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Zeneszerzö,
zongoramüvész

Van-e a zenének
"egy jobb világba
emelő" hatása?
Van. Ahogyan egy rosszabb világba lehúzó hatása is van. Már Pla
tón megállapítja, hogy a zene a fülön át közvetlenül a lélekbe ha
tol. Ahogy fogalmaz: "Semmi sem okoz akkora kárt az államban
az erkölcsnek, mint amikor eltérnek az ildomos és mértéktartó ze
nétől. Mert a hallgatók lelke ennek nyomban hatása alá kerül, las
sanként elpártolnak, és nem követik már azt, ami tisztes és helyes,
ha a bujább hangnemek által valami szemérmetlenség, vagy nyer
sebb hangnemek által valami féktelenség és vadság keríti őket ha
talmába C..) Amidőn tehát hallószervünkön keresztül egészen lel
künkig hatolnak a ritmusok és a dallamok, nem kételkedhetünk
abban, hogy érzületünket magukhoz hasonlóvá formálják és vál
toztatják." Nem kell feltétlenül sátánista rockzenekarokra asszoci
álnunk. Elég, ha az otthon, az étteremben, a strandon, az autóban
folyamatosan hallgatott háttér-tapéta zenére gondolunk. Ugyanis
ennek is van mondanivalója! "Minden rendben, baj nem érhet,
nyugodj meg, lazíts és ringasd el magad!" A zene segítségével a
valódi hatalmi tényezők teljes nemzeteket tudnak illuzórikus nyu
galomban tartani.

A zenének azonban létezik egy jobb világba emelő hatása is.
Sok olyan embert ismerek, akiket J. S. Bach zenéje vitt közelebb
az Istenhez, a valláshoz, az egyházhoz. Mindannyian megta
pasztalták azt, hogy Bach muzsikájában olyan derű és olyan ki
egyensúlyozottság van, amely túlmutat az ember pszichés és
kreatív képességein. A jobb világba emelő zenék csúcspontjának
mégis a gregoriánt gondolom. Ez az ének Istent nem keresi, nem
megtalálja, nem eljut hozzá, hanem Istenben van; hullámzása
olyan, mint egy szemlélődő szerzetes lelkéé: pulzál, de nem
nyugtalan, örvendezik, de nem tombol, sír, ha kell, de nem jaj
veszékel. Hatása egészen elementáris, nem véletlen, hogy a
techno-partik végén gregorián énekkel csillapítják le a 140-es
vagy 156-os tempótól extázisba került "híveket". A gregoriánnal
kapcsolatban az az alapvető félreértés, hogy hangulatként kezel
jük, használjuk, főleg advent és karácsony táján. CD-ről hallgat
juk, ahelyett, hogy énekelnénk. Pedig a gregorián: beavatás, saját
zaklatottságunk és nyugtalanságunk ellenpontja, az Istenben le
vés, az időtlen idők éneke.
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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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