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szet borítani (kérdésekkel az isteni terveket illetően), de aztán
csak sodródtam".

Egy csodálatos csillagóra ajándéka volt, amikor barátaimmal
Beethoven Missa Solemnisának "Benedictus" tételét, a hegedúszó
lót hallgattuk elbűvölten. Úgy éreztem, hogy ez a dallam maga
a kegyelem, az isteni ajándék, amely gazdaggá és teljessé teszi
életemet. Kerestem e csoda miértjét, kommentárokat olvastam e
hegedűszólóhoz. Egyikben aztán azt olvastam, hogy ez a hege
dűszóló, ez a dallam a kegyelem motívuma. Akkor talán azt is
mondhatjuk, hogya zene lelkünk egyik titokzatos nyelve, mely
összeköti a földit és az égit, a testet és a lelket. Isten világát és a
miénket: felemel, gyógyít, betölt. Egy kép is szívünk mélyéig ha
tol, a zene azonban ajándék és kapcsolat, kölcsönössége, szemé
lyessége van számomra.

Alapélményem, s a ballagó idővel ezt életem legnagyobb aján
dékának tekintem, hogy keresztény, azaz Jézus Krisztusban hívő

lehetek. Hitem és meggyőződésem, hogy "a kereszténységnek 
ha azt helyesen, Lélekben és igazságosságban élik - egész élete
egy zengő ünnep. Dicséretekkel műveljük a földet, himnuszt
harsogva hajózzuk a tengert, még az ebédet is zsoltárok hangja
szenteli meg" - írja már a korai századokban Alexandriai Kele
men. Szent Ágoston mondja: "Cantare amantis est" - aki sze
ret, az énekel, vagy tegyük hozzá, zenét művel. Tihanyi apátsági
templomunk orgonakarzatán a muzsikáló angyalok erről a sze
retetről adnak hírt. Minden, ami aztán emellett, vagy ezen túl
van, az "isteni Mozart" és a nagyszerű Többiek, a kultúra gyü
mölcsei, felemelő ajándékai, utak, melyek a Végtelenbe nyílnak:
befelé a mélybe és felfelé a magasba.

Jegyzetlapok
a zenéró1
Hogya zsenialitás érthetetlen az értelemnek, de áldás a szellem
nek, azt igazán a zene hallgatásában fogtam föl. A tehetség olyan,
hogy kezdetben nem észlelünk semmi különöset, majd lassan ki
rajzolódik egy fényesedő kőr, sötét a belseje, ez elkezd mélyülni,
és mint egy alagút, mind sötétebb; a végefelé fekete. Aztán vagy
van valami fény a végén, vagy nincs, de befejeződik. A tehetséget
mérni lehet. Nem pontosan; megközeIítően.A zsenialitás az elején
éppúgy éjfekete, mint a végén. Illetve nincs is vége. Azonnal és tel
jes "mennyiségében" jelen van. A feketesége pedig inkább szimbó-
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Ium, mint szín. Lehet ez a fekete szelíd, szürkés, bársonyos, sőt vi
lágos is, de mérhetetlen; nem lehet mérni. Amint "megjelenik", ki
zökkent minket a művészi kvantitás megszokott bizonyosságából.
Függünk tőle. S minél kevésbé törődik ezzel, netán semmit sem tö
rődik vele, annál inkább. És szívesen, mert érezzük: mást, egészen
mást akar, mint hogy függjünk tőle. Megmutatni akar valamit,
ami nem ő, ami mindünkön, magán a létezésünkön is túlterjed, s
aminek ő, a zseni nem ura, hanem áldozata. Annyiban biztosan,
amennyiben a médiuma.

Nem tudom, miért a zene. Van róla fogalmam, elgondolásom,
még talán okosnak tetsző magyarázatom is, de meghaladja
mindegyiket az egy hang, a csöndnek ez a sebe, sérülése, amely
mégis mintha megszólaló csönd volna, s a zengzete. S ez a zen
gés biztosan tárja föl megszólaltatójának bensőjét, őt magát, s te
szi - a többiek között - egyetlenné, különössé. Ez az egy hang
már zene. A zene ez a "nem-tudom". Vagy azt akarja, hogy ne
tudjam. Hogy ne tudni akarjam; benne legyek s bennem legyen.
Ez a hang a szívet éri. A zenében az a megragadó, hogy semmi
mást nem is akar érinteni. Úgy, mint Isten. Egyenesen oda tart a
szívbe. Ott terjeszti szét orchesztrális szárnyait, s ott is akar ma
radni. Ha nem, csak érinti vagy futtában áthúz rajta, s inkább
más szerveimet kedveli, a májamat, az izmaimat, az ágyékomat,
az nekem nem zene. Érintheti éppenséggel mindenemet, de a
szívemben tegye azt. És ne asszociálja, tegye. A nagy zene cse
lekszik, mint a nagy költészet. Mégsincs semmi köze a "tevé
kenység"-hez,

"Nem értés, hanem nagy zene." Ezért a tehetségnek (aki ért)
van története, a zseni (aki az) maga a történés.

Ha igaz, hogy minden művészet veleje a költészet (Heidegger),
akkor a költészet a zenében nem lehet más, mint maga a zene.
Vagyis minden művészet lényege a zene. A teljes teremtést átjáró,
átrezgő zene, zeneiség, a szép-nek, a szépségnek jelenléte, amely
nem melódia volt kezdetben, nem szerkezet, s még kevésbé 
akár a legnemesebb - programzene, hanem Isten csöndjének sű

rűsödése, szétáradó közeledés a teremtői elhatározás Legyenl-je
felé; talán Isten szeretetének tettereje volt ez a zene. Maga a Cse
lekvés. Csínján kellene hát bánnunk az elítélő s buzgó fölületes
séggel, amely a sürgölődést összetéveszti a tettel, s mélyen alábe
csüli (a tett alá) a csöndet, a szót, a szemlélődő szótlanságot, a ze
nét, egy mértékét vesztett, inkább izgága, mint dolgos, rejtetten
hiú s manipulatív aktivizmus szellemében; ha lehet egyáltalán
vele kapcsolatban szellemről beszélni.

A zene, a költészet, a művészetek, a hang, a szín, a mondat, a
rezgés, a ritmus a szellem teremtette forma, a legbensőségesebb
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értelemben. Ezért vagy nem tudjuk, hol vannak, vagy egyszerű

en nincsenek határaik. Tehát zene már a csönd előtti Csönd is,
és az még a zörej, a suhanás vagy a surrogás, a viharos megjele
nés vagy eltűnés utáni kozmikus lecsillapodás is. Zenéből jött
minden s jöttünk mindenestül, s zenében és Zenébe térünk
vissza. S talán lehet, hogy ez a szó, "zene" már nem is alkalmas,
vagy egyenesen alkalmatlan annak a zenének a megnevezésére,
ami túl van a zenén, mégis - már-már fölfoghatatlanul - zenei.

Legyünk résen. Zenéből vagyunk. Imádkozhatunk.

"'""'"
Persze, hogy az ember zenéje, a lélek szólamai, zivatara és züm
mögése az instrumentumokon, ahogyan az ujjak futkároznak a bil
lentyűkön, s megérintik a húrokat, s Brahms, Debussy, Telemann,
Chopin, Schütz, Kodály, Vivaldi, Liszt, Beethoven (bármit is ír róla
J. Cage), meg Cage, Lajta, Kurtág s Bartók, a minden népek zenéje,
meg G. Kremer egyetlen hegedűhangja, s a dobok, hát persze. S
még hányan, megállíthatatlanul. Mahler (a VIII. sz.). És Bach. És
Mozart. Part. Minden valóságot bizonyítanak anélkül, hogy bár
mit is bizonyítani akarnának. S a gregorián. Nem tudok különbsé
get tenni. Nem teszek különbséget. Nincs különbség, bennem
nincs a jó zenék között. Talán mert egyszer elteltem vele, ha jól
emlékszem, álmomban. Azóta ülök benne, ő meg átvonul rajtam,
mintegy szent közönnyel, de a könnyűléptű segédcsapatai bent
megkeresnek minden átereszt, rést, ereket shallójáratot.

Egy nemzetközi zongoraverseny résztvevőit hallgattam. Bar
tók III. zongoraversenyét kellett játszania három művésznek, kö
rülbelül két és fél órán át, más művek és előadók között. A lé
nyeg: egymás után háromszor hallottam Bartók művét. Már
régen szerettem ezt a darabot. Azt, ahogya klaviatúrán végigvo
nul ez a csillámló, éles, töredezettnek tetsző, fölfelé törő és
visszaeső hangmenet. Az első előadó még nyersebbé tette, s
mintegy kifordította sarkaiból a művet. A második szinte a mel
lünkig közelítette, majd lehalkítva eltávolította, bele az éjszaká
ba. A harmadik eljátszotta. Semmi mást nem tett, eljátszotta.
Úgy éreztem, mintha Bartók ült volna a zongoránál. Hogy lehet
ez? Mitől ilyen megdöbbentő, ha valami az, ami? Nagy tapsot
kapott. Minden a helyére került.

Zene vagyunk. Nem zenei, zene. Gyakoroljuk magunkat.
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