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Mozart, az őrangyal
Néhány hónapja az egyik kedves barátnőmnél vacsoráztam egy
tudós társaságában, akit már eleve úgy mutattak be nekem, mint
nagy zenekedvelőt. Még ma sem tudom feledni, mennyire elké
pedtem, amikor ez a természettudós nem pusztán határozottan ki
jelentette, hogy tökéletesen idegen tőle Mozart zenéje, de valami
féle érthetetlen haragtól vezérelve már-már gyalázni kezdte. Pedig
véleményem szerint Mozart azon ritka művészek közé tartozik,
akiket nem lehet támadni anélkül, hogy ne követnénk el valóságos
szentségtörést.

Én iránta éreztem először olyan tisztelettel teljes gyengédsé
get, amivel az ember általában az őrangyala iránt viseltet. Azt
hiszem, megfogalmazásom elég hűen tükrözi, mit éreztem öt
vagy hat éves koromban - és bizonyos vagyok abban, hogy
nem lehettem idősebb -, amikor eljátszották nekem a zongora
szonátáit. Arra is emlékszem, hogy kértem, hadd őrizhessem

szobámban a Don Giovanni partitúráját, ami egyféle talizmánná
vált számomra. Hogy mi ellen védelmezett? Nehezen tudnám
pontosan megfogalmazni. De már akkoriban nagyon jól ismer
tem a szorongást, az elveszettség rémületének érzését egy olyan
világban, ahol egyedül közeli hozzátartozóink szeretete nyújthat
védelmet számunkra. Édesanyám halála kimondhatatlanul se
bezhetővé tett. Nem hiszem, hogy tévednék, amikor azt állítom,
Mozart a világ egyféle érzéketlenségével, barátságtalanságával
szemben védelmezett, amit én gyermekként talán még a felnőt

teknél is fájdalmasabban éltem meg.
Egyébként életem egy bizonyos, mondjuk "romantikus" korsza

kaszában eltávolodtam Mozarttól, amikor is elsősorban Schumann,
majd Wagner és néhány Wagner-követő zenéje kápráztatott el leg
inkább. Kerülő úton jutottam vissza hozzá, elsősorban Faurénak
köszönhetően, akinek zenéje lényem legmélyéig hatolt, és Debussy
mellett egyre szeretetteljesebb módon nyitottá tett a zenére, magára
a sorsra, sorsunkra, amit talán a zenében megvalósuló, vagy
mondjuk így: "zenei figyelmünk" által érinthetünk csak igazán.

Most, írás közben is hallani vélem fe1csendülni a Klarinét-ötös
első akkordjait, amit véleményem szerint egyedül Giorgione leg
szebb és legkifinomultabb kompozícióival lehet csak összehason
lítani. Teljes egészében felragyog itt Mozart "fénye", amiről

egyik kritikusa is beszélt. Vajon az emberiség életének jelenlegi
szakaszában miért érezzük úgy, kivétel nélkül mindannyian, or
szágoktól függetlenül, hogy nagy szükségünk van erre a fényre?

Számomra is meglepő, de ismét csak az "őrangyal" szó jut
eszembe. Bevallom, én nem ismerek másik muzsikust, akire nála

908



MAKAY IDA

jobban illene. E szóval ragadható meg leginkább az a dimenzió,
ami alapján Mozartot kereszténynek tekinthetjük. Kétségtelenül
egyféle szaléziánus, vagy talán féneloni kereszténységről van
szó az ő esetében, amit mélyen áthat a gyengédség és a vigasz
gyógyírja.

Persze, mint általában mindig, az igazság nem ilyen egyszerű,

sokkal bonyolultabb annál, mint ahogy mi azt meg tudjuk fogal
mazni. Ez az angyal leszállt az emberek közé, elkápráztatta
mindaz, ami csak látszólagos, vagy talán nagyon is végzetes; lát
ta megnyílni lábai előtt a szakadékot, majd újra felment az égbe,
ahonnét azért kellett száműzetésbe vonulnia, hogy megismerhes
se a részvétet. De már visszatért az égi szférákba, s azóta szaka
datlanul árad ránk ujjongásának tajtékzó ereje.

Rende József fordítása

Félálom
Félálom. Én kiáltok?

Sziriusz.
A múltból visszahívlak?
Fények esőznek. Lázragyogás?
Elmúlt nyarakból hull a

csillag.

A lángpillékkel
felrepülsz
Egyszer még magadhoz szorítod
véreddé váltod a napot,
virrasztod a halott szerelmet,
s akit a fény rég elhagyott,
fölgyújtod a mélyek sötétjét,
s a lángpillékkel felrepülsz
a Titkokig, s a Titkok fölébe,
mielőtt végleg elmerülsz.
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