsége míatt. Ez a
jelenség már tipiknrs esete a közösségi
indíttatásnak. rnelv itt a míndíz is kü
Jönösen nagy hatású zene nyelvén je
lentkezik. s ami tagadhatatlanul nagy
erejű. és nem pejoratív módon mai, de
mert más kultúrákkal is kapcsolódik
és kellően még nem kialakult - szo
katlan, sőt sokaknak idegen.

Márpedig e hármas-szabály legfonto
sabbia végre is a szentség ; és az egye
temesség Igénye. sem úgy értendő ma
már. hogy mindenütt mindenkí ugyan
azt az egyfajta éneket fújja. A szerit
ség és az egyetemesség az egyházi ze
nében e ponton ma élesen ütközik,
amennyiben nem pluralísztíkusan, ha
nem hegemonísztíkusan fogjuk fel ezt
az egyetemességet. Tájoltságot az egye
temességben. tájékozottságot az egyház
útját illetően, mentességet a manipulá
ciótól ebben és a művészí formák
iránt. de a szentséghez nem méltratlan
művészí míriőséget ugyanakkor - ez
lenne ma az egyházi zene megoldókép
lete, épp a szeritség és az' egyetemes
ség, az úgynevezett magas művészet és
a közösségí szent zene megújulása ér
dekében, hogy a templomi közösség a
zene jelenidejűsége révén is valódi kö-:
zösséggé váljék.
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Nem különbözík ez' a Motu proprio
előremutató szemléletétől, hiszen a
szeritség többlete tulajdonképpen és
végső soron az emberi képességek több
lete, amit a szentséz igénye az alko
tókban kivált. A Motu propio szabá
lyaJ. valójában progresszív szabályok,
ha merjük aikként értelmezni őket. S
ehhez. a kikerülhetetlenül változó, ala
kuló világ új stílusaihoz vezető konti
nuitás-érzék a legbiztosabb alap.

A magyar egyházi zene öröksége eb
ben az érteJemben nagy könnyebbsé
get ltinállt volna, ha nem lépett volna
át radta más lehetőségeivel a kO!I'. We,r
ner Alajos pontosan fogalmazott:

"A magyar népi zenekultúrába és
vérkeringésibe bele van ojtva valami a
gregorián előkelőségéből és finomsága
ból. Ha tehát a magyar templomokban
is az egyház szándékainak megfelelőerr

mimd buzgóbban művelik és ápolják a
gregorián éneket a nagy elit-kórusok
tól a falusi gyermekkarokig. akkor azt
a kultúrát adjuk énekeseinknek. ame
lY'ik ezer éven át, de főleg az első

századokban nevelte a nemzetet. ame
lyik kifejlesztette és kicsíszoíja a népi
zenei értékeket, s amelyik ma is ter
mékenyen tudja befolyásolni egyházi
komoonístáinkat. Templomaink gregortan
kultúrája egyúttal mlndíg magyar érté
keket is fog jelenteni."

A baj csak az, hogy nincsenek a gre
gorián éneket művelő nagy, elit-ik6ru
sok. végképp eltűntek a falus! gyer
mekkarok, összeszokott, minden jó új
doneágra éhes egyházi zenekarokról
pedig csak álmodózni lehet. Ez az egy
házi zenei gyakorlat mai valósága.

A kontinuitást azonban - paradox
módon - végül is maga a változás
folyamata teremti meg. Az abszolútum
hoz való saját viszonyt, az Istennel va
ló kapcsolatot "e más világ gyermekei

.nek" is maguknak, és a maguk igényes
módíán kell megvallanlek - szavak
ban. művészetekben, cselekedetekben.
Immáron úgy, ahogyan erre ők őszin

tén képesek, és ahogyan ezt ők szerit
nek érzik. E ponton egy egyházzenei,
magyar zenei és közösségi-ernberí meg
újulás lehetősége esik egybe most is,
mint mindenkor, amikor remény öntötte
el a szíveket.

SZABADOS GYÖRGY


