
Rónay László

LISZT FERENC SZENVEDÉSE ÉS NAGYSÁGA
"Hirhedett zenésze a világnak,
Bárhová juss, mindig hü rokon ..."

(Vörösmarty: Liszt Ferenchez)

Örök kár, hogy Thomas Mann lebilincselő tanulmánya, melyet Richard
Wagner szenvedése és nagysága címmel írt, pár nélkül maradt. Mert ki
ne érezné, hogya pompás színekkel felrajzolt Wagner-portré nem teljes,
ha hiányzik mellőle a barát és ösztönző Liszt képmása. Thomas Mann
ugyan jelentős szerepet juttatott tanulmányában Lisztnek, ám ugyanakkor
le is fokozta a nagy német zeneköltő árnyékává. Persze nincs miért cso
dálkoznunk ezen, hiszen csupán a legutóbbi esztendők nagyszabású ze
netörténeti munkássága (s ebben kiemelkedő a magyar zenetörténészek
érdeme) állitotta vissza a megrombolt képmás tekintélyét. Hozzátehetjük:
zeneszerzői tekintélyét. Mert Lisztről, az emberről, némi túlzással, ma
sem tudunk sokkal többet, mint kortársai, akik nem csak a zongora fe
lülmúlhatatlan virtuózát csodálták benne, hanem a század egyik legna
gyobb emberét is, ám ugyanakkor értetlenül álltak különcködéseí és túl
zottnak tetsző egyénieskedése előtt. (Elég csupán Borogyiri emlékezéseire
utalnunk, melyekben az öreg Lisztről találó, ám egy kissé csodálkozó
képet alkotott.) A többség még ma is csupán a lobogó sörényű öregúrra
emlékezik, a Mefisztó-keringő démoni sugallójára, s csak nagyon kevesen
veszik észre, hogya démon egy gyermek szemével néz a világba és Orfe
usz lantjával siratja elvesztett reményeit.

Igen, elvesztett reményeit. Mert igaz, hogy Liszthez hasonló sikereket
aligha aratott más művész s kevesen vészesültek az övéhez hasonlítható
elismerésben és megbecsülésben. Es ez nem is csoda, hisz ki ne helyeselné
és követné azt az életelvet, melyet a 23 éves zeneszerző így fejt ki egyik
játékos versikéjében:

Boldogságom forrása: szeretet,
Igy én is szeretettel fizetek.

(Augsburg, 1823. nov. 9. Emlékkönyvbe.)

Am mennyire más ugyanez az elv, tíz esztendővel későbbi, meghiggadt.
kicsit szívszorító megfogalmazásban: "Meggyőződéseim száma nem nagy
- írja Liszt D' Agoult grófnéhoz -, hiszek egy kissé művemben, nagyon
Isteniben és a szeretetben". (Ezt és a levélrészletek többségót Hankiss
János nemrég megjelent gyűjteményéből - Liszt Ferenc válogatott írá
sai - idézzűk.) Nem arról van itt szó, hogy ezek a művek a transz
cendentális világrend fényében elhornályosodnak, hanem egy nagyon reá
lis és feloldhatatlan gátlásról, mely sok vonatkozásban ad kulcsot Liszt
emberi nagyságának és szenvedésének megértéséhez.

Thornas Mann is idézi Liszt egyik leveléből azt a részletet, melyben
Wagnert a Nibelung-ciklus tervének kibontakoztatására buzditja. "Csak
bátran neki s munka közben ne légy semmire tekintettel, állítsd fel
ugyanazt a programmot, műrved számára, amelyet a szevillai káptalan
tűzött ,az épüész elé a katedralis ernelésekor : Építsen olyan templomot,
hogya jövendő nemzedékek azt moridják majd: a káptalan megbolon
dult, hogy ilyen rendkívüli dologra vállalkozott. De a katedrális mégis
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áll." - S most állítsuk ide annak a nagyszerű elemzésnek egyik rész
letét, melyet Bartók Béla adott Liszt műveiről akadémiai székfoglalója
ban. Lisztről. a zeneszerzőről szólva felsorakoztatja mindazokat a hatá
sokat és elemeket, melyeket ez igyekezett egységbe foglalva saját zene
szerzői tulajdonának átdolgozni. "Azonban vannak elemek - írja Bartók
-,amelyek nehezen vegyülnek egymással: pl. a gregorián zene és az
olaszos ária. - Ilyeneket még egy Liszt hatalmas művészete sem tudott
egységbe kovácsolni. Csak egy példát akarok idézni: Haláltánc című nagy
zongora-zenekari művét, Ez a szerzeménye megrázóan zord elejétől vé
gig, hiszen nem más, mint a Dies irae gregorián dallarrira épített válto
zatok sora. De a mű közepe táján mit találunk: egy, alig 8 ütemre ter
jedő, színte olaszosan elérzékenyedő változatot. Liszt ezzel nyilván szán
dékosan valami reménysugárfélét akart Ielvillantani, annyi sötétség és
zordság özönében. Rám az egész mű mindig lenyügöző hatást tesz, de ezt
a kis részletet valahogy sohasem tudtam odavalónak érezni, annyira ki
ütköznekaz egésznek egységes stílusából. Lisztnek: sok művében találunk
ilyen kiugró, a stílus egysígét megbontó kísebb részleteket." Felesleges len
ne itt .az összes hatásokat felsorakoztat.ni, melyok Lisztet, a zeneszerzőt ér
ték, ,a mi szempontukból teljesen elegendő a végkövetkeztetésre utalni: nem
mindig tudta egységes formába ötvözni ezeket a hatásokat; nem tudott
olyan hatalmas katedrálist emelni, mint amilyenre Wagnert buzdította.
S ezt ő maga is tudta. Élete végén írt leveleiben szinte gyermekes öröm
mel fogadta műveinek kezdődő el ismeréséíés térhódítását, zeneszerzői

reményeinek pedig szívesen feláldozta zongorista pályáját, amely pedig
szintén igen magasra, jövőbe mutató távlatokig emelkedett. Nem ő volt
az első, akiben ellentétbe jutott a zeneszerző és az előadóművész - em
lékezzünk csak .a süketséggel birkózó Beethovenre -, de Liszt volt az
e1ső,aki ezt' a kcnfliktust sosem tudta egészen feloldani. Páratlan ember
sége és humanizmusa csupán takargatta ezt a sebet és élete végén is fel
feltör belőle a szomorúság. "Elviszem majd őket Magának (a wartburgi
Festspiel után írja a Lietler der Mínnesiinger-ről Sayn-Wittgenstein Ca
rolynenak), és -- ha ugyan hajlandó meghallgatni -- a tőlem telhető leg
jobban fogom előadni vén hangommal és ujjaimrnal." Ez a "vén hang"
és ezek a "vén ujjak' azonban uddigre egy nemzedék programmját for
málták valóságga, azét a nemzedékét, amely Wagner művészetében ért a
csúcsra. S ebben Lisztnek olyan érdemei vannak, amelyek még sokkal
fényesebben állít ják elénk emberi nagyságát. Feláldozta magát a barát
ság oltárán, de éppen ennek az áldozatnak a fényében növekedett az új
zene fája a legmagasabbra, Wagner műveivel.

A romantikus nemzedék legkiválóbbjai, dc közkatonái is ellenszenv
vel, sőt gyűlölettel fogadták Wagnert, az új titánt, aki valósággal berob
bant a pororidra. Mulattak alacsony termetén, színészies hanglejtéséri és
gesztusain, erőltetett társalgásári és idegbetegségén, amely minduntalan
bénító súllyal nehezedett rá alkotás közben. Liszt soha. Még ritka elhi
degüléseik esztendeiben is bámulattal, elismeréssel emlegette Wagner ki
vételes tehetséget, s ez a bámulat a harmónikus barátság éveiben lángoló
csodálatta fokozódott. Közhelynek szárnít ma már, hogy Liszt támoga
tása nélkül Wagner aligha foglalhatta volna el a zenetörténetben őt meg
illető" helyet. Kevesen tudják azonban, hogy eza támogatás mennyi és
milyen áldoza:tot jelentett Liszt számára. Wagner ugyanis Lisztet, az ön
magában nem bízó zeneszerzőt teljesítette ki, olykor szinte alteregoja lett
amannak, s Liszt elbűvölt csodálattal figyelte ezt az embert, aki ilyen
gátlástalanul, ilyen magától értetődő természetességgel és fölénnyel vitte
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diadalra az új elveket, az Ő, Liszt elveit. Sokszor érezte úgy, hogy Wag
nerben él tovább, ám mindannyiszor rá kellett döbbennie, hogy ezáltal a
Baját egyénisége és saját nyelve is átlényegül, S ő vállalta ezt az áldoza
tot. A barátságért is, ésa zene fejlődéséért is.

***
Pedig Liszt felvilágosult szelleme sokkal mcsszebbre látott a múlt

ban is. A régiek nagy alkotásai közül majd valamennyi hozzáférhetét ta
nulmányozta és értékelte. A legnagyobb elragadtatás hangján szól pl.
Johann Sebastlan Bachról, kiváltképp egyházzenei műveiről. "Ó, miért
nem osztanak nekünk gyakrabban ilyen javakat s ha meg is vannak,
miért maradnak a könyvtárakban eltemetve? A válasz erre a kérdésre
túl messzire vezetne, hadd rnoridjak önnek, kedves barátom (Carl Gril
Iéről van szó), csak annyit, hogy jól és helyesen teszi, haa János passiót
életre hívja - s egyúttal szornorúan ismerem be a magam egyik bűnös

mulasztását, amire egyébként Weimar szűk, 'tompa viszonyai kényszerí
tettek. Többször is terveztem, hogy a János passiót, valamint a Máté pas
siót, a h-moll mísét és más ilyen veretű műveket (amikből nincs valami
sok) előadatok." Liszt azonban nem Mendeissohn útján, vagyis a zenei
múlt csodálata révén közeledett Bachhoz; hanem saját életelvének és
gyakorlatának legtökéletesebb megvalósulását látta a lipcsei mester élet
művében. Bach ugyanis és általában a barokk zene az isteneszményt he
lyezteaz értékrendek csúcsára. S ebben Liszt közvetlenül kapcsolódott
elődeihez. Ugyanaz a korlátlan hit és alázatos belenyugvás vezeti és a
Gondviselés irányítja minden lépését. "Hová menjek? Mi lesz velem? 
kérdi a Gazette Musicale hasábjain -- Mit tudom én ! Mindig egyenest
előre - minta parasztok mondják, mert a legjobb az egyenes út. Leszek,
aminek Isten akart, nem töröm rajta a fejemet. Mindenképpen számítok
a Gondviselésre." Liszt szemleletében a lángész és a zsenialitás is Isten
adománya s jól kell sáfárkodni, hogy megfiadzanak a tehetség talentu
mai. Chopinról írt, sokat emlegetett tanulmányában fejti ki legszebben
ezt a gondolatot ... " ... A lángész még jobban kötelez, mint a nemesség.
Ez ugyanis az emberektől származik s természeténél fogva tökéletlen,
mint minden, ami tőlünk ered. A lángész Istentől származik, és mint min
den Istentől eredő dolog természetesen tökéletes is volna, ha az ember
nem akarná tökéletesíteni." Liszt szemlelete szer-int tehát a zsenialistának
megvannak a meghatározott, benső öntörvényei, és ezeket úgy kell kifej
tenie, közkinccsé tennie, hogy általa tökéletesítse az embereket. A mű

vésznek olyannak kell lennie, mint Szent Cecíliának Rafael freskóján
(Liszt maga elemzi a csodálatos látványt a Gazette Musicale hasábjain),
minden pillanatban készen kell lennie az átlényegülésre, ("Szemet egy
szerre csak fény önti el, fülét harmónia: a felhők nyiladoznak, az angya
lok karai megjelennek neki s örök hozsánna zeng a mindenségben.")

A lángész természetesen felismeri az lsten teremtette világ törvény
szerűségeit és jelenségeit, a programzene tehát már kész költői tartal
mat visz át a zene területére, illetve a zene eszközeivel magyarázza. A
valóság azonoan szirrte feltárhatatlanul sokoldalú, s ezért nem lehet ha
gyományosan megragadni és kifejezni. Ezért fordult szívesen Liszt a va
lóságota valóságon túlival összemosó irnpresszionisztikus alkotásmód felé
s ezért kölcsönzött olyan szívesen a színekkel szabadon gazdálkodó fes
tészetből. Cornelius mondja Liszt Szent Erzsébet legendájáról: "Moritz
Schwind költői alkotásaira támaszkodott az anyag zenei megformálása
ban. Szerit Erzsébetje festői mű, mely leülönösen szín-, fény- és árny-
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hatásai reven gyakorol varázslatos hatást. Mesteri és sajátos harmóniai
finomságokkal. a hangszerelés szineinek megválasztásával minden egy
séges képnek olyan hangulatot ad, hogy az kifejezetten festői hatást
gyakorol."

A folyók, tengerek, tavak és általában a tükröző víz iránt érzett
vonzódása szintén innen táplálkozik. "Mindig nagy előszeretettel voltam
a tavak iránt - írja Liszt egyik levelében - és könnyen megbarátkoz
tam hullámaikkal és arculatukkal ... A lélek bizalmas titkai szelíden
kitárulnak hul1ámaik halk mormolásában." Egész sereg kompozíciója fog
lalkozik a víz mozgásával (ami, mint a lelki élet áradásának jelképe, egyik
állandó, nagy jelképe, mondhatni .archetípusa a modern zenének és köl
tészetnek is): Au bord d'une source, A Villa d'Este Szökőkútjai, Paulai
Szent Ferenc a hullámokon (ahol Szent Ferenc győzelmes hitét festi a
víz hullámzása). A Krísetus-oratóríumban a bárkát fölborulással fenye
gető hullámverés a lélek háborgó szenvedélyeit fejezi ki (s témája rokon
a Mefisztó-keringőével).

A lélek megnyugvását és az abszolut értékeszmény megközelítését
szolgálja Liszt humanizmusa is, melyet saját életében, mint paradigmá
ban valósított meg. "A művész tekintse a művészctet hatalomnak - írja
Paganini-nekrológjában -, mely az embereket egyesíti és egymáshoz fű

zi; emelje életét arra a méltóságra, amely ideálként lebeg a tehetségesek
szeme előtt, értesse meg a művészekkel, hogy mit tudnak tenni s mit kell
cselekedniök, uralkodjék fenkölt életével a közvélemény fölött, ébressze
fel és táplálja a lelkekben a jóval közeli rokonságban lévő szépség sze
retetét."

A művészet szolgálatába álló géniusz pedig nem más, mint "papi
hatalom, amely kinyiLatkoztatja Istent az emberi lelkeiknek". Valószínű,

hogy Lisztet, amikor élete végén visszavonult a világból, ez az antik
eszmény is vezérelte. Igaz, gyakran kiáltott a Teremtőhöz: "Nunc dimitte
servum tuum Domine", ám ilyenkor sem a megcsömörlött, terméketlen
életundor vezette, hanem inkább pillanatnyi kiábrándultság, fáradtság, az
emberi gyengeség törvényszerű pillanatai.

***
Egyáltalán nem azt akartuk kihozni az eddigiekből, hogy Liszt Fe

renc, a zeneszerző talán a második vonalba tartoznék. Sőt, ha a körűlmé

nyeket nézzük, akkor a legnagyobbak egyike. Hiszen a kortárs szerzők,

a romantika szelleméből indulva megújulhattak a népzene éltető erejéből

(elég csupán a Liszt által is nagyrabecsült virágzó orosz zenére gondol
nunk), Liszt azonban csak kereste a folytonosságot. Nem érzelmeinek
magyarságáról van itt szó, ennek bizonygatására kár lenne időt veszte
getni, hiszen mindig is magyarnak vallotta magát és alkotásainak tema
tikáját is gyakran rnerítette történeti múltunkból. A zenei folytonosságra
gondolunk, arra az él'tető erőre, amelyből egy évszázad múlva valóban
megifjodott és megújult a magyar zenei élet. Liszt jó helyen tapogatod
zott, amikor az akkor "alsóbbnak" nevezett néposztályok zenéjét akarta
hosszú gyűjtő-munkában feldolgozni, ám romantikus érdeklődése, a kü
lönlegességek iránti fogékonysága csak a rejtélyesnek vélt cigányzenéig
vezette. Művészetének és fejlődésének lett ez egyik legnagyobb tragé
diája. Mert zenéje szellemében meg tudott felelni Vörösmarty kérdésére
(Van-e hangod a beteg hazának, a velőket rázó hurokon), amikor Rákóczi
emlékét, a forradalom emlékét ébresztette. Zenéjének formanyelvét azon
ban nem tudta felfrissíteni, annál is kevésbé, mert a művészetpártoló
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arisztokrácia a cigányzenéről írt értekezése után kivetette. És így rögtön
érthetővé válik az is, hogy számtalan nagyszerű vok á li : komnoziciója
mellett rniért nem szerzett számottevő operát Liszt (egyetle;1 fiatalkor-i
kísérlete ugyanis inkább próbálgatásnak- számít), A kor operaműfaja

ugyanis éppen a tisztító, frissítő népi szellemből táplálkozott (Muszorg
szkij, Borogyin, Smetana, Moniuszko stb.), amelyet Liszt nem tudott
tettenérni. Neki nem volt elegendő forrnai hagyományanyaga, nem volt
mivel gazdálkodnia. Ezt a tragikumot talán csak a korszak másik tra
gikus alkotója, Vajda János értette meg, amikor 1856-h:m írt egyik ver
sében így fordult a zeneköltőhöz:

Ö, jer közénk, maradj velünk,
Kik 'még hiszünk, még szeretünk.
Bár reményünk - titok.
Zengd Te nekünk a csodad.ait,
Mit nún mondhatnak cl szavak,
Csak sejtenek miEiók. . . (LAszt. Ferenchez)

A csodadalt azonban majd csak egy másik nagy zeneszerző moridja el a
Cantata profanaban, miután fonográffal járta végig a vidikot és megis
merte a nép lelkét és dallamát.

* * *
Lisztről. az emberről már Vörösmarty is igen szép képet rajzolt köz

ismert ódájában. Természetesen éppen a rnűfaji kőtöttségek 6S'E ünne
pélyes hangulat miatt sem törekedhetett teljességre. Mindazonútal a Liez:
Ferenchez c. költeményből is kiviláglik, hogy hősea kor e<:;vik le::;jclen
tősebb, legnagyszerűbb egyénisége volt, aki mind emb:':",32g2vel, mind ki
váló tehetségével megérdemelte az elismerést és tiszteletet.

A sok apró és nagyobb adalék között a legérdekesebb és lcgplaszti
kusabb Borogyiné, melyet az öregedő Lisztről festett Emlélc?z;;sC?iben.
Már találkozásuk előtt nagyon sokat hallotta híres magyar mestorről,

nem csoda hát, ha egészen felvillanyozódott arra a hírre, hogy szemé
lyesen is találkozhatik vele. Amikor hosszas keresés után rábukkant a
zeneszerző otthonára s belépett az előcsarnokba, hatalmas termetű, ele
venen mozgó, ráncokkal barázdált arcú öregemberrel találta magát szem
közt. Liszt kapásból idézte Borogyiri h-moll szirnfóniájának néhánv üte
mét és nagy elismeréssel emlegette nem csak azt, hanem a kortárs orosz
zeneszerzők többi alkotásait is. A társalgás hol francia. hol német nyel
ven folyt és Borogyint meglepte vendéglátójának pergő bes?:éri.E1ódja és
szabálytalan ugrándozása egyik témáról a másikra. Később azonban e~yre

nagyobb elismeréssel figyelte Liszt éles szellemét és na',>:ys'wrü cml ékeze
tét. Ez az elismerés másnap, az egyik templomi h angvcrsenv fő,,'óbáián

már valóságos csodálattá alakult. Borogyint nem CS'1k a tn-rítvánvok ha
talmas hada nyűgözte le, hanem inkább a mcster kivételes karmesteri
művészete és egyszerűsége.

Ide kívánkozik az ifjú Liszt képmása is, úzy ahoc;v "nt Czcrnv, első

kiváló tanítómestere rajzolta meg Önéletrajzában. (Id{"~i Putr-r Raabe:
Franz Liszt I. 3.) "A gyermek változatlan élénksége és jó kedélve. vala
mint tehetségének rendkívüli fejlődese oda vezetett, hogy szüleirn úgy
szerették, mint saját gyermeküket, én pedig mint testvéremet. Nem CC;"lJ~

teljesen ingyen tanítottam hát, hanem megszereztem miriden számára
szükséges zenei kiadványt, vagyis minden addig megjelent jót ps haszrio
sat. Egy évvel később már hagyhattam nyilvánosan játszani. Soha nem
volt buzgóbb. lángeszűbb és szorgosabb tanítványom."
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Látszólag két teljesen külőnböző vélemény, hiszen az egyik a pályája
kezdetén álló virtuóz ifjúról, a másik pedig az élet alkonyán járó mes
terről szól. 11:8 a kettőt valahogy mégis összekapcsolja ,azaz elismerés
és szeretet, amivel kiváló emberi tulajdonságainak adóznak. Liszt olyan
ember volt, akit mindenkinek szeretnie kellett. Pedig - killönösen be
futott virtuóz-korában - sokhelyütt várták ellenségesen, idegenkedve.
"Th ő jön - írja a Corsaire c. lap -, leül a zongora elé ... gondolatok
tól terhesen és az ihlet lázától reszketve. Szinte szórakozottan húzza vé
gíg kezét a zongorán, méntha meg akarna győződni, nem hagyja-e cser
ben rohanása közben, nem törik-e pozdorjává ujjai alatt. Aztán beleme
legszík, elragadtatásba esik és kőnyőrtelenül tombol rajta." Schumann
pedig így szól Liszt vendégszerepléséről: "Chopint kivéve senkit Bem is
merek, akí közel jönne hozzá". - A nagy virtuózok általában elfeledkez
nek az emberekről és csak a művészet birodalmának szentelik tehetsé
güket. Liszt a legnagyobb diadalek idején is ember maradt, a szó legne
mesebbík értelmében. Hangversenyeinek mesés bevételébőla'szegénye
ket, nyomorgókat és éhezőket segítette. Aligha Vian még valaki a zene
irodalomban, aki annyi jótékony oélú szereplést vállalt volna, mint Ő. Th
aligha van a zene történetének keresztényibb egyénisége. Lehet, hogy
magánéletében botlott ő is, - hiszen ember volt! - ám ezzel szemben
fel kell hoznunk legsajátabb kifejezési terilletét: a saját zenei műveit.

Nos, egyházzenei kompozícióival kétségtelenül a század csúcsára ért.
Ndncs a XIX. században még egy zeneszerző, aki hasonlóan mélyről ha
sonló áhitattal tudta volna zenébe foglalni imádságát és hitét. Ilyen vo
natkozásban az Esztergomi mise kétségtelenül az emberi szellem legnagy
szerűbb alkotásai közé tartozik. Ezekben a művekben is érezni, hogy Liszt
nem konvencióból, a hagyomány tiszteletéből emlegeti Isten nevét. Neki
ez a név valóban erőforrást, segítséget jelent. Ezzel a névvel járja a vilá
got és ezzel lesz a romantika prófétája.

ElhivatottJságát, rátermettségét érzi maga is. Sokszor emlegeti Szerit
Ferenc stígmádt, melyeket, úgymond, maga is hordoz olykor-olykor, "mert
átérzem a betegek fájdalmait a kórházakban, a sebesültekét a háborúban
és a kínzásban, sőt, a halálraítéltekét is". Páratlan együttérzése, mély em
beri részvéte a Dante-szimfónia első tételében nyilvánul meg a legszeb
ben. A nagyszabású szonátaforma mindvégig híven követi Dante sorait,
ám Liszt nem tud objektíven kívülmaradni a cselekményen, nem tudja
elfojtani borza1mát a pokol bejáratánál (amirt döbbenetes rézfúvós ak
kordok jelképeznek). Erszzük, hogy itt valóban vége minden reménynek,
elkezdődik az örök halál birodalma. Liszt azonban még ezt a tételt sem
tudja dlyen megrázó tanulsággal befejezni, hagyott is benne egy fénylő

pontot: Paolo és Francesca da Rimini lírai epizódját. A Dante-szirnfónia
utolsó tételében kibomló Magnificat sem a bachi felhőtlen öröm jegyében
fogant, hanem sokkal inkább érezzük nagyszabású könyörgésnek. melyet
Liszt - a szimfónia szerkezete szerint - a Purgatóriumban szenvedő

lelkekért intéz a Teremtőhöz. Mert őa IX. szirnfónia zárótételében ki
fejtett sehdllert-beethoveni gondolat (Fátyol hulljon bűnre, bajra, / El
lenednek megbocsáss: / Szívét többé könny ne marja, / Ne rágódjék
rajta gyász.) leghívebb sáfára. Ezért is idézi olyan gyakran és szívesen az
antik humanizmus nagy gondolkodóinak, kivált Terentiusnak aforizmáit.

"Igaz - í.rja Th. Gautier --, sokat gúnyolódtak hosszú haján, Hoff
mann szereplőíre emlékeztető alakján, elragadtatott pi1lantásain, görcsös
mozdulataín és démoni mozgásán", sokan mulattak brandenburgi módra
szabott szűk fekete kaibátján és az emlékezetes diszkardon is. Ezek
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azonban csak külsőségek, melyek a század érzésvilágához. a romantikához
is hozzátartoztak. Mint ahogy hozzátartozott az a belső kettősség is, ami
Lisztet igazán emberi emberré teszi; amikor egyszer Saint Simon ismert
gondolatát idézi, mely szerint minden nap azzal .a tudattal kell ébred
nünk, hogy valami nagy dolog vár ránk, utána azonban szerényerr hoz
záteszi: "Ehhez túl kicsi úrnak érzem magam. De a legkísebbeknek sincs
megtiltva. hogy nagy dolgokról álmodjanak, sőt törekedjenek is nagy dol
gokra szerényen, képességeikhez mérten." Az egyik pillanatban még az
elmúlás rettentő és felemelő voltáról filozófáI s .a Szent Erzsébet legen
dáról és saját míséíről ír méltató sorokat, s a következő pillanatban még
utoiratot biggyeszt a levélhez: "Lennél olyan szíves vagy harminc üveget
küldeni szekszárdiaidból - címkével! -, úgyhogy június 20. és 24. kö
zött érkezzék ide?" - Pesti napirendjéről így számol be egyik érdek
lődő ismerősének: "Rendszerint f.él 7-től 7-ig megyek mísére a Szent
Lipót templomba, amely nincs messze a házamtól. Utána a Frohner szál
lóban ebédelek. nem a table d'hotnál, mint Weimarban, hanem étlap sze
rint. Miska készíti majd el a vacsorámat. Augúszné irányítja a kávé-tea
beszerzést - és őt fogom megkérni aora is, hogy háztartás-pénzemet ke
zelje", - Van ezekben a sorokban valami bájos naivitás, de ez is egészen
mélyről fakad, természetes, ugyanúgy hozzátartozik Liszt egyéniségéhez.
mint a nagyszerű filozófiai és esztétikai problémák. "Milyen szép dolog
is embernek lenni, ha az ember igazán ember" - mondták az antikek
és arra értették ezt, hogy az egyéniségnek és az általa megvalósított el
veknek mindig harmóniában kell lenniök. Nos, Liszt ilyen igazán, ilyen
íztg-vérig ember volt.

Élete végén fáradni kezdett. Gyakran rajtakapta magát, hogy ásí
tozik, nincs kedve alkotni, és nem szívesen jár a régi jó barátok közé.
Készült a halálra, de nem hitte, hogy utoléri. Egyre gyakrabban hallotta
távoli harang szavát, de nem hitt abban, hogy lélekharang. Pedig az volt.
És akkor szólalt meg, amikor a zenei közvélemény kezdte végre elismer
ni Lisztet, a zeneszerzőt is, amikor Chopin és Schumann mel1é helyez
ték. Utoljára élete hű társához, Sayn-Wittgenstein Carolynehoz fordult
kedves, vidám, évődő levéllel, melyben még további beszámolót igért. A
beszámoló azonban elmaradt. Liszt Ferenc 1886. július 31-én Bayreuthban
e1hunyt. Utolsó szava ez volt: Trisztán. De ez már új korszak ...

-
PAUL CLAUDEL VERSE

BALLADA

Ne mondjátok, hogy éppen elég kenyerem van - mindig a más kenyere a jobb.
Engem illet, mivel kívánom, és szörnyű látni azt az alakot, amint fogát a

szeletembe vájja.
AmeLlett neki kolbászt tettek rá, nekem meg csak egy siJnkadarabot.
Hogyha ilyen mohón habzsol tovább, mi marad nekem ebédre meg vacsorára?
Nem is beszélve arról, ami itt van a kezemben, s isteni fölénnyel ruház föl

bizonyára:
Méltó és igazságos, hogy megöljem, mert nálam van a bot.
Amellett a Gondviselés lukat vágott háza falába, s bűn volna részemről, ha

parlagon hagynám e réseket.
Boldogok, így mondja a Biblia, igen vagy nem? akik az igazságra szomjasak

és éhesek.

Uram, irgalmazz a németeknek, mert nem tudják, hogy mít cselekszenek.




