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A BEFEJEZETLEN SZIMFÓNIA
Jegyzetek a Schubert-rnűhőz

AZ ELSŰ TETELHEZ

A lélek vándora (a főtéma és az első melléktéma)

A főtéma mmtha a lélek ajtaját nyitná kJi bevezetesül. Mélybekúszó meló
dia, a legmélyebb vonósok hordozzák. Elhagyja a nyugodt mapvilágot, ahol mín
den oly biztos és sznlárd. A homályba száll, a sötétbe ível, a tudatalatti éjsza
kába, ahol eltünik a biztonság, magyora nőnek az árnyékok, és esendő lesz a
valóság.

Mi rejtőzik a lélek ikapuja mögött ?

Keresés. A (hegedűk szaggatott, nyugtalan imbolygása tapogatózva indul a
sötétben, Mint egy ringó batár, járatlarn utakon döccenő kocsi, melyet a meg
szélaló fúvósok bánatos búcsúja Icísér. A keresés lázas, laz utazás gyors és
nyugtalan. A vándor Schubert úbnak'indul, az egyetlen városhoz kötött, öröíoös
utazó. Az első melléktéma kereső dallama álombeli utazás. A bécsi kískocs
mák vidám vendége különös postakocsit talált.

Miért ez a nyugtalanság? Az élet olyan megnyugtatóan folyik a látható és
tapintható világban. A forradalmak és a háborúk kora elmúlt. Napoleon már
befejezte életét Szent Hcléna szigetén, és a császárváros visszatért a megsze
kott kerékvágásba. Igaz, a bécsi kormányzat szjgorú, Metternich erélyes, és
Ferenc császár rendőri ellenőrzésre támaszkodik. De aki nem politizál, annak
nincs baja. A sör vidáman habzék 'a zöldben, a kerti vendéglők asztalán. A
tisztességtudó és derék polgárok házaiban esténként kigyúlnak a tények. Bé
kés családi életeik peregnek az ablakok mögött. Derék mestcrerrrberek, tisztelet
reméltó hivataLnokok és nagyérdemű hajadonok kötnek házasságokat. A fel
cseperedő utódokból vidám családi zenekar alaikul a bolthajtások mélyén.

Schubcrt is ilyen tiszteletreméltó, derűs otthonból indul útnak, a lichten
thali tanító házából, a kedves, bécsi külvárosból. Szülei jók voltak hozzá és
szerették, testvéreivel vidáman, gondtalanul hancúrozott. Az apa tekintélye
szilárdan és oltalmazón árnyékolta be a családot, rnely esténként kamaraze
nére ült össze, a tisztes szabályok keretei közott. Olyan szepen és egyszeruen,
ahogyan ő maga írta: "Sokan voltunk testvérek, fiúk és Iányok. Atyánk és
anyáink jók voltak. Mélységes szeretettel csüngtem rajtuk."

A polgári forradalmak mímtha biztonságot vívtak volna ki. Már nem az
ágyúkkal és felvonóhidakkal őrzött várak nyujtják; a biztonságot, már nem
csak a nagyúri élet az egyetlen oltalom. Az alávetett társadalmi osztályokból
sokan felemelkedtek. A Sziíéziában szántó Schubertek paraszti életforrmája is
igy vált városi, polgári móddá, hirtelen emelkedéssel. A nagyapa otthagyta
Sziléziát, Ausztriába költözött és falusi bíró lett. Az apa pedig otthagyta a
falut, hogy városba költözzék. tanuljon és tanító legyen.

Az általános rnűvelődés polgári eszrnéí a XVIII. század óta terjednek. Az
elvont Igand()llatok forradalmakban robbantak !!ci, de a'kíkor, rnikor Sehubert
1822..,bei!1 leírja a befejezetlenül maradt h-moll szimfónia első taktusát, a pol
gári életmód általános jellege már rninden izgalomtól és rajongástól mentes
valóság. A múvelődés, az iskolázás terjedése megszaporította a földműveléstől

és ipartól elszakadtak számát, a hivataloktól függő állami alJkailma.zO'ttalké A
föJd és rnesterség régí biztonsága után egyre tOlJb azoknak a száma, .akilk az'
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állami függés hivatali biztonságában élnek, s ene a bi;::011ságra adapitják fe
hér ablakfüggönyök mögött pergő, meggondoltan berendezett életüket.

Ehhez a józanul berendezett, polgári élethez nemcsak a pénzgyűjtés tar
tozilk: hozzá, hanem minden egyéb is, mellyel meg lehet gyökerezni és szítárd
bázístkíépítenl a látható világban. Hozzátartoznak a jól zárható ajtók, a gon
dosan súrolt padlók, az éjszakára bezárt ablakok, a meghü lcs ellen védő há
lósipkák, a finornan tekert nyakravalók. a tiszteletet parancsoló kürtőkalapok

és sétapálcák. Hozzátartozik a családi tekintély, a gyermekek lelkiismeretes
nevelése és kézbentartása, a hatalom akarása, mely az utódokat is a hasonló
élet folytatásához idomítja. Hozzátartozik a gondosan elkészített étel, a vidám
társas szórakozás, a boroskancsók és söröskrigltk világa, a nők bája és mindaz
~ég, ami kellemes. De természetesen csak okos és józan határok között, mert
a mértéktelcnség megrontja az életet.

Esténként a polgárok bevonulnak a magas, német háztetők alá, megva
salják ajtajukat, hálóköntöst öltenek, hófehér hálósípkár. és a jóízű vacsora
után elégedetten indulnak ágyukba pihenni. Spitzweg és Busch képei őrőkí

tették meg őket. A sötét utcákon csak a korhelyek dülöngélnek., s mindazok a
sajnálatra vagy megvetésre méltó emberek, akik nem tartoznak a tisztes pol
gári társadalomhoz, és nincs hol lehajtani a fejüket.

Mert vannak, aki'k a békés és biztonságos jólét közepett is vándorolnak,
nem borul föléjük semmiféle meredek háztető. Csak a hold vetíti furcsa ár
nyékait a Ialakra, s a kutyák vonítani kezdenek, ha ej ballagnak a kerítések
előtt. Vagy talán nincs is árnyékuk? TaLán éppen az a bajuk, hogy elvesztet
ték az árnyékulcat, mint Peter Schlemihl.

Furcsa dolog ez: a polgári jólét, mely olyan biztonsúgossá, kényelmessé
és józanná teszi az életet a maga megnyugtató köznanisúgában, mintha meg
unta volna ezt a józanságot, Iintorogru Jcczd. A katonás szellemű, fantáziátlan
porosz állam egyik hivatalnoka, E. T. A. Hoffmann, kísórtctckkcl népesíti
be a német földet. Hiába a jól megvasalt ajtók, a gondosan kefélt kabátok, az
öblös karszékek: a szekrényekben ördögök bujkálnak, s még a kávésf'indzsák
nak is lábuk nő. Mínden ijesztően bizonytalanná válik. A túlságos józ.anság
bosszút áll. A polgári forradalmak materializmusa az ész nevében annyira
kiirtott minden anyagtalant, hogy most a Iegkőznanibh tárgvakból lesznek a
!kísértetek. Az esernyők furcsán bólogatnak a Iogason és a sá rcipőkbe varázs
erő költözik. A házak nem nyujtanak többé biztonságot azoknak, akik észre
vették a szellemeket.

Nem fontos ehhez, hogy kísérteteket lássanak, mint Hoffmann. Vannak,
akik maguk sem tudják, mi hajtja őket, rnítöl nem tudnak megnyugodni. Ván
dorok ők, álombeli utazók, akik a polgári ágyban nyujtóztatva testüket, lelkü
ket utazni küldík a holdvilágos háztetők fölé. A német romantika ez, ,E el
vágyakozök kora. Lelki hazátlanok és földi hajléktalanok között gyakran el
mosódík a határ. Aki ábrándok után vándorol, valóban földönfut'ívú lesz.

Schubert is vándor. "Megfoghatatlan, örökös vágvódás k ínov" - írj'! nap
Iójában. Pedig polgári biztonságban nevelődik, tekintélyes és .~ondos aClai sz.i
gm, szerető, anyai gyengédség közepette. Haláláig Bécs városát alig j1a'~y.ia el.
Ha elhagyja, sem jut messzebbre, mint Magyarország. Polgár! környezet veszi
körül, még barátaival való bohémkedéseiben is.

Mégis, folytonosan utazik, bolyong. Fontos, hogy nem postakocsin. h mcm
13 fantázia szárnyain? Az első meUéktéma imbolygó dallama egy.re ma,;a<;'óbra
hág, a fúvósok sejtelmes búgásától kisérve. Tudta magáról, hogy vándor, igy
.íirja "Alom" című kis szímbolikus önéletrajzában is. A hegedűk izg aí.ot t.an l ü k
tető, szaggatott dallama elrnossa a határokat külső és belső valósá '; ki)?iitt.
Melyík az igazibb, a maradandöbb valóság? A teste, mcly Bécs bohé nt.mv.rin
hányódik, vagy a léleké, rnelynek mélyén végtelenbe tágul az utazás ?
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Az érzékeny sziv (második meIléktéma)

A vándorlás motívuma után a hegedűk szélesen ringó melód'iája új témát
hoz. Nem egyebet, mint egy osztrák népdal! - egy utcai ének dallamát. Mintha
a keresés villámfényei a lélek sötét mélyéből a tudat fényes napvilágára ve
rettek volna. A vándor megáll és kitárja 'karját, hogy a mtndenki-melódtáia
ütemére magához ölelhesse a világot.

Divat érzékeny szívünek lenni 1822-ben. Az a kor ez, mikor különös gond
dal őriznek hajtincseket, sokat könnyeznek, sóhajtoznak a meghatottságtól,
örök barátságokra esküsznek, s még a férfiak is csókkal válnak el egymástól

Ez az érzékenység könnyen megind,!!. kedvesen melan'kólikus, de hiányzik
belőle minden tragikus íz. A könnyező barátok nem lesznek öngyilkosok, s
egészen jól és lelkiismeretesen elvégzik napi teendőiket a bánatuktól. Az oszt
rák biedermeier nem azonos a német romantikával, csak táplálkozik belőle.

Ferenc, a hivatalnok-császár, kiválasztott kormányzó-minisztériumá,val
egyénisége bélyegét nyomja a szellemi életre. Az élet köznapi problémákkal,
dcrók hétköznapokkal van tele. Olyan szorgalmas, józan és szürke, olyan !ki
csmyos, mint a császár tevékenysége. Az irodákban serénven percegnek a lúd
tollas, utána pedig vígan habzik a sör. Vaskos tréfák csattannak el, és a test
megkapta a maga durvább örömeit is, anélkül. hogy a polgári tisztességen csor
ba esnék. A finom bánat és a plateni érzelmek? A bécsi polgár jól tudja, hogy
ez álomvilág. A rnűvészet birodalmába tartozik, mely valahol a fellegekben le
beg, és semmi köze nincs az élet realitásához.

A biedermeier gondosan megszűri a romantikát. Elfogadja, beiktatja a szép
álmok közé, de nem .keveri össze az élettel. Míg' a németek tobzódnak benne,
és a Sturm und Drang óta földöntúli élményekre, démonikus ízekre sóvárogva
vegyítik álmaikat az ébrenléttel, addig Bécstől rníndez idegon. A romantika
túlvilág! sejtelmek, öntörvenyű íblctések- karjaiba veti magát. A biedermeier
Könnyen elérzékenyül, de utána gyorsan mosolyog, és valójában sohasem tud
igazán megrendülni. mert mindig a földön érzi magát.

Vajon melyik talaj kedvezőbb a művészetnek? A német romantika útját
egyéniségüket szabadon kiélő, de tragikus művészpályák jelzik. Olyanok, mint
az elméjében elborult Hölderlin és az öngyilkos Kleist. A nyárspolgári Bécs
ben a művészpálya számára másfajta tragédia adódik.

Különös módon azok, akilk egyéniségük szabad kíélését hirdetik, éppen
személyíségük szabadságát vesztik el. Mintha a démonikus ihletés gonosz tré
fája volna, a korlátrorrrboló, romantikus múvészek útja gyakran torkollik őrü

letbe, vagy öngyilkosságba. Azok, akik környezetük minden korlát ját lerom
bolják, végül saját Iel.kükikel kerülnek konflíktusba, és ezt az akadályt már
nem tudják legyőzni.

Beethoven, a magányos óriás, Schubert eszményképe, aki süketen él a
biedermeier Bécsben. nem a saját lelkével, hanem környezetével és körülmé
nyeivel ütközött össze. Ot is megkísérti az öngyilkosság gondolata, mikor a
hangok éje ráborul, de éppen saját lelkébe kapaszkodva áll talpra. Az alkot
nivágyás megmenti a személyiség bukásától. Elfogadja az élettől rámért korlá
tot, s a géniusz, mintegy jutalmul, a legmagasabbrendű ihletésekkel árasztja
el kietlen magányát. O úgy dacol a sorssal. hogy nem romibol korlátokat, ha
nem föléjük emelkedik.

Es Schubert ?
A vándor kitárt karokkal áll, és a szívét kínálja. Az sú] téma dallama vi

lágos, de szomorú. Mindegy, hogya melódía már előbb létezett, míndegy, hogy
utcai ének, melyet sokan fütyörésztek tudatlan optimizmussal. A zeneköltő a
schubertí melankólía palástját borítja rá. S ebben a palástban eltűnik a ko
ráiblbi Iényeg: a dallam Schubert lelkéből fakad. A bécsi utca képe a szomorúság

17



fátylában ködlík fel a hullámzó dallamívek mögött, s feketén tárul fel a
Himmelpfortgruoo 10. számú ház ívelt kapuja.

Nem, ez a kapu nem az égbe vezet, mmt a neve rnondja, csak ismét vissza
a lélek mélyére, A gyermek otthona ez a ház, és a felnőtt ifjú első rnunkahelye.
Itt tárul ki először a sziv a szülők és a testvérek felé. Itt tekerednek kocéje
azok a gyökerek, melyek lélekben soha el nem engedik. De itt érinti először a
géniusz is, hogy kitépje ezeknek a szívós gyökereknek öleléséből.

A zömök fiú, aki orrát sűrűn szívogatva, kipirult arccal és nagy igyekezet
tel babrál rövid, vastag ujjaival a zongorán, nem sejti még, hogy Illem tarthat
meg mindent, amit szerét. Nem sejti még, hogy az anyai gyengédség egy napon
élettelenül fog eltűnni előle. És nem sejti még, hogy az apa szíüárdan oltal
mazó szeretete ajtót fog mutatni neki ebből a házból, hogy osztozzon azokinak
a sorsában, akiknek nincs árnyékuk, és nincs hová lehajtaniok a fejüket.

A szív még gyanútlan és bizakodó. Öntudatlanul szeret, egyszerűen és ter
mészetesen. Nem bántják romantikus lázak, és nem akar kitörni semmiféle kor
látból, mert jól érzi magát, és szúkreszabott életében nem lát akadályt.

Az ébredés (átvezető rész és visszatérés)

Aztán a szív melódíája hírtelenvbefeiezés nélkül rnegszakad, s a pillanat
nyi szünet után a fúvósok és vonósok együttesen, hirtelen lesujtanak.

Az ébredés gyors és kegyetlen. A szomorúság, mely eddig csak mint han
gulat, mint megtöltésre váró keret vetítette előre árnyékát, most megkapja
ígazd értelmét. A zene ölelő géniusza mellett megjelenik a szerető apa félté
keny, s könyörtelen arca. Kitiltja házából az iskolásfiút, mert megtudja, hogy
leckeórákat mulaszt el a muzsika miatt. A konviktus börtönéből nem szabad
hazatémie, csak akkor, mikor anyja meghal. Az apai szigor csak igy törik
meg, de már későn: a fiú a ravatalon látja viszont édesanyját.

A zenekar könyörtelen, lesujtó ökölcsapásai között a szív dallama szárnya
szegetten. fájdalmaktól eltorzulva lebeg. Az apa győz. A szelídségre hajlamos,
engedelmes fiú ismét jó diák, a szülői parancs szer-int elvégzi a tanítóképzőt.

Hímmelpfortgrund 10. Az ifjú tanító megjelenik első munkahelyén, az apai
házban lévő iskolában, hogy tanító legyen ő is, mint apja és fivérei. Megpró
bál minden igyekezetével józan, becsületes polgár lenni. Betuket és számokat ír
nádpálcával a kezében a fekete táblára, miközben a gyerekek zsivajognak.
Nem megy. Egyszerre kell küzdenie a gyerekekkel. és a bensejéből feltörő

dallamolekal. Külső és ibelső valóság őrlő malomkerekei közott kilátástalan a
küzdelem.

Az apa engedni látszik. Beleegyezik, hogy fia egy évi szabadságot kérjen.
A géniusz most már nem tűr halasztást: egészen magához öleli Schubertet. A
zeneköltő hivatása útjára lép. Törvényt követ, melyet nem ő választott: a ti
tokzatos törvény választotta ki őt.

De az apa ezt nem érti. Hogyan is érthetné a belső valóságot az, aki a
külső valóságban él? Hogyan is értené az apa, aki anyagi jó'létben szeretné
látni Liát, s megszokta, hogy csak dorgálásra váró. gyermeket lásson benne.
Hiszen még a zenéjéért rajongók sem látják Schubertet. Évekkel később akad
nak, akik Béesbe utaznak, hogy Iáthassák. Mikor barátai nagynehezen előha

ll.ásszák rejtekéből, és a rosszul öltözött, rövidlátóan hunyorgó, pápaszemes
fiatalember megjelenik, esetlenül meghajol, majd ismét elmenekül - a látoga
tók csalódottan távoznak. Másnak képzelték.

Igen, az apa is másnak képzelte. Most, hogya tisztes anyagi viszonyok kö
zött élő, jövendőbeli bécsi polgár helyett csak egy állástalan muzsíkust lát maga
előtt, aki barátaival bohémszállásokon hányódik, mélységesen felháboirodik.
Először úgy akar vele bánni. amint rnegszokta: mint rossz, engedetlen fiúval.
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A szülő öI'Ök. tévedésével .képtelen Itülönbséget tenni nevelésre' szorulő gyer
mek, és saját útját jáJró felnőtt között. Ráparancsol, hogy azonnal térjen visz
sza mwnlmhelyére.

De SCihuibert nem. engedelmesiked'ilk. Szelíd marad, de ellenálí, Nálánál és
apjánál magasabbrendű törvények parancsolják ezt neki: Hogy ez a hívatá
sához való hűség rnennyíre távol esiJk míndattól, ami szeretetlenség és korlát
rombolás, legjobba!!1 saját szavai fejezik kí: "Atyám ismét elvezetett vágykert
jébe, s megkérdezett. vajon tetszík-enekem ? Sehogysem volt az kedvemre, de
én nem mertem szólní. Ekkor ingerülten másodszor is megkérdezte, vajon tet
szik-e nekem kertje? Reszketve mondtam, hogy nem. Ekkor atyám megütött,
míre én elmenekültern. Másodszor váltak el útjaink, s szívemben végtelen sze
retettel azok iránt, ktk eltaszítottak, ismét messze tájakra vándoroltam ..."

Himmelpfortgrund 10. A polgári, családi élet békés egébe vezető ajtók be- .
zárulnak Sehubert mögött,

Az apa könyörtelen szígora pedig sebzett szivet rejt. Féltékeny, sebzett
szavet. Szerétetében érzi megsértve magát. Nem látja, hogy fia ugyanúgy sze
retí őt, mínt addig. Nem látja, hogy ellenállása nem dac és eltávolodás, hanem
a hősiesség legmagasabb foka a belső valóságnak való engedelmességben, meJ.y
ben keresztre feszül a szerétet. Nem romantíkus lázadó, aki rníndent összerom
bolva rohan az álmai után, hanem hős, aki a legnagyobb szenvedés 'árán &!'zi
magában a hivatáshoz való hűséget és a szülő iránti szerétetet.

Ezt a szerétetet őrzi a bohémtanyákon is. Nem ő szakít, apja rnutat nekí aj
tót. Orni a barátokkal való mulatozások és kicsapongások között is. A kiesa
po.ngások csak testi egészségét ássák alá. Lelk1ét nem tudják eldurvítani. Hiszen
csak azért áldoz a test örömeinek, mert az élet elzárja előle a magasabbrendű

vágy'aJkat. tgy indul el II művészpálya, A szülő! házból kiűzött, árnyéktalan lo
vag megtanulja. hogy amit kezdetben ártatlan szórakozásnak hitt, az végzetes
szerelem, melynek egészen oda kell adnia magát. Feltétel nélkül, a földi érvé
nyesüáés mínden reménye nélkül, A hivatás több önmagunknál, nagyOí1::fu a föl
di boldogságunknál.

A szív melóddája hajótöröttként küzd a kérlelhetetlen eTő~kel, megoldást
keresve. Mi a megoldás ?

A vonósok ismét előhozzák a mélyből a főtéma dallamát. A lélek lkapuja
újból kitáIrul. Hangok kúsznak fől a mélyb&1: titkos szenvedélytől fűtött han
gok, vágyak zenéje, A felébredt géniusz megpróbál kitÖl'ili. A vándor hazát
keres. Izgatott kapukat tár, szűikJnek találja a látható vi'lágot. Többet keres,
rnínt a nyomott padlásswook és kedélyes söröskanesók világa. Többet keres,
mint a polgári kényelem, az ernberek tisztelete és a világban való józan elhe
Iyezkedés. A vándor nem találja helyét ebben a világban. .

Rejtett gátak roppannak szét, félelmetes magasba törő hullámok hömpö
lYőgnek. Hová visznek a hullámok? A holdas ég alá, a tudat alatt élő éjsza
kába. A géniusz dalokat szül, mert a megnevezhetetlen líra ebben találja 'meg
magát leginkább. Az áa:'nyéiktalan lovag. nyugtadarrdmbolyog, s újll'a meg újra
kitárja szívét, Mit keres? Az életet? Vagy inkább a halált?

Aki árnyélktalannak született, és nem olyan, mint a többi ember, az nem
tud megnyugodni. Külön törvényt követ, titokzatos törvényt, melynek igájából
hiába alkar kitörni. A l'l.a:ngok áa:ja magasra csap, a szenvedély mínden erejé
vel.. De, nincs út, túl a korlátokon. A vonósok felfelé törő vonal-erdeje csüg;. ,
ged.ten hanyatlik vissza, s bánatosan mutatna!k a mélyibe a könny:Mtyoilos fú
vóedk. Aikli. vándorna!k és szomorúJna!k s2Ji.Uetett, annak víselníe kell a temet,
haláláig.

Mit mondanalk a biedermeier polgáirok? Hogy ez csak álom, ködös iib
ránd és vértelen valóság? A vIÍIgyak hulláma ismét a maeasba csap. Törjük
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szét a korlátot, ha csupán álom! De a korlát kemény, vérző, eleven valóság
A hullámok csüggedten peregnek vissza a mélybe, a fúvósok ködébe.

Könnyű azoknak, akik "roma.ntikusok" és vórtelenül álmodoznak Akik
keílemesen fürdenek a szomorúságban ! De mit csináljon Schubert, akinek
betörnek életébe az. álmok és egyetlen valóságga válnak?

A romantikus művész gátlástalanul fut géniusza után, egészen az őrületig,

a halálig. De Schubertet maga a géniusz üldözi, egészen a hatáüg. Hiába pró
bálja szerény mosollyal elhárftani.. Esetlenül hajlong, s rövidlátó szemével hu
nyorog a pápaszem mögött, Domború koponyája mint egy gyermeké. Szelíd,
esgedelmes gyermek, aki ismeri a törvények erejét. Ezzel a tehetetlen ártat
Iansággal ejti rabul a géniuszt, anélkül. hogy erölködnék. Vaskos, rövid ujjai
intésének varázsereje van.

De nem él vissza vele. Zavart tréfával próbálja elütni hatalma méltósúgát,
miközbcn felváltva viseli a nyakkendőket és cipőket bohém lakótársaival. Nem
kell aggódnia, hogya termékenyítő szornorúság elhagyja, ha nem törődik vele.
A szornorúság mimdtg vele van. Így már nyugodtan nevethet is, miközoen
négykézláb állva kutat a közös ruhatárban egy ép harisnya után. "Te Schwind.
komolyan kezdem hinni, hogy már csak lyukasakat gyártarral< ..."

Engedelmes, mert tiszteli a törvények erejót. Nem lázad fel, csendesen vi
seli szrvében az álomképeket. melyek a törvény miatt nem lehettek valóságga.
Grob Terézt a pénz törvénye állította a pékrnestor oldalára. Fzöhlích Katit az
erkölcsi törvény védte, mint a más menyasszonyát, Esterházy Karolírt pedig
a társadalmi törvény páncélja mőgött tűnt el.

Csak a test nyers örömeiben szerenhet kárpótlást. Tragikus ellentét. Az ég
nem nyílhat meg számára a földön, s így az emberi természet gyarlóságának
kell áldoznia, De az érzéki mámor nem cél, csak útkeresés, a hosszas, fárasztó
vándorút zökkenője. Tovább lendül magasabb, sejtelmesebb vágyak felé. A
lélek. szárnyait nem tudja végképp lefogni a test szornor'ú korlátja.

A géniusz lobog. A muzsika törvényei megoldást kínálnak. A kísértő

anarchia, az ásító tanácstalanság szakadékától elvczctve, újbólodanyujtják a
főtémát. Tehát mégis csak a belső valóság. S a lélek dallama most diadalma
san harsog a trombiták ormán.

De ez a diadal nem felszabadulás. Csak hegycsúcs, mely arra jó, hogy új
nyugtalansággal eltöltve, új tájak felé indítsa a vándort. Nincs megállás. A
hegedűk ismét elővillámlanak a sötétből, imbolyogva r-ingatva a keresés mo
tívumát, "Megfoghatatlan, örökös vágyódás kínoz ..."

A vándor lassan ereszkedik lefelé a csúcsról, s újból kitárja 'karját. A
klasszikus törvények parancsára most a második melléktéma hullámzik elő. De
a klasszikus lepelben nyugtalan lélek halad, árnyólonélkült lovag, akit meg
ugatnak a jól őrzött polgári háztartások kutyái, Mert nincs hova a fejét le
hajtania.

A MAsODIK TÉTELHEZ

Az idő múlása (főtéma, melléktéma, átvezető rész)

A vándor lefelé ballag a csúcsról. A második tétel fötómáiának búcsúzó
dallama úgy fénylik fel, mint a lemenő nap ragyogása. A szülői házból szám
kivetett hajléktalan felett meggyorsul az idő múlása, Arnyékok kúsznak. a
tájra, és a vonósok mélyből felbuggyanó pizzicatói olyan súlyosan konganak.
mint a vándor léptei a sziklákon. Mint a nyüzsgő városok forgatagából kiemel
kedő karcsú tornyok mélabúsan figyelmeztető óraü tése. Az idő múlik. Végéhez
közelit a szívverés,



Igen, a szívdobcgás egyire igyoreul és míndent betöltő rítmussá lesz. Szag
~atottan luktető dallamot lehelnek a fúvósok. Hiszen még nem is élt. Még nem
is csinált semmit, s már nőnek az árnyékok, A melléktérna komoran intő me
mentójáJba bánatosan szövődilk a főtéma búcsúja.

Sohasem volt elég pénze ahlhoz, hogy jól éljen. A polgárok tisztes társa
dalma bosszút állt, mert nem akart hozzájuk csatlakozni. Számtalankérvéayt
adott be állásért, alkalmazásért. De nem kellett seholsem. Allástalan muzsí
kusok legfeljeJ:fu mint főúri lakájok juthatnak jöVedelemhez. Pedig a roman
tikus zsenik már kivívták a művészek rangját, s néhol a fejedelmekikel ve
tekszenek.

Sohubert senkivel sem versenyez. Nem csinál kultuszt a géníuszból, saját
zsenijéből, mint később Wagner. De annyira sem öntudatos, mínt Beethoven.
"Hagyjuk, elég volt már ebből !" - kiált fel, míkor lelkes barátai túlságosan
sokat foglalkoznak műveível. csak megélni szeretne, "Csekély összegért" 
kja bocsánatkérően, előre a kiadóknak, mikor dalait ajánlja. "Kérünk érte
sítést" - válaszolnak az éber Iciadók -, ,,mi az a lehető legcsekélyebb összeg ?"

Egy forintot kap egy daláért. Azoktól, akik. súlyos ezreket keresnek őraj

ta'. De Schubert nem pénzért ír. Titokban úgy érzi, mint mínden vérbeli mű
vész: az ő munkájáért nem jár pénz. Túlságosan élvezetes ahhoz, hogy igazi.
"munka" lehessen. Hiszen neki semmibe sem kerul. Hanyagul, pazarlóan osz
togatja a műVle'ket, nem törődik többé velük. A géniusz sohasem kísérti meg
a gőgre.

Csupán élni szeretne még és szeretrri. Oly szépek a tájak. A Duna csil
logva kanyarog a lombos, osztrák hegyek közt Linz Lelé. A tétel átvezető ré
sze mímtha emlékeket idézne, Fuvolák békéje megnyugtatóan, sejtelmesen szól,
mint az utazást indító postakürtöle hangja. Mint a hegyek zöídjében felhangzó
pásztorsíp. A barátok vidáman lengetik kalapjukat.

Még egyszer feléje int az otthon. A szigorú apa a barátok közvetítésére
újra magához öleli fiát. Sohubert megint otthon lakik, de nem sokáig. Újból
el kell költöznie, Most nem az apai szígor, hanem a második házasságból szár
mazó gyermekek sokadalma szorítja ki aházből.

. Tehát mégis csak hajléktalan marad és vándor. Hol van hát a oél ? A
fúvósok búgása az út végét jelzi a befejezetlen szimfórtia másodjk tételében.
Mi következhetik még?

A témák visszatérnek

A klasszikus szabályok fegyelme, mint végső hősiesség. A térnák vissza
térnek, hogy tökéletessé kerekftsék a formát. A szív dobog, és búsan konga
nak ismét az óraütések.

Hová jutnak a klasszikus lepelben járó hazátlanok? A külső valóság nem
-érti. A klasszikusok unalmasak, a romantikusok holdkórosak. csaik az fog
ható, ami reális. Balzac már próbálkozik az írással, és Tolsztoj is megszüH,etetJt;

De hol a realitás? A külső, vagy a belső valóságban ?
A hold talányosan bujkál a foszló :Iie1hőkben, és a kutyák vonítanak. A pol

gárok egészségesen horkolnak a jól vasalt ajtók mögött, miköZJben a sötét ZiU

gok mélyén kasértetek lapulnak. Hol a valóság?

A dallam szaggatottan lüktet, hogy lezárja a tételt, mint a lassuló sZÍV!
veres. A szívdobbanás az élet első és utolsó jele. A valóság a szívben van. Sehu
bertet nem a visszatérő témák szabálya tette klasszikussá: a szíve volt, mely
klasszikus ütemre dobogott. Fegyelmezett, jólnevelt szív volt, nem csapongott
.szertelenül és nem kért sokat az élettől.
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Hogy nem tudott megnyugodni? Hogy egyre vándorolt? Ezzel nem volt
'ee!r'hére senkinek. Engedelmes, jó fiú volt, és míndig szeretett. Akkor is, mikor
.ergették. Nem volt Lázadó: a géniusz ölelte magához. Csak annyi volt a
bűne, hogy a felsőbb törvénynek engedelmeskedett. Az igazsághoz. volt hűsé

ges, ez mentette meg a romantika betegségétől. De a nyárspolgáriasságtól is.

O nem választotta külőn a művészetet az élettől. De nem is keverte össze
vele, hanem elfogadta kűzdelmes, tragikus, ellentétes valóságnak, Mindezt ön
tudatlanul és természetesen. Anélkül, hogy igényt tartott volna a rnártír
~.

Magányos volt és társtalan. Ügy élt az emberek között, Beethoven csilla
A'ánalk mágikus vonzásában. rníntha ezen az eszményképen kivül senki és sem
mi nem fűzné kortársaihoz. Pedig lelke a kor mélyéről sarjadt. Dgész élete és
művészete kdfejezte hazátlanul bolyongó, elvágyakózó korát, mely a kílasszi
cizmus eszményi, zárt formái és a földet markoló naturalízmus jövőbeli útja:
között elérzékenyűlve, a végtelenség felé vágyakozott. Magányosan és tán;ta-·
Ianul, a két karjába ölelve tartotta földi környezetét. apját-anyját, testvéreit,
bairátait, az embereket és a tájat, miközben népdalok keltek életre műveíoen.

Aa'!I1a tanított, hogy élet és művészet között nincs szakadék. Megmutatta,
hogy az igazi érzékenység nem ködkép, nem erőtlen sóhajtozás, hanem szere
tet, hősiesség, és egy magasabbrendű világ sejtelme. Egyházi műveivel nem a
kötelező gyakorlatnak udvarolt, hanem egyszeruen a szivének engedelmes
kedett.

Csalk azért maradt egyedül, mert szeretete nem evüágí szeretet volt. Túl
ságosan messze nézett, túlságosan sok volt benne a csillagoldbót1. A kortársaik:
éppen azért nem érthették igazán, mert olyan közel volt hozzájuk, mert olyan
1ökélete5en szolgálta őket. önmagukat kellett volna jobban ismerniök ahhoz;
hogy Sohubertet megérthessék.

Csak az újabb nemzedék csodálkozott rá i,gazán, az emberiségnek az a
fia['albja, mely már maga mögött hagyta Schubert korát, s eléggé messze volt
ahhoz, hogy belássa az út minden tekervénvét.

A géniusz kiragadta az emberek :közül, megfosztotta mínden emberi kap
csolattóí, de csak. azért, hogyannál tökéletesebb kötelékkel láncolja oda, el
nlÚlhataHan ajándéikul minden nemzedéknek,

"Firanz veszélyes betegsége aggódással tölti el szívünket" - írta a ren
cU1lhetetlen apai tekintély, mikor a szívverés egyre halkabibra vált. - "E szo
morú napokibalIl nem tehetünk egyebet, mínthogy Istennél keressünk vigaszt,
és mínden szenvedést, melyet bölcs rendelése mér ránk, szent akaratában
megnyugodva viseljünk el ..."

Nem jelent meg' a betegágynál, mert a tifusz ragályos. csak fivére vollt
vele, míkor a rövidlátóan hunyorgó szemek az orvos tekintetébe mélyedtek,
majd a falaikon kapaszkodtak felfelé; "Végem van."

Az életmű készen állt, anélkül, hogy tudta volna, mmt megformált, tö
kéletes~ csak a szimfónia maradt befejezetlennek. Pedig haldokolva még
aZJt mondta: "Egészen új hangokat hallok ..."

De ez már egy egészen másiJk szímfónía kezdete volt.

•
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