
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 ...
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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.



Igaz ugyan, hogy furkósbottal hatoltam be hozzá, ám ez egyedül Anglia hibája.
Amaz meg volt olyan pimasz, hogy nem átallott védekezni; s végezni vele:

mondht1!tom, mocskos dolog volt.
A bosszantó csak ez a vérfolt arcomon, s ez a sok hulla itt, mely utánam

maradt a földön szétdobálva.
(Ne is mondjátok, hogy az én hibám, mert ez egyedül Anglia hibája!)
Ez a sok, késsel ontott vér talpam alatt, a vér, ahogyrninden léptemre csobban

s bugyborog.
Legyilkolt nők s gyermekek vére, és ez az öt ujj arcomon, amit lemosni nem

tudok!
Egye fene! senkinek sincs joga, hogy a gyöngét játssza velem, s ha odavágok,

a ti bajotok !
Szerencsétlen ügy ez, hogy bár a szívem csupa jóság, mégis erre

kényszerítettetek.
Chamberlain ellen tiltakozást emelek!
Artatlanságom Abel vére ként nyilvánvaló e szeptemberi fényben.
ünnepélyesen vádat emelek Anglia ellenében.
(Kínos becsületünket veszteni, s ott tapad sarkamon e furcsa vér is, mely

velővel s hajjal keveredett.)

Uram, irgalmazz a németeknek, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek!

S ráadásul itt az egész világ, mely ellenem szöve1tkezik, mintha nem volna épp
elég baj, hogy elvesztettem becsületemet.

Soha semmire nem éreztem olyan jogos jogot, mint a mások javára.
Most késem pengéjével meqszereztem, s ,megfizettem érte, ami (LZ ára.
Mit akarnak hát még velem, s mi ez a tolvaj- s gyilkos-falka a hátam megett?
Fajtám törvénye szerint jártam el: hivatkozom a kanti bölcseletre.
S ha azt mondjátok, elvesztettem becsületemet, valamit meg kelltartanom

helyette!
Bölcselőim megtanitottak, hogy igen s nem közt különbséget ne tegyek,
De van egy zsiqerem, a gyomrom: az bizton tudja, mi az, ami jó lehet.
Mármint a más java, mert torkomat csak ez a falat ízesiti meg.
Bár az is előfordul olykor, thogy megfekszi a gyomrom.
Miért estek hát mind nekem, amikor éppen más a dolqom. ?
Bárányból hasznot igazán csak a farkas vehet.

Uram, irgalmazz a németeknek, mert nem tudják, hogy mit cseiekszenek,

Ajánlás

A tengeren már készülődik Q. vihar, és mint az ólom az egek.
Az Or bosszúja készül valahol már és érleli a végzetet.
Oltár alatt a lemészárolt igazak fennen kérdik: Uram, még túröd-e ?
Immár kezdődni kezd a félórai nagy csönd ideje.
Már egész közel van a pillanat, melynek azonnal a neve.
Gyalázatba merült nép, bűneidbe mihamar beleverík orrodat!
Fiaid s fiaidnak fiai osztoznak majd veled a jelben, mely elékteleníti arcodat!
Amiből másokat itattál, ideje fenékig innod a serleqei.

Uram, írgalmazz a németeknek, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek!

Párizs, 1939. október 30.

Rónay György fordítása
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