
Vajon lesz-e zene odaát? A Jelenések könyve az utolsó időkkel

kapcsolatban számos zenei vonatkozású hasonlatot használ (vö.
Jel 5,9; 8,2; 14,2-3; 15,2-3), szól új énekről, harsonázó angyalok
ról, a Bárány énekéről, de az Isten új országáról szóló részekben
(Jel 21-22) nincsen szó se hangszerekről, se zenéről.

Azt gondolom, hogy mai értelemben vett zene (amely tulaj
donképpen istenkeresés) nem fog szólni odaát. De lesz harmónia
- azaz összhang - Isten és ember között, s mivel a kreativitás
az ember egyik legnagyobb boldogságforrása, ezt a harmóniát
valamilyen módon mindenképpen ki fogja fejezni. Hogy ho
gyan, azt jelenleg elképzelni sem tudjuk. Mindenesetre egy jól
megélt Isten-kapcsolat (például szentségimádáskor) már itt
annyira dinamikus, annyira közvetlen, annyira személyes és for
radalmi, hogy semmiképpen sem tudok hinni a "New Age"-es,
szintetizátoros, problémákat megkerülő C-dúr mennyországok
ban. "Új éneket énekeltek" (Jel 5,9). Vajon milyen lesz ez az új
ének? Amit már most is tudhatunk: mozgalmas lesz és mégis ki
egyensúlyozott, akár a Szeretet maga.

VÖRÖS ISTVAN A túlvilág anyagáról
Költő Hogy a zene jobb világba emelne át, abban nem vagyok biztos.

Mégpedig a "jobb" jelzőben vagyok bizonytalan. Mert a jobb egy
fajta morális szemléletet vetít bele a kérdésbe: nem tudom, hogy
jobb világ-e az? Azt se tudom, hogy a jóság világa jobb világ-e en
nél, melyre sok tekintetben igaz a Voltaire által kigúnyolt állítás,
hogya lehetséges világok legjobbika. Nos, ezzel sem mondta jó
nak, csak a lehetséges legjobbnak Leibnitz, ami könnyűszerrelle
het kevesebb a tiszta, fokoza tlan jónál. Nem is olyan hurráopti
mizmus ez, ha meggondoljuk. Másfelől nincs-e ok az optimizmus
ra, hiszen ebben a világban az nagyon jó, hogy létezik, míg más,
lehetséges világokba mégis bele van kódolva egy kis hiba, és így
aztán nem léteznek.

Szóval, nem tudom, jobb világ-e az, de kétségtelen, hogy jó. A
zene világa. Pontosabban az a világ, melybe a zene nyit kaput.
A zene, és a művészet általában nem evilági összefüggésekre
nyit ajtót. A zene ezen belül is kivételezett, mert nemcsak sokak
által nem is érzékelt belső régiók révén irányul a túlsó világ, a
lehetetlen világok legjobbika felé, hanem a felszíne is éteri, a
matériája is alapvetően szellemi természetű. Én Illyés verssora
mellé Rilkéét tenném: "Zene: szobrok lélegzete." Ez nagyon pon
tos, pengeéles megállapítás. Ezzel a megállapítással faragni le
het. Egy szobrot, talán a levegóből, hogy azonnal lélegezni is
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kezdjen, és sípoló tüdeje olyan szépen szóljon, mint egy varázs
fuvola.

A zenét nem tudom egy földöntúli élet részeként elképzelni,
mert képtelen vagyok a földöntúli életet elképzelni, holott más
sal se foglalkozom immár vagy huszonöt éve. A képzelet, mi
közben egészen közel jár a földöntúli tartományokhoz, sőt

be-betör portyázni a határon túli területekre, ha tárgyiasítania
kell, amit megtalált, akkor rendre evilági hasonlatokhoz fordul.
A hasonlat fontos persze, mert olyan, mint egy mérleg két fele,
az ismeretlent láthatóvá teszi, mint az ultrahang az anyja hasá
ban a csecsemőt. A képzelet tehát inkább kilök onnan, ahová ta
lán a zene tényleg betekintést enged.

Bár nekem gyanús ez a túl nagy egyértelműség. Ki mondta,
hogya túlvilág anyagtalan? Mert ha anyagtalan, akkor nyilván a
legkevésbé anyagszerű művészetnek lesz az eleme. De a túlvi
lág, ha nem is olyan anyagi, ahogy azt a középkori festménye
ken megcsodálhatjuk, arra sincs bizonyíték, hogy anyagtalan, te
hát az anyagi világ tagadása lenne.

Én persze nagyon szeretném, ha lenne zene a túlvilágon, de
ha zene lesz, akkor lesz szalonnás rántotta is. Mert a zene is az
anyag egyfajta csoportosítása. Rezgő levegő. És ha lesz zene, ak
kor milyen? Földi szerzők művei? Persze Palestrina, Bach, Mo
zart, Beethoven, Schubert, Bartók zenéjében csakugyan sok a túl
világi elem, de a többiekében már alig akad. Vagyis a gregoriánt
és a barokkot még egységesen is áthatja valami. A modernség
ennek az örökségnek az elvesztését jelentette. Mindenhol elvesz
tettük túlvilági kapuinkat, miért pont a zene lenne szerenesés ki
vétel? Nem hiszem, hogya túlvilágon zenét lehetne hallgatni, de
az lehet, hogya túlvilág maga a zene.
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