
tani, sőt közölni sem kívánó Schubertre éreztem rá: a Téli utazás mindent be
havazott korszakának a lét küzdelmeitől testi erejében is egyre gyengülő, sorsa
igazralanságaí ellenében lázadó, de lázadásainak reménytelenségétől egyre csüg
gedtebb magányába menekülő, egyedül csak az alkotás lázában felizzó Schubert
re. Hisz a hű baráti körben senki sem ismerte fel a Téli utazás jéggé fagyott
könnycseppjeiben búcsúzó életének remekbe csiszolt gyöngyszemeit. Jellemző,

hogy a dalirodalom e csúcsának remekművei közül egyedül csak a Hársfát
méltányolták ; még Grillparzer is eltemetett reményekről beszél a fiatalon de
rékba tört életet búcsúztatva, Sejtelrnűk sem volt sem zseni jének, sem lelke
mélyén szemérmes szerénységgel lejátszódott, csendes tragédiájának nagvságáról.
Ugyan melyikük vett kellő fáradságot, hogy baráti körben feloldódni képes vi
dámsága mögé mélyebbre nézve, megfejtse romantikus életérzése szövevényének
titkolt szálaít ? Megelégedtek aláthatóval: fogékonyságával a derűs és áldozat
kész baráti kapcsolatokra. A láthatatlant: az örök vándor társtalanságának saj
gó fájdalmát csupán zenei témái hálás hangulatának fogadtak el. Lényének
két ellentétes összetevője - közösségí érzésre való hajlandósága és csak időn

ként feloldható tragikus magánvossága - vet fényt életének oly sok rejtélyére;
ez magyarázhatja meg például, miként keletkezhetett a morbid hangulatú Téli
utazással úgyszólván egyidőben két élettől megpezsdülő - B-dúl' és Esz-dúr 
tríó]a. És ugyanekkor a zenei önarcképének nevezett - barútaitól unalmas
nak ítélt - egyhangúságában és sivárságúban félelmes Leiermann: a dermedt
ujjaival megunt dalait szüntelenül forgató, faluvégi kutyáktól mezuaatort, hó
ban-fagyban mindig üres tányérjúval vándorló öreg kintornás. Megrázó ön
vallomása a meg-nem-értésbe és üres tányérjába a megváltozhatattanba 
beletörődő zeneköltőnek, s ugyanekkor hitvallása is: értetlenül és magányosan
is, holtáig énekelni - ez a költő hivatása.

Enyhe, szép "vénasszonyok nyara" volt az évben. Amint szert tellettem egy
kis szabadidőre, kiszaladtam - jegyzetfüzetemmel és ceruzámmal a táskámban
- a már sárgult Iombok közé rejtezkedett ,.s'lellemidézö" padomra. Ji)1 em
lékezem: az időben a Befejezetlennél is szomorúbb kétcsellós ötös, az Opus 166
búcsúzenéje foglalkoztatott. Benső hallásommal akkor is ezt a gyászzenét hal
lottam, amíkor az út kavicsain váratlanul megcsikorduló lépések zélvartak fel
magányos "schubertiádámból". Arcomat részben eltakarták a még le nem hullott
Iombok, de azonnal ráismertem az előttem bizonytalan Iópósekkel és lehajtott
fővel elbotorkáló, meghajlott alakban - karján rozsdaarany őszirózsákkal 
Szabo Lőrincre. Egy pillanatra elfogott a kísértés, hogy megszól ítsam, s lehet,
hogy rosszul tettem: talán elmulasztottam az alkalmat esetleg bcf'elezhetni egy
régebben félbeszakadt beszélgetésünket.

(Folytatása következik)

Rövid riportok

Tündéri éjszaka. Újhold lángol az égen,
ezüstös sugara sepri a földet.
Ha most egy csoda lény leszállana a kéleen.
égő Marsból, nem vágyna vissza többet.

Az ég,. mint tenger, árad és dagad.
Ö bűvös, tündéri varázs:
aTany hálóval csillaghalakat
merít a hold, a vén halász.

As:ép

A kÖllyveid közt böngészgetve,
kitárult egyik könyved lellee
s bEmne egy lázzal s ihlettel tele
lángoló ember élete.

Nézd, hogy ragyog,
hogy csillog az arany hegyoldal.
Tele vagyok
ih leitel, tűzzel, fájdalommal.
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Míly szívig-nyilaló e kép:
ahogy a rózsa szirma ég,
érdek nélkiü a szép
küLdi kbzömbösen üzenetét.
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