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Elek Szilvia

Fanny és Felix
Levéljáték zenével

Fanny és Felix Mendelssohn Bartholdy leveleinek felhasználásával

Szerepl�k:

Bernhard Krüger – kiérdemesült brácsás és hangversenyrendez�

Felix Mendelssohn Bartholdy – hangfelvételr�l

Fanny Mendelssohn Bartholdy – hangfelvételr�l

Zongorista / Fanny megszemélyesít�je a színpadon

Vonósnégyes

Szolgálólány

I. rész

A vonósnégyes a pódiumon hangver-

senyre készül�dik, amikor a néz�tér 

fel�l indulatosan beront Krüger.

KRÜGER�Nem lesz ma koncert! Ha-

zamehetnek mindnyájan! Hallják? 

Nincs koncert!

A zenészekhez lép.

 Uraim, menjenek haza! Nem lesz 

ma koncert! Csomagoljanak össze 

és menjenek! Minden költségüket 

megtérítem!

A zenészek döbbenten állnak. Krüger 

a primáriushoz, Beriot-hoz fordul, 

némán megszorítja a kezét. Elcsukló 

hangon mondja:

 Barátom… Felix… Felix… meg-

halt. Nincs többé. Érti? Ma este 

– meghalt… Többet most… Nem 

tudok, nem megy, most nem… 

Menjenek, menjenek innét. Postán 

majd küldöm a honoráriumot… és 

– írok… Menjenek… Én is…

Krüger a fájdalomtól szinte összegör-

nyedve, tántorogva megy ki. A zené-

szek némán és lassan összecsoma-

golják hangszereiket, felöltöznek és 

elhagyják a termet. 

�Krüger a színpad másik felén ottho-

ni íróasztalánál ül. Ír.

KRÜGER�Meg voltam zavarodva, 

kedves Barátom. �szintén szólva, 

még most is rendkívül zaklatott 

vagyok, az agyam úgy zakatol, 

mint egy g�zgép, szívem pedig 

majd megszakad a fájdalomtól. 

Remélem, nem vette rossz néven 

nyers modoromat azon a szörny� 

estén… Nem is tudom elmon-

dani, mennyire mély és �szinte 

volt döbbenetem. Oly váratlanul 

és hirtelen történt. Felix annyira 

fi atal volt még. És annyira köze-

li az az el�z� tragédia. Sebeink 

még be sem gyógyulhattak… Ben-

nünk, barátokban, kollégákban és 

családtagokban élénken élt még 

annak a csodálatos asszonynak a 

képe, aki néhány hónapja hagyott 

itt minket. Bocsássa meg kön-

nyeimet… Nyilván látja majd e pa-

piroson. Fanny… Mit is mondhat-

nék….Hogy ki volt � nekem? Ked-

ves Barátom – többet jelentettek 
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nekem �k mindennél. Ön francia, 

tehát van szíve. Meg kell értenie.

A zongoránál Fannyt látjuk. Zongorá-

zik, meg-megállva a kottába ír. Kom-

ponál. 

�Zene: Fanny Mendelssohn-m�

KRÜGER�Fannyt kislányként ismer-

tem meg. Lobogó copfos, aka-

ratos, izg�-mozgó gyermek volt 

még. Tán öt-hat éves lehetett, 

amikor apja dolgozószobájában 

a térdemre ültettem. De ez csak 

egy alkalommal esett így, s akkor 

is csak azért, mert a kislány ész-

revétlenül lopózott be a szigorú 

üzleti tárgyalásra, s amikor lelep-

lez�dött, vajszív� apja már nem 

akarta kiküldeni a szobából. Aztán 

évekig nem jártam Berlinben. Ez-

alatt – ahogy barátaimtól hallot-

tam –, Fannyból szépséges, tün-

dökl� szellem�, kiválóan képzett, 

eladósorba került leány lett, míg 

négy évvel fi atalabb öccséb�l egy 

valóságos kis gavallér. Egyszer, 

hosszú évek elteltével újra belép-

hettem a Mendelssohn-ház kerti 

zenepavilonjába. A teremb�l kisz�-

r�d� hangok szinte megbabonáz-

tak, pedig akkor még fogalmam 

sem volt, ki zongorázik odabent…

Ezalatt Fanny még mindig a zongorá-

nál ír. Majd bejönnek a vonósnégyes 

tagjai, de Beriot nélkül. Készül�dnek 

az el�adásra.

KRÜGER�Nem voltam valami különö-

sen jó brácsás. Amíg Drezdában 

éltem, általában a második brácsa 

szólamára hívtak, már ha épp er-

re volt szükség. Meg is lep�dtem, 

amikor a Mendelssohn gyerekek 

zenetanítója, Zelter úr, Berlinbe 

való költözésem után nem sok-

kal a Mendelssohn-házba invitált, 

hogy a két különleges tehetség� 

tanítvány legújabb szerzeményei-

nek el�adásában közrem�ködjek. 

Állította: a két gyerek nagyszer�-

en zongorázik és kit�n� m�veket 

komponál…

  Amikor beléptem a szalonba, 

már a többi muzsikus hangolt.

A zenészek hangolnak.

 Akkor derült csak ki, hogy felesle-

gesen érkeztem.

Felpattan, és a hangoló muzsikusok-

hoz lép, egyenesen a brácsáshoz.

 Hát önt is elhívták? Akkor tévedés 

volt? Vagyis nekem semmi dol-

gom itt?

Fejcsóválva ül vissza asztalához. Új-

ra ír.

 Szóval tévedésb�l hívtak el engem 

is. El�ször arra gondoltam, milyen 

szerencsés is vagyok, legalább nem 

kell meglett zenészként gyerekek 

ügyetlen zenei próbálkozásával ve-

sz�dnöm. Megfordult a fejemben 

az is, hogy amilyen gyorsan csak 

lehet, meglépek, hogy miel�bb a 

Karl Strasse valamelyik kiskocsmá-

jának éltet� ned�jét élvezhessem, 

na persze csak azután, hogy a csa-

lád ebédl�jében végigkóstoltam va-

lamennyi süteményt. A  sütemény-

kóstolás végül igen hosszadalmas 

folyamatnak ígérkezett, de talán 

még félig sem jutottam az édes-

séghegyek felfedezésével, amikor a 

szomszédos hangversenyteremben 

megszólalt a muzsika. Muzsika? 

Minek is nevezhetném, kedves Ba-

rátom, hogy kell�képp visszaad-

hassam annak a mennyei hangzu-

hatagnak élményét, amely még ma 

is itt zúg a fülemben?

Zene: Felix Mendelssohn c-moll kvar-

tett I. tétel 
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�Krüger úgy hallgatja, mintha saját 

emlékeib�l hangzana fel a zene

KRÜGER�(folytatja a zene közben) 

Igen, nem más ez, mint a kifejezés 

és érzelmek minden létez� fokát 

végigjáró földi csoda! Mintha az 

életet végs�kig megélt, bölcs, él-

tes korú ember komponálta volna, 

szenvedélyeiben a létezés s�rített 

esszenciája, élet és halál, öröm és 

végtelen bánat… Igen, Barátom, 

ez Felix Mendelssohn–Bartholdy, 

egy tizenháron éves gyermekem-

ber m�ve, a tizenhét éves zongo-

ram�vészn�, Fanny Mendelssohn 

el�adásában…

Krüger elbódultan hallgatja a zenét, 

majd annak végeztével újra ír.

KRÜGER�Hát így történt, kedves Ba-

rátom, Beriot… Legalább hallhat-

tam a csodát. És csak ámultam és 

gyönyörködtem… Két érett, igazi 

m�vészt hallhattam, akik tizenéves 

koruk ellenére bármely meglett és 

tapasztalt muzsikussal felvehették 

volna a versenyt a zongorajáték és 

zenem�vek komponálása terén.

  Csodagyermekeket fogok látni, 

rebesgették berlini m�ért� körök-

ben. Én pedig nem csodagyerme-

kekre, hanem csodálatos m�vé-

szekre találtam bennük.

Hangfelvételr�l: Levél 1.

FANNY�„Mostanig bírom korlátlan bi-

zalmát. Lépésr�l lépésre követtem 

tehetsége kibontakozását, és vala-

melyest magam is hozzájárultam 

kim�veléséhez. Nincs más zenei 

tanácsadója, mint én, nem is tesz 

papírra egyetlen gondolatot sem, 

míg elém nem terjeszti megítélés 

végett. Így operáit például már 

kívülr�l tudtam, miel�tt egyetlen 

kottát is leírt volna bel�lük.”

KRÜGER�Fanny – bájos volt és ko-

moly, míg Felix könnyed és szer-

telen. Felix lovagként védelmezte 

s istenítette n�vérét, Fanny szá-

mára pedig Felix egy személyben 

volt férj, apa, barát, gyermek, ját-

szótárs, muzsikus kolléga, vagyis 

minden.

Levél 2.

FELIX�„Édesem, rettenetesen szeret-

lek. Hogy mindig a Tied vagyok, 

azt tudnod kell.”

KRÜGER�Fanny és Felix bámulatos 

tehetsége egyre er�teljesebben 

fejl�dött, virágzott, s az odaadó 

szül�i gondoskodás eredménye-

képpen mindkett�jükben csodála-

tos, lombos fává serdült az elvetett 

mag. Mindennek én közeli tanúja 

lehettem, hiszen amikor csak le-

hetett, igyekeztem meghallgatni 

�ket. Abraham, a gazdag, m�-

velt és kiváló pedagógiai érzékkel 

megáldott apa szinte hetente ren-

dezett hangversenyeket gyerme-

keinek, saját házában. Eleinte én 

magam ajánlkoztam ezekre az al-

kalmakra brácsásként, de ha nem 

volt rám szükség, hallgatóként ko-

pogtattam házuk kapuján mint a 

család régi barátja. Felix kompozí-

ciói aztán kiléptek a családi házon 

kívülre is. Operáiról, kamaram�vei-

r�l már nemcsak a berliniek sze-

reztek tudomást. A fi ú tanárával és 

apjával külföldön is egyre gyakrab-

ban megfordult, és mind zajosabb 

sikereket ért el. Legh�bb bizal-

masának, Fannynak pedig mindig, 

mindenr�l beszámolt.

Levél 3.

FELIX�„Hogy már ne haragudjál, 

mindjárt elmesélem: itt Párizsban 

tegnap a Feydeau Színházban vol-

tunk, és Catel operájának utolsó 
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felvonását és Auber Leocadie-ját 

láttuk. A zenekar igen jó, ha a he-

ged�k nem is olyan kiválóak, mint 

az opera buffában, a nagyb�g�k 

meg a fúvósok, az együttes is 

jobb, mint ott.”

KRÜGER�Felixet egy csapásra híressé 

tette Oktetje és Szentivánéji álom 

nyitánya. Olyan kiválóságok, mint 

például Goethe, alig várták, hogy 

hallhassák játékát és m�veit, s�t 

már a porosz királyi udvar is fel-

fi gyelt rá. Fanny, annak ellenére, 

hogy rá a gazdag polgári asszo-

nyok élete várt, a zongoránál töltöt-

te napjai legnagyobb részét, gyako-

rolt, komponált, s bár m�vei nem 

számíthattak kiadásra, mégis on-

totta a legkiválóbb darabokat. Ab-

raham pedig a legboldogabb apá-

nak vallhatta magát, hiszen mind 

a négy gyermeke a sors rendkívüli 

adományaiban részesült, okosak, 

tehetségesek, sikeresek voltak, s 

gyengéden szeret�, h�séges fele-

sége mindenben mellette állt. Majd 

belépett életükbe Wilhelm Hensel, 

a fest�, Fanny udvarlója és kér�je.

Levél 4.

FELIX�„Ez hát az utolsó levél, amely 

az esküv� el�tt ér hozzátok. Utol-

jára szólok Fanny Mendelssohn 

Bartholdy kisasszonyhoz, pedig 

bizony sok mondanivalóm van. 

Éljetek, házasodjatok és legyetek 

boldogok. És ha ti megmaradtok 

annak, akik vagytok, hadd tom-

boljon a vihar, ott kívül, kedvére. 

Nos, hamarosan szabad leszek, 

hamarosan látjuk egymást. Adas-

sék meg nékem, hogy vígan néz-

zek a közeljöv�be. És ami örömet 

hozót, boldogítót a kék ég az 

alatta él�kre ráhalmozhat, legyen 

tiétek, ékítse fel ezt az id�t és te-

gye számotokra felejthetetlenné.”

KRÜGER�Kedves Barátom – Fanny 

tehát saját, erre az alkalomra 

komponált orgonadarabja hang-

jai mellett kimondta a boldogító 

igent, a családtagok és barátok 

jelenlétében. Csak Felix nem volt 

ott az esküv�n… Pedig Fanny szí-

vében a legf�bb hely most is az 

övé, csak az övé maradt…

Levél 5.

FANNY�„Attól féltem, hogy az eljegy-

zésem majd elszakít T�led, de épp 

ellenkez�leg történt; önmagam 

teljesebb megismerésével köze-

lebb kerültem Hozzád, és még 

gyakrabban gondolok Rád, ha ez 

lehetséges… De az nem lehetsé-

ges, hogy a Te szereteted csök-

kenjen, hiszen jól tudod, hogy kis 

részét sem tudnám nélkülözni.”

Zene: Fanny Mendelssohn-m�

KRÜGER�Fannynak most meg kellett 

küzdenie a kett�jük közti oly er�s 

kapocs lazulásával, házassága és 

Felix állandó utazásai miatt. Ta-

lán emiatt is találta ki a Vasárnapi 

muzsikákat. Mivel akkoriban már 

egyre ritkábban léptem fel brá-

csásként, viszont gyakran szer-

veztem magam hangversenyeket 

és más ünnepi eseményeket Ber-

lin-szerte, az els� Vasárnapi mu-

zsikára én is meghívást kaptam 

Fannytól. Méghozzá azzal nem 

titkolt szándékkal, hogy a jöv�-

ben felkérne engem a további 

hangversenyek szervezése körüli 

feladatokra. Így aztán nekiláttam 

a munkának. Fanny szerkesztet-

te meg a m�sort, � ajánlotta az 

el�adókat, s sokszor � maga ta-

nította be a kórust és az énekes 

szólistákat. És – noha addig ezt 

nem tette – nemsokára � maga 

is fellépett nyilvánosan a saját 
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házában, zongoristaként is. Leg-

többször Felix m�veit adták el�, 

de Fanny is kiállt saját kompozí-

cióival. Az én feladatom pedig a 

közrem�köd� zenészek felkérése, 

kifi zetése és a közönség szerve-

zése volt, amely néha vagy száz 

f�nél is nagyobb létszámú lehe-

tett. Eközben Fanny a külvilág felé 

boldog fi atalasszonynak t�nt, aki 

majd egy év elteltével egy fi ú-

gyermeknek adott életet. A kisfi út 

Sebastiannak nevezték el.

Levél 6.

FANNY�„Drága Szüleim! Ismét és 

életemben bizonyára nem utoljá-

ra meg kell köszönnöm arról a 

fokról, amelyen állok, hogy ide-

vezettetek, meg kell köszönnöm 

életemet, nevelésemet és férjemet, 

megköszönnöm jóságtokat, mert a 

jó szül�k áldása nyugszik a gyer-

mekeken, és én minden tekintet-

ben olyan boldognak érzem maga-

mat, hogy mást nem is kívánhatok, 

mint hogy így maradjon. Minden 

boldogságomban az a szép, hogy 

mélységesen tudom és érzem…”

Levél 7.

FELIX�„Kedves Testvérkém!

 Jól vagy-e megint? Hallod-e, sze-

retném, ha vidám és boldog volnál 

ebben a pillanatban, mert épp Rád 

gondolok, és ha ilyen lennél min-

den percben, amikor Rád gondo-

lok, sosem lenne rossz a kedved 

vagy az egészséged. De ember 

vagy a talpadon, az már igaz, van 

és leledzik benned némi muzsika; 

tisztán láttam ezt megint tegnap 

este, udvarlás közben… Tudni-

illik tegnap nagy estély volt Kers-

torfnál; grófok meg miniszterek, 

m�vészek meg egyéb m�velt em-

berek… A körülrajongott Delphine 

Schauroth-tal eljátszottuk Hum-

mel szonátáját négy kézre. De 

tulajdonképpen csak azt akarom 

mondani, hogy a lány nagyon jól 

játszik, és amikor tegnapel�tt els� 

ízben játszottunk együtt… egész 

komolyan imponált nekem; ha-

nem amikor tegnap reggel egye-

dül hallgattam és csodáltam játé-

kát, eszembe jutott hirtelen, hogy 

van nálunk a hátsó épületben egy 

n�személy, akinek a fejében kü-

lönb fogalmak élnek a zenér�l, 

mint sok más hölgynek összevé-

ve. Gondoltam is, hogy megírom 

neki ezt a levelet, küldök neki szó-

beli üdvözletet; a hölgy persze Te 

vagy, de mondhatom, Fanny, csak 

bizonyos darabjaidra kell gondol-

nom, hogy ellágyulás és igaz érzés 

fogjon el… De Te aztán igazán tu-

dod, mit gondolt a Jóisten, mikor 

a muzsikát feltalálta; csoda hát, 

ha öröme van benne az ember-

nek? Zongorázni is tudsz, és ha 

nálam különb imádót kívánsz, fess 

magadnak egyet, vagy festesd le 

magad vele.

KRÜGER�Talán még mindig nem ér-

ti, jó Beriot barátom, miért is oly 

kedves nekem e két szeretetre 

méltó testvér személye. S  miért 

nem tudom gyászom enyhíteni… 

S  miért írok ilyen hosszan Fe-

lixr�l és Fannyról… Nehéz err�l 

még ma beszélnem. Talán majd 

kés�bb könnyebb lesz. Hát kép-

zelje csak el ezt a családot, Beriot 

úr! A legnagyobb jólétben élnek a 

bankár papa jóvoltából; gyönyör� 

ház, park, kényelem, fényes ven-

dégségek, bálok, utazások – min-

denük megvan, amir�l csak ál-

modni lehetne. A Leipziger Strasse 

3. szám alatt élénk kulturális és 

m�vészeti élet zajlott, a ház amo-

lyan szellemi magán-központja, a 
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szellemi elit találkahelye lett Ber-

linnek – els�sorban Fanny jóvoltá-

ból. Igaz, Felix már egy ideje nem 

itt élt, különböz� operaigazgatói 

és karmesteri állásai elszólították 

Berlinb�l, de amikor csak lehe-

tett, visszatért a szül�i házba csa-

ládjához. Fanny – virult, fürdött a 

muzsikában és férje szeretetében. 

Hensel elismert és sokat foglal-

koztatott fest�m�vész volt, s iga-

zán körülrajongta feleségét. De 

én hallottam, – ó, mily gyakran! 

– Fanny zenéjét! A  tündökl�, bol-

dog asszony darabjaiból én bizony 

mindig is kihallottam valami szo-

katlan szomorúságot, melankóliát, 

s�t, hát igen, bizony – fájdalmat…

Belép a teljes vonósnégyes. Kottaáll-

ványokat helyeznek el és készül�d-

nek a játékra.

KRÜGER�Az egyik Vasárnapi muzsi-

ka alkalmával hívtam meg Önt 

els� ízben a Mendelssohn-házba, 

emlékszik, ugye, Barátom? Fanny 

egy nagyon jó els� heged�st kere-

sett Felix a-moll vonósnégyesének 

bemutatásához. Így esett a válasz-

tásunk Önre. Ön, aki akkor járt 

el�ször Fanny zenepavilonjában, 

azt hiszem, alaposan meglep�d-

hetett azon, hogy az est állandó 

háziasszonya végül épp e hang-

versenyen nem jelent meg… Való 

igaz, korábban minden esten részt 

vett. Most rosszullétére hivatkozva 

maradt távol… Akkor még csak 

én tudtam, húgán és szülein kívül 

arról a levélr�l, amely el�z� nap 

érkezett Felixt�l. Felix eljegyzése 

hírét írta meg abban a levélben.

Zene: Felix Mendelssohn a-moll vo-

nósnégyes 1. tétel

Szünet.

II. rész

Levél 8.

FELIX�„Egy darab már valószín�leg 

ezeknek a Vasárnapi muzsikák-

nak köszönheti létrejöttét. Amikor 

ugyanis a házi muzsikákról írtál, 

gondolkodtam, nem küldhetnék-e 

hozzá valamit. És akkor merült fel 

egy régi kedvenc tervem… Figyelj 

és bámulj!”

Levél 9.

FANNY�„Kérlek, tudasd velem id�n-

ként, hogy állsz a dologgal, ha-

lad-e a terv. Továbbá kérlek, írd 

meg, van-e kvartett-estéiteknek 

valami épületes és tartalmas da-

rabja, amelyet vasárnapi muzsikái-

mon használhatnék; ezeket a jöv� 

héten szándékszom elkezdeni.”

Levél 10.

FELIX�„Tegnapi dalodról akarom 

megírni, hogy milyen szép volt. Hát 

egész fura érzés volt, mikor egész 

halkan és egymagamban megszó-

laltattam a Te kedves hullámcsapá-

saidat, és a közönség mély csend-

ben fülelt. Soha még nem tetszett 

nekem úgy ez a dal, mint tegnap 

este, és a nép is mindig megértette 

és halk mormolással kísérte, ami-

kor a téma a végén a hosszú e-vel 

újra kezd�dik. A  végén pedig na-

gyon élénken megtapsolta.”

Fanny szövege alatt bejön a színpad-

ra Krüger és a vonósnégyes három 

tagja. Krüger szakavatottan rendez-

geti a zenészek székeit.

KRÜGER�(a zenészekhez) Uraim, Fe-

lix Mendelssohn Bartholdy úr kvar-

tettjének második tételével kez-

denénk a hangversenyt! De egy 

próbát feltétlenül kell csinálnunk – 

mindjárt itt lesz Fanny asszony is…
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Belép Fanny, kottával a kezében, és 

azonnal a zongorához ül.

KRÜGER�Tessék, kezdhetik!

Zene: Felix Mendelssohn a-moll vo-

nósnégyes II. tétel 

�Krüger egy darabig a színpad el�tt 

állva hallgatja, egyszer fel is lép a 

színpadra, és kicsit megigazítja az 

egyik kottaállványt, mint egy benn-

fentes koncertrendez�, majd leül az 

els� sorba.

Levél 11.

FELIX�„Ó, édes testvérkém és mu-

zsikusom! Ma van születésed nap-

ja, és én gratulálni akartam, jó 

kedvvel. Ajándékul küldöm egyikét 

az új, csodálatosan megható Se-

bastian Bach-orgonadaraboknak, 

amelyeket itt mostanában ismer-

tem meg; jól illenek a mai naphoz 

tiszta, lágy ünnepélyességükben, 

olyanok, mintha mennybéli angya-

lok énekét hallanánk.”

Levél 12

FANNY�„Felix, el ne felejtsd Bacho-

mat, aztán hallod-e, megvannak 

Neked Moscheles új et�djei, elkül-

död-e Paullal, aztán majd magad 

visszaviszed, jó?… Boldogítod-e 

majd a népet, játszol-e nekik va-

lamit vasárnaponként? Vagy csuk-

jam be a boltot addig? Gyerekek, 

hogy örülök nektek! Addigra a 

kert is szép lesz, és vígan élünk 

majd.”

KRÜGER�Ó, vidámság, könnyedség! 

Fanny élvezte a hangversenyeket, 

az utazásokat, a gondtalan életet… 

Olaszország, Svájc, Franciaország, 

és aztán mindig az örömteli vis-

szatérés a kerti pavilonba…Fanny 

gyermeke, a kis Sebastian – bár 

gyenge fi úcska volt – szépen fejl�-

dött. Felix is kiegyensúlyozottan élt 

der�s, nyugodt és messze földön 

szépséges felesége, Celile mellett. 

Cecile egy lelkész leánya volt, aki 

odaadóan és mindenben Felix mel-

lett állt. Hamarosan megszülettek 

gyermekeik is… Drága Barátom, 

hogy is mondjam el Önnek – hi-

szen Fannyt Ön is mindig boldog-

nak látta, ugye, így volt azon a 

kvartettesten is? –, hogy is árul-

hatom el Önnek a titkot, amelyet 

szinte senki sem tudott? De Ön az 

egyik legközelibb barátom… Ki kell 

tárnom a szívem valaki el�tt…

Levél 13.

FANNY�„Játszom a »Hora est«-edet, 

megállok a portréd el�tt és meg-

csókolom minden öt percben, el-

képzelve, hogy itt vagy. Szeretlek, 

imádlak, végtelenül…”

Levél 14.

FELIX�„Megérdemelnél egy ütést a fe-

nekedre! Te vagy az inkvizíció? Kém-

kedsz utánam? A  kötelék köztünk 

ugyan hosszú, de megtörhetetlen? 

Vigyázz, gyönyör� virágom, vigyázz!”

KRÜGER�Egy nyáron – még jóval az-

el�tt, hogy megismerkedett volna 

kés�bbi feleségével – Felix hos-

szabb id�re visszaköltözött a szül�i 

házba, ahol Fanny is élt családjával. 

Fanny hamarosan áldott állapot-

ba került, és – jóval id� el�tt – egy 

halott gyermeket hozott a világra. 

Fanny ekkor, a legmélyebb gyász 

és elkeseredett fájdalom helyett, 

amelyet egy anya ilyen szörny� 

helyzetben érezhet – féktelenül bol-

dog volt! Drága Barátom, nehéz ezt 

bevallanom, de Fannyt akkoriban 

úgy követtem, mint egy árnyék, be-

le voltam bolondulva abba a n�be, 

érti, imádtam… Leselkedtem utá-

na, szinte nem telt el nap, hogy ne 
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találkoztam volna vele valamilyen 

indokkal, hogy ne léptem volna át 

küszöbét… És láttam, láttam kön-

nyeit, amelyet távol lév� öccséért 

ejtett oly gyakran, és kitör� örömét, 

amikor pedig siratnia kellett vol-

na halott gyermekét… Iszonyatos…

Fanny a szöveg alatt a zongorához 

megy, és újra komponál. 

�Zene: Fanny Mendelssohn-m�. 

Közben:

Levél 15.

FANNY�„El�ttem van az arcképed, és 

folyvást, mindig csak ismételge-

tem a neved, és arra gondolok, 

hogy itt állsz mellettem, és kön-

nyezem! Minden reggel és életem 

minden pillanatában szeretni fog-

lak Téged tiszta szívemb�l, és biz-

tos vagyok benne, hogy ezzel nem 

bántom meg Henselt.”

A zene abbamarad.

KRÜGER�Az évek teltek hát, sok-sok 

utazással, zenéléssel. Néha Henselt 

munkája hosszabb id�re is külföld-

re szólította, ilyenkor Fanny általá-

ban vele tartott. Az egyik római út 

után, amint hazaértek, újra koncert-

szervezésbe kezdtünk. Egy külö-

nösen ünnepélyes és nagyszabású 

Vasárnapi muzsikára készültünk. 

Fanny akkor fejezte be d-moll zon-

goratrióját – a darabot épp Önnek 

ajánlotta, drága Beriot, hisz tudja! 

–, szóval ezt a m�vet és Felix „Wal-

purgis éj” darabját t�ztük m�sorra.

  Fanny akkor, a reggeli próbán 

különösen vidám volt… Jókedve 

ráragadt valamennyiünkre. Ki is 

sejthette volna, hogy Fanny leg-

utolsó m�vét fogjuk próbálni?

Krüger felugrik asztalától, és a szín-

padon ül� zenészekhez siet. Kinyit-

ja mindegyik el�tt a kottát, �k pe-

dig hangolásba fognak. Ezalatt szól 

Fanny szövege.

Levél 16.

FANNY�„Tegnap éreztem a légben a 

tavasz els� leheletét. Makacs tél 

volt, sok hó és hideg, általános 

drágaság és szükség: szenvedés-

teljes tél. Megérdemli-e az ember, 

hogy a világban oly ritka boldo-

gok közé tartozzék? Én legalább-

is élénken és hálásan érzem ezt; 

boldog vagyok, akár az eljövend� 

napra gondolok, akár az elmúltra.”

Krüger leül a közönség els� sorá-

ba, és izgatottan fi gyel. A  zenészek 

Fannyval együtt belekezdenek a já-

tékba. 

�Zene: Fanny Mendelssohn d-moll 

zongoratrió I. tétel 

�Játék közben Fanny egyre több-

ször hibázik, melléüt, majd megáll. 

Krüger felpattan és kivezeti a te-

remb�l �t. A  többi zenész tanácsta-

lan, aztán lassan becsukják kottáikat. 

A  szolgálólány kisírt szemmel, kezé-

ben egy fekete lepellel jön be a szín-

padra. A  leplet a zongorára helyezi, 

majd gyertyát gyújt. Krüger újra az 

asztalánál ül.

KRÜGER�Fannyval – hisz tudja, Bará-

tom – akkor éjjel agyvérzés vég-

zett. Még most sem tudom kön-

nyeimet elfojtani… Még nem töl-

tötte be a 42-ik életévét… Felix 

levelét, amelyet a döbbenetes hír 

hallatán Henselnek, Fanny férjé-

nek írt, azt hiszem, Hensel soha-

sem olvasta el. Én igen. Sohasem 

felejtem el azokat a mondatokat…

Levél 17

FELIX�„Ha írásom a sírásban zavar, 

tedd félre, jobbat nem tehetünk 
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most, mint hogy jól kisírjuk ma-

gunkat. Boldogok voltunk együtt, 

most komoly, szomorú élet kö-

vetkezik. Te igen boldoggá tet-

ted testvéremet, egész életén át, 

ahogy érdemelte. Ezt köszönöm 

Neked ma és ameddig lélegzem, 

és talán még azon túl is – nem 

pusztán szavakkal, hanem keser� 

b�nbánattal, hogy én nem tehet-

tem többet boldogságáért, hogy 

nem láthattam s�r�bben, hogy 

nem lehettem többet nála. Ez per-

sze rám nézve lett volna szeren-

cse, ám � ennyivel is beérte. Még 

kábultabb vagyok, mint hogy ren-

desen tudjak írni, és mégsem tu-

dok feleségemt�l, gyermekeimt�l 

elmenni, útra kelni Hozzátok azzal 

a tudattal, hogy sem segítséget, 

sem vigaszt nem hozhatok. Segít-

ség és vigasz – mindez másképp 

hangzik, mint amit én tegnap reg-

gel óta érzek és gondolok. Az 

egész földi létnek más a képe; 

próbáljuk megtanulni, hogy be-

érjük vele, de amire megtanultuk, 

tán le is folyik életünk.

  Bocsáss meg, másként akar-

tam szólni Hozzád, de nem tudok! 

Nincs mit mondani és nincs mit 

tenni, csak kérni Istent, adjon tisz-

ta szívet nekünk, valami új szelle-

met, akkor talán még itt a földön 

méltók leszünk hozzá, akinek a 

legjobb szíve és legkülönb szelle-

me volt mindazok közt, akiket va-

laha is ismertünk és szerettünk…”

KRÜGER�Felix számára n�vére el-

vesztése után megsz�nt a földi 

élet… Csonttá soványodott, éve-

ket öregedett hirtelen, emberke-

rül� lett, egyedül csak a munka 

tartotta benne a lelket arra a pár 

hónapra… Hatalmas energiával 

dolgozott újra, be akarta fejezni a 

már korábban megkezdett „Krisz-

tus-oratórium”-át, de ez a m� már 

örökre befejezetlen maradt.

  Felixnek csupán öt hónapot 

adott az Úr…

  Azon az estén, amikor Ön és 

muzsikuskollégái el�ször szólaltat-

ták volna meg a Fanny halála után 

komponált f-moll vonósnégyest, 

Felix végzetes agyvérzést kapott. 

Ezt a vonósnégyest – amelynek 

minden hangja Fannyé, azé a n�é, 

akit talán a legjobban szeretett a vi-

lágon –, kedves Barátom, már csak 

Felix ravatalánál hallhattam.

  De fájdalmasan megrázó hang-

jai azóta is itt zsonganak, keringe-

nek a fülemben…

Zene: Felix Mendelssohn f-moll vo-

nósnégyes, II. tétel

KRÜGER�Most már azt hiszem, meg-

értettem, miért szólt Fanny zenéje 

mindig szomorúan… �k ketten 

– valahol egyek voltak… De itt a 

földön ez mégsem adatott meg 

nekik…

Zene: Fanny Mendelssohn-zongora-

darab (Fanny félhomályban a zongo-

ránál, s nagyon halkan játszik.)

KRÜGER�S  most talán – az utókor 

számára legalább a zenéjükben, s 

ki tudja, tán odafenn – eggyé vál-

hattak…

A  zene tovább szól, ezalatt Krüger 

még ír, majd befejezi levelét. Sötét.

Vége

Fanny és Felix Mendelssohn különös kapcsola-

táról a dokumentumok árulkodnak ugyan, de 

biztosat nem mondanak. Az els� három levél 

szövege kett�jük valós levelezéséb�l szár-

mazik. A darab a megjelölt zenei betétekkel, 

szcenírozott változatban az Óbudai Társaskör 

színpadán került bemutatásra 2009-ben.


