
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.

Puer natus
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