
ASZALÓS JÁNOS

Matematikus

A zene, a hangszeres zene is, számomra elsősorban ének. Az
emberi lélek az énekben tudja legbensőségesebben, legteljesebb
odaadással kifejezni önmagát. Meg vagyok győződve arról, hogy
ha egy zenészben megvan ez a hozzáállás egy zenemű interpre
tálásakor, akkor nem lehetséges "üres járat", "metronom
zenélés" a produkcióban. Csak az "áténekelt" zenélés lehet egy
zenemű hiteles előadása. Csak az ilyen interpretáció közvetíti fe
lénk a komponista szándékát, gondolatait, lelkének mélységét,
odaadását. Egyedül az ilyen zene képes elvezetni az embert az
önzésből való kilépésre, a másik ember, végső soron az Isten el
fogadására, szeretetére. "Cantare amantis est!" (Augustinus)

A zenei univerzum
Minden művészet,még a legabsztaktabb formájában is, a maga sa
játos nyelvén az alkotó és a szemlelő emberről beszél. A zene
azonban, emellett és efölött, saját önálló mivoltáról, s önmagán
túli szellemi valóságokról is, szavakkal meg nem fogalmazható bi
zonyítékokat szolgáltat. Gondolatmenetünk ehhez a sejtéshez ke
res megerősítést.

Hogy pontosítsuk a zene itt használt fogalmát, a zenei uni
verzum terét szűkítenünk kell. Erre a célra - Dahlhaus 20. szá
zadi zeneesztéta gondolatmenetét követve - az "abszolút zene"
(számunkra megfelelőbb átértelmezéssel: a "tiszta zene") behatá
rolása tűnik legalkalmasabbnak. Ő mutat rá, hogy a logosz (az
érthető szó) hiánya és az erkölcsi kritériumok zárójelezése a ze
nében inkább ennek előnyére vált: a zene - minden erkölcsi és
fogalmi korláttól megszabadulva - végre megtalálta igazi he
lyét: az empíria, az erkölcs és a fogalom világa fölött az abszolú
tum kapujáig ért el, s ezzel metafizikai jelentőségre tett szert.
Ehhez - további szűkítésként - még három kritériumot kell
hozzáfűznünk: a "cél-talanság" és a "haszon-talanság" kritériu
mait, és a korlátozhatatlan szabadság, de ugyanakkor, s éppen
ezért a szigorú pontosság érvényesülését is. Hannes Böhringer
szerint az így értelmezett zene azért lehet a jelen paradigma
tikus művészete, mivel - a többi művészettel ellentétben 
megőrizte metafizikai méltóságát.

Az ókor gondolkodói (Platón, Cicero) nyomán az égi szférá
kat a középkor tudósai is az angyali karok kórusaival kapcsolták
össze. Világképük a zene szabályait is rögzíti, s fordítva, a zene
szabályaiból következtetnek a világegyetem törvényszerűségeire.

E mitologikus elgondolások rejtett alapigazsága ma is elfogadha
tó: a világegyetem valamiképp szorosan összefügg a zenének -
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az emberi gondolkodás és érzésvilág által széttagolt, artikulált
- rendszerével. Ahogy a tér és az idő, úgy a zene is a világegyetem
mel együtt keletkezett. Több, mint kizárólagos emberi privilégium,
és nem azonos a természet fizikai törvényszerűségeivel sem 
de a lehetséges (és nem föltétlenül emberi) intelligenciák alap
struktúrájához tartozik, az intelligenciák természetének megfele
lő zenei artikulációval. Az a tény, hogya zenét gyakran a zsige
reinkben és egész idegrendszerünkben, egész' testünkkel, a
velünk közösségben élőkkel együtt, s nem csak az agyunkkal
érezzük, azt mutatja, hogya zene a maga módján összeköti az
embert a kozmosz egészével - méghozzá érezhető, átélhető, de
racionálisan fel nem fogható módon. Erre a matematika és a ter
mészettudomány vállalkozhat.

A középkori táblaképeken az angyalok kezében gyakran zene
szerszám látható. Isten trónja előtt, a "túlvilágon" egyetlen evilá
gi szépségnek van polgárjoga: a zenének. Földi életünk során is
gyakran érezzük-sejtjük, hogy a zene kiemelkedik a művészet

más ágai közül, A transzcendenciának olyan tapasztalatát közve
títi, melyet - ilyen mértékben, ilyen korlátlanul - egyik sem
birtokol. A zene - általában, bár nem minden megnyilvánulásá
ban - a szentség illatát terjeszti. A tiszta zene önmagában is szent.
Idevág Szentviktori Hugónak a művészet egészére vonatkozó
gondolata, mely - analogikusan, és szubjektív megítélésünk
szerint - leginkább a zenében érvényesül: " ... a láthatók formái
ból kimutatható a láthatatlan szépség, mivel a látható szépség a
láthatatlan szépség képmása". Érdekes, hogy Isten felé tájékozó
dó hallgatózásunk szinte természetszerűenkívánja a zene közve
títését. (Ahogy a játék is: a zene és a játék ikertestvérek!)

Pilinszky számára Bach zenéje (János passióról van szó) első

sorban istenbizonyíték. Simone Weil pedig nem habozik a Meg
testesüléssel azonosítani a szépséget. Ezt a gondolatot a zenére
alkalmazva mondhatjuk, hogy a zene a Megtestesülés szüntelenül
zengő visszhangja, vagy inkább: hallható képmása. Képmás, azaz a
Jelenlévő, a Velünk-Értünk Élő arcvonásait közvetíti a maga
nyelvén. A tiszta zene az emberről is szól, ám pontosabban az
Istenemberről, az ember történelmébe belépő Istenről.

Miért vagyunk képesek élvezni a zenét? Miért ragad el néha
bennünket? Elsősorban azért, mert olyan hatalmat gyakorol fe
lettünk, melyet más művészeti ágtól csak kevésbé, és csak keve
sebbek számára várhatunk. Ám ezt a hatalmat azért ismerjük el,
mert a zene - alapformában, csírájában - már előzetesen bennünk
lakik. A zene felébreszti, rendezi, kifejleszti ezeket az alapformá
kat; az embert gazdagabb önmagával ajándékozza meg. Hatása
természetünkben gyökerezik. Ám a zenét - más művészi műfa

jokat felülmúlóan - úgy éljük át, hogy az "betör" a lelkünkbe, s
önmagát bontakoztatja ki, néha robbanásszerűen, néha az alkotó
kínkeserves, izzadságos munkája révén, de mégis a zene dolgo-

911



zik az alkotóban. Elháríthatatlan egy másik szubjektív képzettár
sítás is: amikor egy-egy zenedarab mélyen megragad, akkor már
nem én figyelek rá, hanem az figyel engem. Nem is figyel, ha
nem bennem él. A zene és alkotója közti viszony súlyával egy
irányú - míg más műfajokban inkább dialógikus jellegű.

Minden zenedarab tehát egy tó1ünk függetlenül létező, ám teremtett
másvilágnak, a "zenei univerzumnak" emberi artikulációja, végtelen
lehetőségei egyikének megjelenítése. Mivel a tér-idő dimenziói
val rendelkező fizikai rendszerben élünk, ezért a zene szükség
képpen az idő törvényszerűségei szerint tapasztalható meg szá
munkra, ám érvényessége és mondanivalója túl van a tér-idő

szerkezetű világegyetemünkön. Ahogya matematikai összefüggések
világa is: a kimondott-leírt érvényességeknek - a geometria ki
vételével - sem térhez, sem időhöz nincs köze.

A matematika az emberi agy számára számok, összefüggések,
formulák, levezetések és módszerek szigorú szabályokkal megal
kotott rendszeréből áll. Az összefüggések, formulák egy-egy cso
portja meta-összefüggésekbe foglalható (ilyenekre a matematika
története bőven szolgáltat példákat), s ezeket még tovább össze
gezve haladunk az általunk "tiszta matematikának" nevezett
szellemi csúcsok felé. Költői fantáziával elképzelhető, bár nem
igazolható, hogy egy "végtelen intelligencia" ezeket az összegzé
seket végül is egyetlen, a konkrét formula-nyelvtől megfosztott
gondolatban képes lenne summázni.

Ezzel analóg módon szeretnénk újra megközelíteni a "tiszta
zene" már említett fogalmát. A világ - amint már említettük 
nemcsak térrel, idővel, azok matematikai-fizikai állandóival és
törvényeivel, hanem zenével, zenében is teremtetett, az örök Szép
ség más álarcaival együtt. Mindezeknek az ősforrása egyetlen,
zenén túli, de számunkra a zenében megnyilvánuló platóni
Szépség. Ha van értelme - ahogy sejtjük - az egyre absztrak
tabb zenei "piramis" képzetének, akkor ezen felfelé haladva egy
re egyszerűbb, eszköztelenebb, néhány meta-dallamra, ütemre
egyszerűsödő, de tartalmában egyre táguló és egyre szabadabb
zenei világ létezését sejthetjük meg. (Talán ilyesfajta sejtés alakí
totta-csiszolta ki a régi természettudósok, filozófusok "szférák
zenéjének" fogalmát.) A legfelső csúcson egyetlen zenei valóság
áll: a világ összes megalkotott és lehetséges zenei alkotásának egy
végtelen sűrűségű csend-akkordban tömörített összessége. Ez közvetle
nül Isten trónja előtt áll, mint a teremtmények legszebbike.

Összefoglalásként Fischer Iván szavait idézzük: " ... úgy kép
zelem, hogy van a léleknek olyan állapota, amiben boldogan le
beg - és van ez a földi állapota, ahol mindenféle kényszerzub
bonyban vergődik..." Szerinte ez utóbbi a "mi nekem a jó, mi
nekem a rossz" csapdájából adódik. A zene felemel oda, ahol ez
a kérdés fel sem merül: " ... a zene valamilyen kapcsolatteremtő

varázslat... Valami, amit az ember megkapott."
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