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AZ IGAZI ARCKÉP

WOLFGANG AMADEUS MOZA,RT úgy él a legtöbb ember tu
datában, mint Barrias remek szobormüvének eleven mása: selyembe öl
tözött csipkekézelös, térdnadrágos törékeny kis figuJ:1a, valósággal a
rokokó megtestesülése. Pedig ez a művészlélek a nagy francia forra
dalom kortársa. Polgárfiú, aki merész elhatározással maga is a sza
badság mellett dönt: kitépi magát a biztosfizetésű nagyúri lakájok
sorából, s egy nagyváros tömkelegében vállalja a független művész

nek csupán küszködésekben, nélkülözésekben és csalódásokban gaz
dag életsorsát. Kis lakásának ajtaján csaknem kétévenkint kopogtat
a halál, hat gyermeke közül négyet kíván áldozatul, hogy végül, 36
éves korában a művészt magát is elragadja. Mindezt végiggondolva,
már életművének ismerete nélkül is bizalmatlanság támadhat bennünk
a közkeletű képmás hitelessége iránt.

A fiatalember után míntegy 700 alkotásból álló zenei hagyaték
maradt. Az öreg Do/es, Sebastian Bach személyes tanítványa és lip
csei utóda megindultan hallgatta rögtönzéseit a Tamás-templom or
gonáján: feltámadott mesterét vélte hallani. Don [uanja és Varázs
fuvolája elött egy Goethe hódolt. A legnagyobb élő zenészkortárs.
Joseph Haydn bevallja, hogy nem ismer nála nagyobb mestert. S az
ifjú Beethoven szerény tanítványként jelentkezik nála, hogy kezéből

átvehesse a német zene örökségét. Ha mindezt tudomásul vesszük, a
kecses porcelán figura egyszeriben emberfölötti kolosszussá magaso
dik szemünk előtt. Mert úgy érezzük, hogy aki nagyot alkot, annak
embervoltában is nagynak kell lennie.

A kortársak korántsem látták ilyennek. Elismerték és csodálták
ugyan rendkívüli tehetséget, de jellemző, hogy elsőnek emberi fogvat
kozásai ötlenek emlékezetükbe és nem is feltétlenül sietnek azokat
mentegetni, Első életírója, Schlichiegroll hangoztatja, hogy Mozart
nem lehetne általános utánzandó példakép mások számára. Önmagán
uralkodni soha meg nem tanult. Nem tudott bánn! a pénzzel, nem volt
érzéke otthonának rendbentartásához. de a mértéktartáshoz és az él
vezetek kellő megválogatásához sem. Szüntelenül vezetésre, gyámko
dásra szorult volna. "Alsóbbrendű lelki képességei . .. nyilvánvaló
túlsúlyban voltak la magasabbrendű erők fölött." - A művész külön
tragikuma, hogy maga választotta felesége mindezeknek nem szeren
esés kiegészítését, hanem éppen a párhuzamát képviselte mellette.

Kortársai egyetértenek abban, hogy szerény megjelenésű, jelen
téktelen emberke volt. Ilyennek látták a berliniek is azon az emléke
zetes estén, amikor a nézőtérről belekiáltott a Szöktetés hibás elő

adásába. Ránkmaradt hiteles arcképei sem mutatják igazi egyéniséget.
A jólápolt serdülő fiú, aki Cignaroli pompás festményéből a spinét
mellől elfordulva szemünkbe néz, talányosan hideg arckifejezésével,
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saigerúan összezárt ajkaival mit sem sejtet a mozarti képzelőerő és
kedély már bontakozó gazdagságából. Inkább egy komoly kis kontra
punktistát olvashatnánk ki belőle, főként ha tudjuk, hogya 14 éves
legénykét két zenetudományos akadémia választotta már teljesjogtí
tagjává. Másik olaszországi képe - a de la Croce féle - megbök
kentően semmitmondó. Alig hihető, hogy e fáradt, koravén jelenség
volna az a 22 éves, optimizmussal teli alkotóművész, aki Párizs és
Európa meghódítására hamarosan útnakindul. Még legtöbbet mondana
a dilettáns Lange tűnődő Mozart-feje és Leonhord Posch remek kis
domborművű portréja. Az utóbbi magabiztos tartással. alkotóereje
virágjában, éppen a Figaro és a Don Juan keletkezése idején ábrá
zolja a művészt. De ezek a képek is csak annak számára beszélnek,
aki egyébűnnen ismeri a mester belső világát. Utolsó arcmása, Dora
Stock lipcsei krétarajza ijesztő realizmussal mutatja a harminchar
madik évére már megfáradt, megtört Mozartot, anélkül azonban, hogy
bármit is eláruina a végső letisztulásról, amely pl. az utolsó vonóné
&yesekben, vagy a Varázsfuvolában és a klarinétversenyben megmu
tatkozik.

Aki levelezésén keresztül közeledik feléje, nem kisebb nehézség
előtt találja magát. Hála a kor levélíró szenvedélyének, a Schieder
mair által kiadott hatalmas anyag köteteiben Mozart élete folyásá
nak majd minden zugába betekínthetűnk.Bár sok fontosat megtudunk
belső világából, mégsem állíthatjuk, hogy a művész legtitkosabb szen
télyébe láttunk. Komoly pillanatokban természetesen ·Mozart is ko
molyan ír, de a csacsi tréfák és szerelmes hízelkedések áradatában
az általános kép mégiscsak az a "szüntelenül játszadozó örök gyer
mek" marad, akiről Schlichtegroll beszélt.

Azt kell mondanunk, hogy a levelek túlnyomórészt nem sajátos
területén - Madáchcsal szőlva: nem "önkörében" - mutatják be
Mozartot, hanem inkább az élet egyéb ágaiban felvett magatartásáról
árulkodnak. Igazi önmagát, egyénisége mélyebb rétegének hiteles le
nyomatát műveire bízta. Ezek tükrében egy egészen más, valósággal
lenyűgöző Mozart-portrét szemlelhetünk. Elragad fölényes tudásával.
Már szinte gyerekfejjel mindent megtanult. és kívánatra mindenféle
zenei nyelven kongeniálisan beszélni tud: olaszosan vagy franciásan,
romantikus izzással vagy gáláns társasági modorban, sőt az északi
meaterek intellektuális vonalvezetésével is. Komponál a salzburgi
"terjengős ízlés" szerínt, de ha szűkségét érzi, epigrammatikus tömör
séggel tud szólaní. Valóságos zenei kozmosz, Nagyszerű megfigyelő

és utánzóképessége roppant jellemzőerejű színpadi szerzővé avatja.
Utolérhetetlen főleg a humoros figurák megformálásánál, hiszen ott
a levelezésből jólismert huncutkodó hajlama is elemében lehet. Ez
már a jellegzetes mozarti vonások egyike, és tisztán hansszeres mű

vékben éppígy megmutatkozik: pl. a Musikalischer Spass sziporkázó
őtleteiben, vagy a közismert Kis éji zene pajkos fináléjában. A sajá
tos többlet annál jobban szemünkbe tűnik, minél inkább el tudunk
vonatkozni a vele adott általános vonásoktól. A már Haydn által ma-
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gasztalt mozarti "ízlés", érzék az arány, a harmónia, a kiegyenlített
ség iránt, tulajdonképpen a kor művészi hitvallása, és Mozartban,
mint korának egyik legnagyobb fiában, természetesen a legmagasabb
szinten jut kifejezésre. Gyakori kedves, naiv, gyermekdeden játékos
hangvétele sem mindenestül egyéni tulajdonság. Korának érzésvilágá
ban tagadhatatlanul volt valami gyermekies.

A, lelki önarckép akkor a legtalálóbb, amikor a mozarti zene
fiatal férfiakat jellemez. A keresetlen hang, a kitárulkozás őszintesé

ge szinte feledteti, hogy csak zenét hallgatunk s nem a rajongó ifjú
kezét fogjuk, vagyelragadtatástól csillogó szemébe nézünk. Cherubino
halhatatlan figurájától eltekintve, általában a dalművek tenorszere
pelben mutatkozik meg mindez: Belmonte énekel így a Szöktetésben,
Ferrando a Cosi fan tutte-ban, Tamino a Varázsfuvolában. A Don
Juan tenorszereplőjemár persze sápadtabb jelenség; a címszerep hőse

nyilvánvalóan közelebb áll Mozart szívéhez. Kűlőnös, etikátlanul is
tiszta érzékiség igézetébe kerülünk, amely aranyos fénybe vonja a
Figaro házasságának bolond hajszában egymás körül keringő alak
jait, vagy - míg a zene szól - ugyanúgy emberfölötti arányokba
magasztosítja a "legerkölcstelenebb ifjút", amint feledtetni tudja a
Cosi fan tutte színpadának frivol, leányhűséget kockára vető világát.
Olyan mozarti ,sajátság ez, amelyet már egy Beethoven világosan fel
ismert - és Mozartnak soha meg nem bocsátott.

A zene nemcsak az igazi önarckép letéteményese, hanem a fér
filélek gondjainak, vívódásának és vergődésének színtere is. Gondol
junk csak a c-moll szerenád, a g-moll vonósötös, vagy a g-moll szim
fónia sóhaj teli, fojtott levegőjére, a félreismerten juppiterinek neve
zett nagy C-dúr- szimfónia fanyar, kiábrándult "menüett"-jére, ill.
lassú tételének visszafojtott zokogására és fájdalmas feljajdulásaira.
Beethovennel szemben, aki mint szimfónikus százezrek szívével érez,
itt Mozart beszéli az egyénibb nyelvet. Talán ezért lett kevésbé nép
szerü.

Sajátságos jelenséggel állunk szemben s ezt már Schlichiegroll,
a figyelmesen szemlélö kortárs észrevette. Mozart olyan "nagy em
ber", aki a zenében éli igazi életét. Minden egyéb csak árnyék és
epizód marad számára. A világjáró csodagyermekség emésztő haj
szájában, testi fejlődését gátló, egészségpusztító utazásain, a tanulás,
alkotás és szereplés szűntelen munkája közt már korán bekövetkezik
nála egy különös metathesis. Csak kirándulóhely. csak enyhítő röpke
változatosság lehetett számára az az élet, amelyben mások otthon
voltak és szilárdan megvethették mindkét lábukat. Ö zenéj ében ser
dül és érik férfiúvá, zenéj ében nyílnak meg számára a gondolat és
érzés nagy dimenziói, zenében önti ki szívét, ott birkózik problé
máival és talál megoldást reájuk vagy kiútat belőlük. Embervoltá
ban is hatalmassá nőtt, de csak hangszere mellett, vagy ha kottapa
piros volt előtte, ill. ha a vezénylőpultnál állott; az élet egyéb vi
szonylataiban meghökkentöen gyermek maradt. Még keze is csak a
zene- számára alakult. Korának bizonyára legelső, tüneményes kéz-
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ügyességű zongoraművésze másokkal volt kénytelen a húst megvá
gatni magának, annyira ügyetlennek bizonyult az asztalnál.

Az egyéniség általános képénél nyert szempontokat kell haszno
sitanunk akkor is, ha Mozart vallási arcképének megrajzolásával pró
bálkezunk. Vannak itt is zavaró, lehántani való mozzanatok, de a hi
teles kép, amit az emberi élet alapvonatkozásában. az istenviszonyban
kapunk, nem méltatlan a nagyalkotóművészhez és a művészetében

nagy emberhez.
Az apa, Leopold Mozart a salzburgi hercegérsek udvari zene

karának vezető tagja volt. Kanonok keresztapja eredetileg papnak
szánta, s az augsburgi jezsuita kollégium egykori növendéke később

is hite szerint élő katolikus maradt. Fiát imádkozó, szentségekkel
élő, hívő embernek nevelte. Első itáliai utazásuk során Rómában
együtt élik át a Sixtus-kápolna nagyheti szertartásait és közvetlen
közelből látják XIV. Kelemen pápát, Ajtatoskodnak a lorettói kegy
helyen. Bolognában meggyónnak egy csehnémet domonkos atyánál,
együtt elvégzik a keresztútat, misét hallgatnak és résztvesznek a szent
olvasó dmádságon, Leopold mínderröl levélben számol be feleségének
és hozzáteszi: "Időközben csináltathatsz számunkra Salzburgban egy
pár szépen aranyozott glóriát, mert bizonyára szentekként fogunk ha
zakerűlni" (1770. aug. 25). A szent dolgok otthonos közelségében élő

egyházi alkalmazott humora ez, amelyet egyébként a fiú is örökölt.
Életének legnehezebb napjait 1778 nyarán Párizsban éli a 22

éves Mozart. Édesanyja haldoklását kell végignéznie. Levelében hit
ből fakadó, megható vigasztaló szavakat talál az otthonmaradt apa és
nővér számára (1778 júl. 3). Ugyane levélben beszámol új művének

(K. 297) sikeréről. "A szimfónia után örömömben azonnal a Palais
Royalba mentem, megettem egy jó fagylaltot, elmondtam a megígért
szentolvasót és hazamentem". Ugyanaznap kelt másik levelében meg
nyugvással tudatja egy salzburgi barátj ukkal, hogy édesanyja a halál
előtt még gyónni-áldozni tudott és felvette a szent kenetet.

Vallásós meggyőződésében semmiféle törést nem okoztak a her
cegérseki szolgálatból történt "elbocsátásának" körülményei. A meg
aláztatást minden bizonnyal a lakájtartó fejedelem rovására írta és
nem vádolta miatta az Egyház főpapját. Atyj'a nem csekély aggoda
lommal nézte, hogy fia Bécsben önálló életet kezd. Megnyugtatására
elmondja Mozart, hogy nemcsak vasárnap és ünnepnapokon, hanem
lehetőség szerint hétköznap is hallgat szentmisét. A pénteki hűstilal

mat - a felvilágosodás jellegzetes logikájaval - nem a törvény be
tűje szerint tartja meg. úgy gondolja, nem vétkezik, ha inkább ön
megtagadással böjtöl és kevesebbet eszik, mint egyébként (1781 jún.
13).

Porciunkula-búcsú napján menyasszonyával együtt gyónik-áldo
zik a theatinusoknál. Nemcsak a házasságkötéshez szűkséges igazo

. Iás megszerzése céljából teszi, hanem igaz áhítattól vezettetve. Kűlön
ben is hosszabb idő óta együtt jártak már misére és égyütt szoktak
járulnia szentségekhez. "Azt tapasztaltam - irja atyjának - hogy
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soha oly hatékonyan nem imádkoztam, soha oly áhitatosan nem gyón
tam és áldoztam, mint az -ö oldalán. &. ő is úgy volt vele" (1782
aug. 17). Valószínűnek látszik, hogy nem Konstanza kezdeményezte
a közös áhítatgyakorlatokat. E tekintetben Mozart volt az igénye
sebb, s menyasszonya most is önkéntelenül felöltötte a hozzá illő ma
gat'artást. Ahogy folyton-folyvást csak Bach és Héndel figurákat akart
hallani, mihelyt észrevette, hogy vőlegényének érdeklődése ebbe az
irányba fordult (1782 ápr. 20), vagy amint második férje, a nagy
Mozart-tisztelő és biograíus Nissen hatására később maga is kegye
lettel ápolta a művész emléket, noha őt életében kellőképp értékelni
nem volt elegendő érzéke. .

Mindez Mozartnál igen őszinte, bár nem különösen mély vallásos
ságra utal, s a felvilágosodást megelőző idők polgári katolicizmusá
nak átlagos típusát mutatja. Egy Pascal lenyűgöző istenélményét,
mísztikus izzását hiába keresnők benne. Plasztikusabbá és személye
sebbé válik azonban a vallási kép, ha a zene oldaláról közelitünk
feléje.

Az egyházi zene terén Mozart igen szívesen és nagyon sokat
dolgozott. Amikor állásért folyamodik, büszkén hangoztatja, hogy •
tekintetben Salieri fölött áll. Helytelen volna azonban egyes életsza
kaszainak vallási hőfökáta misekompoziciók gyakoriságán lemérnünk.
Miséinek jelentős hányada nem belső szükséglet szülötte. Gyermek
korában bécsi miséivel egy-egy szereplési alkalmat kellett szerencsé
sen kihasználnia. Salzburgi míséi legtöbbjét szolgálati minöségében
írta s e téren Hieronymus érsek racionalista reformjai alaposan meg
kötötték a kezét. Egykori mesterének, a ferences P. Martininak elpa
naszolja (1776 szept. 4), hogy a székesegyházban háromnegyed óra
alatt le kell peregnie a nagyzenekari misének a betétekkel, tehát egy
hangszeres szonátával és egy mctettával együtt. De már szíve sugal
latára hallgat, amikor a "Pater Dominicus" misét megírja gyermekkori
barátja', a szerzetbe lépésekor megkönnyezett Hagenauer Kajetán első
szentmiséj ére.

Belső világában sokkal mélyebbre világít az a mű, amelyet éle
tének fordulópontján, 14 nappal a párizsi útra indulás előtt kompo
nál, 1777 szept, 9-én. Graduálénak nevezi, de a szöveg messze jár a
Római Misekönyv személytelenül tárgyilagos, zsoltáros veretű Iogal
mazásaitól. Inkább a jezsuita kollégiumok Mária-társulatainak nemes,
lovagi áhitatát leheli és talán a derék P. lgnaz Parhammernak, Mn
zarték salzburgi barátjának s a kis Wolfgang hathatós bécsi támoga
tójának nevelő hatása érik meg benne.

A szövegválasztás arra mutat, hogy Mozart a Szent Szűz párt
fogása alá helyezi életének kezdődő új szakaszát.

"Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja! Én mindent neked köszönhe
tek, de ez órától fogva különösen a Te szolgálatodra szentelem magam.
Téged választalak Úrnőmnek és védelmezőmnek. Az irántad való tísz-"
telet és hódolat mindig szivem ügye lesz, azzal soha fel nem hagyok s az
alám rendeltek részéről sem engedem szóval vagy tettel megsérteni.
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Szeatséges Szűz·Mária, fogadj kegyesen, amint lábad elé borulok ! Párt
fogolj életemben és állj mellettem a halálküzdelernben ! Amen."

Amit a szöveg mond, azt Wolfgang valóban érezte is. Bizonyság
erre az áhítatos és gondolatokban gazdag zenei feldolgozás, amely a
szonátaformában, négy éoekszólamra, vosósokra és orgonára írt dara
bot az említett salzburgi évnek - a Lodron-divertimentók, a D-dur
(K. 271. a) hegedűverseny s a ]eunehomme-zongoraverseny évének 
legértékesebb alkotásává teszi. Hasonló belső szűkséglet szülte a be
fejezetlenségében is remek, nagy c-moll misét (K. 427), amely alkotá
géniuszának egyik legjelentősebb terméke. A munkát még akkor fo
gadta meg, amikor leendő házastársáért kellett küzdenie, majd első

gyermekük születése adta reá az újabb indítást.
Elete végén több éven át nem gyónt. nem áldozott. De ez sem

valamilyen hitbeli törés eredménye, sőt nem is a "felvilágosult" Bécs
szellemi légkörének hatása. Mozart vallási téren egyenesen szembefor
dult a divattal és korszellemmel. A felvilágosodás gúnyhadjáratot in
dított bármely pozitív vallás külső gyakorlása ellen és veszedelmes
raiongásnak, vakbuzgóságnak minősítette azt. A bécsi irodalmi élet
nagynevű háziasszonya, Caroline Pichler megvallja emlékirataiban.
hogy időnkint szégyellt a katolikus istentisztelet szertartásain részt
venni, nehogy korlátoltnak és bigottnak tartsák (IL 61 s köv.), Mozart
viszont - egy ismert anekdota tanusága szerint - visszautasította
a társaságában elhangzott megjegyzést, hogy kára művészi alkotó
erőt egyházi kompozícíőkrapazarolni, és leveléből tudjuk, hogy élete
utolsó esztendejében is égő gyertyával kezében vett részt a bécsi
Józsefváros úrnapi körmenetén (1791 jún. 25). - A jozefinista idők
ben terjeszkedő jaozeoizmus eszméi viszont rigorizmusból tartották
távol a híveket az Oltáriszentségtől. Ilyesminek éppen nincs nyoma
Mozart megnyilatkozásaiban, sőt szabadságszerető, derűs lelkületé
vel inkább az ellenkező túlzásra hajlott volna.

A visszaesés minden bizonnyal Mozart szabadkőmíves mivol
tával függ össze. A szabadkömívesség, ez a világdimenziókban kiépülő

óriás klub - Bakunyin szerint "a burzsoázia Internacíonáléja" - az
angolszász klubalkotó géniusz legnagyobbszabású terméke. Éppen Mo
zart életidejébeo érte meg első nagy felvirágzását a kontinensen. így
Ausztriában és Magyarországon is. Szabadkőmívesnek lenni, főleg

Lotharingici Ferenc császár páholylátogatásai óta előkelő divattá
vált, s a páholyok egyidőbeo a két nemzet legkitűnőbb embereinek
gyűlőhelyei. Sajnos, e korábban humanisztikus és filantrópikus mozga
lom ide már abban a stádiumban érkezett, amikor a keresztény val
lásosság ellentétét jelentette: a deisztikus és naturalista vallási esz
mék propagandáját, a kegyelem, kinyilatkoztatás, szentségek és egy
házi tanítóhivatal hitének ellenzékét. Nem csodálhatjuk tehát, ha a
pápák - XII. Kelemen és XIV. Benedek - már 1738-ban, ill. 1751-

. ben kiközösítéssel sujtották abelépőket.

Mozartot a páholyéletbe egykori mannheimi pártfogója és szőveg

írója, von Gemmingen báró vezette be, aki 1782 nyarán Bécsbe költő-
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zött s ott a "Zur Wohltatígkeít" páholy elüljárója lett. Mozartot is
ez a páholy vette föl 1785 dec. li-én. sem első, sem későbbi páho
lyát, a "Zur neugekrönten Hoffnung" nev~t. nem szabad összetéveszte
nünk azzal az előkelő páhollyal, amely "Zur wahren Eintracht" néven
Bécs sok elsövonalbeli méltóságát és szellemi kiválóságát fogta össze,
a jeles természettudós, lgnaz Born elnöklete alatt. Mozart páholya,
mint Seylried bécsi karmesternek egy leveléből tudjuk, inkább afféle
"Winkel- und Fressloge" volt: jelentéktelen páholy, amelynek ,főte

vékenysége a bankettezésben merült ki. Érthető, ha a rendkivül tár
saságkedvelő Mozart jól érezte itt magát. De vajjon elég magyará
zat-e arra, hogy az őszintén vallásos mester éveken át viselje lelkén
csupán emiatt a kiközösités súlyos terhét? Aligha. Mozart a korszel
lemmel is szembe tudott fordulni, ha az idegen volt lelkületétöl. A
jelen esetben mégsem tette. Saját egyéniségében rejlett tehát az a
mozzanat, lpIlely rendkívüli erővel vonzotta a szabadkőművesség felé.

A magyarázatot, úgy látszik, Mozart kettős rétegű belső világá
ban lehet megtalálnunk. A felszin a nagy tréfacsináló, az örök ka
masz, aki még ötödik gyermekük szűletése után is ontja az ezernyi
szerelmes csacsiságot feleségéhez irott leveleiben. Konstanze alkal
mazkodóképessége könnyűszerrel meg tudta adni erre a megfelelő

rezonanciát, de több alig telhetett ettől a nem éppen mélylelkű terem
téstől. Pedig volt a művész lelkének mélyebb rétege is, amelyben 
éppen a zenén keresztül - igazi élete, férfivá komolyodása, sőt nagy
emberré teljesülése végbement. Ez a lelkület is kjtárulkozní vágyott
és megértő társakat keresett magának. Az apa, aki érlhette s az élet
és halál problémáin kelt tűnődéseinek osztálycsa lehetett volna, tá
vol, Salzburgban élt, sőt éppen Konstanze miatt érzésben még távo
labbra került. Wolfgang kedvesalkotóterolete, a templomi zene,
amely az élő kereszténységgel, a liturgiával kapcsolatban tartotta
volna, járhatatlanná vált: a jozefinista Bécsben tilos a zenekari mi
sék előadása. Már a c-moll mise sem kerülhetett bemutatásra, csu
pán olasz kantátává alakítva, mint Davidde penitente. Utána - a
Requiem évéig - szünetelnek az egyházi kompozícíök, A szabadkö
mívesség viszont fennkölt erkölcsi eszmevilágot, racionalizmusában is
istenes gondolkodást, igen komoly szellemű Iérfíköaösséget jelentett.
S emellett szabadkémívesek voltak a müvész barátok is: Adamberger.
a tenorista, az első Belmonte; Wranitzky, a komponista és hegedűs

az Esterházy-zenekarból; Siadler, a klarinétos, aki számára a klarinét
ötös és a csodálatos klarinétverseny készült; és van Swieten báró is,
aki Mozartot Bach és Héndel müvészetével megismertette. Schika
neder, a Varázsfuvola szővegírója tulajdonképpen szintén közéjük
tartozott, bár kifogásolható életmódja miatt regensburgi páholya "sza
badságra kűldte", Végül szabadkömíves volt - ha nem is túlságosan
buzgó - a szerétett és csodált atyai jóbarát: Joseph Haydn. .

Mozart "testvér" a rendnek rendkívül tevékeny tagja lett. Apja
is az ö kedvéért léphetett be, azt remélve, hogy az új testvériség kö
teléke némileg pótolja majd a szálakat, amelyek Wolfgang ellenzés-
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sel fogadott házássága Idején örökre elszakadtak. Mozartnál több sza
badkőmíves szellemű, sőt egyenesen páholyi alkalmakra szánt alkotása
születik, köztük oly remekmű is, mint a Maurerische Trauermusik. A
szabadkőmíves kapcsolatok jelentős átalakító munkát végeznek Mo
zart lelkületén; helyesebben szólva feltárják és megnyilatkozásra bir
ják lényének etikus rétegét, A Varázsfuvolában, amelynek szabadkő
míves vonatkozásai köztudomásúak, a Serastro-áriák mélységes er
kölcsi komolysága már hegyorom, amelyről visszanézve eltörpül II ko
rábbi művek etikátlan boldogságeszménye és egy alacsonyabb, papa
genói létszférába húzódik vissza. A mester utolsó befejezett szerze
ménye.. amelyet még sajátkezűleg vezetett be műveinek kéziratos jegy
zékébe, 'a Kis Szabadkőmíves Kántáta (K. 623). Tenoráriájának hang
vétele Susanne "rózsa-áriájára" emlékeztet, Mozartnak talán legsze
mélyesebb lírával teli darabjára. Ime a beszédes bizonyság, mit je
lenthetett a mester számára ez az Egyház által tiltott testvérület.

Az irodalomban elterjedt nézet, hogy Mozart halálos ágyán nem
részesült a szentségekben. Pedig valószínű, hogy Beethovenhez hason
lóan készséggel fogadta volna, ha őt a pap felkeresi. Sophie Haiblnah,
Mozart sógornőjének beszámolójából mégis inkább azt sejthetjük,
hogy keresztényi mödon minden megtőrtént. A színtén betegeskedő

Mozartné húgát küldte papért. mikor az tőlük anyjához hazaindult.
Sophia a Péter-templom papságánál "embertelen" vonakodásra talált.
A jozefinista klérus sajnálatos módon sokkal inkább a vallásűgyí köz
igazgatás tisztviselőjének érezte magát, mint apostolnak. Bizonyára
azt mondták, várjon a beteg holnapig. majd felkeresik a rendes be
teglátogató időben. A vasárnap esti különmunkától való húzódozásuk
annál is érthetőbb, mert Sophie maga sem lehetett meggyőződve, hogy
Mozartnak már csak órái vannak hátra. Jellemző, hogy később az or
vos sem azonnal ment, hanem kiüzent az operából, hogya darab vé
gén tüstént indul. V égre sikerült a lelkészek egyikét rábeszélni, hogy
Mozartékhoz felmenjen. Eddig a beszámoló. Többet nem tudunk.

Bárhogyan történt is, bizonyos, hogy Mozart nem indult készü
letlenül a nagy útra. A halál gondolata már évek óta foglalkoztatta az
őntüzében gyorsan elégő fiatalembert; ennek nyoma van nyilatkoza
taiban és művészetében egyaránt. De míndazt, amivel a keresztény
ember a halálra készülődni szokott, Mozart a maga sajátos módján,
nem kűlső magatartásában, hanem éppen zenei alkotásaiban tette meg.

Több művében felbukkan egy négy hangból álló, nyugodtan emel
kedő, majd szelíden visszahajló zenei gondolat (pl. C-D-F-E), amely
nála liturgikus jellegű: egyik Salzburgban komponált (K. 192) misé
jében tizenkétszer tér vissza "Credo, credo l" szöveggel és vezérfo
nálként biztosítja az egész Credo-tétel tematikus egységét. Szerepel
még egy másik mise (K. 257) Sanetusában, de idöröl-idöre, többé
kevésbé exponáltan, világi jellegű művekben is felüti fejét: akár egy
zongoraszonátína átvezető részében, akár egy hegedüszonátában, sőt

a B-dur szimfónia (K. 319) 1. tételében a kidolgozási rész egyetlen
témája lesz. E Credo-gondolathoz nyúl vissza Mozart abban a művé-
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ben, amely formáját tekintve számára a komoly zene teljességét, igazi
életét jelenti, és amellyel búcsúzik a szimfőnia műfajától. A szóban
forgó nagy C-dúr szimfónia őszinte hangja, problémázó, kérdező és
felelgető témái. fájdalmas elsötétülései egyébként is páratlan jelen
tőségűek a művész belső életrajza szempontjából. A finálé a fúga
.szerű szerkesztés hajszájával bonyolítja az amúgy is drámai szoná
taformát, s az egész zenei történés főszeteplője a Credo-gondolat lesz,
amelyhez maid egy férfias fantártéma kapcsolódik, majdpedig egy
dacosan fölfelétörő staccatómenet "csakazértis" trillái. A sokatszen
vedett Candide tiszteletet parancsoló küzdelme ez gondviselésbe ve
tett hitéért - s a kűzdelem igenlő lezárással ér véget. Mintha az élet
től búcsúzó Mozart régi idők haldokló nagy jainak példájára még
.egyszer elmondaná hitvallását. .

Mintegy félévvel halála-előtt írja - Joseph Sto11 badeni kántor
számára - talán legszebb vallásos művét, az "Ave verum corpus"
motettát. A négy énekszóiam s a vonósokból és orgonából álló kísé
ret az ifjúkori máriás "Graduale" testvérművévé teszi a darabot. Mér
földkő ez is, de nem egy önálló művészélet kezdetére, hanem immár
a végére szánva. A választott középkori latin költemény a szenvedő

Üdvözítő iránti gyöngéd szerétetről beszél s egyúttal az Oltáriszent
ség utáni vágyódás kifejezése: "A halálnak végső harcán táplálj min
ket, szent Kenyér l" A zene minden rezdülésével aszöveget tolmá
csolja: a mester érzésvilágának mélységesen őszinte és olvadóan áhi
tatos megnyilatkozása. Ez a "sotto voce" remekmű első hallásra le
nyűgöz és kitörülhetetlen nyomot hogy mindnyájunk lelkén. Nem is
csoda, ha az egész keresztény világ közkincsévé vált.

A hátralévő hónapok folyamán még be tudta fejezni Mozart egy
"Adoramus Te" kezdetű motetta komponálását, de utolsó vallásos al
kotása, a Requiem már torzónak maradt. Rendelésre készült ugyan.
de ez is erősen személyes mű, A nagybeteg mester nem titkolta sej
telmét.hogy tulajdonképpen önmaga számára írja. A megkomponált
miserészek sorában a Dies irae maradt utoljára. Amint tételről tétel
re halad, zenei nyelvezete e~yre jobban elszakad a színpadok és hang
versenytermek hangjától. Egyre meditálóbb lesz: a művész magára
marad és maga kezd beszélni Istenéhez. A Recordare vissza-vissza
térő dallama a reménykedés folyondárjaként kúszik föl a jóságos Jé
zus keresztfájára, a "közjátékok" is a remény és bűnbánat hangján
beszélnek. Ugyanez a reménység élteti a következő tétel női karának
suttogva elsóhajtott, sürgetö kéréseit a "Voca me l" - "Szólíts en- .
gem l" - szavakra. Végül a Lacrymosa elején, halk harsonaszőtő] .
kísérve, egy szünetekkel szaggatott, egyre emelkedő és fortéba fénye
sedő skálamenet mégeJ!yszer megvallja a zenében imádkozó művész

hitét a test feltámadásában. Itt csúszik ki a toll újjai közül.
Akiknek nincsen fülük a hallásra, talán vitázni fognak arról, hogy

Mozart valóban a katolikus ember halálával távozott-e. Pedig egé
szen bizonyos, hogy az örök kapuk küszöbénél a maga módján még·
egyszer felindította a hitet, a reményt és a szeretetet.
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