
R E Q U I E M A H Ó B A N . 

MINT egy szürke ólomkoporsó födele, borult az égbolt a császár 
városára. A csipkézett tetejű házak fázón bujtak össze. A szűk 
sikátorokból kisivító szél meg-meglóbálta a járókelők copfját, 

a sokgalléros kabátok libegtek a falak alján. 
A Graben egyik kávéházában két fiatalember, élénk beszélgetés 

közben iddogálta a feketekávét, melyet a tulajdonos szigorúan Kol-
schitzky mester utasítása szerint főzött. A feketekávé, no meg egy-egy 
bolt cégtáblájára festett török volt az egyedüli, mi a bécsieket az elmult 
muzulmán veszedelemre emlékeztette. 

— Deferálok — mondta az egyik fiatalember, Pembauer Cassián, 
erős, okos tekintetét belevetve társának, Thieringer Mártonnak áb-
rándos tekintetébe. — Deferálok a kegyed Mozart-imádata előtt. Hanem 
azért Mozart úr művészete mégis olyan, mint a schönbrunni üvegház-
ban nőtt pomarancs. Megvan a színe, íze, formája. Aromája azonban 
távol áll annak a pomarancsnak az aromájától, melyet Itália örökké 
derűs ege érlelt meg. 

— A hasonlat szellemes — felelte Thieringer — de mint minden 
hasonlat, sántikál. Elismerem, hogy Mozart úr zenéje nem olyan édeskés, 
mint az olasz maestróké. Harmóniáiban van bizonyos acerbitás. És épen 
ez az, ami őt előttem kedvessé teszi. A módis olasz kompozitorok operái 
csak édeskések. Az áriák nem állanak egyébből, mint végnélküli fioritu-
rákból. Azonban jellemeznek-e azok valamit? . . . Nem, semmit. Csak 
csillognak és a fület gyönyörködtetik. De a szív örömét és fájdalmát, 
az emberi lélek vergődését nem illusztrálják. Mozartnál pedig épen az 
a sublimis, hogy áriáiban jellemeket rajzol. Alakjai nem üres sémák, 
de húsból és vérből való emberek, akiknek erényeik és hibáik vannak. 

— Kegyed a hibákból erényeket csinál — felelte Pembauer. — 
Ha húsból és vérből való embereket akarok látni, akkor nem kell drága 
pénzért a theatrumba mennem. Ilyeneket mindenütt ingyen is találok, 
például a zöldségpiacon veszekedő kofák vagy goromba gyaloghintó-
hurcolók között. A theatrumnak, főleg az operának, idealizálnia kell 
a valóságot. Csak akkor ad igazi műélvezetet, ha a hétköznapiságot 
száműzi. Pedig Mozartnak az volt a legnagyobb hibája, hogy a hétköz-
napiságokat vitte bele az operáiba. Igaz ugyan, hogy ezzel novitásként 
hatott , jóllehet, hogy ez volt sikereinek a titka. De minden miraculum 
csak három napig tar t . Az emberek reáuntak és visszatértek az ideális 
olasz művészethez. Nem tagadom, hogy Mozart interessans jelenség 
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volt a maga nemében, de ma már a multé. Legföljebb a zenehistória 
fog róla megemlékezni. 

— Látja, én ennek ellenkezőjét hiszem — mondta Thieringer 
elgondolkozva. — A mostani módis operaírók merülnek majd a feledés 
homályába és Mozart neve még mindig fényleni fog a zene firmamen-
tumán, mikor mai kortársairól szó sem esik. 

— Az önfejűség ellen époly kevéssé találunk medicinát az apothé-
kában, mint a halál ellen — felelte Pembauer. — Hiszen egészen világos, 
hogy Mozart csillaga lemenőben van. Darabjait már alig adják. 

— Hát a Don Giovanni prágai sikere? 
— Vidéki siker — vetette oda fölényesen Pembauer. — Römer 

Anastáz felfedezése óta az astronómusok tudni vélik, hogy csillagok, 
melyeket látunk, már régen kialudtak. Csak a fényüknek kell hosszú 
idő, míg a földünkre ér. A bécsi módi is egy év mulva ér el Prágába. 

— Ez a hasonlat is szellemes, de nem épen találó. Mozart csillaga 
nem aludt ki, csak olyan messzire repült tőlünk, hogy pályáját alig 
tudjuk követni. Successorjaink majd megállapíthatják, hogy neki volt-e 
igaza, vagy kortársainak, kik elfordultak tőle. Nem csodálkoznám azon, 
ha Bécs városa halála után, egykor még sírkövet is emelne hamvai 
fölött és Salzburg városa emléktáblát erigálna szülőházán. És azon sem 
csodálkoznám, ha valamikor mindazokról, kik pályafutását elősegítet-
ték, avagy élete valamelyik aktusában részük volt, a zenehistória meg-
emlékezne. 

— Ebben igaza lehet kegyednek — mondta Pembauer. — Bécs 
városa nem szokott a tumbákkal fukarkodni. Salzburg pedig örülni fog, 
ha egy lokális notabilitás emlékét megörökítheti. A mostani olasz aucto-
roknak ilyesmire nincs szükségük. Az ő emléküket opusaik fogják meg-
őrizni. Látja, i t t van Sartinak Barbiere di Siviglia című operája. Beau-
marchais darabjának ő adta meg definitiv zenei formáját. Nem hiszem, 
hogy a jövőben akadna kompozitor, ki ehhez a műhöz hozzá merne 
nyúlni. Viszont a Nozse di Figarot még mások is megkomponálják. 
De . . . mit is discutálunk, úgy sem fogjuk egymást meggyőzni. Majd 
ítélkezik az idő. Különben tegnap a wiedeni theatrumban voltam. Igen 
érdekes darabot láttam. Valami Varázsfuvolát. Ez volt a címe. Schika-
neder írta. Megint remekelt. Látja, ő el tudja találni az egész közönség 
gusztusát. Darabjaiban mindenki megtalálja a magának valót. Új műve 
mesejáték. Egy királyfi avantürjeiről szól, ki elveszett szerelme tárgyát 
Isis papjainál fedezi ismét fel és sok megpróbáltatás után elnyeri kezét. 
A mese mögött mély szimbólum rejtőzik. Az egész mű az illuminátusok 
dicsőítése. Egyesek azt suttogják, hogy a királyfi nem más, mint a fel-
világosodott József császár. A darabban előforduló éjkirálynő pedig a 
reakcionárius Mária Therésia. Lehet a dologban valami. Az egyiptomi 
dekorációk és kosztümök gyönyörűek. A világítási effektusok szem-
kápráztatóak. Ha ideje engedi, nézze meg. A műnek ezenfelül még igen 
csinos kísérőzenéje is van. 
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Majd belenyult zsebébe és onnét egy ékes színlapot vett ki, mit 
á tnyuj tot t barátjának. 

Thieringer érdeklődéssel kezdte tanulmányozni, egyszerre meg-
lepődve kiáltott fel : 

— Hisz e mű muzsikáját Mozart írta ! 
— Hát ezt ugyan miből gondolja? — kérdezte Pembauer. 
— Raj ta van a színlapon ! — felelte Thieringer. 
— Hol? 
— Hát i t t — és Thieringer odanyújtotta a színlapot társának. 
És csakugyan, a megjelölt helyen, a szerző, díszlettervező és vilá-

gosító neve mellett ott szerénykedett Mozart neve. 
— No látja — mondta Pembauer — a kegyed Mozartja már oda-

jutott , hogy külvárosi possekhez ír kísérő muzsikát. Nevét alig hogy 
megemlítik. I t t valami fatális tévedés lehet. Tán Wolfgang Amadeus 
Mozartnak valami névrokona lehet a muzsika auktora. Mert ha ő írta 
volna, úgy neve biztosan az első helyen állna. 

Az arra őgyelgő pincér, ki a párbeszéd végét hallotta, beleszólt a 
társalgásba. 

— Teljes tisztelettel engedtessék mondanom, hogy az új posse 
zenéjét tulajdon maga Wolfgang Amadeus Mozart úr írta. A multkori-
ban említette, hogy Schikanederrel dolgozik egy új műn. Sőt panasz-
kodott, hogy Schikaneder minden egyes darabot sokszor átkomponál-
ta t vele. 

— Hát kegyelmed ismeri Mozart urat? — kérdezte Thieringer 
leereszkedően. 

— Már hogyne ismerném — válaszolta a pincér. — Nekünk 
ő törzsvendégünk. Esténkint i t t szokott billiárdozni. És ha jól megy 
a dolga, szívesen megiszik egy butélia champagnert. Épen ennél az 
asztalnál szeret ülni, hol most az urak ülnek. Rendesen kottapapirt 
is hoz magával és irkál rá, ír, míg tele nem írta. 

— Mikor volt i t t utoljára? — kérdezte Thieringer érdeklődve. 
— Már vagy három hete nem láttam — mondta a pincér. — Mikor 

utoljára i t t járt, nagyon rossz színben volt. Tán beteg, azért nem jön 
mostanában. 

— No, de akkor siessen Mozarttal megismerkedni — gúnyolódott 
Pembauer, mialatt Thieringerre nézett. — Még megeshetik az a szeren-
csétlenség, hogy Mozart időközben meghal és kegyed nem jut bele a 
zenehistóriába . . . Csakugyan, legjobb volna, ha klavicembáló leckéket 
venne tőle. Tudtommal ő ezzel is foglalkozik. 

A nagy állóóra hármat ütött . 
Pembauer az órára nézett és felállt: 
— Ideje, hogy hazamenjek. Dolgom van otthon. 
A két fiatalember fizetett, majd magukra öltve kabátjukat elhagy-

ták a helyiséget. Csak ekkor vették észre, hogy időközben eleredt a hó 
és a járdát fehér lepel borítja. A szél orkánszerűleg fúj t . A kapuban 
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elbúcsúztak. Pembauer a Hoher Marktnak vette u t já t . Thieringer az 
István-templom felé haladt, A hatalmas dóm ormozata mint kővé 
dermedt csipke meredt a néptelen tér fölé. Karcsú tornya elveszett a hó-
pelyhek táncában. 

A jobboldali kapuból ép ekkor egy temetési menet fordult ki. Két 
ember egyszerű, feketére festett fenyőfa koporsót vitt, melyből olcsó, 
papirból készült szemfedő lógott ki. A koporsót csak néhány kopottas 
alak kísérte. 

— Valami szegény ördögöt temetnek i t t — gondolta magában 
Thieringer. Egyszerre azonban észrevette, hogy Salieri, a hírneves zene-
szerző és von Swieten is kilép a templom ajtaján. 

— Ha ezek is a menethez tartoznak, tán mégis valami előkelőbb 
halottat temethetnek — mormogta magában. 

Salieri és von Swieten az utcára érve kezet fogtak és mindegyik 
más irányba távozott. Lábuk nyoma szürke foltot hagyott a hóban. 

— Tévedés volt — gondolta mentében Thieringer — ezek nem 
tartoztak a temetéshez. 

A szél egyre jobban dühöngött. A hópelyhek mint éles tűk vágódtak 
a koporsót kísérők arcába, kik csakhamar széjjelszéledtek. Thieringer 
még egy darabig részvétteljesen nézte az elárvult menetet, mely lassan-
ként mint szürke árnykép tünt el a hófátyólban. Majd befordult egy 
mellékutcába és hazament. 

— Ez is jobb időt választhatott volna a temetéséhez — mondta 
az egyik halottvivő. 

— Szegény embernek nem kellene meghalni — felelt rá társa. 
— De hát akkor mi miből élnénk? — mondta az első. — A gazda-

gokat lóval viszik ki. 
— Igaza van kegyelmednek. Hanem azért, ha az ilyen fajtának 

meg kell halni, hát haljon meg nyáron. 
— Szerencse, hogy a sanct-marxi temető nincsen messze. 
— Siessünk, siessünk, későre jár az idő . . . 
Kinn a temetőben, a hófúvások felett megnőttek a sírkövek. Hó-

kupacok rakódtak le rájuk. A koporsóvivők bukdácsolva haladtak a 
fehér hantok között és az esti szürkületben egy közös sírba eresztették 
le Mozart kihült testét. Ifj. Somssich Andor. 
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