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szetben a "transzcendencia" jeleit és nyomait kémlelő kutatással
vagy az "istenkérdés az irodalomban" banalitásaival kell beérnie.

Egyetlen kivétel mintha azért lenne: a milánói Pierangelo
Sequeri nagyszerű életműve. Balthasar két zenei írásához írt het
venoldalas utószavában (Antiprometeo. II musicale neú'estetica
teologica di H. U. v. B. Milano, 1995) Sequeri a szép alig két évszá
zados esztétizálásától mentesen, az esztétika eredeti értelmében
(észlelés) vázolja fel egy teológiai zeneesztétika körvonalait, és mű

vei azóta is üdítően magasodnak a vallási művészetelemzések

síkföldje fölé (lásd újabban a misztika és a zene kapcsolatáról
[2005] és Mozartról [2006] írt könyvét). A zeneesztéta
fundamentálteológus meggyőzően beszél arról, hogy "a teológiai
esztétika legitimmé teszi a hit feltételeként felfogott szellemi!ér
zéki észlelés keresztényelméletét (amelyben összefonódik az
apostolok »szemtanúságának« hagyománya és a »lelki érzékek«
patrisztikus tana)" (Antiprometeo 86.), hogy "az érzékelhető való
ságnak pontosan a kereszténységgel kezdődött meg zenei jellegű

története" (126sk), s bár "a zene nem változtatja meg a világot,
lakhatóvá teszi, azt sugallva, hogy létezik a test romlatlansága, az
anyag szellemisége, az érzékek értelmi működése" (128.). Sequeri
világosan látja, hogy Balthasar szerint karunk döntő fejleménye
nem az úgynevezett antropológiai fordulat, hanem az igazságra
irányuló újfajta vágyakozás kialakulása, "amelynek alakja [az
igazságé] csak akkor lehet meggyőző, ha egybeesik megmutatko
zásának/bemutatásának csodálattal teli elismerésével"? A művé

szet pontosan ebben az értelemben tehet azért, "hogy hitelre mél
tó legyen a teremtmény végső rendeltetésének igazságára
vonatkozó tudásunk", s az ezzel számoló teológia visszaadhatja
az emberi vágyakozásnak az isteni igazság objektív jellegét 
"és ezzel együtt a kultúra összefüggésében is rehabilitálhatja" .8

Wolfgang Amadeus
Mozart
(... ) Senki se gondolja, hogy olyan egyszerű lenne tudni, kivel és
mivel is van dolgunk, amikor Mozartról beszélünk Mozart gaz
dag életműve rövid, ám mozgalmas életével együtt magában fog
lal valami olyat, ami sehogyan sem fejthető fel: sajátos titkot, ha
úgy tetszik És titkát látnunk kell ahhoz, hogy megértsük, miért
gyakorol oly eleven hatást zenéje (és zenéjével együtt személye)
egészen a mai napig.
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Aki csak egy kicsit is felfedezte magának, és megpróbál be
szélni róla, annak szavai látszólag leküzdhetetlen dadogásba fúl
nak. Így történt Seren Kierkegaard-ral is, aki egy ízben azzal fe
nyegetőzött, hogy "az egyházfitól az egyháztanácsig az egyház
egész szervezeti rendjét felforgatja", hogy mindenkivel elismer
tesse: minden nagy férfiú között Mozart a legnagyobb; ellenkező

esetben "kilép", elveti "hitüket", s olyan szektát alapít, "amely
nem egyszeruen Mozartot tiszteli a legjobban, de rajta kívül nem
is tisztel mást". De nem nevezte-e már az oly visszafo~ott Goethe
is a zenében utolérhetetlen "csodának" Mozartot? Es nem azt
látjuk-e számtalan más, kevésbé híres embernél is, hogy bár józa
nul egybevetik zenéjét korábbi és későbbi komponistákkal, rend
kívüli jelzők ("egyedülálló", "páratlan", "tökéletes") jutnak eszük
be róla? Csak rejlik itt tehát valami titok. Persze felvetheti valaki,
hogy nem jó elhamarkodottan ítéletet alkotnunk. Lehetséges
ugyanis, hogy aki Mozartot magasztalja, valójában Beethovenről

vagy Schubertről beszél, hiszen utolsó műveiben Mozart már elő

re felvillantotta legkiválóbb eredményeiket. Korai és középső kor
szakának darabjainál pedig a dicséret könnyen érheti a zeneileg
amúgy is hallatlanul termékeny 18. század valamely felhasznált
stílusformáját. Nemrégiben meg is próbálkoztak azzal (a kísérlet
hez kellett némi bátorság), hogy Mozart egész életművét (éppúgy,
mint az Ó- és Újszövetség esetében!) ama számtalan hatás elkülö
nítésével boncolják fel, amelyet korai és késő korszakában befoga
dott és feldolgozott: inspirálói között voltak J. S. Bach fiai, s végül
maga Bach is, közöttük volt Handel és Gluck, Joseph és Michael
Haydn, és még oly sok német, olasz és francia zeneszerző, akit
ma már alig ismer valaki. Talán éppen azért volt "egyedülálló",
mert nem valami újat hozott, nem forradalmat vitt végig, nem
akart különleges lenni, hanem a korabeli zene áramából táplálko
zott, a korabeli zene áramába merülve komponált, csak éppen ezt
a zenét félreismerhetetlenül sajátlagosan szólaltatta meg - mert
éppen tanítványként (és pontosan tanítványi minőségében "párat
lanul") tudott és akart mester lenni. Sőt talán nem is csak annak a
kornak a zenéje csendül fel nála. Nem lehetséges-e, hogy a korai
és késői Mozart senki máséval össze nem téveszthető alaphangja
magának a zenének az alaphangja? Lehet, hogy a zene alaphangjá
nak időfölötti formáját érte el és szólaltatta meg? Talán éppen
ezért oly nehéz vagy egyenesen lehetetlen konkrétan meghatároz
ni, mi adja a mozarti zene lényegét. És tanácstalanságukban talán
ezért jutnak kivételes jelzők azok eszébe, akik számot próbálnak
adni maguknak és másoknak Mozartról.

Elhangzott olyan vélemény, hogy Mozart zenéjében gyermek
(nyilván "isteni" gyermek), az "örök ifjú" szól hozzánk. Aki így
vélekedik, arra is gondolhat, hogy fájdalmasan rövid ideig élt,
de arra is, hogy vitathatatlanul gyanútlan és naiv volt minden
gyakorlati kérdésben (nővére kemény véleménye szerint kűlönö-
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sen házassága terén - és nem utolsósorban a pénzügyekben), s
beszélgetések során és kivált leveleiben még élete utolsó életé
ben is egy csomó kurta-furcsa dolgot engedett meg magának. A
hiteles beszámolók szerint ráadásul a különcségei éppen akkor
voltak a legmeglepőbbek, amikor a legkeményebben vetette bele
magát a munkába. De ha már "gyermeknek" akarjuk tekinteni
(egy ízben Jacob Burckhardt hevesen tiltakozott e minősítés el
lenl), jobb, ha arra gondolunk, hogya művészetének technikáját
valóban mesterien ismerő és ismételt kísérletekkel szüntelenül fi
nomítani igyekvő Mozart sosem terhelte azzal a hallgatóságát
(különösen nem a munkáibanl), hogy újra meg újra csak szabad,
vagy mondjuk azt: gyermeki játékát kínálta neki. Még mélyebb
re hatolunk azonban, ha észrevesszük, hogy, mint mondották
róla, "egy ártatlan gyermekhez hasonlóan" egyszerre tud "mo
sollyal és fájó panasszal fordulni felénk, anélkül, hogy szabad
lenne magatartásának okáról faggatnunk" . És gondoljunk csak
bele abba is, hogy Mozartnak nem adatott meg, hogya szó szo
ros értelmében gyerek lehessen: már hároméves korában a zon
goránál ül, négyévesen hibátlanul játszik kisebb darabokat, egy
évvel később már maga is komponál ilyeneket, apja egyidejűleg

fáradhatatlanul okít ja latinra, olaszra, franciára és főként a zene
tudományára, hatévesen koncertkörutat tesz, majd hétévesen újra,
ezúttal három és fél éven keresztül (eljutva Párizsba, Londonba,
Amszterdamba, hazafelé pedig Genfbe, Lausanne-ba, Bernbe, Zű

richbe, Winterhurba és Schaffhausenbe isl), Tizennégy és tizenhét
éves kora között (mikőzben folyamatosan operákat, miséket,
szimfóniákat, vonósnégyeseket stb. komponál) háromszor is Itáli
ába utazik. És később is ugyanígy folyik az élete! Gyermek lenne?
Aligha, inkább igazi kikent-kifent (ilyennek látta 1763-ban Frank
furtban Goethe), de szüntelenül gyakorló és alkotó csodagyerek,
akit álmélkodva csodált és kitüntetésekkel halmozott el a nagy
Mária Terézia, Franciaország királya (ne feledkezzünk meg Ma
dame de Pompadourróll) és az angol király, akit szakemberek ta
nulmányoztak, XIV. Kelemen pápa "lovaggá" emelt, az egyik bo
lognai tudós társaság pedig a tagjai közé választott. Mindez igen
komoly és serény apja irányítása mellett zajlott (Mozart számára
"nyomban a Jóisten után" következett), aki fia "tehetségének" ki
bontakoztatását és "hírnevének" elterjesztését egyaránt helyesnek
és szükségesnek tartotta Isten dicsőségére (ami gyermeke tettek
ben is kifejeződő egyetértésével találkozott). A svájciak számára
szörnyűség hallani, hogy "Wolferl" teljesen el volt zárva, illetve
fel volt mentve az iskolai oktatás jótéteményétől! Mivelhogy más
tennivalója akadt! Elképzelhető, hogy harminchat éves korában a
halálát okozó ismeretlen betegség csíráit itt, rendhagyó ifjúkorá
ban kell keresnünk. Az is csodaszámba megy, hogy annak ide
jén nem kerekedett belőle felfújt kis hólyag: talán egyszerűen

azért nem, mert nem volt ideje rá. Csak éppen olyan gyerek
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nem volt soha, mint a többi: ez volt az ára annak, hogy maga
sabb értelemben "gyermek" lehessen. Egy pillanatra sem szabad
megfeledkeznünk erről, máskülönben könnyen ostobaságokat
gondolhatunk és mondhatunk a kérdésről.

Egy időben Mozart zenéjét előszeretettel nevezték kellemteli
nek és derűsnek, őt magát pedig a kikezdhetetlen derűjű rokokó
hirdetőjének tekintették, sőt szinte Napistennek állították be.
"Május gyermeke", aki "derűs orcáján boldog mosollyal" jár-kel
a "múlhatatlan kékségű ég" alatt - ilyennek énekelte meg a
szintén fiatalon elhunyt svájci zeneigazgató, Friedrich Theodor
Fröhlich 0803-1836). Mozart azonban nem volt ilyen, és ma sem
tekinthető ilyennek: nem ilyen volt az élete, a zenéje pedig vég
képp nem. Amikor egy angol kortársától, aki személyesen is is
merte, megkérdezték, hogy "boldog" ember volt-e, az kurtán
csak annyit felelt: "Sohasem volt." Nem lenne szabad elfeledkez
niük erről azoknak, akik szerint zenéje olyannyira "boldogító"!
Ide tartozik az a sejtésünk is (bár több, mint sejtés), hogy bár
Mozart elég gyakran volt szerelmes, voltaképpen - Musica úr
nön kívül - soha nem szeretett igazán nőt. És tudnunk kell
azokról a negatívumokról is, amelyek következtében később el
hidegült édesapjától, kellemetlen helyzetbe került Colloredo
salzburgi érsek szolgálatában, ismételten művészi csalódások ér
ték Bécsben, családja állandó pénzhiánnyal küszködött, s vége
zetül ledöntötte a betegség. Mozart sokat nevetett, de egyáltalán
nem azért, mert olyan sok oka lett volna rá, hanem mert (és ez
egészen más) mindennek ellenére lehetősége és szabadsága volt
a nevetésre. Mert hát ez is igaz - és alighanem ez az igaz abból
a tündérmeséből, amelyet Mozartról, "május gyermekéről" hall
hatunk: hogy tudniillik (századunk egyik éles elméjű francia író
ját idézve) sohasem ismerte a kételyt. Ez teszi oly felzaklatóvá
és megnyugtatóvá zenéjét: egészen egyértelműen olyan magas
latról száll felénk, ahonnan (mert ott minden megismerhető!) lát
ható a létezés jobb és baloldala, az öröm és a fájdalom, a jó és a
rossz, az élet és a halál, mindkét dimenzió a maga valóságában,
de határoltságában is. Ó, a mi jó öreg Hans Georg Nágelink ("A
legszentebb éj" szerzője). aki éppen műveinek jellegzetes kont
rasztjai miatt dorgálta meg Mozartot! Hogyan is lehetett ennyire
félreérteni őt ebben a vonatkozásban? Nem, Mozart nem volt
szangvinikus, nem volt optimista (még a legpompásabb dúr-té
telekben, a szerenádokban és a diverimentókban sem, sem pedig
a Figaroban vagy a Cosi fan tutteban!). De éppúgy nem volt me
lankolikus, nem volt pesszimista sem (nem pesszimista a rövi
debb és a hosszabb g-moll szimfónia, nem az a d-moll zongora
koncert, még a disszonancia-kvartett, sőt a Don Giovanni
nyitánya és vége sernl). Mozart a valóságos, a kettősség szabdal
ta életet foglalta zenébe, ennek ellenére azonban Isten jó terem
tésének talaján, s ezért (erre vonatkozik, amit győzedelmes "kel-
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leméről" hallunk) folyamatosan balról jobbra fordulva, sosem
fordítva. Mozartnál semmi sem lapos, és semmi sem nélkülözi a
mélységet. Mozart nem éri be akármivel. De nem is hagyja elra
gadtatni magát, sosem esik lázba. Egyszerűen csak konkrét hatá
rok között elmondja, hogy milyenek a dolgok. Zenéje ezért szép,
jótékony és megindító. Nem ismerek egyetlen más zeneszerzőt

sem, akiről elmondható lenne ugyanez.
Mozart egyetemes. Nem győzünk csodálkozni azon, mi min

den szóba kerül nála: a menny és a föld, a természet és az em
ber, a komédia és a tragédia, a szenvedély minden egyes formá
ja és a legmélyebb belső béke, Szűz Mária és a démonok, az
egyház emelkedett liturgiája, a szabadkőművesek különös ünne
pélyessége és a táncterem, az ügyefogyottak és az eszesek, a
gyávák és a - valódi vagy látszólagos - hősök, a hűségesek és
a hűtlenek, az arisztokraták és a földművesek, Papagen o és
Sarastro. És mintha mindannyiukra nemcsak úgy valamennyire,
hanem teljes lényével gondot fordítana: esőt és napfényt bocsát
mindkét csoportra. Ha nem tévedek, ez tükröződik abban, aho
gyan (szeretetteljesen, de mintegy önkéntelen szükségszerűség

gel) az emberi énekhangok vagy (a koncertművekben) egy-egy
meghatározó szólóhangszer és a kíséretet biztosító (de annál
mindig többet is nyújtó) vonósok és fúvósók közti kapcsolatot
kialakítja és elrendezi. Betelhetünk-e annak hallgatásaval. ami a
mozarti zenekarokban zajlik, folyik és mozog, hallgathatjuk-e
eleget, mi minden bukkan fel nála váratlanul, de mindig a meg
felelő helyen, s érvényesül a maga sajátos emelkedettségében
vagy mélységében, a maga hangszínében. mintha kicsiny ke
resztmetszetben az egész kozmosz dalra fakadna? Mert az em
ber Mozart pontosan a kozmoszt hallotta és - miközben ő

maga csak közvetített - fakasztotta dalra! És ezt akár "páratlan
nak" is nevezhetjük. Ám még ekkor is beleütközünk valamilyen
rejtélybe. Ismereteink tükrében nem állíthatjuk, hogy Mozart
akár csak a legcsekélyebb mértékben is érdeklődött volna korá
nak gazdag természet- és szellemtudománya. művészete (nem
számítva a zenét), például a klasszicista költészet iránt. A
könyvtárában megvoltak Goethe költeményei; a költőhöz való
viszonya konkrétan azonban csak az ibolyáról szóló dal megze
nésítésében mutatkozott meg. Tudomásom szerint a korabeli iro
dalomról - legalábbis írásban - csupán annyi mondanivalója
volt, hogy megemlítette Chr. F. Gellert halálát (egyik ifjúkori le
velében "tudósként" említi), és humorral elegy személyleírást
nyújtott a költő Wielandról, akit 1777-ben futólag megismert
Mannheimban. Annak végképp semmi nyoma írásaiban, hogy
élt volna a korban egy Immanuel Kant nevezetű személy! De
olyan szakaszra sem emlékszem a leveleiből, ahol ne csupán
érintőlegesen szólna arról, milyen benyomást gyakoroltak rá ha
zájának és az általa beutazott országoknak a tájai és építészeti
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alkotásai. Mörike Prágai utazás című híres elbeszélésében arról
olvasunk, hogy Mozart az elébe táruló látványban gyönyörködik
- de az elbeszélő inkább a képzelőerejére támaszkodik, mint
sem a valóságra. És valószínűleg azok igyekezete is hiábavaló,
akik az egykori Salzburg és környezete alapján próbálják megér
teni Mozart alakját. Mozartot azonban szemlátomást a korabeli
politikai események sem érintették és foglalkoztatták különöseb
ben (ne feledjük: köztük volt a francia forradalom kirobbanása is).
Vagy idézzük fel azt az anekdotát, miszerint Marie--Antoinette, a
hatéves főhercegnő, Franciaország későbbi boldogtalan királynő

je segítő jobbo t nyújtott a bécsi udvar ragyogó parkettjén meg
csúszó gyermek Mozartnak, aki cserébe váratlanul házassági
ajánlattal rukkolt elő? Valóban úgy tűnik, hogy, alakuló-változó
emberi és művészi kapcsolataitól eltekintve, egész életében csak
az kötötte le igazán a figyelmét, ami a zenéhez kapcsolódott.
Felmerül a kérdés, hogy mégis honnan ismert mindent olyan
pontosan, ahogyan azt zenéje tükrözi: legalább olyan jól, mint
Goethe, akinek minden dimenzióra, a természetre, a történelemre
és a művészetre egyformán érzékeny szemléletmódját látszólag
egyáltalán nem ismerte - és kétségkívül jobban, mint a történe
lem milliónyi olvasottabb, a szó bevett értelmében "műveltebb"

és érdeklődöbb koponyái, a világ és az ember ismerői? Nem
tudok választ adni a kérdésre. Olyan szervei kellett hogy legye
nek, amelyeknek kőszönhetöenkifelé tanúsított különös zártsága
ellenére valójában egyetemesen tudta érzékelni mindazt, amit
megingathatatlanul egyetemesen is adott vissza azután.

Bach zenéjével ellentétben Mozart muzsikája nem hirdet üze
netet, és Beethovenétől eltérően nem is életvallomást fejez ki.
Mozart nem tantételeket önt zenébe, és végképp nem saját ma
gát. Megítélésem szerint mesterkéltek és erőltetettek azok a felfe
dezések, amelyekre e két vonatkozásban jutottak, különösen ké
sői alkotásainál. Mozart semmit sem akar mondani: Mozart csak
énekel és hangokat szólaltat meg. Ily módon pedig semmit sem
erőltet rá arra, aki hallgatja, nem követel tőle döntést és állásfog
lalást, egyszerűen csak szabaddá teszi. Alighanem akkor kezd
jük örömünket találni benne, ha hajlandók vagyunk elfogadni ezt.
Egy ízben a halált az ember valódi, legjobb barátjának nevezte,
aki minden nap megjárja az ember gondolatait, és Mozart művei
ben kézzelfogható, hogy ő maga valóban naponta gondolt is rá.
De ennek sem kerít nagy feneket, az emberben egyszerűen csak
felsejlik a gondolat. Még csak Isten dicséretét sem akarja zengeni.
De pontosan ezt teszi: alázatával, amely révén, úgyszólván merő

eszközként, felhangoztatja, amit nyilván hall, ami Isten teremté
séből behatollényébe, felszáll benne, és kikívánkozik belőle.

Ezek után már csak egy megjegyzést komoly szakértők által
is fanyalgással emlegetett egyházi zenéjéről. Sokan túl világinak,
sőt túlságosan is operákat idézőnek nevezik - és a zeneszerző
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mentségére fantáziátlanul azt hozzák fel, hogy csupán a kor ál
talános divatját követte. Mindebből annyi igaz, hogy egyházi da
rabjaiban valóban nem tett eleget annak az ismert programnak,
miszerint a hangoknak csak a szavakat szabad szolgálniuk és
megvilágítaniuk. De valóban ez lenne az egyházzene egyetlen
elképzelhető programja? Mozart másrészt az operáiban sem járta
ezt az utat. Ha a hallásom nem csal meg, a zenei hangok egyhá
zi és egyéb darabjaiban egyaránt szabad ellenpólusát alkotják a
szövegnek, amelyre íródtak. Erőt merítenek belőle, együtt halad
nak vele, körültáncolják. Megfelelnek neki - ami azonban azt je
lenti, hogy tőle független, önálló életet nyernek és bontakoztatnak
ki. Mozartnál ugyanakkor a konkrét hangok a konkrét szavaknak
felelnek meg, a konkrét kompozíció az adott szövegnek, és sosem
valami másnak. Szabadkőműves zenéje nem lehetne a Requiem
muzsikája. Másfelől a c-moll mise szopránjával (a Laudamus ténél
és az Et incarnatus estné1) semmiképpen sem énekeltethette
ugyanazt, mint például a Figaro apródjával a "Ti, kik ismeritek a
szív vágyait" résznél stb.: jóllehet és mivel mindkettejüknek
ugyanazt az egyedi hangszínt adja. Mindkét esetben hallja és
tiszteli a szöveg konkrét tartalmát és jellegét, de mindkét esetben
a saját zenéjét adja hozzá - a szöveghez igazodó, de igazodása
ellenére is önálló, szuverén képződményt. Hogy zenéje megfelelő

képpen viszonyul-e a szöveghez, azt minden esetben kűlön-kűlőn

meg kellene vizsgálnunk, még az egyházi szövegeknél is (és
nem szabad előítéleteket keltenie bennünk az egyházi és a világi
zene általános megkülönböztetésének). És így alighanem fokoza
tosan ráébrednénk, hogy zenéje - bár egészen meglepő formá
ban - teljességgel összhangban van az egyházi szövegek objek
tív állításaival. Talán azért, mert Mozart egyházi hangzásvilágát
is olyan helyről hallotta meg és adta tovább, ahonnan Isten és a
világ ugyan nem olvad egyetlen egésszé, de meglátható és fel is
tűnik az egyház és a világ pusztán relatív különbsége, feloldha
tatlan összetartozása (bár nem téveszthetők és moshatók össze):
mindkettő Istentől ered, mindkettő Istenre irányul.

Végül egy fájdalmas tény: rövid alkotóperiódusához képest
nagyon sok mű maradt fenn Mozarttól - de talán még több az
olyan alkotás, amelyet nem ismerhetünk, és nem is fogunk meg
ismerni. Mozart ugyanis egész életében előszeretettel rögtönzött,
azaz a képzeletére hagyatkozva szabadon játszogatott a hang
szernél: nyilvános koncertjein éppúgy, mint kicsiny hallgatóság
körében (olykor órák hosszat is), és senki sem jegyezte le utólag,
amit játszott - egész világot alkotnak ezek a csak egyszer fel
hangzó és aztán végérvényesen szertefoszló Mozart-darabok!

Hogy milyen volt a külseje? Biztosan nem olyan, amilyennek a
legtöbb fennmaradt kép ábrázolja (valamelyest mindegyiken a
Napisten lép elénkl). Valószínűleg a sógora, Joseph Lange által
1782-ben festett (befejezetlenül maradó) olajkép közelíti meg -
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külső és belső okokból - a legjobban a valóságot. Mozartnak kék
szeme és hegyes, nem igazán rövid orra volt, egy másik angol le
írása szerint .felnínően kistermetű, egészen sovány és sápadt
volt, fejét dús, szép szőke haj borította, amelyre mintha büszke is
lett volna". Amúgy szeretett billiárdozni, táncolni és élvezte - a
puncsot: "láttam, hogy nagyon sokat fogyasztott ebből az italból".
Nem mondhatnánk, hogy megkapó személyiséget mutatnak be ne
künk! Hogy ki és mi is volt, azt rendszerint nyilván nem lehetett
látni, csak akkor vált láthatóvá (vagy talán akkor is csak meghall
hatóvá), amikor zongorához ült. Akkor azonban a hatalmas Wolf
gang Amadeus Mozart volt. Legyünk hálásak, hogy legalább az
ilyenkor történtek roppant visszhangján keresztül el tudjuk érni őt!

A búcsú-tercett
Miért tárul fel a rémület hatalmas, sötét kapuja, miért torkoll az út
elemi erejű próbatételbe, ahol "mintegy tűzön keresztül" majd el
dől, mennyit ér hűségünk ismeretlen aranya, és "tengernyi víz
sem olthatja ki a szeretetet", miért kell a bölcsnek szelíd, könyörte
len erővel az ítéletbe taszítania, s az ember iránti szeretetét miért
csak az elválást kikényszerítőkard formájában szabad kinyilvání
tania - a kérdés fel sem merül. Mint a folyam a vízesés irányá
ban, úgy árad az élet engedelmesen és készségesen az elkerülhe
tetlen felé, amelyre minden fájdalmas szó ráillik, de egyik sem fe
jezi ki teljesen: sors, elválás, kiszámíthatatlanság, szorongás, féle
lem és halál. Ami él, fellázad a pusztulás ellen, de riadt visszahőkö
lése nem ellenkezés vagy kétely jele, hanem magához az élet szép
formájához tartozik: nem a lélek szegül szembe a sorssal, hanem a
sors ágaskodik fel próbára tevő palánkként a továbbemelkedésre
képes lélek előtt: "Nem csapódnék oly szép tajtékzással magasba a
szív hulláma, / lélekké sem válék, / ha vele szemben az ősi, néma
szikla nem állna - a Sors." (Szabó Ede fordítása) Lélekké válnék. Me;t
itt már nem a szív világa, az izgatott törekvés, a vágy hallatja hang
ját, hanem a szellemi lélek, a boldogítóan megfoghatatlan lélek, aki
ott fúj, ahol akar, aki megragad bennünket (a szellemi lélek módján,
lelkesítve, lélekborzolóan és lélekemelően), és átfúj rajtunk, lélekkel
átitatott és ezért a legfőbb lény iránt lelkesült élőlényeken. Bár igaz,
hogya szív hulláma csap magasba és tajtékzik: három szív, akit a
közelgő elválás már előre magányba taszít, mezítelen eksztázisában
azonban mégis egy a közös sorsban. A hős, aki felkészült a sötét
útra, nem fél, de, ahogyan emberhez illik, vibráló izgalommal néz a
kaland elébe, s iránytűként csak kiválasztottságának jelképe, a va-
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