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Ezt a hár8m napot egészen a ciprusok alatt töl
töttem. Val6ságos megszállottságban. Lehetetlen volt
másra gondolnom: öreg törzse·ik nem hagytaR. nytl
godni, s én hallottam énekelni és sírni soha nem
változ6, lombozatukkal terhelt ágaikat... Végre itt
vannak, kottapapirra r6va; miután sokat javitottam,
vakartam, újra vakartam és Iemásoltam őket, most
már berénvugszom, hogy többet nem nyúlok már
hozzájuk. Michelangelo ciprusait6l egy szinte szerel
mes dallal különböznek•• "

-(Liszt Ferenc - 1877 őszéri - Wittgenstein
Carolyne-hoz)

Spírídíon, a montenegróí származású cameríere, újabb diszkrét kopogtatással
próbálta felhívni gazdája figyeimét a rég elmulasztott vacsoraidőre. De az abbé
most sem hederített rá. Spiridíon, kis rést nyitva az ajtón, belesett a szobába.
Még most is az íróasztal előtt ült. Gyertyafény aranyozta ősz feje ráhajolt a
papírra, csak tolla percegése hallatszott a nagy csöndben, s Spiridion tudta,
ilyenkor hiába szól ítja, Betette hát - éppoly óvatosan, mint nyitotta - az
ajtót.

Liszt abbé Wittgensteín Carolyne-nak írt. Mert kivel is közölnette volna azon
melegíben, hogy végre befejezte a Villa .d'Este cíprusaít? Ezzel különben is
neki tartozott. De hosszú levélhez most nem volt türelme. Még benne remegett
az alkotás, a· végső simítások lázának izgalma. ültéből felemelkedve kissé meg
szédült ; a szemközti tükörben láthatta megingó alakját. De máris kiegyenese
dett. Felkapta a Hohenlohe címerrel vésett nehéz gyertyatartót, és a tükör
felé világított. Szembe nézett fekete revere-ndás karcsú, szikár énjével. Persze,
megöregedett. De a szellem magasabb régióiba törő "transzcendentális" tekin
tete és dús fehér fürtökkel övezett - bár barázdákkal szántott - nyílt hom
loka a régi. Ilyennek láthatta Longfellow, a költő is azon a viharos római
estén, 'amikor magasra tartott lámpása fényének kísérteties vibrálásában vá
ratlanul elébe állt. Mily áradozva írt a váratlan jelenség "lenyúgözőn mágikus
vonzásáról" ! "A süvöltő orkántól feljajduló természet dübörgő mennydörgéseinek
félelmes zenebonajában magával a luciferi tagadás és vílágosság; az isteni terem
tés útján istenséggé nőtt démoni erő büszke megszállottságával találtam magamat
szemben..."

Személyével kapcsolatosan rníly sokszor hallhatta .a démoni jelzőt. S talán
nem minden ok nélkül. Mostanában ugyan egyre gyakrabban ijeszt már rá az
idő múlása; olykor mintha megnehezedne a járása, szeszélyesen kínozza meg a
gyomra, az emésztése, meg egyéb alattomos, öreges gyöngeség. De most, fel
magasodé tükörképének fellobbanó tekintetéből újjáéledve süt vissza az a sokat
ráolvasott démoníság, A befejezett alkotás még szét nem foszlott mámorától
csupa feszültség még a lelke-teste. Akár az útjára készülő íj, mielőtt a vég-
telenbe röppenne. -

Hasonlata megijeszti. Felemelt karja - a világító lánggal - lehanyatlik.
A belibbent szél kioltja az egyik gyertya lángját, s mintha a ciprusok is
panaszosan jajdulnának fel künn, Tán megint Horatiust morrnolják, aki szin
tén itt - egykori bővizű Tiburjában - döbbent rá a kifeszített íj perceinek
röpkeségére? "Hej Postumus, jó Posturnus, eltűnik a sok futó év, és az erény
sem áll a sok közelgő ránc, a vénség és halál diadalma ellen..."

Menekülnie kell az orvul rátört gondolattól. Spiridíon legnagyobb megelé
gedésére a már régen megterített vacsora-asztalhoz. De épp csak beletúr a%
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ízletes ravanellibe, most csupán szomjúság kínozza. De ma Augusz tüzes szek
szárdíja sem olthatja a szomját. S a telítettségek utáni kifosztottság ernyedtségében
már .nehéz a vénség és halál ijesztő látomásai ellenében védekezni. Meg kell
mozgatnía zsibbadó tagjait, vörös fallernumit kortyolgatnia a Sibillában, s be
szélgetníe, akár egy útszéli koldussal! Csak ki a csöndből, . a köréje sűrűsödött,·

élettelen magányból l
Valóban, odakünn, az innen-onnan fülbe lopakodóan dallamos, de valóság

ízüen szenvedélyes olasz szavak csakhamar -ell1zik baljós érzéseit. De az út
lassan elnéptelenedik, beszűkül, a nekifutamodás fürgesége is lelassul, ahogyan
felfelé kaptat a ráhullott esthomályban. Csak a Campagnán túli Róma rezeg
teti hunyorgén messzí fényeit: az út mentén őrt álló fekete pineákat holdfény
refiektorába vont kopár rnészkőszíklák fehér kísértetei váltogatják. Minden
felől átható virágillat lopakodik az alkonyba, úton-útfélen szinte íngerkedöen kí
nálva az esti bódulatokat. Úgy érzi, illat illatba fonódva lihegi az elfutott nyár
- a perc - forróságát, s a megperzselt glícíníák, cal1ák és gránátok tárul
kozó keloyhéból a szenvedélyektől izzó h-moll főtémája árad, szinte visszhang
zik tőle Horatius és Catullus egykor pogány, babérlombos ligete: .. , mint a
hegyhátról lefutó folyó, mit bő eső táplált, s odahagyja medrét, forr a szó
s hévvel tör a végtelennek... -

Halk lépteit - a hegyfok felé vezető úton - makacsul kíséri a sziporkázóan
felfejlődá főtéma, s ő csodálkozva, szinte meghökkenve hallgatja. Mintha nem
is belőle fakadt volna egykor, hanem e perc, a szenvedély újjáéledő virágainak
illatárja bontaná ki érzéki szépségű hangokká. Az ő zenéjét, a benne feldübörgő,

majd elhalkuló, számtalanszor· megújulö, mlndíg más és mindig ugyanegy _érzést.
:erzékeit lebilincseli a saját muzsíkája. Meglassítja lépteit: mágikus áramlatok

tól újjá fiatalodó szívvel hadd érezze át újból a w- és melléktémák számtalan
variációját, a tématöredékeket, s a reeitatívókat is - az élet. minden fázisát.
Es a messzí kertekből idáig ingerkedő illatokból ismét Horatius szól rá: Hosz
szú béke után, Vénusz, ismét harcba sodorsz? Irgalom! Irgalom! Többé nem
vagyok oly legény, mtnt rég, jó Cinarám [árma alatt. Szelíd vágyak vadszívű

Asszonya, lágy kormányod alól vonj ki: kemény vagyok, hatszor tíz tavasz
ért! Eredj bíbor hattyúídon, hív puha ifjú hang...

S a holdfény ezüst tükrében Longfellow démonikus jelenése merész, ifjú
arcéllé vált: Foyatier szobrának diadalmas preűle d'ivoir-jává. Lehetne-e. meg
számolni azoknak a sokaságát, akik lélegzetüket visszafojtva gyönyörködtek
vonásaiban a Tűilériákban? De az arc változik, Dévéria byroni szépségű arc
rnásává, aztán Ary Scheffer híres portréját tükrözi már, majd a Kriehuber,
aztán a Barabás festette képmásokat - valamennyi más, és mégis mind 'á, mint
ahogyan a száz színben villózó szenvedély lényege is egy: szakadatlan keresése
az elérhetetlennek, amit Liline-nel tett első felfedező útján sejdített meg. még
érintetlen szívvel, a szerelem, zene és irodalom tündércsalitnak érzett őserdedé

ben.
H-moll!. " a h-moll démonikus alaptőnusában, váratlan fordulatainak hir

telen vad kitöréreiben és ellágyulásaiban, mísztíkus elmerüléseiben: az ó leg
bensőbh énjének legigazibb tükörképe - önareképe - néz most vele szembe,
mellőzve az idegen meeterek ecsetkezelésének különféle karakterét. Talán Dante?
. .. Mintha leplezetlen önarcképéből fakadt volna megdöbbentően sajátjának ér
zett szonettje:

A Szerelemmel növekedtem én fel
együtt, már kilencéves korom óta,
tudom, hogy csikland s ríkat parancsszóra,
tudom, hogy bánik sarkantyúval, fékkeZ.

Ki/ogni rajta erénnyel vagy ésszel?
Hát ha viharba szól belé a !lóta,
másképp zeng tán az ordas, égi n6ta?
Ki erre gondol, épp ilyesmit képzel.
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Hol van 6, ott nincs akarat, segítség,
minden ;6tanács szükségképp hibázik,
lelked csak arra ;6, hogy megfeszítsék.

V éknyadba egyre új sarkantyú 'Vág itt,
de szíved bármi szent vágyak hevítsék:
ma elmúlik és holnap ;6 a másik. ..

Igen, jöttek, egyre jöttek. S ő valamennyi újólag jött másikban azt az elérhe
tetlent próbálta művészete erejével életre kelteni. Mint a Louvre Orfeusz-vázá
jának csillagpalástos Iantosa, akíről Liline azt rnondta, őrá hasonlít.' Később

6 beszélt Orfeuszról Marie-nak, Marie után pedig..., De érdekesek-e ezek a töb
btek, hisz Eurydike mindvégig ifjúságának Louvre-beli kalauza - Liline 
maradt; Orfeusz pedig művészetének szímbóluma, mely egyedül képes megzabo
lázni és átnemesíteni "sötét és kusza erdejének vérengző fenevadait..."

0, az asszonyok, élete asszonyai! Mindenilmek van hangneme. dallama, csak
épp a nagy szenvedély, Marie, nem inspiráita soha alkotásokra. A szonetteket
pedig mellette írta, de nem Marie, hanem Petrarca Laurája volt az égi ihlető,

és amíkor később'a d' Agoult-dalokkal próbálta engesztelni, az Almom mély szen
vedélye sem őt idézte, nem végleg megkeseredett szere!müknek volt a hattyú
dala...

Mély szakadék tátong felfelé kaptató útja mentén. Lefelé vonzza tekin1;etét
az üres mélység, s Marie-ra, az alig esztendeje eltávozott, gyűlölködő Nélidára
kell gondolnia... Mily nehezen talált halála hírére becsületes, nem bántó sza
vakat a közös vőnek, Blandine leányuk férjének írt levélben: Frázisokat írni
nem szokásom. Madame d'Agoult-ról , őrzött emlékem fájdalmas titok; csak
Istennel közlöm, kérve őt. adjon békességet és világosságot három szeretett
gyermekem anyjának...

Miért, hogy "az édesből míndíg keserű lesz?"
0, Cantiqued'amour!... újból bizalomra nyfló szerelmes vágy, a szó nemes

&teimében; elsősorban nem a hús, hanem a lélek és szellem igézetében. Meg
pihenés a csöndben, új hit az életben, az alkotásban. a feltisztuló jövőben. Be
láthatatlan messzeségben egyedül Woronince hótól szikrázó pusztasága, miközben
távol tőlük készülődik már a forrongén erjedő új világ, melynek forradalmát
hordozta mindenkor ő is magában: bátor új mt1vészetében.

Milyen jó volt elhinni, hogy a Cantique d'amour előtt csak előjáték volt
minden, végre kitalált életének SOrŰ és setét erdejéből. Mert szerelmük ébre
désekor furcsa mödon Dantét olvasták, akit akkor nem értett meg, hogy a pokol
tornácáról inti ismét meg: "...mert én rajtam keresztül jutsz a kinnal tell
hazába..." -

O,bocsáss meg szegény Carolyne, aki a weimari tanácsosnék pletykálkodá
sainak gyújtótüzében valóban a pokol minden kínját szenvedhetted el értem!
Leterített az édes méreg, mely szeretettnek szörnytl métely, szívedet is úgy ta
lálta, hogy látod, itt se hágy keserve még eL.. Sem itt. sem másutt; te ártatlanul
bűnös megsebzettje a délibábtól szertefoszlott szerelmes tévedésnek! Vajon meny
nyit hittél el szimfonikus költeményeim magasztos ajánlásából; melyet csupán a
becsülés és kötelesség flastromául ragasztottam rá kihűlt érzéseimre? "Annak,
aki hitről szerelemmel tett tanúságot, Akinek reménye a szenvedésekben is csak
növekedett, Aki boldogságát önmaga feláldozásában lelte; Neki, Aki mindörökkön
életemnek társa, gondolataimnak és lelkemnek élő imádsága: Jeanne Elisabeth
Carolyne-nak."

O,a halott szerelem sápadt és szomorú kísértet! Annak szívét is megfacsarja,
aki harcolni kíván új kísértések ellenében, mert kíbontott, erös és fehér szár
nyakkal kíván feljebb emelkedni, mind emberségében, mind művészetében..I(ö
telesség és becsület vezette' tollát az újabb kísértéshez írott levelében: "Elet
elvem, hogy el kell fojtani és pusztítani bizonyos érzéseket. s bármily nehéz,
olykor nem szabad számba venni azt a valamit, ami pedig életünk lényege...
De ne beszéljünk érzésekről, kónnyekröl; legyen erőnk elhallgatni, _mit szen
vedünk, min megyünk keresztül, .• ·'
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A magányos hegyi úton ismét megrohanják az Altenburg örömei és szen
vedéseí, A szakadékosemelkedö Sibilla templomának romos, málló köveiből ét'I
a lepkeéletű virágokból érett férfikorának rejtett melódiája, Faust Gretehénjének
gyöngéd motívuma árad. El kellett küldenie, hogy ne alázza meg a Cantique
d'amour egykori asszonyát, de az újra éledő tiburi éjszakából Orfeusz lantja
ismét előcsalogatja dallamma vált holt érzéseit. A dallamok fiatalok maradtak,
hisz a Cantíque d'amour sem öregedett meg, - csak az asszony, aki inspírálta.

Kihúlt szerelme -' nagy tévedése - penitenciájául nézi el, türelmes és lova
gias gyöngédséggel, dogmák útvesztőibe tévedt rögeszmés bogarait ; vezeklő za
rándokként látogat el minden hétfón a. Via del Babuinó-i, minden levegőtől

elzárt magányába. Mert nem felejtheti el, hogy érzékeny idegei a "várakozás
keserves szíkláján" őrlődtek fel. Pár esztendeje ő maga kívánta feloldani e
kényszerű hétfőktől, de ő megérezte, mit kell válaszolnia. "Fouché d'Obsonville
látott Indiában egy elefántot, mely megsebesült a háborúban, s naponta eljárt
a .kórházba, hogy égetéssel kezeljék a sebét. A veszélyes éghajlat alatt, ahol
mínden elromlik, sokszor kénytelenek a sebeket kiégetní. Az elefánt eltűrte,

sőt maga követelte a kezelést: nyilván megértette, hogy csak a javát akarják,
s a szükséges kegyetlenségnek az ő gyógyulása a célja. Ne tartson hát rosszabb
nak ennél az elefántnál. és engedje meg, hogy ma is beál1ítsak Magához, a
szokott időben..."

A legigazibb közhely. hogy a nagy áldozatokért és érzésekért drágán kell
fizetni. Nos, ő rníndenkor megfizette becsületbeli tartozásait. Wittgenstein herceg
halála után, kiégett szerelme ellenére is, feleségül kívánta venni, de beteges
vakhitté fajult vallásosságában, "házasságtöréséért vezekelve", most már ő maga
vetette el az általa oly forrón áhított házasság gondolatát. Szabadságára azon
ban mégis igényt tartva, kívánta, hogy azt "magasabb célok érdekében, a hit
oltárán áldozza fel".

Am egy cseppet sem érezte áldozatnak klastromi magányát, a' Monte Mario
Madonna del Rosaríóbelí cellájában. Hisz e művész-szerzetesi életmóddal egy
kori extatikus ifjúkori elképzelése vált valóra. 0, boldog hajnalok!... Lenn,

< a mélységben, Tasso és Michelangelo örök városa; tündöklő kupolák és merész
tornyok erdejében a Tiberis felcsillanó sávja, és a messzeségben a Campagnát
lezáró hegyek ködbe vesző koszorúja... Csakis itt ébredhetett benne sodrás
szerű vonzódása Bach Passiójának remek dísszonanciáí, a h-moll míse és más
bachi polifón' fűszerek, felé... A színte testetlen boldogság: serkentő áhítatban
dolgozni, mindent hangzatokban érezve komponální, egyre komponálni, ugyan
azon okból, amiért a szamarak ordítanak, a békák brekegnek. a madarak
csicseregnek, - vagyis muszáí, mert a nyelv, mely szólásra készteti: a zene.

Csakis a Monte Mario tövistelen rózsákat termő békéjében születhetett meg
- Carolyne mérhetetlen boldogságára ...;... a Poverello legendája. A poros egy
házjogi könyvek cikkelyeibe merülő Carolyne nem sejthette, hogy az ő áhítata Dante
"szárnyas lovon szállo lánya", ki a művészet mindenható Pegazusán ront a
legmagasabb egekbe,. vagy ereszkedik mélyre, a tömjénfüstös szép révületekbe,
gyermeki alázattal hajolva kedves szentjének "szürke kis testvéreihez". Bár
nem méltó őhozzá; s naphimnusza sem hasonlítható az övéhez. Mert amikor
a földi lépcsőket el kívánta hagyni, s a megtett köröket lélekben újból sorra
járta, lelke mélyén - mit tagadja? - még akkor is hévvel vágyott vissza a
diadalba...

Mint a fölötte - a tiburi völgy egén - reszketőri szikrázó csillagok; felszen
telése előtti búcsúkoncertjén ily szivárványosnak látta a Barberini palota csil
lárjainak és kristályainak 'fényét, amikor utoljára felöltött frakkjában megha
jolt a felzúgó tapsorkánban.

Bensőséges; különös este volt. Már az első futamok után megszületett a
szoros kapcsolat a hangszer lelke - saját lelke - és a hallgatóság között. Igy
volt stílusos- ifjúságának "életbe hívó" számával - Weber keríngőre való fel
hívásával - rnondaní el a búcsút, míelőtt végleg elhal körötte a nagy bál
terem... De elhalt-e végleg? .. Nem! A harc tán sose szűnik meg művész-szer

zetesi és démonikus prométheuszi lénye között, aki égből lelopott szíkrájával
egyre újabb, meg újabb forradalmak tüzét lobbantja fel hangzatainak érzéki
izzásában... :t:s áldott legyen az egykor pogány Tibur asyluma - Hohenlohe
bíboros Villa d'Estéje -, melynek ezüstösen szitáló szökőkútjai és halkan haj-
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tadozó cíprusaí oly jótékonyan csöndesítik le felzaklató háborgásait, anélkül,
hogy végleg kioltanák e végzetes prométheuszi lángot, melyre mégis szüksége
van, mert kell, hogy újból meg újból tápot kapjon a lobogás, - öregségében is
emlékezni tudjon a weberi dallam játékosan ifjú szevedély'eire.

Vénű1ő tagjai most is oly nekilepdűlő tempóban kaptatnak felfelé, mintha
nem is közel hét évtizeddel a vállán kívánná újabb keríngőre hívni az életet.
Bár kíssé zihál a melle, amikor végre odaülhet a korcsma gyalult asztalához,
ahová - az idáig vezető úton - asszonyok és melódiák kísérték, Eléje tett
quarto rossója a vér színében fénylik; jó belőle kortyolgatní.

Szeret itt elüldögélni, az alacsony bolthajtások alatt, emlékezéseinek fel
tisztuló mámorában. Az ágaskodó kanócok füstölgő köde drága szent bolondságok
ifjúkori arcait rezegteti elébe: elsősorban l'amico szemérmes márványarcát, az
után a Pleyel billentyűi fölé hajló felhevűltet, amint bűvös bepillantást enged
oly lelki sztérákba, ahová csupán a zene varázshágcaóján léphet fel egynéhány
kiválasztott földi lény... Az ivó kormos falait most a Chausée d'Antin sza
lonjának hamvas szürke tápétájának képzeli, s a füst - mint rnúltjának vak
foncsorú tükre - saját gőgös elefántcsont arcéle mellett feléje imbolyogtatja
Marie görög metszésű profilját, aranyhajának felfénylő özönével. George Sand,
"ihletett második látásának ritka képességétől" - az átélés izgalmától - remegő

orrcímpákkal, hunyt szemmel dől hátra, Delacroix pedig a festő látó szemével
Icutatja a szenvedőn sápadt férfihomlokon átsuhanó érzésrezdüléseket... Mintha
átvirrasztott éjének ébrenálmodasát mesélné el a zongóráján Frédéric, az álom
furcsán összefüggéstelen bűvös átmeneteivel és szeszélyes kanyargásaival. " Vég
zetes harcok tiszteletreméltó szépsége, mély és boldogtalan, elégikus szomorú
ság, váratlan izgalmak és remegéssel teli pihenők, - és mindenekfelett: szent,
szent, .színte , őrülettel határos nagy érzékenység. Tiszta györigyök nemes pezs
gésétől megrészegült tiszta szédület: a l'amico törékeny testét idő előtt elégető

láng...
Hahahaha! . .. váratlan, durván gúnyos, részeg kacaj töri foszlányokká a

varázslatot, A szomszéd asztalnál profán hahotájával söpri el látomásait egy el
ázott talján. A szétfoszló hamvas szürke álombéli tapéta mögül előfüstölög már
kormosfeketén a goromba jelen.

Odaveti a quarto rosso árát, - csak el, el a nagyhangú, részeg banda közel
ségéből! Csak vissza, a tiburi éjszaka megfiatalító káprázatába! De fiirge tag
jait miritha ólom húzná már, s a visszafelé vezető úton már úgy foszlanak semmivé
időnként markolt vesztett i1lúziói, rnínt egy régen elsüllyedt párizsi szalon kormos
korcsmafalakra álmodott hamvas szürke tapétája, L'amico! O testesíthette volna
meg egyedül a barátság tiszta eszményét, ha asszonyi féltékenységek kicsinyes
kedón pletykás intrikái nem állnak közéjük.. Marie és George Sand, akinek
szenvedélye volt, hogy lépvesszóvel fogjon pillangókat so füvekkel telt skatuxlyá
ba zárva, ajándékozza meg őket egy szerelmi periódussal. Hogy azután tűre

szúrva, halálkínok között hagyja őket vergődni, míg végül felboncolva . töm
heti ki Qket regényalakjai gydjteményébe. O ritka eszességéért és eredeti egyé
niségéért emberszámba próbálta venni, de Sand úgy szerette, ha őt nemcsak
ember-, de nászámba is veszi egy lérfí; s neki sose bocsátotta meg, hogy túl
ságosan is sok sikere felvértezte a tartós hipnózisok ellenében. Nem úgy, mint
a valóban gombostűhegyre tűzött, kínjait szemérmesen elrejteni kivánó Frédéric,
akit sikerűlt az ő barátságábdl is kiábrándftania. Minden ok nélkül? Nem, vele
kapcsolatban· sose tud megszabadulni valamiféle bűnvádtól, mert bármennyire
felnézett rá, voltaképpen csak a halála után bizonyosodott meg előtte teljes mü
vészí és emberi nagysága., . ~emmivel sem tehette már jóvá félreértését lénye
és művészete valódi megítélésében...

Most, itt, a tiburi éjszakában kérem a bocsánatodat, hogy épp irántad való
barátságem nem volt oly salaktalan, amilyet egyedűl te érdemeltél volna meg!
Pedig - Isten látja lelkernat - többnyire én maradtam hű a barátsághoz, s
inkább engem csalt meg a barátság életem folyamán...

Az űt mentén dallamtalansil ásítoznak már a komor pineák, s a szakadékos
rneredélyből félelmes hüllőként kúszik elő a legfájdalmasabb baráti csalódás...
Marásának rnérgét tán sose égetheti ki, hiába kíván míndenáron megbarátkozni
a . megváltozhatatlannal. ..

Nehéz volt nem törődnie Carolyne haragjával, szembeszegülve vele, adni a
hangversenyeket Wagner Richard ünnepi játékainak "temploma" javára, melynek
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nem Bayreuthban, hanem Weimarban kellett volna felépülnie, s csakis a Te
remtő tudja, nem őrajta múlt, hogy mégsem így történt. Ö tudja egyedül, hogy
saját érdekeinek mellőzésével is, míndenkor nyilvánosságot igyekezett biztosí
tani első perctől felismert zsenijének. Ezt neki is tudnia kellett, ezért nevezte
őt a' Ring előadása utáni ünnepi banketten Weimari Szent Ferencnek, aki első
nek állt mellé. Am egyetlerí szó sem esett arról, aki a wagneri eszméért nála is
többet áldozott, az egész életét tette rá: szegény kifosztott, elárult Hansról, aki
"megerőltető amerikai turnéja áldozataként" morzsolgatja a perceit a godesbergi
idegszanatóriumban. Nevetséges! Mintha rajta kívül nem tudnák mások is, hogy
a közös eszmét dicsőségre segítő, elbukott harcosa, nem' az amerikai turnénak,
hanem a most létre hozott Walhalla istenségének és istenasszonyának védtelen
áldozata!. ..

Az út mentén tátongó szakadék most már csak egy mélybe hulló messzi
vízesés idegőrlő zsongásat visszhangozza. Ilyenformán ketyegett a godesbergi sza
natórium csöndjében is egy kérlelhetetlen óra, legkedvesebb tanítványa, lánya
volt férjének éjjeliszekrényén, akit ma is - míndvégíg - fiaként szeret. .. Lehet,
hogy ezért, a saját bűnéért nem tud Cosima gyermeki érzéseire áhítozó öreg
apjának megbocsátani, mert Wagner Cosimát egyedül Wagner zenéje és dicsősége

érdeklí, s hiába állt az elsők között a wagneri eszme szolgálatába, saját lánya
megítélése szerint "Weimari Szent Ferencnek" semmi keresnivalója sincs Wotan
Walhallájában...

Az ember sohase szabadulhat meg önmagától! - szakad rá ismét szegény
letaglózott Hans fájdalma. Korától valóban a fia lehetne, de szinte aggastyán
őmellette." Miként is lehetséges ez fil különös élettani képlet? Mi lehet a tit
ka? .. Talán : mert bármennyire hatalmukba kerítették is őt romantikus lendü
Ietei, egészséges életérzése mindenkor újból a talpára állította, - sose veszí
tette el teljesen e fiatalos lendületek alapérzését - az élet örömét. Mílygyakran
hallhatta : Liszt Ferenc az istenek kegyeltje. Igaz: a diadalok láncolata már
kora gyermekségétől emelte egyre magasabbra virtuóz útját. De utána, az alkotó
merész nekilendüléseit már távolról sem tapsolták meg ily tömjénező lelkese
déssel. Épp érett férfikorának legértékesebb termő korszakát keserítette meg az
irigy, vaskalapos értetlenség.

Az útkeresztezés sötét fordulója a dantei infernó kegyetlen zenebónájában
pisszegi ismét fülébe az alattomos füttykoncerteket. .. Lipcse l. .. Aachen!... Hans
hősi párviadala a zongorán, Hillerék megfizetett rendbontói ellenében. Homlokán
gyöngyözőverejtékcseppekkel, de az alattomos, irigy láthatatlanokat megvető bátor
sággal győzi a rohamot: az Esz-dúr 'Verseny elsöprő lendülettel harsogja túl go
nosz füttyeiket. .. Mily sápadt kimerültséggel roskadt össze szegény az idegeit
végsőkig feszített hősi küzdetem után; és épp ezt az érzékeny Idegrendszert tépte
cafatokká az, akinek egyedül lett volna kötelessége óvni őt emberfeletti áldo
zataiért!...

A hűséges Hansot derékba törte a gonosz orkán, míg neki megadatott az
isteni kegyelem, hogy a sors ütötte sebek végül is mindenkor még előbbre sar
kantyúzzák: csak azért is! Hanslick fullánkjainak mérgét is kidolgozta szerveze
téből a tiszta, lelkes véráramlás. Megmentette - Isten kegyelméből - a tehet
ségébe vetett 'hite, mely a hagyományok alázatos tiszteletében bár, de továbbra
is új' ösvényeken kereste azt, ami a művészetben rnindig más, és mégis ugyanaz.. ,

Oly felfrissítő ez a tudat, mint most a Campagna felől kerekedett éji szél
hűs lehelete... Valóban: alkotó erejének ez a biztos, de mindenkor tiszta gőgje

segítette át mindenkor az "irigység erkélyén", mert minden gyarlósága mellett
is - Isten lát belé a lelkébe - míndenkor az emberszeretet és művészet vallá
sának volt a híve; mindkettőt hiszi, és gyakorolja még ma is...

0, mily nehéz vallás t .; állítja meg egy mély Sóhaj az új abb, utolsó for
dulónáI... Hisz az embert épp ellentétes vágyai teszik emberré, a művészt pedigmü
vésszél. ., Most is: két merőben különböző téma izgatja két ellentétes lényét,
a szeráfit és a prométheuszit, - a Via Crucis és egy új, démoni Mefisztó ke
ringő. .. És erre is Horatius mutat példát, Geryonesszel, Erythrea háromtestű,
mondabeli királyával...

Ha métyen magába néz: neki is három testét, vagyis inkább három lelkét
kell önmagának bevallania. Az egyik, a Rómában élő, hétfőnkint alázattal vezekel
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a Via del Babuinőn, a második a weimari kertészházban élő, konvencióktól
mentes szabad életét, a Szép megnyilvánulásának igazabb felfogására tanitva
az öreg lángot körülrepkedő ifjú pillehadat...

És a harmadik? .. Vagy tán. helyesebben: az első?

Ezt a kényes kérdést már hazaérkezve. a villa legyezőszerűen széttárulö
lépcsőfokán felfelé kaptátva tette fel magának. .

Hirtelen önmagának. szögezett kérdése valósággal felzaklatta. lehetetlen lett
volna lenyugodnia. Érezte, hogy végre halaszthatatlanul tisztáznia kell olyan
fogalmakat, amelyek a horatiusi Geryones harmadjk énjével kapcsolatosan oly
annyira az elevenébe vágnak: az ő oly sokáig ismeretlen harmadik, vagy - ha
úgy tetszik - első lelke, a magyarsága, mely mint valami titokzatos megis
merhetetlen szerető, minden egyes rágondolásnál, fiatalos izgalommal és nosztalgi
kus vággyal diadalmaskodik a másik kettőn.. ,

A Villa d'Este fejedelmi terasza magasan épült. Alatta mélyen, bőkezű té
kozlással szöria messzí fényeit a Campagna: a park szökőkútjainak szertehullő

ezüst permete szokott, álmodó vízímuzsikáját szitálta, de most szelíd csobogá
sukat s a suttogo ciprusokat túlharsogja az egykor, legelrejtettebb énjéből vá
ratlanul fellobbant dallam... ,,0, én távoli vad hazám!" írta le akkor szenve
délyes ifjúkori izgalommal, s most, vénhedő testének minden porcikájában ismét
benne remeg Rákóczi fejedelem indulójának harcba ·hívÓ ritmusa, mint akkor,
a magyarországi árvíz hírének hallatára; harmadik lényének tulajdonképpeni
ébredésekor.. , Most már tudja: ha Marie betegsége-nem húzza át tervezett útja
megvalósítását, és elképzelése szerínt, magánosan bolyongva felkutathatta volna
tulajdonképpeni hazájának régi zenei motívumait, nagy művek alkotására ser
kentette volna a haza sugalmazása.

Távol - a Campagna peremén - lehullt most egy csillag. Gyakori látvány
a nyár végefelé. Gyermekkorában azt mondták ilyenkor neki: gondolnia kell
valamire, és az teljesül. Mire kéne most gondolnia. szembenézve a tragikus
felismeréssel, amelyre a fia döbbentette rá? Daniel - nem sokkal. a halála
előtt - magyar történelmet tanult, magyarul szavalta Vörösmartyt és Vajda

. Jánost, - akkor értette meg, hogy nem elég' magyarnak vallania magát, nyel
vében is ismernie kéne eredetét. " Daniel drága hangján szólítja újból a hívás:
0, jer közénk, maradj velünk, kik még hiszünk, még szerétünk... De védekezni
próbált, s most is védekezik még... Igen, Pest, persze. hogy a szívébe fogadta.
de Pest mallett benne él még a régi Párizs... És Weimar... Meg Róma... De
már akkor, az első védekezésnél beléje hasított, hogy lám Frédéric Párizsban
is csak lengyeIül tudott muzsíkální. Wagner pedig - bárhová vetette is a sorsa
- kizárólag németül. Ez a felfedezés már akkor felkavarta. sokáig tette gyökér
telenné és hontalanná. Sokáig. tartott, amíg kétségeit sikerült lecsitítania.

A mindent a helyére tevő szembenézés éjszakáján nem tagadhatja el ön
arcképétől. hogy néha kedvét lelte teátrális hatásokban, bár azok - a legtöbb
esetben - valóban őszinték voltak. Sokak előtt tűnhetett póznak. de - Isten a
tanúja, hogy valóságos, mély benső felindultság adta szájára e szavakat: Hazám!
megtalált nemzetem. ki oly sokszor adtál megbékélést és elégtételt a nagyvilág
ban annyiszor felmagasztalt és meghurcolt önérzetemnek...

S amint szívére szorított kézzel áll a Villa d'Este teraszán, feje fölé má~ a
budavári templom sötét boltívei borulnak, a messzí csillagok imbolygó gyertya
lángjainak szíkrázásában - a tiburi éjszakában - koronázási miséjének Bene
dictusát hallgatja. Itt most, Reményi játssza a hegedűszólót nem úgy, mint akkor,
ahol nem is a szerzője, hanem egy idegen karnagy vezényelte el ezt a kedves
művet. .. Csodálkozhatott-e később az osztrák császár, aki akkor még meghív6t
sem küldött neki, hogy Liszt Ferenc büszke gőggel utasította vissza az általa
adományozott nemesi cimet? Sohasem bánta meg. Sem ezt. sem azt, hogy volt
rnersze beleépíteni a koronázási mise Glóriájába Rákóczi fejedelem indulóját. ..
S ha most visszagondol a messzetűnt napra, tudja már, ha magyar nyelven nem
is, az ő egyetemes nyelvén. a zenében, ily képpen vallotta meg magyarságát,
s e bátor vallomásában forrt össze végre nemzetével. .. Akkor is ilyen hús szellő

borzolta a haját, amikor hajadonfőtt, gyalog ballagott át a hídon, s amerre csak
elhaladt, őt éljenezték. és nem a királyt... Népének éljenzése ezen a napon
koronázta őt magyar muzsíkussá...
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Áttüzesedett arcát nek.ifeszíti a hegyekből áramló tiszta fuvallatoknak.
hadd tépázzák meg kedvükre ősz oroszlán-sörényét! Nagyokat kortyol az éjszaka
illa1laiból, s hallgatja, amint felmorajlanak lent a lombok a szél érintésétől...
Megint sírnak, nevetnek és énekelnek a ciprusok, míközben a szökőkutak szivár
ványos permete míllíónyí csíllaggá bomlik... És a tiburi táj megnyíló rnélyéből

ismét Horatius szól hozzá - igaz művész az igaz művészhez - pogány göggel:

Ércnél is maradandóbb művet emeltem én,
fenséges Piramis cSÚcsa nem ily magas...

"Elfogadnám sírfeliratomnak" - suhan át még benne a kifeszített íj gondo
lata, de már cseppnyi félelmet sem érez. Sokáig hallgatja még a teraszon a
szökőkutak és "ciprusok éji zenéjét; abban a tudatban, hogy mindig hitt abban,
amit alkotott, és amiért harcolt.

BABITS ISTVÁN GUETHE-FORDfTÁSAIBÓL

EIlY és "dnden

Hogy végtelen életre leljen,
örömmel tűnik el az ember,
ott megszűnik minden csömör;
sóvár vágyak, vad akarások,
köf'etelések, tartozások
helyett nem lenni csak gyönyör.

Ű jer világok lelke, tölts el!
küszködni a világszellemmel
a mi erőnk elhivatott.
Jó szellemek híve?} vezetnek,
nagy mesterek ahhoz terelnek,
ki miftdent alkot tr alkotott.

Újjá formálni, mit teremtett,
mert úgy dermedtté nem meredhet.
örökkön tart az alkotás.
S ami nem volt, kialakulhat,
lesz színes Föld, sugározó Nap,
de soha nem lesz nyugovás.

Mozogni kell, alkotni, tenni,-
s meg kell változni, de pihenni
egy pillanatra sem szabad.
Az örök il, hat mindenekben,
mert minden széjjelbomlik egyszer,
de lényegében fönnmarad.

Széledjetek ti szét It 1UJYfI világban
szent lakománk után,
átWr've lelkesen emitt e tá;on,
(I Mindensig nyomán!

Lebegtek mérhetetlen messzeségben
lJ álmodtok örömöt;
egfffift ragyogv4 fÖM, « fényes éfle1l
a csillagok között,

Sztíguldjat-ok el messzi távolságba,
mint üstökös tovább;
bolygák s napok tömkelegét bejárva
pályátok szel;eátl

Támadjatok a vajúdó földekre,
s fürgén teremtsetek;
lendüljetek serény, kimért ütemre,
hogy föléledjenek!

V1rállléleh

Lengén keringve vessétek a szélbe
ci felhők fátyolát,
s szerkesszetek a sírboltok kövére
011l formát, mely szilárd!

Magán ma minden túl szeretne tenni,
s bátran, merészen él;
meddő a víz, de zöld akarna lenní,
s a por életre kél.

És így elűzi csendes harcban, halkan
a nyirkos éjszakát.
s a távoli csodás paradicsomba"n
káprázat villan át.

Feltűnik egy csoport a dús ligetben,
hol fényt követve jár,
s ámul, miként a mennynek édenében
az első földi pár.

Kilobban végül ím aszemetekből

nagy igyekvésetek:
Köszönjétek meg hát a Mindenségtól
nyert legszebb életet!
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