
Dezső László

MOZART ÉS A HALÁL

1791 júliusának egyik éjszakáján a halálát közelední érző Mozart
rejtélyes látogatót kap. Ismeretlen, gyászruhás férfi kopogtat be hozzá
és egy névtelen levelet nyujt át neki. A levél udvarias hangon halotti
mísér rendel a zeneköltőnél. Mozart megdöbben és túlvilági intést lát az
ajánlatban. Munkához fog és azzal a tudattal dolgozik, hogy requiemet
komponál a saját halálára.

Sokat foglalkoztak már a csodálatos Requiem e títokszerű, r.eJgénybe
illő keletkezésével. Kiderítették, hogyagyászruhás ismeretlen egy grófi
lakáj volt, a megrendelő pedig Walsegg Ferenc gróf, adilettárus
muzsikus, aki szerette. ha ra házi hangversenyein névtelenül előadott

művek szerzőjének őt tartották. A R,equierm;rt 1791 februárjában el
halt feleségénelo gyászünnepém~ rendelte, ahol magát mint szerzöt akarta
Ieltüntetní. Mikor azonban a Requiem keletkezését történetiségében kö
zelítjűk meg. az igazi titok nem a gyászruhás ismeretlen, hanem a
mozarti lélek, melyekkor. a Requiem írása közben, végső kíteljesedé
sének korszakát éli.

A lélek kiteljesedésének erre a végső korszakára szeretnénk némi
világot vetni akkor, arnikor a Requiem keletkezését egy eléggé szokat
lan oldalról közelitjük meg. Míután a halottak lelki üdvéért könyörgő

mísét alkotója a tulajdon halálára írta, felvetődik a kérdés, mennyiben
szolqálhana a Requiem Mozart lelkeűdvösséqét? Ez a szempont a
..vallásos művész" problémáját idézi, és a kérdést így is megfogalmaz
hatnánk. megmenthe ti-e az alkotás a művész lelkét?

Huxley azt mondja egy könyvében, hogy az alkotóknak munkájuktól
nem jut idejük a saját lelkükkel törődni. Elítéli Dantét, aki istenlátásra
vezető csodálatos útját nem lelki elmélyedésre, hanem kicsinyes személyi
és politikai ügyeinek igazo!ására használta fel. Eszerint a művész csak
a művészeten kívül kereshetne lelke megváltását? Amadeus Wolfgang
Mozart földi életének utolsó hónapjai míntha valami másra tanítanának
bennünket.

A művész számára élet és alkotófolyamat SZ01'OS egységbe forr: a
kettő színte egyet jelent. Az élettartamról leváló objektumok: az alkotá
sok ugyan születésük pillanatától önálló életet élnek, eredetük; azonban
az alkotófolyamatban. a müvészi munkában gyökerezik, mely nem vá
lasztható kűlön az alkotó életétől.

Elet-ütem és alkotásláz e szoros egysége Mozartnál különösképpen
szembetűnő. A hároméves gyermek már a zongorát keresi, és játszani is
csak akkor hajlandó. ha muzsíkát hall. Ez a titokzatos, muzsikával való
eljegyzettség később sem szűnik vagy lazul egy pillanatra sem. A halá-
los ágyán szenvedö férfi éppúgy dallamok meqszállott]a, mint a játékos
kisgyermek. Élete utolsó percéig a lelkéből feltörő melódiákkal viasko
dott. Milyen természetű volt ez a müvészet, mely másra nem hagyott
időt? Tartalmazott-e olyan elemeket akár belső természetében, a.kiU
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témaválasztásában, melyek a végső órában, a lelket egészen elfoglalva,
segítséget nyujthattak?

Mozart 1756 [anuár 27-én született Salzburgban. A szülöí ház ko
moly, katolikus szellemében nőtt fel. Leveleinek tanusága szerínt a qyer
mekségében kapott vallásosság még a Hatalemberben is megtalálható.
Mikor párisi utazásában elvesziti anyját s egyedül marad áz idegen. el
lenséges városban, a vallásosság ereje tartja fenn.

De külsö életének kapcsolatai is vallásos légkörbe vonják. A salz
burgi érsek szolgálatában eltöltött idő témaválasztását szükségképp az
egyházi zenére irányitja. Míkor azonban ez a szolgálat megszakad, az
egyházi zene hatása Í3 megszünik Mozart életére.

Tizenhat miséjét, három litániáját, két vecsernyéjét és harmincöt
kisebb terjedelmű egyházi művét jóformán mínd huszonnégy éves kora
előtt írta, Későbbi a befejezetlenül maradt C-moll mise, melyet 1782-ben
fogada!omból komponált, beteg menyasszonya gyógyulására. Ettől kezdve
érdeklődése egészen az 1791-iki júliusi éjszaka titokzatos meqrendeléséíq
nem fordult liturgikus témák felé.

Mit mond számunkra ez a korán befejeződött egyházzenei termés?
Míndenekelött kétségtelen, hogy túlnyomó része hiva,tali kötelesség

ből jött létre a salzburgi érsek szolgálatában. Ez a körülmény már magá
ban is erős fékezője az igazi bensőségnek. R.észleteikben csodálatos finom
ságokat tartalmaznak. de a fiatal alkotó itt még nem képes az érett mű
vészre jellemző egységbefoglalásra. A táncos könnyedség néha egyene
sen akadályává lesz az elmélyülésnek. áhitat helyett világias örömöket
idézve. A valódi élményszerűségetáltalában hiába keressük Mozart ifjú
kori egyházi műveíben.

Ezt igazán akkor értjük meg, ha tekintetbe vesszük. hogy Mozart
egész pályája az állandó és gyors emelkedés jegyében áll. Mídön a zene
történet hozzá hasonló nagyjaival mérjük; össze életét. ez a legfeltűnőbb.

Az állandó emelkedés oka korai halálában rejlik. Mozart harmincöt éve
sen abban a korban halt meg, amelyben más zenei naqy.iáqok még csak
elkezdték halhatatlan műveiket írni. A harmincöt éves Bach. Beethoven
és Wagner java alkotásai még nem születtek meg. Mozart viszont ekkor
már egész oeuvre-jére vísszapíllanthatott. Élete azonban. mely így jófor
mán csak kifejlődésének története, mást is bizonyit. Azt, hogy hamarabb
ért fel a Parnasszus csúcsára. mint társai.

S itt tűnik elénk a gyors emelkedés oka: szellemének ruqalmassáqa.
Az a művész, aki egyszerre komponálta a korábbi egyházi művektöl el
térő bensőségű Csmoll tnisét egy vígoperával (Szöktetés a szerályból) ,
elég bizonyságot tett erről a ruqalmassáqról, de nem ez az egyetlen bi
zonysága. Magatartása olykor mínt tiszta csodálkozás. mínden élmény
nek való feltétlen odaadás jelenik meg. mely átvezet bennüket a ptoblé
mátlansághoz. mínt mozarti tulajdonsághoz.

A problémátlanság kétféle lehet; Keletkezhetik a problémák meg
oldéisából, de születhetík az észseoeoö-képesséq hiányából is. Számtmk.ta
úgy tűnik, Mozartnak mind a kétféle magatartáshoz . köze van.

A gyermek. aki udvari koncertje alkalmával Mária Terézia nyakába
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tig;ik. Mfu.iaAntóniártak pedig megígéri. hogy elveszi feleségül, felnőtt
életében is megőrzött valamit ebből a gyanútlan gyermekességből. Apja,
1782-ben azért ir> ellenzi hevesen házasságát. mert tudja. hogy fia' a ter
mászetében rejlő naivság áldozata. F.eleségül vesz egy lányt. minden na
gyobb érzelem vagy szcnvedely nélkül, főként sajnálkozásból és mek~
kedélyének ösztönös emberszeretetéből. A lány anyja ezt ravaszul ki
használja. kihasználja bizonyos fokig maga a lány is. aki színtén nem
murat túlságos szenvedélyességet. Sót: erkölcsi érzéke körül némi nyilván
való hiányok mutatkoznak, melyck más férfit gondolkozóba ejtettek
volna. Mozart ezeket nem látja. illetve amennyiben látja. csak szelíd
szernrehányással él, és feleségül veszi Weber Konstanzát.

A probléma észre-nem-vevese azonban lelki életében mélyebben:
éppen a vallással szemben is mutatkozik. A katolikus szellemben nevel
kedett Mozart későbbi élete során szabadkőművesse lesz. a szentséqek
hez sohasem járul. ugyanakkor azonban nem veszíti el- Istenbe vetett
hitét. és a sir felé közeledő apjának ezeket írja 1787-ben:

.A halál életünk valódi véqcél]a, és én pár év óta ezt az igazi. jó barátot
úgy megismertem. hogy képe többé nemcsak nem ijesztő számomra. hanem
egyenesen nagyon megnyugtató és vigasztaló! és köszönörn Istenemnek. hogy
alkalmat adott nekem megismerni a halált. mínt igazi boldogságunk kulcsát.
Sohasem fekszem le anélkül, hogy ne gondolnék arra. másnap talán mar nem
leszek -- pedig Ismerőseim közül senkisem rnondhatja, hogy moqorva. vagy
szornorú vagyok . . ."

Bensőséges Isten-hite és szabadkőmüves-szimpátlája a történeti hát
terben nem tűnik szokatlannak. A humanista. általános emberszeretetet
hirdető, eszmék megfeleltek filantróp gondolkodásának. ebben csak korá
nak áramlatát követte. II. József császár. 'a színtén szabadkőműves

szimpatizáns és felvilágosult uralkodó emellett gyakorló katolikas volt.
és a szentséqekhez járult. Mozart sohasem gyónt. míndazonáltal nem tu
datosított magában egyháztól elszakadó gondolatot. Nem volt kutató,
töprengő lélek. Ösztönösen a megnyugvást. a harmóníát kereste. akár
úgy is. hogy nem számolt problémákkal, mikor. pedig számolnia kellett
volna. Világnézete csupán az Isten-hít és a halálban való- megnyugvás
harmonikus, de kevés pozitívumot nyújtó. szűk körére szorítkozott.
A vallással szemben megnyilvánuló magatartása tehát könnyedségének
abból a fajtájából táplálkozott, mely nem veszi észre a problémákat.

Vajjon e könnyedséq másik módja, a problémákon való úrrálevés
fölénye meanyíben található meg nála? Ez a kérdés az érett mozarti
müvészer belső természetének vizsgálatához vezet bennünket,

.. .. ..
A művészí alkotásnak egy sajátságos médjával állunk itt szemben.

Ez a különleqes, mozarti jellegzetesség: a formai befejezettség állandó
jelenléte muzsíkájában.

A befejezettség fogalma azonban zártságot is jelent. Másszóval: vé
ge&<;éget. korlátok közé szorítást. Anélkül, hogy merev kategóriákat akar-
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nánk felállítani. felötlik bennünk ezen az' alapon a klasszikus és roman
tikus alkotások különbséqének gondolata.

A klasszikus alkotás tökéletes befejezettségében. megformáltságá
ball úgyszólván kimerít mínden lehetőséget. Elhelyezkedés a végesség
ben. Érzéki valóságán kívül nem látszik tudomást venni semmi másról
A forma szinte tartalommá is válik. Ez a jellemző sajátossáq a rokokó
zcnében.v-> tehát Mozart korában ..- is nagyon jól megfigyelhetó. A "leg
közelebb eső veszély itt a sekélyesség: a tartalmát vesztett forma.

A romantika határtalansáq-váqya viszont nem tűri a korlátokat
A naqyszabá.sú beethoveni dallamok sajátja a bc ícjezctlenseq tragédiája.
mely íGY a végtelenség felé nyit utat. A veszély tehát itt éppen az ellen
kező lehet: a romantika bizonyos értelemben a kifejezés válsága. A tar
talom itt nem hiányzik. sőt: elnyomja a formát

Úgy tűnik tehát. a müvé sznek mindenkepen hiányokkal kell meg
küzdeníc. Vagy ki tudná magát fejezni. de nincs elegendő mondani
valója. vagy oly végtelen tartalmat akar formába önteni. hogy azt for
mai készsége nem birja el.

Természetesen. egyik müvész sem tartozik míndenestöl egyik vagy
másik típushoz. Mégis, egyéniségük túlsulya rendesen jobbra, vagy balra
hajIítjaőket. Mozart megvalósítja e két típus között az egyensúlyt: a
végtelenség kifejeZéSét.

A ..végtelenség kifejezése" nem akar itt feltétlenül értékelő meg
állapítás lenni. A művészi nagyság nincsen kizárólag ehhez a megjelení
tési formához hitve: a kifejezhetetlenség traqikuma, derékbantörese sok
szor lenyüqözöbb, fenséqcsebhJehet. A nagyszabású tartalom tökéletes
Iorrnáltsáqa azonban a teljess{>g érzését kelti, és oc' kell vallanunk. hogy
e tekintetben Mozarthoz a müvészek hosszú sorában alig találunk
hasonlót.

Ö ugyanis a zártság kedvéért nem mond le a végtelenről. Nem
rokokó-zenész, aki a tetszetösen kikerekített forma tartalomnélküli bör
tönében. él. De nem is torzóban maradó romantikus. aki nem látja képes
ségeinek határait, és haszontalanul erőlködik.

Mozart nem erőlködik. Tudja. hogy valódi méreteíben sem az életet,
sem a szépséqct nem lehet ábrázolni. A legjobbat választja, az egyetlen
megoldást. Kifejezésének lezárt formáit a végtelenség sztmbolumeoé te
szi, s így megmenekül a zártság véqesséqétől. A szimbolum sohasem le
het véges, hiszen lényege éppen az, hogy túl mutet önmagán. Innét van.
hogya végtelenség mint transzcendens, metafizikai háttér körülöleli rnű

veszetét. Ezt értik sokan muzsikájának ..mísztíkáján" . s ez okozza. hogy
a földöntúli, mint állandó kísérö, még leqjelentéktelenebb zenei gondo
lataiban is jelentkezik.

Csak egyensúlyban lévő, harmóníkus lélek sajátossága lehet, ha al

végtelenség-vágy formához kötve jelentkezik. E transzcendens igény az
esztétikai formák kisebb rendjében felismeri az őrök formák nagyobb
rendjének szímbolumát. A vágy itt a rend és a formák magasabbrendű

végtelenjére irányul. szemben a romantikus alaktalan váqyakozásával.
akí a végtelenséget valami ..szent rendetlenséqnek" gondolja.

A végtelenség 'szímbolíkus kifejezése tehát egy metaíiztkai háttér
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állandósulásáhoa, ezen keresztül pedig egy transzcendens, életjeietti
szférába vezet. Egyoldalúan természetesen ez is veszélyeket rejt: teljes
elzárkózást és embergyűlöletet eredményezhet (mint a költészetben
Mallarmé példája bizonyitja ). Mozartot azonban érzelmi világának gaz
dagsága megmenti ettől. Müvészetén végig ömlik a szetetet, mint minden
mélyebb megértés igazi forrása.

A szeretet, az életfelettiséggel párosulva, Mozartnál sokféle alakot
ölt. Operáiban mély lélekábrázolásokhoz vezeti. Megnyilvánul teljesség
vágyában is, me.y nem elégszik meg az anyagtalan világban való elzár
kózással, hanem az érzéki világot: az anyaqszerüt is magához öleli.
Az emberi szenvedélyak ábrázolásánál a legmélyebb réqiókba is leszáll.
de felsőbb összeköttetéseit mindvégig megtartja (Don Juan). A mozarti
rnelódía kíbornló, érzéki szépséqe is önmagán túl mutat: a test és lélek
örök-emberi, szétbonthatatlan egységét hirdeti. Ezt példázza hangszere
Iésí technikája és az a mód is, ahogyan a hangszer anyagával bánik.
Felfedezi a hangszerek anyagszerüségének addig még' rejtett értékeit.
megszelaltatja öket .5 a kifejezesben érzéki mivoltukat a szellemi szép
ségek szolqálatába állítja.

Egy művész aki az életfelettiség szférájáhól a szellemi és érzéki
valóságokat maqasabbrendüeqyséqben látja. nem lehet más csak harmó
nikus. Ez ís problémátlanság, de annak másik fajtája. Nem naívságból
következík. hanem magatartását a problémákon való úrrálevés fölénye
adja. .

Ezért derűs. könnyed és maqasbalendülö, Fölénye egészen sajátos
bájjal és kecsességgel jelentkezik. melyben ugyanakkor van bizonyos
méltósáq: a tartózkodás elökelöséqe. Ebből ismét lelki tulajdonságainak
alapvető harmóniája látható. Mínden szellemi gazdagsága és meleqséqe
mellett sem hajlik az értelmet elhomályosító szenvadélyesséqre. Míndvé
gig józan és kiegyensúlyozott. Ugyanakkor kecsességének légies tánc
szerűséqe mégis oly spontán örömet és szépséq-élvezést áraszt. hogy va
lami önfeledt odaadásra kell gondolnunk. mely azonban csak egy földön
túli világban érvényes: olyan tiszta és gyermeki.

Lélek és test egységben látása a szerztetböl fakadó megértésben. a
véqtelencéq sztmbolíkus kifejezésével és a szépséqnek való odaadás olyan
megható. gyermeki tisztaságával, maly méltó arra, hogy az örök formák
elébe vigyen: ez jellemzi a mozarti művészet belső természetét. Míndez
egy ösztönösen keresztény harmónikus lélek esztétikai megnyilatkozása.

Ez az ösztönös kereszténység azonban csak lehetőség. keret. mely
ból --- mint láttuk v-> hiányzik a tudatOSSág tartalma. A táncos könnyed
ség, mely a zenei formavilágban oly elbájoló módon lesz úrrá a problé
mákon. a tudattartalom ban nem hoz megoldást. csak elsíklást, Egysze
rűen nem veszt észre kereszténységének megoldandó problémáját. S mí
vel nem veszi észre. egyensúlyát és harmónikus életérzésétnem zavarja,
/';. muzsika egész lelkét betölti és a tűnödésre nem hagy időt.

Mikor Mozart 1787-ben a halálról írt haldokló apjának. valóban
senkisem mondhatta rá, hogy szomorú. A Don' [uen: komponálta ekko-r,
s néhány hónappal később. operájának prágai bemutatóján. a gyermek-



kori virtuóz-korszakán túljutott mester rövid életének egyetlen igazi, de
gyOl'san múló sikerét aratta.

Ahogy e Don Juan keltette tapsvihar elhalkul, Mozart körül egy
szerre elkíetlenül a világ. A prágai sikernek bécsi életére semmi hatása
nincsen. A középszerű tehetségek áthatolhatatlan. féltékeny lánca válto
zatlanul elzárja előle a földi érvényesülés és az anyagi jólét útját. Csak-
úgy. mint eddig. .

A harmincadik életévén túljutott férfi azonban. bár vidám kedélye
továbbra Í3 jellemzi, már nem a kezdő fiatal lendületével fogadja az élet
ellenállását. Az érvényesülés. az elismerés hiányát mintha sors szerünek
kezdené látni, talán éppen a prágai siker meddő volta után.

Az anyagi bajok: a Iétfenncartás, a családfenntartás gondja állandó.
percre sem könnyülő teher. A szeretet próbája ez az idő. és a mozartí
meleg. mély szeretet kiállja a próbát. Élete a sajnálkozásból elvett lány
oldala mellett mindvégig harmónikus. Együttélésük nyolcadik évében is
a kezdeti friss érzések hangján ír feleségének. és élete végéig nem szűn

nek meg szeretö erőfeszítései. hogya család megélhetését biztosíthassa.
A kortársak egy gerlepár idilljének tartják házasságát.

Konstanza is szeretö feleség, de lelke mélyén él a szűkös viszonyok
érlelte gyanú. hogy férje nem teljes értékű ember hiszen alig képes el
tartani őt. Az á.lag-asszony a háztartási pénzen méri le a géniusz érté-

. két, melynek férje. ez a látszatra semmi több. mint Iredélyes bécsi pol.
gár, örök életre szóló eljegyzettje. A mély érzések és ae állhatatosság
különbcn sem tartoznak Konstanza erényei közé. Az élete végéhez kö
zeledő Mozart gyakran marad egyedül Bécsben. míg örökösen beteges
kedő felesége Badenben gyógykezelteti magát. Betegsége azonban nem
akadályozza abban. hogy olyan szabadon viselkedjék. ami még a szelid
férj neheztelését is kihívja. Mozart levélben kénytelen megintení:

..Örülök neki, ha vidám vagy. Bizonyára Csak azt kívánom, hoyy néha
ne viselkednél olyan: közönséqesen. .. Egy női szobát mindig tiszteletben kell
tartani - különben megindul az emberek nyelve. Emlékezzél rá, hogy egykor
hozzám kötötted magadat. és engedelmes légyl Ismered a következményeket...

E sorokból kitűnik. hogy ekkor már jól ímerte házaséletének pro
blémáit.

De a zeneköltő sohasem lépett fel magasabb igényekkel feleségevel
szemben. Nem kívánta tőle. hogy megértse őt. Nem kivánta ezt mások
tól Si:m, akiket· ismert. Bár szerette a bort és a vidám társakat, barátja
nem volt. A nőket is szerette. de a művész lelke más szférában áradt ki,
mint konstanza féltékenykedése. Vidám kedélye. ösztönös szereretre
méltósáqa nem személyekhez szólott, hanem az emberi Iét általánossáqá
nak. Igazi személyes kapcsolatba az eredendően magányos művész soha.
senkivel sem került. Nem fáradozott ezen tudatosan, mint az ember
kerülők. hanem egyszerű természetességgel élte ezt a magányt. Mint az
olyan ember. aki míndenkínél maqa sabbra nőtt. és eliéit a fejek felett
anélkül. hogy erőlkődnék. Nem volt szüksége személyes kapcsolatokra.
mert művészetének magasabb szférája többet adott. mint a személyes
kapcsolatok földi világa.
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Magánya 'tehát nem tragikus magány. AlIandó élet-elem. müvesze
tének éltető fluíduma, a teljes szabadság és függetlenség forrása. Tra
gi:kussá csak akkor válik, míkor az élet árnyai nőni kezdenek és feltűnik

az a probléma, melyet nem lehet elkerülnie. A halál. r

A problémátlanság mcstere tünödni kezd. Muzsíkájában a légies
táncszerüség könnyed tételei egyre sűrűbben váltakoznak a szelid melan
kólia csendes boronqásával.

A fájdalom már régi ismerőse. Ahogy müvészete érik, ügy nő benne
egyre nagyobbra a szenvedés. A zeneköltő azonban ezt sem tekinti más-
képp, mínt az élet többi baját. Elfogadja, ellenkezés nélkül, de nem ejti
gondolkozóba a szenvedés titka. Beleolvasztja müvészetébe s így új szín-
nel gazdagítja azt. '

A melankólía azonban már több. mint puszta fájdalom: tűnődés a
fájdalom felett. Ez csak az utolsó évek ajándéka. A művész, aki eddig
azt hitte. hogy rnüvészete teljesen kitölti a lelkét, most tanulja meg. hogy
még sok mínden egyébhez ragaszkodik.

Itt van mindenekelőtt az élet maga. csodálatos áramlásával. melybe
ez a szférákból való művészet mégis csak ezer gyökérszállal kapaszko
dik. Itt van a család, Konstanza és a gyermek, akiket szerét mínden
igény nélkül. és akik tőle várják a gondoskodást. Dolgozik, egyre töb
bet és többet, ameddig csak bírja, uzsorások karmai közt vergődve, de
a veleszületett anyagi könnyelműséggeJ is küszködvc. Ismerősei, az úgy
nevezett "harátok" . akik olykor kölcsönad segítik, egyre tartózkodóbbá
válna, látva, míly hamar szorul újabb segítségre.

Ami marad, csak a müvészet, mely cqycdül teljesen az övé.
1791 elejét Konstanza megint Badenben tölti. Mozart egyedűl ma

rad Bécsben. A Varáz,sfavolát komponalja ekkor. és a szöveqíró
Schickaneder vidám színhází társaságában él. Kedélye. mint rendesen.
most is derült. de egészsége gyengül. Amint bekövetkezik a nyár, Ba
denbe utazik, és július 9-én hazahozza várandós feleségét és fiát (Ifjab
bik fia július 26-án születik meg Bécsben. )

Nem sokkal ezután kopogtat ajtaján agyászruhás ismeretlen. él:

névtelen levéllel. Az ajánlat. minden különösséqe és titokzatossága mel
lett is kedvező. A honorárium nagy segitség a szükös viszonyok között
küzdö házaspárnak. Mozart rövid gondolkodás után elfogadja cl meg
bízast. de meghatározott időre nem köti le magát. A titokzatos alak né
hány nap mulva ismét megjelenik, és átadja a tiszteletdíjat. Kijelenti,
hogy a megrendelő semmiféle kivánsággal nem akarja korlátozní il mű

vészt. Csak arra ne tegyen kísérletet. hogy il megblzó nevét meqtudja.
Fáradozása ugyis hiábavaló Lenne.

Mozart mélyséqesen megdöbben. mert a titokzatos megrendelés egy
halványan jelentkező se jtelrnet erősít meg a lelkében. Egyelőre azonban
nem ér rá gondolkodni. Váratlanul ú] megbízást kap: ünnepi operát kell
irnia II. Lipót császár prágai koronázására. Lázasan munkához lát. mert
a bemutatóig alig három hét aJI rendelkezésre. A szó szeros értelmében
lázasan: mert ekkor már valóban beteg. De a családnak kenyeret kell
adni. Megírja a Titusz cimű operát, melyen erősen meg is látszik a
kényszer hatása. Mikor feleségével a Prágába induló utazókocsiba akar
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szállni; hogy a bemutatóra utazzék, hirtelen elébe lép a rítokzatos.. fekete
alak. Érdeklődik, mennyire haladt a requiem komponálása.

A zeneköltő. akit az új eperával kapcsolatos előkészületek egé.s:ren
lekötöttek. borzonqva emlékezik vissza a kűlönös megbízásra, és lelké
ben újra Feltámad a halálsejtelem. A fekete .alak olyan, mint egy túlvilági
intés szímboluma. A requíernet a saját halálára kell elkészítenie; sietnie
kell, mert nincs sok idő.

Prágában már állandó orvosi kezelés alatt áll. Betegsóge külsején
is látszik. Bár vidám kedélye még fel-fellobban, arcszíne sápadt. pillan
tása bágyadt és szomorú. A halálra gondol.

Az operának nincs sikere. Míkor az ünnepségeknekés a szomorú
kudarcnak vége s az utazókocsi kigördül vele egykori sikereinek váro
sából. Mozart hangos zokogásra fakad.

Mit sirat az életfelettí, szeráíí muzsíka költője? Ismét elszakadt egy
fonál, mely az élethez kötötte. Ez az elszakadó fonál most annál fájdal
masabb, mert eddig azt hitte róla, hogyaművészetéhez tartozik. Ügy
tűnt, hogy művészet és siker, alkotás és elismerés szeros kapcsolatban
áll. A sok kudarc tapasztalata az élet alkonyán most egyszerre érik meg.
Már látja, mennyíre nem tartozik össze a kettő: az alkotás égi kény
szere és az érvényesülés földi reménye.

A halál felé közeledő Mozart előtt kettéválik a művészet útja. Az a
rész, mely az élethez vall! kötve, az érvényesülés, úgy érzi most, vég
képp eltűnt. A másik rész. az alkotás maga, mely nem a földről való.
valami egészen mást jelent. Az élet útja, mely oly széles mederben. a
csodagyermeknek hódoló tapsviharban indult, a halhatatlanná érett mű

vész számára már csak ösvény. mely mind keskenyebbre válva. az ut
végét jelzi. De egyre magasabbra vezet.

Mi várja még Becsben? A Requiem és a halál. Egyalkotómunka,
melyet már nem lelkesít a földi érvényesülés vágya, és egy probléma,
melyet nem lehet elkerülni.

Egyedül a Varázs[uvola ad még némi örömet. Szeptembcr 10-án
rnutatják be s estéről-estére jobban érdekli a bécsieket.

De még ha akarna sem tudna elfeledkezni közeledö véqéröl. A gyá.'>z
ruhás ismeretlen Időnként felbukkan ablaka előtt és komoly. figyelmez
tető pillantással. némán tovább megy. Néha be is kopog és érdeklődik.
sokáig kell-e még várnia a. halotti mísére.

Hogy a halál gondolata nem múló hangulat, hanem helyzetének
krístálytíszta tudattal való, tökéletes felismerése, egy Itáliába küldött
levelének részlete mutatja:

"Agyam zavart, és qondolataimat csak nagy kinnal tudom összetartani.
Az ismeretlen mindig előttem áll, egyre kéri, követeli a requíemet. Dolqozorn.
mert a munka kevésbbé fáraszt, mínt a nyugalom. Félni már nincs okom: álla
potom folyton arra figyelmeztet, hogy itt az óra, meg kell halnom. Végére érek
életemnek, rnielőtt tehetségemnek Igazán örvendhettem volna. Pedig az élet
szép volt. Pályafutásom a leqszerencsésebben Indult. De sorsán senkisem vál
toztathat. Senkisem mérhetí kl magának a napokat. Bele kell nyugodni, úgy
történik, amint a Gondviselés akarja. E.s most bevégzem halottas énekemet: nem
szabad befejezetlenül hagynom."



A müvész alkot. semmi sincs már, ami figydmét elterelni.
A Requiem az élet eqyetlen értelmévé válik. Félni már nincs oka, int
az óra, meg kell halni..; De ugy történik, ahogy a Gondviselés akarja.

E sarok mélyséqesen jellemzöek a mozarti lélekre. Ugyanaz a hang
ez. mellyel sikereinek tetőpontján, 1787-ben a halálra készülő apát ví
ga,,>ztaJja. A harmóniára törekvő művész hű maradt önmagához. A halál
problemaján csak az jut túl, aki belenyugszik és elfogadja. mint egy fel
sőbb akarat intézkedését. Mozart belenyugszik. de állandóan gondol
az élet titokzatos ·végére.

Konstanza megpróbálja elűzni tőle a halálsejtelmeket. Egy szép öszi
napon kiviszi a Práterbe. Kettesben vannak, é3 Mozart arról beszél,
hogya requíernet önmagának írja. Felesége tiltakozni próbál. de ó köny
nyes szemmel ingatja fejét és csendesen rnondja: "Nem. nem, én jól ér
zem. Már nem tart soka."

Eqészséqí állapota rohamosan hanyatlik. Konstanzát azonban ez sem
akadályozza mzg abban, hogy ujra Badenbe utazzék. Képtelen észrevenni
a veszélyt. a betegápolásra is képtelen, A művésznek azonban nincsenek
igényei. Számára elég az asszony vidám. gondtalan nevetése, mely any
nyiszor tette derüsse az életét.

Ezekben az utolsó. lázas hetekben a mozartí lélek a fejlődés titok
zatos. felhökbe vesző útját teszi meg. Az élet immár egészen összeszű

kült: il művészct útja az élet útja is. A beteg csak annyiban él, ameny
nyiben alkot. Mínden, amí még történhetik, csupán a művészet szférá
iában történhetik meg.

Itt pedig sok mínden történik. Egy évtized múlása után a salzburgi
er sek egykori muzsikusa csodálatos újratalálkozátát éli a liturgia szel
lemével. Ha a mcster ifjúkori egyházi műveíre gondolunk s arra a fel
mérhctetlen távolságra, mely a Requiemct ezektől elválasztja. nyugodtan
mondhatjuk ezt a találkozást elsőnek és egyetlennek. A szenvedés,
Mózart művészetének érlelője óriás arányokat ölt és a halál képében
utat tör magának a lélekbe. hogy az alakításra kész, keresztény forma
viláqot saját, fájdalmas tartalmával töltse meg. a liturgia szellemében.

A halotti míse nem más, mint kőnyörqő áldozat a lélek üdvössé
géért. évszázadokon át kialakult. ősi formák szerínt, Mozart, mikor ezt
rnuzsikájában meg akarja walósítaní, arra kényszerül. hogy művészetének

ösztönösen keresztény. szubjektív formáit az egyháztörténetben kiala
kult. objektiv jellegű tartalom-forma-egységgel olvassza össze.

Ennyit már ifjúkorában is, megtett, mídön korábbi liturgikus műveít

írta. Valami hiányzott azonban, ami a Requiemben, élete utolsó művé

ben váratlanul megjelenik. Ez művészcténck szubiektio tartalma. Koráb
han megelégedett azzal. hogy a míse objektív jellegét csupán művésze

tének szubjektív formáival vegye körül. Tartalmat ö maga nem adott
hozzá. innét e művek legtöbbjében az igazi átélés hiánya.

Most, amikor megpróbáljuk a Requiemet a lélek üdvössége szem
pontjából megközelíteni, azt kell megfigyelnünk, hogyan lesz Mozart
tdnitómesterévé a közeledő halál. Hogyan tanitja meg arra a művészt,

hogy ösztönösen keresztény formavilágát oegy tudatosan keresztény tar
talommal egyesítse. Hogyan alakul át il liturgikus mú objektív szelleme
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az egész lelket betöltő, szubjektív élménnyé. A művész a halál árnyéká
ban saját lelke üdvéért könyörög...

Ezt azonban megszabott formák között kell tennie. A Uturgikus
téma mindenekelőttönfegyelmet kiván. és a lényeg azonnali. világos meg
raqadását, mínden bőbeszédűség nélkü!' Leszűkített. zárt formákban E;gy
végtelen tartalom kifejezését ...

E tulajdonságokban egyszersmind a mozartí művészet természetére
is ráismerünk. A végtelenség szimbolíkus kifejezése nehézség nélkül
-oldja meg ezt a problémát. Az életfelettiség arra segit, hogya tartalmat
felesleges sallangoktól megtisztítva ragadja meg. a szerétet pedig a szép
ség ragyogásával veszi körül. A mozarti művészet a liturgikus ~éma

választásban tehát ráébred önnön lényegére.
Az lntroitus, a míse bevezető része valójában nem egyéb. mint rö

vid, kezdő fohász. Requiem aeternam dona eis Domine. ct lux perpetua
hsceet eis. Te decet hymnus Deus in Sion, et tibi teddetur votum in Je
ru'Salem. Exaudi orationem meam. ad te omnis caro veniet. Requiem
aeternam dona eis Domine. et lux perpetua luceni eis. (Adj Uram örök
nyugodalmat nekik. és az örök világosság fényeskedjék nekik: Téged
Isten a Sionon dicséret illet. fogadalmi áldozatot mutassanak be neked
Jeruzsálemben. Hallgasd tll'eg imádságomat, eléd járulnak mínd az embe
rek. Adj Uram nekik örök nyugodalmat. és az örök világosság fényes
kedjék nekík.]

Hogyan közeledik ehhez Mozart?
A .művész, aki mértéktartó természeténél fogva irtózik minden túl

zástól és felesleges erölködéstől, egyszerűen és vallásos áhitattal. egy
ház! eredetű melódiát vesz körül művészctével, saját személyér alázato
san Félreállitva. Az örök nyugalom esdekléset a fagott és a basszet-kürt
megrázó melódíavezetése előzi meg. mely egyúttal az egész Requiemnek
is kezdete.

Az egyházi eredetű dallamnak ez az Indulása, melyet a kórus is át
vesz a basszus. tenor, alt és szoprán egymás után következő belépése
vel, azonnal hatalmas távlatokat nyit. Míntha régi szerzetesek sóhajában
Ielködlene a keresztény történelem. A vonósok rögtön felcsapó síkol
tása pedig egyszerre az egész emberiség drámai könyörgését idézi. A mű

vész híven szeme előtt tart1~ a bevezető fohász rendeltetését, mikor már
itt. a rövid félmondatokba tömörítve, végtelen és egyetemes emberi ér
zelmeket fejez ki. A dallam vonala a mélyböl a magasba emelkedik. és
-a lux perpetua szavakban. az örök világosság gondolatával éri el csúcs-
pontját.

A Te decet hymnus-szal egy régi koráldallam indul útnak a szoprán
maqányos énekében, Míkor elérkezik a fohász tulajdoképpení könyörgő

része az Exeudi - hallgasd meg kezdétü felkiáltással. ismét az egéSz
.körus szólal meg. Ez már teljesen önálló dallam. mely ennek megfele
löen szubjektívebb hatású is. Mikor elsőnek a férfihangok hatalmas
Exaudi-kiáltása harsan. mintha a halál révébe érő embert hallanánk.
Szivettépő kiáltás ez. melynek öszínteséqe valóban csak egy haldokló
lelkéből törhetett elő. A női hangok egymásra következő Exaudl-sikol
:tása pedig teljessé teszi e könyörgés tragikumát.
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A végtelenség szímbolíkus kifejezése a lélek drámai, kétségbeesés
adta erejében, de a formáltság mértéktartö józanságával - ezt mondja
nekünk, az Intraitus. E világtól mcssze van a romantika korláttalan alak
talatíJsága. Mozartnál a kétségbeesés is a szépség lebilincselő formáltsá
gában jelentkezik. Mégis - eőt épp ezért --·többet ad, teljesebb mín
den naturalista ábrázolásnál.

Az lntroitusuoz kapcsolódó Kyrie-fugában megint objektív dallamot
dolgoz fel: Handel Messiás-ából véve a motívumot. A művész érdeklő

dése ezután az Offertarium felé fordult. mely mint a miseáldozat felaján
lási imája sorrendben a sequentia után következik.

November közepéri Mozart ágynak dől. De a betegágyban ls tovább,
dolgozik. és így jut el a míse sequentiájához.

A sequentia - ének, a halotti míse legpoétikusabb része. A római
míseszöveqben ezt a helyet Oelanóí Tamás XIII. századi .Irancískánus
szarzetesnek Dies irae címen ismert nagyszerű költeménye foglalja el.
mely .. a végítélet drámai leírása. E poétikus rész a requiemct író zene
költőket rendesen túlzásokra csábítja. A romantika a sequentiát valósá
gos középponttá teszi. bőbeszédű tálalásban a festői elemekre helyezve
a súlyt. a bensőséges áhitat rovására. A benne adódó borzalmak foko
zásában pedig nem képes a mértéktartásra. Az utolsó ítélet döbbenetes
s.égét többnyire a hangszerek végsőkig fokozott teljesítőképesséqével.

próbálja kifejezni. Ez a zenei naturalizmus éppen az ellenkezője a jelleg
zetes mozarti sajátosságnak: a végtelenség mértéktartó, szímbolíkus ki
fejezésének. Hogy csak egy példát említsünk: Berlioz a Dies irae-ben a
rendes zenekaron kívűl még négy mellékzenekart is alkalmaz. Mozart
viszont a végtelenség szímbolíkus formában való kifejezésével itt ismét
csak önnön művészete lényegére talál.

Moiart Celanói Tamás költeményét tartalma alapjan hat részre
osztotta fel. Mikor egy-egy résszel elkészűlt. amellette tartózkodókkat
elénekeltette magának. ágyából irányitva az éneket. Élete utolsó délután
ján e Lecrimose kezdétü utolsó részre került a sor, melyet már nem tu
dott befejezni.

Az első rész a világ elpusztulásáról beszél: Dies irae. dies illa. sol
vet seeclum in [eoille, teste David cum Sibylla. Quantus tremor est [utu
tus, quando iudex est oemtitus. cuncte stticte discussurusl (Ama végső

harag napja. a világot tűznek adja. Dávid igy s Szíbílla hagyja. Reszket
akkor holt meg élő, ha megjön a nagy ítélő. minderueket lattal mérö.]

A Dies irae szavakkal az egész kórus egyszerre. harsan meg.
Az énekhangok pillanatnyi szünetében a trombitaharsogás és tímpání
dübörgés gyors ütemct az egész viláqeqyetem összeomlását hirdetik.
A kórus keményen lesújtó dies illa kiáltása ugyanezt a dübörgést vonja
maga után. Mintha 'Iecsuszamló romok torlódnának egymásra a trombita
harsogás gyorsan következő, tízenhatod-ütemeiben.

A Quantus tremor kezdetü szakaszt is a teljes kórus viszi tovább,
majd utána visszatér az elemi erejű Dies írae-kezdet, az egymásratorlódó
trombitaharsogásokkal.Ezt követve újból felhangzik a Quantus tremor
téma. l!>. basszuskórus túlvilági rémületet kifejező kiáltása, a gyorsan kö
vetkező trillázó menetekkel, borzonqatóan reális ábrázolása a félelem-
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nek..Amint elhallgat. éles ellentétként a tenorral egyesült női hangok
halk lebegése a dies irae, dies illa szavakat ismétli. hogy a basszuskac
reszkető kiáltása annál erőteljesebben.törjön újból elő.

Az egész első rész festői ábrázolása az összeomló világnak anélkül,
hogy a tartalom egy ütemmel is többet mondana, mint amennyit a forma
megkíván, Nehéz eldönteni. mi csodálatosabb: a müvész ábrázolóereje.
vagy önfegyelme és mértéktartása.

A második rész a Tuba mirum szavakkal kezdödve, a végitélet har
sonáirafeltámadó halottak felett elmélkedik. Tuba mirum spetqens sonum,
per sepulchre reqionum, coqet omnes ante thronum. (Csodakürtök zen
genek meg. sírok éjén átremegnek. ítéletre míndeneknek.)

A csodálatoo trombiták gondolatát a basszus magányos éneke hor
dozza. Tovább füzve e gondolatot. a tenorszóló jelenik meg. a test íel
támadását hirdetve. Az alt az ítéletről kezd elmélkedni. míg a szoprán
tiszta. gyermeki tépelődessel azon aggódik. hogy mit mondhat majd a
védelmére? A szóló-hangok egyenként megjelenő és egymásbafonődó

melódíái a tünödö ember tóluló gondolatait tükrözik. A lágyan ívelő és
szelíden meg-megcsukló dallamokat hordozó szólóhangok a hegedűk

sóhajaitól kisérve. bensőséges bájjal fejezik ki a mozarti lélek odaadö,
félénk. de gyermekien bizakodó tűnödéset a felsőbb akarat törvénye előtt.

A következő rész a rettenetes bíró megjelenéséről emlékezik: Rex
tremendee meiestutis, qui salvandos sa/vas gratis. salva me fons pietetis.
(Rettenetes fejedelem. kinél ingyen a kegyelem. örök jóság. légy jó
velem.)

A tételt a vonósoknak a magasból drámai lépésekben lefelé zuhanó.
szaggatott bevezetese előzi meg. míg az egész kórus hatalmas erejű. há
romszoros R.ex kiáltása megharsan. A vonósok szaggatott. gyorsan le
{elé zuhanó ütemet továbbra is szoronqó, félelmes hangulatot idéznek. a
kórus kemény, kérlelhetetlen harsogását kisérve. Az ijesztő kép hirtelen
oldódik fel csodálatos ellentétben a női hangok halk. lágyan esdeklő
Salva me könyörgésével.

Bs most, a halál árnyékában feltűnik Jézus, az emberré Iztt Isten,
mint az irgalom forrása. Recordare Jesu pic. quod sum causa tuae vi8e.
ne me perdas illa die ... (Kegyes Jézus kérlek téged. értem álltál ember
séget. ne adj ernern gonosz véget. .. )

Ami most jön. az a szetetet éneke. A vonósok hangjáll lágyan omló.
kígyózó futamok jelennek meg. mint a magasbatörö. végtelen szerétet
fel-felcsapó hullámai. Mint soha nem szűnő ölelésre vágyó. égfelé nyuj
tott karok szelíd esdeklése. A mélyebb női hang Recordare Jesu pie ké
rése a basszustól támogatva bensőségesen könyörgő melódía, mely fölé
csillogva Ieszül a szoprán felsőbb oktávban tükröződő dallamíve. a
tenortól kisérve. A szeretet, melynek oly elhatározó a szerepe a mozarti
Iormavíláqban, itt. a haIáI03 ágy énekében rátalál legméltóbb tartalmára.
A müvész különös boldogsággal emlegette. hogy éppen ezt a részt még.
halála előtt megalkothatta.

A szólóhangok egymásbafonódó. könyörqö dallamivei ebben a kez
deti. szelíd hangulatban folytatódnak tovább egészen addig, amíg el
nem következik a kárhozat és a meqoéltottséq éneke.
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Itt rajzolódik ki előttünk halvány sejtelemben az a felhőkbe vezető

út, melyet a művész az élet utolsó napjaiban megtett. Ami most követ
kezik. nem földi zene. A szeráfí muzsíka és az egész zeneművészet ha-
talmas, csaknem misztikába nyúló ormán állunk. .

Mi következhetik még ezután? Csupán - a könnyek éneke. Lucri
mosa dies illa, qua tesurqet ex [eoille, iudicendus homo teus ... (Köny
nyel árad ama nagy nap. hamvukból ha feltámadnak. a bűnösök s szá
mot adnak.) Ez Mozart hattyúdala.

A vonósok hangján megszélaló könnyek zenéje döbbenetes, síró fáj
dalom. Az elsőhegedű szaggatott. tört bukdácsolása fel-felcsukló zoko
gás. A formáltság, a mérték azonban még itt is megmarad. és a!,Ilozarti
könnyedség gyászfátyolba vonva. utoljára csillan meg előttünk. Nincs
meqrázóbb, nincs hősiesebb, mint ez a táncos kecsességet megőrzött fáj
dalom. A problémátlanság mcsterének könnyed lebegése a zokogó akkor
dokban mégegyszer feltűnik. fájdalommal átszegezve. A lélek búcsújá
ban szépséq és szomorúság összeölelkezve száll a magasba. A kórus
éneke a könnyek árjának hullámában terjed. majd a qua tesurqet-ex fa
villa szavakkal fokozatos. szaggatott lépésekben emelkedni kezd. hir
detve a feltámadást ...

Idáig terjed Mozart kézirata. 1791 december 4-ének délutánján né
hány énekes ismerőse látogatta meg s a rnűvész elpróbálta velük a
készülő Lectimose-c. Ö az alt-szólamát vezette a könnyek énekében, de
már az elején hevesen felzokogott és abbahagyta. Félretette apartiturát,
s mikor Sophte, feleségének húga belépett. azt mondta neki: ..Jó, hogy
eljött, rnert ma éjjel meghalok." Az asszony másról akar beszélni. de
Mozart folytatja: ..Már érzem a halál izét a nyelvemen. Itt kell marad
nia, mert ki segít Konstanzának, ha maga elmegy?"

Este hűséges tanítványa. YraIl'z Süssmayer van áqyánál, aki később

a Requiem hiányzó részeit pótolta. Mozart utasitásokkal látja el a mű

folytatására vonatkozóan, aztán szomorúan ,ezt mondja: ..Megmondtam
ugye. hogy magamnak írom a reqníemet.' Késő éjjiz:l háziorvosa vizes
borOgatást tétet a homlokára. Ettől elveszíti eszméletét. De még így.
eszméletlenül is zsonganak benne a dallamok. mert egyre az üstdob hang
ját utánozza. Éjfél felé felemelkedik, mereven maga elé néz, azután új
ból vísszahanyatlík. Ötvenöt perc cel múlt éjfél. amikor meghalt.

A pap. akit halálos ágyához hívtak, nem jött el. Valószínűen akkor
hívták. mikor Mozart már eszméletét vesztette. Tekintve. hogy sohasem
gyónt és szabadkőműves volt, hitetlen ember hírében állott.

Semmi nem maradt hát. csak a muzsíka,

Megmentheti-e az alkotás a művész lelkét? Míntha a Requiem, a
fájdalommal átszegezett zene, felelne erre. A művész, akinek problémát
lan tudatából hiányzott a kereszténység tartalma. művészete ösztönös
rnélyén viszont ott lappangott. a halál intésére keresztény formavilágát
keresztény tartalommal töltötte meg. Míntha Isten parancsot adott volna
szolqájának, a halálnak. hogy keresse meg a művész lelkének ajtaját.
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Egyetlen ajtót talált csupán: a muzsíkát, gs a katolikas liturgia féld
rnes és szerelmcs Istene a muzsika szélesre tárt kapuján át hatol a lélekbe.

A Dies irae trombitaharsogása az egész világegyetem összeomlását
hirdeti, a kárhozottak reszkető jajkiáltásával. De a félelem nem ment
meg -- csak a szeretet. A szerétet éneke, melyet alkotójának boldogsága
kisért, és a könnyek éneke, melyet könnyeinek hullásával pecsételt meg
a halálos ágyon, úgy tűnik, elvezet a megváltottság énekéhez.

Ha így tekintjük, a gyászruhás grófi lakáj képében Isten kegyeime
kopogtatott a mozarti lélek ajtaján.

MADARÁS Z N ÖTA

Keserű illata volt adohánynak,
Mit az öregbéresek összevágtak.
Megvágták jól os rátöltöttek legott,
igy ünnepelvén a vasárnapot.

A pipafüst s beszéd magasba szárnyalt,
egybekeverve a leves szagával.
Az ebédet Juliska néni főzte,

emlékszem jól a fürge, tömzsi nőre.

Ebéd után az öregbéresekkel
madarászní keltünk. két gyerekember.
Barangoltunk a "Ilagy tölgyfák alatt,
kívángatván le amadárfiat:

De a tölgyek bozontos derekát
gyermek karunk alig foghatta át.
Ritkán értük elszedni csak a fészket;
ott kellett hagynunk sokszor az egészet.

S megindultunk haza búsan ezekkel
a beszédes, víg öreqbéresekkel.
Leszállt a sűrű, nehéz éjszaka,
szepegve mentünk mi velük haza.

Köröskörül száz cserfa nyilait az eglg.
vaksötét volt az erdő már fenékig.
Az öregek ajkán elhalt a beszéd --
s nagy árnyak húztak mellettünk . szerteszet.

Terdonsi Gábor
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