
Mozart és a 
teremtett világ zenéje 
Wolfgang Amadeus Mozartról szeretnék szólni röviden. Miért és mi-
lyen tekintetben nevezhető páratlannak ez a férfiú? Miért állítható, hogy 
szinte minden ütemmel, amely eszébe jutott, és hangjegyekké vált a 
keze alatt, olyan zenét alkotott annak, aki meg tudja hallani, amely-
ről a legkevésbé sem elég azt mondanunk, hogy szép: olyan zenét, 
amely nem szórakozást, élvezetet, emelkedett hangulatot nyújt az igaz 
embernek, hanem ételt és italt, olyan vigasszal és figyelmeztető intéssel 
teli zenét, amelyre szüksége van, nem virtuozitásban kimerülő, és nem 
is szentimentális, hanem mindig „megérintő”, szabad és felszabadí-
tó, mert bölcs, erős és szuverén zenét? Miért állítható joggal, hogy Mo-
zart a teológia (különösen a teremtéstan, majd aztán a végső dolgokról 
szóló tan) területéhez tartozik, jóllehet nem egyházatya, és a jelek sze-
rint nem is volt különösebben buzgó keresztény (ráadásul keresz-
ténynek is katolikus!), s ha éppen nem dolgozott, úgy tűnik, a mi mér-
tékeink szerint meglehetősen könnyelmű életet élt? Azért állítható 
joggal, mert valami olyat tudott a maga egészében jó teremtésről, amit 
az igazi egyházatyák és a reformátorok, amit az ortodoxok és a libe-
rálisok, amit a természetes teológiával és az Isten igéjével felfegy-
verzettek, főként pedig az egzisztencialisták nem tudtak ugyanígy, vagy 
legalábbis nem tudták kifejezni és érvényre juttatni, de a Mozart előtt 
és után élő nagy zenészek sem tudtak ebben a formában. E téren Mo-
zart tisztaszívű volt, s toronymagasan emelkedett az optimisták és a 
pesszimisták fölé. 1756–1791! Ebben az időszakban a vádlottak pad-
jára ültették Istent a lisszaboni földrengés miatt, s a teológusok és más 
jóravaló lelkek kénytelenek voltak nagy fáradsággal védelmükbe ven-
ni. Abban a kérdésben, hogy miként lehet szenvedés a jóságos Teremtő 
világában, Mozart Isten békéjét nyújtotta, amely magasabb rendű a 
magasztaló, vádoló, kritikai vagy spekulatív értelemnél. Isten béké-
je ott húzódott mögötte, és nem kellett sem harcolnia érte, sem ve-
szekednie miatta. Mozart azt hallotta, és akinek füle van, annak szá-
mára azt tette hallhatóvá, egészen a mai napig, amit az idő végén 
egyszer majd meg fogunk látni: az összefüggő és jól illeszkedő ren-
det. Mintegy e végpont felől hallotta a teremtés összhangját, a te-
remtését, amelyhez a homály is hozzátartozik, de olyan homály, amely-
ből soha nem lesz sötétség, a hiány is hozzátartozik, de olyan hiány, 
amelyből soha nem lesz hiba, a szomorúság is, amelyből azonban nem 
lehet kétségbeesés, a komorság is, amely azonban nem torzul tragé-
diává, a végtelen bánat is, amely azonban nem kényszerül arra, hogy 
uralkodóvá és abszolúttá emelje magát — ám éppen ezért a derű is, 
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saját határaival együtt, a fény is, amely azért annyira ragyogó, mert 
az árnyékból tör elő, a kellem is, amely azonban szálkás, s ezért soha 
nem kelt csömört, az élet, amely nem fél a haláltól, hanem nagyon is 
jól ismeri. Et lux perpetua lucet (sic!) eis — és az örök világosság fényes-
kedik nekik: a lisszaboni halottaknak is. Mozart éppoly kevéssé látta ezt 
a fényt, mint mi mindannyian, de hallotta az ettől a fénytől ölelt egész 
teremtett világot. És az ő szemében az is alapjában rendben volt, hogy 
nem valamiféle közbülső, semleges hangot, hanem a pozitívat erősebben 
hallotta, mint a negatívat. Csak a pozitívban és a pozitívval együtt hal-
lotta a negatívat, de egyenlőtlen tagoltságukban mindkettőt egyszerre 
hallotta (csak egy példa a sok közül: az 1788-ban írt g-moll szimfónia!). 
Sohasem elvont módon csak az egyiket hallotta. Mindig konkrét volt 
a hallása, s ezért alkotásai mindig totális zenét kínálnak. És mivel min-
den neheztelés és részrehajlás nélkül hallotta a teremtett világot, va-
lójában nem a saját, hanem a teremtett világ zenéjét szólaltatta meg, 
a teremtés kettős, de összhangzó istendicséretét. Nem szorult rá arra, 
és nem is akarta, hogy önmagát szólaltassa meg és állítsa előtérbe, sem 
az életerejét, sem a szívfájdalmát, sem vallásos érzületét, sem valamilyen 
programot. Csodálatosan mentes volt attól a görcsös aggálytól, hogy 
önmagától is mondania kellene valamit. Egyszerűen csak felkínálta 
magát arra, hogy mintegy alkalmat adjon a teremtés hangjainak meg-
szólalására: hogy a teremtés hangjaiként némi kürt, réz és húr, hogy 
a hangszerek (a zongorától és a hegedűtől a kürtön és a klarinéton át 
egészen a bölcs fagottig, s valahol közöttük, különösebb igény nélkül, 
s éppen ezért olyannyira kiemelten az emberi hang) hol vezető sze-
repben, hol kíséret gyanánt, hol összhangot alkotva mind azt nyújtsák, 
ami a sajátjuk, s így egyszerűen hallhatóvá váljanak, egyszerűen ját-
szani tudjanak. Mindegyiket megszólaltatta, az emberi érzéseket pe-
dig csak e zengés szolgálatában hangoztatta fel, nem fordítva. Mozart 
egész lényével csakis e zengést hallotta, és ezt közvetítette másoknak. 
És ezért akkor halt meg, ahogyan az okoskodók szokták mondani, ami-
kor életműve már elég érett volt ahhoz, hogy igazán beteljesedjen. De 
ki merné kijelenteni a Varázsfuvola, az 1791 októberében írt klarinét-
verseny és a Requiem után, hogy nem volt eleve beteljesedett? És nem 
volt-e jelen az egész már azokban a darabokban is, amelyeket tizen-
hat, tizennyolc éves korában írt, nem hallható-e meg abban is, ami gye-
rekkorából maradt fenn? Mozart mintegy ismeretlen katonaként, nyo-
morban halt meg, s Kálvinhoz és a bibliai elbeszélésben szereplő 
Mózeshez hasonlóan senki nem tudja, hol van eltemetve. De mégis mi 
jelentősége van ennek? Miért lenne fontos a sír, ha egy emberi élet el-
végezhette ezt a szolgálatot, s megszólaltathatta Isten jó teremtését, 
amelyhez az ember határa és vége is hozzátartozik, megszólaltathat-
ta egyszerűen és keresetlenül, ám éppen ezért derűsen, hitelesen és mély-
rehatóan? (…) Mozart révén hallhatóvá válik, hogy a teremtés a maga 
egészében Alkotóját magasztalja, s ezért tökéletes.
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