
HANS URS VON
BALTHASAR

Aszöveg megjelent: Hans

Urs von Balthasar: Spiri
tus Creator. Einsiedein,

1967,462--471.

külső és belső okokból - a legjobban a valóságot. Mozartnak kék
szeme és hegyes, nem igazán rövid orra volt, egy másik angol le
írása szerint .felnínően kistermetű, egészen sovány és sápadt
volt, fejét dús, szép szőke haj borította, amelyre mintha büszke is
lett volna". Amúgy szeretett billiárdozni, táncolni és élvezte - a
puncsot: "láttam, hogy nagyon sokat fogyasztott ebből az italból".
Nem mondhatnánk, hogy megkapó személyiséget mutatnak be ne
künk! Hogy ki és mi is volt, azt rendszerint nyilván nem lehetett
látni, csak akkor vált láthatóvá (vagy talán akkor is csak meghall
hatóvá), amikor zongorához ült. Akkor azonban a hatalmas Wolf
gang Amadeus Mozart volt. Legyünk hálásak, hogy legalább az
ilyenkor történtek roppant visszhangján keresztül el tudjuk érni őt!

A búcsú-tercett
Miért tárul fel a rémület hatalmas, sötét kapuja, miért torkoll az út
elemi erejű próbatételbe, ahol "mintegy tűzön keresztül" majd el
dől, mennyit ér hűségünk ismeretlen aranya, és "tengernyi víz
sem olthatja ki a szeretetet", miért kell a bölcsnek szelíd, könyörte
len erővel az ítéletbe taszítania, s az ember iránti szeretetét miért
csak az elválást kikényszerítőkard formájában szabad kinyilvání
tania - a kérdés fel sem merül. Mint a folyam a vízesés irányá
ban, úgy árad az élet engedelmesen és készségesen az elkerülhe
tetlen felé, amelyre minden fájdalmas szó ráillik, de egyik sem fe
jezi ki teljesen: sors, elválás, kiszámíthatatlanság, szorongás, féle
lem és halál. Ami él, fellázad a pusztulás ellen, de riadt visszahőkö
lése nem ellenkezés vagy kétely jele, hanem magához az élet szép
formájához tartozik: nem a lélek szegül szembe a sorssal, hanem a
sors ágaskodik fel próbára tevő palánkként a továbbemelkedésre
képes lélek előtt: "Nem csapódnék oly szép tajtékzással magasba a
szív hulláma, / lélekké sem válék, / ha vele szemben az ősi, néma
szikla nem állna - a Sors." (Szabó Ede fordítása) Lélekké válnék. Me;t
itt már nem a szív világa, az izgatott törekvés, a vágy hallatja hang
ját, hanem a szellemi lélek, a boldogítóan megfoghatatlan lélek, aki
ott fúj, ahol akar, aki megragad bennünket (a szellemi lélek módján,
lelkesítve, lélekborzolóan és lélekemelően), és átfúj rajtunk, lélekkel
átitatott és ezért a legfőbb lény iránt lelkesült élőlényeken. Bár igaz,
hogya szív hulláma csap magasba és tajtékzik: három szív, akit a
közelgő elválás már előre magányba taszít, mezítelen eksztázisában
azonban mégis egy a közös sorsban. A hős, aki felkészült a sötét
útra, nem fél, de, ahogyan emberhez illik, vibráló izgalommal néz a
kaland elébe, s iránytűként csak kiválasztottságának jelképe, a va-

15



rázslatos fuvola szolgál számára. A nő, aki nő módjára tudattalanul
és könnyedén úgy éli és oldja fel magában az ellentmondást, hogy
- emberi kedvesként - hiábavaló sejtelmeire hivatkozva szelíden
vissza próbálja tartani a távozót, ugyanakkor - mennyei géniusz
ként - áldással bocsátja küldetését beteljesítő sorsa felé. Mert az,
hogy Pamina kezelni tudja a végső elhagyatottság (a g-moll áriá
ban), az örök hűség ígéretével vett búcsú (a D-dúr tercettben) és a
próbatétel minden borzalmát a másikkal együtt maradéktalanul
vállaló készség (a C-dúr indulóban) közötti feszültséget, az kellő

képpen tanúsítja, hogy a lehetséges egyedi sorsok töredékességén
túl a nőiség egész teljességét képviseli. A tercetten belül ő az, aki
visszatartani, feltartóztatni próbál; nála sűrűsödik a búcsú, mert ő

testesíti meg mindazt, ami vissza tudná tartani a távozni készülő

hőst. Másrészt a hős éppen őmiatta megy el, hogy megtalálja őt;

Pamina mutat utat tehát számára a próbatétel felé, s kezét vállára
helyezve, erőt adva kisvártatva vele együtt is járja majd végig. A
próbatétel előtt ő az emberi szorongás és félelem, a próbatétel ide
jén utat mutató erő. És ott van még a félig elrejtőző, titokzatos har
madik, aki megfoghatatlanul az óvó-védő barát és a feláldozó sors
között lebeg, sőt mélyebben - ekkor még kifürkészhetetlen közép
pont alapján - mindkettő egyszerre: sors, amelynek, hogy barát le
hessen, ma még kivédhetetlenül és erővel az egymást szeretők közé
kell vetnie kardját, hogy az általa okozott sebben egyek legyenek.
Így pedig már ekkor, a búcsú óráján is úgy választja el a szerelme
seket, hogy egységbe fogja őket, őket, akik még soha nem leltek
egymásra oly bensőségesen, mint most, a búcsú alkalmával, bár
még nem is sejthetik, hogy ami könyörtelenül elszakítja, az mélyeb
ben egyesíti őket, mivel a megtisztító újjászületés fürdőjébe és a
mindent megolvasztó tűz izzásába meríti mindkettejüket. Hogy a
szívük csak azért lángol, mert ő, bár mintegy érzéketlen szerivedé
sük iránt, feléleszti és irányítja, enyhíti és megszünteti kínjukat, az
most mintha felfoghatatlan lenne számukra; később azonban
visszaemlékeznek majd rá (hát nem lángolt a szívünk?), hogy vak
ságuk ellenére már akkor tudták. Hogy fel sem merül bennük a lá
zadás gondolata, nincsenek kétségeik és kérdéseik, hogy párbe
szédük, akárha elvarázsolt folyamon, lágyan sodródik a vonósok és
a fagott kíséretének ringató hullámain, megbékélve és termé
szetfeletti derűvel, az kellőképpen jelezte, hogy micsoda gondos
kodó jóság terítette köpenyét köréjük és szerelmük köré.

B-dúrban kezdődik a csodálatos kis mű, amely hetvennyolc
ütemben egész világot jár be. Már az Esz-dúrban felhangzó nyi
tány is a B-dúrt táncolta körül, amely a három fúvós akkordban
végérvényesen és feledhetetlenül a varázsfuvola hangjaként
szökkent föl. A Figaro és a Casi fan tutte a G-dúr terében mozog,
amely olyannyira a naivitás hangja, hogy nemcsak hogya fékte
len pajkosság nem szorul ki belőle, de mindent túlragyogó derű

je még a ledérséget is mintegy felmenti és élni hagyja. Bár Don
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Giovanni minden hangszínt veglgJarva lépi ki csillámló táncát,
igazán az opera elején és végén felhangzó büszke D-dúrban
gyökerezik, amely életmámorát, elvetemültségét és reménytelen
ségét még pusztulásában is a nagyság és az arisztokrata ösztön
egységével ruházza fel. Nem véletlen, hogya Prágai szimfónia,
a D-dúr és a d-moll zongoraverseny Don Giovanni életterét járja
körül, míg a [upiter-szimfónia, a C-dúr kvintett, a KV 467 C-dúr
zongoraverseny a Titus ünnepélyes klasszicitása felé mutat, amely
továbbél majd abban, ahogyan később Beethoven, Schubert és
Liszt használja a C-dúrt. E fénylő (a legsziporkázóbban talán a
Don Giovanni álarcosbáljában kibontakozó) ünnepélyességen túl,
és túl a belülről ragyogó Esz-dúron, az Esz-dúr szimfónia és a
KV 482 zongoraverseny megittasult édességén - mindezen túl
tárul fel a B-dúr titokzatos tartománya. Nem mutat felé sem a kö
zeli A-dúr érzéki melege, sem a szomszédos H-dúr pazar nemessé
ge, különös, nehezen megfogható köztes területet foglal el, amelyet
Von der musikalischen Töne Eigenschaft und Wirkung in Ausdrückung
der Affekte című munkájában Johann Mattheson, Bach kortársa a
következőképpen próbált körülírni: "A B-dúr rendkívül szórakoz
tató és fennkölt, de gyakran van benne valami szerénység." Az
Ideen zu einer Asthetik der Tonkunst lapjain Schubert azt mondja,
hogy a B-dúr "derűs szeretet, jó lelkiismeret, remény, jobb világra
való vágyakozás". A földi vágy utolsó, érzéki alapjuktól már elsza
kadó felszökkenései is megszólalhatnak B-dúrban, például a
pezsgőáriában, a nagy Titusz-ária (nr. 20) és a KV 454 hegedű

szonáta eleven lendületében: innen azonban egyenes út nyílik a
kék virág tartománya, a mesék könnyed világa felé, sőt, mélyeb
ben, a mennyei világhoz, ahol minden bűn magasabb rendű

bűntelenséggé alakul; ez csendül fel a KV 378 hegedűszonáta té
májában, majd tárul föl teljesen az utolsó zongoraversenyben.
Ezért az Éjkirálynő koloratúrái is B-dúrban villannak fel, B-dúr
kíséri a varázsfuvola és az ezüstharangocskák átadását, B-dúr
ban hallhatók a szférák kimondhatatlan hangjai, a visszafogott
fúvósok és vonóspizzicatók jóvoltából, amelyek kíséretében fel
tűnik a Sarastro várához, a Grál-várhoz vezető út.

Ebbe a közegbe siklik ki tehát a búcsú-tercett sajkája. A leve
gőt mintha láthatatlan, csak szárnyuk csendes suhogása nyomán
érzékelhető őrangyalok töltenék be, akik minden kimondott szót
nyomban óvó és vigasztaló kezükbe fognak. Az ég és a föld kő

zött húzódó tartományt alkotó B-dúr a földet fellendíti sub specie
aeterni, az eget aláhajlítja ad speciem mundi, először Pamina hang
ja szólal meg, egymagában és teli aggodalommal, miközben las
san beköszönt magánya: "Hát nem látlak többé, hűséges kedve
sem?" Az ária első részében egyedül van, szemben a két férfival,
akik hol külön-külön, hol együtt válaszolnak, s lelkületük fel
bonthatatlan egységbe fonja őket, és hiába igyekszik a hős és vé
dőszelleme rémítő egyetértésével szemben érvényre juttatni sze-
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relme súlyát. Majd az ária kőzepén hirtelen megváltozik a
súlypontok eloszlása, Sarastro váratlanul elszakad Taminótól, s a
szerelmesek, egyszerre szorongva és bátran, immár önálló pólus
ként viszonyulnak hozzá, az intő-buzdító sorshoz. Sarastro elő

ször Tamino megtestesült reményeként szólal meg: "Boldogan vi
szontlátjátok majd egymást." De hogyan is hallhatja ezt Pamina?
"Terád halálos veszélyek várnak." Első ízben felel Tamino, egy
szerre erőteljes és szelíd hangon: "Óvjanak az istenek!", míg a
Pamina ismételten szóba hozott félelmeire adott második válasz
merészen felívelő tercekben egyesíti a két férfit: a hős hangját ba
rátja, a sors hangja kíséri és támasztja alá. A domináns után kité
rően, a b-e távolságot bejárva Pamina új hangot üt meg: "Nem
tudod elkerülni a halált, ezt súgja nekem komor sejtésem." A fér
fiak azonban sosem voltak oly egyek, mint újabb válaszukban:
"Történjék az istenek akarata szerint, döntésük szabjon nekem
törvényt." Pamina lelkét homály üli meg, s a g-mollba merülő

moduláció nyugtalanságot és félelmet szólaltat meg: "Ó, szeretnél
úgy, mint én szeretlek téged, nem lennél ily nyugodt!" Ám
megingathatatlanul hangzik fel a férfiak kettőse, a nyomasztó
g-mollt nyomban derűs Esz-dúrba oldva: "Hidd meg, engem is
egyazon vágy hajt, mindörökre hű maradok hozzád!"

Ezzel, harminckét taktus után, lezárul a búcsú első szakasza.
Az események mozgását követő kíséret hirtelen megszakad; a
helyét tercek és szekundok alkotta csendes lüktetés veszi át,
Sarastro pedig, mintegy a sors köpenyét szélesre tárva, figyel
meztető harangok módjára zúgó basszushangokhoz száll alá,
miközben két oboa c-mollban zokog fel: "Itt az óra, mennetek
kell." Még el sem haltak szavai, és a korábban egymásnak felelő,

s így szétszakított szerelmesek a gondolatnál is gyorsabban kö
zös jajszóban találnak egymásra: "Mily kínzó az elválás fájdal
ma!" Ám Sarastro nem tűnik el, ezúttallágyabban, Bsdúrban szól,
s ugyanazt a megtört panaszt visszhangozza. De már fel is hang
zik intő szava, és nem tűr ellentmondást: "Taminónak már való
ban mennie kell!"; hangját nyomban átveszik a szerelmesek, s ok
távról oktávra továbbszövik és érthetővé teszik. Ki is tudná leírni,
ami ezután következik? Azt, ahogyan a három hang összefonódik
egymással: alulról Sarastro dobog fel, középütt Tamino száll alá,
szívét tárva és panaszosan, legfölül Pamina, szomorúsággal telve,
szerelmének nevét sóhajtva; majd a kétszer elhaló és újra bánato
san aláhanyatló "már mennie kell!" lánca következik, végül pedig
már csak a két, egymás felé kiáltott név és a hosszan kitartott
"istenhozzád", amely alatt a pap egyszerre nyugtalanító és meg
nyugtató nyolcadokkal sürget: "Rajta hát, szólít szavad!" Oly
annyira, hogya rövid, erőtlen szünetet mintegy a sürgetés új
motívumával töri meg, kitartva a sorsszerű, mély B-t, a hármas
akkord B-jét: "Itt az óra." A szerelmesek, akik szorosabb egység
ben vannak, mint bármikor korábban, épp csak felsóhajtanak,
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nem akarnak látni és nem akarnak hallani semmit: "Ó, drága
béke!" Így hát valami rettenetesnek kell történnie: a mély B-ben
mozdulatlanul homályba húzódó sors hirtelen megmozdul, és a
H küszöbét átlépve fenyegető C-be olvad át: a szerelmesek só
hajtása ezért éles fájdalomkiáltássá lesz. Ám a részek, vérezve
bár, de még egyben, a kard még nem járta végig pályáját. A ret
tenet ismét két lépést tesz, a C-től a ciszen át a D-hez jut, s ra
gyogó, könyörtelen fényben áll a szerelmesek előtt, akiket metsző
borzadály jár át, szívettépő kiáltásuk élesen sikolt fel a zenekar
sforzandója alatt; ami él, görcsösen összekapaszkodik, szerteszét
minden meginog és elsüllyed. De mindeközben, még ugyanebben
a taktusban, biztosan, világosan és határozottan hangzik fel az
ígéret: "Viszontlátjuk egymást!"; és ekkor minden újra egészen
más, az iszonyat oly gyorsan tovatűnt, hogy senki sem látta távo
zását; az utolsó, már nem csüggeteg, épp csak remegő izgalom
mal átjárt felszökkenésben a szerelmesek hangja még egyszer fel
száll, az egyik szinkópaszerűen biztosítja a másiknak a következő

fokot az érzés ingó hágcsóján, miközben Sarastro elnémul, hogy
teljesen és mindenestől kibontakozhasson ezt a mámoros színjá
ték, s csak legvégül fogja fel az aláhulló labdát. A vonósnégyes
pattogó akkordjai, szünetek, teljes kicseng és; miközben a bölcs
lassan alászáll a mély F-dúrhoz, hogy ott alant készítse elő a vi
szontlátás eseményét, a hangok az utolsó "istenhozzádot" küldik
egymásnak, megfáradva, de békésen, s a vonósok és a fúvósok
három ütemben lassan összehúzzák a függönyt.

Hogy mit követhettünk nyomon? Nem a búcsú emberi érzé
seinek és hangulatainak bemutatását. Hogy az emberi érzések
milyen magasra tudnak felzúgni, az jól hallható Az istenek alko
nyának első felvonásában. Ám bármennyire is mitikusak Siegfried
és Brünnhilde tettei, elválásuk tisztán emberi, meróben imma
nens. Mozartnál viszont, akinél minden hasonlíthatatlanul egysze
rűbben és mitikus vonásoktól mentesen zajlik (hát nem szárazak
és suták Tamino bizonykodásai: "Pamina, tényleg mennem kell!",
vagy akár Sarastro figyelmeztetései: "Itt az óra, válnotok kell"?),
Mozartnál láthatatlanul nyitva van valamilyen túlvilági tér, amely
magába fogadja a földi játékot. Az ég tartománya pedig nem
pusztán utólag igazolja vagy értékeli át a földi világot, az utóbbi
nem is oszlik múlandó ocsúra és örök magra, amely (és semmi
más) bekerülhet a mennyei csűrökbe, ellenkezőleg: mindaz, ami
földi, teljes valójában eleve a túlvilág teret adó közegében folyik.
Semmiféle transzpozícióra nem kerül sor: a világ a megváltás te
rében van, a föld a mennyben kerül igazi és valódi helyzetébe.
Hogya föld nem látja a paradicsomot, amely körülveszi, az
ugyan vakságának jele, a régi világkorszak visszás állapotáé és
csököttségéé, amelyet még nem szűntetett meg a mindamellett
már elért alaphang, de mindez nem akadályozza meg, hogy a
földet vakságában is az egykori éden tiszta területe vegye körül.
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Egyik költeményében Wolfgang Derleth arról beszél, hogy a
valóság hű megköltése érezteti meg velünk már a földön az ég
előízét, s hozza vissza nekünk Árkádiából a pásztorórákat, a
pásztordalokat, sőt Pán sípját is. Derleth szavainak tartalma tük
röződik abban, hogya varázsfuvola, mely azért több, mint Papa
geno pánsípja, megzabolázza a vadállatokat, és paradicsomi álla
potába helyezi vissza a természetet. Amit pedig Tamino a
természetben visz végbe, azt Mozart-Sarastro az emberi szívekben
hajtja végre: az isteni Orfeusz hangjai a szív vad indulatait is
megfékezik és megszelídítik, a benne ható démoni és gonosz
erőkkel együtt. Úgy látjuk és halljuk az élet nagy próbatételét,
ahogyan fentről, azaz az igazságban látható és hallható. A Rajna
kincseben alászállunk a természeti elemek tartományába: a víz és
a tűz, a vihar és a szikla feltárja sötét bensőjét. Miközben Sieg
fried áthalad a lángokon, a zenekar fellobban és szikrákat hány;
amikor Hagen a Rajnába veti magát, haragvóan zuhog és csap
fel. A Varázsfuvolaoan viszont a tűz és a víz átszeléséből - mond
hatatlanul ünnepélyes, az üstdob csendes ütemezésétől csak foko
zódó hallgatás közepette - mindössze a fuvola magányos és
egyszerű játéka hallható, amely függetlenedik a két ember tiszta
hangjától, a két alaktól, aki kéz a kézben halad át a hallatlan bor
zalmakon, védve és óvva egymást - vagy, ahogyan Pamina
mondja: "én vezetlek téged, s engem a szerelem irányít. .." Monos
tatos démoni sóvárgása már csak apró kisördögök egészen távoli
nyüzsgéseként hangzik föl: "sempre pianissimo": "minden oly pia
no éneklendő és játszandó, mintha messze-messze szólna a zene."

Sokan úgy vélték, hogy az opera alakjai kivétel nélkül tipizál
tak és általánosak. Ha ezzel az egyéni jellegzetességek hiányára
utalnak, tévednek; annyi igaz meglátásukból, hogya földi, túlsá
gosan is földi realitás éles határvonalait mindenütt letompítja az
a tudás, hogy a dolgok kibékíthetők és már megváltásban része
sültek. A világ önmagába forduló zártsága mindenütt felszakad:
egy mindenbe beavatott mennyei lény nyújt vigaszt és útmuta
tást. A Casi fan tutteban az E-dúrban felhangzó búcsú-kvintett ko
mikummal elegy, hiszen Don Alfonso gúnyos nevetése éppúgy
pianissimo ível át az elválás fájdalmán, ahogyan az A-dúr tercett
ben LeporelIo hangja Giovanni és Elvira látszólag komoly szerel
me fölött. A Varázsjuvolaoan viszont minden a szeretet örömteli
világába nyúlik át. Olyannyira, hogya királynő és udvarhölgyei,
akiknek végül a hatalommal bíró ellenpólus szerepébe kell illesz
kedniük, eleinte éppúgy jó tündéreknek tűnnek, mint a három ra
gyogó alak. És a még homályba burkolózó és a már megdicsőült

föld közötti válaszfalak olyannyira leomlanak, olyannyira belülről

mállasztja el őket az égi-földi zene, hogy egyetlen áram hömpö
lyög át mindenkin, a naiv természeti lényektől, a madarásztól és
kis feleségétől a szerelmespáron át a géniuszokig, papokig, a ra
gyogó királynőig és a mágusig, Zoroaster-Sarastróig, egyetlen
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áram, amelynek következtében mindannyian egyetlen téma, a
szeretet variációi lesznek. A naiv és fülledt gerjedelemtől a hősi

és lírai vágyon át a szenvedélyes gyermeki szeretetig és a ma
gasztos, lemondással teli szerelemig minden forma - megvált
va, igazolva és alátámasztva - egyetlen "világszínházzá" áll
össze, amelynek kvintesszenciája a szeretet zenéje.

Itt ragadható meg a felfejthetetlen darab végső lényege. Az
operát körülfonó és átszellemítő szeretet oly tiszta és gyengéd,
hogy nem kell védenie magát semmi emberitől, mert már eleve
minden sérüléstől védve van. Oly exkluzív a géniusz emelkedett
nagysága, hogy úgy rekeszt ki mindent, ami közönséges, hogy
magába emel mindent, ami földi. Születéséhez nincs szüksége
ünnepélyes wagneri színpadra, bőven megteszi a bécsi Wieden
fabarakkja, a bábszínház és a "tündérbohózat" paradicsoma,
amelynek formájában és díszletei kőzött belép a világba. Mint
minden, amiben valódi nagyság van, bőkezűen nyitott mindenre
és mindenkire (tudván, hogya nagyság önmagától eleve ezoteri
kus, s nincs szüksége semmiféle külön "kör" mesterséges és ha
mis varázsára), s nevetve áraszt komédiát azokra, akik bámész
kodni szeretnének, a gyermekeket első zongoradarabjukkal
ajándékozza meg, s még a legtompább hallásúaknak is biztosít
egy szerethető dalt, népi dallamokat sző be műveibe, vadvirágo
kat a magasztos koszorúba, és - akárcsak az isteni bölcsesség
- egyetlen ilyen virággal minden réteget és csoportot kielégít.
Amit a felszínes fül már első hallásra tetszetősnek könyvel el, az
- a szépség kimondhatatlan csodája - a zene valódi szerelme
séből még ezredik hallásra is könnyeket csal elő.

És ez a bohózat és a világszínház között lebegő egész játék a
halállal szembenézve, a Requiem munkálataival párhuzamosan
született meg. "Érzem, az állapotom jelzi: ütött az órám! Meg
kell halnom. Ennyi volt, vége, s még nem is élvezhettem ki te
hetségemet. Oly szép volt pedig az élet ... " - ezt veti papírra
Mozart három hónappal a halála előtt. Mintha átfénylődő énje a
varázsfuvola hangjaira testestül-lelkestül felemelkedne, alant le
szakadozik az üres báb, és csendes fájdalommal leválik a telje
sen kifejlett pillangóról. A halála előtti napon Mozart a távozó
szerelmes hangján suttogja: "Egyszer még úgy szeretném hallani
a Varázsfuvolámat!" A fuvola kiséri, miközben áthalad a tűz és
víz ölelte szörnyű kapukon, amelyek nem árthatnak neki, mivel
titokzatos nővére vezeti, a gyermek, akiről azt olvassuk, hogy Is
ten bölcsessége, aki mindenkor Isten színe előtt játszik, s akinek
az okoz örömet, hogy az emberek fiainál lehet: "la Muse qui est
la Gráce", Ami máshol mindenütt eszelősségnekvagy egyenesen
istenkáromlásnak tűnne, az örök szépség végérvényes, minden
féle elszakadást túlélő kinyilatkoztatása egy ténylegesen földi
szerelemben, az itt, a megtestesülés katolikus terében egyszer
boldogító valósággá lehetett.
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