










HARSANYI ZSOLT

MAGYAR RAPSZÓDIA
LISZT FERENC ÉLETÉNEK REGÉNYE

HARMADIK KÖTET

BUDAPEST

SINGER ÉS WOLFNER IRODALMI INTÉZET R.-T. 

KIADÁSA



Fönntartunk minden jogot, a fordítás, színpadra alkalmazás és 
filmesítés jogát is.

Copyright by Singer és Wolfner R tB u d a p est , 1936.

Budapesti Biríap nyomdája



L

Fáradtan, italosán tért haza a „Zum Zeisig“ 
nevezetű vendéglőből. Ott Józsit búcsúztatta, a ci
gánygyereket. Az történt ugyanis, hogy a rajkót ki 
kellett vennie Massart keze alól, mert ez semmit 
nem volt hajlandó tanulni és csak a nyakkendőkön, 
meg illatszereken járt az esze. Ő tehát száműzte a 
fickót Párizsból csendesebb helyre: Lőwenbergbe 
adta, abba a kis német városkába, ahol az ottani 
Hohenzollem herceg udvaránál Stem hegedűművész 
működött. Erre bízta a füstösképű kamaszt. De 
onnan is nagyon rossz híreket kapott: Józsit semmi
féle erőhatalom nem bírhatta rá a rendszeres he
gedű-gyakorlatokra.

Ekkor vetődött be egy bécsi vendéglőbe. Ahogy 
helyet foglalt társaságával, egyszerre csak odaro
hant hozzá a cigány banda egyik muzsikusa, letér
delt előtte és úgy rimánkodott, hogy adja vissza 
Józsit a családjának. A Józsi testvérbátyja volt ez 
a cigány. Franci sohasem látta ezelőtt, de a cigány 
persze azonnal ráismert a világhírű honfitársra. 
A jelenet nagy feltűnést keltett a vendéglőben. 
Franci ott helyben megigérte a könyörgő testvér
nek, hogy Bécsbe fogja hozatni Józsit, határozza el 
ő maga, akiar-e az urak módján hegedűművész 
lenni, vagy visszamegy cigánynak. Csakugyan elho
zatta. Józsi megjött és mikor megtudta, hogy visz- 
szatérhet a maga fajtája közé, majd megbolondult 
örömében. Franci lemondott a regényes zenei kísér
letről és búcsúestét rendezett Józsinak. Nagy cigá
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nyozás volt és nagy ivás. Józsi maga úgy berúgott, 
hogy nem is tudott elbúcsúzni pártfogójától. A párt
fogó nem ivott olyan sokat. Éppen csak hogy dúdoló 
kedvre hangolta a pezsgő és mielőtt pihenni tért 
volna, szállodai szobájában még tett-vett kottái kö
zött. Szerette így vázlatait, jegyzeteit cél nélkül 
nézegetni. Ott volt Festetics Leó spanyol szerenádja, 
amelyet ő tett le zongorára, pompás Liszt-számmá 
avatva a naiv művecskét. Aztán a Petrarca-szo- 
nettek kottaoldalait nézegette; mostanában mindig 
Petrarcát hordta a zsebében, beleélte magát egy 
ismeretlen Laura szerelmébe és nagy odaadással, 
gyönyörűséggel zenésítgette a zengő olasz verseket. 
Majd egy nagy halmaz jegyzetet forgatott ide-oda: 
operát akart írni, megtetszett neki valami Sarda- 
napal című szövegkönyv és elhatározta, hogy 
olasz stílusban megkomponálja. Már jókora halmaz 
zenei vázlata volt hozzá.

Ott a zongorán, ahol ezek a dolgok csoportba 
rendezve állottak, megpillantott egy idegen munkát. 
Szórakozottan kinyitotta, nem nagy érdeklődéssel, 
százszámra kapta az ilyesmit. De megismerte, hogy 
ez annak a bizonyos drezdai karmesternek, Wagner 
Richardnak, új darabja, akinek Rienzijét annak
idején Lola Montez társaságában hallgatta végig. 
Tannhäuser volt az új opera címe, Wagner elküldte 
neki a vezérkönyvet, de ő eddig még nem nézett 
bele.

Csak úgy állva lapozott benne egyet-kettőt. 
Azzal a partitúra-olvasási tudományával, amely a 
világ minden zenei szakemberét meg szokta hök
kenteni, egyetlen tekintete átfogta az egész zene
kart s az egész színpadot; mint más ember az újsá
got olvassa, úgy olvasta ő a vezérkönyvet és úgy
szólván a szemével hallotta valamennyi hangszer 
és valamennyi énekes szerepének együttes hang
zását.

Máskor gyorsan lapozta át az oldalakat, most
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lépten-nyomon megállott. Széket húzott magának és 
figyelmesebben kezdte olvasni a művet. Végre is 
annak rendje és módja szerint nekifogott, hogy a 
nyitány első taktusától kezdve pontosan végig
olvassa. A pezsgő könnyű kis köde elillant fejéből. 
Szürcsölte a feketét, amelyet éjszakára mindig be
készítettek neki, erősen szivarzott és falta a Tann- 
häusert. Mikor letette, felkelt, izgatottan tett egy
két lépést a szobában, aztán még egyszer élűiről 
kezdte az egészet. Pedig odakint már derengett.

Maga a történet is megkapta. A szerző a Min- 
nesanger-világot nagyon szerencsésen elegyítette 
mondai elemekkel. Történeti alakok szerepeltek 
meséjében, de szerepelt Vénusz is, aki a thüringiai 
monda szerint a hegy titkos belsejében csodálatos 
barlang királynőiéként éldegélt. A darab a szere
lem mibenlétéről szólt, az érzéki gyönyörűség és az 
éteri rajongás két ellentétes sarkpontjának örök 
problémájáról. A hótiszta, édes és angyali Erzsébet 
belehal abba, hogy Tannhäuser, aki dalnok és lovag 
egy személyben, a Vénusz-barlang démoni kéjeit 
választotta a magasztos szerelem helyett és miután 
lelki békességet kereső zarándokútjáról eredmény
telenül tér vissza, Erzsébet koporsója mellett esz
mél rá az áldozatos szerelem üdvözítő voltára és 
bűnbánatában megváltottan követi a halálba a földi 
angyalt. Ez a történet szíven találta a hajnali olva
sót, akinek valóságos Vénusz-barlang volt az élete, 
s aki sóváran és reménytelenül vágyott a maga 
Erzsébetje után. Ennek a Wagnernek szónokias, 
kissé dagályosan patakzó, de erőteljes és néhol 
megkapóan szép versei magával ragadták. Irigyelte 
ezt az érett verselési készséget, irigyelte a témát, 
irigyelte az egész munkát. És ha a versek olvasása 
közben a Sardanapal iparszerű, gyengécske szöveg
könyvére gondolt, úgy érezte magát, mint akinek 
valahol valamiért hátrább kell állani a többiek 
között.
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A muzsika felrázta, felizgatta, elragadta, kivált 
a nyitány. Visszatért hozzá kétszer is. Mikor értel
mét megismerte, egyre több és több szépséget fede
zett fel benne. Nem tudott betelni azzal a vallásos 
motivummal, amely a szélesen elgondolt mű egyik 
alapelemét adta. Micsoda kifejező erő abban a tizen
hat E-dur-ütemben, amely a klarinétok, kürtök és 
fagottok mély hangjain búgja, orgonálja a magáét, 
micsoda talpraesett kadenciajáték a dominánssal! 
Aztán ugyanennek a vallási motívumnak a másik 
fele: a szomjas lélek micsoda sóvárgó kapaszkodása 
a csellók dallamának feltörő vonalán, a felfelé vá
gyódás micsoda hatalmas nekilendülése, mikor 
ugyanezt a dallamot a kilencedik ütemben a hege
dűk is megzendítik! Akkor aztán az egész témát 
átveszik a rézhangszerek, s hatalmas harsogásukat 
fent a lefelé haladó diatonikus díszítés tizenhatod- 
triolái kísérik, mint lángnyelvecskék a hömpölygő 
lávát. Mígnem az egész tétel fokozatos halkulással 
és lassúdással halad a szűkített szeptim-akkordig, 
hogy aztán felhangozzék az egész opera-gondolat 
másik alapeleme, a kéj Vénusz-motivuma, a sziré
nek buja és forró csábítása. A fuvolák, oboák és 
hegedűk remegő, illatos tengerének hátterére meg
lepően cikázó, kacér villámvonalat rajzolt a zene
szerző. Furcsa, szeszélyes dallam, nyugtalanító, kö
vetelő, hivogató, amelyet a brácsák, majd az oboák 
és klarinétok hirdetnek. Zsong, zúg, hatalmasan 
hullámzik a Vénusz-barlang kéjes légköre, elsuhanó 
nimfa-testek villanása húz édesen fájó arabeszkeket 
a zenekarban, s a bolondító orgazmusnak ebben az 
áradatában felordít a kísértett lélek fisz-hangra 
épített éles segélykiáltása. A nyitány coda-tétele 
hozza a kétségbeesettnek a segítséget: ismét felzeng 
a vallásos szerelem fenkölt mondata, most már lük
tetve, győzelmesen, parancsolóan, a tizenhatodok 
szenvedélyes nyargalásán mintegy diadalmas be
vonulást tartva, hogy végül emberfeletti rézharso
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gásában elemi erővel ragadjon el, de ugyanakkor 
a legszigorúbb művészi egyensúllyal a nyitány be
vezetésének formai tökéletességű párhuzamát adja.

A pirkadati gyertyafénynél olvasgató Franci ezt 
a nyitányt remekműnek találta. Ügy érezte, hogy 
zenével ennél kifejezőbben beszélni nem lehet, akinek 
füle van és szíve, nem értheti ezt másképpen: a tiszta 
szerelemre teremtett embert megkísérti az ördögien 
édes érzékiség, ő elbukik, de a 'lelki rajongás és tiszta 
odaadás vágya mégis erősebb és a bűnös test elenyé
szik bár, de a lélek győz és halhatatlan. Mindezt tö
kéletes érthetőséggel mondja el ennek a remek zene
költőnek a zenekara és így a nyitány tulajdonkép
pen annyi, mint maga az egész opera. Wagner 
Richard, az a kis drezdai karmester, akinek zavart 
pillantású kék szeme és erősen előre ugró álla van, 
ez a Wagner Richard nagy művész. Amit mond, 
nemes és előkelő. Az érzelmi alapgondolatokat jelké
pező motívumai végső lényegben ugyanolyan szere
pet játszanak, mint az az emlékezetes „idée fixe“ 
Berlioznál. Kétségtelen, hogy ezt a kifejezési módot 
Berlioztól tanulta. Mégis teljesen az övé. Ahogy 
mondja, úgy azt eddig nem mondta senki.

Mikor világos reggel elnyomta a fáradtság, le
feküdt, de csak félálomban tudott szenderegni, s mi
kor felkelt, első gondolata a Tannhauser-nyitány 
volt. Odament a zongorához és emlékezetből leját
szotta a zarándokok karát, a Vénusz-barlang pezsgő, 
sziporkázó, fülledten illatos nyüzsgését, majd kitette 
a vezérkönyvet maga elé és a kerek világon egyedül
álló tudásával lejátszotta az egész operát elejétől 
végig. Nem tévedett: Wagnert nemcsak a hangulatos 
hajnal megejtő óráján, hanem rideg és józan nap
világnál is nagy költőnek kellett tartania. Nagyobb
nak, mint a föld kerekén most operát zenél getők 
közül bárkit. Nagyobbnak még talán Berlioznál is.

A Tannhäuser-zene teljesen felszívódott szívébe, 
a Tannhäuser gondolatvilága teljesen felszívódott
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elméjébe. Ez a darab olyan pillanatban zuhant rá, 
mikor éppen az ilyen mondanivaló számára volt a 
legfogékonyabb. Liline grófnő szerelme emlékké 
illant benne, úgy imádta ezt az emléket, ahogy sze
retett halottakra szokás gondolni. Marie is emlékké 
vált, zavaró és kínos emlékké, amelyből eltűntek a 
szép hangulatok és csókok ábrái, s helyükön csak ki
ábrándult lelkiismeretfurdalás maradt. És üresség. 
És vágy, hogy ezt az ürességet betöltse valaki, egy 
tökéletes szerelem Erzsébetje, akinek ne kelljen és ne 
lehessen hazudni soha. Aki megadja azt az oly ritka 
és becses érzést neki, hogy nincs egyedül. Mert most 
roppantul magányosnak érezte magát. Anyjától rég 
elszokott, s ha fiúi szeretető a lélek mélyén nem szen
vedett is csorbát, szeretet volt ez sokkal inkább, sem
mint közösség. Gyerekeit pedig alig ismerte. Gyak
ran írt nekik és gyakran kapott tőlük levelet, de éle
téinek viszontagságos folyása folytán úgy adódott, 
hogy annakidején sokkal nagyobb közösségben élt 
Putzival, az azóta katolikus szerzetessé lett ham
burgi zsidófiúval, mint azóta bármelyik saját gyere
kével. Most egyedül volt, menthetetlenül és kegyet
len módon egyedül, pedig Isten anyát, gyereket, sok 
barátot adott neki, élete országiitját pedig kétoldalt 
tolongó női mosolyok szegélyezték.

Ahogy családjával, úgy érezte a dolgot hazájá
val is. Minden alkalommal tüntetőén vallotta magát 
magyarnak. Ahányszor Pestre érkezett, valóságos 
boldog lámpalázban kezdett dobogni a szíve. Imádta 
a Duna két partjának otthoni képét, a pesti utcán 
járkálókat lelke testvérei gyanánt szerette volna 
mind mellére ölelni. S ugyanígy élt benne egy sokkal 
nagyobb, lelkes ölelés vágya, amellyel egy egész nem
zet karjai közé kívánkozott az anya kebelére áhítozó 
kisded módján. De ahogy gyerekeit nem ismerte, úgy 
nem ismerte hazáját sem; Franciaország nemzeti 
életének legapróbb részleteiről előadást tarthatott 
volna, Magyarország vágyairól, fájdalmairól, büsz
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keségeiről sokszor a leglényegesebb dolgokat sem 
tudta, s amit magyaráztak neki, azt történelmi elő
ismeretek hijján csak hézagosán értette.

így adódott különös életében, hogy mindazokat, 
akik más emberfiának a teljes egység érzésével szok
ták megtölteni a lelkét, ő mélyen és őszintén, de 
a számkivetettnek reménytelenségével szerethette. 
Ha szerelmi féktelenségére nem gondolt, joggal 
tarthatta magát hű, derék és jó embernek. S ime, 
mégsem volt igazi apja gyermekeinek, igazi fia 
anyjának, igazi gyermeke hazájának. Ha arra 
gondolt, milyen igazi odaadással hirdeti a művészet
nek Istentől rábízott igéjét, papnak látta magát. S 
ha arra gondolt, milyen kusza és dúlt garmadában 
hevernek lelke legnagyobb érzései, cigánynak tűnt 
fel önmaga előtt. Ki vagyok? — kérdezte sokszor 
önmagától. De felelni nem tudott. Csak csodálkozott 
értetlenül azon a zagyva mindenségen, amelynek 
mennyországát és poklát egyaránt magában hordta.

Bécsben, ahova Pestről visszatért, nagy öröm 
érte: tisztelői neki ajándékozták Beethoven zon
goráját. Szeretettel húzta végig ujjait a billentyű
kön, aztán felsóhajtott. Ez a zongora is arra emlé
keztette, hogy nincs igazi otthona, amelynek ez a 
fejedelmi ajándék lehetne legszebb kincse. Mind
össze Párizsba tudja küldeni anyja lakására, mint 
ahogy más ember beraktároztatja a holmiját. 
Hónapokig tartó új kószálás állott előtte. Osztrák 
kisvárosokon át megint érintette Sopront. Itt tábla
bíróvá választották. Nem nagyon értette, hogy mi 
az. Átment a kis Kőszegre is, itt a város díszpolgára 
lett. Elnézett megint Doborjánba, megint szórta a 
pénzt szülőfalujának. Végigjárta a horvát városo
kat, aztán visszakanyarodott Debrecenbe. Itt a város 
üstfoldozó, tetves és rongyos boldogságban élő ci
gányai között viszontlátta Józsit. Alig ismerte meg 
benne a volt párizsi piperkőcöt.
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— Nem akarsz mégis tanulni, — kérdezte tőle 
franciául, — és kimenni a világba?

— Nem, nem, — kiáltotta Józsi ösztönös riadt- 
Sággal és hátrált a sátoralja népe közé, mintha vé
delmet keresne övéinél.

Franci eltűnődve mosolygott. Ez nincs egyedül, 
— gondolta magában. És sorsára hagyta a meghiú
sult zenei kísérlet regényes hősét, hogy ez életben 
aligha lássa többé.

Járt Pécsett, ahol megismerkedett és megbarát
kozott Scitovszky püspökkel. Ez finom ízlésű, művelt 
ember volt és nagyon szerette az egyházi zenét. Fel 
is vetette a gondolatot: mi lenne, ha Franci misét 
komponálna hazájának? A magyar katolikus egy
háznak kétszeres joga van misét kívánni Liszt 
Ferenctől. Mert magyar egyház és mert katolikus 
egyház. Neki nagyon kedvére való volt a gondolat. 
Árvaságának egyre erősebb érzete remélt balzsamot 
ettől a szép munkától, amely alkalmat adhatott 
neki. hogy akadály nélkül felolvadhasson egy nagy 
és szeretett közösségben, nyelvi és egyéb akadályok 
nélkül.

Szekszárdon báró Augusz vendége volt, szakí
tott magának néhány napot, hogy a kedves család 
körében kissé pihenhessen. Itt a meghitt társalgás 
bőséges órái alatt végre megkérdezhette a nagyon 
eszesnek és nagyon tárgyilagosnak ismert jó barát
tól azt, ami már rég fúrta az oldalát: ki az a 
Kossuth Lajos, mit akar és mi a voltaképpeni baj 
Kossuth és Széchenyi között. Utóbbi időben min
den szájon ezt a Kossuth nevet hallotta idehaza, 
szerepét csak félig-meddig értette, de restellte tájé
kozatlanságát kérdésekkel elárulni: Augusz báró 
azonban elég bizalmas barátja volt ezekhez a 
kérdésekhez.

A báró elmondta Kossuth pályafutását. Köz
nemesi családból származott, vidéken eltöltött és 
nem kifogástalanul jóhírű fiatalsága után bekerült
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az országos politikába és ellenállhatatlan varázsú 
szónoki képességével gyorsan magára vonta a köz
figyelmet. Szép férfi, született népszónok, kissé 
demagóg ízű, a hatások iránt utolérhetetlen érzéke 
van. Politikájának vonala merőben közjogi, igazi 
gazdasági meggondolások nélkül fordul szembe a 
dinasztia központosító vezérgondolatával. A pozsonyi 
országgyűlésről az osztrák cenzúra enged elme 
nélkül laptudósításokat szerkesztett, ezért fogságra 
ítélték s népszerűségét botor módon százszorosra 
emelték. Működése végzetes bajokkal fenyeget: ha 
elég befolyásra tesz szert, előbb-utóbb szembe fogja 
állítani a dinasztia hatalmával a gazdasági és köz- 
művelődési szempontból teljesen készületlen nem
zetet. Széchenyi politikája viszont a józan kétszer
kettőn alapszik: erőssé, gazdaggá, műveltté akarja 
tenni a magyarságot, hogy a dinasztia kénytelen 
legyen uralma súlypontját mireánk helyezni.

— Szép beszédeket mindenesetre könnyebb mon
dani, — mondta Augusz, — mint megépíteni a Lánc
hidat.

Nagyon szeretett beszélni a Lánchídról, imádta 
Széchenyit és igen nagy összeggel vett részt a híd
építő vállalkozásban. A polgárháború nem igen 
lehetett az ínyére.

— Nem lát túlsóiét en, kedves báró?
— Én csak Széchenyire hivatkozhatom. Ö nem 

egyszer megjósolta nekem, hogy Kossuth tűzbe és 
vérbe fogja borítani az országot, ha idejekorán 
nem lehet megbuktatni a politikáját.

Franci hitte is, nem is ezeket a végzetes jósla
tokat. Bár Széchenyit nagyon szerette és láng
elmének tartotta. Az Augusz előadása mindenesetre 
nyomot hagyott benne, Kossuthra, akit nem ismert, 
idegenkedve gondolt. De aztán Aradon, Temesváron, 
Lúgoson keresztül Kolozsvárra került, ahol a régi 
baráttal, Teleki Sándor gróffal töltötte legtöbb ide
jét. Az ő családjánál is kapott szállást, a Monostori-
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úton. Egész kolozsvári tartózkodása szüntelen mu
latozás volt, a fiatal mágnások széles jókedvének 
környezetében rózsaszínbe borult az egész világ. 
Egyik este Teleki Domokosné rendezett tiszteletére 
estélyt, másik este Bánffy Albertné. Felvonult az 
erdélyi arisztokrácia színe-virága. Ott volt gróf 
Bethlen András, annak a Bethlennek a fia, aki 
valaha Pozsonyban felkínálta segítségét a csoda
gyermek neveltetéséhez. Ott voltak a Wesselényiek, 
Mikesek, Kemények, Zeykek, Thorotzkayak, mind 
nagy vagyonok urai s hegyes hazájok hagyomá
nyain valahogyan színesebbek, érdekesebbek, sokkal 
közvetlenebbek, mint a Királyhágón túl való fő
nemesek. Az estélyek tisztes időben véget értek, 
akkor aztán hajrá, az ifjabbak valahonnan cigányt 
hozattak és megindult a zabolátlan, szertelen mula
tozás. Franci szomjasan kereste a mámort, napjai 
összefolytak, hangversenyének tomboló sikere és 
folytonos ünnepeltetésének forró zűrzavara a való 
élet fölé emelte. Fejében különös magyar dallamok 
úszkáltak, Teleki Sándor messze földről elhozta neki 
húsz vármegye legjobb cigányát. S a cimbalom 
bódító zengése közben itt is felmerültek a politika 
kérdései. De Teleki Sándor másként látta a dolgo
kat, mint Augusz Antal.

— Ideje, hogy kiszellőztessük ezt az országot. 
Jobbágyaink baromi sorsával itt állunk Európa 
szégyene gyanánt. Sőt a dinasztia szégyene gyanánt, 
amelynek persze igen kényelmes dolog rabszolgák 
millióit kormányozni. De ez a világ lejárt. Nyugat 
felől évtizedek óta harangoz a szabadság és mi ezt 
végre meghallottuk. Egész törvénykezésünket el kell 
dobni, az elnyomottak élni akarnak, fis fognak is.

— De mi lesz, — vetette közibe Franci, — ha ez 
símán nem megy? Sokaktól azt hallottam, hogy a 
nemzet könnyen szembe kerülhet a dinasztiával és 
annak katasztrófa lesz a vége.

— Az lesz, — felelt hevesen Teleki és az asztalra
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vágott, — katasztrófa lesz, de nem mi reánk nézve. 
Ne hallgasson maga Auguszékra és Festeticsékre, 
azok megátalkodott pecsovicsok.

— Pecsovics? Mi az, hogy pecsovics?
— Festeticsek tolnai tiszttartóját hívják Peeso

vics Istvánnak, aki az egész országban leghírhedtebb 
főkortese az ókonzervatív pártnak. Az egész tolnai 
uradalmat megetette már a választókkal. Kóla ne
vezzük a maradiakat pecsovicsoknak. De nem értem, 
Franci, hogy maga habozik az álláspontjával. Hiszen 
mindig azt mondta, hogy a szíve a szabadságé. Te
mesváron azt mondta nekem Karácsonyi Guidó 
gróf, hogy . . .

— Hogyne, persze. Most is azt mondom. Csak 
abban nem vagyok biztos, hogy a szabadság elérése... 
Eh, ne politizáljunk, úgysem tudok én ebből kiiga
zodni. Tud még valami új nótát az a cigány?

Folyt az ital, csörömpölt a cimbalom, amelynek 
húrjai alá ezüst tálcát toltak, hogy még lármásabb 
legyen. És dongott a padló, egyik Kemény báró el
járta a székely csűrd öngól őt. Vastagon állott a füst, 
Franci nem törődött semmivel, átölelte Teleki Sán
dor vállát és ivott.

Nagyszebenben megint megtörtént vele, ami 
egyszer Lipcsében: megbukott. Sőt itt még súlyo
sabban, mert a hangversenyen fütyöltek is. De ez 
nem művészi tüntetés volt, hanem politikai. A szá
szok túlságosan magyarnak találták a műsort. 
Franci mosolygott a balsikeren, sőt egy kicsit büszke 
is volt rá.

— Nem értem, — mondta Telekinek, aki ide is 
elkísérte, — hát a magok szászai magyarellenesek?

— Fűtik őket Bécsből. Tervszerű nemzetiségi 
izgatás folyik itten, az oláhokat is szervezett ügynö
kök piszkálják ellenünk. Innen is láthatja, amit 
látnia kell. írja ezt meg Auguszéknak.

— Különös, — mondta Franci elgondolkozva, — 
eszembe jut a rohicsi hangverseny. Játszottam Ko-
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hicsfürdőn, a hallgatóság majdnem teljesen horvá- 
tokból állott. Mikor egyik magyar rapszódiát a 
másik után játszottam, a horvátok elkezdtek nem 
tapsolni, sőt már egy-két pisszegést is hallottam.

— Azokat is lázítják Béesből a magyar korona 
ellen, ez köztudomású. S maga mit csinált !

— Megharagudtam és eljátszottam a Rákóczi- 
indulót. Gondoltam magamban: most pisszegjetek. 
De nem pisszegtek. Ügy tapsoltak, mint az őrültek.

— Brávó, Franci. Magyar a talpán. Csak leg
alább még hozzá erdélyi volna. Aki nálunk rendes 
ember, az mind erdélyi.

Nevettek. Régi beszédtárgya volt Telekinek az 
ecrdélyiség. De ez a könnyed nevetés elszállt. És 
Franci képzeletében úgy maradt ott a Széchenyi 
által végzetesnek ítélt Kossuth, mint protestáns, aki 
szembefordult a római katolikus apostoli királlyal. 
Most már az a régi szilárdsága is megrendült, amely- 
lyel vallását egyedül üdvözítőnek hitte és már eleve 
idegennek tartott leikétől minden protestáns em
bert. Azóta gyűltek az esztendőik és gyűltek a 
tapasztalatok. Voltak protestáns barátai, akiket szív
ből szeretett és ismert katholikus papokat, akiktől 
nagyon idegenkedett. És ennek ellenére is még min
dig mélységesen hívő katolikusnak tartotta magát

Brassó után új tájak következtek, eddig nem 
látott ország, Jassy, Bukarest, más román városok. 
Aztán megint határ: az orosz vámtisztviselők jól is
mert egyenruhája. Ukrajna. Irdatlan síkságok a hó 
alatt, hófehér végtelenség, véget nem érő hómezők 
és véget nem érő órák. Zsupfedeles apró falvak, 
nagyon messze egymástól, aztán végre hagymatetejű 
orosz templomok a közelgő házcsoport felett. Nagy
város: Kiev. És itt is, mint mindenütt, az örökös 
hotelszoba, amelyet Belloni előtre lefoglalt, benne az 
elmaradhatatlan, mindig rosszul hangolt zongora, az 
asztalon frissen bontott konyakos üveg és fekete 
kávé. És más nyolc-tíz várakozó: helyi zeneszerző,
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csodagyerek a szülőkkel, zenetanár nyomorgó öz
vegye, ebédre hívó erőszakos társadalmi hölgy, em
léket kérő zenerajongó kislány, mindenütt ugyan
azok: Brünnben, Besançonban, Buszosukban, Páduá- 
ban. Ugyanaz a méltóságteljes, de lámpalázas helyi 
szerkesztő, akivel Belloni rimánkodására muszáj 
nagyon kedvesnek lenni. Ugyanaz a feketekabátos 
urakból álló háromtagú bizottság, amely a jó szívé
ről világszerte ismert művészt fellépésre kéri. Ez
úttal az odesszai tűzkárosultak javára. És ugyanaz 
az ív, amelyen már rajta vannak a jótékony hang
verseny jegyeinek aláírói. Öt rubel, hat rubel, két 
rubel, öt rubel.

— Ki ez? — kérdezte Franci egy névre mu
tatva, amely mellett meglepően száz rubel állott az 
íven.

— Sayn-Wittgenstein hercegné. Már kérdezősköd
tem utána, de keveset tudnak róla, mert nem idevaló. 
Ügy hallom, hogy az ukrán birtokosság régi hagyo
mány szerint ilyenkor mind bejön Kievbe, ez a feb
ruár első fele az az idő, mikor a városban esedékes 
gazdasági tennivalóikat intézik. Ez a hölgy is csak 
úgy jött be pár napra, különváltan él a férjétől és 
maga vezeti a birtokát.

— Ügy. Illenék neki megköszönni a gavalléros 
adományt. Kutassa ki, hol lakik és mondja meg neki, 
hogy hálából szívesen eljátszom nála egy-két számot.

Belloni még aznap jelentette, hogy kikutatta a 
hercegnét és beszélt vele. A hercegné nagyon hálás 
a ritka ajánlatért, de nagy fájdalmára nem tud élni 
vele, mert itt nincs zongorája.

— Jól van, akkor legalább személyesen köszö
nöm meg neki. Miféle nő? Öreg, fiatal, csinos, 
csúnya?

— Fiatalasszony, de nem mondható csinosnak.
— Anná/l jobb, legalább nem érti félre.
Másnap meglátogatta a jótékony hercegnét. A

szálló előcsarnokában egy hölgyhöz vezették. Egyet-
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len pillantással lefényképezte elméje számára: ala
csony, vézna, fekete asszony volt ez, csakugyan nem 
csinos, még csak nem is nagyon csúnya, egyszerűen 
jelentéktelen. Arca bájtalan vonásaiban sok voit az 
ázsiai jelleg, de nem tatáros, hanem inkább arabs, 
vagy éppen kisázsiai zsidó. Azonban amint felvetette 
fejét, jelentéktelensége egyszerre megszűnt: nagy, 
fekete szemében, amely mintha tévedésből került 
volna ebbe a fakó, erősen sárgás ábrázatba, feltűnő 
értelem, hév és érdeklődés ragyogott fel. S azon a 
mozdulaton, amellyel csókra nyújtotta a kezét, majd 
pedig helyet mutatott a művésznek, a nagyúri élet 
társadalmi iskolája látszott. Franciasága is, amely- 
lyel a bemutatkozásra felelt, tökéletes volt.

— Nincs mit köszönnie, nagyon szívesen adtam, 
ilyenkor adni kötelesség. Önnek éppen annyi köszö
net jár, mint nekem. Ön a munkáját adja, én a pén
zemet. Az ön áldozata kétségkívül értékesebb.

— Hercegnő túlbecsüli, amit adok, ha áldozatnak 
nevezi. Örömmel segítek, ahol segíthetek.

Gyakorlottan társalogtak, kerek mondatokban, 
amelyeket a francia nyelv már kidolgozottan készen 
tart az ilyen társalgások tíz-húsz válaszára vi
szonválaszára. Franci lassan már kezdte mérlegelni 
magában, hogy eleget tévén az udvariasságnak, fői
kéi és elbúcsúzik. De valami formai kérdésre felelve 
utazgatásairól szólott, a hercegnő tovább kérdezett, 
ő hosszabban felelt és egyszer csak benne voltak a 
legélénkebb társalgásban. Wittgenstein hercegnő is 
sokat utazott már életében, bár szemmelláthatólag 
innen volt a harmincon. Elég volt az első európai 
város nevét kiejteniök, ahol mindaketten jártak, kö
vetkezett utána a többi. Szeszélyesen csapongtak ke- 
resztül-kasul Európa térképén, s ha felfedezték, 
hogy mindaketten ismernek egy bizonyos velencei 
trattoriát, hogy mindaketten járatosak a bécsi Met- 
ternich-házhoz, vagy hogy mindaketten ismerik a 
bécsi London-szálló dadogó igazgatóját, egy-egy fok-
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kai közvetlenebbé melegedett társalgásuk hangja. 
Sok közös ismerőst fedeztek fel: a hercegnőről kitűnt, 
hogy lengyel származású és jól ismeri a varsói tár
saságot. Sőt kitűnt, hogy Berliozt is ismeri. Kóla az
tán külön egy negyedórát beszélgettek. A néhány 
percre szánt udvariassági látogatás alaposan elhú
zódott.

— Szent Isten, — szólt egyszerre a hercegnő a 
fali órára pillantva, — tudja, hány óra? Negyed há
rom. Azt hittem, egy óra.

Egyszerre állottak fel. A hercegnő kezet nyúj
tott. Érezni lehetett, hogy haboznak mindaketten: 
valamit mondani kellene, hogy a kellemes ismeret
ség ne maradjon abba ezzel a búcsúval. De Franci 
nem szólt. Ilyenkor sohasem szólt. Inkább kétfelé 
vágatta volna magát, semminthogy főrangú személy
nek, akár férfinak, akár nőnek, jóismerősül kínálkoz
zék. A hercegnő arcán pedig látszott, hogy társadal
milag méregeti a dolgot, nyilván nem igen érintke
zett művészekkel. Végül egyik sem szólt semmit. El
búcsúztak. Franci még visszanézett és látta a lépcsőn 
felfelé haladni a törékeny, majdnem véznának mond
ható alakot.

Hazament és leült a zongorához gyakorolni. Mint 
szokta, olvasnivalót tett maga elé a kottatartóra. 
Hosszú évek alatt megtanult annyira gépiesen gya
korolni, hogy nem kellett figyelnie ujjaira, azok jól 
idomított rabszolgák gyanánt járták a kromatikus 
tercek taposómalmát, míg ő figyelmével a Divina 
Commedia olasz szövegébe merült.

Kopogtattak. Bellomi volt, csak ő kopogtatott 
ezzel a megbeszélt jellel: egy daktikus és egy spon- 
deus. Beeresztette. Belloni hosszan és részletesen tett 
jelentést a dolgok folyásáról, ö  hallgatta és gyako
rolt tovább.

— Beszélt azzal a hercegnővel mester?
— Beszéltem. Sőt ott ragadtam nála több, mint 

másfél óráig.
Harsányi Zsclt: Magyar Rapszódia III. 2
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— És milyennek találta?
— Rendkívül eszesnek. Rég beszéltem ilyen éles 

elméjű asszonnyal.
A dolgozó ujjak egyszerre elhallgattak. Franci 

a semmibe nézett és elmosolyodott.
— Mire gondol mester?
— Semmire.
Zongorázott tovább. Egy pillanatra az szaladt 

keresztül a fején, hogy Sayn-Wittgenstein hercegné, 
mint társalgás közben elejtette, jól tud latinul. Nők
nél elég ritka dolog. Valaha egy másik asszony lepte 
meg az ismeretség elején ezzel a tudománnyal. Az 
Marie volt.

H.

A következő napok folyamán gyakran eszébe 
jutott a különös és érdekes hercegnő. Aki azonban 
nem jelentkezett. A hangversenyen ugyan látta és 
köszöntötte is, de aztán nem találkozott vele. Az 
asszony nyilván elutazott Kievből a birtokára. Az 
életben aligha fogják egymást látni többé. Franci 
pontot tett az ismeretség után. Pedig szívesen 
beszélgetett volna még vele egyszer-kétszer. Ilyen 
eszes asszonnyal társalogni nem hétköznapi dolog. 
De hogy nem látja többé, abba gyorsan belenyugo
dott. Egész életén át seregestül maradtak el ország- 
útja mellett az igen vonzóan induló, de soha vissza 
nem térő ismeretségek.

És ime: nyolc-tíz nap múlva levelet kapott tőle. 
A hercegnő felszólította, hogy látogassa meg. A le
velet így írta alá: La Princesse Carolyne Sayn- 
Wittgenstein, Tehát az ő keresztneve is Karolin 
volt. Milyen különös. Unger Karolin volt az első nő, 
aki megmozdította a lelket benne. Aztán Saint-Cricq 
Caroline volt életének igazi nagy érzése. És most 
megint egy Karolin akad útjába, aki lengyelesen, 
ipszilonnal írja a nevét. Mintha a sors azt akarná
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ezzel mondani, hogy ez az asszony még sokat fog 
jelenteni számára, de sajátszerűen, másképpen, 
mint az eddigiek.

Felkereste. A hercegnő ezúttal is lent fogadta, 
de most meghívta villásreggelire is. Kettesben ebé
deltek a szálló szűk éttermében. Körülöttük nehéz
kes, vidékies külsejű emberek ültek, ukrán birtoko
sok, egy-egy orosz regényalak valamennyi.

— Tegnap templomban voltam, — mondta a 
hercegnő — és a figyelmemet nagyon megkapta egy 
Pater Noster. Az egyházi zenét elég jól ismerem, ez 
a szerzemény ismeretlen volt előttem. Mise után e l 
kerítettem a sekrestyést és megkérdeztettem vele 
az orgonistát, hogy kitől való a Pater Noster. . .

— És kitűnt, — folytatta Franci mosolyogva, — 
hogy tőlem való. Ez a Belloni roppant ügyes ember, 
nagyon érti a mesterségét, ő  szokta ezt minden 
városban megcsinálni. Tetszett az én szerény kis 
Miatyánkom?

— Nagyon tetszett. Sőt ezzel keveset mondok. 
Tudja, eleinte nem voltam magával zeneileg egé
szen tisztában. Nem tudtam, hogy hová sorozzam: 
virtuóznak tekintsem-e, afféle Paganini-embernek, 
aki bámulatos technikáját körülviszi a világon és 
rengeteget keres vele, vagy költőnek tekintsem-e, 
olyan zenésznek, aki az én nagyon szigorú fogal
maim szerint is igazán művész. Nem tudom, érti-e, 
mit akarok mondani. . .

— Tökéletesen, hercegnő. A lelkemből beszél. 
Folytassa.

— A hangversenyét figyelmesen hallgattam. 
Mikor Beethovent játszott, költőnek éreztem. Mikor 
opera-fantáziát játszott, virtuóznak éreztem. Az íté
letem még nem volt biztos. Tévedhettem. De a tem
plomban nem tévedtem. Maga költő. A virtuóz nem 
érdekelt volna tovább, de a költő érdekel. Ezért sze
retném, ha ismeretségünk nem maradna felületes.

2*
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— Elhalmoz, hercegnő. Foglalkozik költészet
tel is?

— Ó igen. Éppen most forgatom a fejemben, 
hogy nekiülök nagy tervemnek. Többkötetes kom
mentárt akarok írni Goethe Faustjához. Ismeri?

— Ismerem, ha erről a műről ezt bárki elmond
hatja. Háromszor keresztülmentem rajta ától cet
tig. De e pillanatban nem él bennem. Mostanig 
Petrarcával voltam elfoglalva, a szonettjeivel ihlet
tem magamat. Ezzel a munkával elkészültem és 
fejjel vetettem bele magamat az újba: most a Di- 
vina Commedia foglalkoztat. Tíz éve ígérgetem ma
gamnak, hogy írok egy Dante-szimfóniát. De örü
lök, hogy eddig kellett halogatnom. Ehhez a munká
hoz csak érett férfi foghat, és nem közömbös, hogy 
huszonhat éves ember helyett egy harminchat éves 
ül neki. Most tele vagyok Dantéval, óriási terveim 
vannak vele.

— Elmondhatja?
— Magának igen, hercegnő. Weimarban isme

rek egy igen tehetséges festőművészt. Genellinek 
hívják . . .  Ó nem, még élőbbről kell kezdenem. Egy
szer régen, Olaszországban, mint a villám csapott 
belém a felismerés, hogy az összes művészetek egy 
és ugyanazon dolgot beszélik. Az álmom az, hogy 
ne csak egy elszigetelt művészettel mondjuk az 
emberiségnek, amit mondunk, hanem lehetőleg 
valamennyivel egyszerre. A színházat már kitalálta 
az emberiség, egy operaelőadásban a művészi gon
dolatot a zene, a drámai irodalom, a színművészet, 
a festészet, sőt az építészet is egyszerre hirdetik. 
Magam is nagy kedvet érzek a színházhoz. . .

— Bocsásson meg, hogy közbevágok: maga nem 
ír operát?

— Kettőnek a tervével is foglalkoztam, az 
egyiket, Sardanapal címűt, már el is kezdtem kom
ponálni. De közben megismerkedtem egy Wagner 
Richard nevű zeneszerző munkáival. Azok rend
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kívüliek. Ha sikerül Weimarban megtelepednem és 
ott a színház vezetését a kezembe kapom, ezt a 
Wagnert akarom mindenáron belevemi a közön
ségbe. A magam munkájával visszavonulok, mert 
ez a Wagner jobb operákat tud írni, mint én. De 
hogy visszatérjek a tárgyhoz: a színházat nem tar
tom az egyetlen módnak a művészetek egyesíté
sére. Sokat beszélgettem ezzel a Genelli nevű festő
művésszel arról, hogy én megkomponálnám a 
Dante-szimfóniát, ő pedig megfestené ugyanazt. 
Képzelje, el, hogy színházban ül és hallgatja és 
látja egyszerre Dantét.

— Hogyhogy látom?
— A Genelli képeit lehetne vetíteni. A techni

kája az ilyen színes vetítésnek nem megoldhatatlan. 
Élőképeket is lehetne csinálni, mit tudom én. Egy
előre ott tartunk, hogy diorámák sorozata adná a 
festőművészet Dantéját és az én zenekarom adná 
hozzá a muzsika Dantéját. Sajnos, rengeteg pénz 
kellene hozzá.

A hercegnő izgatottan hallgatott. De aztán ki
mondta:

— Csináljon egy Faust-szimfóniát és az a Ge
nelli csinálja meg hozzá a képeket. Az egész mű 
megbeszélésében részt akarok venni, mert a Faus
tot nálam jobban nem ismerheti senki. A pénz nem 
akadály, én nagyon gazdag vagyok. Mennyi pénz 
kell hozzá? Tízezer rubel? Húszezer rubel? ötven
ezer rubel? Ne is válaszoljon, az összeg lényegtelen. 
Mitől függ az, hogy Weimarban átveszi a színházat?

— Tulajdonképpen csak tőlem függ, sőt még 
tőlem sem, mert kezet adtam rá a weimari nagyher
cegnének is, a trónörökösnek is, hogy egyszer le
telepszem náluk, tehát szavamnak kell állanom. De 
nagyon nehéz kérdés e z ...  Nem tudom magam el
szánni. Eddig megvolt a kifogásom: előre lekötött 
hangversenykörútjaim voltak. Az idén ezeket lemon-
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dóm. Most már nem tudok mire hivatkozni ma
gam előtt. . .  És mégsem akaródzik...

— Miért? Mi tartja vissza?
— Az egyedüllét. Ha arra gondolok, hogy ott

hont kell alapítanom, az így magányosan képtelen
ségnek látszik előttem.

— Maga is annyira egyedül van?
— Maga is?
Egymásra pillantottak. iFranci szerette volna 

azonnal kitenni társ után vágyódó szívét az asz
talra, s ugyanakkor szerette volna érdeklődve hall
gatni a hercegnő magányos lelkének titkait. De 
erre most nem került a sor. Kis csend keletkezett 
köztük, nem törte meg jó darabig egyik sem. Aztán 
ételt hozott a pincér. A társalgás a rendes társa
dalmi hangon indult meg újra köztük. A hercegnő 
a maga Faust-tanulmányairól beszélt. Eredetiben 
olvasta és szinte kívülről tudta a nagy mű mindkét 
részét. Mikor a második rész homályairól kezdett 
beszélni, Franci így szólt:

— Én éppen azokat szeretem. Az ilyen részek
nél az az érzésem, hogy valami lármás, nagy társa
ságból mindenki eltávozott és kettesben maradtam 
az egyetlen emberrel, aki valamennyi között ér
dekelt. Végre egyedül.

Ezt könnyedén mosolyogva mondta, de komo
lyan gondolta. S a hercegnő különös, nagy fekete 
szeme mély pillantással rászegeződött. örvendő meg
lepetés és benső megértés volt a pillantásban. Még 
sokáig beszélgettek Goethéről, zenéről, Weimarról, 
művészetről. Végre búcsúzniok kellett. S mikor ke
zet szorítottak, a hercegnő így szólt:

— Szeretném, ha a kislányom megismerné ma
gát. Éppen most lesz a tizedik születésnapja, egy 
kis ünnepséget rendezek neki a birtokomon, Woro- 
nincében. Nem volna kedve egy-két napra eljönni 
hozzánk? A vendégszobákat jól lehet fűteni, a zongo
rát meghangoltatom. Remélem, nem ad kosarat?
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— Sőt, nagyon boldog vagyok, hogy elmehetek.
Mindjárt megbeszélték a napot, az utazás lehe

tőségeit, mindent. S mikor végleg búcsút mondtak 
egymásnak, tekintetök még egyszer találkozott. 
A hercegnő a lépcsőről nézett vissza, Franci a szálló 
kijáratától, összemosolyogtak.

Ennek a mosolynak az emlékét hordta magá
ban Franci a kievi napok alatt, amíg még az ukrán 
fővárosban maradt. A sárgás színű denevér-arc 
minduntalan felbukkant lelkében. Csodálkozva ku
tatta érzéseit: vájjon lehet, hogy mélyebben érdekli 
ez az asszony? Nem volt tisztában magával. Próbál
gatta vágyát, maga elé képzelte az asszony töré
keny alakját és kifestette magában azt a jelenetet, 
hogy átkarolja és megcsókolja. Vájjon vágyik na
gyon erre? Nem vágyott túlságosan. Akkor meg
próbálta azt a gondolatot, hogy mit érezne, ha 
valami váratlan hír következtében le kellene mon
dania a woronincei meghívásról? Nem, nem, érzései 
hevesen tiltakoztak. Oda mindenáron el akart 
menni.

Elment. Négy napot tudott szakítani magának, 
éppen a nagyhéten. Végtelen hómezőkön vitte a 
szán, a szó szoros értelmében farkasordító volt a 
hideg*: a kocsis nem egyszer leeresztette a három ló 
gyeplőjét és puskát vett a kezébe. Szörnyű hó
fúvásban bajlódtak előre, a táj semmiféle támasz
pontot nem adott a szemnek s az utas váltig csodál
kozott, hogyan tud eligazodni az orosz kocsis a hó
nak ebben a kietlen sivatagában. Lábzsákokba, bun
dákba bugyolálva csak vitette magát a sorssal. Ifjú
ságára és eddigi életfolyására gondolt. Elindult 
egyszer Doborjánból s azóta folyton úton van. Hogy 
egyszer hová fog elérkezni, annak csak a jó Isten 
a megmondhatója.

Végre fölsötétlett a láthatáron valami pa
gony. A kocsis hátraszólt: Woronince. Nemsokára 
elérték a nyomorúságos viskókból álló falut, majd
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a befagyott urasági tó mellett odafordultak a len- 
gyelesen épített, földszintes kastélyhoz. Nehezen 
botorkált be az előcsarnokba elzsibbadt, meggémbe- 
redett tagjaival. Ott várta a hercegnő és mellette a 
leányka az angol nevelőnővel.

— Isten hozta, hálistennek, nem ették meg a 
farkasok, mint látom. Jöjjön, hadd mutatom be a 
kislányomnak és miss Andersonnak. May I intro- 
duce you Mister Liszt. Most pedig gyorsan a kan
dallóhoz és gyorsan egy csésze teát. A szobáját ráér 
aztán elfoglalni, a tea ilyenkor a legelső.

És már ott ültek kettesben egy világos-zöld, 
teremszerű szobában, amelyet négy oldalon alacsony 
kerevetek szegélyeztek. A kandalló előtt hatalmas 
jegesmedve bőre, amelyet feketével pontoztak ki a 
hosszú estéken rápattanó szikrák. Falusi viseletét 
hordó parasztlegény hozta a szamovárt. A házi
asszony letelepedett a medvebőrre és szivarra gyúj
tott.

— Csodálkozik, hogy szivarozom? Apám mellett 
szoktam meg. Ő éjszakaélő ember volt és hajnalig 
fent kellett vele maradnom. A szemem majd le
ragadt az álmosságtól, rászoktam az erős dohány
zásra, hogy ébren tartsam magam. De hiszen magá
nak ez nem újság, most jut eszembe, hiszen George 
Sand-t bizonyára jól ismeri.

Franci bólintott. És magában azt gondolta, hogy 
a sors mintha életének eddigi asszonyaiból egy-egy 
jelet helyezett volna el ebben az újban. Mert, hogy 
ehhez köze lesz, azt most már kétségtelennek látta. 
A  hercegnő, ahogy ott hevert hanyag póztalanság- 
gal a medvebőrön, egyszerre azzá vált, aminek nem 
látszott eddig: nővé, kívánatos nővé. Szabálytalan 
arcában a fekete gyémántszempár most egyszerre a 
nő nézésével nézett. A férfi szeme végigfutott a 
paraszt hímzésű otthoni ruhában kirajzolódó finom, 
leányos alakon és megpillantotta valószínűtlenül 
vékony bokáit és igen kicsiny lábát.
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— Ez az asszony az enyém lesz, — mondta magá
ban, nem mint elszánt tervet, hanem mint megálla
pítását annak, aminek most már meg kellett tör
ténnie.

Megitta teáját, leült a zongorához. Játszani 
kezdett.

— Mi ez?
— Berlioz Faustja. Amit nekem ajánlott. Ma

gának kellett volna ajánlania.
— Ne ezt játssza. Valamit a magáéból. Valami 

vallásosat. Tudnia kell, hogy ez a ház nagyon vallá
sos ház. Saját kápolnánk van, valaha itt fogtunk egy 
kapucinus barátot, hogy állandó misénk legyen. De 
aztán elkerült a háztól. Most egy napi járóföldről 
hozatom a papot. Ó istenem, csak fecsegek itt és 
maga még nem is volt a szobájában. Jöjjön, meg
mutatom a házat. Muzsikálni ráérünk később is.

Sokféle vidéki kastélyt látott már Franci, járt 
fedetlen szobájú spanyol villákban, járt ódon angol 
várkastélyokban, olasz, német, bojár, francia, magyar 
kastélyokat ismert, most megismerte a lengyel úri
lakot. A hercegné lengyel családból származott, egy 
Ivanovszki nevű lengyel nábobnak volt egyetlen 
gyermeke, az öreget néhány éve ütötte meg a guta 
mise alatt a templomban. Ez a kastély az övé volt, 
az ő nagy könyvtárában azok a szobrok állottak, 
amelyeket még ő vásárolt össze a filozófia nagyjairól. 
Az ebédlő falait sok-sok papagály díszítette, ezeket is 
az öreg Ivanovszki hozta még valamelyik külföldi 
utazásából. Csak két szoba volt modern az egész kas
télyban. Az egyik a kislány hófehér szobája, a másik 
a Carolyne hercegnő hálószobája, amelyben tűzvörös 
bútorok állottak a szürke tapétás falak mentén, az 
egyik falat a mennyezetig érő hatalmas fafeszület 
foglalta el, alatta tűzvörös imazsámoly. A többi szo
bákban ősök képei, ódon lengyel parasztszövetek, 
különös bútorok, fegyverek.

— Nagyon élvezem ezt, — szólt Franci — meny
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nyíre lengyel itt minden. Okvetlenül levelet kell ír
nom innen Chopinnek.

— Igen, mi nagyon különös család vagyunk. A 
férjem egy erősen konzervatív cári tábornoknak a 
íia, viszont első unokatestvérem, Ivanovszki Dénes, 
Kurszkban él, mint szibériai száműzött, a feleségé
vel és három felnőtt leányával együtt.

Franci hallgatott. Ez volt az első alkalom, hogy 
a hercegnő a férjét említette. Kievben már hallott 
róla egyetmást azóta. Kitűnt, hogy a hercegi pár 
hosszú ideig városi életet élt Kievben, de házaséle
tük igen viharos volt, mert a fiatal herceg, feltűnően 
csinos férfi, rengeteget dorbézolt, kártyázott és ud
varolt. Mióta különváltan élnek, még jobban elen
gedi a gyeplőt.

— Tessék, ez a maga otthona. Egy szolga csak 
magát szolgálja ki. Ha hibát csinál, meg kell ütni. 
Ez az egyetlen módja, hogy boldoguljon vele.

— Megütni? Embert?
— Ezek nem emberek, kedves barátom. Ha so

káig itt laknék, rájönne maga is. Ezek rabszolgák, 
valamennyi az én magántulajdonom, mint a zseb
kendőm. Ha tetszik, megölhetem őket. Észre sem 
vevődnék, van belőlük harmincezer. Viszontlátásra.

A vendég egyedül maradt és füttyentett egyet. 
Az orosz viszonyokról voltak már fogalmai és tudta, 
hogy harmincezer léleknyi parasztbirtok, az rettentő 
nagy vagyont jelent. Amit harmincezer munkás em
ber dolgozni képes, annak gyümölcse mind ezé a 
vézna asszonyé, aki itt él eldugva az irdatlan hó- 
mező közepén, művészetről álmodozik férjetlen ma
gányában és kommentárt akar írni Goethe Faust
jához.

Korán vacsoráztak négyesben. Asztalnál angolul 
folyt a társalgás. A kis Mária hercegnő szelíd, édes 
és nagyon okos leánykának bizonyult, valami vele
született előkelőséggel vett részt a társalgásban, ha 
kérdezték. Arca nagyon szép vonásokat mutatott,
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anyjától teljeséggel különbözött, szinte valószínűtlen 
volt a gondolat, hogy ez a leány ezé az anyáé. Fel
tűnt Francinak az is, hogy Oarolyne hercegnő sem 
hasonlított a maga anyjához, akinek ott lógott a sza
lonban egy nagy arcmása. A boldogult Ivanovszkiné 
sugárzó szépség lehetett a maga idejében és a her
cegnő szívesen és hosszasan mesélte róla, milyen 
sikerei voltak Bécsben a Metternichék szalonjában, 
milyen szépen énekelt, ami nem is volt csoda, hi
szen maga Rossini képezte ki a hangját.

Minden lépten-nyomon közös ismerősök neve 
bukkant fel társalgásukban. Minden ilyen név köze
lebb hozta őket egymáshoz, ez lévén legbiztosabb 
útja a bizalmasabb hangnak. Vacsora után a kis
lány elvonult a misszel és ők megint ketten marad
tak. Franci leült a zongorához és vallásos szerzemé
nyeket játszott.

— Látom a maga pályájának igazi útját, — 
mondta a hercegnő az éjszaka mély csöndjében, mi
kor elhallgatott a zongora — a maga szent hivatása 
az egyházi zene. Boldog volnék, ha erről meg tud
nám győzni. Lehet, hogy ezt az én mély katoliciz
musom mondatja velem. De nagyon hiszem, amit 
mondok.

— Maga annyira katolikus?
— Szívvel-lélekkel. Az életem tragédiája, hogy 

apám kényszerítő akaratából protestáns emberhez 
kellett mennem. Hogyan lehetett volna ez igazi há
zasság a vallás lelki közössége nélkül? Szent hitem, 
hogy mikor Sayn-Wittgenstein herceghez feleségül 
mentem, vétkeztem a házasság szentsége ellen és a 
jó Isten ezért méltán megbüntetett. Most viselnem 
kell a magam sorsát is és apátlanul maradt leányom 
sorsát is.

— A herceg nem törődik a gyermekkel?
— Édes Istenem, szereti a maga módja szerint. 

A gyereknek nincs apja, ez az igazság. Én pedig 
kimondhatatlanul magam vagyok. A vallás az
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egyetlen vígasztalásom. A vallás énnekem minden. 
Tudja, én azt hiszem, mindenhez kell tehetség, a 
vallásossághoz is. Én ebben vagyok igazi tehetség. 
Nem tudom elképzelni, hogy egy imádságban bárki 
is jobban fel tudjon olvadni, mint én. Ha leborulok 
az imazsámolyomra az Üdvözítő elé, egyszeriben 
testetlenné válók. Meg tudom érteni a szentek és 
vértanuk rajongásának szinte eszméletlen boldog
ságát.

Franci már ott volt a hercegnő mellett, aki a 
medvebőrön hevert és szivarozott. Megragadta az 
asszony kezét. Letérdelt mellé.

— Ezt adja nekem vissza hercegnő, ezt, ezt! 
így hittem valaha én is és ezt a hitet vesztettem el. 
Kérve kérem, tanítson meg újra hinni és én életem 
végéig áldani fogom a nevét.

Szeme könnyes volt. A hercegnő nem vonta el 
kezét az érintéstől. Felült a medvebőrön és mélyen 
a művész szemébe nézett.

— Vállalom a feladatot. De teljesen és tökéle
tesen őszintének kell lennie hozzám.

— Boldogan.
— Üljön le szépen arra a zsámolyra és mondja 

el nekem az életét elejétől végig.
Franci leült, de kutatva nézett körül. A hercegnő 

megértette a nézést. Asztalkát tolt oda, amely tele 
volt rakva pálinkás és likőrös üvegekkel. Franci 
kiválasztotta a konyakos üveget, amely félig volt 
tele és mesélni kezdett. A hercegnő hallgatta és 
egyszer sem szakította félbe. A leplezetlen őszinte- 
ségű, valósággal önsanyargató önéletrajz késő haj
nalig tartott. A hercegnő a szivarok egész sorát 
szívta végig, Franci konyakos üvegje pedig az 
utolsó cseppig kiürült.

— Holnap majd én mondom el az életemet. 
Most menjünk aludni. Addig pihen, ameddig akar, 
házirend nincs. Jó éjszakát.

Franci minden erejét megfeszítette, hogy meg- ,
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őrizze egyensúlyát. A félüveg konyak a fejébe szállt. 
Lefekvéskor szeretett volna kicsit gondolkozni a 
hercegnőről, de gondolatai mámorosán összefolytak. 
Mikor másnap délben felébredt, teát hozatott és 
mértéktelenül megrumozta. Ez kellemes fátyolt bo
rított gondolataira, egyelőre mámor nélkül. A nap 
a kis hercegnő születési évfordulójának ünneplésé
vel telt el, parasztküldöttség kalácsot hozott, legé
nyek köszöntőt mondtak, az előszobában zenekar 
szerenádja harsant fel.

— Itt zenekar is van? — csodálkozott Franci.
— A férjem nagyon szereti a zenét, — felelte 

közömbösen a hercegnő, — ő szedte össze a parasz
tok közül ezt a pár embert. Mikor mise van nálunk, 
akkor is játszani szoktak a kápolnában.

Délután ájtatosságot tartottak, amelyet a kis
leány vezetett. Ott térdeltek mindannyian, a 
leányka gyakorlottan olvasott fel a breviáriumból, 
előimádkozott, elragadóan viselkedett. Franci heves 
szeretetet érzett iránta. És sajgó érzés nyilallott a 
szívébe: rég nem látott három gyermeke jutott
eszébe. Nemrég kapott tőlük levelet. Dániel már 
maga írta csacsi kis sorait, nyolcéves volt éppen.

Este megint letelepedtek kettesben a zöld szoba 
kandallójához. Most Oarolyne hercegnőn volt a sor. 
Az ő története jóval rövidebb volt. Elmondta gyer
mekkorát, a szülőfalujában, Monaszterszkában töl
tött első éveket, a végtelen steppék hangulatát, 
szülei szenvedélyes viszályait és elválását. Aztán 
rendszertelenül hányódott hol anyja, hol apja mel
lett. Anyja folyton utazott és a gyereket is magával 
vitte, ha megkapta. Apja viszont fiúnak nevelte, 
lova goitatta, íiúruhában járatta, bort itatott vele 
és dohányzásra szoktatta. így érte el tizenhetedik 
évét. Akkor apja kemény parancsára feleségül ment 
a herceghez, akit már háromszor kikosarazott. 
Kievben éltek, a viharok napirenden voltak köz
tük. Az asszony végül rákényszerítette a herceget,
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hogy hagyja ott a katonai szolgálatot és jöjjön 
gazdálkodni Woronincére. Itt télen a hó, ősszel és ta
vasszal a járhatatlan sártenger vette őket körül, 
nyáron pedig az elviselhetetlen hőség kínozta őket. 
A rossz utak miatt ritkán kaptak vendéget, postát 
is alig: egyik családtól a másikhoz lovasküldönc 
vitte a híreket. A mulatós herceg azt az életet nem 
bírta ki, különváltak egymástól.

— Nem is érintkeznek?
— De igen. Olykor látni kívánja a gyereket. 

A nyarat is rendszerint együtt töltjük. A férjem 
nővérét elvette egy Leiningen herceg, azokkal 
együtt szoktunk Odesszába menni a nyári idényre.

— Odesszába? Az kitűnő. Nyáron én is hang
versenyezni fogok ott, akkor találkozunk. Meséljen 
még saját magáról, hercegnő. Akármilyen jelenték
telen apróságot, az nekem kimondhatatlanul érdekes.

— Szívesen, egy feltétel alatt. Ha nem iszik 
több konyakot. Mára elég volt.

— Nem tudja, hercegnő, milyen boldoggá tesz 
ezzel a kikötéssel. Hiszen éppen erre vágyom. Hogy 
törődjék velem valaki. Milyen halálos kár, hogy nem 
lehetünk folyton együtt.

— Halálos kár. Maga nagy ember így is. De én 
százszor ilyen nagy embert tudnék magából csi
nálni.

— Hogyan fogna hozzá?
— ítészt vennék a művészetében. Megterméke

nyíteném a gondolatait. De csak addig a pontig, 
amíg egy alkotó tehetségnek ez nem kényelmetlen. 
Csak segítség tudnék lenni a maga számára, akadály 
sohasem. Biztatnám a munkára, lelkesíteném. 
Hitet adnék, ha csüggedne. És főként: visszavezet
ném a katolicizmushoz. A feltétlen hithez, fáradt
ság nélkül, szívósan vitatkoznám magával éjszaká
kon keresztül, míg meg nem győzném, hogy nem 
Lamennais abbénak van igaza, nem Lamartinenak, 
nem a saját eszükkel vallást alapító emberkéknek,
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hanem az anyaszentegyháznak, amely maga a ki
nyilatkoztatás. Igaz katolikussá tenném megint, 
amilyen ifjúságában volt és ujjonganék az örömtől, 
hogy Jézus dicsőségének egy zenélő szeráfot szerez
tem a földön...

— Gyönyörű volna, — suttogta halkan Franci.
— Gyönyörű volna, — visszhangozta suttogva a 

hercegnő.
Egymás szemébe néztek és mindaketten elpi- 

rúlva tekintettek félre. Aztán visszatértek a zenére. 
Franci elmondta rengeteg tervét. A szimfóniákat, a 
pécsi püspöknek Ígért misét, a Halál diadalát, a 
Hugo-féle versre Írandó nagy szerzeményt arról, 
amit a hegyen hallani, és így tovább. Aztán 
Weimart hányták-vetették: a hercegnő szerint ok
vetlen el kellett fogadni a nagyhercegék hívását. 
A  Dante-diorámákat is nagy lelkesedéssel pártolta 
a hercegnő és lemondván Faust-gondolatának érvé
nyesítéséről, hajlandónak nyilatkozott, hogy húsz
ezer ruber erejéig rendelkezésére áll a weimari szín
háznak, ha ezt a tervet meg akarják valósítani. 
Megint pirkadásig beszélgettek. És harmadnap is. 
Ekkor Nagypéntek volt. Franci a tragikus ünnep 
komor hangulatában majdnem az egész napot szo
bájában töltötte. Számot vetett magával és sokat 
imádkozott. Mélyen és bensőségesen kérte Istent: 
világosítsa meg lelkét, hadd lássa egészen tisztán 
érzéseit, hadd dönthessen önmaga felett. Estére 
döntött. Mikor kettesben maradt a hercegnővel, így 
szólt:

— Holnap mennem kell, hercegnő. De csak fizi
kai valóságom megy el innen, a lelkem itt marad 
magával. Szerelmes vagyok magába. Nagyon meg
gondoltam, amit mondok. És szeretném, ha felelne 
erre valamit.

A hercegnő nyugodtan felelt, egyenesen és nyíl
tan a szemébe nézve.

— Felelek. Én csak fizikai valóságomban mara-
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dók itt holnap, a lelkem elmegy magával. Én is na
gyon meggondoltam, amit most mondok: szerelmes 
vagyok én is. De én először életemben. És meg 
merek esküdni a feszületre, hogy utoljára is. Akármi 
lesz velünk az életben, maga marad életem egyet
len igazi érzése. És tudom, hogy mikor majd egy
szer meg fogok halni, a gyerekem neve mellett a 
magáét fogom kimondani.

Nézték egymást átszellemült arccal, boldog 
némaságban. Az asszony jelentéktelen arcát ra
gyogó szépséggel lehelte he rajongó őszinteségének 
varázsa. Olyan volt, mint egy imádságába révült 
szent. Kezét nyújtotta. Franci megcsókolta a finom, 
kicsiny kezet. Aztán lassan vonni kezdte maga 
felé az asszonyt. De az kiszabadította a kezét.

— Nem, nem, ne csókoljon meg. Ebben a házban 
nem. Ez hivatalosan a férjem otthona. M ajd. . .  
majd egyszer. . .  ha a jó Isten úgy rendelte. . .  én 
mindennap imádkozni fogok hozzá, hogy a magáé 
lehessek. . .  úgy-e nem haragszik és megért engem?

— Megértem és csodálom magát, Carolyne. Én 
is imádkozni fogok mindennap.

— És mihelyt lehet, visszajön ide?
— És mihelyt lehet, visszajövök ide. De addig is 

Odesszában a nyáron látjuk egymást. És írunk 
egymásnak.

— Igen. Most jöjjön velem.
Kézenfogta. Hálószobájába vezette. Egyenesen 

az imazsámolyhoz. Ott letérdeltek mind a ketten a 
nagy kereszt alatt. Imádkoztak, homlokukat rányug
tatva a zsámoly könyöklőjére. Soká térdeltek így 
egymás mellett. Aztán a hercegnő felállott. Felegye
nesedett Franci is. A hercegnő keresztet rajzolt a 
homlokára.

— Most menjen és ne felejtse el, hogy ettől a 
perctől kezdve minden lépése az enyém. Isten ve
zérelje.

Franci ment. Pillantása a vetett ágyra esett s
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azon meglátta a világoskék selyemből való hímzett 
hálóinget. Könnyed borzongás futott végig rajta. De 
elnyomta magában a földi szerelem gondolatait. 
Ügy érezte, hogy megtalálta azt, amire olyan sóvá
rogva vágyakozott: az egyetlent, lelke igazi felét, a 
nagy és magasztos szerelmet.

in.
Csernovic, Galac, Fekete tenger, Konstantiná

poly.
A török főváros minden szépsége közepette is 

szüntelenül a hercegnőn járt az esze. Dicsősége itt 
is túlnőtt a hengversenyek szokott határain. A szul
tán kihallgatáson fogadta és sokáig beszélgetett 
vele, tanúságot téve nemcsak kitűnő francia nyelv
tudásáról, hanem európai dolgokban való meglepő 
tájékozottságáról is. Franci elmondta a fényességes 
uralkodónak, hogy Isztambulban diadalkapu helyett 
elfogatási parancs várta, mert összetévesztették 
valakivel. Ezen a felséges padisah percekig neve
tett. Majd pedig emaillal díszített aranyszelencét 
adott neki, tele aranyakkal. És egy rendjelet. Mikor 
a palotából kikisérték, egy udvari méltóság elisme
réssel jegyezte meg, hogy már nagyon sokan zongo
ráztak a szultán előtt, de ilyen gyorsan még soha 
senki sem tudta mozgatni az ujjait.

Aztán végre elérkezett folytonos utazás közben 
a nyár. Július lett, lehetett utazni Odesszába. Ezen 
a nyáron a tengeri fürdő zsúfoltabb volt, mint va
laha. A közelben folytak a nagy hadgyakorlatok, a 
cári világ előkelő családai mind idetódultak. A ve
zérkar a szomszédos Elisabetgradban székelt s 
Osten-Sacken tábornok meghívta a művészt zongo
rázni.

Belloni nagymerészen tíz estére kötötte le a ter
met. Merészen és egyszersmind igen bánatosan:

8Harsáayi Zsolt: Magyar Rapszódia III.
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gazdája már közölte vele, hogy a virtuóz-pályának 
vége, imprezárióra nincs többé szükség.

— Mi lesz velem? — szólt Belloni szíven döfött 
hangon.

— Meg kell élnie abból a kis összegből, amit 
szerződés szerint keresett rajtam, valamint abból a 
sokkalta nagyobb összegből, amelyet tévesen szá
molt a maga javára.

Belloni felnézett és egy pillanatig önérzetesen 
méltatlankodni szándékozott. De aztán meggondolta. 
Franci igen jól mulatott rajta. Összeköttetésök 
hosszú évei alatt számos figyelmeztetést kapott, 
hogy Belloni bebizonyíthatóan és súlyosan meg
lopja. Csak legyintett rá. Hagyta a lürge Bellonit 
keresni. A  pénz iránt sohasem volt sok érzéke. És 
ami a kezéhez jutott, azzal meg volt elégedve. Gyors 
időközökben küldött haza anyja címére hol tízezer 
francot, hol tizenötezret, rengeteget adott mindenütt 
jótékony célra és saját személyére is bőségesen köl
tött. Hadd éljen ez a jó Belloni is. Családos ember 
létére úgyszólván soha sincs otthon szegény, folyton 
utazik a Liszt-hangversenyek dolgában. Most meg
pihenhet ügyesen összelopott vagyonkájával derék 
felesége oldalán Brüsszelben.

Egész paksaméta levél várta Odesszában. A bécsi 
Haslinger-kiadócég volt állandó európai címe, oda 
futottak be levelei és Haslinger küldte a hangverseny- 
naptár s a közlekedési lehetőségek pontos figyelembe
vételével a kellő városba. A leveleik közt volt kettő, 
amely most gondolkodásra késztette. Egyiket Kaler- 
gisnéírta, a másikat Szolnczevné. Habozás nélkül 
válaszolt mindakettőmek, melegen és udvariasan, de 
érzelmi függetlensége fenntartásával. A borítékok, 
mikor lezárta őket, tűnődésre indították. Vájjon ösz- 
szefér-e azzal a teljes és tökéletes szerelemmel, ame
lyet a hercegnő mellett vélt és vágyott megtalálni, 
hogy múltja szép asszonyaival tovább levelezget?

Ki lehet olyan bölcs, hogy érzéseit ismerhesse?
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A legnagyobb titkokat n*em a külső világ állítja 
elénK, azokat magunkban hordjuk. A köznapi tömeg 
emueri vakjai a virág szirmait tépdesve ezt szokták 
kérdezni: szeret, vagy nem szeret? Holott százszorta 
fontosabb ez a kérdés: szeretem, vagy nem szeretem? 
És hová forduljon bizonyságért, aki egy újonnan 
ébredő érzésre igyekszik építeni jövendő életét? 
Hogy D Agoult grómét komolyan szereti, azt annak
idején joggal hihette. És mi lett a felhőkig lobogó 
nagy tüzből? Szürke pernye és hamu, amelyet csúf 
sárrá tettek a múltra hullatott keserű könnyek.

Mikor Odesszában viszontlátta a hercegnőt, bol
dog megkönnyebbülés érzése fogta el. A viszontlátó^ 
akkora örömet okozott neki, hogy bízni mert érzései
ben. Percekig fogták egymás kezét, percekig néztek 
egymás szemébe.

— Szeretem én magát, Carolyne?
— Ne tőlem kérdezze.
— De igen, magától kérdezem. Maga annyira 

okos, néha szinte bölcsnek merném nevezni. Én pedig 
még mindig nem ismerem magamat eléggé. Hallgas
son ide: elmondom problémáimat, elmondom meg
veszekedett szoknyahős természetemet, csodagyer
meki pályámon mesterségesen kifejlesztett hiúságo
mat, mindent. Aztán ítéljen maga.

Elmondta mindenekelőtt a levelek dolgát. A her
cegnő úgy vélekedett, hogy előkelő lelkű emberek 
közt az elhamvadt szerelmekbőil lesznek a legszebb 
barátságok. Ha az illető hölgyek emberileg értéke
sek, az ismeretséget fenn kell tartani. Természetesen 
kétséget nem hagyva az iránt, hogy szerelemről 
többé nincs szó.

— És maga nem féltékeny?
— Nem. Mihelyt valakit félteni kell, azt már 

nem lehet szeretni. Nálam a szerelem olyan, mint a 
vallás. Ha nem volna teljes hitem, nem lehetnék val
lásos. Maga féltékeny?

— Megvallom, hogy magára féltékeny vagyok.
3*
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Említette, hogy itt Odesszában találkozik a férjével. 
Ez a gondolat sok nyugtalan és álmatlan órát oko
zott nekem. Itt van a férje?

— Itt volt, de már elment. Nyugtalankodni pe
dig nincs oka. A férjem régóta nem a férjem. Most 
beszéljünk másról. Dolgozott valamit? Mi van jö
vendő terveivel? Mi van Weimarral?

Franci pontosan beszámolt jövője összes eshető
ségeiről. Három város között választhatott. Bécsben 
megürült a Nicolai helye. Hat hónapi munka, négy
ezer forint fizetés, udvari cím, szép munkakör. Páris- 
ban megürült az elmebajában nyomorultul elpusz
tult szegény Donizetti állása: udvari cím, tisztessé
ges jövedelem, elég szabad idő. És Weimar. Weimart 
Párizs mellett is, Bécs mellett is meg lehet tartani. 
Párizs mellett szól a gyerekek jelenléte, ellene szól a 
D’Agoultné jelenléte. Bécs mellett szól Magyar- 
ország közelsége, ellene szól a zenei élet túlnagy terü
lete, amelyet nehéz az egész vonalon kezben tartani. 
És még száz apróság, amely a terveket jobbra vagy 
balra befolyásolja.

Órák hosszat tárgyalták ezeket a kérdéseket az 
odesszai napok alatt. A hercegnő minden módon 
Weimar felé hajlott. Úgy gondolta, hogy ha Goethe 
és Schiller öröksége üres, annak elfoglalásával nem 
szabad habozni. Ő majd évente kétszer ellátogat 
Weimarba. Franci hajlott arra, hogy bécsi és párizsi 
lehetőségeit feladja és Weimar mellett más állandó 
munkakört ne vállaljon. De mi lesz velők, kette
jükkel?

— Szeretjük egymást, — felelt a hercegnő, — 
nem elég ez?

— Nem. Ez így nem elég. Hiszen még meg sem 
csókoltam.

— Mert nem szabad. Én férjes asszony vagyok 
és azt, hogy valakinek a háta mögött csináljak vala
mit, méltatlan dolognak tartom.
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— Nagyon előkelő álláspont. De ez mindig így 
lesz?

— Ne kínozzon, erre nem tudok feledni. Eleget 
szenvedek úgyis, ne tetézze bajaimat.

Mennél jobban elhúzódott a gyermekszerű, töré
keny termet az ölelni vágyó karok elől, annál jobban 
tüzesedett a férfi forrongása. Már közölte a weimari 
nagyherceggel, hogy virtuóz-pályáját lezárja és vég
legesen elhatározta, hogy teljes munkaerejét Wei- 
marnak fogja szentelni: Európára szóló zenei vá
rost akar csinálni Weimarból operabemutatókkal 
és hangversenyekkel. Aprólékos részletekről levele
zett, beleszólt a weimari intendáns kinevezésének 
kérdésébe, sürgette a weimari színházban az írókra 
és zeneszerzőkre kedvezőbb tantiém-rendszer be
vezetését, lelkére kötötte a nagyhercegnek a kiöre
gedett primadonnák leváltását és a kórus felfrissí
tését, egyszóval most már készülődött a nagy mun
kára. De lelkiismerete közben furdalta. Ügy érezte, 
hogy ezeket a terveket mind faképnél fogja hagyni, 
ha a hercegnőtől el kellene szakadnia. Ott tartott, 
hogy a hercegnő nélkül, akit meg sem ölelt, nem tud 
élni többé. Mióta az asszony visszautazott a birto
kára, nem találta a helyét.

Negyvenhétben, egy októberi napon, kevéssel 
harminchatodik születénapja előtt, adta utolsó nyil
vános hangversenyét, mint világutazó zongora
művész. A hallgatóság széksoraiban ülő orosz kö
zönség, majdnem kizárólag csupa hadgyakorlatozó 
tiszt, nem tudta, hogy ez a hangverseny mit jelent 
a művésznek. És mit jelent neki az a Há-dur akkord, 
amelyet mennydörgő erővel újra és újra leüt a zon
gorán, mintha életének egy hosszú mondata után 
nem győzne elég pontot tenni. Ez az akkord búcsú
zott a folytonos utazástól, az otthontalan cigányélet
től, a ma megismert és holnap elfeledett arcoktól. 
Amit sohasem tett: ezen a hangversenyen az utolsó 
szám után hangos csattanással lecsukta a zongora
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fedelét. A földkerekség első zongorása, a csodálatos 
varázsló, egy orosz kisvárosban lelépett a dobogó
ról. Még fülében dörgött az utolsó taps, mikor az
nap este indult vissza Odesszába.

— Különös dolgot csinált velem a sors, — írta 
másnap a hercegnőnek — engem választott ki arra, 
hogy a legutolsó legyek, aki végigcsinálja a vir
tuóz-élet embertelen fáradalmait. A vasutat most 
találta fel az emberiség. Már a kis Weimarnak is 
van vasútja. Akik utánam következnek, azok nem 
fogják tudni, mit jelent a körutazó művésznek a 
postakocsi, vagy akár a saját útikocsi. Én most ha
gyom abba, mikor a pálya sokkal könnyebb kezd 
lenni. De nem sajnálom. „Multo maiora canamus.“ 
A  Faust-szimfóniát, a Hugo-verset, a Lamartine- 
féle ideálokat, a Halál diadalát. Mindent, mindent. 
De előbb nagyot kell pihenni.

A levelet nem tette postára, hanem a zsebébe. 
Maga vitte a woronincei kastélyba, ahol hosszabb 
pihenőt szándékozott tölteni. A hercegnő legalább 
így fogalmazta a meghívást még Odesszában: a 
virtuóz-évek embertelen fáradságai után alapos 
pihenővel kell erőt gyűjteni az eljövendő nagy 
munkához. Ő azonban nem a pihenőért ment Woro- 
nincóre. Hanem az asszonyért.

Október közepén érkezett azzal a szándékkal, 
hogy pár hétig marad ott. Születése napján, hu
szonkettedikén, a hercegnő nagy ünnepséget rende
zett a kastélyban. Egész Podoliából összeszedette a 
legjobb cigányokat, azok muzsikálták végig a szü
letésnapot. (Franci a vadász izgalmával figyelte és 
jegyezgette az ismeretlen ukrán népdalok motívu
mait. Attól fogva hosszú napokon át folyton a zon
goránál ült és ezeket játszotta. Végül ábrándba 
lűzte össze őket, szépen letisztázta az egész szerze
ményt és a hercegnő egy reggel, mikor felébredj, 
teája mellé megkapta vendége új művét, amelynek
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„Les glanes de Woronincze“ lett a címe. Hogy a kis 
ukrajnai falu elfoglalja helyét a zenetörténelemben.

Telt-mult az idő és Franci minduntalan felve
tette, hogy utazik. De csak a forma kedvéért. Az 
első marasztaló szóra maradt. Így telt el a novem
ber, így jött el a karácsony. Egész nap és vacsora 
után késő éjszakáig folyton együtt voltak, folyton 
új és új vonásokat fedeztek fel egymásban, és sze
relmük minden nappal még mélyebbre szivárgott 
szíveikben. De hogy végre egymáséi legyenek, az 
ellen még hevesebben küzdött az elveiben konok 
hercegnő. Ott ült a zongora mellett, míg vendége 
hangokban próbálta kifejezni azokat a tíz-tizenöl 
éve benne élő gondolatokat, amelyeket Victor Hugo 
oly régen megismert verse keltett. „Amit a hegyen 
hallani.“ Vagy pedig Dantét olvasták együtt, hogy 
Franci teljesen magába szívja a Színjáték hatalmas 
hangulatait. Gondolataikkal egészen egyek voltak, 
szerelmökről úgy beszéltek, mint örökké tartandó 
tartalmáról életöknek. De a rajongó mondatokat 
nem lépték át egyetlen öleléssel sem.

— Én nem értem magát, Carolyne, milyen 
anyagból teremtette magát az Isten? Itt vagyunk 
ketten egymás mellett, szeretjük egymást teljes lel
kűnkből, körülöttünk sok napi járóföldnyire csak 
végtelen hó és némaság, mintha csak az óceán egy 
kis szigetén élnénk ketten. És maga nem akar az 
enyém lenni. Elveit értem. De az asszonyt, azt 
nem értem.

— Már százszor kértem, hogy ne kínozzon ezzel. 
Elég, ha én kínzón magamat.

Annyiszor lefolytatták már ugyanezt a pár
beszédet. hogy Franci végül zokon vette a sok ku
darcot és a szerelmi sürgetést abbahagyta. A napok 
múltak tovább, ő még mindig nem utazott el. Rajok 
köszöntött a karácsony, odakint hóvihar dühöngött, 
a parasztok mindennap hoztak egy-két frissen nyú
zott farkasbőrt. Ök naphosszat ki sem léptek a házból,
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amelynek erősen fűtött és fülledt levegője hasonlatos 
volt érzelmeik fojtó és visszafojtott légköréhez.

így érkezett el az ezernyolcszáznegyvennyolcas 
esztendő.

Egy januári éjjel Franci, visszavonulván a 
Dante egy helyéről folytatott hosszú eszmecsere 
után, szobájában még leült leveleket írni. Tíz nap 
is elmúlt, amíg közlekedhettek a külvilággal s ő ilyen
kor nagy halom levelet bízott a hómezőnek merész
kedő lovas parasztra. Az hasonló halom levelet ho
zott neki Berdicsevből, a legközelebbi postaállomás
ról. Most éppen Hugó Károlynak írt, egy pesti 
színműírónak, aki Párizsba készült és utazásához 
anyagi és erkölcsi támogatást kért tőle. Kitöltött 
egy százforintos váltót és levelet is írt melléje; meg
adta Liszt mama címét: 20 Rue Louis le Grand, 
valamint a Párizsban telelő Belloni címét: 5, Rue 
St. Georges.

Éppen itt tartott a levélírásban, mikor a mély 
csendet, amelyben a gyertya sercegése is erősen 
meghallatszott, valami nesz zavarta a folyosó felől. 
Felkelt és kinyitotta az ajtót. Az ajtó előtt ott állt 
Carolyne hercegnő és zavartan mosolygott. Teljesen 
fel volt öltözve.

— Be akartam kopogtatni magához, milyen 
furcsa, hogy éppen ajtót nyitott.

— Mi az? Valami baj van?
— Nincs semmi baj. Beszélnem kell magával. 

Döntöttem.
Beléptek. A hercegnő leült és helyet mutatott, 

mintha a saját szobájában lett volna.
— Hallgasson ide, Franci. Én számot vetettem 

mindennel. Most van az a perc, ameddig bírtam. 
Tovább már nem bírom.

Franci már kezdett emelkedni a székről, mint 
az oroszlán, amely ugrani akar. De volt valami az 
asszony nézésében, ami visszatartotta. A hercegnő 
folytatta:
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— El fogok válni az uramtól és magához me
gyek feleségül. Mint Liszt (Ferencné akarok élni 
Weimarban és részt venni a munkájában. Miért vág 
ilyen meghökkent arcot? Azt hittem, hogy ujjon
gani fog az örömtől.

Erre mégis csak felállt a székről Franci. De 
azért, hogy kétszer végigmenjen a szobán. Az asz- 
szony mélyen megdöbbenve nézte.

— Miért nem szól? Hát nem szeret? Csak játék 
volt az egész és most, mikor komolyra fordul, maga 
hátrálni kezd?

— Ez nem olyan egyszerű, — felelte ő meg
állva az asszony előtt — én nem ujjonghatok az 
örömtől addig, míg a feltételeimet nem teljesíti.

— Kérem. Tessék. Mik azok a feltételek?
— A feltételeim anyagi természetűek ...
Az asszony rémülten, halkan felsikoltott. Irtó- 

zat látszott az íarcán. Ő két kezébe fogta az arcot 
és úgy folytatta:

— Hallgasson végig. A maga anyagi helyzetét 
én jól ismerem. A kívánságom az, hogy áldozatot 
hozzon értem. Ha hozzám jön feleségül, csak annyi 
vagyont hozzon magával, amennyit első házassá
gába hozott. Tudom, mennyi az. Elég ahhoz, hogy 
mellettem, akinek anyáról és három gyerekről is 
kell gondoskodni, ne érezzen szegénységet.

— Jól van, Franci, de a többi. . .  mi legyen 
ezzel az óriási gazdagsággal. . .  nem értem .. .

— Az egészet írassa a leánya nevére. Én nem 
akarok a maga szerelme által dúsgazdag lenni. 
Nem, nem, erről nem lehet tárgyalni, erre maga 
csak igent, vagy nemet felelhet. Bennem régen ké
szen van ez a megoldás, de nem mondhattam. Maga 
annyira gazdag, hogy házasságról én nem beszél
hettem magának. De ha maga hajlandó megosztani 
velem az életemet, az Isten áldja meg mindakét 
kezével, hogy ilyen boldoggá tud tenni egy embert. 
Nos, igen, vagy nem?
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— Gondolkodás nélkül: igen.
— Helyes. Ebben biztos voltam. Most beszél

jünk arról, hogyan gondolta el az egész dolog lebo
nyolítását. Mindenekelőtt: el tud-e válni?

— A férjem beleegyezését kétségtelennek tar
tom. Neki régóta csak nyűg ennek a nem létező há
zasságnak a tudata. Azonkívül protestáns, nála a 
házasság nem jelent szentséget. A lényeg itt az egy
házi válás. El lehet-e érni az én házasságom annul- 
lálását Rómában, vagy nem? Alaposan utána néz
tem a szentszéki joggyakorlatnak. Van egy para
grafus, amely szerint érvénytelen a házasság, ha 
egy kiskorú leányt erőszakkal kényszerítettek bele. 
Ezt én igazolni fogom. Mihelyt az egyházi válást 
kimondták, azonnal megesküszünk. Addig is ...  
addig is úgy képzeltem a dolgot, hogy én egy karls- 
badi utazás örve alatt megszököm az országból, 
mert ha itthon maradok, jön az egész Wittgenstein- 
rokonság, mozgósítják az udvart, mindent elkövet
nek, kínoznak, erőszakolnak. Ezt nem akarom vé
gigcsinálni. Megszököm. A gyereket természetesen 
viszem magammal, az apja úgysem tudna vele mit 
csinálni, aztán meg nem is tudnék elszakadni tőle.

— Most már én sem. A lelkemben ott van a sa
ját gyermekeim között. Most tehát tulajdonképpen 
titkos vőlegény és menyasszony vagyunk?

Csillogó szemmel hajolt az asszony felé. De az 
elértette a csók szándékát és riadtan vissza
húzódott.

— Nem, nem, maradjon nyugodtan azon a szé
ken. Nem akarom, hogy ebben a házban megcsókol
jon. Ha eddig vártunk, most még várhatunk. Nem 
sokáig. Engem nem tart itt semmi. Már azt az 
eshetőséget is elintéztem, hogy Wittgensteinék az 
udvar útján rá akarják tenni a kezöket a vagyonra. 
A birtok nagyrészére van vevőm. Késznénzzel fizet. 
A kés?pénzt ki fogom vinni magammal és biztos 
bankban helyezem el. Ha maga úgy akarja, a Mária
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nevére. Ezt már mind elintéztem. Néhány apró for
maság hiányzik s aztán mehetek.

A cselédség már kezdett ébredezni a házban. 
De ők nem tudták abbahagyni a beszélgetést. Át
mentek a zöld szobába, teát hozattak és folytatták 
a terv megbeszélését. Közben a kis hercegnő is fel
kelt Miss Andersonnal együtt, csodálkozva találták 
az anyát tegnap esti ruhájában, ők még mindig be
szélgettek. Délelőtt tíz órakor holtfáradtan, sápad
tan, beesett szemmel támolyogtak szobáikba, hogy 
aludjanak valamit.

Január huszonnegyedikén Franci elutazott. Há
rom hónapig lakott egy fedél alatt azzal az asz- 
szonnyal, aki szerelmes volt bele és akibe ő is sze
relmes volt, és még csak meg sem csókolta. Egyene
sen Ratiborba utazott, miután az ott tartózkodó 
Lichnovsky Félix hercegnek megírta, hogy életbe
vágó ügyben beszélni akar vele. Ratiborban el
mondta a hercegnek a házassági tervet és segítsé
gét kérte. A herceg buzgó örömmel sietett részese 
lenni a regényes történetnek. Megállapodtak abban, 
hogy Franci elmegy Weimarba, ott előkészíti a 
maga letelepedését, ezalatt Félix herceg az orosz 
határig elébe megy a hercegnőnek és elviszi a kry- 
zanoviczei kastélyba. A szerelmesek ott fognak ta
lálkozni, hogy aztán Weimarba már együtt menje
nek. A hercegnő néhány hetet Weimarban fog töl
teni, aztán letelepszik valamely közeli városban, 
amíg az egyházi válás ügye el nem dől.

Rohant tovább Weimarba. Az Erbprinzben 
szállott meg és azonnal kihallgatásra jelentkezett a 
nagyhercegnél. Ez a kihallgatás elég rövid ideig 
tartott, őfensége rendkívüli örömének adott kifeje
zést. hogv ia maestro véírre elszánta magát, aztán 
rögtön átkiildte adjutánsát Mária Pavlovnához, 
hogv fogadja lisztet. Fz a kihallgatás már hosz- 
szabhra nvült. Mindenekelőtt az orosz társaság 
mendemondáiról kellett beszámolnia, az elisabet-
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gradi hadgyakorlatokról, az odesszai fürdőtársaság
ról. Franci egyelőre óvatosan kerülte a Sayn-Witt- 
genstein hercegnő nevét. Aztán rátértek a weimari 
újdonságokra: a trónörököspár jól van, a nagyher
ceg honorálta a művész kívánságát és Von Zieges- 
aart nevezte ki intendánsnak, Chélard nagyon sava
nyúan jár-kél, a színház elég rosszul megy, satöbbi. 
Aztán a Franci tervei következtek: néhány hétig 
most itt marad, átveszi a színház opera-előadásai
nak vezetését, megszervez egy-két udvari hangver
senyt, a nagyhercegné zeneelméleti órái és a trón
örökösné énekleckéi dolgában rendelkezésre fog 
állani, aztán még egy külföldi utat kell elvégeznie, 
de ez aztán igazán az utolsó.

— Még mindig utazik? Hova megy megint, az 
Tsten szerelmére?

— Most meg fogom kissé lepni Fenségedet: a 
sziléziai határra megyek a menyasszonyom elé, akit 
Fenség elég jól ismer.

Mária Pavlovna minden meglepetés nélkül bó
lintott.

— Szóval a pletyka igaz. Wittgenstein Caroly- 
neról van szó, úgye?

— Róla. Fenség tudja?
— Kedves barátom, nekem sok levelet hoz a 

posta Oroszországból. Maga három hónapig lakott 
a hercegnőnél. Csak nem gondolja, hogy erről nem 
beszéltek? Én mindenesetre szívből gratulálok ma
gának és azt kívánom, hogy boldog legyen. Erőt is 
kívánok küzdelmeihez. Mert azzal számolnia kell, 
hogy ez a válás nem lesz olyan egyszerű.

— Ezzel számoltunk, Fenség, a hercegnő is, én 
is. És legfőbb reménységünket Fenségedbe helyez
zük. A hercegnő megkért, adjam át Fenségednek 
mély hódolatát és jelentsem be, hogy ő mihelyt Wei- 
marba érkezik, azonnal kihallgatásra fog jelent
kezni és legalázatosabban Fenséged védelmébe fogja 
magát ajánlani.
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— A hercegnő idejön Weimarba? — kérdezte a 
nagyhereegnő kissé elkoinolyodva.

—  íg y  tervezzük. Jbensegeu közelében akar lenni. 
Fenségen talán mes is lógja  érteni, üogy lia a 
Gondviselés a car nővérének hajlandóságát aján
dékozza nekünk, akkor m i a boldogságért való kúz- 
deimuüküen igényoe bátorkodunk venni ezt a Haj
landóságot.

— Iso igen, a hajlandóság meg is van. Emlék
szem Garolyne hercegnőre, igen eszesnek és érdekes
nek találtam, mikor a pétervári udvarnál bemutat
ták nekem. Szívesen segítek neki. l)e nem lesz baj 
a társadalmi tormákkal?

— Weimar olyan város, Fenség, hogy ha valaki 
idejön néhány hetre, azt mindenki természetesnek 
talaihatja. Azonkívül a hercegnő nem miattam jön 
ide, hanem fenséged miatt.

A  nagyhercegnő okos arcáról nem akart el
tűnni a kényelmetlen ború. Franci más hangba 
csapott át.

— Fenség, maga mindig szeretett engem és jó 
volt hozzám . . .

A cár nővére elpirult. Ez a futó pirulás mu
tatta, hogy Európa legvarázslatosabb férfia iránt ő, 
az öreg dáma, sem maradt közömbös. Vonásai meg
enyhülték. Bólintott.

— Bízzék bennem. Most kegyelemben elbocsá
tom.

Franci mélyen meghajolt. S a hagyhercegnő, 
hogy azt a kis pirulást ellensúlyozza, ezúttal nem 
nyújtotta csókra a kezét, ö  pedig sietett haza az 
Erbprinzbe, hogy ezt a beszélgetést azonnal meg
írja a hercegnőnek. Aztán szaladt a színházba, ahol 
találkozója volt az intendánssal, Ziegesaarral. Az 
már várta az igazgatói irodában, s amint Franci be
lépett, rögtön szólt a hivatalszolgának:

— Kéretem az urakat.
Beléptek hárman: Chélard, Eberwein, Genast.
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Chélard volt a weimari zenei élet eddigi vezetője, 
hiú és tehetségtelen ember, ugyanaz, aki a kínos 
emlékezetű bonni társas\ acsora alkalmával azt a 
Liszt-ellenes ribiliiót okozta. Lberwein a színház 
zeneigazgatója volt, kitűnő muzsikus, derék és jó
ízű ember, egyéni törekvések nélkül való. Genast 
volt a rendező, i  ranci legelső weimari ismerőse, 
most már jóbarátja. A belépők helyet foglalták -a 
szűk szobában. Az intendáns ünnepélyesen üdvö
zölte a körükbe lépő új munkaerőt, szerencsét kí
vánt terveihez és az urakat felszólította, hogy mun
kájához legjobb tehetségük szerint nyújtsanak se
gítséget.

— Attól tartok, — szólt mindjárt savanyúan 
Chélard, —  hogy moszjő Liszt erősen modem ter
veinek itt akadályai lesznek.

— Azokat az akadályokat el fogom taposni, 
moszjő Chélard!

Néhány pillanatnyi kínos csend következett. Az 
intendáns köhögni kezdett, hogy szólnia ne kelljen 
ebben a kényes helyzetben. De nem is kellett 
szólnia, mert Franci kézbe vette a társalgás veze
tését.

— A legelső, amit nyélbe akarok ütni, egy 
méltó Fidelio-előadás. Ezzel azonban tizenhatodi
kára, a nagyhercegnő születésnapjára nem tudunk 
elkészülni. Erre az ünnepi előadásra valami köny- 
nyebb darab kell. Kérek tájékoztatást arról, hogy 
melyek a megszerzett és bemutatásra váró művek.

Erre Chélardnak kellett volna felelnie, de ő 
ujjaival dobolt az íróasztalon és kinézett az abla
kon. Genast felelt helyette. Felsorolt egy csomó 
operát, ezek túlnyomó részét Franci nem ismerte. 
Ügy intézkedett, hogy a vezérkönyveket küldjék át a 
hotelbe, hogy még aznap átnézhesse őket. Aztán kérte 
a színház énekes tagjainak teljes névsorát, szerző
déseik pontos részleteivel. Kérte a zenekar hang
szereinek leltárát, a színház könyvtárában talál
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ható zeneanyagok pontos felsorolását, a legutóbbi 
három esztendő operaelőadásainak pénztári kimu
tatásait. Csak ő beszélt, a többiek jegyeztek. Más
napra próbát rendelt a Fidelióból és annak vezér
könyvét is hazakérette, hogy az eddig szokásos bar
bár húzásokat visszaállítsa. Végül felállott.

— Remélem, — szólalt meg végre Chélard, — 
hogy a zenekar élén éppen olyan jól fog menni a 
dirigálás, mint itt ment.

— Én is remélem, — felelt Franci azonnal, — 
mert az a hangszer, amely az intésre nem fog pon
tosan bevágni, azonnal szedheti a sátorfáját.

Egész nap dolgozott, az ételt is felhozatta szo
bájába. Átjátszott sebtiben hat operát és végül 
megállapodott egy Flotow nevű vidéki karmester 
„Márta“ című igénytelen, tetszetős kis művénél. 
Aztán belemerült a Fidelióba. Hajnalig dolgozott 
rajta, három órát aludt, aztán sietett a szín
házhoz próbára. Ott megismerkedett azokkal, aki
ket még nem ismert, udvariasan váltott egy-két 
mondatot a kar minden egyes tagjával, mint a 
cerclet tartó király. Aztán a zenekari tagokkal ke
zelt sorra. Végül fellépett a karmester helyére, ke
resztet vetett és kezébe fogta a pálcát. Kopogott. A 
zenekar rázendített a Leonóra-nyitányra. Öt taktus 
után lekopogta.

— Nem, uraim, ez semmi. Minden egyes urat 
arra kérek, hogy templomba képzelje magát és úgy 
játsszék, mint egy apostol. Ez semmi. Ez kintorna. 
Mától kezdve ennek vége. Mától kezdve itt minden
nap ünnepnap lesz. Gyerünk.

A  nyitány újra megindult. A tizedik taktusnál 
Franci összehúzta szemöldökeit és kutatva szima
tolt, mintha csak valami rossz szagot keresett volna 
a hangok között. Tévedhetetlen füle észrevett vala
mit. Pillantása ráesett az egyik oboára. Ez agyafúrt 
tekintetű, benőtt homlokú kis fekete ember volt.
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Iránéi azonnal megértett mindent. Kopogott és rá
mutatott a zeneszre.

—  JNezze, barátom, ez a fáradság hiábavaló. 
Maga szanaeüosan hamis, hogy engem viZögazias- 
tasson. r>olona maga, liaiaï A  Díszt Terenc m iét 
akarja becsapnia hgyeiore megelégszem azzal, hogy 
kinevetem es ataciom a többi urak üerultsegeneh is.

A  zenekar csakugyan jóízűen derűit a  kis köz
játékon. A z  oboista sunyi pillantással zavartan hall
gatott.

— Hagyjuk a tréfákat, uraim, itt mindenkinek 
bele keli nyugodnia abba, hogy a pálca az én ke
zemben van. Most aztán gyerünk, az ördögbe is. 
Ügy szóljon, mint az imádság. Beethovent játsz- 
szunk, uraim, Beethovent, aki mindjárt Isten után 
következik.

Most már ment a próba, mint a parancsolat. 
Ugyanígy az énekesekkel. Minden zenész és minden 
énekes furcsáivá bámult erre a démoni tűzzel ágáló 
nagyhajú emberre, aki olyan instrukciókat kiabált 
felejök, mint egy-egy rejtvényt.

— Ne „énekeljen“, asszonyom, hanem éne
keljen!

— Ez a piánó nem elég illatos! Több illatot ké
rek bele! Nem értik az urak, hogy mi az az illat!

— Nem jó a bevágás, kérem! Ezt nem bele
metszve kell csinálni, hanem beleolvadva! Óriási 
különbség! Gyerünk!

Próba után az a csoda történt, hogy a zenekari 
tagok is, az énekesek is, még ott maradták. Meg 
kellett tárgyalniok a fantasztikus új embert, akit 
zongorázni már többször hallottak, de színházat 
csinálni még nem. Különös, nyugtalanító munkája 
felkavarta, lázba hozta és vagy heves ellenkezésre, 
vagy lelkes engedelmességre ragadta őket. De a 
hajszolt próbákon az ellenkezés egyre kevesebb 
lett, a lelkesség egyre több.

Kint, a színház falain kívül, sok volt mostan-
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ság a lárma. Az utcán Franci olykor tüntető mene
tekkel találkozott. Ezek bosszantották, mert rende
sen meg kellett állnia, míg a tüntetők elhaladtak, ő 
pedig sietett. Hogy miért tüntetnek, az nem igen 
érdekelte. A kis weimari birodalom belső ügyeit 
még nem ismerte eléggé ahhoz, hogy ilyesmiről íté
letet formálhasson. Annyit tudott, hogy valami 
Wydenbrugk nevezetű ügyvéd okoskodott sokat a 
tüntetők élén és el is érte, hogy a herceg gróf Hatz
feld mellett szerepet juttatott neki a dolgok vezeté
sében. Kivált március tizenegyedikén volt nagy az 
utcai csődület. A főteret sokaság lepte el, a város
háza erkélyéről ez a Wydenbrugk szónokolt a nép
hez, és ő alig tudott utat vágni magának, hogy be
térjen ebédelni szokott vendéglőjébe.

— Mi az ördög ez odakint — kérdezte a pin
cértől.

— Hát nem tetszik tudni, hogy forradalom van?
Franci mosolygott. Komikusnak tetszett előtte,

hogy mikor valaki szónokol egy erkélyről és a té
ren békés polgárok nyugalmasan hallgatják, annak 
forradalom legyen a neve. Visszagondolt a párizsi 
júliusi forradalomra, amely akkora szerepet játszott 
ifjú korában. Az igen, az forradalom volt. Ezek pedig 
tüntetnek, éljenzik a szabadságot és ugyanakkor 
éljenzik a nagyherceget is.

Nem vetett ügyet az egészre. A nagyhercegi 
palotában sem okozott sok izgalmat a mozgolódás. 
Az asszonyok mosolyogva beszéltek Wydenbrugk 
úrról és nyugodtan folytatták zenei tanulmányaikat. 
Csak a nagyherceg volt sokkal jobban elfoglalva, 
mint máskor. Keggeltől estig a legkülönbözőbb 
helybeliekkel tárgyalt. Ugyanígy a trónörökös is, 
aki most napokon át nem ért rá Francit fogadni. Ő 
pedig inkább örült ennek: minden negyedórájára
szüksége volt a Fidelióhoz.

A Mártát inkább másodsorban próbálták, de 
könnyen elkészültek vele. Az ünnepi estén Franci
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frakkban dirigált. A könnyed, népszerűségre igyekvő 
zene nagyon tetszett a népnek, az udvari páholy
ban tüntetőén tapsolt a dinasztia. Az új dirigens
nek olyan sikere volt, mintha zongorázott volna. Az 
első felvonás közben tisztelgő látogatást tett a 
magyhercegéknél.

— Remek volt! — mondta lelkesen a nagyher
cegnő.

— Ne dicsérje, Fenség, — szólt ő, — ez még nem 
volt semmi. Nem ez a muzsika az, amit én Wei- 
marban akarok csinálni. Majd ősszel, akkor neki
fekszem igazán. Akkorra már sok minden más
képpen lesz . . .  Akkorra m ár. . .

Megállt, nem fejezte be. A nagyherceg a trón
örökössel beszélgetett. Senkisem hallgatott rájok.

— Nagyon szerelmes? — kérdezte a nagyher
cegnő.

— Mint egy diák, — felelte ő szégyenkezve is, 
büszkén is egyszerre.

Mikor aznap éjjel hazament, holtfáradtságában 
csak igen kurta levelet tudott írni a hercegnőnek. 
Ennyi volt a papírlapon mindössze: „BBBBB.“ Ezt 
az öt betűt csak ők ketten értették. Szerelmi tolvaj
nyelvükön ez az öt betű egy francia-lengyel monda
tot jelentett: „Bon Boje bénira bons bessons“. A jó 
Isten meg fogja áldani a két jó testvért, őket, ket
tejüket. Igen, meg fogja áldani. A válás sikerül, 
egymáséi lesznek mindörökre, az élet a legszebb és 
legmagasztosabb teremtő munka gyönyörűségében 
fog telni mindaddig, míg a halál csendes, szent 
perce el nem érkezik. Adja Isten, hogy mennél 
később.

IV.

Mielőtt a hazulról szökő hercegnőhöz indult 
volna Krzyzanoviczébe, gyorsan meg akarta még 
járni Párizst is, hogy élete nagy fordulatakor be-
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széljen anyjával és gyermekeivel. Éppen útiterve 
összeállításán spekulált, mikor az újságban meg
jelent a párizsi forradalom híre. Rövidesen részlete
ket is kapott a forradalomról levélben. A levelet író
barátja, Jules Janin, írta. Nagyon érdekes levél 
volt, valósággal négy írott oldalnyi történelem. 
Janin megírta az utcai lövöldözéseket, a zűrzavart, 
a bizonytalanságot, Lajos Fülöp nehéz óráit. De mi
előtt még elküldte volna a levelet, a polgárkirály 
lemondott és a párizsi grófot kiáltották ki király
nak. Janin gyorsan odavetett még egy utóiratot. 
De kénytelen volt egy második utóiratot is hozzá
fűzni az előbbihez: a párizsi gróf királysága is meg
bukott, Franciaország köztársasággá lett. Ugyan
abban a levélben három államforma, lövöldözés, 
barrikádok.

Ugyanezzel a postával egy egészen másirányú 
levelet is kapott: Smetana nevű kezdő zeneszerző
írta Prágából. Neki ajánlotta egy szerzeményét, 
amelyet Franci igen tehetségesnek talált. A kísérő
levélben a kezdő cseh ezt írta a beérkezett magyar
nak: „Kérem, szíveskedjék ezt a művemet kinyo
matni. Az ön neve biztosítani fogja a mű útját a 
közönséghez. . .  És még egy kérést merészelek tenni. 
Jelenlegi helyzetem borzasztó. Isten őrizzen meg 
minden fiatal művészt ehhez hasonlótól. De igen 
könnyen biztosíthatnám megélhetésemet, ami a föld 
legbodogabb emberévé tenne, mert így megvalósít
hatnám egyetlen vágyamat: elláthatnám szegény 
szüléimét életök végéig. Ehhez egy zeneiskolát kel
lene alapítanom . . .  Ha annyi pénzem volna, hogy 
lakást bérelhetnék és legalább két hangszert besze
rezhetnék, akkor szüleimmel együtt el volnék látva. 
Alkotó és reprodukáló művész létemre egyáltalá
ban nincsen hangszerem. Egy barátom szokta meg
engedni, hogy nála gyakoroljak.“ Egyszóval a fiatal 
cseh négyszáz forintot kért kölcsön.

Franci válaszolt mindakét levélre. Smetaná-
4*
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nak elküldte a négyszáz forintot, Janinnak pedig 
írt, hogy lemond a párizsi útról. Párizs helyett el
ment Drezdába. Mindenáron beszélni akart azzal a 
bizonyos Wagnerrel. írt neki, hogy ekkor és ekkor 
várja a Hotel de Saxeban. Ugyanabban, ahol va
laha Lola Montezzel lakott, ahol a Bülow nevű 
csodagyereket hallotta, ahol kidobta egyszer a fél
tékeny tenoristát.

A jelzett időben Wagner Richard pontosan 
bekopogtatott a tizenhete« szobába. Hóna alatt nagy 
paksaméta. Félszeg volt és feszélyezett. De Franci 
sugárzó arccal ment eléje és átölelte.

— Jöjjön, jöjjön, hadd örüljek magának, olyan 
ritkán beszélhetni igazi tehetségekkel. Üljön le.

A kis ember lassacskán nekibátorodott. Hosszan 
hálálkodott azért az elismerésért, amelyben hírneves 
jóakarója a Tannhäusert részesítette. Franci azon
nal a zongorához ült, odavette a konyakosüveget is 
és eljátszotta a nyitányt. Közben, szokása szerint, 
minduntalan a hallgatóra nézett. Wagner szeme 
megtelt könnyel.

— Ön előtt le kell borulni. Amit a zongorán tud, 
az iszonyú és csodálatos egyszerre. Mialatt játszotta, 
valami furcsa féltékenységet éreztem. Olyan volt, 
mintha a nyitányomat ön komponálta volna éppen 
most. De százszor jobban, mint én.

— Szó sincs róla. Jól meg van az csinálva. 
Remekmű, századszor és ezredszer ezt kell monda
nom. Majd meglátja, mit fogok én ezzel csinálni 
Weimarban. Mert tudnia kell, hogy kezembe kaptam 
a weimari színházat és ott óriási terveim vannak. 
S ezek között a tervek között ön a legelső.

Wagner dadogni kezdett boldog zavarában. Alig 
tudta elhinni, amit hallott. A nagy Liszt világra 
szóló tekintélye hirtelen úgy sugárzott vakmerő 
vágyaira, mint a kinyilatkoztatás. Igen hosszan 
ereszkedtek bele a weimari teendők megvitatásába. 
Franci tisztában volt a nehézségekkel. Jól tudta,
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hogy nagy zenei műveltséggel rendelkező szakértők 
is hevesen visszautasítják ezt a muzsikát, mennyivel 
nehezebb lesz elfogadtatni egy kisváros kezdetleges 
Ízlésű és zeneileg nagyon elhanyagolt közönségével. 
De vállalta a nehézségeket. A dolognak mindenáron 
mennie kell.

— Én még most sem tudok felocsúdni egészen, 
— ujjongott Wagner — hát ön csakugyan híve az 
én muzsikámnak?

— Lelkesen hiszek benne, azonosítom magamat 
vele, minden taktusát aláírom. Magát én egysze
rűen lángelmének tartom, kedves barátom. Maga 
lesz a kezemben a zászló. Min dolgozik most?

Wagner elővette a nagy paksamétát. Annak 
címoldalára ez volt írva: Lohengrin.

— De furcsa szó. Mi ez?
— így hívtak egy Grál-lovagot. Hallott már a 

Gr ál-legendáról, Herr Hofrat?
— Hallottam valamit, de ne címezgessen engem. 

Tehát Grál-legenda. Homályosan emlékszem, hogy 
olvastam erről. Artus király, meg valami kerek 
asztal, nem?

— Ügy van. Ennek a legendakörnek kiválasz
tottam egy epizódját. De fontosabb az eszmei tar
talma annak, amit ebbe a darabba bele akartam 
írni. Már majdnem teljesen kész. A darabom alap- 
gondolata az, hogy a férfit csak az a szerelem teheti 
boldoggá, amelyet a nő fenntartás nélkül ad neki, 
teljes és tökéletes és vak hittel.

— Vagyis — szólt közbe eltűnődő mosollyal 
Franci — a nő szerelme olyan legyen, mint a vallás.

— Pontosan. Az én darabomban a Grál-lovag le
száll a Monsalvat hegyéről és feleségül vesz egy her
cegnőt, de azzal a feltétellel, hogy a hercegnő soha
sem kérdi kilétét és származását. A nő azonban nő. 
A darab a lovag misztikus távozásával végződik.

— Muszáj, hogy így végződjék? — kérdezte 
Franci, új konyakot töltve magának.
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— Hát persze. Van olyan nő, aki tökéletes hit
tel és odaadással tud szeretni?

— Én ismerek egyet. Hogy van-e még másik is, 
azt nem tudom.

Wagner rábámult pártfogójára. Nézte. Majd 
nagysokára felsóhajtott:

— Ha tudná, mennyire irigylem. De hogy visz- 
szatérjek. . .  Nem, majd inkább a zongoránál foly
tatom.

Elkezdett játszani. Közben a hangszerelést ma
gyarázta. Aztán leénekelte az összes szerepeket. 
Annyira beleélte magát művébe, hogy színészi mó
don alakított, Elza mondatainál elomló volt és 
szende, Ortrud szerepében végzetes és sötét arcot 
vágott. Közben zongorázott is, a hangszerelés rész
leteit is állandóan magyarázta, homlokán kiütött a 
verejték. Tulajdonképpen roppant komikusán ha
tott volna, de Franci nem tudott rajta mosolyogni. 
A tehetség áradata ellenállhatatlanul ragadta magá
val s ő nem is védekezett a mű elemi hatása ellen. 
Egyetlen megjegyzést engedett meg magának:

— Ez a maga királya folyton a magyarok vad 
hordáit emlegeti mérhetetlen lenézéssel. Figyelmez
tetem, hogy én is magyar vagyok. Olyan vad hordá
nak látszom? Mondja meg őszintén.

Wagner egyszerre elsápadt, mint aki tévedésből 
hivatalfőnökét vágta nyakon. De Franci mindjárt 
megvigasztalta és nagyokat nevetett. Majd megint 
komolyra fordult a beszélgetés. Wagner panaszolni 
kezdte sorsát. Elmondta küzdelmes pályafutásának 
eddigi éveit. Apját sohasem ismerte, az szegény 
rendőrségi tisztviselő volt Lipcsében és hat hónap
pal az ő születése után meghalt. Egy Geyer nevű 
színész személyében kapott mostohaapát, az ne
velte, míg az is el nem halt, akkor rokonoknál há
nyódott. Korán házasodott, felesége jóindulatú, hét
köznapi asszony, aki folyton szegénységük miatt so
pánkodik. Nem is alaptalanul, soha még gond nél-
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kül nem ébredt fel reggel. És most szegénységéhez 
fájdalom is járul: édesanyját a minap temette.

— Operából nehezebb megélni — mondta, 
hangjában nem minden irigy él nélkül — mint 
hangversenykörutakból. Kivált ha az ember olyan 
zenét ír, amelyet igazában egy-két ember ért az 
egész világon.

— Majd jóra fordul minden, ne féljen. Csak 
higyjen magában, az a fő.

Erre a mondatra a kis ember egyszerre meg
változott. Szeme villogni kezdett, szája sarkai meg
rándultak, alakja mintha megnőtt volna.

— Én? Jobban hiszek magamban, mint Isten
ben!

Ez Francinak nem tetszett. Isten neve körül nem 
értette a tréfát. De nem akart megjegyzést tenni, 
hogy a baráti hangulatot ne rontsa. Az órára pillan
tott és rémülten ugrott fel.

— Hallatlan! Két órát kések, Schumannék vár
nak. Fogalmam sem volt, hogy már ennyi az idő. 
Jön maga is?

Lóhalálában siettek a Schumann-házaspár laká
sára. Franci roppantul restelte késését. Azonkívül 
érezte, hogy megint túlsók konyakot ivott. Beszéde 
is akadozott, lába is. Tudta, hogy ebből megint baj 
lesz. De most már nem tudott segíteni.

Clara feltűnő hűvösséggel fogadta őket. Schu
mann, mint mindig, most is néma maradt, de most a 
megbántott ember haragja szikrázott szótlansága 
mögött. A késés miatt való mentegetődzés, Clara 
szemrehányása, Franci kérlelő válasza, Clara epés 
és kemény viszonválasza jó negyedóráig tartott. 
A hangulat megmentését csak a muzsikától lehetett 
remélni. Hozzáfogtak a zenéléshez. Franci a Schu
mann Trióját akarta hallani. Megszólalt a muzsika, 
és ő sokat adott volna érte, ha most nyomtalanul 
el tűnhetik. De nem lehetett. Hozzá még a zene. amit 
hallott, egyáltalában nem tetszett neki. Nehézkes
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volt, hálósipkás, kispolgári. És bár minden oka meg
volt, hogy mennél udvariasabb legyen a háziakhoz, 
képtelen volt hazudni.

— Nos, hogy tetszik? — kérdezte Clara.
— Az én ízlésemhez képest egy kicsit lipcsei.
Clara visszarettent, szép szeme viharosan el

borult. Schumann nem szólt semmit, de szája elfehé- 
redett és keze reszketni kezdett. Franci odaült a 
zongorához, hogy mentse, ami menthető. Nem ő volt-e 
a világ Orfeusza, aki még a háborgó tengert is 
le tudja csillapítani varázshangjaival? Csakhogy 
Orfeusznak most dadogtak az ujjai. Egymásután 
háromszor fogott hamisat, ami emlékezete óta nem 
történt vele. A hallgatók hangosan felszisszentek. 
Ö befejezte a számot és felkelt a zongorától. Érezte, 
hogy minden hiába. Csak egyetlen szikra kell és fel
robban a feszült hangulat. Ettől menekülni szeretett 
volna. Éppen búcsúzni készült, mikor Wagner beszél
getni kezdett darával. Mendelssohnt említette, aki 
tavaly halt meg. Dicsérték a megboldogultat.

— Nagy kár szegényért. Micsoda zenekari nyelve 
volt! Mint senki másnak!

— Kivéve Meyerbeert, — szólt közbe Franci.
Ez volt a szikra. Schumann ki nem állhatta

Meyerbeert. Most kitört.
— Micsoda? Csak nem akarja Meyerbeert Men

delssohnhoz hasonlítani?
— Persze, hogy nem akarom, — vágta vissza 

Franci, nem tudván többé parancsolni magának, —• 
nem is lehet egy napon említeni őket. Meyerbeer 
nábob volt abban, amiben Mendelssohn szatócs.

— Nézze, — mondta Schumann remegő hangon, 
— ha csak ilyen marhaságokat tud mondani, inkább 
hallgasson.

— Ne gorombáskodjék, öregem, annyit még értek 
a muzsikához, mint maga.

Ezt könnyedén mondta, inkább derűsen, hogy 
elüsse a dolgot Clara felé fordult, hogy búcsúzzék.
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De Schumann ott termett közvetlenül előtte és meg
ragadta mellén a kabátot. Ordított.

— Hallja, kicsoda maga, hogy így merészel 
beszélni egy Mendelssohnról?

Franci megrettenve nézett a dühtől eltorzult 
arcra, amelynek forró, lihegő lehellete arcát érte. El 
volt rá készülve, hogy le kell fognia a dühöngő 
embert. Wagner ijedten ugrott hozzájuk, Clara fel- 
sikoltott. Ekkor Schumann nagyot nyelt, eleresztette 
Franci kabátját, sarkon fordult, kiment a szobából 
és bevágta maga után az ajtót. Franci Clara arcába 
tekintett. És abban az arcban látta mindennek re jtett 
megoldását. Ez az asszony őt halálosan gyűlölte. Ez 
az asszony fűtötte ellene titkon a befolyásolható, 
ingerlékeny, rossz idegzetű férjet. Ez az asszony 
nem tudta megbocsátani a hódító és vonzó férfinak, 
hogy legtitkosabb gondolatait megkísértette. Jó 
darabig farkasszemet néztek.

— Mondja meg az urának, hogy ő az egyetlen 
ember a világon, akitől ezt lenyelem. Gyerünk, 
Wagner.

Elmentek. Az utcán Wagner megpróbálkozott 
társalgást kezdeni, de ő nem válaszolt. Halálosan 
szégyelte magát önmaga előtt a konyak miatt. 
S mikor végre bezárkózott szobájába, alázatos vágy- 
gyal, nagy sóvárgással gondolt arra az asszonyra, 
aki őt rendben fogja tartani. De mikor lesz az? És 
sikerül-e?

Másnap már indult tovább. Vonatja nem volt, 
postakocsival kellett mennie. Wagner kísérte az 
induláshoz. Az előző esti botrányról alig beszéltek. 
Wagner tele volt politikával. Míg a kocsi indulá
sára vártak, hosszasan magyarázta, hogy Lajos 
Fülöp bukása nem elszigetelt jelenség. Egész Európa 
forr. A dolog Szicíliában kezdődött, illetve ott rob
bant ki először. De Párizs után Berlin következik és 
Bécs. Rövidesen úgy lehet, hogy egész Európa lán
golni fog. Franci kedvetlenül hallgatta. Mindez nem
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járta meg az eszét mostanában, semmi másra nem 
gondolt, mint weimari és szerelmi terveire, amelyek 
szorosan összefüggtek egymással. Politizáló társasá
gokba nem járt, újságot nem olvasott. És mikor már 
robogott vele a postakocsi, egyszerre eszébe ötlött, 
amit Széchenyi jóslatáról magyarázott neki gróf 
Teleki Sándor: vér, tűz és pusztulás a Kossuth nyo
mán. Mi lesz a világgal? Mi lesz Magyarországgal?

Mikor Lichnovsky herceg kastélyába érkezett, a 
jóbarát sajnálkozó arccal fogadta. Rossz híreket kel
lett közölnie vele. Egész Európában lobog a forrada
lom, Párizs, Berlin, Milánó, Bécs, Pest megbolondul
tak. Azt hallani, hogy Oroszországot légmentesen el 
fogja zárni a cári kormány Európától. Külföldi uta
zásra senkinek sem adnak engedélyt. Akkor pedig a 
hercegnő otthon reked, s az egész terv, amilyen szé
pen felépítették, ugyanolyan szerencsétlenül össze is 
fog dőlni. A hercegnőtől nincs hír, hogy mikor uta
zik, ennélfogva nem lehet elébe menni.

Franci megsemmisülten omlott a nagy szalon 
karosszékébe. Olyan fehér lett, mint a fal. Félix her
ceg vigasztalni, biztatni próbálta, de hiába. A ven
dég visszavonult szobájába és bezárkózott. Órákon át 
hol le s fel járkált, hol ledobta magát a pamlagra, 
hogy kínzó gondolatai megint csak talpra állítsák,

A második napon valamennyire magához tért. 
Híreket kapott Magyarországról, amelvek enyhe vi
gasztalást adtak háborgásainak. A világnyugtalan
ság otthon jól ütött ki. Pozsonyban ülésezett a diéta 
és a vezetést ugyan Kossuth ragadta magához, de a 
mozgolódás vértelen lett. Pesten az egyetemi ifjúság 
és néhány író, köztük az a Petőfi, akit Teleki gróf 
már többször említett neki, a cenzúra engedelme nél
kül kinyomatott politikai kiáltványokat és szabad
ságverseket, az elnyomó hivatalos uralom megszep
penve visszavonult, de a dinasztia pnmoás ötlettel úr 
maradt a hullámokon: a trónörökléssel átugrottak 
egy ágat és -a rendkívül népszerű, tizennyolc éves
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Ferenc József főherceg lépett a trónra. Alkotmányos 
magyar kormány alakult, a miniszterelnök gróf 
Batthyány Lajos lett, az ő régi pozsonyi ismerőse, 
akinek házánál olyan kellemes és érdekes órákat töl
tött. A külügyminiszteri tárcát Esterházy Pál her
cegre bízták. Doborján jelenlegi urára. Különben 
egész Európában mindenütt az ő ismerősei pattantak 
az előtérbe. A francia kormány külügyminisztere 
Lamartine lett, akit majdnem nagybátyjává tett a 
sors. A milánói forradalomnak Belgiojosóné volt 
egyik főszereplője. És maga mostani házigazdája, 
Lichnovsky herceg, is tagja lett az alkotmányozó 
német nemzetgyűlésnek. Ehhez képest kettős türel
metlenséggel várta is a hercegnő híradását, hogy a 
baráti szolgálatot elvégezvén, siethessen Frankfurtba 
politizálni.

A magyar hírek nagy boldogsággal töltötték el 
Francit. Régi pesti barátja, a diplomata Schober 
báró, lelkes, német költeményt küldött neki, amely
ben a magyar hősiességet magasztalta. Nyilván nagy 
erővel csapott ki otthon a felszínre a nemzeti öntu
dat. Hogy távolról résztvegyen benne és egyszers
mind elfoglalja gondolatait, elhatározta, hogy ezt a 
verset megzenésíti. Ügy döntött, hogy kantáiét csinál 
belőle, ónekhangokra, kórusra, zenekarra.

A nap kapuja, Kelet felől 
Sötét tömegnek árja dől,
Büszkén, dacosan jő és kavarog,
A kezekben hatalmas buzogány,
Remeg a föld a lábak nyomán:
A húnok ők, a magyarok!

Naív versezet volt ez, de ő szerette. Hatalmasan, 
lüktetőn képzelte el, a zenekarba belerobogtatta a 
Rákóczi-induló gondolatát, s mikor az első strófának 
ahhoz a zárószavához ért, hogy „die Magyaren“, teljes 
erővel és diadallal feküdt rá a második vokálisra. 
Hungária-kantáténak nevezte el és nagy szeretettel
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dolgozott rajta. Ehhez a munkához menekült; mikor 
nem dolgozott, tele volt szívszorongató kétségekkel. 
A napok kétségbeejtoen múltak, a forradalmak hírei 
viharosan sokasodtak, az orosz határzár híre most 
már kétségtelennek látszott. S a hercegnőről semmi 
hír. Vacsora után minden este hosszasan beszélgetett 
a két jóbarát és ugyanazokat a kétségeket és remé
nyeket ismételgették százszor is.

— Az éjjel az jutott eszembe, — mondta egy 
este Franci, — hogy Sándor gróf mit mesélt nekem.

— Az csak valami eredeti dolog lehetett. Mikor 
együtt harcoltunk Don Carlos mellett Spanyolország
ban, az ő történetei voltak a tábor legnagyobb mu
latságai. Mit mesélt magának?

— Azt mesélte, hogy Petőfi, egy kitűnő fiatal 
magyar költő, nagy küszködés után megkapta a 
rideg apától szíve választottját. Hozományt azonban 
nem kapott semmit s neki még rendes lakása sem 
volt. A gróf erre felajánlotta a mézeshetekre a maga 
falusi kastélyát. A  költő ezt elfogadta, de kikö
tötte, hogy a grófnak is el kell onnan költöznie arra 
az időre. Körülbelül ez történik most velünk is, her
cegem. Ha a hercegnő megjön, maga rögtön elhagy 
minket.

— Én el, de viszont jön a kislány és az angol 
missz. Maguk nem lesznek egyedül. Tudja mit: men
jenek át ketten az én grätzi kastélyomba, a gyerek 
meg a missz maradjanak itt. Grätz nagyon kedves 
hely, az Isten is szerelmeseknek teremtette.

— Ó de kedves, ezt igazán hálásan köszönöm. 
Feltéve persze, hogy Carolyne hajlandó lesz velem 
kettesben maradni. Ó ha maga tudná, herceg, meny
nyire vágyódom utána. Olyan szerelmes vagyok, 
hogy már kinevetem magamat.

— Nemcsak maga, kedves Franci. Én is. Neve
tem a hóhért, hogy akasztani viszik. De csak már 
vinnék, úgy-e?

Másnap sem jött hír, harmadnap sem. És két
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heti emésztő várakozás után hír helyett betoppant 
maga a hercegnő, frissen, egészségesen, csak a ki
állott izgalmaktól még soványabban. Vele jött a kis 
Mária hercegnő is, Miss Anderson is, ahogy tervez
ték. Nem győzték mesélni, milyen izgalmakon men
tek keresztül. A határhoz ugyanazon pillanatban ér
keztek azzal a cári rendelettel, amely megtiltott 
minden kiutazást, ők  voltak az utolsók, akik még 
átjöttek. Szemök láttára utasították vissza a vám
tisztek a következő utasokat.

Mikor végre módját ejtették a szerelmesek, hogy 
kettesben maradjanak, Franci kitárta a karjait.

— Még most sem?
— De most már igen.
Megcsókolták egymást. Franci soha csókban 

ennyi boldogságot nem talált. A lélek kifürkészhe
tetlen ösztönei folytán egy pillanat századrészéig az 
az érzés szaladt át rajta, hogy az a Karolin, akit 
karjai között tart, azonos Unger Karolinnal is, 
Saint-Cricq. Karolinnal is. De ez az érzelmi délibáb 
azonnal el is foszlott. Sayn-Wittgenstein hercegnő 
volt az, akit megcsókolt, senki más, és ha a jó Isten 
segít, egy szép napon majd Liszt Ferencné.

— Jöjjön, mutatok valamit, — szólt a hercegnő.
Vendégszobája szekrényéhez ment és abból ki

vett egy kis bőröndöt. Kinyitotta. Vastag ezer-rube
les kötegek voltah benne.

— Mi ez? — kérdezte Franci.
— A Mária pénze a maga kívánsága szerint. 

Egy millió rubel készpénz. Ezer darab ezres. Eny- 
nyiért adtam el a birtok egy részét.

Franci félretolta a kis bőröndöt és megint kar
jába akarta venni az asszonyt. De az húzódozott.

— Ne, ne. Bejöhet Mária, vagy a missz, vagy 
egy lakáj.

— Jól van. Nem erőszakoskodom. De van egy 
tervem. Félix herceg pár napra kölcsönadja nekünk 
a grätzi kastélyt. Jöjjön oda velem a leánya és a
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kisasszony nélkül. Megbeszéltem a herceggel, hogy 
nem lesz ott, csak számomra egy inas és a maga 
számára egy komorna, aki főzni is tud. Jön velem? 
Vagy nem vágyik odajönni?

A hercegnő elkomolyodott,
— Nézzen a szemem közé, Franci! Én halálosan 

szerelmes vagyok magába. És azt hiszem, sokkal 
jobban vágyom odamenni, mint maga.

— De?
— Nincs semmi de. Megyek. Akár holnap is. De 

most menjen ki innen, mert át akarok öltözködni.

V.

Pestről azt írták neki, hogy itt volna az alka
lom hazajönni és politikai szerepet vállalni. A világ
hírű magyar előtt most a legmagasabb polcokra 
nyitva volna az út. Csodálatosképpen Belloni, aki
nek Pesthez nem volt semmi köze, Párizsban hallott 
erről. De találkozott kintjáró magyarokkal, akik 
határozott formában vélték tudni, hogy Liszt Ferenc 
hazájába költözik és politizálni fog. Belloni tehát 
hosszú levelet írt és megkérdezte: mi igaz mind
ebből?

Erről beszélgetett a két szerelmes a grätzi kas
tély magányában. Egymás kezét fogták és olykor 
azoknak gyengédségével pillantottak egymás sze
mébe, akik már ismerik egymás teljes odaadását.

— Eszem ágában sincs a politikába ártanom 
magamat. Ez a szamár Belloni azt írja, hogy ő a 
híren nem csodálkozik, mert minden nagy ember 
becsvágyát jogosultnak tartja. Fogalma sincsen róla, 
hogy milyen ember vagyok. Kénytelen voltam nyolc 
hosszú oldalon keresztül megmagyarázni álláspon
tomat, nehogy még szamárságokat hireszteljen 
rólam Párizsban és nyugtalanítsa anyámat.

— Mit írtál neki?
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— Azt írtam neki, hogy sokféle becsvágy van 
a világon. A kezdetleges ember számára a becsvágy 
a magas állásokat és a kitüntetéseket jelenti, a 
lexikonban álló terjedelmes életrajzot. Az ilyesmin 
én túl vagyok, mint a felnőtt ember a gyerekjáté
kon. Az anyagi gondolkozású, reális ember számára 
a becsvágy a kézzelfogható sikert jelenti, a pénzt, 
az élet élvezésének eszközeit. Ehhez nekem nincs ér
zékem. Az igazi ember számára a becsvágy azt a 
lehetőséget jelenti, hogy eszméit megformálhassa és 
kifejezhesse. Ezt meg lehet csinálni a politikában 
is, ha valakinek politikai eszméi vannak. De nekem 
művészi eszméim vannak. A politikához semmi 
közöm. Lenézném magamat, ha csak hírnévért és 
szereplésért vállalnék bármilyen feladatot. Isten ki
szabta az én kötelességeimet, ő ellene vétkeznék, ha 
azokat cserben hagynám. Tudja milyen mondat ju
tott eszembe, mikor válaszoltam Belloninak? János 
evangélista egy mondata. Az én kötelességem azon 
munkálkodni, hogy ezt a mondatot elmondhassam: 
„És az ige testté Ion és mibennünk lakozék.“ Az ige 
itt van a lelkemben és a tehetségemben. Testté kell 
lennie. Ennélfogva végzem a dolgomat: muzsikálok.

— Tiszta és nagy lélek vagy. Imádlak. De miféle 
szerep juthatott volna neked a politikában?

— Tudom is én, például a kultuszminisztérium 
körül, vagy még inkább a diplomáciában valami. 
Hiszen Esterházy herceg a külügyminiszter. De hát 
erről beszélni sem lehet. Mindenekelőtt már csak 
azért sem, mert a magyar politikában nincs állás
pontom. Ott két nagy politikai gondolat birkózik 
egymással: a tüzes felforgatásé és újításé, másfelől 
az óvatos, konzervatív, lassú haladásé. Ha most 
húsz éves volnék, kétségkívül a forradalmi iránnyal 
tartanék. De nem vagyok már húsz éves. És ha 
valakinek alkalma lehetett a tömegekből kiábrán
dulni, nekem volt. Huszonöt esztendeig dolgoztam a 
tömegnek. Eljutottam oda, hogy „odi profanum vul-
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gus“. Magyarországon most az a Kossuth tartja 
kezében a dolgokat, aki remek népszónok és a 
tömegre támaszkodik. Ellenfele, Széchenyi, a józan 
és művelt koponyákra. Hogy kinek a módszere 
jobb, azt én nem dönthetem el, mert ilyen okos nem 
vagyok és az otthoni viszonyokat nem is ismerem 
eléggé. De érzéseim szerint ettől a Kossuthtól kissé 
idegenkedem. Széchenyit nagyon jól ismerem és 
nagyon szeretem. Talán Kossuthról is másképpen 
beszélnék, ha ismerném. Nem tudom. A lényeg az, 
hogy nekem hivatásom van és munkám. Annál a 
munkánál van a helyem. Magával együtt, Carolyne.

— Szeretsz?
— Imádom.
— Mondd csak, nem veszed észre, hogy én foly

ton tegezlek, te pedig folyton magázol?
— De igen, észre veszem. Nekem valahogyan 

nem jön a számra a tegezés. Talán lassanként meg 
fogom szokni.

Nem mondott igazat. Tudta, hogy nem fogja 
megszokni soha. A tegezéstől büszkesége tartotta 
vissza. Az a túlságosan érzékeny büszkeség, amely 
már eleve ösztönszerűen tiltakozott a vád ellen, 
hogy mohón siet egy hercegnőt tegezni. S ez a büsz
keség még most is élt benne, mikor teljes szívével, 
szeplőtelen boldogságban szeretett egy asszonyt.

Pár napot töltöttek csak Grätzben, a magányos 
szerelem leírhatatlan édességű nászának napjait. 
Aztán útnak indúltaík, mert igyekezniök kellett 
Weimarba s útközben még több helyen meg akartak 
állapodni. Mária hercegnő és Miss Anderson csat
lakoztak hozzájuk. Négyesben mentek el Bécsbe. 
Az osztrák fővárost teljes felfordulásban találták, 
az utcákon barrikádok emelkedtek, minden ember 
fegyvert hordott, százezrekre rúgó forradalmi tö
meg tűnt elé a földből, a dinasztia nem volt Bécs- 
ben. Franci és Carolyne kíváncsian sétálgattak a 
felszedett kövezetű utcákon, Franci gomblyukában
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ott díszelgett a piros-fehér-zöld kokárda, amely 
most nagyon sokat jelentett Bécsben: a bécsi for
radalom várva-várta a magyar forradalom töme
geit. Gyakran ráismertek Francira a bécsi utca 
nemzetőrei és megéljenezték. Ő kalapját lengette 
feléjök, pénzzel és szivarral traktálta őket. Szerená
dot is kapott, ki kellett jönnie a London-szálló erké
lyére és beszélnie a néphez. Carolyne hercegnő bent 
ült a szobában boldogan, de mégis boldogtalanul, 
hogy egyelőre még nem állhatott oda az erkélyre 
híres szerelmese mellé.

Bécsből elutaztak Doborjánba; a hercegnő látni 
akarta azt a házat, melyben szerelmese született, és 
imádkozni akart abban a kis templomban, amely
ben szerelmese először imádkozott. Megint nép
ünnepség volt Doborjánban, egész nap tartó ingyen 
dínom-dánom és sok pénz a szegényeknek. Kismar
tonban is jártak, megnézni az Esterházy-kastélyt. 
De aztán mentek Weimarba.

Egy júniusi napon értek oda. Két különböző 
szállóban vettek lakást. A hercegnő azonnal kihall
gatásra jelentkezett Mária Pavlovnánál. A nagy
hercegnő még aznap fogadta. A kihallgatás másfél 
óra hosszat tartott.

— Gyorsan, gyorsan, — faggatta Franci kedve
sét, mikor az végre lejött a kastélyból, — mesélje 
el részletesen.

A hercegnő elmesélte részletesen. Igen jóindu
latú és biztató fogadtatásban volt része. A nagyher
cegnő mindent megigért. A legapróbb részletek fe
lől is kikérdezte, aztán azt a tanácsot adta, hogy a 
hercegnő forduljon egyenesen a cárhoz, írjon neki 
őszinte és alázatos levelet, igyekezzék a cár bizal
mát megnyerni, mert a nagyhercegnő értesülése 
szerint a cár őt, mint lengyel nőt, orosz-ellenesnek 
tartja. Azonkívül Francira sem szívesen gondol 
vissza; a cár még nem felejtette el azt az udvari 
hangversenyt, amelyen egy zenész merészkedett őt
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virágnyelven rendreutasítani. Súlyosbítja a hely
zetet, hogy Wittgenstein herceg fivére, aki Caroly- 
net mindig gyűlölte, most igen kedvelt és befolyá
sos embere a cárnak és kétségkívül minden eszközt 
meg fog ragadni, hogy a nagy Ivanovski-vagyont, 
vagy legalább annak el nem adott részét, ki ne en
gedje a Wittgenstein-családból. Azt sem szabad 
elfelejteni, hogy a cár, mint orosz alattvalóinak 
igaz atyja, szenvedélyes híve a görögkeleti egyház
nak és még a protestánsokat is jobban szíveli, mint 
a római katolikusokat. Szóval a cár jóindulatát 
ebben a dologban rendkívül nehéz lesz megnyerni, 
Mária Pavlovna azonban mindent elkövet, hogy 
bátyját kedvezően hangolja.

— Meghívott holnapra teára udvari emberek
kel, hogy itt a társadalmi pozíciómat erősítse. Álta
lában nagyon kedves volt hozzám. Magáról külön 
nagy szeretettel beszélt. De lehet olyan ember a 
világon, aki magát nem imádja?

— Hogyne. A cár.
— Miért olyan rosszkedvűen mondja ezt? Hiszen 

jó híreket hoztam.
— Az a sok nehézség, amit felsorolt, nagyon 

elszomorít. De ha minden kötél szakad, még mindig 
hátra van Amerika.

Erről már a grätzi napok alatt is komoly for
mában beszéltek. Ha egyesüléseket világi akadá
lyok lehetetlenné teszik, s ők társadalmi szégyen és 
kiközösítés nélkül nem maradhatnak egymás mel
lett, kimennek az újvilágba szerencsét próbálni. 
Muzsikusok, akik ott jártak, sok pénzzel szoktak 
visszatérni, a komoly zenei munkának ott is van 
tere. Még Bécsben intézkedett, hogy egy hamburgi 
utazási iroda számlát nyisson számukra. Erre a 
számlára befizették négy hajójegy árát. Amikor 
akarták, igénybe vehették a négy jegyet New- 
Yorkba.

Ennél a végső megoldásnál azonban még nem
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tartottak. Egyelőre méltó szállásról kellett gondos- 
kodniok a hercegnő számára, még pedig olyanról, 
amelybe majd Franci is beköltözhetik, mihelyt az 
egyházi válás elintéződik. Addig Carolyne állandóan 
megtartja itteni lakását, még ha a forma kedvéért 
egy időre el-elmegy lakni Drezdába, vagy Mün
chenbe, vagy akárhova.

Kicsiny hely volt Goethe és Schiller világhírű 
városa, nem tartott sokáig a lakáskeresés. Az Alten- 
burgot ajánlotta valaki, amelynek első emelete most 
üres volt. Azonnal megnézték és rövid alkú után a 
hercegnő ki is vette. Szép kétemeletes ház volt ez az 
Ilm túlsó partján, ahol magas dombra kapaszkodik 
a Jena felé vezető országút. A nagyhercegi palotától 
csak pár percet kellett gyalogolni jobbfelé, átmenni 
a kis hídon és felkapaszkodni a lejtőn: ott állott a 
nagyon régi épület sűrű csalit spanyolfala mögött. 
Az első emelet ablakaiból le lehetett látni a kis Ilm 
idillikus medrére és azon túl a klasszikus városkára. 
A hercegnő még aznap nekifogott, hogy megtervezze 
és beszerezze a berendezést.

A cárnak szóló hosszú levelet megírta, a válás 
dolgában egyelőre nem volt mit tennie. Serény na
pok következtek, a fészekrakás szeretetteljes mun
kájának ideje. Franci boldogan hozatta el Párizsból 
azt a rengeteg holmit, amelyet állandó otthon hiá
nyában ott kellett tartania. A berendezés terve már 
olyan lakást ábrázolt, amelyben házaspár lakik egy 
leánygyermekkel és nevelőnővel.

Franci is hozzálátott a maga munkájához. 
A színház most nyári szünetet tartott, a nézőteret 
átalakították. Az átalakítást az tette szükségessé, 
hogy a szabadelvű új kormányzat megszüntette a 
nemesség és a polgárság külön helyét, ezentúl min
den weimari polgár odaülhetett, ahová jegyét meg
váltotta. Míg más országokban trónok recsegtek és 
vér folyt, addig a weimari nagyhercegségben ez lett 
a negyvennyolcas idők legszembetűnőbb vívmánya.

5*



68 HARSÁNY! ZSOLT

De a weimariak nagyon nagyra voltak vele és job
ban ünnepelték nagyhercegöket, mint valaha. 
A színház tehát néma volt, de a következő idényre 
készülni kellett. S akire Franci a legnagyobb súlyt 
helyezte, az éppen most magától jelentkezett. Wag
ner Kichardtól a következő levelet kapta:

„Legkitűnőbb barátom! Legutóbb azt mondta 
nekem, hogy egy időre lecsukta zongoráját. Azt 
hiszem, a bankári pályára lépett. Nekem viszont 
rosszul megy és villámként ötlött most eszembe 
a gondolat, hogy Ön segíthetne rajtam. Három 
operámat a magam költségén adtam ki, több 
helyről kéregettem össze kölcsön a szükséges 
összeget. Ezeket a kölcsönöket most mind fel
mondták, egy hétig sem bírom már tovább, 
mert minden kísérletem, hogy a kiadói jog
címet akár csupán kész kiadásaim megtérítésé
ért is eladjam, eredménytelen maradt. Más kö
rülmények is hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a 
helyzet igen veszedelmessé váljék rám nézve. 
Titokban azt kérdem magamtól, mi lesz most 
belőlem? ötezer tallér az az összeg, amelyről szó 
van, ennyi az operáimba fektetett pénz, ha le
vonom az eddigi bevételeket és a honorárium
ról lemondok. Tud ennyi pénzt előteremteni? 
Van ennyi pénze, vagy van valakije, aki az ön 
kedvéért hajlandó ennyit letenni? Nem lenne 
nagyon érdekes, ha éppen Ön lenne operáim 
kiadó-tulajdonosa? Meser zeneműkiadó barátom 
ugyanolyan tisztességesen folytatná a bizo
mányi üzletet az Ön számlájára, mint ahogy 
eddig az enyémre tette. Egy ügyvéd elrendez
hetné az egészet. És tudja, mi következnék 
mindebből? Ismét emberré lennék, emberré, 
akinek lehetővé lett élnie, művésszé, akinek 
nem kell ezentúl minden garasért külön aggód
nia, hanem boldogan és örömmel tudna dől-
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gozni. Kedves Liszt, ezzel a pénzzel a rabszolga
ságból vált ki engem! Érek annyit magának, 
mint hűbéres? Erre várja gyors válaszát igaz, 
tisztelő barátja, Wagner Kichard.“

Francit ez a levél a legnagyobb zavarba hozta. 
Éppen nem volt pénze. Gyermekeiért most küldte 
el az igen magas intézeti díjakat, új otthonának 
megalapítása rengeteg pénzét vette igénybe, utóbbi 
időben nagyon sokat adott ki kölcsönkérőknek. Tel
jességgel képtelen volt ekkora összeget előterem
teni. Pedig ennek az embernek mindenáron szere
tett volna segítségére lenni. Töprengett, hogy mit 
csináljon, s eközben újabb sürgető levél jött Wag
nertől. Sőt megjött ő maga személyesen is: odajött 
Weimarba, hogy pártfogója valahogyan, akárhogyan 
segítsen rajta.

Ültek együtt és tanakodtak. Nem mentek sem
mire. Legalább is a rögtönös segítség dolgában nem. 
Wagner keserűen panaszkodott:

— Én tudom, hogy az én Tannhäuserem remek
mű. Kierőszakoltam Drezdában a bemutatóját, meg
bukott. Kierőszakoltam egy felújítást, megbukott. 
Nincs színigazgató, aki ehhez a darabhoz egy ujjal 
is hozzá merne nyúlni, öntől éppen nem kérhetem, 
hogy Weimarban bemutassa. Az ön munkája most 
indul. Tudom, hogy ebben nekem is szerepet szánt, 
de meg tudom érteni, hogy csak később. Előbb itt 
meg kell erősödnie. Pedig ha tudnám, hogy a darab 
színre kerül, akkor tudnék várni. Mert akkor a hite
lezőim is várnának.

— Ügy? Akkor nyugodtan hazautazhatik. 
A Tannhäusert be fogom mutatni.

Wagner szeme nagyot szikrázott az örömtől.
— Meg meri ezt tenni? Van annyi bátorsága?
— Ehhez nem bátorság kell, hanem hit. És én 

hiszek Önben. Utazzék nyugodtan haza. Illetve most 
rögtön még ne utazzék, mert előbb be akarom mu-
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tatni Sayn-Wittgenstein hercegnének, aki elsőrangú 
műértő és akinek már játszottam a Tannhäusert.

Elvitte a hercegnőhöz. Carolyne tüntető nyájas
sággal és figyelemmel fogadta azt a zeneszerzőt, aki 
kedvese tervei közt olyan fontos szerepet játszott. 
Igyekezett általános művészi kérdésekről beszél
getni, de Wagner minduntalan visszavitte a szót a 
Tannhauserre. Egy órával előbb még nem merte 
remélni, hogy darabja színre kerül Weimarban. És 
most egymásután vetette fel a kérdéseket. Kap-e 
elég tisztességes szereposztást? Lesz-e majd ele
gendő pénz, hogy a Vénusz-barlang pompás és gaz
dag díszletet kapjon? Meg lehet-e majd állapodni 
Ziegesaar intendánssal, valami különlegesebb szer
zői honoráriumban? Mert ha művét nem játsszák a 
legkitűnőbb erők a legpazarabb előadásban és ő nem 
keres jócskán rajta, akkor kár is erőszakolni a dol
got. Közben folyton szörnyű szegénységét, zenéjé
nek félreismertségét és önmagával való meghason- 
lását hangoztatta, úgy hogy Franci csupa vigaszta
lásból fűt-fát megígért neki. Mikor végre Wagner 
nagy hálálkodások közepette eltávozott, a hercegnő 
így szólt:

— Mondja, Franci, nem zsidó ez a maga fel
fedezettje?

— Dehogy zsidó. Rendőrtisztviselő volt az apja 
Lipcsében. Az nem zsidó foglalkozás. Miért kérdi?

— Mert ördögi ügyességgel tud tárgyalni. Mi
alatt maga valósággal az életét mentette meg, ő 
húsz súlyos ígéretet szorított ki magából anélkül, 
hogy maga észrevette volna.

— Hogyne vettem volna észre. De neki igaza 
van. Ezt így kell csinálni. Ez az ember tiszteli a 
saját művét és saját tehetségét. Ez fontos jele a 
nagy művésznek. Hogy mellesleg milyen üzlet
ember, vagy mib^en érvénvesülő, az a művészet 
szempontjából lényegtelen kérdés. A Tannhäuser 
remekmű. Sem ő nem fontos, sem én, sem a weimari
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színház, csak a Tannhäuser. Amely esetleg csúnyán 
meg fog itt bukni. De azzal nekem nem szabad 
törődnöm.

Ettől kezdve teljes erővel rávetette magát a 
Tannhauser-kérdésre. Az udvarnál egyelőre nem kö
zölte szándékát. Tartania lehetett tőle, hogy a nagy- 
hereegék sok kéretlen művészi tanácsadója idő előtt 
elrontja a dolgot. Hanem irt egy hosszabb tanul
mányt franciául a darabról. Neve egész zenei tekin
télyével állást foglalt a részletesen elemző, lelkes ta
nulmányban az ismeretien ember műve mellett, 
hangjegy-idézeteket közölt belőle és a terjedelmes 
esszét elküldte Párizsba a Journal des Débatsnak.

Most már ráért komponálni is. Bár szállása az 
Erbprinzben nem adott elég kényelmet a munkához, 
könyvei és kottái egymás hegyén-hátán hevertek szé
kekre és a földre rakva, de legalább ideje most már 
volt. Hosszú, hosszú évek óta most volt része először 
az állandóság érzésében és mindegyre csodálkoznia 
kellett, hogy aki nem ad hangversenyeket, akinek 
nem kell órákat töltenie ujjgyakorlatokkal, annak 
milyen hosszú a napja, s az alvás mellett mi min
den kitelik a huszonnégy órából. A hegyi szimfóniá
nak feküdt neki. Elég régóta készült ezt megcsi
nálni: idestova tizenöt esztendeje. A főbb vonalakkal 
elkészült /tnáx Woroninczében, most aztán megcsi
nálta az Egészet végig. Meg volt elégedve vele: azt a 
mély tragikumot igyekezett benne a zene nyelvén 
elmondani, hogy a természet milyen komikus, s ebbe 
a harmóniába milyen ősi fájdalmat jajgat bele a ter
mészet ura, az emberi lélek. A szordinós hangszerek 
rejtelmes zsongásának hátterére illatos oboa-szólam
ban rajzolta rá a természet szépségeinek boldog dí
cséretét, majd a levegőég és tenger hatalmas isten- 
dícsérő zsoltárába kegyetlen élességgel döfte bele a 
fahangszereket, hogy az emberi jajongást ábrázolja 
velők. De egy lépéssel tovább ment, mint Victor 
Hugo, aki költeményét a tragikus kérdőjellel fejezte
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be. Ö hozzáköltött még egy tételt: andante religiöse. 
Ezzel válaszolt Hugónak is, önmagának is.

Mert mostanában nagy szüksége volt arra, hogy 
valamilyen eszme és hit ölén menekvést találjon a 
saját lelkében feltörő jajok fájdalma elől. Magyar- 
országról súlyos hírek érkeztek. A horvátok fellázad
tak a magyar korona ellen és Jellacie bán, aki élökre 
állott, szabályos háborút indított. A magyar kor
mány hiába fordult védelemért a magyar koronához; 
nyilvánvaló lett, hogy a dinasztia maga bíztatja hor- 
vátjait Kossuth kényelmetlenné vált országa elleni. 
Igen sok vér folyt már és Franci borzadva olvasta az 
újságok híreit. A hírek szerint Jellacie győzelmesen 
haladt Bécs felé és rövidesen fel fogja szabadítani a 
Habsburgok számára a barrikádokon fellázadt Bé
cset. Akkor aztán Ausztria egész ereje a magyarok 
ellen fordul.

— Milyen okos volt maga, Franci, — mondta a 
hercegnő — hogy nem elegyedett a magyar politi
kába.

Franci komoran bólintott.
— Okos voltam. És most boldogtalan vagyok. 

Széchenyinek igaza lesz. Isten irgalmazzon az én 
kedves, szép Magyarországomnak.

Ez október közepén történt. Rá három napra, 
október tizenkilencedikén, Franci lélekszakadva ro
hant az Altenburgba. Egy újságot vitt mutatni a 
hercegnőnek. Keze reszketett, mikor átadta az újsá
got, s a hercegnő felsikoltott, mikor elolvasta. Az új
ságban az állott, hogy Lichnovsky Félix herceget, a 
fiatal képviselőt, a frankfurti csőcselék felismerte az 
utcán, mikor barátja, Auerswald tábornok társasá
gában kilovagolt. A herceg is azok közé tartozott, 
akik a frankfurti nemzetgvűlésen a népszerűtlen 
malmöi fegyverszünet mellett szavaztak. A tömeg 
tüntetni kezdett ellene, menekülnie kellett. Egy pin
cében rejtőzött el, de rátaláltak, elévonszolták és 
kegyetlen kínzások közepeit kivégezték.
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Franci mélyen meggyászolta a szép, kedves, élhi- 
vágyó, életélvező herceget. Harminchetedik születés
napját komor hangulatban ülte meg az Altenburgban 
szerettei között. Még le sem csillapodott fájdalma a 
herceg borzalmas halála felett, Bécsből az a hír jött, 
hogy jóismerősét, Latour gróf hadügyminisztert, az 
utcai tömeg megtámadta, félig agyonverte, aztán 
felakasztotta egy lámpa vasra. Ugyanekkor jött az a 
hír is, hogy Lamberg grófot, akit az ifjú császár, 
Ferenc József, különleges megbízatással küldött 
Pestre, az utcai tömeg a Lánchíd fejénél megtá
madta és meggyilkolta. Ezzel Magyarország végzete
sen magára vonta az osztrák hadsereg úgyis biztos 
bosszúját.

— Széchenyinek volt igaza, Carolyne. Magyar- 
országnak vége. És éppen a Lánchídon ölték meg azt 
az embert, a Széchenyi Lánchídján . . .

A hercegnő megölelte Francit.
— Szegény kedvesem, én érzem, hogy maga most 

mit érez. Én lengyel vagyok. Hogyan fogja ezt el
viselni'?

— Chopinmal akkor ismerkedtem meg, mikor 
Lengyelország elveszett. Chopin dolgozni jött 
Párizsba. Én Weimarban fogok dolgozni.

VI.

A weimari színház minden esztendejének hagyo
mányos ünnepnapja volt február tizenhatodika, a 
nagyhercegnő születésnapja. Erre az alkalomra min
dig valami nagyon érdekes eseményről gondoskodott 
a színház. Franci kitervezte magában, hogy a Tann
häuser vakmerő bemutatóját még nagyobb vakmerő
séggel tetézi: kitűzik erre a napra.

Alaposam meggondolt terv szerint járt el. A 
nagyhercegnének adott zeneelméleti órák alatt elő
hozta a Tannhäuser nyitányát. Megmagyarázta a
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fenséges tanítványnak, hogy mi ebben a szerzemény
ben a szép és művészien merész. Az öreg dáma figyel
mesen hallgatta a magyarázatot a zongora mellett. 
Vadnak és barbárnak találta először az egészet, de 
lassanként kezdte megszokni. Mikor eddig eljutottak, 
Franci kiiratta a nyitány hangszer-szerepeit, betaní
totta és egy novemberi estére kitűzte. Elég zagyva 
műsor volt: a Hugenották negyedik felvonását ját
szották hozzá díszletekkel, jelmezekkel, záradékul 
pedig a színház gépmestere rendezett nagyszabású 
produkciót: a nagyhercegnétől kapott rajz alapján a 
színpadra varázsolta a peterhofi cári kastély szökő- 
kútját, valódi vízsugarakkal. A közönségnek nem a 
Tannhäuser, hanem a szökőkút tetszett legjobban. 
De Francinak ez mindegy volt. Ö azt akarta, hogy a 
nagyhereegné zenekarral hallgassa meg a Wagner- 
muzsikát.

— Hogy tetszett, fenség? — kérdezte, belépve az 
udvari páholyba.

— Nagyon tetszett, — felelte a nagyhercegné, — 
furcsa, vad muzsika, de csakugyan rendkívül egyéni 
és tehetséges.

— Boldog vagyok, hogy ez a véleménye. Holnap 
lesz erről valami előterjeszteni valóm.

Másnap a zeneelméleti órán előhozta a kérdést. 
Most már végigment a nagyhercegnővel nagyjából 
az egész darabon. Aztán így szólt:

Mit szólna fenséged, ha fenséged születésnap
jának tiszteletére ezt a darabot mutatná be a weimari 
színház?

— Annyira a lelkén fekszik magának ez a zene?
— Fenség, én ezzel a zenével saját személyem- 

ben azonosítom magam. Szíveskedjék olybá venni a 
Tannhäusert, mintha az én darabom lenne.

— Ha így nekem szegezi a kést, nem felelhetek 
egyebet, mint igent.

— Szóval közölhetem az intendánssal, hogy a
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Tannhäuser ünnepi bemutatójához az udvar hozzá
járult?

— Közölheti. Az intendáns holnap jelentse ezt 
hivatalosan a férjemnek, a férjem hozzá fog járulni.

Franci rohant Ziegesaarhoz. Ez finom ízlésű, 
emelkedett szellemű ember volt, a zenéhez sokkal 
többet értett egészséges ösztönével, mint mások 
szakszerű tudásukkal. A Tannhauser-nyitány nagyon 
megkapta érdeklődését. S mikor most Franci eléje 
állott a merész tervvel, szívesen segítette az eszmét. 
Három nap múlva a színháznál már közhírré lett, 
hogy februárban ünnepi előadásul a drezdai kar
mester bukott operáját fogják játszani, amelyet 
minden színház mosolyogva utasított vissza. A hír 
az énekeseket is, a zenészeket is elképpesztette. 
Elment az esze ennek a Lisztnek?

Este az Erbprinzben vacsorázott. Nagyon rossz 
kedve volt, mert Magyarországról végzetes és véres 
híreket hoztak az újságok. Ferenc József serege 
Windischgraetz herceg vezetése alatt egyik csatát a 
másik után nyerte. Kossuth detronizálta a Habsburg- 
házat s ezzel elvágta a béke útját. A híreket német 
és osztrák források adták közre, ezért sokat le kellett 
vonni belőlük, de ha fele igaz volt az egésznek, már 
ez is -elég volt a kétségbeeséshez. Schober, aki, mint 
osztrák követségi tanácsos, most Weimarban szol
gált, kénytelen volt a végzetes híreket megerő
síteni. Franci szórakozott volt és ideges. Va
csorázó társasága még idegesebbé tette, mert 
valamennyien a Tannhauserről beszéltek és nem 
titkolták, hogy a darab kiválasztását elhamarkodott 
dolognak tartják. Kivált egy von Mangold nevű 
udvari kamarás, aki nagyképűségéről volt neveze
tes, hangoskodott nagyon.

— Én nem értem magát, mester, hát nem talált 
más darabot?

— De találtam. Van Berlioznak egy Benvenuto 
Cellini című operája. Ha az új zenei mozgalmaknak



76 HARSÁNYI ZSOLT

akarok teret adni Weimarban, Berliozt illetné az 
első szó. ő  hamarabb kezdte a maga dolgát, mint 
Wagner. De a Benvenuto Cellini szerzője francia, 
tárgya olasz. Ildomtalannak tartanám egy német 
nemzeti ünnepen ezt játszani. Wagner német ember 
és darabja is német tárgyú. Ne higyjék az urak, 
hogy ez az egész ügy olyan egyszerű volt számomra. 
Én például Meyerbeert nagyon szeretem és sokra 
becsülöm. Az ünnepi előadásnál ő is számba jöhetett 
volna. Én mégis Wagnert választottam, pedig tudom, 
hogy ez a Wagner fogja ledönteni Meyerbeert a 
hangszerelés trónjáról. Én mindezt alaposan végig
gondoltam, az urak nyugodjanak bele, punktum.

— De én nem nyugszom bele, — szólt sértődöt
ten von Mangold, — és ha kikényszeríti belőlem a 
véleményemet, én ezt a választást szamárságnak 
tartom.

Franci meglepetve pillantott rá a heves emberre. 
Ilyet még nem mondtak neki Weimarban.

— Szamárságnak tartja? Én viszont jól tudom, 
hogy az utamon jobbról is, balról is szamarak ma
radnak el mellettem, de én mégis megyek a magam 
útján. A Tannhäuser színre fog kerülni, értette?

A kamarás el sápadt, nem válaszolt, felkelt, eltá
vozott. Pár nap múlva Franci idézést kapott a 
weimari alsóbírósághoz, A kamarás feljelentette: 
Liszt Ferenc csupa szamárnak nevezte a weimari 
közönséget. Már pedig a weimar-eisenachi nagyher
cegség büntetőjogának ilyen és ilyen paragrafusa 
szerint a polgárság egyetemének megsértése üldö
zendő. Megtette vádlott a szó szerint idézett kije
lentést?

— Megtettem. A tanuk kihallgatása felesleges. 
Csak nem úgy értettem, ahogy a panaszos.

— Sajnálom. Kimondom az ítéletet: húsz tallér 
pénzbírság. Megnyugszik az ítéletben, vagy felleb
bez a jénai fellebbviteli bírósághoz?

— Fellebbezek.
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A tárgyalás öt percig tartott. A fellebbezés he
tekig. Franci szeretett volna kibújni a bőréből ha
ragjában, mikor a legserényebb színházi próbák ide
jén el kellett vesztegetni egy napot a jénai tárgya
lás miatt. Pedig az csak formaság volt. A jénai 
bíró bizalmas értesítést kapott Mária Pavlova nagy
hercegnőtől, hogy az udvar nem óhajtja ugyan a 
független bíróság véleményét befolyásolni, de nem 
tartaná kívánatosnak Liszt Ferenc elmarasztalását. 
A jénai bíró jogerősen felmentette á vádlottat.

A vádlott gyorsan megebédelt Gille nevű barát
jával, a legmodernebb jénai zeneértővel, aztán rohant 
vissza Weimarba. A feje főtt a sok gondtól. A zené
szek kinevették a muzsikát. Szemben nem mertek 
nyilatkozni, de mihelyt Franci hátat fordított nekik, 
kicsúfolták az egész ügyet. Hányi-veti módon pró
báltak, emberfeletti erőre volt szüksége a karmes
teri pálcának, hogy valamit kicsiholjon belőlük. Az 
énekesek immel-ámmal tanulták szerepeiket, rette
netes bukásra voltak elkészülve. A díszletek nem 
valami fényesen sikerültek, és még a jóindulatú 
intendáns is sziszegett, mikor még egy kulisszára és 
még egy rend jelmezre kellett a pénz. A címsze
replő Götze hat nappal az előadás előtt visszaadta 
a szerepet, beteget jelentett és ágyba feküdt. Fél
tette népszerűségét a bukástól. Franci azonnal 
elküldte Genast rendezőt Drezdába, bírja rá az ere
deti Tannháusert, a kitűnő Tichatscheket, hogy jöj
jön át kisegíteni. Az jött volna szívesen, de a drez
dai intendáns, Lüttichau, aki Wagnert szívből nem 
szerette, megtagadta a szabadságot. Franci az 
udvarhoz szaladt protekcióért, de a legrosszabbkor 
zavarta a fenséges családot: a trónörökösné gyerek
ágyban feküdt. Minden baj összejött, minden rosz- 
szul ment, Franci teljesen berekedt a sok ordítozás- 
tól, még hozzá meghűlt, lázasan járt próbákra s 
éjszaka a köhögéstől nem tudott aludni.

És az ünnepi estén a Tannhäuser mégis színre-
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került. A karnagyi emelvényen ott állt frakkosan a 
borotvált arcú, hosszúhajú ember, aki konok erő
szakkal és szívóssággal hajszolta ki az előre elve
szettnek vehető ügyet. Az udvari páholyban ott ült 
a dinasztia, kíváncsian, hogy vájjon mi lesz ebből 
az esztelen dologból, amelybe bogaras kedvencök 
belevitte őket. Egy másik páholyban pedig ott ült 
Sayn-Wittgenstein hercegnő, arcán a rettentő izga
lom sáppadtságával. A szerző maga nem lehetett 
jelen, mint színházi karmester, nem hagyhatta ott 
drezdai dolgait.

Az ünnepi este nevetséges kudarcától csak csoda 
menthetett meg. S ez a csoda megtörtént. A darab 
nem bukott meg. A nyitányt, amelyet már másod
szor hallott a közönség, lelkesen megtapsolták. 
Tichatschek, a német színpadok egyik legjöbb teno
ristája, ez az igazi művész, aki végül mégis csak meg
kapta szabadságát, gyönyörűen énekelt. A zenészek 
magok sem tudták, mi van velük: valahonnan va
lami ismeretlen láz áradt széjjel, amely ellenállha
tatlanul magával ragadta őket. Ugyanez történt az 
énekesekkel, sőt a közönséggel is. Mintha egy orv 
szellem mindenkit hipnotizált volna. Az első felvo
nást erős taps jutalmazta, a másodikat még erősebb. 
Mikor pedig Milde, a jóhangú baritonista rágyújtott 
Wolfram szerepében az esti csillaghoz énekelt dalra, 
a közönség beletapsolt a darabba. A közönség úgy 
oszlott szét, hogy az ünnepi előadásnak nagy sikere 
volt.

Harmadnap megismételték az előadást, pedig 
eleinte kizártnak tetszett, hogy a bemutatón kívül 
még egyszer el lehessen játszani. A második előadás 
is tele volt közönséggel, még harmadszor is játszhat
ták volna. De a tenoristának vissza kellett mennie 
Drezdába. Hogy ott mit újságolt a szerzőnek a 
sikerről, az meglátszott Wagner levelén. Csak úgy 
tündöklött benne a lelkes hála és boldogság. De bol
dog volt Franci maga is. Hogy addig üsse a vasat,
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amíg meleg, felkereste a trónörököst és elmagya
rázta neki a Lohengrint. Részletesen elmondta neki 
a szöveget és a zongora mellett hosszasan ismertette 
előtte a zene vakmerő szépségeit. A trónörökös, aki
nek már a Tannhäuser is nagyon tetszett, tüzet 
fogott. Lelkesedésében levelet írt Wagnernek és leve
lében nem fukarkodott az elismeréssel. Egyszerűen 
„korunk legnagyobb alkotásának“ nevezte a Lohen
grint. Franci azokon az estéken, amelyeket a her
cegnővel töltött, villogó szemmel magyarázta, hogy 
mindez csak kezdet. Tovább is így fog ez menni 
mérföldlépő csizmákkal, Weimar lesz a művelt világ 
zenei közepe. Amit valaha irodalommal csináltak 
ebből a városból Goethe és Schiller, azt fogja ő 
csinálni belőle muzsikával.

Mihelyt azonban másról beszéltek, mint zené
ről, minden okuk megvolt az Altenburg előkelő falai 
között, hogy gondterhes arccal nézzenek a jövőbe. 
Egy napon Schober halálsápadtan sietett hozzájuk. 
Szörnyű hírt hozott: Ferenc Józsefnek sikerült a 
keményen védekező magyarok ellen megnyerni a cár 
segítségét. Óriási orosz sereg zúdult Magyarországra, 
amelynek sorsa meg van pecsételve. Különös társa
ság voltak itt hárman: a két magyar, akiknek
egyike sem tudott magyarul s akiknek egyike éppen 
azt a hatalmat képviselte a weimari udvarnál, 
amely most vérbe tiporta szülőhazáját. És az orosz 
hercegnő, aki szívéből átkozta a végzetes cárt, leste 
a magyarok oldalán harcoló legendás lengyelről, 
Bem tábornokról, a híreket és együtt szenvedett a 
két magyarral.

A cárra nemcsak lengyel voltánál fogva, hanem 
más okból is csak szenvedélyes haraggal gondolha
tott: most már nyilvánvaló lett, hogy Mária Pav- 
lova minden jóakaraté pártfogása alig fog segíteni 
ügyén. A cár válaszolt nővérének és biztató ez a vá
lasz nem igen lehetett, mert a hercegnő nem mutatta 
meg, csak éppen jelezte, hogy „őfelsége fontolóra
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fogja venni a dolgokat.“ Fontolóra is vette és a 
Wittgenstein-rokonok pártjára állott. Az egyházi 
válókeresetre máris megjött a gyors döntés: Hoto- 
niewski, a pétervári metropolita, akinek hatás
körébe az ügy tartozott, a keresetet nemcsak hogy 
elutasította, hanem az indokolásban felháborodását 
is kifejezte a hercegnő álláspontja felett. Ezzel a 
Wittgenstein-párt még nem is elégedett meg. Francit 
egy napon, éppen mikor az oroszok véres magyaror
szági előnyomulásáról kapott Schober révén híreket, 
magához kérette a nagyhercegnő.

— Olvassa el ezt a levelet, kedves barátom. 
Magának adom oda, nem akarom vele a hercegnőt 
izgatni.

Franci az aláíráshoz fordított: a levelet Sayn- 
Wittgenstein hercegnő, Carolyne anyósa, írta Mária 
Pavlovának. Felháborodott hangon írt menye bot
rányos szerelmi kalandjáról és szökéséről, a sorok 
között megütközését fejezte ki, hogy a cár nővére 
egy ilyen nőt fogad a házánál és megkérte, hogy 
lépjen közbe, Carolyne hercegnőt kergesse haza.

— Mit fog erre válaszolni, fenség? — kérdezte 
Franci sápadtan.

— Már megírtam a választ, de azt akartam, hogy 
maga elolvassa, mielőtt elküldöm.

Átadta a weimari koronával díszített levél
papírt, amelyen csak néhány sor állott. A nagyher
cegnő ridegen és udvariasan közölte, hogy a szóban- 
forgó ügyben nincs módjában barátnője, Carolyne 
hercegő ellen fellépni.

— Meg van velem elégedve?
Franci némán és meghatottan csókolt kezet. 

Hosszú, hálás mondókába akart fogni, de a nagy
hercegné félbeszakította.

— Nincs mit megköszönnie, önző államérdekből 
teszem, amit teszek. A maga munkakedvét és idegeit 
akarom épségben tartani, hogy Weimarért dolgoz-
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zék. És igyekszem elősegíteni, hogy megházasodjék 
és Weimarban legyen a családi otthona.

De a kimért szavakat megcáfolta a mély meleg
ség, amely tekintetében fénylett.

— Köszönöm mégis jóságát, fenség. Ez százszo
rosán jól esik éppen most, mikor felséges bátyja el
tiporja a hazámat.

Mária Pavlova szeméből eltűnt a melegség.
— Nincs módomban magával politikáról beszél

getni. Viszontlátásra.
Franci engedelmesen távozott. De az ajtóból 

visszanézett. És elkapta a nagyhercegnő utána kül
dött tekintetét. S abban a mély emberi részvétet. 
Az Altenburgban mindent elmondott Carolynenak. 
Az sírva fakadt, napokig nem lehetett lecsillapítani. 
Nem bánatában sírt, hanem tehetetlen haragjában. 
A szörnyű hatalom, a cár hatalma, fojtogató árnyék
ként lebegett mindkettőjük élete, hazája, jövője 
felett.

Csak a munka adhatott vigasztalást a komor és 
nehéz napokban. És a Wagner-zene, amely messze 
fölötte állott a politika fájdalmas gondjainak. Május
ban aztán odafejlődtek a dolgok, hogy a politika 
Wagnert is tönkretette.

Május tizenharmadika volt, esős, sáros, kelle
metlen nap. Francinak nem volt próbája, Erbprinz- 
beli szobájában dolgozott. Meyerbeer Prófétájának 
dallamaiból csinált ábrándokat. Hírt kapott ugyanis 
Párizsból, hogy Meyerbeer zokon vette régi barátja 
eljárását, aki egy ünnepi alkalomra a kínálkozó 
Próféta helyett egy ismeretlen karmester zagyva 
operáját tűzte ki. Franci Próféta-ábránddal akarta 
kibékíteni a haragos öreget. Ahogy ott ült a zongora 
mellett és félkezével jegyezgetett, kinyílt az ajtó. 
Wagner lépett be rajta, dúlt arccal, izgatottan. 
Köszönés helyett így szólt:

— Csukja be az ajtót és ne engedjen be senkit.
Harsányi Zsolt: Magyar Rapszódia III. 6
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Nem szabad megtudni senkinek, hogy itt vagyok. 
Üldöznek.

— Megbolondult maga? Ki az ördög üldözi?
— Elfogatási parancsot adtak ki ellenem Drez

dában, politikai dolgok miatt. Az Istenre kérem, 
mentsen meg.

— De hát üljön le, tegye le azt a kézitáskát és 
beszéljen. Ide nem jön be senki.

Megnyugtatásul ráfordította a kulcsot az ajtóra. 
Wagner mindenekelőtt felhajtott két pohár vizet, 
aztán beszélni kezdett. Kapkodó és zavaros előadása 
egy basszusklarinéttal kezdődött. A Lohengrin zene
karában szüksége lett volna egy basszusklarrnétra, 
a drezdai zenekarnak pedig nem volt ilyen hang
szere. ö  követelte a hangszer beszerzését Lüttichau 
intendánstól, aki régi ellensége. A klarinéton csú
nyán és végleg összevesztek. Wagner fellázadt az 
elnyomatás ellen, cikkezni kezdett, gúnyolta és becs
mérelte a hatalmat, lázító beszédet tartott. A vége 
az lett, hogy le akarják tartóztatni. Az utolsó pilla
natban sikerült hamis útlevelet szereznie, illetve 
megkapnia Widemann író útlevelét. Hová menekült 
volna, ha nem Liszthez?

— Hát most mit csináljak magával, boldogtalan 
ember? — kérdezte Franci.

— ön kérdi tőlem? Én kérdem öntől.
— Megáll az eszem. Őszintén szólva, semmi gya

korlatom sincsen az ilyen forradalmár-dolgokban. 
De a hercegnőnek talán lesz ötlete, ö  lengyel és 
Oroszországban nőtt fel. Unokatestvérei Szibériában 
élnek. Szépen átmegyünk az Altenburgba és meg
beszéljük vele a dolgot.

— Nem, nem! Hiszen valaki megismerhet az 
utcán! Nem megyek! Félek!

A klarinét-csinálta forradalmár nem tett hősi 
benyomást. Zavart volt, dühös, félénk és telhetetlen. 
Franci szóval tartotta és vigasztalta, míg be nem 
sötétedett. Akkor a maga holmijából adott neki ka-
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lapot és felöltőt. Wagner felgyűrte a felöltő gallér
ját és mélyen arcába húzta a kalapot. Az alkonyat 
homályában, csendesen szitáló esőben, a házak men
tén lapulva osontak a hídig, s ott átfutottak rajta. 
Aztán fel az Altenburgba.

A hercegnő alaposan elcsodálkozott a nem várt 
látogatón. Mikor aztán elmondták neki, hogy miről 
van szó, egyszerre izgatott lett, mint a színésznő, 
akire pompás szerepet bíztak. Elemében érezte 
magát.

— Kiadták már a körözvényt Drezdában?
— Még nem. Annak bürokratikus útja van. 

Beletelik pár nap, amíg szétküldözik az egyes váro
sokba.

— Akkor mit izgul? Pár napig nyugodtan ülhet 
nálunk. Mindenesetre itt fog maradni az Altenburg- 
ban. Kinyitjuk a vendégszobát, a táskájáért elkül
dünk az Erbprinzbe.

— Hálásan köszönöm, hercegnő. De mi lesz 
azután? És mi lesz, ha például holnap mégis itt lesz 
az a körözvény?

— Van egy ötletem. Franci most azonnal men
jen át a nagyhercegnőhöz és mondja el neki a dolgot 
teljes őszinteséggel. De rögtön, mert a nagyhercegnő 
utazni készül.

Wagner rémülten felugrott.
— De hercegnő! Hiszen első dolga lesz engem 

elfogatni! Ezek az uralkodó családok mind egy hú
ron pendülnek! Liszt, az Isten szerelmére, ne árul
jon el, könyörgöm, ne áruljon el!

Hiába érveltek neki, a rémült emberrel nem 
lehetett beszélni. Franci tehát színleg lemondott a 
gondolatról. Kijelentette, hogy a nagyhercegnőhöz 
nem megy, de viszont a kézitáskát személyesen 
fogja elhozni az Erbprinzből. Titkon behúnyta fél
szemét a hercegnő felé és elment. Egyenesen a 
nagyhercegi palotába. Ott felsietett az első emeletre, 
elfogott egy komornát és kikérette a szolgálattévő

6*
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kamarást. Azonnali kihallgatást kért. A kamarás 
sajnálkozva ingatta a fejét: parancsa van senkit be 
nem ereszteni, a nagyhereegné csomagol, holnap 
utazik néhánynapi üdülésre Wartburgba. De Franci 
ragaszkodott hozzá, hogy életbevágó ügyben beje
lentsék.

— Mi az, — kérdezte a nagyhercegnő két csoma
goló komoma között, — ég a ház?

— Majdnem, fenség. Esedezem négyszemközt tíz 
percért.

A nagyhercegnő intett, a komomák kimentek. 
A táskák és fehérnemű-csomók ott maradtak a sző
nyegen.

— Fenség, belenyugodnék-e abba, hogy elveszít
sük a weimari zenei tervek legnagyobb értékét?

— Dehogy is nyugodnám. Beszéljen értelmesen.
— Wagner ellen a szász király őfelsége elfoga

tási parancsot adott ki, mert Wagner nem kapott 
basszusklarinétot a zenekarba és ezért forradalmi 
szitkokra ragadtatta magát.

A  nagyhercegnő elmosolyodott.
— Kész Serenissimus-bohózat.
De aztán hirtelen észrevette magát.
— Hallja, Liszt, hiszen maga most a Wagner 

cinkosává tesz engem. Az én dolgom most az volna, 
hogy azonnal jelentsem a dolgot a férjem kabinet
jének. A mai időkben nem szokás tréfálni a forra
dalmárokkal.

— Ügy van. Wagner meg is van győződve, hogy 
fenséged ezt fogja tenni.

— Meg van győződve? Szamár. Egyszóval most 
mi az én dolgom? Gyorsan, mert sietek.

— Hódolattal kérem fenségedet, rendelje el kéz 
alatt, hogy mihelyt a körözvény Wagner ellen 
Weimarba érkezik, arról engem azonnal értesítse
nek. A hatóságnak nem kell tudni, hogy miért. így 
Wagner nyugodtan ülhet az Altenburgban, amíg 
kieszeljük, hogy hova szökjön. A romantikus szőke-
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vényt ugyanis e pillanatban Carolyne hercegnő rej
tegeti.

— Jól van, meglesz. Szóljon majd a kamarás
nak, hogy a marsallal még ma este beszélni akarok. 
Most pedig menjen, mert nem szeretem, ha idegen 
urak mászkálnak az alsószoknyáim között.

Franci hálásan meghajtotta magát. De Mária 
Paplova az ajtóból visszaszólította.

— Mondja, Liszt, nekem van egy furcsa gondo
latom ... Nem is tudom, megmondjam-e—  Én rop
pantul kíváncsi vagyok erre a Wagnerre. . .  Ha 
módját tudná ejteni, hogy Wagner megtekintené a 
Wartburgot, mialatt ott vagyok. . .

— Meglesz, fenség.
— Helyes. Az uramnak és a fiamnak el ne árul

jon, mert agyonütöm magát. Viszontlátásra.
Még egyszer mélyen meghajlott Franci, pedig 

legjobban szerette volna a nagyhercegnőt megölelni 
és megcsókolni. Elszaladt a kézitáskáért az Erb- 
prinzbe és ment vissza az Altenburgba. Ott heves 
vitában találta a körözött zeneszerzőt és a herceg
nőt. Félbeszakította őket. Elmondta, hogy mégis 
csak volt a nagyhercegnőnél, aki Wagnert azért a 
feltevésért, hogy elárulják, legkegyelmesebben sza
márnak nevezte. Elmondta, miben maradtak. De a 
nagyhercegnő furcsa wartburgi tervéről egyelőre 
jobbnak látta hallgatni. Wagner megnyugodott.

— Miről vitatkoztak különben ilyen hevesen?
— Kedves Franci, — szólt a hercegnő nem min

den élesség nélkül, — a maga barátja nem is olyan 
ártalmatlan klarinét-forradalmár. Olyan nézeteket 
hangoztat, amelyek engem kissé meghökkentenek.

— Hallgasson ide, Liszt, — szólt tüzesen Wag
ner, a vitatkozó kedvűek módján, — egy Krisztus- 
darabom tervéről és általában művészetről beszél
gettünk. Én azt állítottam, hogy a művészet igazi 
fogalmához eddig a görögök jutottak legközelebb. 
A kereszténység két évezrede erre a művészi magas-
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latra sohasem jutott el. A hercegnő ezt hevesen 
tagadja, de engem nem tud meggyőzni. Nem, most 
ne szóljon közbe, hadd fejtsem ezt ki világosabban. 
A görög tragédiában benne foglaltattak az összes 
művészetek. A kereszténység óta a görög tragédia 
felbomlott alkatelemeire: külön drámára, külön
zenére, külön építészetre, mit tudom én. Ennélfogva 
igazi művésznek az a dolga, hogy forradalmat hir
dessen és felrúgja az egész mai színházat, aztán a 
romokon visszaállítsa jogaiba a görög művészeti 
ideált, az összművészetet. Ezért csinálom én a zene
drámát, amely nem opera, azt kikérem magamnak. 
Vagyis ma az igazi művészet csak forradalmi lehet..

— Jól van, — szólt közbe hevesen a hercegnő,— 
de a maga zenedrámája még nem ok arra, hogy 
művészietlennek bélyegezze a katolicizmust. A  kö
zépkor képzőművészete vájjon micsoda? Azt nem az 
egyház adta a világnak?

— Nem! Nagyon sajnálom, hercegnő, de nem! 
A középkor képzőművészete a hit tárgyait, a kép
zelet megdicsőült alakjait érzéki szépséggel, a mű
vészet önmagáért való örömével állította a néző elé, 
ezzel tehát magát a kereszténységet tagadta meg. 
Az egyház ezt jól tudta, de a renaissance idején 
nem restellt a pogányság tollaival ékeskedni. Ennél
fogva képmutató volt. A görög művészet nem volt 
képmutató. Inkább volnék egy félnapig halandó a 
görög időkben, mint örökkön-örökké halhatatlan a 
kereszténységben. Mit nevet ezen, Liszt?

— Azon nevetek, kedvesem, hogy maga milyen 
fantasztikus ember. Egy órával ezelőtt még a kezét 
tördelte, hogy mentsük meg, most pedig, mert egy 
kicsit biztonságban érzi magát, már lerombolja ma
gát az egyházat, vagy akár az egész világot . . .  Nem 
is tudtam, hogy ateista.

— Én? Dehogy vagyok. Nagyon is istenhívő em
ber vagyok. De a magam módján, nem dogmatikus 
módon.



MAGYAR RAPSZÓDIA 87

— Akkor ebben a házban sok alkalma lesz még 
vitatkozni, mert főméltóságú háziasszonyunk na
gyon is dogmatikus. Annyira, hogy lassanként en
gem is kezd visszatéríteni az elhagyott dogmákhoz.

Wagner nagy lélegzetet vett, hogy részletesen 
feleljen. A hercegnő is alig várta, hogy hosszabban 
mondjon valamit. De egyikök sem szólhatott, mert 
a szobaleány jelentette, hogy a vacsora tálalva van. 
Belépett a légies, édes kis Mária hercegnő miss 
Anderson kíséretében s a hercegnő rögtön figyel
meztette őket: Wagner úr titokban van itt, tartóz
kodásáról senkinek sem szabad tudnia. Vacsora után 
hárman maradtak, s a vita megint elindult, Wagner 
éppen olyan szenvedélyes és konok vitatkozó volt, 
mint amilyen hévvel és patakzó ügyességgel a her
cegnő tudott vitatkozni. Órák hosszat folytatták a 
harcot anélkül, hogy bármelyikök bármiről is meg
győzte volna a másikat. Sőt, mint ilyenkor rende
sen történni szokott, mind a ketten még makacsabbul 
megmaradtak eredeti álláspontjuk mellett, kiki ön
magát győzte meg, nem a másikat. Franci hall
gatta őket és alig szólt közbe. Gyönyörködött a két 
vitatkozóban. El volt ragadtatva Carolyne éles eszé
től, villámgyors gondolatjárásától, valóban bámula
tos műveltségétől, vallásosságának sziklaszilárd 
rendíthetetlenségétől. De gyönyörködött Wagnerben 
is: mindegyre tisztábban látta benne a lángelmét, 
a művészet fanatikus hívőjét, az eddig járatlan utak 
végzettől rendelt megnyitóját.

Aztán későre járt az idő, mennie kellett. Neki 
mennie kellett, de Wagner itt maradt az Altenburg- 
ban. Az éjszaka sötétjében az Ilm hiújáról vissza
nézett a világos ablakokra. És mikor átment a kis 
hídon, mélyen elkezdett gondolkozni arról, hogy Isten 
milyen csodálatos módon rendelte élete útjába éppen 
ezt az asszonyt és éppen ezt a férfit.

Wagner egy hétig maradt az Altenburgban. 
Másnapra félénksége teljesen eltűnt, harmadnapra



88 HARSÁNY! ZSOLT

már úgy fordult a helyzet, hogy Franci és a her
cegnő voltak kénytelenek óvatosak lenni helyette. 
Mikor megtudta, hogy a színházban próbát írtak ki 
a megint kitűzött Tannhauserből, addig nyaggatta 
Francit, míg az csukott kocsin elvitte a színházhoz, 
ott becsempészte a sötét nézőtérre és hagyta a pró
bát hallgatni. A próba gyönyörűsége viszont úgy 
elragadta Wagnert, hogy mindenáron beszélni akart 
Genasttal és a baritonista Mildével. Franci kényte
len volt ezeket is beavatni. Rendeztek a Russicher 
Hof egy külön szobájában titkos vacsorát. Wagner 
kacagott, tréfált, bolondozott széles jókedvében. 
Franci pezsgőt bontatott, mindnyájan összetegeződ- 
tek és mikor már nagyon bizalmas volt a hangulat, 
Wagner kirukkolt legtitkosabb tervével, élete nagy 
ábrándjával: ha majd hírre vergődött és darabjai 
meghódították az országot, fel fog építeni egy szín
házat, ahol semmi mást nem fognak játszani, csak 
az ő zenedrámáit. Görög rendszerű színház lesz ez 
és mégis a legmodernebb, csak kiválasztottak jelen
hetnek meg a nézőtéren, azok azonban nem fizetnek 
majd belépti díjat.

— Erre iszunk, — kiáltotta Milde, a baritonista.
Ittak mind a négyen. De hárman mosolyogtak

a rajongó ember gyerekes álmán.
Egy hét elteltével megjött a bizalmas értesítés 

az Erbprinzbe; a körözvény megérkezett. Ekkorra már 
Wagner útiterve készen volt. Zsebeit vastagra da
gasztották azok az ajánlólevelek, amelyeket Franci 
adott neki fontos párizsiakhoz. Mert úgy döntöttek, 
hogy Párizsba fog szökni. Pénze is volt valamelyes; 
Franci kölcsön kért a hercegnőtől, ő maga most elég 
gyengén állott anyagilag. Együtt indultak el. Franci 
felajánlotta, hogy elkíséri Eisenachig, és Wagner 
örömmel fogadta a kíséretet. Az úton Franci Wart
burgról kezdett beszélni.

— Mondd, Richard, voltál te valaha Wartburg
ban, ahol a te dalnokversenyed lejátszódik?
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— Nem voltam soha.
— Itt van Eisenach mellett. Nem volna kedved 

megnézni? Nekem régi tervem odamenni, még én 
sem láttam. Menjünk el együtt. Alig vesztesz valami 
időt, a biztonságod elég megnyugtató.

Wagner ráállott a dologra. Eisenachhól bérelt 
kocsin elmentek megnézni a Wartburgot. A begy
fokról regényes Düszkeséggel nézett le a szépséges 
várkastély, Wagner pedig olyan büszkeséggel nézett 
rá vissza, mintha az egész épület az övé volna. 
A rázós hegyi úton felértek a kapuig. Ott már gya
nús kezdett lenni valami Wagner számára. Franci 
félrevonta az őrséget teljesítő katonát és valamit 
tárgyalt vele.

— Mi az? — kérdezte nyugtalanul, mert mosta
nában nem szeretett szuronyos katonát látni.

— Semmi, csak gyere utánam nyugodtan.
Valahonnan egy katonatiszt került elő, az ve

zette őket lépcsőkön és folyosókon. Wagner meg
szeppenve, riadozva tekintgetett Francira, kezdte 
magát kellemetlenül érezni. Egy szobában meg
álltak, a katonatiszt eltűnt. A  szoba nyilvánvalóan 
lakott szoba volt.

— Most szedd össze magad, — mondta Franci 
egyszerre — be foglak mutatni a weimari nagy
hercegnőnek, akinek szabadulásodat köszönheted és 
aki most éppen itt tartózkodik. Ne légy hányiveti 
és viseld magad rendesen.

Wagner fel sem ocsúdhatott, már nyilt az ajtó. 
Beléptek. Ódon bútorzatú teremben a nagyhercegné 
állt előttük.

— Engedje meg fenséged, hogy színházunk ki
tűnő szerzőjét, Wagner Richardot bemutassam. 
Kegyes engedelmével én körülnézek a várban, míg 
a kihallgatás tart.

Már ki is ment és ott hagyta a meghökkent és 
elámult embert a legnagyobb zavar martalékául. 
A szolgálattevő tiszt, természetesen régi ismerőse,
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mindjárt magyarázni kezdte a kastély műkincseit 
és nevezetességeit. Az eléggé elhanyagolt, mindenütt 
romladozó, omló épület termei az elmúlás mélabús 
hangulatával töltötték el. A Tannhäuser dalnok- 
versenyét sehogysem tudta itt elhelyezni; zavarta, 
hogy az a színházban egész másképpen festett, 
mint ez a környezet. Egy teremben kíváncsian meg
állóit.

— Mik ezek a falfestmények?
— Az egyik thüringiai gróf feleségének, ma

gyarországi Szent Erzsébetnek, életrajzából való 
jelenetek. A bécsi Schwind festette őket. Nini, nem 
is gondoltam arra, hogy Szent Erzsébet az ön föl
dije volt, mester.

Franci nem felelt. Megbatottan nézte a képeket. 
Ahol a szent asszony alakját ki tudta venni, ott az 
a naiv ösztöne támadt, hogy közölje a képpel: ő is 
magyar. Sokáig állt a falfestmények tövében és el
borulva tűnődött azon, hogy míg ő itt idegenben 
egy német zeneszerző ismeretségét közvetíti egy 
magas hölgynek, ennek a magas hölgynek testvére 
rettenetes kozák áradattal gyilkoltatja, tiportatja, 
sanyargatja a szépséges szép Magyarországot. Erről 
a fájdalmáról Chopin jutott eszébe, akinek hazáját 
ugyanez a cár öldöstette. Szegény Frédéric, vájjon 
hogy van. . .  Híreket lehetett hallani, hogy George 
Sand nagyon csúnyán bánt vele és hogy tüdőbaja 
végzetesen előrehaladt, ö  is haldoklik, mint Magyar- 
ország.

— Indulnunk kell vissza, — szólt a tiszt, órájára 
pillantva.

Visszamentek annak a teremnek ajtajáig, 
amelyben a nagyhercegnő társalkodóit a körözött 
forradalmárral. Vártak. Jó negyedóra múlva nyílt 
csak az ajtó. Fülig pirosán, lelkendezve lépett ki 
rajta Wagner.

— Micsoda asszony — mondta lelkesen — mi
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csoda jóság, micsoda szellem! Franci, ezerszer kö
szönöm ezt a nagy örömet neked!

Az egész úton visszafelé a nagyhercegnőről ra
jongott Wagner, a koronás fők és minden hatalom 
esküdt ellensége. Lent Eisenachban aztán elváltak. 
Franci még sok szerencsét kívánt a szerencsés 
menekülő sh ez és Párizshoz, aztán visszautazott 
Weimarba.

Otthon anyja levele várta: Blandine és Cosima 
a közeli napokban járulnak először a szent áldozás
hoz, jó volna, ha apjok ez alkalommal néhány sze
retetteljes szót írna nekik. Franci rögtön hosszú 
levelet írt gyermekeinek. Kedvesen, gyengéden. 
Intette őket, hogy imádkozzanak anyjokért és nagy- 
an y jókért. Levélírás közben elsírta magát. Az Alten- 
burgban írta a levelet, mialatt a hercegnő kottákat 
rendezgetett az asztal másik végén. Gyorsan leejtett 
valamit, hogy az asztal alatt megszáríthassa köny- 
nyeit. De a hercegnő jól tudott olvasni abban az 
arcban, amelynek már minden kifejezését ismerte.

— Ha befejezte azt a levelet, Franci, beszélni 
akarok magával a gyerekeiről. Bég készülök ezt a 
témát előhozni.

— Tessék. A levelet majd befejezem.
— Nem lehetne azokat a gyerekeket idehozni? 

Máriával jól megvolnának együtt. És én nagyon 
tudnám őket szeretni.

— Maga nagy szív, Carolyne, és én nem tudok 
a gyengédségéért hálás lenni. De ez lehetetlen, saj
nos. Az anyjok, aki alig látja őket, ragaszkodik 
ahhoz a fikcióhoz, hogy a gyermekek az ő közelében 
legyenek. Ez a békesség ára köztünk. Ha hozzá
nyúlnék a kérdéshez, szörnyű hadjárat kezdődnék. 
És pedig éppen a gyerekeken keresztül. D’Agoult 
grófné nem jó anya és engem sokkal jobban gyűlöl, 
mint ahogy a gyermekeit szereti. Azt hiszi, hogy ez 
a kérdés nem éget engem hosszú évek óta? Még 
virtuóz koromban is fájt, hogy nincsenek velem,
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pedig »akkor ez képtelenség lett volna. De nem lehet. 
Ha ez a fájdalom feltámad bennem, elaltatom 
Ilyenkor annál jobban éget. Borzasztó, hogy nem 
tudom magam elé képzelni őket. Érti ezt? Még azon 
is gondolkoznom kell, hogy hány évesek. Blandine 
tizennégyéves lesz. Cosima tizenkettő, Dániel tíz. 
Mikor legutoljára láttam őket, sokkal kisebbek vol
tak. Hogy ma milyenek, az nem él a lelkemben. 
Olyan keserűség ez, amelyet maga, hálistennek, 
nem érthet meg. De ezen nem tudok változtatni. 
Csak bőségesen eltartom őket. De nem ismerem 
egyiket sem. '

— Ezt pedig nem lehet így hagyni. Majd én 
kezembe veszem a dolgot. Tudom is, hogy hogyan. 
A kislányok a Bernard-intézetben vannak, a kisfiú 
líceumban. És maga azt mondja, hogy ezt a helyze
tet nem meri megbolygatni. Bolygassa csak meg. 
Rendelkezzék úgy, hogy a kislányokat apai hatal
mánál fogva egy más intézetbe óhajtja adni. 
Mondjuk annak a Patersi nevű hölgynek az inté
zetébe, aki nekem valaha nevelőnőm volt és aki re
mek gyermeknevelő. D’Agoult grófnénak ez ellen 
nem lehet kifogása. Ha pedig a dolog egyszer meg 
van bolygatva, könnyű lesz a következő lépést meg
tenni. Jónak találja ezt?

— Carolyne, maga az én életem napja. A lábai
nál szeretnék élni.

— Az kényelmetlen. A szívemben jobb.
Megcsókolták egymást. Szerelmöket tökéletes

nek és kimondhatatlanul boldognak érezték. A her
cegnő ott nyomban leült és írt hajdani nevelőnőjé
nek, vállalja-e a kislányokat. Franci pedig bekérette 
Magneot-t. Magneot volt a kis Mária hercegnő 
becézőneve. Ölébe vette és hosszasan elbeszélgetett 
vele arról, szeretne-e az égből csöppent három nagy 
testvérkét kapni, két hozzávaló leánykát és egy fiút. 
A kis Mária kedvesen és okosan felelgetett. Nagyon 
örült a testvéreknek, csak azt kötötte ki, hogy
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Fainéant, — ez a Franci neve volt a kislány szá
mára — azokat ne szeresse jobban nála.

Nemsokára hír jött Párizsból, hogy Wagner sze
rencsésen megérkezett. Volt a Franci anyjánál is és 
el van tőle ragadtatva.

— Hálistennek, ez a Wagner-ügy legalább rend
ben van, — mondta Franci, mikor elolvasta (a hosszú 
levelet.

Aztán visszaült munkájához. Nagy művön dol
gozott: a közeledő Goethe-ünnepségre Tasséról írt 
szimfóniát.

VII.

Mikor felmerült a kérdés, hogy mit játsszék a 
színház Goethe születésének századik évfordulóján, ő 
vetette fel a Tasso előadását. Volt annak már több, 
mint tíz esztendeje, hogy elolvasott egy Tasso-életraj- 
zot, s az nagyon megfogta. Egyéb tervei között azt a 
gondolatot is melengette azóta, hogy Tasso-szimfó- 
niát fog írni. Most hirtelen elhatározással felaján
lotta Ziegesaamak, az intendánsnak, hogy ha a szín
ház eljátssza a Tassót, ő megkomponál egy zenekari 
darabot, amelyet a darab előtt nyitánynak lehet el
játszani. Az intendáns kapva-kapott az alkalmon és 
ő nekifogott dolgozni. Alig pár hete volt a nagy mun
kához.

Sokszor eszébe jutott, hogy Tasso élete sokban 
hasonlatos volt az övéhez. Főként abban, hogy a 
Gerusalemme Liberata költője csak akkor kapta meg 
költészetének igazi elismerését, mikor már meghalt, 
ö  is meg volt győződve arról, hogy amit művészi 
élete igazi tartalmának tart, zeneszerzői működését 
csak halála után fogja a megértő elismerés meg
koronázni. Emiatt sok vitája is volt Carolyne herceg
nővel.

— Miért határozza el sajátmaga, hogy úgysem 
ismerik el?
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— Mert nem értenek. Amit én írok, az nem mai 
füleknek való. Száz évig kellene nevelni az egész 
világot, hogy az emberek eljussanak a zenei befo
gadó képességnek arra a fokára, amelyen megérthes
sük egymást: én, meg a közönség. Ez az idő el is fog 
jönni, de én már akkor rég halott leszek. Tudja, mi 
történt Tasséval? Ötvenkét éves korában halt meg, 
mint Vergilius. Egész életében félreismerték, csak 
egy-két finomlelkű megértő akadt. Ilyen volt Cintio 
Aldobrandini bíboros. Ez legalább a halottnak 
akarta megadni, amit az élőnek megadni Róma elmu- 
latszott. Drága tógába burkoltatta a költő holttestét, 
homlokára babérkoszorút tétetett és a temetést maga 
rendezte. A kolostorból, ahol Tasso meghalt, renge
teg fáklyás ember kísérte a nyitott koporsót a Péter- 
tórre, ott volt a menetben a pápa egész udvarháza, 
bíborosok, tudósok, művészek. A festők vetekedtek, 
hogy a dicső halottat ki tudja jobban lerajzolni. 
Egész Róma, a világ kereszténységének közepe, mind 
ünnepelte a halottat, akivel életében a kutya sem 
törődött. Ezt akarom megkomponálni. Nem fájdal
masan gyönyörű ez?

— Ez nagyon szép, de nem erről beszélek. Miért 
halasztja el a maga elismertetését mindenáron halála 
utánra? Itt van Wagner. Ő is teljesen új dolgokat 
mond a zenéjében, de maga esküszik rá, hogy még 
életében világnagyságot csinál belőle. Miért nem tör
ténhetik ez meg magával is?

— Mert nekem nincs egy rajongó Lisztem. 
Hagyjuk ezt, Carolyne, én nem az embereknek dol
gozom, hanem magának Istennek. Az emberek egy
szer majd rájönnek. Én ráérek várni. Tudja, ez az 
érzésem alapjában véve összefügg a katolicizmusom
mal. Mióta az eszemet tudom, belém vésődött, hogy 
az ember a halála után kapja meg az üdvösség koro
náját. Wagner, akit maga görög pogánynak nevez, 
csak kapja meg még életben. Meg is fogja kapni. Én 
azonban másféle embernek születtem. Nekem nem a
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siker adja a gyönyörűséget, azzal elteltem már csoda
gyerek koromban. Az én gyönyörűségem magában a 
munkában van. Én úgy élvezek, komponálás közben, 
hogy szívesen fizetnék is érte, csak hagyjanak dol
gozni.

És csakugyan olyan erős, szinte érzéki mámort 
érzett, mikor a Tassót komponálta, hogy mindig és 
mindenhonnan elkésett, nem tudta kényszeríteni ma
gát, hogy abbahagyja. Mint a hintázó gyermek, úgy 
alkudozott önmagával: csak egy kicsit még, csak 
visszavonhatatlanul egy egészen kicsit még.

Egy hosszan zengő dallam dalolt benne a múlt* 
ból, abból az időből, amelyet D’Agoult Mariéval töl
tött Velencében. Ott a gondolása gyakran énekelte a 
Gerusalemme Liberata kezdő sorait:

Canto Parmi pietose e’l Capitano, 
Cbe’l gran sepolero liberó di Cristo.

Búgó, zümmögő dallam volt ez, amely a gondolá
val együtt úszott a víz felett: tartott hanggal maga
san kezdődő melódia, amely hajlékonyán, lassan száll 
lefelé egy oktáva lépcsőfokain. Ezt sohasem tudja 
elfelejteni. És most, tizenegy esztendő múltán, kiéne
kelte magából a zenei emléket, az egész szimfonikus 
költeményt erre a dallamra építette. „Lamento e 
Trionfo di Tasso“, ezt a címet adta a műnek. Három 
tételre osztotta: szenvedésre, szerelemre és a halál 
utáni felmagasztaltatásra. Byron költeménye lebe
gett elméjében, mikor az első tételt csinálta, a „The 
lament of Tasso“. Elmondta a zenében, mit érzett a 
költő, mikor a velencei fogságban sínylődött. A gon
dolás-dallam gondolata fájdalmasan panaszkodó 
E-mollban harsogott és kegyetlen szenvedés cikázó 
triolái remegtek körülötte. A basszusklarinét adagio 
mesto előírással szavalta a költő tragédiáját és fel
fokozódott a legvadabb, legtobzódóbb kitörésig. Aztán 
átvitte a költőt a ferrarai udvar menüettet táncoló,
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kecsesen csillogó, illatszerektől nehéz légkörébe, a 
tánc dallamát a hárfapengés hangjainak édes tengere 
kísérte. Aztán elmondta a harmadik tételben, amit 
tulajdonképpen Tasséról és önmagáról mondani 
akart, amiért az egész szerzeménynek neki fogott: a 
Leonóra szerelmének allegróját óriási lendülettel át
vitte a költő halálába. A velencei dallam prestója 
után hirtelen csendet adott. A halál megdöbbentő 
csendjét. S most teljes erővel rázendített az alap
témából alkotott hatalmas himnuszra. Csakhogy en
nek az egetverő dicsőségnek diadalába gyászos ko
morsággal harsogtatta bele a basszusok halált je
lentő, komor dübörgését. íme a halott művész meg
dicsőülése, mondták a szerzemény sámsoni erejű 
záró-akkord j ai.

Mialatt írta, kedves vendége volt. Az a Bülow 
nevű csodagyermek jött el Weimarba, hogy pár hé
tig mellette lehessen, aki valaha Lola Montez párt
fogolt nála. Már nem volt csodagyermek, csak csoda. 
Tizennyolc éves lett időközben a fiú, anyja hajthatat
lan akaratából jogásznak iratkozott be a berlini egye
temre, de minden álma, vágya és szenvedélye a mu
zsika maradt. Mikor Francinál jelentkezett, minde
nekelőtt leült a zongorához és játszott. Franci el- 
ámult. Mintha saját magát hallotta volna tizennyolc 
éves korában. Igaz, hogy valami különbséggel: benne 
megvolt a Paganini démoni rejtelmessége, ebben a 
fiúban csak értelmes és kristályos tisztaság lakott, 
de az feljebb tudott szárnyalni a csillagoknál. Meg
ölelte és megcsókolta.

— Ügy látom, hogy csak egy ember van, aki 
jobban játszik nálad, Hans. Én.

A fiú szokatlanul domború, embrió-szerű nagy 
homloka belepirult a dicséretbe. Nem tudott felelni 
elfogódottságában.

— Zongoraművész szeretnél lenni, ha anyád 
engedné?
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— Nem tudom. Muzsikus szeretnék lenni. Olyat 

akarnék csinálni, mint Wagner.
Szeme feltündöklött, mikor ezt a nevet ki

mondta. Franci meglepetve pillantott rá: ez volt 
önmaga után az első Wagner-ra^ongó, akivel talál
kozott. Kitűnt, hogy a fiú, drezdai lévén, ismeri a 
Tannhäusert, olvasta Franci tanulmányát a Jour
nal des Débastban és olvasta Wagner vakmerő esz
tétikai írásait. A „Kunst und Revolution“, amely
nek a klasszikus görögökhöz visszanyúló eszméi oly 
hevesen megvitatkoztatták Wagnert a hercegnővel, 
ennek a fiatalembernek bibliájává vált.

— Most már nem vagyok magányos hóbortos, 
— mondta Franci mosolyogva, — a Wagner-rajon- 
gók már pártot alakíthatnak. Két tag már van: 
Liszt Ferenc és Bülow Hans.

Három hétig maradt Hans Weimarban, napjait 
vagy a színházban, vagy az Erbprinzben, vagy az 
Altenburgban töltötte. Csendesen üldögélt a maga 
félszeg és félénk modorában, nem sok vizet zavart. 
Mindaddig, amíg Wagnerről nem volt szó. Akkor 
egyszerre bőbeszédű lett és ékesszóló. És ha valaki 
ellentmondott neki, a hitvallók féktelen szenvedé
lyével patakzott belőle az új zene mellett való tanu- 
ságtétel. Franci eljátszotta neki Tannháuser-átírá- 
sát, rögtön játszotta őket maga is. Ügy búcsúzott el, 
mintha száműzetésbe ment volna, mikor mennie 
kellett. És könyörögve kérlelte Francit, hasson any
jára, engedjék őt zenei pályára menni. Csak ez 
menthetné meg borzasztó lelkiállapotában: szülei 
most váltak el, apja nemsokára másodszor fog há
zasodni, a családi keserűségek mód nélkül kikezd
ték idegeit, mindehhez még elviselni, hogy nem szen
telheti magát a zenének, elviselhetetlen volt számára, 
Franci megígérte, hogy megteszi érte, amit tehet.

— Ne felejtsd el, hogy rám mindig számíthatsz. 
Mi vagyunk az új párt tagjai egy egész világ ellen: 
Liszt és Bülow!

Harsányi Zaolt: Magyar Rapszódia III. 7
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Elment a kedves, lelkes fiatalember, Franci 
éppen befejezte munkáját, sőt Schober egy „Wei
mars Toten“ című ünnepi versezetére még alkalmi 
dalt is komponált. A Tasso nagy munkájának ré
vült mámora roppantul hiányzott neki. Most lett 
volna szüksége örömökre, jó hírekre, szórakozásra. 
És ekkor kapta a borzasztó magyar híreket. Az oro
szok, mint természetes és előrelátható volt, véresen 
lehengerelték a kiképzetlen, számban elenyésző ma
gyar sereget, amely a vitézség csodálatraméltó, sőt 
legendás hőstetteit tárta a világ elé, de vezérei 
meghasonlottak, Kossuth és Görgey nem tudtak 
egyetérteni, az egyenlőtlen küzdelem vége csak egy 
lehetett: a magyar sereg roncsai Világosnál lerak
ták a fegyvert. Egy erdélyi falu mellett állítólag 
Petőfi, a nagy költő is elesett a csatában, aki fiúi 
szeretettel kísérgette a tűzvonalban a lengyel Be
met. Miklós cár megmentette Ferenc József trónját, 
Magyarország, mint önálló állam, eltűnt a föld 
színéről.

A hírek riasztóan követték egymást, Ausztria 
nem lett nagylelkű győző, hanem az ellenállásért, 
amelyre Jellacic horvátjai útján maga piszkálta 
fel a magyarokat, rettenetes bosszút készült állani. 
Egyelőre a magyar sereg vezéreit mind elfogatta 
Kossuth kivételével, aki még idejekorán külföldre 
menekült. Franci ebben a lelkiállapotban csinálta 
végig a Goethe-centennáriumot, amely különben a 
díszes külsőségekre nézve áldozatul esett az idő
járásnak: a tűzijátékot elmosta az eső. De a színház 
ünnepi előadása szépen sikerült. A Tasso-szimfó- 
niát megtapsolták. Pár pillanatig tartó taps, ez volt 
minden visszhangja a hetekig tartó hatalmas mun
kának, a művész mély és megrázó önvallomásának. 
De mi is lehetett volna több? Egyszerű hallásra 
még a zeneileg művelt hallgató is csak felületes 
benyomást kaphat egy szimfóniáról. A mű igazi 
szépségei akkor lépnek elő, mikor ötödször, tized-
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szer játsszák. A szimfónia elhangzott, mint a pusz
tában kiáltónak szavai Az ünnep különben is a 
Goethe emlékének ünnepe volt, csak róla esett szó, 
a szellemóriásról. Azok az öregek, akik még ismer
ték, egyszer megint érdekesebbek lettek egy-két 
napra. Az öreg Karl Vogel, Goethe hajdani házi
orvosa, még élt. Goethe egy frankfurti unokahugát 
vette volt feleségül. Most nagy hallgatóság előtt 
adta elő emlékeit a magas, sovány, igen elegáns 
öregúr. Eljött Weimarba Sorét is, a nagyherceg 
volt nevelője, aki most Svájcban élt; ez is sokat 
tudott beszélni Goethéről, mert nagy numizmatikus 
lévén, sokat beszélgetett régi pénzekről a költővel, 
aki maga is gyűjtötte az ilyesmit. Aztán az öreg 
Marschall grófné is egyszerre időszerű lett Goethe- 
emlékeivel, ő is eljött közeledő kilencvenedik élet
éve ellenére a színházba, azon a sárgára lakkozott 
határon, amelyet Melone néven gúnyolt az egész 
kisváros. Mindenki tudott valami kiadatlan epizó
dot Goethéről, mindenki ragaszkodott hozzá, hogy 
„legjobb barátom volt“, mindenki benne érezte ma
gát az irodalomtörténetben. És az ünnep erős fénye 
rávilágított két visszavonultan, emberkerülően él
degélő különcre, a Goethe maradékaira, akik fel
gyűrt kabátgallérral, semerre sem nézve menekül
tek a kíváncsi szemek elől, hajlott váltakkal botor
kálva mind a ketten, mintha nevük óriási súlya alatt 
roppantak volna össze. (Franci a maga fiára gondolt, 
a kis Dánielre. És meghatott öröm fogta el a lelkét: 
Liszt mama azt írta róla, hogy a gyerek rendkívül 
eszes és a tanulás iránt feltűnően fogékony. Kicsit 
véznácska, de ha a jó Isten egészséget ad neki, nem 
mindennapi ember lesz belőle.

A Goethe-évforduló nemcsak Weimarban ka
pott ünnepi hangokat. Németországban, amelyet a 
frankfurti országgyűlés császársággá kiáltott ki, a 
nemzeti érzés igen magasra lobbant. Berlinben moz
galom indult meg, hogy Goethe emlékére intézetet

7*
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kell felállítani, amely kézbe vegye az egész német 
kulturális élet vezetését. Alaktalanul, homályosan 
indult az egész, a mozgalom megindítói maguk sem 
tudták pontosan, mit akarnak.

A weimari trónörökös magához kérette Francit.
— Magának mindig van ötlete, kedves Liszt. 

Apámmal tegnap beszélgettünk erről a berlini moz
galomról. Kár volna átengednünk a vezetést egy 
Goethe-ügyben a berlinieknek. Amit ők akarnak, 
azt nekünk kell megcsinálnunk. Nincs valami öt
lete?

— De van, — felelte Franci mosolyogva — 
éppen kihallgatást akartam kérni ebben az ügyben.

— Kitűnő. Hiába, maga csak a régi marad. 
Hát halljuk, mit eszelt ki.

— Egyetlen szóban el tudom mondani: megcsi
náljuk Weimarban ugyanazt, amit a klasszikus 
görögök olimpiásznak neveztek. Csak éppen a sport- 
versenyeket hagyjuk el belőle. Mert futóversenyek
kel és úszóversenyekkel nem fogjuk kinevettetni 
magunkat. De különben minden művészet itt kelne 
nálunk versenyre a Goethe nevének nimbusza alatt. 
Itt győzne a legszebb kép és a legszebb szobor a mi 
tárlatunkon és mindjárt itt is maradna a mi Goetbe- 
múzeumuhkban. Itt győzne a legjobb dráma és a 
legjobb opera a mi iszínházunkban. A legjobb szim
fónia a mi hangversenyünkön. A legszebb költe
mény itt kapná a koszorút. Micsoda Weimar életé
ben ötven esztendő. Semmi. És képzelje el fenséged, 
mi volna öt ven év múlva a mi múzeumunkban: egy 
félszázad legnagyobb remekművei. A mi színházunk 
lenne a világnak kétségkívül legfontosabb színháza,

— Ne folytassa. Úgy el vagyok bűvölve ötletétől, 
hogy egészen felizgatott. Nem volna szíves ezt a gon
dolatot atyám előtt kifejteni? Mert azért a szolgá
lati útat tartsuk meg.

— Boldogan. De hosszabb tanulmányt is akarok 
írni a kérdésről, csak most nagyon fáradt vagyok.
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Majd megírom Helgolandban. Oda akarok menni egy 
kicsit fürdőzni. Szabad ezt az audenciát egy kérésre 
is felhasználni?

— Hogyne. Csak pénzt ne kérjen valamelyik 
védence számára, mert pénzünk nincs.

— Pedig azt kérek. Wagner nagy bajban van és 
én most nem tudok küldeni neki. Zürichben ütötte 
fel tanyáját és kétségbeesett levelekben kér pénzt. 
Szeretném figyelmeztetni fenségedet, hogy ez az 
ember nekünk nagyon fontos. De azonfelül lángelme.

— Lángelme, lángelme, jól van. De úgy megy 
bele a pénz, mint homokba a víz. Hát majd beszélek 
apámmal, mikor egyszer nagyon jó kedve lesz. Azt 
azonban előre kikötöm, hogy Wagnernek nem sza
bad tudnia a pénz eredetéről. Csinos dolog volna, ha 
valami újságíró kiszimatolná, hogy a szász-weimari 
dinasztia körözött forradalmárokat pénzel. Viszont
látásra. És várom azt a memorandumot.

A trónörökös kiszorított apjából száz tallért, a 
száz tallér azonnal útnak indult: Herrn Richard 
Wagner, Zürich, am Zeltweg in den hinteren Escher- 
häusem Nr. 182. Franci pedig felszedelőzködött és 
a hercegnővel, a kis Magneotval és miss Anderson- 
nal elutazott Helgolandba. A fürdöző társaságban 
sok ismerőst találtak. Legközelebb állott Francihoz 
egy Dingelstedt nevű író, a frankfurti színház dra
maturgja. Már régebben ismerte és pártfogolta. 
Szerette volna behozni a weimari színházhoz, de ott 
mostanában minden talpalatnyi hely be volt töltve. 
Dingelstedt azonban nem adta fél a reménységét, 
szorgalmasan ápolta a Franci barátságát, apiró 
figyelmességekkel halmozta el őt is, a hercegnőt is, 
de főként a kis Máriát, jól tudván, hogy a gyerme
ken keresztül férkőzhetik legjobban a felnőttek szí
véhez. Kitűnő modorú, kedves ember is volt, amel
lett a dolgát nagyon értette, élvezetes órákat beszél
gették keresztül a mindennapi fürdő csapkodó hul
lámai közepette. Dingelstedt elragadtatva hallgatta
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meg a weimari olimpiászök tervét, számos részlet- 
ötlete volt hozzá. Franci még jobban megerősödött 
abban a szándékában, hogy ezt a kitűnő erőt, mihelyt 
mód van rá, Weimarba hozza.

— Remélem, hogy ezeknek a terveknek jó részét 
már együtt fogjuk megoldani.

Dingelstedt hű kutyaszemmel, a jobbágy rajon
gásával pillantott rá.

— Ha ez megvalósulna, megmutatnám, mi a 
sírig tartó, végtelen hála.

Franci kezet nyújtott, Dingelstedt megszorította. 
Szövetséget kötöttek. És ettől kezdve még lelkeseb
ben tárgyalták a nagy tervet. Franci már írta a 
memorandumot: „Sur la fondation Goethe á Wei
mar.“ Franciául írta, mert németül nehezére esett a 
fogalmazás. A nagyhercegi családdal franciául érint
kezett, Carolyne hercegnővel franciául beszélt, egy
általában franciául gondolkozott. Németül még a 
levélírás is kényelmetlenül esett neki. És most már 
elkerülhetetlenné vált, hogy megvalósítsa régi szán
dékát: titkárt kellett fogadnia. Úgy volt, hogy akit 
erre az állásra kinézett magának, egy Raff nevű 
fiatal svájci muzsikus, most ősszel foglalja el nála 
hatszáztalléros állását. De azt folyton halogatni kel
lett, mert a hercegnő megbetegedett. Epefájdalom 
kínozta, s a helgolandi fürdőzés rosszat tett neki. 
Olyan fájdalmai voltak, hogy gyógyfürdőre szorult, 
így aztán HelgoJandból nem Weimarba tértek haza, 
hanem elutaztak egy Eilsen nevű fürdőhelyre, 
amelynek vizét nagyon magasztalták az orvosok. 
Ősz lett már, a fürdőhelyecske erdős utain alig lé
zengett egy-két vendég, többnyire esett az eső, a 
csúf idő dohos kis szobáikba szorította őket. Néha 
bementek a szomszédos Bückeburg nevű kis városba 
újságot venni, Franci leste a Magyarországról ér
kező híreket.

Itt olvasta el, Büokeburgból a fürdőig vezető 
úton, a magyar szabadságharc tábornokainak kivé
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geztetését. Reszketett kezében az újság, mikor a ki
végzettek közt jó barátjának, kedves pozsonyi házi
gazdájának, gróf Batthyány Lajosnak, a nevét ol
vasta. Megrendítette az aradiak akasztása is, de a 
Batthyány borzalmas és véres halála a személyes 
veszteség kettős erejével hatott rá. Maga elé idézte 
a gróf szakállas, finom arcát és mikor olvasta a 
tudósításban, hogyan igyekezett az áldozat a Neuge
bäude börtönébe csempészett tőrrel megölni magát, 
hogyan tartották Haynau orvosai mindenáron élet
ben, csak hogy el ne vérezzék és ki lehessen végezni, 
borzongó remegés szaladt végig a hátán s borzalmá
ban szinte felordított a kocsi mélyén.

— Mi lelte magát? — kérdezte Carolyne her
cegnő ijedten a belépőtől.

Ő nem tudott felelni, odaadta szó nélkül az újsá
got. A hercegnő átolvasta és boldogan kiáltott fel:

— Hála a jó Istennek, hogy maga nem vállalt 
semmit, mikor a pesti forradalom kezdődött.

Asszony volt, első gondolata annak szólt, akit 
szeretett. De azt teljesen leverte lábáról a borzasztó 
hír. Napokig nem lehetett szavát venni, csak ült 
vagy járkált a szobában szótlanul és csak akkor 
mosolyodott el, ha a kis Magneot szólott hozzá. Na
pok múltak el, míg annyira megnyugodott, hogy fáj
dalmas megdöbbenése kezdett muzsikává változni 
benne. Lassan alakultak lelkében az ünnepé
lyes komorsággal lépkedő gyászfátyolos akkordok. 
A Goethe-Stiftungról szóló memorandumot félre
tette; most komponálni akart, ki akarta zengeni a 
világba a hontalan ember gyászát. Folyton Chopin 
járt az eszében, testvére a művészetben és a haza 
elvesztésében, fiatalosan rajongó éveinek szeretett 
osztályosa. Meleg meghatottsággal gondolt rá, a zon
goránál az ő gyászindulóját játszotta. És mikor me
gint bement Bückeburgba újságot venni, a külföldi 
hírek között az a párizsi tudósítás ütötte meg tekin
tetét, hogy Chopin meghalt.



104 HARSÁNYI ZSOLT

Most már túl sok volt a kegyetlen hír. A kocsi
ban heves zokogás fogta el, idegei fellázadtak eny- 
nyi megpróbáltatás ellen. Zokogva szállt ki a kezdet
leges fogadó előtt a fogatból, melle rázkódott, mikor 
belépett a hercegnőhöz. Az a kevereten feküdt, 
ugyanabban a szobában lázasan lihegett ágyában a 
kis Mária, aki két nap óta egy tifusz-szerű betegség
ben sinylődik. Franci csak éppen ki tudta hebegni, 
hogy Chopin meghalt, aztán leborult a keveret mel
lett és könnyes arcát a szeretett asszony ölébe rej
tette. Soha ennyire meg nem siratott senkit. És 
később, mikor már valamennyire magához tért és 
képes volt beszélgetni, a sírásban elfáradt emberek 
tompa, náthás hangján mondta a hercegnőnek:

— Nemcsak életreszóló szerelem van. Életre- 
szóló barátság is van Az életben soha többé férfi
ember ennyire testvérem, pajtásom, társam nem 
lehet. Vannak az emberi lélekben szent lángok, ame
lyek csak egyszer éghetnek. Ha elhamvadtak, soha 
semmisem gyújthatja őket újra.

— És Wagner? — kérdezte a hercegnő különös 
hangon.

Franci rátekintett. Féltékenységet hallott ki
csendülni az asszony hangjából, valami élére állított 
várakozást, valami mélyen eltitkolt, mégis érezhető 
harci készséget.

— Nem, — mondta lassan ingatva fejét. — 
Wagnert nem ismerem, csak a tehetségét. A tehetsé
gének bámuló ja és rabja vagyok, de ő maga különös 
és idegen nekem. Frédéric más volt. őt akkor is 
imádtam volna, ha nem lett volna zseniális.

A lelkében kirajzolódó gyászinduló most még 
mélyebb tartalmat kapott. Az eilseni szoba zongo
ráján új muzsika született. „Funérailles“ -nak ne
vezte a szerzeményt, amely kimondhatatlan balzsam
mal szolgált fájdalmára. Mialatt dolgozott, csodál
kozva figyelte magában azt a sajátságos démont, 
amelyet a nyelv művésznek nevez s amely túlvilági
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zsarnokként foglalja le magának az emberi érzése
ket. Akit ez a rejtelmes démon megszállott, annak 
nem lehet sem öröme, sem bánata olyan, mint a 
hétköznapi embereknek. Ez a démon érzelmekkel 
táplálkozik, a lélek vérét issza és áthasonítja saját 
lényegévé. Annak az embernek, akiben ez a démon 
lakozik, nem maradnak meg tulajdonában leg
szentebb érzései sem, a démon lecsap rájuk és mű
vészetté változtatja őket.

Decemberben még mindig az eilseni fürdő lakói 
voltak, a kis hercegnő makacs betegsége miatt nem 
tudtak mozdulni. Mintha most is Woroninczében 
lettek volna, a hó elzárta őket a külső világból, a 
végtélen, fehér csendességben egymás szíve dobo
gását hallgatták. Órák hosszat tudtak beszélgetni, 
és mindig volt egymás számára mondanivalójuk. 
Franci írt Raffnak, a titkárnak, hogy december el
sején itt Eilsenben foglalja el állását. A fiatalember 
meg is érkezett. Illedelmesen bemutatkozott és azon
nal megkezdte munkáját: leveleket írt diktálás után, 
elvégezte azokat a hangszerelési feladatokat, ame
lyek a megadott utasítások nyomán úgyszólván 
csak másolási munkát jelentettek, aztán franciából 
németre kezdte fordítani a Goethe-fondation készülő 
dolgozatát. Roppant buzgónak igyekezett mutatni 
magát mindjárt az első napon. De viselkedésében 
volt valami, ami Francinak feltűnt.

— Mondja, Raff, nekem az a benyomásom, hogy 
maga szeretne elmondani valamit, csak nem tud 
hozzákezdeni.

A fiatalember elpirult.
— Na, ugye. Hát csak ki vele, egy-kettő.
Raff még kérette magát egy kissé, aztán a zse

bébe nyúlt és miután tüntető felháborodással bé
lyegezte meg a mester ellen intézett támadásokat, 
átadott Francinak egy német lapot. Vers volt benne, 
írta Heine. A magyarok hősiességét magasztalta 
benne. És többek között ezt írta:
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És Liszt Ferenc is felmerül.
Él. Messzi magyar csatatéren 
Véres teste el nem terül.
Orosz, horvát őt meg nem ölte, kérem.

Szabadság végbástyájaképp 
Hungária utolsót dobban.
Ferenc lovag azonban ép.
Ép kardja is — ott az almáriomban.

ő  él, Ferenc. Majd mint öreg,
— Ezt én valószínűnek tartom, —
Negyvennyolcról mesét rebeg:
„Így álltam ott s kihúztam büszke kardom!“

Franci is elpirult, mint Raff az imént. De ő a 
haragtól. Felháborodva vitte mutatni a verset a her
cegnőnek. A hercegnő, aki jól ismerte kedvese és a 
német költő összeköttetésének történetét, izgatottan 
izgatta:

— Ki kell írni az újságba hogy hogyan akarta 
megzsarolni magát! Okvetlen ki kell írni! Miért 
habozikÎ Érdemel egyebet az ilyen fickó?

De ő csak a fejét rázta.
— Ez az ember súlyos beteg, valóságos élőhalott. 

Boldogtalan féreg, akit nem lehet bántani.
— Itt van, tessék, — vitázott hevesen a her

cegnő, — magával mindenki azt csinálja, amit akar. 
De úgy kell magának, ez a lecke nem árt. Mindig 
mondom, hogy zsidókkal ne adja össze magát, de 
magával nem lehet beszélni. Majd ezzel a Wagner
rel is megjárja egyszer . . .

— De Carolyne, a jó ég szerelmére, hogy mond
hat ilyen képtelenséget? Miért nem tesz le arról a 
rögeszméről, hogy mindenkiben zsidót szimatol? 
Wagner sohasem volt zsidó és ezt ne mondja * töb
bet, mert megharagszom.

— Nem, nem, csak azt ne! — szólt mindjárt az 
asszony.

Átkarolta kedvese nyakát békítőén. Megcsókol
ták egymást. De az asszony tekintetében benne ma-
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radt az a konok kifejezés, hogy őt nem lehet meg
győzni.

A Heine-vers sokáig sajgott még a Franci szí
vében. Eleven húst ért a támadás. A magyarság 
igen érzékeny pontja volt büszkeségének. Hogy ta
valy a márciusi időkben nem ugrott bele fejjel abba 
a politikába, amelyet nem értett, abban tisztának 
érezte magát. És hogy akkor, amikor új életet ala
pítva, állandó helyen megtelepedve, rendezett for
mák között kezdett neki művészi hivatásának, nem 
szaladt haza puskát fogni azokba a kezekbe, amelyek 
a muzsikában az egész világ számára a magyarok 
elsőségét képviselték, abban is tisztának tudta lelki
ismeretét. Széchenyi István, akit a legnagyobb ma
gvarnak neveztek, szintén távol maradt a meggyő
ződésével ellenkező forradalomtól. És mégis . . .  a 
Heine verse arcába kergette a vért és nagyon fájt 
neki. Eszébe jutott a francia beszéd, amelyet a 
pesti Nemzeti Színház színpadán mondott el, mikor 
a díszkardot kapta. Akkor bizony mondott egy 
olyanféle hősi mondatot, hogy „ha kell, ki fogja 
rántani ezt a kardot“. Az ember sok mindent mond 
szónoklatokban, ha fiatal és ha a szerep pompás 
pátosza elragadja. Keserves és kínos, ha az ilyesmit 
aztán a fejére olvassák. Mit csináljon most? Nyilat
kozzék az újságokban, hogy a világ első zongora- 
művésze vétkeznék nemzete ellen, ha oktalanul 
kiállana a golyók elé? Magyarázgassa, hogy Isten őt 
a magyarság egy egészen más őrhelyére rendelte? 
Mindez kínos lett volna, nevetséges és félszeg. Nem 
tehetett mást, minthogy lenyelje a bántalmat és 
dolgozzék tovább. Ha diadalra tudja vinni a művelt 
világ zenei megújhodását, az egy életben maradt 
magyar ember műve lesz.

Mikor az ezernyolcszázötvenes újesztendő ja
nuárjában visszatért Weimarba, egy ötszáz frankról 
szóló váltót küldött Wagnernek.
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VIII.

A weimari orosz követ, Maltitz báró, hatalmas 
termetű kövér ember volt, valóságos kolosszus. 
Minden délben ott lehetett látni a nagyhercegi ker
tészet mellett a parkban, lassan sétált kicsinyke, 
hajlotthátú feleségével, mellettök egy fekete kis
kutya futkosott. Ha Franci találkozott velők, merev 
udvariassággal köszöntötték egymást. Franci a cárt 
látta a követben, a követ pedig az orosz hercegnő 
magyar szöktetőjét látta Franciban. Nem igen volt 
elképzelhető, hogy a báró az Altenburgban látoga
tást tegyen. Ez mégis megtörtént. Franci a kapuban 
találkozott vele.

— Mi történt, — sietett a kérdéssel izgatottan a 
hercegnő szobájába, — miért volt itt az orosz követ?

— A cár üzenetét hozta. Képzelje, a cár azt üzeni 
nekem, hogy haladéktalanul térjek vissza Orosz
országba, különben számolnom kell a következmé
nyekkel. Megkérdeztem Maltitz bárót, hogy mik 
lehetnek ezek a következmények. Ő nem habozott 
közölni velem, hogy a cár száműzni fog, ha nem 
térek vissza. Ez volna a kisebbik, baj. De kiteszem 
magam annak, hogy elkobozza a vagyonomat. Most 
mit csináljak?

Tanakodtak, tépelődtek. Nem tudtak döntő elha
tározásra vergődni. Elmentek a nagyhercegnőhöz 
is, de az sem tudott tanácsot adni nekik. Orosz 
asszony volt maga is, jól tudta, hogy Carolyne her
cegnő, ha átlépi az orosz határt, Szibériának teszi 
ki magát. Ha viszont engedetlenül Weimarban ma
rad, akkor a cár száműzi, ami azt jelenti, hogy 
többé nem jelenhetik meg a weimari udvarnál, a 
cár nővére nem fogadhatja. Végül abban maradtak, 
hogy a nagyhercegné magához kéreti Maltitz bárót 
és négyszemközt beszél vele, mit lehetne csinálni.

Már két nap múlva elmondta Francinak, hogy 
baj van: a család mindenáron el akarja venni
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anyjától a kis Mária hercegnőt. Álláspontjuk, sajnos, 
eléggé igazolható. Nem óhajtják a leánygyermeket 
egy olyan anya nevelésében hagyni, aki botrányosan 
hagyta ott férjét és köztudomású szerelmi viszonyt 
folytat egy polgári származású muzsikussal. Franci 
nagyon megrettent, mikor ezt a hírt meghallotta.

— Fenség, az Istenre kérem, most segítsen. 
Carolyne hercegnő belehal, ha a leányát elveszik 
tőle. És mivel ez miattam történik, én sem tudom 
ezt a tragikus fordulatot elviselni.

— De kedves barátom, mit csináljak? Tehetet
len vagyok. A bátyám már így is neheztel rám. Be 
is kell látnom, hogy mint országának bölcs uralko
dója, nem akarhat kiengedni onnan egy ekkora va
gyont. Ez a helyzet, sajnos, elég reménytelennek 
látszik. Holnapután megint óránk lesz, addig talán 
eszembe jut valami.

Eszébe is jutott valami. Mikor Franci belépett 
hozzá, már lobogtatott egy írást: azt a megállapodási 
tervezetet, amelyet Maltitz báróval együtt fogalma
zott. Franci mohón olvasta: „A hercegnőnek Witt
genstein herceggel kötött házasságból származó 
gyermeke visszaadatik az atya családjának, ha 
azonban a szász-weimari nagyhercegnő ő császári 
fensége kegyeskedik a gyermeket oltalmába venni és 
kegyeskedik úgy vélekedni, hogy a gyermek az anya 
nevelése alatt maradhat, akkor a megállapodó felek 
boldogan veszik tudomásul, hogy a gyermek ily 
magas oltalom alatt marad nagykorúságáig, mikor 
is Pétervárra küldetik és a cárné legmagasabb ol
talma alá helyeztetik. Ha Wittgenstein hercegné 
új házasságot kötne, a gyermek vagyonának füg
getlensége szerződésileg biztosíttatik és Miklós her
cegnek kártalanítás címén a vagyon egy hetedére 
igénye nyílik“ .

— Értem, —- szólt boldogan Franci, — a kislány 
háborítatlanul itt maradhat nagykorúságáig, az 
pedig még messze van. Carolyne hercegnő a vagyon
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hetedrészét fizeti, úgyszólván vételár gyanánt, saját 
gyermekéért. Kitűnő üzlet. Nem is tudom, hogy ezt 
a pompás megoldást hogyan köszönjem meg fensé
gednek.

— Más azt felelné, hogy nincs mit. Én azt fele
lem, hogy egy módon megköszönheti: szorítsa az 
uramnál ezt az olimpiász-gondolatot. Én és a trón
örökös el vagyunk tőle ragadtatva, de az uram fél, 
hogy sok pénzbe fog kerülni. Ismeri őt, milyen gon
dos gazda. Erről még sokat fogunk beszélni. De 
visszatérve a magok dolgaira: figyelmeztetem, hogy 
ez a megállapodás csak a gyermek kérdését intézi 
el. A cár parancsa, hogy Carolyne hercegnő vissza
térjen Oroszországba, egészen külön ügy. És ebben, 
sajnos, nem tudok segíteni.

— Nekünk nincs mentő ötletünk, fenség. Min
den jel szerint vállalnunk kell, hogy a hercegnőt 
számüzöttnek jelentik ki. Ezzel már leszámoltunk. 
Tavaly még az volt a szándékunk, hogy ha ez az 
eshetőség bekövetkezik, ki fogunk vándorolni Ame
rikába. Most már ezt nem tesszük. Nem tudnám itt 
hagyni Weimart és azt a munkát, amely oly gyö
nyörűen indul. Tudja-e, fenség, hogy több levelet 
kaptunk a közönség köréből, amelyek a Tannhäuser 
kitűzését kérik? Hát tnem bámulatos győzelem ez. 
Nem, akármi történik, én ezt a harcot végigharco
lom. Fenséged és a trónörökös segítségével. Mert 
fenségtek nélkül moccanni sem tudnék. Most ez a 
Lohengrin nagyon izgat. Még habozom vele.

— Miért habozik?
— Ez már túlságosan vakmerő. Képzelje el fen

ség, hogy a tenorista csónakon jön be a színpadra 
és hattyú húzza. A  darab végén a hattyú herceggé 
változik. Ebből a nevetségesség olyan botránya 
lehet a színházban, hogy nagyon nehéz vállalnom 
a felelősséget. Jobban szeretném, ha Wagner valami 
mást írna. Fenséged mit gondol erről?

— Nem tudom. A zene példátlanul érdekes. Ma-
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gáxa bízom; megszoktam, hogy a nehéz kérdéseket 
érdemes magára bízni.

Franci csakugyan nagyon sokat töprengett ezen 
a darabon. Egyik pillanatban meg volt győződve, 
hogy a Lohengrin előadhatatlan. A másik pillanat
ban szidta magát a kishitűségért: hinni kell a do
logban, akkor megy. Amiben hisznek, az okvetlenül 
sikerül. Hogy Wagner állandóan időszerű maradjon 
és a neve forogjon, a nagyhercegnő születésnapján 
a Gluck Iphigeniáját hozta színre, amelyet egy 
drezdai előadás számára Wagner dolgozott át. 
Ezzel fenntartotta a Wagner-program folytonossá
gát és időt nyert a Lohengrin felett való döntésére. 
Közben figyelt más zeneszerzőkre is. Schumannak 
volt egy előadni való darabja, a Genovéva. Olvasott 
és hallott róla, ismerni akarta.

— Ezt az embert akarja itt színrehozni — kér
dezte Carolyne hercegnő, — aki olyan neveletlen 
volt magával?

— Nem, — felelte ő, — nem őt akarom színre
hozni, hanem a muzsikáját. A muzsikája pedig jó. 
Már írtam is Schumannak. Általában mondok ma
gának valamit, drága Carolyne. Nálam a művészet 
és a vallás egyet jelent. Akármilyen művészi kér
dés merül fel bennem, azonnal találok rá analógiát 
a vallás világából. És az mindig csalhatatlan. Az 
áldozáshoz, úgyebár, csak tiszta lélekkel lehet já
rulni? Lássa, a muzsikához sem járulhatok, míg az 
önzést ki nem tisztítottam a lelkemből. A muzsika 
nem arra való, hogy azon keresztül bosszuljam meg 
személyes sérelmeimet. Azután meg Schumannak 
rég megbocsátottam magamban. Furcsa, bogaras 
ember, szerintem nem is egészen beszámítható. 
Nincs ember hiba nélkül. Az írás azt mondja: ne 
ítélj, hogy ne ítéltessél.

A hercegnő ránézett. Kis szünet után mondta:
— Magában van valami abbészerű, Franci Ha 

muzsikus nem volna, csakugyan papnak kellene
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mennie. Egyre jobban megértem, amit fiatalkoráról 
beszélt nekem. Maga mint pap is óriási pályát 
futna be. A végén még megválasztanák pápának.

— Milyen jó volna: azonnal felbontanám a 
maga házasságát. De akkor viszont nem vehetném 
feleségül. Maradjunk csak így, nem leszek pap, ha
nem békés családfő. Erről jut eszembe, hogy anyám 
írt: szeretne már látni. Mit gondol, ne hívjuk meg 
ide Weimarba? A gyerekek miatt is kell vele be
szélni, a maga ötletét végre kell hajtanunk.

Carolyne azonnal rendkívül előzékeny herceg
nővé változott. Franci kissé sokalta is hangjában a 
tüntető udvariasságot.

— Hogyne, természetesen, én akarom itt vendé
gül látni és szívből fogok örülni, hogy személyesen 
megismerhetem. Ha ír neki, hívja meg az én ne
vemben.

A levelek gyorsan követték egymást, postafor
dultával. És egy szép napon Liszt mama beállított 
Weimarba. Szépen, gondosan volt felöltözve, fehér 
haját ünnepélyesen megfésülte.

Egy álló hónapig maradt náluk. Sok érdekeset 
mesélt régi párizsi ismerősökről. Franci főleg Chopin
ről faggatta. És az öregasszony hosszasan tudott be
szélni a Chopin haláláról. Szegény Frédéric már évek 
óta haldoklóit. Három esztendeje olyan gyenge volt 
már, hogy esténként inasa ölben vitte az ágyba, A 
Place Vendomeon lakott, szegényes lakásban, minden 
jó holmiját el kellett apránként adogatnia, de min
denki előtt büszkén titkolta szegénységét. Potocka 
Delphine grófnő mindennap meglátogatta és nővére, 
Louise Chopin, akit annyira szeretett, eljött hozzá 
Lengyelországból. Hosszú heteken át mozdulatlanul 
feküdt az ágyban, olyan gyenge volt, hogy nem tu
dott az ágyban fel sem ülni, ha meg nem támasztot
ták. Hajnali három óra tájban halt meg, miután fel
vette az utolsó kenetet. George Sand nem volt mel
lette. De ott volt a leánya, Solange. Mesélik Párizsban
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hogy a haldokló így szólt Solangehoz: „Anyád egy
szer azt mondta nekem, hogy az ő és senki más kar
jaiban fogok meghalni, de most nincs itt.“

— Persze, hogy nem volt ott, — mondta Franci 
bólintva, — Georgeot ismerni kell. Benne is megvan 
a művészek kegyetlensége. Egész élete abból állott, 
hogy úgy gyűjtötte a férfiakat, mint a lepkegyüjtő. 
Gombostűre szúrta őket, gondosan' megfigyelte ver
gődésüket és leírta. Ha a könyv készen volt, máris 
másik férfi után nézett, hogy gombostűre szúrhassa.

— Gyűlöletes, — mondta a hercegnő.
— Nem. Nem gyűlöletes, nem is szeretetreméltó. 

Túl van az emberi megítélhetőség határán, mert mű
vész. A tehetség külön emberfajta, annak más szabá
lyai vannak.

Aztán Mussetről beszélt Liszt mama. Látta ré
szegen az utcán, szegény még mindig szerelmes 
George Sandba és az ivásnak adta magát. D’Agoult- 
néról elmondta, hogy nem látja soha, nagy szalont 
tart, sok híresség jár hozzá, gyerekeit alig látogatja 
a Bernard-intézetben. Mikor aztán erre a témára ke
rült a sor, az öregasszonyból áradatként kezdett öm- 
leni a szó. Apróra elmondta a Bernard-intézet hibáit. 
Az élelem rossz, a lánykák folyton panaszkodnak, 
hogy zsizsik van a borsóban és a hús sokszor romlott. 
A felügyelet hiányos, a növendékekkeil nem törődik 
senki. A tanítás a semmivel egyenlő, a leányok még 
helyesírást sem tudnak. Van az intézetben egy-két 
nagyobbacska lány, akik olyan pajkos tréfákra ta
nítják a kisebbeket, hogy ő, a nagymama, megdöb
benve pirult el, mikor Blandine és Cosima vasárna
ponként nála ebédeltek.

— Szörnyű, szörnyű, — szólt Franci, — miért 
nem írta meg nekem ezeket, mama?

— Te akartad, fiam, hogy ne én neveljem őket.
Nyilvánvaló lett, hogy Liszt mama weimari uta

zásának ez volt egyik főcélja. Vissza akarta kapni a 
gyerekeket. És ha a fele igaz volt annak, amit a Ber-
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nard-intézetről mesélt, nála csakugyan jobb helyen 
voltak a lányok. Most világlott ki, hogy Carolyne 
hercegnő milyen okosan ítélte meg a helyzetet: nem 
kell félni D’Agoultnétól, meg kell bolygatni a hely
zetet, ki kell mutatni, hogy a gyerekek neveltetése 
felett az apa jogosult dönteni. Liszt mama, mikor el
utazott Weimarból, levelet vitt magával. A levél fel
jogosította, hogy a két leányt azonnal kivegye a Ber- 
nard-intézetből. Hogy anyját ne szomorítsa, míg nem 
muszáj, nem közölte vele, hogy a lányokat csak ideig- 
óráig szándékozik nála hagyni: addig, amíg meg nem 
állapodott Patersinével, a hercegnő hajdani nevelő
nőjével.

A családi gondok mellett száz dologban főtt a 
feje. Rendes szokása szerint most is tízféle zeneszer
zési munka jegyzetei hevertek íróasztalán. A hegyi 
szimfónia hangszerelése, a Mazeppa hangszerelése, 
egy kis mazurka, egy impromptu-keringő, különféle 
ábrándok és még mindig a régóta húzódó Sardanapal- 
opera. Hol ebbe kapott, hol abba; ha egyikben elfá
radt, fáradtságát a másikkal pihente ki. Rengeteg 
levelezése is volt, szigorú elvként parancsolta ma
gára, hogy minden levélre felelni kell. Nem múlt el 
nap, hogy pártfogást kérő levél ne érkezett volna 
hozzá. Akivel valaha dolga volt az életben, az eilőbb- 
utóbb mind ajánlott hozzá valakit, egyik egy Wie- 
niawski nevű tizennégyéves lengyel fiút, aki gyö
nyörűen hegedült, másik egy inast, aki az udvarnál 
szeretett volna állást kapni. A levelek özönébőtl néha 
múltjának egy-egy forró emlékű neve virított elé: 
Charlotte von Hagn egy ifjú énekesnőt ajánlott szer
ződtetésre, Camilla Pleyel kottákról levelezett, Bel- 
giojosónó egyszerűen hírt adott magáról. Melegen és 
udvariasan válaszolt mindegyiknek, de félreérthetet
lenül. Olyan testi-lelki egység fűzte össze a hercegnő
vel, hogy gondolatban sem csalta meg és ezen maga 
álmélkodott legjobban. Nem hitte volna magáról, 
hogy erre is képes.
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A levelek mellett irodalmi munkák megkezdett 
oldalai is ott voltak íróasztala papírhalmazában, 
amelyet Baffnak tilos volt rendben, tartani, mert ha 
íróasztalán valaki rendet csinált, rögtön nem tudott 
megtalálni semmit. De nem is volt a holmija rendet
len soha; mint mesterségében, úgy mindennapi kör
nyezetében is kedvelte a szabatosságot, a tiszta és 
kétségtelen elintézést, az állandó áttekintést. Külön
böző csomókba rakta különböző munkáit, s ezek kö
zött igen vastag halmazt alkotott az a sok jegyzet, 
amelyet Chopinről írt össze. Könyvet szándékozott 
írni elköltözött barátjáról, meleg és mély kegyelete 
arra indította, hogy emléket állítson barátságuknak. 
Számtalan levelet küldözött szét olyanokhoz, akiktől 
Chopinra vonatkozó adatokat akart kapni: Louise 
Chopintől kezdve egészen addig a papig, aki a hal
doklónak feladta az utolsó kenetet. A jegyzeteket és 
leveleket rendszerbe foglalta, osztályozta, külön bo
rítékokba csoportosította, úgy fogott neki a munká
nak. És napjainak kedves, meghatott munkaórái vol
tak azok, amelyek alatt a meghalt jóbarát élete tör
ténetét és jellemképét alakította ki.

És minden munkája közepette, minduntalan 
egy gondolat állandó nyugtalanságában élt: ho
gyan folytassa Wagnert Weimarban, merje-e ját
szani a Lohengrint, vagy ne merje. Mindenképpen 
segíteni szeretett volna a folyton pénzért könyörgő 
emberen, de félt, hogy a darab színrehozásával eset
leg többet árt neki, mint használ. Wagner már 
olyanokat Írogatott neki, hogy zálogba csapja a 
Lohengrin partitúráját, mert másképpen nem tud 
a feleségének enni adni. Párizs és Zürich között 
számkivetetten hányódva, semmire sem tudta vinni, 
sőt segíteni sem hagyott magán, csak ahogy ő 
akarta. Franci azt a munkát szerezte neki, hogy 
hangszerelje meg a műkedvelő komponálással fog
lalkozó Ernő kóburg-góthai herceg operáját, termé
szetesen neve szerepeltetése nélkül. És ugyanaz a

8*
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Wagner, aki kétségbeesve rimánkodott pénzért a 
legborzasztóbb nyomorúságra és lelki válságra hi
vatkozva, ezt a sok pénzt ígérő munkát, mint hozzá 
méltatlant elhárította magától.

— Hát tudja, Franci ■— mondta bosszúsan a 
hercegnő — ez már egy kicsit erős. Dolgozni nem 
szégyen. Én nem akarom a maga Wagnerét hason
latokkal megsérteni, de ha kéregető jön hozzám és 
azt a favágást, amire felszólítom, visszautasítja, 
akkor bizony én azt a kéregetőt úgy kilököm, hogy 
a lába sem éri a földet.

— Ne legyen szigorú, Carolyne. Ez az ember 
áhítatosan tiszteli a saját tehetségét. Ez művész
embernél nagyon jó jel. A magam részéről örven- 
dek, hogy legalább azt tiszteli.

Franci tépelődését egy levél döntötte el. Wagner 
ezt írta neki egy újabb párizsi útja közben: „Drá
gám, éppen most lapozgattam a Lohengrin vezér
könyvét, pedig sohasem szoktam kész munkáimat 
olvasni. Óriási vágy lobbant fel bennem, hogy ezt a 
művet színpadon tudjam. Most a lelkedre kötöm ezt 
a kérésemet. Add elő a Lohengrint! Te vagy az 
egyetlen, akitől ilyesmit kérni tudok. Senki másra 
nem bíznám ennek az operának bemutatását, mint 
reád: neked a legteljesebb, legboldogabb nyugalom
mal merem átadni. Add elő, ahol akarod. Ha sehol 
nem kerül színre, csak Weimar bán, úgy is jó! Tu
dom, hogy minden lehető és szükséges eszközt elő
teremtesz hozzá, tőled nem lehet megtagadni sem- 
mit. Add elő a Lohengrint, tedd színpadi megszüle
tését a te műveddé.“ Közölte a levél azt is, hogy az 
előadáshoz mindenekelőtt harminchat tallérra van 
szükség. Ennyibe került a vezérkönyv másoltatása. 
ő  nem tudta kifizetni, hanem kifizettette a drezdai 
intendánssal, aki most zálog gyanánt visszatartja a 
darabot, viszont nem hajlandó előadni.

A levél megindította Francit. Jól van, előadja.
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lesz, ami lesz. És ime, Wagner következő levelében 
sokkal kevesebb volt a hála, mint az újabb kérés. 
Mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy a darabból nem 
szabad húzni, annak úgy kell színre kerülni, ahogy 
ő megírta, akármilyen hosszú. Csak a harmadik 
felvonásban a Grál-legendából szabad kihagyni öt
venhat taktust. Ha egyéb rövidítések gondolata fel
merülne, inkább ne kerüljön színre a darab. Azon
felül azt kérte, hogy valami módon ő is jelen lehes
sen az előadáson. És még kért vagy tízféle dolgot. 
Franci elmosolyodott ezen a levélen. Ügyes ember ez, 
gondolta magában, de igaza van, így kell ezt csi
nálni, ilyen igényesen, ilyen erőszakosan. Csak így 
lehet vinni valamire. És ez a Wagner sokra fogja 
vinni, mert érvényesülési ügyességéhez még egy 
nagy dolog járul: az, hogy csakugyan zseniális.

Ha már elhatározta magát, akkor teljes testtel 
vetette bele magát a dologba. Mindenekelőtt megbe
szélte az intendánssal, hogy a bemutatónak külön 
ünnepi külsőséget adnak. A Goethe-évfordulón fog
ják játszani, s e célból felforgatják az egész színházi 
szezónt, korábban kezdik az idén a nyári szünetet, a 
Lohengrin két előadására külön kinyitják a színhá
zat, aztán megint szünetet adnak. Ugyanerre az al
kalomra összehívják a Goethe-olimpiász dolgában 
alakított bizottságot, hogy az a dolog is menjen egy 
kicsit előre. A nagy bemutató előtt Herder-ünnepet 
is tartanak, mert éppen most készül el a Herder- 
szobor. Herder emlékére előadják „A  leoldott Pro
metheus“ című Herder-darabot, ehhez majd Franci 
ír valami zenekari bevezetést, utána a Lohengrin fő
próbája és bemutatója, proílógot majd ír Dingelstedt, 
a sajtót cikkekkel fogják elárasztani, a zenekar két 
hegedűssel többet kap, szerződtetik a híres csellista 
Cossmannt, vásárolnak egy basszusklarinétot, — hadd 
legyen Weimamak, amije Drezdának nincs, — a 
Lohengrin díszletedre és jelmezeire pedig kihasítanak 
a színház évi költségvetéséből kétezer tallért, akkora
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összeget, amilyet soha még Weimarban egyetlen 
darabra nem költöttek el.

A próbák: megindultak. Franci emberfeletti mun
kát vállalt magára: ezt a merőben szokatlan zenéjű 
darabot előkészíteni és ugyanakkor a Herder-ünnep re 
még komponálni is. Ezt az utóbbi munkát eleinte 
könnyen vette. Ügy gondolta, hogy majd ír egy rövid 
zenekari művet a Prometheus-gondolatról, a tüzet 
hozó, világosságot és melegséget adó szellemről, az 
eszméről, amelyet a zsarnokság odaláncolt a kősziklá
hoz, de bilincsei leomlanak. Azonban, hogy munkája 
simán simuljon a Herder-darabhoz, elkezdett a Her- 
der-kötetben lapozgatni. A költő, akit csak felülete
sen ismert, érdekelni kezdte. Vonzónak találta átszel
lemült eszmeiségét, azt az elgondolkoztató bölcseleti 
költészetet, amelyet versekbe foglalt fii ózó fiának ne
vezhetett volna valaki. A Prometheus-eszme mellett 
talált valamit Herderben, ami megkapta: az Epime- 
theus-eszmét. Az előre tekintés, a rohanva haladás, 
az újnak dicső keresése mellett a bölcs és tiszta 
visszatekintést a megtett útra, a szellemi kincsek 
okos összegezését. Megértette Herdert. A maga nyel
vén úgy fejezhette volna ki, amit a költő mondott, 
hogy az emberiség zenei kincstárában Wagner éppen 
olyan fontos, mint Chopin, vagy ha jobban tetszik a 
sorrend: Chopin éppen olyan fontos, mint Wagner. 
Ezek a gondolatok megduzzasztották szerzeménye 
tervét. Rövid zenekari bevezetés helyett nagy marko- 
lású, magasan robogó szimfónia terve lett belőle, 
azonfelül a darabot magát is teleszórta kórusokkal.

Ebben az időben; éjjel-nappal dolgozott, alig 
aludt valamit és gyakran enni is elfelejtett. Egyet
len lendületben!, a legnagyobb magaslatokig felkor
bácsolt lélekkel írta az egészet, reggeltől hajnalig. 
Mindennap megjelent íróasztalánál a buzgó Raff és 
átvette a kész kompozició-részeket, majd meghallgat
ván a hangszerelés pontos utasításait ütemről-ütemre, 
maga is ment dolgozni. Ő is alig aludt valamit. Az
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egész Prometheus-munka tizennégy nap alatt készült 
el. A szerzőnek kacagott a lelke, mikor a vezérkönyv 
kész oldalain legeltette tekintetét. Olyan munka volt 
ez, amilyet szeretett: az emberiség legmagasabb esz
ményeinek étheri világában kalandozó zenei gondo
latok, erő, eszményiség, emelkedettség. Három tételre 
osztotta a nyitányt, mert a mű páros alapgondola
tául Prometheus szenvedését és dicső felszabadulását 
vette, de a kettőt összekötötte egy fugával, illetve 
egy kettős fugával, amelynek két témáját a Baehon 
nevelkedett mester könnyedségével, az ördöngösség 
határán járó mesterségbeli tudással fonogatta, patar 
koztatta, öltögette: ez a fuga jelentette gondolatai
ban az Epimetheus-eszmét. Miért ne lehetne a fugá
nak a maga iFart pour l’art-zeneiségén kívül eszmei 
tartalma is? Valósággal tobzódva gyönyörködött eb
ben a sajátmagának is teljesen új gondolatban. Mi
kor az egész munka készen, volt és már a kórusokat 
is megcsinálta, a zongora mellett az egészet elejétől- 
végig bemutatta legelső közönségének, Carolynenak. 
Ügy belejött a magyarázatba, hogy a végén valósá
gos baritonistaként énekelte mély, lágy hangján a 
zárókar szövegét:

Az, ami égi itt e földön,
S az embert istenekhez emeli,
Az emberség a legszebb, legnagyobb kínos.i

A hercegnő odaadó áhítattal hallgatta. Mester
ségbeli szakértelme hiányzott ahhoz, hogy a fuga 
ezermesteri bűvészetét értékelni tudja, de annál 
jobban felfogta az egész alkotás eszmei tartalmát.

— Franci, ez fenséges. És ha szeret engem, tel
jesíti egy kérésemet.

— Parancsoljon.
— Cseréljék meg a műsort. A Goethe-emlék- 

napon menjen ez a Prometheus. A Lohengrinnek 
egy másik nap is jó les .̂
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— Nem, szívem, ezt nem tehetem. Herder szü
letésnapját nem lehet a Goethe születésnapjával 
megcserélni. De különben is az a nap a Wagneré. 
Neki fontosabb is, mint nekem, ő  boldoguljon még 
életében. Az én mnnkám nincs időhöz kötve. Én 
várhatok. Hogy meddig? Akár száz évig is. Telje
sen közömbös, hogy mikor a dolgaimat széliében 
fogják játszani, én történetesen élek-e, vagy sem. E 
pillanatban sem élő, sem holt nem vagyok, mert 
majd összeesem a fáradtságtól, de nem pihenhetek, 
mert a színházban vár a Lohengrin.

— Borzasztó ember maga. Mintha csak a saját 
munkája ellen dolgoznék. Ha az embereket új mu
zsikára akarja tanítani, miért idegen zenét választ 
ki erre, miért nem használja erre a célra a magáét?

— Ez egyéni természet dolga. Nekem a siker nem 
közömbös, azt nem merem állítani, miután jobban 
magamba néztem. De annyit nem ér meg, amennyit 
tenni kell érte. Tudja, mi az a Herder-jelige, ame
lyet a néhai nagyherceg is a sírkövére vésetett? 
Licht, Liebe, Leben. Világosság, szerelem, élet. Ne
kem is ez kell, nem a siker. Csókoljon meg, szala
dok a színházhoz.

A színháznál szükség is volt rá, mert nagyon 
várták. Most már nem vigyorogtak a markukba a 
zenészek, mint a Tannhausernél, mert Wagner első 
sikerével nem vitatkozhattak. De nem értették a 
muzsikát. Az olasz belcanto mindegyiknek a kis
ujjában volt, bármilyen zárt dallamot kívülről kí
sérni tudtak volna a hosszú idők óta szentesített 
hangszerelési közhelyekkel. Egy Lortzing-próba 
gyerekjáték volt az ilyen régi gyakorlatú zenekar
nak. De itt minden ütem másként ütött ki, mint 
ahogy képzelték, még furcsábban és még érthetetle- 
nebbül, mint a Tannhausernél. A zenészek meg
szokott elhelyezkedését is meg kellett változtatni, s 
ez már idegessé tette őket. A két oboa mellé kellett 
jönnie az angol kürtnek, három klarinét, három
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fagott, három kürt sorakozott egymásmellé, az 
egész zenekar felbolygatva, nyughatatlanul izgett- 
mozgott folyton és más nem tudta együtt tartani 
őket, mint az, aki már kívülről tudta a vezér
könyvet, de a próbák alatt még mindig visszament 
egyes részeknél, mert a hangszínek szépségével nem 
tudott betelni. Ugyanilyen módon megzavarodtak az 
énekesek is. Ösztönszerűen érezték, hogy trónfosztot
tak lettek valamennyien, nem pompázó énekművó- 
szeti csillagok többé, hanem zsarnokilag elnyomott 
eszközei egy hatalmas és egységes művészi akarat
nak, amelyet csak sejtettek, de éppen úgy nem tud
tak megérteni, mint ahogy a hangya nem értheti 
meg ide-oda futkosása közben az egymásra rakott 
kődarabokból a szobor értelmét.

Példátlanul nehéz munkája volt itt mindenkinek. 
A szép Rosa Agthe, aki Elsa szerepét kapta, s í t ó - 
görcsbe esett feladata idegenszerű nehézségeitől. 
Fastlinger kisasszony, aki Ortrudot énekelte, kétszer 
lemondott. Genast, a rendező, mint az elmeháborodott 
csetlett-botlott a festékszagú, nyüzsgő színpadon, me
reven bámult a semmibe, a fejét fogta és azt mondta, 
hogy jobb volna meghalni. Beck, a Lohengrin szemé- 
lyesítője, aki cukrászból lett tenorista, megszámlál
hatatlan korsó sörrel erősítette magát, ehhez képest 
folyton kóválygott a feje, s mikor jelmezét meg
kapta, kétségbeesett, mert meg volt győződve, hogy 
ki fogják nevetni. A színpadi munkások nem boldo
gultak a hattyúvonta csónakkal, amelynek más idő 
hijján éjfélre külön próbákat írtak ki. Mindenki 
tanácstalan volt, bizonytalan, rémült és kétkedő. 
Csak egy ember állt és dolgozott köztük sziklaszilár- 
dan, a nagyhajú rajongó, akinek szeme alá mély 
karikákat rajzolt a képtelen erőfeszítés. Az utolsó 
napokban a Lohengrin mellett a Prometheus-kompo- 
ziciót is próbálnia kellett. Emberfeletti idegekre volt 
ehhez szüksége; az agyonhajszolt zenészek tízszer 
egymásután belekeveredtek a túlságosan bonyolult
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fugába, s ő konokul kopogott, hogy tizenegyedszer is 
újra kezdje. Egy ilyen próbáról hazamenet tudta 
meg, hogy Balzac meghalt.

— Borzasztó! Nincs időm, hogy magamban végig
gondoljam, mennyire szerettem és mennyire saj
nálom.

Már hozzá is fogott a Wagner-ujságcikkek át
tekintéséhez; egész sor cikket megírt maga külön
böző 'lapok számára, Raff is írt, még a hercegnőt is 
befogta, hogy három cikket olvasson el és írjon belő
lük egy negyediket.

Mire elérkezett augusztus huszonnegyediké, a 
Herder-ünnep napja, már úgy járt-kelt mint egy 
holdkóros. Az ünnepre pedig közelből és távolból 
csak úgy özönlöttek a fontos és érdekes emberek. 
Párizsból megérkezett Jules Janin, Brüsszelből Fétis, 
Londonból a leghíresebb angol kritikus Chorley, 
megjött Bettina von Amim két leányával, megjött 
Meyerbeer, megjött Gérard de Nerval, a fiatal Bülow 
is elhozta izgatott Wagner-rajongását. Joachim, a 
hegedűművész, Din gelstedt, ez is, az is. Weimar csak 
úgy nyüzsgött a hírességektől. Csak Wagner nem 
volt ott. Franci megírta neki, hogy semmi körülmé
nyek között nem jöhet el, mert vagy a nagyherceget 
vagy sajátmagát hozza a legkínosabb helyzetbe.

Franci feszülő mellel szedte a boldog lélegzetet, 
mikor az egész Európából odasereglő nevezetessége
ket számon vette. A nagyherceg magához kérette az 
ünnep előtti napon, hogy végigvegyék a nevezete
sebb vendégek névsorát és megbeszéljék, hogy ki mi
lyen rangú, milyen fontosságú, kinek milyen szín
házjegy és milyen melegségű nagyhercegi megszólí
tás jár. A megbeszélésen részt vett a nagyhercegné 
és az intendáns is. Nem fukarkodott az elismeréssel 
egyik sem.

— Már most köszönöm mindezt magának, Liszt, 
— mondta a nagyhercegnő, — mert akármilyen lesz 
epnek a néhány napnak a sikere, az már biztos,
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hogy Weimar kezd Európa zenéjének igazi városa 
lenni.

— Mondjuk, fenség, hogy hangadó városa, — fe
lelte ő mosolyogva.

A mosoly fáradt volt. De ő nem kegyelmezett 
magának. Minden nevezetes vendéget külön üdvö
zölt, nagy nyájassággal igyekezett a kesernyésen 
dohogó Meyerbeer kedvét megnyerni, Fétist vidá
man emlékeztette a hajdani Thalberg-polémiára, 
Janin tői a számtalan közös barát élete folyását kér
dezte és Bettina leányait virágbokrétákkal bűvölte 
el. És közben még mindig próbált, és az utolsó pil
lanatban is tudósításokat írt a világ minden főváro
sának fontos lapjai számára.

A Herder-ünnep pompásan sikerült. A dóm mel
lett leleplezték a szobrot, a közönség számára meg
nyitották a Herder hajdani lakását, ahol Amália 
nagyhercegné által hímzett házisapkája, bibliája és 
írótolla volt látható számtalan egyéb holmi között. 
Este pedig színrekerült a Prometheus. A nyitányt 
a szerző maga dirigálta. Hosszasan ünnepelték, s ő 
háromszor hajtotta meg magát: egyszer az udvari 
páholy felé, aztán a szívszorongva, sápadozva figyelő 
Carolyne hercegnő felé, majd általában a közönség
nek. Az előadás színpadi része várakozáson felül 
sikerült. A klasszikus fragmentum személyei fehér 
lepleikben olyan hatást keltettek, mintha magok is 
részei lennének a muzsikának, az ódonveretű vers
sorok hangulata mindenkit megkapott, a közönség 
el volt ragadtatva. A zene külön nagy elismerésnek 
örülhetett, Meyerbeer a fuga-tételt mesterműnek 
nevezte, Chorley pedig úgy vélekedett, hogy az 
aratók és szüretelők karéneke igazgyöngyként fog 
fennmaradni, időtől függetlenül, a zenetörténetben.

De Francit saját műve csak addig szokta érde
kelni igazán, amig dolgozott rajta. Egyetlen izga
lom dobogtatta és lobogtatta most: mi lesz a Lo-
hengrinnel. A Prometheus után üres nap követke-
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zett s neki igen ajánlatos lett volna a nagy este 
előtt kialudnia magát. Nem tette. Korán reggel tal
pon volt és dolgozott, szervezett, agitált, intézkedett 
egész nap. Aztán elérkezett az ünnepi főpróba napja. 
A főpróbát este fél nyolcra tűzték ki. Képtelen izga
lom uralkodott az öltözőkben és a bedíszített szín
padon.

— Szedjétek össze magatokat, — bíztatta az 
embereket Franci, — holnap szabad nap van, min
denki kipihenheti magát, holnapután pedig óriási 
sikerünk lesz a bemutatón.

Pontosan fél nyolc volt s ő éppen indult, hogy 
lemenjen a zenekarba. Ekkor valami bizonytalan 
lárma hallatszott a színészbejáró felől. Genast, a ren
dező, futva jött feléje, hogy utólérje. Teljes testében 
reszketett az izgalomtól.

— Tűz van. Száz lépésnyire innen ég a fegyház. 
Most mit csináljunk?

— Holnapra halasztjuk a főpróbát. Menj a füg
göny elé és jelentsd ki. De vigyázva, pánik ne 
legyen.

Majdnem pánik lett belőle. A  nézőtérre szeren
csére csak kevés embert engedtek volt be, azok 
hanyatthomlok tolongtak ugyan kifelé, de nem tettek 
kárt egymásban. Annál nagyobb volt a ribillió a 
színpadi oldalon. A felöltözött és kifestett szereplők 
sikoltozva, ordítozva rohantak ki az utcára, úgy, 
ahogy voltak. A zenészek hasonlóképpen. Volt sze
replő, aki kifestve és jelmezben rohant egész hazáig. 
Franci futva ment a nézőtérre a kis ajtón keresztül. 
A hercegnőt ott találta a földszinten nyugodtan vá
rakozva, mialatt a kijáratoknál fejvesztetten tolako
dott a menekülők csoportja.

— Nem féltem, — mondta Carolyne mosolyogva, 
— tudtam, hogy jönni fog.

Franci boldogan, szeretettel fogta karon. Lassan 
mentek ki az utcára, ekkor már szabad volt a kijá
ratok útja. Odakint csakugyan lángolt egy szomszé-
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dos ház teteje, de máris szorgalmasan oltogatták a 
tűzoltók, ök megálltak ketten és nézték a tüzet.

— Van egy színházi babona, — mondta Franci,
— zavaros főpróba nagy bemutató-sikert jelent.

— Nekem már nem kell siker, — felelte Carolyne,
— a Prometheus csodálatos volt. Kimondhatatlan 
büszke vagyok magára, Franci.

Másnap akadálytalanul lefolyt a főpróba. Franci 
felvonásközökben sorra faggatta a vendégeket, 
Janint, Meyerbeert, Chorleyt, Fétist különösképpen. 
De egyenes választ egyiktől sem kaphatott. Kitérő 
udvariassággal nyilatkoztak. Mintha valamennyien 
összebeszéltek volna, mind azt a szót használták, 
hogy „érdekes“. Már pedig azt minden színházi 
ember tudja, hogy ez a szó főpróbán nem sok jót 
jelent. Csak az ifjú Bülow toporzékolt izgatottan és 
úgy nézett ki, mintha öklébe akarna harapni rette
netes lelkesedésében.

— Isteni! Mester, ez isteni! Ezt csak mi ketten 
értjük, ez isteni!

— Az baj, fiam, ha csak mi ketten értjük. De 
reméljük, hogy holnap a nép a szívére fog hallgatni, 
nem a párhuzamos kvintmenetek tilalmára. És 
siker lesz.

Másnap reggel a pénztárhoz sietett és megkér
dezte a derék Sernau pénztárost, hogy mi van. Az 
savanyúan felelt: a jegyek nem mennek. Rossz
címe van a darabnak, hogyan érdekelhetné az 
embereket egy teljesen érthetetlen szó? Franci 
szaladt a nagyhercegnőhöz. Egy negyedóra múlva 
megjelent a pénztárnál egy szárnysegéd és a nagy
hercegnő utalványára átvett kétszáz darab jegyet. 
Ezeket a jegyeket húsz katona még a délelőtt folya
mán kihordta az intendáns által megadott címekre.

Este így megtelt a színház. Az előadás sok bajjal 
vonszolódott végig. A négy nemes teljesen felborí
totta a maga részét, a zenét le kellett kopogni. 
Egyéb apró bajok is történtek, de azért nagyjában
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Franci a színpaddal és a zenekarral meg volt elé
gedve. A közönséggel azonban nem. A  siker látha
tóan alatta maradt a Tannhäuser sikerének. Tapsol
tak, tapsoltak, élvezték a csolnakot, meg a hattyút, 
de az egész estének volt valami közömbös hangu
lata.

Franci és a hercegnő csak másnap találkoztak, 
mert előadás után nagy vacsora volt sok külföldi 
vendég részvételével. Franci pezsgőt hozatott, hetek 
óta agyonsanyargatott idegei kivánták a szeszt. De 
a szesz mindjárt a fejébe is szállt. Hogy hogyan ke
rült haza, nem tudta. Az ifjú Bülow támogatta szo
bájáig, mint utóbb kiderült.

— Nos, mit hallani? — kérdezte másnap délben 
a hercegnő.

— Közömbös, hogy mit hallani. Fontos az, hogy 
a mi zenei irányunk igen lelkes támogatót kapott a 
Neue Zeitschrift für Musik szerkesztőjének szemé
lyében. Brendelnek hívják, remek ember. Az nagy
szerűen fog írni. Általában a sajtó nem lesz jó. De 
ez inkább hasznos. Tény az, hogy mától kezdve az 
egész művelt zenei világ Wedmairra fog figyelni. 
Még ma írok Wagnernek különben. Szegény feje azt 
írta nekem, hogy a tegnapi napot a feleségével a Bigi 
tetején tölti és percről-percre idegondol.

— Kiváncsi vagyok, hogyan fogja megköszönni 
magának, amit tett. De ezt hagyjuk. Nekem is van 
újságom. Délelőtt itt járt Maltitz báró és elég enge
dékenynek mutatkozott. írni fog a cárnak. A maga 
részéről nincsen a száműzetés mellett.

Franci ujjongva ölelte meg kedvesét. Keményeik 
egyszerre feléledtek. Ettől az emlékezetes naptól 
kezdve meg voltak győződve, hogy Oroszországból 
csak jóhírt kaphatnak. Carolyne komolyan kezdett 
készülődni arra, hogy hónapokon belül összeháza
sodnak. írt Patersinének és elhozatta Weimarba, 
hogy Franci megismerje és jó lélekkel rábízhassa 
gyermekeit. Patersiné megérkezett és huzamosabb
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ideig volt az Altenburg vendége, mert közben meg 
is betegedett. Franci ráért kitapasztalni művelt, 
okos, ridegen előkelő és becsületes lényét. írt tehát 
anyjának, hogy a két leányt át kell adni Patersiné- 
nek.

— Sajnálom szegény anyámat, — mondta, 
mikor a levelet odaadta átfutni a hercegnőnek, — 
ez nagyon fog fájni neki. Éppen a születésem nap
ján kapja a levelet.

A hercegnő mindjárt leült és hozzáírta a levél 
üresen maradt papírjára: „A  következő október
huszonkettedikére, Franci születésnapjára már re
mélhetőleg nevem szerint is annyira Önhöz fogok 
tartozni leányaként, ahogy a szívem már régóta az 
önének érzi magát. Kell-e mondanom, hogy Isten 
iránt milyen hálával köszöntöm ennek a napnak 
minden visszatértét azért a sok boldogságért, ame
lyet az Ön fiától kapok? Nincs nap, amely boldogsá
gunkat még szilárdabban meg ne alapozná, amely 
vonzalmunk szálait még szorosabbra ne vonná. 
Töltse el, kedves Mama, ezt a napot abban a tudat
ban, hogy gyermekeit megáldotta az Isten. Boldog 
vagyok, hogy fia Patersinét itt alaposan megismerte 
és teljes bizalommal bízza rá a leányokat. Mély 
öröm tölt el efölött és remélem, ön is örvend, hogy 
a gyermekeket ilyen okos és gyöngéd hölgy kezében 
fogja tudni. Engedje meg, hogy addig is, míg sze
mélyesen megcsókolhatom, ma gondolatban tegyem 
ezt és tiszteletteljesen szerető gyermekeire anyai 
áldását kérjem. Leánya, Carolyne“ .

IX.

Régi dolog, hogy a betegség nem jár egyedül. A 
hercegnő megint rászorult az eilseni kúrára. Oda
mentek mindnyájan az angol misszel együtt. Franci 
bejelentette Ziegesaar intendánsnak, hogy kompo



128 HARSÁNYI ZSOLT

nálni akar, ezentúl csak a Wagner-darabokat s a 
nagy terveire tartozó egyéb operákat látja el a szín
házban, a csip-csup operaelőadásokat lássák el má
sok. így hosszú szabadságot szerezvén magának, jó
idéig a csendes eldugott Eilsenben akart maradni. 
Maradt is, de nem olyan idilli nyugalomban, mint 
előre kifestette magának. Először a kis Magne her
cegnő megint tífuszba esett. Carolyne maga ápolta 
a leánykát, néha napokig nem vetkezett le és ülve 
aludt a betegágy mellé állított széken. Hetekig tar
tott, míg a kislány nagynehezen lábrakapott. Ekkor 
Oarolyne lett lázas és aznap, mikor a kisleány fel
kelt, ő esett ágynak. Ugyanekkor kapta Oroszország
ból a hírt, hogy édesanyja meghalt. Az orvos meg
állapította, hogy Carolyne tífuszt kapott. Most a 
kislány és a missz virrasztottak a Carolyne ágyánál. 
Az ő betegsége újabb hetekig tartott. Mikor már fel
épült, az orvos semmi módon nem akarta Eilsenből 
elengedni. Anya is, leánya is olyan rossz állapot
ban voltak, hogy hosszú üdülési időre volt szüksé
gük.

így telt el az egész tél, sőt a tavasz is. Franci 
mindúntalan úton volt Eilsen és Weimar között, 
dolgai Weimarba szólították, aggodalmai pedig újra 
és újra visszavitték Eilsenbe. Azt a kedves tervét, 
hogy a fiatal Raff operáját, az Alfréd királyt, amely
nek bemutatását az intendásnál kiküzdötte, maga 
dirigálja, nem válthatta valóra: a bemutatót Agthe 
kisasszony betegsége miatt olyan időre halasztották, 
mikor neki újabb rossz hírek folytán, vissza kellett 
sietnie Eilsenbe. Az operát maga a fiatal szerző 
dirigálta. Még a Berlioz Haraldját is dúlt ide-oda
utazás közepette tudta előkészíteni, de ennek elha
lasztásába semmi áron nem ment bele, mert Wagner 
mellett végre Berliozt is a weimari műsoron akarta 
látni. A Berlioz-szimfónia színre is került, tartózkodó 
udvariasság fogadta, nyilván alig akadt ember a 
hallgatóság körében, aki megértette volna. De ez
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nem vette el kedvét, sőt elhatározta, hogy most már 
színre hozza Weimarban a Berlioz operáját is, a 
Benvenuto Cellinit, amely hosszú évekkel azelőtt 
került előadásra Párizsban és annyira nem tetszett, 
hogy kifütyülték.

Nyár lett, mire azt hitte, hogy most már tú] 
van a megpróbáltatásokon. Liszt mama megint el
jött hozzájuk látogatóba, sokat beszélt a gyerekek
ről és kénytelen volt megvallani, hogy Patersiné 
remekül neveli őket, Blandinera és Cosimára nem 
lehet ráismerni, olyan finomak, illedelmesek és jó 
tanulók. Dánielnek is sokat használ, hogy minden 
kimenőjét nővéreinél tölti és szintén részesül Pa
tersiné áldásos nevelésében. Az öregasszony még 
végighallgatta leendő menyének hosszú és bonyolult 
előadását az egyházi válás és a vagyoni problémák 
nehézségeiről, aztán elutazott. Másnap távirat jött 
Erfurtból, hogy kórházban fekszik, útközben kitörte 
a lábát. Oarolyne azonnal utazott Erfurtba, ott ma
radt az öregasszony mellett, míg az szállítható álla
potra vergődött, akkor aztán visszahozta Weimarba, 
hogy ott teljesen meggyógyuljon. Liszt mama 
állandó lakója lett az Altenburgnak, kerekes karos
széket vettek neki, abban üldögélt és olvasgatott 
naphosszat.

Franci, a sok baj, húzavona, szerencsétlenség 
közepette is folyton dolgozott. Megcsinálta Mazeppa- 
szvitje végleges formáját, számos apró dolgot is 
komponált, aztán a Pestről érkező nyomasztó és vi
gasztalan hírek hatása alatt új érdeklődéssel fordult 
a magyar motívumok felé. Rendszerbe igyekezett 
szedni mindazokat az ábrándokat, amelyeket magyar 
népdal-foszlányokra épített. Hosszabb, tervszerű so
rozatnak szánta és Magyar Rapszódiáknak nevezte 
el őket, két füzetet már rendre össze is állított belő
lük. Az Altenburgban mindennapos lett a különös, 
nehéz bánatot hordozó és még szilaj csárdás-tempói
ban is fájdalmas ízű magyar muzsika. A weimariak,
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akik a jénai országúton eljártak az ablak alatt, 
gyakran megálltak hallgatni kiszűrődő hangok tün
déid, sziporkázó zuhatagát. Ott bent, az ablakokon 
túl, a sors véletlene folytán két különböző fajtájú 
lélek sajgott vissza a maga hazája felé. A hercegnő 
Weimarban is megtartotta lengyel jellegű konyháját, 
étkezései rendesen a barszcz nevű céklalevessel kez
dődtek s a marhahúst lengyeles zrazy-módon tálal
ták. Ruháiban is szerette a lengyel árnyalatokat, 
szeretett paraszthímzésű ingvállat hordani, hajába 
gyakran tett lengyel paraszti főkötőt. Szerelmese 
pedig Magyarországot hordta szívében és zenéjében. 
Szorgalmasan levelezett is az otthoniakkal, de 
éreznie kellett a győztes és könyörtelen Ausztria 
hatalmát még Weimarban is: leveleiben vigyáznia 
kellett, hogy barátainak kellemetlenséget ne okoz
zon, mert tudott dolog volt, hogy otthon a cenzúra 
felbontja a leveleket. Egy Volkmann nevű Pestre 
szakadt muzsikus, aki szép és tehetséges triót 
küldött neki bírálat végett, többek közt ezt írta leve
lében: „Bátorkodom kéréseimmel terhelni, bár csak 
félig vagyok földije önnek, mivel szásznak születtem 
és még csak tizenegy esztendeje osztok meg a ma
gyarsággal örömet és bánatot, de inkább az utóbbit“ . 
Ez a mondat már nagy merészségnek számított. De 
éppen az elnyomottságnak ez a még külföldre is 
kisugárzó érzése sarkalta arra, hogy a maga módján 
áldozzon lelke magyar voltának.

A Magyar Rapszódiák munkája alatt az az 
öröm érte, hogy Hans von Bülow, a nagyon kedves 
és tehetséges fiatalember, az ő kedvéért Weimarba 
költözött. Hans, miután látta a Lohengrin előadását 
Weimarban, annyira fellelkesedett, hogy kereken 
megtagadta szüleinek az engedelmességet. Azok min
denáron előkelő államhivatalnokot, vagy diplomatát 
akartak belőle nevelni. Kivált apja vágyott arra, 
hogy a fiú, ha már vagyontalan, legalább társadalmi 
dísz dolgában legyen méltó az előkelő család névé-
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hez. ő  maga, miután elvált, a család grófi ágából 
szerzett magának feleséget és éppen mostanában 
vett nőül egy Bülow grófkisasszonyt. De Hans fejét 
teljesen megkeverte Wagner muzsikája. Wagnerhez 
ment Zürichbe, hogy tőle kapjon támogatást és 
erkölcsi hátteret szülei ellen. Wagner be is szerezte 
korrepetitornak a zürichi színházhoz, majd a 
szentgalleni társulathoz. Apa és anya kénytelen-kellet
len lemondtak fiók diplomata-pályájáról. Hans most 
már teljesen a zenének szentelte magát. A szentgalleni 
társulat nyomorúságát és művészietlenségét hamar 
megúnta és úgy határozott, hogy az új zene Mekká
jába költözik, az új zene prófétájához.

Franci szeretettel fogadta. Nagyon vonzódott 
ehhez a komolykodó, finom modorú fiúhoz, akit maga 
után a világ második zongora-tehetségének tartott. 
Hans csakhamar mindennapos lett az Altenburgban, 
összebarátkozott Liszt mamával és rövidesen meg
nyerte a nehezen barátkozó Carolyne rokonszenvét 
is. Valóságos házifiúnak számított, bizalmas dolgo
kat sem hallgattak el előtte. Raff titkár volt, de a 
titkokat Hans ismerte úgy, mintha családtag lett 
volna.

A fiatalember színházi tündérálmai azonban 
nem kaptak kielégülést. Úgy jött Weimarba, hogy 
itt nyakra-főre Wagner-csodákat fog megélni a szín
házban. Ehelyett olyan színházat talált, amely, 
mióta Franci a részletes és aprólékos irányítástól 
visszavonult, sokkal kisebb városkák színvonalán is 
alul maradt. Az operák dirigálását Chélard vette át, 
akiről csak most tűnt ki valójában, milyen tehetség
telen és tehetetlen ember. A zenekar, amelynek tel
jesítőképessége két év alatt bámulatos magasságba 
szökkent, az ő kezében egyszerre visszazuhant a 
régi ripaes-színvonalra. A közönség, amely közben 
megkóstolta a jót, most elfordult a pongyola, lapos, 
kintornás előadásoktól. Némelyik este felért egy 
hangos botránnyal. Ehhez járult, hogy a kiváló

9*
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ízlésű és 'bátor intendáns, Ziegesaar, súlyosan meg
betegedett és veszélyes szembaja miatt átadta hatás
körét egy Beaulieu-Marconnay nevű udvari úrnak, 
aki laikus jóindulatán kívül semmit sem hozott 
magával ehhez a munkához. Franci leverten látta, 
hogyan lomposodik el hetek alatt az ő évekig telje
sített munkája. Most már saját zeneszerzői munká
jának feláldozásával is szívesen újra kézbe vette 
volna a veszendő színházat, de már későn volt 
Ziegesaar nélkül úgysem tudott semmit sem csinálni. 
A kitűnő intendáns Franci únszolására még lekö
tötte Wagner készülő Siegfried-operáját, ez volt 
minden, amit örökül hagyott s amit utódja már 
nem ronthatott el. De a színház züllött menthetet
lenül. És ami még jobban fájt neki, a Goethe-olim- 
piászok szép terve kezdett lassan, de végzetesen 
elaludni. A nagyherceg folyton bizottságok össze
hívását ígérte, de rettegett a terv megvalósításához 
szükséges nagy kiadásoktól. Ezért a bizottságok 
összehívása egyre többet késett, végül a nagyher
cegné és a trónörökös is belefáradtak abba, hogy 
Franci kérésére újra meg újra nyugtalanítsák a kér
déssel az uralkodót. Most már látnivaló volt, hogy a 
nagy gondolatból nem lesz semmi. Egyetlen fontos 
művészt sikerült Weimarba hoznia, Joachimot, a 
magyar származású hegedűst. De hogy Dingelstedt- 
nek helyet tudjon szerezni a színház prózai részé
nek vezetésében, arra nézve minden kísérlete csütör
tököt mondott.

Egyelőre tűrt és várt. Bestellte is minden ál
dott nap zaklatni a nagyhercegnét, meg a trónörö
köst. Ünta a folyton kuvikoló halálmadár szerepét is. 
Csillapíthatatlan szervező és alkotó éhsége rávetette 
magát a hangverseny-zenére. Weimarnak nem volt 
rendes hangversenyterme, a koncerteket csak a szín
házban lehetett megtartani. Egyebet nem tudott 
egyelőre összehozni, mint kamarazenét az Altenburg- 
ban, vagy weimari előkelőségek lakásán, olykor
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éppen az udvaírnál. Joachim gyönyörűen hegedült, 
Cossmann mestere volt a csellónak, Bülow tökélete
sen zongorázott, más zenészeket is talált, akik igé
nyeit kielégítették s a házi hangversenyek egymást 
érték. A színházra csak úgy félszemmel figyelt, szor
galmas levelezést folytatott Berliozval és Wagner
rel, hogy nagy terveit mindenek ellenére ébren 
tartsa, tanulmányokat írt a Wagner-zenéről és 
hozzásegítette Hansot, hogy a színház Julius Caesar- 
előadásához zenekari nyitányt írhasson. A nyitány 
színre került, Franci maga vezényelte és a zenekar 
egyszerre megkapta az igazi muzsika fényességét. 
Minden reményről mégsem kellett letenni. Legoko
sabbnak látta tehát, ha türelmesen vár. Ziegesaar 
talán meggyógyul egyszer s akkor minden jobb lesz 
megint. Addig belemerülhet saját szerző-munkájába 
és eltöltheti estéit a „műintézet“ helyett, ahogy a 
színházat mindig nevezte, ifjú barátai társaságában. 
Ezek között mostanában egy Szerdahelyi nevű fiatal 
magyar is felbukkant, aki, mint annyi más honfi
társa, elmenekült hazulról a börtön, vagy besoroz- 
tatás elől. Azzal kopogtatott be Francihoz, hogy 
fordítsa le franciára egy másik magyar menekült, 
Jósika báró regényeit, mert az író igen szűkös kö
rülmények közt élt Brüsszelben.

— Sajnos, nem tudok magyarul, — felelte Franci 
restelkedve, — de majd utána nézek, hátha vala
hogy segítségére lehetek a bárónak.

Közvetlen érintkezésbe is lépett báró Jósikával, 
írogatott Párizsba ennek is, annak is, de nem jutott 
a fordítás dolgában semmire. Szerdahelyi azonban 
ott maradt Weimarban és ő is mindennapos vendége 
lett az Altenburgnak. Hans, Szerdahelyi, Raff, 
Joachim, Cossmann és még egy-két weimari rajongó 
állandó társasággá verődött össze, muzsikáltak, 
vitatkoztak, a színház dolgait beszélték. És várták 
a két nagy eseményt: Berlioz Cellinijét és Wagner 
Siegfriedjét.
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A várakozó álláspont azonban kezdett veszélyes
nek látszani. Ahogy a hetek és hónapok múltak, 
Franci azon vette magát észre, hogy ha közbe nem 
lép, nem lesz kiknek bemutatnia a terveihez tartozó 
darabokat. A közönség elfordult már a színháztól, s 
az új intendáns, aki csak a napi pénztárra figyelt, 
kétségbeesett erőfeszítéssel már bűvészeket és artista
számokat léptetett fel, csak hogy valami jegyforgal
mat ki tudjon mutatni. Franci még mindig várt. 
őszre járt még csak az idő, s ő a Berlioz-opera be
mutatóját a következő áprilisra tervezte. Minden re
ménye abban volt, hogy Ziegesaar visszatér az inten- 
dánsi székbe.

így érte meg negyvenedik születése napját. Az 
udvar minden elképzelhető figyelemmel elhalmozta. 
A nagyhercegi pár, a trónörökös pár egyaránt érté
kes ajándékokat küldtek neki, még a nagyhercegék 
leánya, a Berlinben élő porosz trónörökösné sem fe
ledkezett meg róla. Kihallgatáson fogadta a dinasz
tia minden tagja, kezét szorongatták, tökéletes bizal
mukról és hálájukról biztosították.

— Mivel szerezhetnék örömet magának, — kér
dezte a nagyhercegnő, — mert amivel figyelmemet 
akartam kimutatni, azt kevésnek tartom. Látnia kel
lene, mekkora a hálám azért, amit Weimarért eddig 
tett. De olyat kérjen, ami módomban van.

Franci értette: a cárnál való közbenjárást ne 
kérje. Az hiábavaló.

— Volna valami, — felelte, — amivel fenséged 
nagy örömet szerezhetne nekem: csináljon rendet a 
színházban. A színház az én nagy terveim hangszere. 
És én hamis zongorán nem tudok játszani.

— Már megint a színház, — mondta elborulva a 
nagyhercegné, — milyen rengeteg pénzünkbe kerül 
és mennyi baj van vele. Hát jó. Holnap este ebédel
jen nálunk, majd a fekete mellett alaposan megbe
széljük az egész kérdést.

Megbeszélték. A nagyhercegnő figyelmesen végig-
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hallgatta Franci előadását. A kifogásokat helyeselte, 
de minduntalan felszisszent, mikor pénzről volt szó. 
Végül hosszas vita lett a beszélgetésből: üzleti vállal
kozás-e a színház, vagy uralkodói passzió. Az elvi 
szócsata elsekélyesedett és mellékvágányra vitte a 
kérdést. Végül is úgy távozott Franci, hogy Ígéretet 
kapott a fenséges dámától: majd fontolóra veszi, mit 
tehet. Intendáns-változásról nem lehet szó, Beaulieu 
báró fontos embere az udvarnak és ehhez a megbíza
táshoz, amely úgyis csak ideiglenes, nagy kedve van.

Nem történt semmi. A színházban a borzasztó 
előadások egymást érték. Zenekar és énekes személy
zet úgy lezüllött, hogy felmerült a kérdés: egyáltalá
ban elő (lehet-e adni ebben a színházban egy olyan 
nehéz, modem muzsikáiú darabot, mint a Berlioz 
Benvenutója. Franci felkereste a trónörököst. Az is 
bólogatott és helyeselt. De nem csinált semmit. Ak
kor Franci három heti várakozás után megint szóba 
hozta a nagyhercegnő előtt a kérdést. A nagyher
cegnő idegesen felelt: belátja, hogy tenni kell vala
mit, a színházat csakugyan botrányosan vezetik, 
majd meggondolja, hogyan segíthet. És megint nem 
történt semmi.

Az április, mikorra a Benvenutót Franci kitűzte, 
veszedelmesen közeledett. Leült tehát és memoran
dumot írt a nagyhercegnő számára. Hivatalos han
gon, mereven, rendes társalgási hangjuktól eltérően.

„Azok a bókok, amelyekkel császári Fenséged a 
Lohengrin bemutatója után engem kitüntetni kegyes
kedett, arra kényszerítenek, hogy tiszteletteljesen né
hány megjegyzést hozzak Császári Fenséged tudomá
sára, mert nem óhajtanék összetéveszthető lenni 
olyan szolgákkal, akik megelégszenek fizetésök 
zsebrevágásával s akik a jótéteményeket elfogadván, 
azokat meg sem kísértik kiérdemelni.“ így megtart
ván az udvarral való levelezés kötelezően cikornyás 
hangját, a szépen megfésült körmondatokban el
mondta, milyen súlyos kifogásai vannak az udvari
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színházvezető felfogása ellen. A színház a maga mű
vészi rendeltetése mellett üzleti szempontoknak is alá 
van vetve, igaz. De rossz színházzal nem lehet jó üz
letet csinálni, a jó színházhoz pedig pénz kell, hogy 
pénzt hozzon: „Bátor vagyok megjegyezni, hogy fon
tos művek weimari előadása igen távol van az ilyen 
művekhez méltó igényektől. Sok segítség megtörtént 
már, de még nagyon sok hiányzik, éspedig nemcsak 
a zenekar dolgában, amelynek tagjai közt nem egy 
aggastyán és nem egy gyermek teszi próbára az 
egész személyzet türelmét, hanem az énekkar és a 
darabok kiállítása dolgában is. A Lob en gr in elfogad 
ható előadásához, például a következők hiányoztak: 
tizenkét kórista, akik nélkül a pompás mű kórusai 
veszendőbe mennek; statiszták, akik nélkül nevetsé
ges, hogy a második felvonásban a zene indulót ját
szik s erre az indulóra nem vonul fel senki; díszletek, 
amelyek nem mennek tönkre, mert ezek tönkremen
nek, származván még a Hérold és Boieldieu idejéből; 
jelmezek, amelyek nem kerülnek okvetlenül sokkal 
többe, ha más anyagból készülnek, mint a garni
szállók díványai; kissé kevésbbé kedélyes bútorok, 
mint például Elza széke a harmadik felvonásban, 
amely négy deszkából készült ; olyan hattyú és olyan 
csolnak, amely jobban alkalmazkodik a zene által 
felkeltett ragyogó képzetekhez; és végül a zenekar 
kellő kiegészítése, amelyet pontosan megmagyarázf- 
tam Beaulieu báró úrnak. A színház tagjainak egész 
sora elaggott, a vidéki üzem sanyarűságában elsiava- 
nyodott, a másutt folyó szép munkáról sejtelmük 
sincsen, és csak kenyerükben akarnak biztosak lenni, 
míg viszont fiatal erők hiányzanak.“ Csak úgy dőlt 
tollából a sok panasz, És végül nyíltan közölte, hogy 
ha mindez meg nem változik, nem tudja folytatni azt 
a munkát, amelyre vállalkozott.

Az emlékirat nagyon megijesztette a nagyherceg
nét. Azonnal tanácskozást hívott össze. A trónörököst, 
az intendást és Genast rendezőt kérette magához.
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Beszéltek és tárgyaltak órák hosszat. Franci a lelkét 
kibeszélte és holtfáradtan ment a palotából az Ailten- 
burgba.

— Nos, sikerült elérnie valamit? — kérdezte a 
hercegnő.

— Hogyne, Ígéreteket. A nagyhercegné is, a trón
örökös is az égig magasztaltak és mindent megigér- 
tek. Meg vagyok győződve, hogy őszintén. De arról is 
meg vagyok győződve, hogy nem fog történni semmi.

—* És ha nem történik semmi?
— Akkor odavágom az egészet és elmegyünk 

innen.
— Innen el? Hova? Amerikába?
— Nem, oda nem. De akárhova itt Európában, 

ahol a Wagner-darabokkal befogadnak. Ezt a har
cot végig akarom harcolni.

X.

Csakugyan kicseréltek néhány idült tagot. Beck- 
nek, a hasznavehetetlen tenoristának, a helyére a 
kitűnő Knoppot hozták, Beaulieu báró mélyebben 
a zsebébe nyúlt, mikor a Benvenuto Cellini díszle
teire és jelmezeire került a sor. A Berlioz-opera 
színrekerült. De mikor lement a függöny, fagyos 
csend fogadta. A kisváros közönsége csodálkozva és 
értelmetlenül hallgatta az egészet. Éppen úgy nem 
értették, mintha a színpadon egy társulat portugál 
nyelven vendégszerepeit volna.

— Pascalnak egy mondása jut eszembe, — 
mondta a bemutató után Hans, — Pascal szerint 
mindennek van határa, csak kettőnek nincs: az 
emberi butaságnak és az emberi gonoszságnak.

Hans nagyon szigorú volt zenei dolgokban, 
követelő és türelmetlen. Mikor kevéssel azelőtt Hen
riette Sonntag, a híres koloratur-énekesnő, vendég
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szerepelt Weimarban és elképpesztette a közönséget 
bámulatos trilláinak mutatványaival, ő a helyi lap
ban hevesen megtámadta. Az ilyen gégetomászat 
cirkusz és nem művészet, mondotta.

— Slowly, my boy, slowly, — csillapította 
Franci, szokása szerint más nyelvű szavakat keverve 
francia beszédjébe, — az emberiség nevelésre szo
rult, éppen a mi dolgunk, hogy tanítsuk. Ez a Ben- 
venuto, nem beszélve Wagnerről, aki fölötte áll 
minden összehasonlításnak, az utóbbi húsz esztendő 
legszebb mesterműve. Természetesen nem kapott 
egyetlen tapsot sem. De a nagyhercegné el van tőle 
ragadtatva. Már kicsikartam belőle az Ígéretet, hogy 
ősszel idehívjuk Berliozt dirigálni. Addig fújom, 
trombitálom, dobolom a közönség fülébe őt is, Wag
nert is, míg beletörődnek, hogy ez a muzsika jó. 
Sietnünk kell, ha ezt a dicsőséget Weimaraak akar
juk megszerezni, mert Londonban kezdenek rájönni 
az én Hector barátom ízére.

Berlioz nem jött el a weimari bemutatóra, Lon
donban hangversenyezett. S az onnan érkező hírek 
felett Franci a múltjának szóló megbocsátó mo
sollyal mélázott el. A londoni Berlioz-hangversenyen 
a szép Camilla is fellépett. Ugyanaz a Camilla, akit 
Berlioz a Harri et Smithson iránt való dacos szerel
mében el akart venni feleségül, aki azonban a Pleyel 
zongoragyáros felesége lett, aztán rajongó sóhajjal 
hullott a Franci karjaiba. Hol vannak már azok 
az idők. Hol van Hector bősz szerelme Harriet iránt, 
hol vannak a hajdani párizsi évek fülledt szerelmei. 
Franci egy érett, elkeményedett arcot látott, ha a 
tükörbe nézett, ábrázatán itt-ott szemölcsök kezdőd
tek, szája két sarka mellé éles vonalakat rajzolt az 
egész világ ellen indított zenei harc elszántsága. 
De haja olyan dús volt most is, mint hajdan, és sze
mének villogó, cikázó pillantása nem vesztett fiatal 
tüzéből semmit. Azok a csókok és ölelések, amelyek 
a hercegnőhöz kötötték, úgy különböztek elmúlt
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ifjúsága szerelmi viharaitól, mint ahogy a nemes 
óbor különbözik a forrongó újbortól.

— Maga valóságos ördög a szerelemben, — 
mondta néha Carolyne, mikoir Franci karjaiban a 
földi öröm valóságos parokszizmusának lett része
sévé, — ördög, vagy angyal, nem tudom. Néha azt 
gondolom, hogy Isten nem muzsikálni, hanem sze
retni küldte magát a földre.

— Ez már nekem is eszembe jutott, — felelte 
ő, a férfi dicső hiúságával, — én tudom magamról, 
hogy a szerelem zsenije vagyok. De rajtam kívül 
ezt még csak maga tudja.

— És más nem is fogja tudni soha, úgy-e nem? 
Esküdj meg, mindenre esküdj meg, ami szent, ugy-e 
az enyém maradsz örökre? Ésküdj meg, hogy nem 
kell senki, csak én. Hogy nem is jut eszedbe senki, 
csak én.

— Erre nem esküdhetek meg, mert ez nem igaz. 
A vágyaimnak nem vagyok ura és nem tehetek 
róla, ha néha egy-egy asszonyt kívánatosnak talá
lok. De a kísértésnél erősebb vagyok. Grätz óta más 
asszonyt nem ismertem, Carolyne.

— Esküdj meg, én rám esküdj meg, a tehetsé
gedre esküdj meg.

— Nem, szívem, elég, ha kijelentem. Utálom az 
esküdözést. Német tempó. Itt lépten-nyomon meg
esketik az embert. Hol arra kell megesküdnöm az 
adóhivatalban, hogy külföldön nincsenek ingatla
naim, hol arra, hogy nem kaptam elvámolatlan bor
küldeményt. Mintha a fogamat húznák. És még 
maga is esket? Ha szeret, akkor hisz.

— Jól van, hiszek. De annyit töprengek a ket
tőnk sorsa felett. Mi lesz velünk? Már négy éve 
húzódik a válásom, és hiába nézek a jövőbe, csak 
a rettenetesen kínzó bizonytalanságot látom. Mit 
rendelt felőlünk a „bon Bozse“, Franci?

— Akármit, jó előre nyugodjunk bele és remél
jünk. Szeret?
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— Imádlak.
A vékony gyermektermet kúszónövény módjára 

simult hozzá, ajkaik semmit nem csökkenő vággyal 
keresték egymást. És ugyanígy kereste egymást a 
két lélek is, nem volt gondolatuk egymás előtt ide
gen, minden apróságot megbeszéltek, Carolyne oda- 
adóan vett részt kedvese minden munkájában, 
amelyben részt vehetett, a Ohopin-könyv lengyel 
vonatkozásait mind ő adta, ő csinálta a korrektú
rát, ő küldte a levonatokat Escudiernek, a párizsi 
kiadónak, segített a Wagner-tanulmányokban, apróra 
tudta a „műintézet“ minden intrikáját, hetenként 
részletes levelet váltott Patersinével a Franci gyer
mekeiről, tüntető odaadással és gyengédséggel 
ápolta Liszt mamát, míg az botra nem kapott és 
végül hazautazhatott Párizsba. Egymáséi voltak tel
jesen és boldogságuknak csak ez az egyetlen, de 
annál nagyobb sebe vérzett: hogy nem esküdhettek 
össze, hanem gyönyörű egységöket kénytelenek vol
tak kényes külsőségű szerelmi viszonynak tudni.

A Wittgenstein-családdal való tárgyalások egy 
pillanatra sem szűntek meg. Otthon, Oroszországban, 
maga a hercegi család sem volt egységes ebben az 
ügyben. Azok a Wittgensteinok, akik oldalágiak 
lévén, semmit sem várhattak a hatalmas vagyonból, 
nem fordultak Carolyne ellen. Sőt az az érdekes 
fordulat következett be, hogy az elhagyott férj a 
polgári válás kimondása után akadálytalanul újra 
házasodhatott, mert protestáns volt. Carolyne azon
ban a katolikus egyház törvényei szerint most is 
felbontatlan házasságban élt. Az oldalági Witt- 
genstein-rokonok a férj ellen fordultak, kivált egy 
Eugène nevű unokafivér, aki állandóan meleg hangú 
és bíztató leveleket írt Carolynenak és választottját 
is teljes barátságáról biztosította. A családi harc 
szívósan folyt tovább, a pétervári oldal a cár haj
landóságára, a weimari oldal a nagyhercegnő jósá
gára építette minden reménységét. S mint egymás
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ellen küzdő házasfelek szokták, a* küzdelem fonto
sabb mozdulatai az ő esetükben is a gyermeket von
ták be a harcba. A kis Magne hercegnőt, aki már 
kezdett nem gyermek lenni. Tizenöt éves volt már, 
arcocskája a leendő szépség Ígéretét hordta magán, 
kislányos ruháinak vonalát árulóan rajzolta ki szű
ziesen bimbózó keble. Mint egymással dühös harcot 
folytató szülők gyermekei rendesen: ő is elmélyedő, 
csendes, zárkózott leányka lett, aki magába rejti 
érzéseit, hogy senki érzékenységét ne sértse, s aki 
zsenge korában azt a fájdalmat kénytelen meg
ismerni, hogy akiket ő legjobban szeret, azok vak 
gyűlöletükben egymásnak esve az ő lelkére taposnak.

Ezt a tizenötéves gyermeket sohasem lehetett 
rajtakapni, hogy bánkódik távollévő apja után. De 
mikor egy őszi napon az az izgalmas hír érkezett 
az Altenburgba, hogy Sayn-Wittgenstein herceg 
saját személyében Weimarba érkezett és személye
sen óhajt tárgyalni elvált feleségével, a leány 
sírni kezdett a boldog izgialomtól. Gyermeki képze
letében az apa távoli és elérhetetlen ideállá magasz
tosult és Carolyne is, Franci is megdöbbenve látták, 
hogy ez a gyermek, akinek minden érzését és gon
dolatát a magokénak hitték, évek óta titkolódzó kis 
idegen gyanánt él közöttük.

A herceg szállóiban vett lakást és az orosz követ 
hivatalába kért találkozót Carolynetól. Megüzente 
azt is, hogy Liszt Ferenccel, aki az ő számára nem 
létezik, nem óhajt személyesen találkozni. Franci 
igen nehéz napokat élt át. Dúltan járkált le s fel az 
Erbprinzben és tudta, hogy most a hivatalos hata
lom túlereje kínozza azt az asszonyt, akit szeret. 
Lovagiassága lázadozott az ellen, hogy a hozzá tar
tozó asszonyt védelem nélkül hagyja, de a helyzet 
odaszegezte szobájába, ott kellett várnia a hírt, hogy 
mikor mehet Altenburgba megtudni a tárgyalások 
eddigi állását. Aggódva, felkorbácsolt lélekkel ült 
le a kisírt szemű Carolynehoz, aki teljes testében
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remegett az izgalomtól és a tehetetlenség kínzó dühé
től. A herceg nem tréfált, egyenesen a legfájdalma
sabb pontba döfött bele. Abból kiindulva, hogy Ca- 
rolyne nyilvános és botrányos szerelmi viszonyt 
folytat egy zenésszel, megtagadta felesége jogát 
ahhoz, hogy a leánygyermeket nevelje. A nagyher
cegnő gyámkodó szerepét nem támadhatta meg, a 
nagyhercegnő az ő cárjának nővére volt. Azonban 
ügyesen úgy fogalmazta követelését, hogy a gyer
mek nevelésére a nagyhercegnő közvetlenebb befo
lyását s az erkölcstelen anya káros befolyásának 
csökkentését kívánta, ha tehát a kis hercegnő nem 
kerülhet az udvarhoz, legalább lakjék külön olyan 
felügyelet alatt, amelyet az udvar megfelelőnek 
talál.

Carolyne sírt és kezeit tördelte, görcsös roha
mokban ölelgette magához a gyermeket, s mikor a 
kisleány semmi nagyobb felindulást nem mutatott, 
az anyai önzés égető fájdalmát élte át. Franci lélek
szakadva rohant a nagyhercegnőhöz. Az azonban 
nem tudott, csak vállat vonni.

— Ebbe bele kell menni, kedvesem. Bosszúi esik 
nekem, hogy ezt ki kell mondanom, de Wittgenstein 
herceg követelésének megvan a tárgyi alapja. Egy 
fiatal leány számára ez csakugyan nem az a hely
zet, amelyet kívánatosnak lehetne találni.

— Szóval bele kell menni abba a szégyenbe, 
hogy a leányt egész Weimar szemeláttára elköltöz
tetik az anyától?

— Drága barátom, mit választhatnak egyebet? 
Inkább odaadják a gyermeket az apának, hogy vigye 
haza Oroszországba? Azt még én sem látnám szíve
sen. Az apát ismerem, az léha és haszontalan fickó, 
aki ebből a helyzetből a gyermeken keresztül akar 
mennél több pénzt kizsarolni. Nem, nem, akkor már 
inkább maradjon itt a kislány, majd én elhelyezem 
valahol. Mondja meg Carolyne hercegnőnek, hogy 
azt tanácsolom, írja alá a megállapodást. Meglesz a
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családtól a nyugalma és azt az egyházi válást kezd
heti élűiről szorgalmazni. Ez nekem is érdekem 
volna, mert magát nem szeretném Weimarból elen
gedni, viszont az a helyzet, amelyben maguk ketten 
itt élnek, valljuk meg, egy kissé kényes. No, no, 
csak nem fog itt sírva fakadni felnőtt ember létére?

— Fenség, — mondta fojtogatott, keserű hangon 
Franci, — engem rettenetesen kínoz a lelkiismere
tem. Carolyne hercegnő ma is békésen és gazdagon 
élhetne Ukrajnában, ha a végzet engem nem hoz az 
útjába. Most miattam elveszti a vagyonát, miattam 
méltatlan helyzetben él, miattam elszakítják tőle a 
gyermekét. Életemben már másodszor vagyok ilyen 
helyzetben. De az a régi asszony kicsiny lélek volt, 
közömbös anya és önző ember. Carolyne hercegnő 
pedig nagy lélek, aki nagyon tud szenvedni. És most 
miattam szenved. Nincs borzasztóbb egy férfi szá
mára, mint mikor önmaga előtt pirúlnia kell. Fen
ség, kérve kérem, nyugtasson meg, mit érezzék én 
ebben a rettenetes helyzetben?

— Tartson ki, kedvesem. A felelősségnek csak 
a fele a magáé, a másik felét Carolyne hercegnő vi
seli. Ha szeretik egymást, kárpótolni is tudják egy
mást múló szenvedésekért.

Kicsit habozott, de aztán hozzátette:
— Maga van olyan ember, akiért egy asszony

nak érdemes szenvedni.
— Vagyok, — felelte ő erre, — de én úgy sze

retek adni, hogy ne kapjak érte semmit.
A szerződést úgy kötötték meg, ahogy a nagy

hercegné tanácsolta. Sayn-Wittgenstein herceg ra
gaszkodott hozzá, hogy a szerződés aláírásánál 
leánya is jelen legyen. Erre Carolyne kikötötte, 
hogy akkor viszont az ő tanúja gyanánt Francinak 
is jelen kell lennie. Sayn-Wittgenstein Miklós her
ceg a főudvarmesterrel, Vitzthum báróval, jelent 
meg, Franci a hercegnőt és leányát kísérte. A  két 
férfi szemben állott egymással. Szertartásos hideg
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séggel mutatkoztak be. Aztán Maltitz felolvasta a 
szerződést. Igen hosszú szövege volt ennek, mert név 
szerint felsorolta a birtokokat, amelyekről most Ca- 
rolyne hercegnő lemondott. Sztaniszczincze, Bje- 
laszki, Buchny, Ivanki, Tenczki, Czetwukowcze és 
ilyen falunevek. Mikor Woronincze neve hangzott el, 
Carolyne és Franci összepillantottak. És megint 
összepillantottak, mikor a szerződés kimondotta, 
hogy Miklós herceg, mihelyt az egyházi válást ki
mondják, a vagyon egy részének élvezetébe lép, má
sik része a leányé. A  hercegnő minden vagyoni igé
nye kétszázezer ezüst rubellel nyer kielégítést. Má
ria hercegnő Weimarban maradhat, de nem anyjá
nál fog lakni, hanem a nagyihercegné által kijelö
lendő helyiségében az udvartartásnak.

Ezt a költözést még megvárta a herceg. Mária 
Pavlavna kieszelte, hogy a kislány a Bastilleban lak
jék. Ez az öreg romhoz hasonló, repkénnyel futtatott 
különálló épületrész ott állott a nagyhercegi kastély 
tőszomszédságában, korát nem is lehetett meghatá
rozni, a weimari középiskola egyes tanárai szerint 
Együgyű Frigyes építette négyszáz évvel ezelőtt, de 
más tudós férfiak hevesen verni szokták az asztalt, 
ha erről szó volt, mert a Bastille kapuhomlokzata 
nyilvánvalóan csak háromszáz éves korra vallott 
delfin-motivumos díszítéseivel. Carolyne sebtiben ide 
költöztette leányát Miss Anderson felügyelete alatt. 
A kisváros, amelynek lakói mindent tudtak a neve
zetes személyek házassági és vagyoni harcairól, cso
portokba verődtek a Bastille körül, mikor a bútoros 
kocsi a kis hercegnő fehér bútoraival ott megjelent. 
Napokig egyébről sem beszélt egész Weimar, csak a 
botrányról: az orosz hercegné kénytelen volt kiadni 
leányát, mert erkölcstelen életet él. Sayn-Wittgen
stein Miklós herceg még ellenőrizte, hogy leánya 
valóban beköltözött az új lakásba, aztán dolgát sike
resen végezvén, elutazott.

Ez a botrány társadalmilag akár ki is végezhette
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volna Carolynet. De a nagyhercegné még Wittgen
stein elutazása napján ebédet adott s arra tüntetőén 
meghívta Carolynet is, Francit is. A hercegnő tekin
télyéhez nem nyúlhatott senki. Mohó udvari dá
mák, akik már lestek az alkalomra, hogy tüntetőén 
megtagadják tőle az utcai köszönést, csalódottan al
kalmazkodtak az udvar döntéséhez: a hercegnő ud
varképes. Ez a csoda is három napig tartott. A  wei- 
mariak megszokták, hogy a kis hercegnő minden 
este a Bastilleba megy aludni az angol miss társasá
gában, különben pedig reggeltől estig édesanyjánál 
tartózkodik az Altenburgban.

A szerelmesek reményei megint magasra lángol
tak. Wittgenstein Miklós herceg pénzéhségére nyu
godtan mertek építeni, a szerződés szerint számíthat
tak arra, hogy ő maga fogja kihajszolni az egyházi 
válást, hiszen csak annak kimondása után juthatott 
a kikötött pénzhez. A pétervári egyházi hatósághoz 
elment a válás ügyének új raf elvételi kérelme, & ők 
már számolgatták magukban, mennyi idő múlva lép
hetnek az oltár elé, hogy attól kezdve Carolyne 
Durchlaucht helyett egyszerűen Frau Lisztté váljék.

Franci frissült lélekkel fogott munkához. Kapott 
ugyan egy érzékeny sebet: a színház prózai részének 
vezetésére az intendáns új állást szervezett, de nem 
Dingelstedtet nevezte ki, akinek megnyerését Franci 
évek óta erőszakolta, hanem Heinrich Marrt, a jel- 
lemszínészt. Szólni nem lehetett ellene: Marr kiváló 
művész volt, művelt és nagy intelligenciájú ember. 
És munkájától remélni tehetett, hogy ha a drámák
hoz és vígjátékokhoz visszaszokik a közönség, annak 
az operák is csak hasznát fogják látni egy népsze
rűbbé tett színházban. Arra pedig neki most nagy 
szüksége volt, mert Wagner olyasmit közölt vele, ami 
felizgatta, elragadta, teljesen rabul ejtette és azt az 
elszántságát, hogy az európai zenevilágot Wagneren 
keresztül teljesen újjáalakítja, százszoros hévvel és 
meggyőződéssel töltötte meg.

Harsányi Zsolt: Magyar Rapszódia III. 10
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Wagnert az a megállapodás kötötte, hogy Sieg
fried haláláról zenedrámát ír. A szöveg tárgyában 
felhasználja a Niebelungok ősi monda-elemeit. A 
terv tetszett Francinak is, Ziegesaarnak is. Megálla
podtak, hogy negyedévenként pénzt küldenek neki 
és biztosítják munkája zavartalan nyugalmát. A 
pénzek rendszeresen mentek Zürichbe és a levelek 
rendszeresen jöttek Zürichből. Wagner egyelőre nem 
fogott neki a darabnak, mert saját forradalmi zene- 
esztétikájának magyarázatával volt elfoglalva, 
könyet írt „Opera és dráma“ címmel, cikkeket Íroga
tott a lipcsei Brendel lapjába, kiáltványt szerkesz
tett, nyüzsgött, vitatkozott, verekedett. A Brendel 
lapjában a zsidóknak a zenéhez való viszonyáról is 
írt egy heves és türelmetlen cikket, amelynek éle 
Meyertbeer s az általa képviselt régi operafelfogás 
ellen irányult, de egyszersmind antiszemita prog
ramúinak is lehetett felfogni. A cikket nem írta alá, 
de hogy ő írta, nem maradt titokban. S a cikk erős 
visszhangot kapott: a német sajtó felbőszültén esett 
neki a futóbolondnak, zenéjét gúnyosan Zukuníts- 
musiknak nevezték el, kicsúfolták, leszidták, becsmé
relték. Végre azonban mégis nekifogott a Siegfried- 
darab szövegének, de rövidesen arról értesítette 
Francit, hogy meggondolta a témát: „Siegfried ha
lála“ helyett előbb az „Ifjú Siegfried“ zenedrámáját 
kell megírnia. Pár hét múlva jelezte, hogy a szöveg
könyv kész, végigverselte az egészet, nemsokára kül
deni fogja. De nem küldte. Minden levelében volt va
lami kifogás, hogy miért nem küldi. S hogy hozzá
kezdene a megzenésítéshez, arról szó sem volt a sűrű 
levelekben. A szállításra kikötött határidő már rég 
elmúlt, de Franci gyengédségből nem akarta haj
szolni a szerzőt, akit a felvett pénzek felelőssége bizo
nyára kellemetlenül nyomott.

És ekkor szokatlanul hosszú levél jött Wagnertől. 
Nem is levél volt, hanem vastag paksaméta, nyom
tatva kitett volna egy egész füzetet. Ebben Wagner
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megírta, hogy most nem szállíthatja a darabot, majd 
csak három év múlva, de akkor aztán olyat küld, 
hogy csak győzzék előadni: az előadás négy napig 
tart. Egy részét, az Ifjú Siegfried szövegét, íme 
mellékeli.

Siegfried halálán dolgozva rájött, hogy előbb 
meg kell írnia az ifjú Siegfried történetét. Mikor 
ennek szövegével készen lett, rájött, hogy sok minden 
homályt előbb egy előjátékban kell megmagyaráz
nia. Mikor ezzel az előjátékkal számot vetett, ki
tűnt, hogy az maga kitesz egy egész estét betöltő 
darabot. Megcsinálta ennek tervezetét is. Ekkor 
már egy trilógia terve állott készen íróasztalán, há
rom nagy opera, amelyek egymásból folytak és 
egységes egészet voltak alkotandók. De most ez a 
triológia is zenei prológot kívánt, és ebből megint 
egész estére terjedő darab sült ki. így alakult ki 
benne az a hatalmas terv, hogy egymásután meg
írja „A Rajna kincse“, „A  walkür“ , az „Ifjú Sieg
fried“ és a „Siegfried halála“ című darabokat.

„Ennek a nagy egésznek alkotórészeit, — 
írta, — nem választhatom el egymástól anél
kül, hogy szándékomat már eleve szét ne for
gácsolnám. Az egész dráma-komplexumnak 
gyors egymásutánban kell előadásra kerülnie, 
s ennek külső megvalósulása dolgában a körül
mények következő kivételes voltát kell feltéte
leznem: Niebelung-drámáimat nagy ünnepként 
kell előadni, amelyet külön erre a célra rendez
nének. A drámák három egymásután követ
kező estén kerülnének színre, s még megelőzné 
őket a bevezető előjáték. Ha ezt az előadás- 
sorozatot ilyenformán el tudtam érni, a követ
kező alkalommal még egyszer meg kell ismé
telni a teljes előadást, később aztán tetszés sze
rint lehet előadni az egyes drámákat, amelyek 
önmagukban is befejezett egészek lesznek, de

10*
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ezt mindenesetre meg kell előznie az általam 
kigondolt teljes bemutatásnak. Hogy ezt hol és 
milyen eszközökkel lehet majd elérni, azzal 
most nem törődöm, mert előbb a nagy művet 
meg kell alkotni, s ez a munka, amennyiben 
egészségi állapotomra is tekintettel vagyok, 
legkevesebb három évemet igénybe veszi. 
A  hozzám annyira baráti viszonyban álló Bit
tér-család egy anyagi eseménye folytán nyu
godtan és pénzgondoktól mentesen nézhetek 
elébe ennek az időnek, de egész életemnek is. 
És ha így nagy művemet majd megalkottam, 
akkor majd remélhetőleg a továbbiakban ki
alakul, hogyan folyhatik le a bemutató kíván
ságaim szerint. Ha Weimar még állni fog és 
ha szerencsésebb leszel a szép dolgok kihozata
lára vonatkozó törekvéseidben, mint most a 
jelek, és sajnos nemcsak a jelek, hirdetik, 
majd meglátjuk, mit lehet csinálni. Bármilyen 
vakmerőnek, szokatlannak, sőt talán fantasz
tikusnak tűnik fel előtted az én nagy tervem, 
légy meggyőződve, hogy ez a terv nem külsősé
geket latolgató szeszélyből származott, hanem 
az anyag lényegének és tartalmának szükséges 
következményeként ötlött fel bennem. Ez a 
szöveg teljesen betölt engem és teljes megoldásra 
sarkal. Semmi mást nem látok magam előtt, 
csak azt, hogy a művet költői és zenészi tehet
ségem szerint megvalósítsam, semmi egyébbel 
most nem szabad törődnöm. A te gondolkodás- 
módodat ismerve egy pillanatig sem kétkedem, 
hogy teljesen igazat adsz nekem, sőt még báto
rítani is fogsz elhatározásomban, ha ezzel mind
járt meg kell hiúsulnia annak a rám nézve igen 
hízelgő kívánságodnak, hogy hamarosan egy 
újabb művemet mutathasd be.“

A levél aztán rátért Franci weimari helyzetére.
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„Mit remélsz te még Weimartól?“ Nyersen leszólta 
azt az ostobaságot, közönségességet és gonoszságot, 
amely azonnal felüti a fejét, mihelyt Franci nem 
pillant oda. Nyiltan megírta, hogy Franci weimari 
munkája kárbaveszett fáradság, semmi értelme 
egy ripacstársaság kicsinyességei között őrölni ide
geit, lelkesedését és tehetségét.

Ketten olvasták egyszerre a hosszú, hosszú le
velet, Franci és a hercegnő. Együtt lapozták az 
oldalakat, együtt értek a végére. Először a hercegnő 
szólalt meg:

— Kicsit furcsállom, hogy ilyen egyszerűen el- 
intézettnek tekinti a dolgot. Elvégre amit ír, az 
Weimarnak le van kötve. És miért igyekszik a 
maga kedvét még ő is elvenni, ahelyett hogy térdre 
borulva, adna hálát az eddigiekért? Azt sem hall
gathatom el, hogy . . .

De itt mégis elhallgatott. Franci arcán olyan 
kifejezést pillantott meg, amely elnémította. Franci 
nem hallgatott rá. Sugárzó, elgyönyörödött arccal 
nézett maga elé, mint aki valami csodaszép láto
mást lát.

— Carolyne! Carolyne! Ez valami óriási, amit 
ez az ember ír! Tudja, mi lesz abból, ha ő ezt a 
ciklopszi tervet végrehajtja? Ennek az évszázadnak 
a legnagyobb zenei eseménye. Hallatlan nagy dolog 
van ebben a levélben. Mindig mondtam, hogy ez az 
ember lángelme. De soha annyira nem láttam, mint 
most! Mindenki, aki ma muzsikál a világon, csak 
hajadonfőtt állhat meg előtte, ha megcsinálja, amit 
tervez. Ilyet, ekkorát, ilyen monumentálisát még 
nem írtak, mióta zene van a világon! Carolyne, ez 
valami hihetetlen nagy dolog lesz, ha sikerül! Ezen 
ujjongani kell és tapsolni az örömtől és nem aludni 
az izgatottságtól, én már nem is tudom, hogy mit 
mondjak . . . hihetetlen, hihetetlen . , .

Csak járkált le s fel a szobában, a fejét csó
válta az elragadtatástól, azt lehetett volna hinni,
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hogy elment az esze. A következő pillanatban 
kiabálni kezdett.

— Hans! Hans! Merre mászkál az a fiú? Most 
rögtön elolvassuk a kéziratot.

Bülow előkerült, valami képrámákat fűrészelt 
az előszobában. Franci azonnal behúzta és felol
vasta neki az egész levelet elejétől végig. A fiatal
ember majd hogy sírva nem fakadt a boldog izga
lomtól. Ügy topogtak, örvendeztek, apró kacagások
kal, lelkes és zavart félmondatokkal, mint valami 
különös szekta két tagja, akik előtt most történt 
meg a kinyilatkoztatás. És zabolátlanul rajongó 
örömük Carolynet is hatalmába kerítette. Franci 
leült az asztalhoz, kitette maga elé a kéziratot, aztán 
így szólt:

— Hans, szólj ki, hogy ne jöjjön be senki, csak 
Magne hercegnő, aztán az ajtókat be kell zárni.

Bülow kisietett, mint valami nagy, lompos ház
őrző, félszeg sietéssel, kisvártatva bejött a herceg
nővel, a két ajtóra ráfordította a kulcsot. Mind ott 
üllek az asztalnál, Franci elkezdett hangosan ol
vasni. Türelmetlenül darálta végig a személyeket, 
csak hogy már a versekhez jusson. Aztán olvasta 
az üllő mellett kalapáló Mime szavait:

Kénytelen kín ez,
Céltalan baj!
A  legjobb kard,
Mit valaha vertem,
Óriások öklébe 
Jól illenék. . .

Wagner kézírását nagyon jól lehetett olvasni, 
a hallgatók kíváncsian figyeltek a folyékony ver
sekre. Bejött a színre Siegfried és az elfogott med
vét ráuszította a törpére, aki rémülten futkosott 
keresztül-kasul a színen. Siegfried aztán elengedte 
a medvét és elkezdte faggatni a törpét, nyilván 
nevelőapját, származása felől. Franci egyre habo-
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zóbban olvasta a verseket, szeme óvatosan előbb 
járt a szövegben, mint hangja. Megállt:

— Drága Magne, megkérem, hogy hagyjon ben
nünket egyedül; úgy látom, hogy ez nem magának 
való olvasmány.

A kis hercegnő engedelmesen, de sajnálkozva 
kelt fel.

— Milyen kár, olyan érdekes mese, szívben 
hallgattam volna tovább...

Kiment mosolyogva. Hans bezárta utána az 
ajtót és mohó kíváncsisággal visszaült. Franci foly
tatta az olvasást:

Te ist ápoltál,
Mint kis csecsszopót,
A gyenge testet 
Gúnyába tetted,
De a kis féreghez 
Hogyan jutottál?
Talán anyátlanul 
Nemzettél engem?

A hercegnő bólintott, nem a Wagner versedre, 
hanem Franci óvatosságára: az ilyesmi csakugyan 
nem való volt a Magne fülének. A versek tovább 
patakzottak. A törpéiből Siegfried kiszorította, hogy 
az valaha az erdőn vajúdó asszonyt talált, annak 
a gyermeke Siegfried. Az anya, Sieglinde, belehalt 
a szülésbe. Halálakor egy kettétört kard két darab
ját adta neki, ez a kard az apa utolsó küzdelmében 
tört össze. Siegfried mindenáron össze akarja for- 
rasztatni a két darabot, neki akar vele vágni a 
világnak. Egyelőre kirohan az erdőbe. Akkor aztán 
jön a vándor, a titokzatos alak, aki nem más, mint 
maga Wotan. Három-három találós kérdést adnak 
egymásnak, mint a mesében. A vándor válaszaiból 
megtudjuk, hogy a föld méhében laknak a nibelun- 
gok, az ő uralkodójuké, Alberiché, volt valaha a 
csodálatos varázsgyűrű.

— Kérem jól figyelni, — szakította félbe ön
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maga felolvasását Franci, — ezt a részt fogja tehát 
magyarázni „A Rajna kincse“ .

Aztán folytatta. Az erdőben van az óriások biro
dalma. Fasolt és Fafner a két borzasztó óriás. Ezek 
elrabolták Alberichtől a Rajna kincsét s vele együtt 
a világuralmat jelentő gyűrűt. Fasolt megölte test
vérét, Fafnert, és most ő maga, mint rettenetes kén
köves sárkány, őrzi félelmes barlangjában a kin
cset. Végül, fent a fellegekbe vesző ormokon, a 
Walhallában laknak az istenek, urok Wotan, aki a 
ronthatatlan, csodálatos lándzsát tartja a kezében. 
Ezeket mondja el a vándor, vagyis Wotan maga. 
Aztán a törpe felel három kérdésre: Wotantól szár
mazik a Wälsungok fajtája, köztük az ikrek, Sieg- 
mund és Sieglinde, akiknek szerelméből Siegfried 
született. Siegfried van hivatva arra, hogy Fafner 
sárkányt megölje és megszerezze a kincset, de 
csak a csodakarddal, a Notunggal, ölheti meg. Ezt 
Siegmund bírta, míg Wotan ketté nem törte a kezé
ben. Összeforrasztani pedig csak az tudja, aki soha 
a félelmet nem ismerte. A vándor eltűnik és vissza
jön Siegfried. Mivel únja, hogy Mime nem tudja 
összeforrasztani a kardot, maga fog neki. És íme: 
a kard úgy összeforr az üllőn, hogy egyetlen csa
pásától még maga az üllő is kettéhasad. De Mime 
közben gonoszul altató varázsitalt készít, mert ha 
Siegfried megszerezte a kincset, ő a fiút majd el
altatja és a kincs az övé lesz.

— Kérek egy konyakot, — szólt Franci, — ez 
a vége az első felvonásnak.

— Ne az üveget hozza, Hans, — szólt a her
cegnő, — csak egy konyakot töltsön ki.

Franci leöntötte a konyakot és folytatta az ol
vasást. A második felvonásban a törpe elhozta 
Siegfriedet a sárkánybarlanghoz. Kijön a színre 
maga a rettentő hüllő, száját tátogatja, orrlyukaiból 
kénköves gőzt fúj, farka csavarodik.
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— Hogy lehet ezt előadni? — kérdezte a her
cegnő.

— Az ő dolga megírni, a mi dolgunk előadni.
Siegfried vitézül megöli a sárkányt. Bekeni

magát a szörnyeteg vérével, ettől megérti a mada
rak beszédét, s egy madár azt csicsergi neki, hogy 
ne hallgasson a törpére, aki el akarja veszejteni. 
Csakugyan, Mime nagyon kínálja neki üdülésül a 
varázsitalt, de ő nem sokat teketóriázik, megöli 
Mimét is, aki őt csak azért nevelte fel, hogy általa 
a kincshez jusson. Bemegy a barlangba és nem nyúl 
a kincshez, de kihozza a gyűrűt, valamint a varázs- 
föveget, amely az embert láthatatlanná tudja tenni. 
Ezzel indul el a tűzzel körülvett Brünhildát kisza
badítani, akire szintén a madár figyelmezteti.

— Kérek még egy konyakot.
— Igen, de több ma nincs.
A harmadik felvonásban maga Wotan állja út

ját az ifjúnak a csodalándzsával. De Siegfried a 
lándzsa bűvös nyelét is képes kettéhasítani a 
Notunggal. Megy, amerre kell, hogy a neki rendelt 
szépséges Bírünhildát kiszabadítsa. Óriási lobogó 
lángfal emelkedik előtte, de Siegfried bátran belelép 
s őt nem fogja a tűz, a lángok elosztanak.

— Figyelem, — szólt Franci, — ugyanaz a szín 
ez, ahol a Walkür harmadik felvonása végződni fog.

A  lángok mögött Siegfried megtalálja Brün
hildát, hallatlanul emelkedett szerelemben egyesül
nek.

BrünMlda csillaga 
Reám sugárzik!
Enyém örökké,
Mindenem, eggyem,
Én édes birtokom,
Én örökségem,
Tündöklő szerelmem,
Boldog halál!

Franci holtfáradtan fejezte be a felolvasást. Az 
utolsó sorok után a Carolyne szemébe pillantott.
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mint szerelmesek szokták, ha helyzetükre illő mon
datokat hallanak. De aztán a műről kezdtek be* 
szélni. A zengő versek, az archaizáló nyelv vérbő, 
erőteljes zamata, a mesebeli téma színes érdekes
sége elbűvölte őket. A germán ősvallás ájtatos és 
hatalmas misztériuma volt ez első pillantásra, de 
sejteni lehetett, hogy mély szimbólumok rejtőznek 
benne, amelyek majd csak akkor világlanak ki, ha 
az egész tetralógia kibontakozik előttük.

— Maga Wotan ez a kis Wagner, — mondta 
Franci, — kimondhatatlanul izgatott vagyok, ho
gyan fogja a maga bámulatos zenekarával elzengeni 
ezeket a verseket. Ezt az irdatlan, hatalmas munkát 
Weimar fogja bemutatni, ha addig élek is. Úgy, 
ahogy ő akarja, nagy zenei ünnepen, négy estén 
egymásután. A világ operairodalmának négy estére 
terjedő leghatalmasabb darabja nálunk fog a szín
padon megszületni. Holnap megyek a nagyherceg
néhez.

— Odaadja neki a kéziratot?
— Nem. De megkérem, hogy csináljon egy estét 

tizenöt-húsz vendéggel, akiket majd én jelölök ki. 
Azok előtt fel fogom olvasni az egészet. És még hol
nap írok Wagnernek. Megírom neki boldogságomat 
és mértéktelen elragadtatásomat.

Másnap csakugyan elment a nagyhercegnéhez, 
akit olyan kíváncsivá tett, hogy az rögtön meg
rendezte a felolvasóestélyt. Most már színesen, ki- 
dolgozottan olvasott Franci. Ziegesaar, Joachim, 
Baff, Cossmann, Bülow, Genast, Marr és más effajta 
emberek voltak jelen a dinasztia tagjain kívül. 
Mind el voltak ragadtatva.

— Szóval: mi lesz, — kérdezte búcsúzáskor a 
nagyhercegnő, — most három évig várunk?

— Dehogy várunk, fenség, van Wagnernek egy 
régebbi darabja, „A  bolygó hollandi“. Csak felülete
sen ismerem. De Wagner írta. Még a télen előadjuk. 
Addig pedig megcsináljuk a Berlioz-hetot. Berlioz-
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tói is levelet kaptam, nagyon örül és jön. November
ben megcsináljuk a dolgot. Megint nagyon szép kö
zönségünk lesz, mint a Lohengrinnél volt. Jó éjsza
kát, fenség.

— Nagyon köszönöm a műélvezetet, kedves 
Liszt, és jó éjszakát.

Franci és Hans együtt bandukoltak a kastély 
sötét parkjában hazafelé. Lelkesen szavalták emlé
kezetből:

Érezted-© már 
Sötét erdőben 
Szürkület percén,
Midőn a csend 
Zúg1, súg és szisszen,
A  messzi bongás 
Feléd csuszamlik,
Villódzó fények 
Vesznek körül,
S dagadva zsongnak 
Tested felé,
Nem érezted borzongva 
Zsibbadni tagjaidat?

Hosszú részeket kívülről tudtak már, legalább 
hatszor elolvasták mind a ketten. A derék weimari 
polgár, aki lámpást lengetve bandukolt haza, csodál
kozva meredt az éjszakában hangosan szavaló két 
alakra. De ráismert a hóbortos, hosszúhajú mu
zsikusra és famulusára. Bölcsen vállat vont az efféle 
nép bolondságai felett és kocogva folytatta útját a 
kis Ilm hídja felé.

XI.

Titokzatos dolog, hogyan terjed el valami új, 
hogyan eszi bele magát az élet láthatatlan ereibe. 
Egy német kisvárosban fogja magát egy odaszárma
zott magyar muzsikus és felteszi magában, hogy 
amit az emberiség a zenéről és főként az operáról 
hisz, azt meg fogja változtatni. Mindenki ízlésének, 
meggyőződésének és tanácsának ellenére elkezdi
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erőszakolni egy ismeretlen zeneszerző bukott darab
jait. A darabok színrekerülnek vidékiesen kezdet
leges, rossz előadásban, nyomorúságos díszletekkel 
és jelmezekkel, el lehet játszani őket legfeljebb 
ötször-hatszor, a kisvárosi közönség nem vet nagy 
ügyet a dologra. Ha ilyen bogara van az udvarnál 
kedvelt, hosszúhajú embernek, rá kell hagyni, nem 
árt vele senkinek.

És egyszerre csak erjedni, pezsegni kezd a ro
zoga weimari színház körül valami. Más városokból 
odautaznak emberek, hogy meghallgassák ezt a 
nyugtalanító hírű, furcsa muzsikát. Itt-ott felbújik 
a sajtóban egy-egy híradás, egy-egy bátortalan véle
mény. Az új muzsikáról beszélni kezdenek, egyesek 
méltóságteljesen becsmérlik, mások jóízűen, atyai 
megbocsátással, gúnyolják. Egyelőre csak szak
emberek beszélnek róla. Egész Franciaországban és 
egész Angliában aligha van tíz-tíz embernél több, aki 
tud róla, hogy a Weimarban megtelepedett Liszt 
Ferenc erőszakol valami zenei furcsaságot. De a 
német sajtó folyton piszkálja a kisvárosi apostolt. 
A támadásokra védelem jön, a heves védelemre még 
•erősebb támadás. A nyugalmas olvasó bosszankodni 
kezd: mit okoskodnak folyton ezzel az izével, ezzel 
a Wagnerrel? Kicsoda ez és miféle ember? Van, aki 
bemegy a kottakereskedésbe Münchenben, vagy 
Stuttgartban és venni akar tőle valamit kíváncsi
ságból. De nincs semmi raktáron tőle. Hozatni kell 
Lipcséből. S ahol Németországban olyan fiatal mu
zsikus van, aki rajongó és új dolgokat forgat a fejé
ben, az hozzászokik, hogy gondolataival Weimar 
felé forduljon, mert ott dolgozik az a vakmerő, újat 
akaró ember, akit a százezrek nem értenek, csak az 
egyesek. Már neves esztéták is beleszólnak a lap- 
vitába, már komolyan kell venni a kérdést, már akad 
egy-egy ház holmi drezdai, vagy nürnbergi utcában, 
amelynek ablakai mögött névtelen leányok zon
gorázzak: „0  du mein holder Abendstern“ .
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Ha szikla esik a tengerszembe, hatalmas hul
lámokat csap fel, azok egyre szélesebben, de egyre 
laposabban körösödnek a partok felé, míg egészen 
el nem múlnak. Itt pedig az a csodálatos dolog tör
tént, hogy a kis Weimarban előadtak egy bukott 
vidéki zeneszerzőt: porszem hullott a világ zene
életének tengerébe, az alig látható kis rezzenés a víz 
színén tovább gyűrűzött és a szélesebb hullámok 
csodálatos módon egyre magasabbak lettek.

Innen is, onnan is fiatalemberek érkeztek 
Weimarba, bekopogtattak az Erbprinzbeli szobába 
és bemutatkoztak. Jött egy Klingworth nevű Han
noverből, alig több húsz évesnél. Münchenből jött 
egy Pruckner nevű, ez meg éppen tizenhét éves volt. 
Viszont kész és meglett ember volt az a Peter 
Cornelius nevű mainzi, akit annyira felizgatott a 
weimari zeneforradalom, hogy odaköltözött a for
ráshoz, ott akart élni és dolgozni és részt venni a 
bámulatos harcban.

Franci azon vette észre magát, hogy akárhova 
megy, egy sereg fiatalember kíséri. Mind elsőrangú, 
sokat Ígérő tehetségek, a legtehetségesebb köztük a 
kedves jó Hans. Áhitattal hallgatták minden szavát 
s ő atyai szeretettel oktatta őket, mint csatát próbált 
vezér az ifjú apródokat. Amelyik zongorázott, an
nak rendszeresen meghallgatta játékát és egyetlen 
megjegyzéssel új utakra helyezte haladását, ame
lyik komponált, azzal leült a művecskéhez és ütem- 
ről-ütemre végigment rajta. De nemcsak zenére ta
nította őket, hanem emelkedettségre, művészetük 
szüzességére, lelkesedésök teljes odaadására. Ezek 
már az új zene szellemében nevelődtek, a harmo
nizálás és hangszerelés régi tankönyveit nem hasz
nálhatták, saját zenei tolvajnyelvükön beszéltek és 
Wagnernek fanatikus rajongói voltak atyai meste
rükkel együtt. Ez a kis csoport ember reggeltől estig 
a tetralógiát emlegette, amelyből még nem ismertek
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egy ütemet sem, de úgy várták, mint valami 
ótestámentomi jóslat beteljesedését.

— Tudjátok-e, gyerekek, — mondta nekik 
Franci, — hogyan épült a sevillai székesegyház? 
A káptalan egyik papja ezt mondta az építésznek: 
építsen nekünk olyan katedrálist, hogy aki majd 
készen meglátja, így szóljon: „A  sevillai káptalan 
megőrült, hogy ilyet rendelt.“ Az építész bólintott 
és felépítette a székesegyházat. A Nibelungok zene- 
drámája ilyen székesegyháza lesz a mi muzsikánk
nak.

Mikor Berlioz megjött Weimarba, ezek a fiata
lok ülték körül. Tudtak róla mindent, kívülről el
mondhatták a Cellini bármely részének hang- 
szerelését, mesterök magyarázataiból értették meg 
az „idée fixe“ korszakos ötletét. S ha Wagner volt 
számukra a zeneélet új megváltója, Berliozban a 
magok keresztelő Jánosát látták, a látnoki előfutárt, 
az eljövendő zenei földrengés első hirdetőjét.

Weimar népe megbámulta az utcán a tagba
szakadt, sas-arcú embert. Tudván róla, hogy ez is 
afféle kerge forradalmár, ifjú titánnak várták és 
váltig csodálkoztak rajta, hogy az ifjú titán egé
szen ősz, ötvenesztendős férfi. De azért a színházba 
elmentek, a Benvenuto Cellininek a szerző jelenléte 
telt házat hozott, amiben eddig nem volt része. Most 
már tapsoltak is. Egyéb műveinek pedig éppenséggel 
erős sikere volt. A zenekar a szerző vezetésével el
játszotta a „Damnation de Faust“ két tételét. A 
Rákóczi-induló ezúttal is megtette a magáét, a wei- 
mariak tomboló tapsra gerjedtek. Franci boldogan 
dörzsölte kezeit. Nemcsak jóbarátja sikerének 
örült, hanem az ügy sikerének is. Mivel már jó- 
előre beharangozta, hogy ez a Berlioz is az ő 
zenei irányának egyik nagysága, a hallgatók zavar
tan állapították meg, hogy amit eddig szidtak és 
kinevettek, az ilyen tetszetős és hatásos dolgokat
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is tud teremni; úgy látszik ebben a Zukunfts
musikban mégis van valami.

Egyik bankett a másikat érte, egyik udvari 
kihallgatás a másikat. Mária Pavlova nem is adta 
órákon alul, ha a párizsi vendéggel zenéről beszél
gethetett. A nagyherceg az utolsó kihallgatás alkal
mával átnyújtotta Berlioznak a Sólyomrendet. Az 
utolsó estén óriási díszvacsora volt a városházán, 
a nagyteremben ott állt a vendég frissen mintázott 
és babérkoszorúzott szobra, a zenekar szónoka ezüst 
karmesteri pálcát nyújtott át az ünnepeknek. A 
késő hajnali órán, mikor hazatértek a szállóba és 
ketten maradtak, még leültek egy kicsit négyszem
közt beszélgetni. Magánügyeiket már mind végig
beszélték egy hét alatt, Hector zsebében ott volt 
a Liszt-gyerekek párizsi címe, hogy majd felkeresse 
őket, Franci pedig már bőségesen értesült a Berlioz- 
gyerek kitűnő fejlődéséről, tengerészeti pályaválasz
tásáról és Hector második feleségének szenvedhetet- 
len zsarnokságáról. Alig is volt már miről beszél
niük, csak az az egy téma, amelyet eddig mind
ketten elkerültek. Most az utolsó éjszaka gyertya- 
világa mellett, a hotelszoba vetett ágyas rendetlen
ségében kimondták a Wagner nevet.

— Mi ez, — mondta Hector mosolyogva, — 
mit csináltok ti itt ezzel a Wagnerrel, ezt itt többet 
hallom emlegetni, mint nálunk Párizsban Bonaparte 
herceget, a trónkövetelőt.

Könnyedén vetette ezt oda, de hangjának 
bizonyos árnyalata elárulta, hogy az ünneplésére 
rendezett weimari hét alatt kissé kényes dolog volt 
neki únos-úntalan a Wagner nevét hallania.

— Wagner itt nekem nagy ütőkártyám, — 
mondta Franci, — Wagner innen Weimarból lesz 
nagy.

— Te olyan tehetségesnek tartod?
— Lángelmének tartom.
— Ügy. És miben van a lángelméje?
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— Abban, hogy olyat mond, amit előtte senki 
nem mondott és ezt példátlan készültséggel és tehet
séggel mondja.

— Amit senki nem mondott? És én?
— Az más. Jól tudod, milyen nagy zeneszerzőnek 

tartalak. Azonfelül az ifjúságom úgy összenőtt 
veled és annyira szeretlek, hogy én vagyok a leg
utolsó, aki a munkádat kisebbíti. De ez a Wagner 
más. Mint ahogy Stevenson feltalálta a vasútat, ez 
feltalálta a zenedrámát.

— Érdekes dolog, nem mondom. De a színházi 
zene kis terület. Azonkívül még óriási mezeje van a 
zenének. És amit én próbáltam újat hozni, az min
den zenére vonatkozik. Az övére is. Hallom, hogy 
alapmotívumokkal dolgozik. Hát az az övé? Hát az 
idée fixet nem én találtam ki a Symphonie Phantas- 
tiqueban?

— Persze, hogy te találtad ki. Ezen nem is vitat- 
kozhatik senki. Nem is vonta senki kétségbe.

Hallgattak. A kérdés, amely kimondatlan ma
radt, a Berlioz heves kérdése lett volna: ki hát a 
nagyobb, ő, vagy ez új jövevény? De szemérme elfoj
totta benne a kérdést. Franci pedig örült, hogy más 
beszédtárgyra térhet át. Nem tudott volna hazudni, 
meg kellett volna mondania, hogy ez az új jövevény 
az évszázad legnagyobb zenei tehetsége. Még váltot
tak néhány közömbös mondatot, aztán aludni tértek. 
Franci még soká nézett belé álmatlanul a sötétbe. 
Vizsgálta saját magát. Kit szeret jobban: ezt a hó
bortos, kedves, heves Berliozt, vagy amazt az 
izgága, vitatkozó, feneketlenül önző kis embert? 
Ó igen, Berliozt szívből szereti, amazt csak kedveli, 
mint ahogy kedvenc kardját szereti a harcos. De 
kinek adja az elsőséget? Feltétlenül és fenntartás 
nélkül Wagnernek. Wagner az ügy, az eszme, a cél, 
a teljesedés maga. S a művészet abban is hasonló a 
valláshoz, hogy hívőjének habozás nélkül meg kell
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tagadnia érte még szeretteit is. De vájjon önmagát 
is? Vájjon Wagner több nála is?

Franci mindig bátran nézett saját magába és 
nem félt attól, hogy mit fog ott megtalálni. Boldogan 
tudta, hogy ismeri saját hibáit. És ismeri saját ké
pességének határait. Mikor most a hajnali órán vizs
gálatot tartott a maga tehetsége felett, kimondta az 
ítéletet, hogy Wagner színpadon több, mint ő. De 
hogy zenekari muzsikában több volna, azt nem is
merte el. Szemlét tartott eddigi művei felett és 
értékelte őket. Sokról úgy ítélt, hogy igen nagy 
idővel megelőzték korukat. A Tasso-szimfóniában 
vannak dolgok, amelyeket csak egy későbbi nemzedék 
fog megérteni. Az „Années de Pelerinage“ gyűjte
ményében mondott egy-két olyan szót a zongorán, 
amelyekhez a világ egy hosszú zongorakultúrájához 
van még szükség. Az a Sposalizio például, az a jövő 
igazi zenéje, azt száz év múlva modern muzsikának 
fogják tartani. Wagner zenéje a jelené. Wagner két
ségkívül meg fogja hódítani a világot, soha nem 
látott színházi dicsőség vár rá, ha Isten életben 
tartja. Az ő világa azonban nem e világból való. 
Ha tehát Wagnert igyekszik tolni minden erejével 
előre, akkor helyesen cselekszik. Itt, német földön, 
nem is illenék neki, idegennek, egy német elébe 
vágni, ha a németség legősibb faji mithológiája 
készül színpadra kerülni, ő  itt vendég, mint ahogy 
meg is írta Wagnernek, mikor az őt udvariasan bíz
tatta német operák komponálására: „Németország a 
tied, a német dicsőség téged illet és legyen a tied“ . 
Az övé a szegény, eltaposott Magyarország, cigá
nyainak rejtelmes rubatóival, zenéjének megoldat
lan titkaival, a muzsikában való fájdalmas elmara
dottságával. Kinek ilyen, kinek olyan hazát rendel 
a végzet, mint mikor kiosztják a kártyákat. De a 
maga fájdalmas hazaszeretete neki van olyan ked
ves, mint Wagnernek a maga gőgős teutonsága. És 
úgy aludt el, hogy önmagával megbékülten gondolt
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haza a cigányzenés, mélabús, titokzatos Duna- 
partra.

Berlioz másnap elutazott. Franci pedig ugyan
akkor megkapta a készülő nagy Wagner-mű beve
zető darabjának megverselt szövegét. Ennek ugyan
olyan mohón esett neki, mint a Siegfriednek. De előbb 
még a kísérő levelet kellett elolvasnia, amelyet 
Wagner a hercegnőhöz intézett, de amelyről külön 
cédulán megjegyezte, hogy ezt előszó gyanánt fogja 
csatolni a tetralógia könyvkiadásához, ha majd 
elkészült, még pedig „Liszt szimfonikus költeményei“ 
címmel.

Ez a nyomda számára szánt levél nagyon érde
kes volt. Wagner szokott, bőbeszédű, nehezen követ
hető ömlő stílusában inkább beszélt a programm- 
zenéről s a forma és mondanivaló viszonyáról álta
lában, semmint a Liszt-szimfóniákról. De azért jutott 
hely a tanulmányban Francinak is méltó terjede
lemben.

„Mindenekelőtt, — mondta többek közt, — az
a nagy és beszédes határozottság lepett meg, 
amellyel műveiben a téma megnyilatkozott 
előttem: értvén ezalatt természetesen nem azt a 
tárgyat, amelyet a költő szavakkal fejez ki, 
hanem az egészen más, minden elmondás szá
mára elérhetetlen valami, amiről megközelíthe
tetlen illatos volta mellett, alig lehet elképzelni, 
hogyan tud ugyanakkor oly egyedülállóan tiszta, 
határozott, tömör és félreérthetetlen módon 
megnyilatkozni érzésünk számára. A zenei kon
cepciónak ez a zseniális biztossága Lisztnél a 
műnek mindjárt az elején olyan szabatossággal 
lép elő, hogy nem egyszer az első tizenhat ütem 
után fel kellett kiáltanom: elég, mindent tudok. 
Ezt a tulajdonságot a Liszt-darabok olyan szembe- 
öltő vonásának látom, hogy minden ellenke
zéssel szemben, amely ezen a területen Liszt 
értékelését akadályozni igyekszik, egy cseppet
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sem féléik attól, hogy a tulajdonképpeni közön
ség benső megértésében ne lehetne része. . .  Tud
tok zenészt egyáltalában, aki Lisztnél muzsikáli- 
sabbT Aki a zene minden kincsét gazdagabban 
és mélyebben hordaná magában, mint ő? Aki 
finomabban és gyengédebben érezne, aki többet 
és jobban tudna, aki a természettől több tehet
séget kapott volna és azt erőteljesebben fejlesz
tette volna ki, mint ő? Ha nem tudtok még egy 
hozzá hasonlót mondani, ó bízzátok rá magato
kat erre az egyetlenre, aki sokkal nemesebb
lelkű ember is, semhogy csalatkozhatnátok benne 
és legyetek biztosak abban, hogy ezzel a bizalom
mal ott lesztek leggazdagabbak, ahol most bizal
matlanságtokban megrövidüléstől féltek.“

A hercegnő is, akinek különben az egész tanul
mányt címezte, megkapta a maga külön személyes 
örömét:

„Talán fölösleges is,*hogy mindezeket Önnel 
közlöm, hercegnő, hiszen ön ugyanazzal az ösz
tönnel, amely Lisztet fejlődésében vezette, bizo
nyára rájött, mi az ő műveiben a lényeges pro
bléma, mialatt mi férfiak az ilyen kérdésekben 
gyakran szégyenben maradunk a hölgyek előtt.“

Csodálattal említette Franci utolérhetetlen zon
gorái átékát, isteni Beetho ven-tolmíácsolását, önzet
lenségét, lelkes munkáját, amelyet érte végzett. De 
íme, a meleg magasztalás hangszerelésében megcsi- 
kordult egy disszonáns hang. Wagner a Liszt-szim
fóniákról beszélve, megtámadta Berliozt:

„Az ilyen művek legjobb, sőt valóban zse- 
nális példáinál mindig az történt velem, hogy 
hallgatás közben teljesen elvesztettem a zenei 
fonalat és képtelen voltam megtartani, vagy 
visszaidézni magamban. Éppen mostanság tör
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tént az meg velem Berlioz barátunk Romeo és 
Júlia-szimfóniájának a íőmotivumaiban oly 
megragadó szerelmi jeleneténél: az a legnagyobb 
elragadtatás, amellyel a főmotivum fejlesztése 
magával sodort, felületessé és ki józanodóvá vál
tozott az egész tétel folyamán, egészen* a kedvet
lenségig; rögtön rájöttem, hogy mialatt a zenei 
fonal, vagyis bizonyos motívumok következete
sen áttekinthető váltakozása elvész, szcenikai 
elemekhez kellett tartamon magamat, amelyeket 
nem ismertem, s amelyeket a műsoron sem talál
tam kinyomatva. Ezek az elemek kétségkívül 
benne foglaltattak Shakespeare híres erkélyjele
netében, de abban rejlett a zeneszerző súlyos hi
bája, hogy a drámaíró szándékaihoz simulva tar
totta meg őket. A zeneszerzőnek, ha ezt a jelene
tet választotta egy szimfonikus költemény alap
jául, éreznie kellett volna, hogy a drámaíró 
ugyanazon eszmék kifejezésénél egészen más esz
közöket használ, mint a zeneszerző ..

Mikor a személyöket ért részek örömén túl vol
tak, még egyszer figyelmesen átolvasták a tanul
mányt. És a hercegnő fejét csóválta:

— Nem kellett volna Berliozt bírálnia. Berlioz 
egyik fontos oszlopa a maga weimari tevékenységé
nek, amely neki is használ. Ezt nem tartom ízléses 
dolognak.

Franci vállat vont. ő  sem tartotta ízléses dolog
nak. De eszébe jutott, hogy valaha ő is az újságban 
támadta meg veszedelmes riválisa, Thalberg zene
szerzeményeit. Wagnerhez sem lehetett szigorúbb, 
mint sajátmagához. Különben is úgy vélte, hogy ek
kora tehetségnek minden szabad. Lehet önző, formát
lan, kapzsi, megélhetése eszközeinek megszerzésében 
akár finomtalan is, minden egyéni sajátságok dolga. 
A fő, hogy amit csinál, nagy legyen. S mikor bele
mélyedt a Rajna Kincse verseinek olvasásába, azt
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a könnyű borzongást érezte végigfutni gerincén, 
amelyet csak a kivételes, nagy benyomások adnak. 
A bevezető opera szövegkönyve olyan vakmerő dísz
lettel kezdődött, amilyet aligha írt még elé szöveg
író: a szín a Rajna fenekét ábrázolta a szerző utasí
tása szerint. Az olvasó elé óriási akváriumot vará
zsolt a szövegkönyv, zöldesen csillogó tömör víztö
meget, amelyben hancurozó fókák gyanánt flckán- 
dozotr a Rajna három hableánya: Woglinde, Well- 
gunde, Flosshilde. Már nevük megütötte az egész mű 
hangját, azt a nagyon erőszamatú ódon germánságot, 
amely a Siegfried óta még telteb b és ízesebb l^tt a 
költő tollában. Nyelvét csak varázslatosnak lehetett 
mondani. „Woge, du Welle, walle zur Wiege“ , éne
kelte Woglinde, s az olvasó szinte érzékeivel érezte 
azt a ringatást, amelyet a költő Wagner már előre 
alá ja tolt a zeneszerző Wagner mindenható zene
karának. Az ősi folyam fenekén aztán felcsillant a 
csodálatos kincs és a törpe Alberich, aki üzekedő 
vággyal kergette a hableányokat, démoni módon 
megkívánta a kincset és elrabolta. Aztán egyszerre 
látomásszerűen gomolygó fellegekké váltak a go
moly gó hullámok, s a szín a Raina mélvéből a Wal
halla bérces istenhonává változott. Ott tündöklőit az 
istenek vára, amelyet Fasolt és Fafner, a két óriás 
épített fel Wot annak és népének, bérül kikötve a 
Freia istennő csábító szépségét. Az alkudozó, félté- 
kenykedő, meseszerűen naív istenek egyszerre fel
idézték az olvasó előtt azt a Wagnert, aki az Alten- 
burgnak ugyanennél az asztalánál olyan heves vitát 
folytatott a hercegnővel a görög klasszikus világról: 
ennek a Walhaliának isten-alakjai mintha az Olim- 
pus álöltözetet hordó istenei lettek volna, még Her
mes is felbukkant az agyafúrt, kalmár-eszű Loge 
képében.

A zene számára készült drámai költeményt nem 
lehetett letenni. Pazar színű, de együgyű népmesé
nek tetszett első pillantásra, ám a színpadi gyakor
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latú szem azonnal észrevehette benne a cselekmény 
pompás bonyolítását, a közönség figyelmének biztos 
kezű foglalkoztatását. Ahogy a tolvaj törpe mesébe 
illően kénköves sárkánnyá, majd varanggyá változ
tatta magát a csodasisak segítségével és ujjára húzta 
a Rajna kincséből vert csodatevő aranygyűrűt, 
ahogy Wotan mind e kincseket erőszakkal elrabolta 
tőle, ahogy vonakodott a drágaságokat az óriásoknak 
Freiáért váltságdíjul kiadni, ahogy a rejtelmes és 
titokzatosan felbukkanó ősi Erda a varázsgyűrű 
átokhozó voltára figyelmeztette Wotant, ahogy ez az 
átkos kincsét odaadta Freiáért, ahogy a martalékon 
a két óriás azonnal összemarakodott és Fafner meg
ölte Fasoltot, az izgalmas volt, érdekes és roppantál 
színszerű. Franci úgy tette le a szövegkönyvet, hogy 
jóval többet kapott, mint várt.

— Tudja-e, Carolyne, — mondta a hercegnőnek 
— hogy ez a mi barátunk mit csinál ebben a munká
ban? Olyan nemzeti ajándékot ad hazájának, mint 
Homérosz adott a görögöknek. Jól meggondoltam, 
amit mondok. Én már pontosan látom a nagyságát. 
Lesz idő, mikor ő Wotannak fog számítani a német 
szellemi nagyságok Walhallájában. A nagyságát 
szinte idomtalannak látom, az ereje annak, amibe be
lefogott, olyan rettentő, hogy meg lehet tőle ijedni. 
Mondok magának valamit, Carolyne: ha soha sem
mit sem csináltam volna életemben, mint hogy ezt az 
embert megmentettem a nyomtalan elpenészedéstől, 
bőven rászolgáltam volna az emberi szellem hálá
jára.

— Ez mind nagyon szép és nagy dolog, — 
mondta némi hallgatás után a hercegnő — de én nem 
szeretem, ha maga így beszél, Franci. Mintha a saját 
művészete nem is léteznék. Hát maga csak arra való, 
hogy a más szekerét tolja?

— Drága Carolyne, annyiszor mondtam már és 
megint csak azt tudom ismételni: én nem egy Wag
ner Richard nevű ember szekerét tolom, bár neki is
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boldogan segítek, mint a világon mindenkinek. Én a 
művészet szekerét tolom. Ami nagy és szép, azt ne
kem Istentől rendelt kötelességem szolgálni; hogy én 
csináltam-e, vagy más, az teljesen közömbös.

— De amit maga csinál, azt nem szolgálja, az 
Isten szerelmére, csak a másét.

Franci vállat vont és hosszasan hallgatott.
— Miért nem felel, Franci? Én úgysem fogok 

magának ezzel a kérdéssel békét hagyni sohasem.
— Reménytelen fáradság, — felelte ő moso

lyogva — én saját magamért és a saját dolgomért 
ezentúl sem fogok tenni egyetlen lépést sem.

— De miért nem, miért nem, miért nem?
— Mert élhetetlen vagyok és úr vagyok. Mint a 

magyarok általában.
— Szóval minden legyen a Wagneré. A magáé 

semmi.
— Körülbelül így lesz. Wagner sem nem élhe

tetlen, sem nem úr. Történetesen nem magyarnak 
született.

— Hanem zsidónak. Esküszöm magának, hogy 
zsidó.

— Carolyne, ha abba nem hagyja ezt a gyere
kes tempót, hogy mindenkiben zsidót szimatol, 
bizonyisten megharagszom, nézze meg az ember. 
Tőlem lehet antiszemita, ez temperamentum dolga, 
és tudom, hogy a lengyelekkel ez rendesen velők 
születik. Ez mindenütt úgy van, ahol a zsidóság 
vagyonosabb és erősebb, mint a faji lakosság. De 
ebből kellemetlenségek lehetnek, értse meg. Wag' 
nemek a fülébe jut és kész a baj. Ezt megtiltom, 
értse meg.

Carolyne nagy fekete szemével rábámult Fran
cira. Megütődéssel és fájdalommal. A két fekete 
szemből lassan két vastag könnycsepp gördült alá. 
Franci felugrott, átkarolta az asszony vállát és 
ijedt bocsánatkéréssel kezdte vigasztalni. Nem sok 
fáradságába tellett magához fordítani Carolyne-t
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hogy a szerelmes ember forró módján megcsókolja. 
De Carolyne még aznap este egyetlen mondattal 
visszatért a kérdésre.

— Mindig gyűlölni fogom ezt a Wagnert, mert 
őmiatta beszélt velem ilyen hangon.

— Még mindig haragszik? Mivel békítsem ki, 
drágám, egyetlenem, mindenem. Kérjen tőlem 
akármit.

— Voltaképpen azt szeretném kérni, hogy soha 
ne igyék több szeszt. De félek, hogy túlnehéz próba 
elé állítom. Tudja, mit kérek? Jövőre csinálja meg 
a Faust-szimfóniát. Ügy, ahogy Woroninczében be
szélt róla valaha. ígéri? Kezet rá.

Kezet fogtak. És nem eresztették el egymás 
kezét. Egymás mellére omlottak.

XII.

Mikor a Bolygó hollandi szövegét elolvasta, 
meglepetve állapította meg, hogy az két jól ismert 
művel lényegesen azonos. Az egyik Heine balladája, 
a másik Balzac „Une fille d’Eve“ című regénye. 
Wagner maga meg is írta a darabhoz nyomatott 
előszóban, hogy a Heine művét dolgozta fel opera
szöveggé. A Balzac regényét nem ismerte. Nem le
hetett másként, mint hogy Balzac és Heine a régi 
párizsi időkben együtt hallották a legendát. Heine 
megírta balladának, Balzac megírta modern lélek
boncoló regénynek.

Mindez azért érdekelte Francit különösebben, 
mert erről a darabról is hosszabb tanúlmányt írt, 
hogy zenei és irodalmi véleményt adjon azoknak, 
akiknek nem szokott saját véleményük lenni, ha
nem átveszik a hallottat vagy olvasottat. Ő pedig 
még a tetralógia vajúdásának idején sem akart fél
kezes munkát csinálni a Bolygó hollandi előadásá
ból. Sőt hasznosnak találta egyrészt fenntartani
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Wagner weimari szereplésének konok folytonossá
gát, másrészt oktatni az embereket arra, hogy Wag
ner újító törekvései ebből a darabból indúltak el. 
Az elég testes tanulmányban részletesen elmondta 
a mű alapgondolatát: Daland hajóst az az átok 
sújtja istenkáromlásért, hogy nem halhat meg, ha
nem minden vele találkozó hajóra pusztulást hoz, 
kétévente partra szállhat, hogy találjon olyan nőt, 
akit megszeret. Ha a nő megcsalja, pokolra jutnak 
mindaketten, ha holtáig, tudniillik a leány holtáig, 
hű marad hozzá, övék a mennyország. Daland talál 
is leányt, de úgy beleszeret, hogy félti a pokoltól és 
szerelmében elszökik tőle, a leány erre megöli ma
gát, az átok megszűnik és mindketten megkapják a 
mennyei üdvösséget. A szöveg ismertetése után 
részletesen megmagyarázta a zenét, kifejtette Wag
ner motivum-rendszerét, és szólván a tengerábrázoló 
első felvonásbeli részről, bátran megírta, hogy Wag
ner ebben nagyobb, mint az Idomeneo tengerfestő 
részében Mozart. Méltatta Daland Cé-moll panaszának 
vakmerő modulációit, a negyvenütemes megragadó 
kantilénát, magasztalta a hangszerelés szépségeit, 
de nem hallgatta el, hogy a második felvonást jobb 
szerette volna a szerelmi jelenettel befejezettnek 
látni. A tanulmány munkája alatt szorgalmasan 
próbált, de mindennap rosszkedvűen ment haza a 
színházból. Eleinte csak rosszkedvűen, majd idege
sen, végül fogát csikorgatva.

Olyan szörnyű ripacs-intézet lett a<z új inten
dáns kezében a weimari színház, hogy el kellett rajta 
keseredni. A zenekar fegyelmetlen volt, kevés lét
számú és teljesen ellomposodott. Egyetlen jó hege
dűst nem lehetett találni benne, Joachim éppen 
nemrégiben szerződött el Hannoverbe, mert itt nem 
birta tovább. Genast lemondott a rendezői állásról, 
mert nem fért össze Marral, a próza-igazgatóval. 
A díszleteket, amelyek szégyenletesen koptak és 
szakadoztak, nem újították, a jelmezeket egyformán
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használták mindenféle stílusú darabokban, új dísz
letekről és jelmezekről szó sem lehetett.

Franci megvárta míg elmúlik a bemutató, 
amely minden különösebb hatás nélkül folyt le. 
Eddig Berlinben és Casselben ment a darab, régen, 
tíz éve, nem emlékezett már rá senki. Itt hasonló 
sorsra lehetett számítani. De Franci kierőszakolta, 
hogy a bemutató után mindjárt Wagner-ciklust 
rendezzenek és egyszerre, egymásra következő esté
ken játsszák a három művet. Ezzel a tetralógiának 
igyekezett kellő előzményt adni. A ciklus le is folyt, 
de gyalázatosán. Most már az ő türelme is elfogyott. 
Elhatározta, hogy most az asztalra vág és nem fe
dezi többé nevével a zenei daraboknál folyó kutya
komédiát. Leült és levelet írt a trónörökösnek. Meg 
is nyomta a tollat, amennyire az udvari hang en
gedte.

„Kérem Királyi Fenségedet legkegyelmeseb
ben természetesnek tekinteni, hogy a dolgok 
jelen állásánál tartózkodni fogok a színház 
munkájában való állandó közreműködéstől és 
hogy érett megfontolás után bocsátom ezennel 
rendelkezésre megbízatásomat. Azt hiszem, job
ban meghálálom fenségteknek irántam tanú
sított jóságát, ha időmet és képességeimet hasz
nosabban értékesítem, mint legjobb éveimet 
hiába fordítva olyan nehézségekkel való kín
lódásra, amelyek sokaságuknál és súlyuknál 
fogva legyőzhetetlenek. Ha fenséged hajlandó
ságát a színház még bírja, bátorkodom meg
jegyezni, hogy a passzivitást azért kell magamra 
vállalnom, mert javaslataim, amelyeket több 
ízben részletesen kifejtettem, állandóan elhanya* 
golásban részesülnék. Már csak a legszüksége- 
sebbet kértem, amitől igazán nem lehet örökké 
elzárkózni: az énekkar alapos felfrissítését és a 
zenekar szerény kiegészítését.“
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A trónörökös még aznap válaszolt. Megdicsérte 

Franci szókimondó őszinteségét és megígérte, hogy 
alaposan utána fog nézni a dolognak. Franci nem ment 
be többé a színházba. Most már úgyszólván félt tőle, 
hogy feltételeit teljesítik s neki vissza kell men
nie a vidéki társulat élclapokba való kis ripacs 
veszekedései közé. Hogy a Wagner Niebelung-ciklu- 
sát innen eressze ki a világba, arról magában már 
lemondott. A négy opera számtalan díszletének 
tündökölnie és ragyognia kellett, az énekbeli fel
adatok a Wagner-muzsikánál már eddig is kiváló 
művészeket követeltek s a Ring zenéje még súlyo
sabbnak ígérkezett, mint az eddigiek. Ha a jövő 
más bemutatási színpad lehetőségeit is megadhatta, 
egyenesen az új zene ügye ellen szólott a Ringet 
ilyen nyomorúságos társulattal előadni. Belátta, 
hogy a bemutatás dicsőségét jobb átadnia más 
városoknak, amelyek majd learatják az ő ember
telen nehézségű weimari munkáját. És az udvar 
nem is nagyon igyekezett őt visszaédesgetni a szín
ház munkájához, a végső döntést az öreg nagyherceg 
maga tartotta a kezében, ő pedig a hetek múltával 
látván, hogy a színházban Liszt nélkül is minden
nap van előadás, fáradt és törődött ember lévén, 
hagyta folyni a dolgokat a magok medrében.

Franci nekiült a Faust-szimfóniának. Mint 
ahogy minden munkájával szokta, ehhez is hosszú 
évek óta jegyezgette, ami eszébe jutott. Voltak 
tizennyolc esztendős cédulák is abban a csomóban, 
amely a Faust felírást viselte. Azokat most egyen
ként végigvette és szemlét tartott önmagában is.

Azzal kezdettől fogva tisztában volt, hogy nem 
fogja Goethét engedelmes zenésítő gyanánt kö
vetni. Goethe sohasem lelkesítette túlságosan. Nem 
napnak látta az emberi szellem égboltján, hanem 
holdvilágnak, amelynek tündöklő ragyogása mellett 
akár dideregni is lehet. Abban a korban, mikor 
szelleme legfogékonyabb volt, Dante eget és földet
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rengető, vulkáni ereje hatott rá, és Byron megvesze
kedett, segítségért kiáltozó, lángoló világfájdalma. 
Az a rendületlen bölcseség, a mindent maga alatt 
látó zseninek az a hűvös biztonsága, amellyel 
Goethe szemlélte a világot, őt nagy tisztelettel, de 
idegenséggel töltötte el. S ha a Faust-eszmét, az 
istenség és a szerelem titkait kutató örök férfi szel
lemét meg akarta írni, azt nem a Goethe Faustjának 
szánta, hanem a sajátmagáénak. A  Goethe-rajongó 
Carolyne elképpedt, mikor ezt Franci a munka 
megkezdésekor kendőzetlenül kimondotta.

— Ezt Woroninezében nem mondta nekem. Ak
kor folyton a Goethe Faustjáról beszélgettünk. Most 
egyszerre nincs Goethe sehol? Miért nevezi akkor 
ezt a szimfóniát Faustnak?

— Mert ez kényelmes. Az a név, hogy Faust, 
bizonyos mondanivalót jelent, amely már nem a 
Goethe sajátja, hanem az emberiségé. Talán úgy 
fogalmazhatnám, hogy a Faust név egyszerűen vi
lágnézetet jelent. Én most el fogom mondani az em
bereknek a világnézetemet. Amely a Goethe szemlé
letétől eléggé különbözik. Ő zárt lélek volt, a leg
nagyobb Én, amely a világ többi részét egy évszá
zadok fölött úszó nagy elme gőgjével kizárta ma
gából. Én nyitott lélek vagyok, én a kilencedik 
szimfónia záró karéneke vagyok. Tudja, hogy szo
kott engem nevezni Wagner? „A titoktalan ember.“

A titoktalan ember nekiült a részletes kompo
nálásnak. Három eszmei elem lebegett előtte, azokat 
akarta zenében elmondani. A tépelődő, vergődő, 
vágyódó, végtelenség után áhitozó embert akarta 
megírni először, másodszor az ősgonoszat, az önző 
kéjvágyat, haszonlesést, sötétséget, tagadást, anya
giasságot, harmadszor a szerelem elbűvölő felma- 
gasztosulását, az odaadásban való megdicsőülést. 
Vagyis Faustot, Mephistopheles t és Gretchent. 
Minden nagyobb munkát félretett most, csak néhány 
apróságot tartott íróasztalán, hogy szokása szerint
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a kisebb munkával üdítse a nagyobbik munka fá
radságát. És ebben a munkában érezte először azt 
a hiányt, hogy Carolyne nem képzett muzsikus. 
Amit most komponált, az annyira eltávolodott az 
irodalmi nyelven elmondható szimfóniák természe
tétől, annyira csak zenei volt minden gondolata,, 
hogy mikor naponkénti munkaadagjával elkészült, 
nem tudta elmondani, hogy aznap mit végzett. 
Csak zongorán mutathatott meg valamit a munkájá
ból s a naponta elzongorázott részletek vagy tet
szettek a hercegnőnek vagy nem. De ő nem bírá
latra volt kíváncsi. Azt szerette volna mondani 
nagy izgalmában, hogy ime, kieszelt valamit a 
bővített hármas hangzatokkal, amit soha senki 
előtte még nem csinált. Mikor a Faust érzelemr 
világát ábrázoló öt motívum közül egyikben ezeket 
a hármas hangzótokat beszéltette, olyan izgatott 
lett saját vakmerő és gyönyörű találmányától, hogy 
fel kellett kelnie a kottapapír mellől és rohanva 
kellett lesfel futkosnia az Erbprinz szűk szobájában. 
Arca sugárzott és remegett, aprókat kacagott uj
jongó lelkendezésében. De este hiába akarta volna 
közölni azzal, akit szeretett, azt, amit szeretett. 
Carolyne kedvesen, figyelemmel hallgatta a különös 
motívumot, boldogan magasztalta, de arról, hogy 
az rendkívüli lépés a zenetörténetben, amit most 
hallgat, természetesen fogalma sem lehetett. És 
Franci most érezte először, hogy van lelke életének 
egy területe, amelynek küszöbén Carolyne sohasem 
léphet keresztül. Eddig nem gondolt arra, hogy 
Carolyne hercegnő nem mérheti meg művészi vá
gyait, a vágy és kifejező tehetség nászából születő 
alkotásokat, az ő legsajátabb művészi mivoltát. 
Eddig elég volt élettársnak az éleseszű és igen 
muzsikális érzékű asszony. De most, mikor eddigi 
élete legnagyobb munkáját írta eddigi élete leg
nagyobb lélegzetvételével, vágya a lehetetlent kí
ván tatta meg vele: hogy Carolyne olyan színvonalú
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hallgatóság legyen* amilyen színvonala neki van, 
mint muzsikusnak. Elérkezett szerelmökben az a 
perc, mikor az asszonyt nem érezte többé maga 
mellett. Mikor azt érezte, hogy egyedül van. 
Gavalléros igazságérzete rendreutasította saját
magát: a hercegnő iránt nem engedte magát köve
telőnek és igazságtalannak lenni. De hogy élete 
legszebb és legnagyobb munkájának perceiben 
egyedül van, azt az érzést mégsem tudta magában 
elfojtani.

Egy napon névjegyet hoztak neki. Ez a név 
állott rajta: Agnes Denis-Street, née de Klindworth. 
Rögtön tudta, ki ez. Ifjú tanítványa, Kari Klind
worth, már bejelentette neki, hogy a Klindworth- 
familia másik tagja, a fiatal Ágnes, aM két kis 
gyermekkel magára maradván dolgozó pályát 
kénytelen választani, szintén ide fog jönni Wei- 
marba, hogy zongoratudását tökéletesítse, utóbb 
aztán, mint Liszt-tanítvány kényelmesen megélhet 
zongoraoktatásból. A családról is mindent tudott 
már Franci. Az öreg Klindworth valaha Metternich 
alatt szolgált, mint diplomata, aztán Metternich 
bukásakor kikopott állásából, sok mindenfélével 
próbálkozott, még színigazgatással is, végül Brüsz- 
szelben telepedett le és titkos és homályos diplomá
ciai megbízatásokat végzett, magyarán szólva kém
kedést végzett a francia külügyminisztérium szá
mára. Ez elég szűkös jövedelmet biztosított neki és 
leánya, aki szerencsétlenül ment férjhez, nem sok 
apai támogatásra számíthatott.

Franci lesietett munkája kellős közepéből az 
Erbprinz előcsarnokába. Ott egy feltűnően elegáns, 
első pillantásra Párizst hirdető fiatal hölgy várta, 
mellette két kis fiúcska, akiket mintha egy előkelő 
angol folyóiratból vágtak volna ki. Franci szokása 
szerint igen előzékenyen és hódoló udvariassággal 
fogadta, ahogy minden hölgyet szokott fogadni.

— Mindent tudok magáról, madame. Sőt azt
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hiszem, hogy atyja urával találkoztam is a Metter- 
nich-háznál, homályosan emlékszem a nevére. Szó
val tanulni szeretne tőlem.

— Szeretnék, ha lehetséges volna. De tartok tőle, 
hogy anyagi eszközeim.. .

— Ne sértsen meg, drága asszonyom, mindjárt 
barátságunk legelején. Én nem vagyok zongora
mester. Hogyan képzeli azt, hogy órákért pénzt fizet 
nekem? Ezt megkérdezhette volna Karitól, ö  mért 
nem kísérte ide? Ja igaz, fekszik. Szóval: boldog 
leszek, ha zongora-gyakorlásában egy-két praktikus 
tanáccsal szolgálhatok. Mindenekelőtt hallanom kell 
zongorázni. Szabad ma este? Helyes. Van szeren
csém meghívni vacsorára a Sayn-Wittgenstein her
cegnő nevében az Altenburgba, ő is nagyon fog 
örülni a kedves ismeretségnek. Hétkor eszünk. Van, 
akire ezt a két lurkót rábízhatja? Helyes. Tehát 
hétkor.

A fiatal asszony köszönt, a két fiúcska illedel
mesen kezet adott a furcsa, nagyhajú bácsinak. Aki 
a lépcsőn felfelé haladva, hogy visszaüljön munká
jához, visszaidézte magában a finom és érdekes 
arcot. Hallgatag szomorúság, élénk intelligencia és 
világvárosi ápoltság volt írva arra az arcra. Ritka 
jelenség Weimarban, Hirtelen Párizs emlékét csen
dítette meg benne, az operát, az estélyeket, az elő
kelő házakat. . .  De most nem ért rá ábrándozni. 
A világon mindennél százszor jobban érdekelte az 
a fagott-szóló, amellyel az oboa és az első hegedű 
közé ékelve a vágyódás fájdalmas édességét magya
rázta sajátmagának a kottapapíron.

Este Denis-Streetné pontosan megjelent az Al- 
tenburgban. Estélyi ruhát öltött magára, nem hival- 
kodót, de simaságában tökéletesen elegánsát. A her
cegnő sohasem tudott így öltözködni. Vagy elhanya
golta magát, vagy olyan hangosan rikító dolgokból 
állította össze megjelenését, hogy a szem csak nehe
zen szokott hozzá. Franci pillantása összehasonií-
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tóttá a két asszonyt és szeretettel teljes, hűséges 
melegséget küldött a nem elegáns Carolyne felé. Az 
öltözködhetett akárhogy, az a vékony, törékeny ter
met, amelyet bolondos ruháiba rejtett, Franci szá
mára a megtestesült szerelmet jelentette. És meleg 
érzést adott neki néznie, milyen jósággal és gyen
gédséggel fogadja a támogatásra szoruló, nehéz 
életpályáján elinduló asszonykát.

Az asztal felett hamarosan a diplomáciára tere
lődött a beszéd, és a szerelmesek több Ízben jelentő
sen összenéztek: a fiatal asszony bámulatos érte- 
sültségről tett bizonyságot, egész Európa minden 
diplomatáját ismerte és feltűnő szerénysége mellett 
is lebilincselő érdekességgel tudott történeteket elő
adni abból a külpolitikai világból, amelyben egész 
gyermekkorát töltötte. Mintha fényes diplomáciai 
estélyen ült volna most is, az evőeszközt remekül 
kezelte, társalgása a gyakorlott udvarképesség sima 
biztonságát mutatta. Magnehoz úgy beszélt, mint 
felnőtt hölgyhöz, a misszt roppant udvariasan ke
zelte. Vacsora után aztán odaült a zongorához. 
Kissé elfogódottan kezdett hozzá. Egy Beethoven- 
szonátát játszott kétségtelen hivatottsággal. Joga 
volt ezt a pályát választani. Franci megdicsérte, 
még eljátszatott vele néhány más természetű szá
mot, azonnal figyelmeztette néhány alapvető fon
tosságú dologra, megbeszélte vele az órákat, amikor 
a többi fiatallal eljöhet hozzá ide az Altenburgba, 
s ezzel a fiatal dáma életpályája eldőlt. Közben a 
billentés természetéről való magyarázattal Franci 
maga került a zongorához.

— Nem játszaná el, — szólt a szivarozó Ca
rolyne, — mit dolgozott máma?

Röviden elmondták a vendégnek, hogy Franci 
egy Faust-szimfónián dolgozik. Aztán Franci elkez
dett játszani. Ahogy szokta, hanyagúl, szájában lógó 
szivarral, amelyet olykor két ujja közé fogott és úgy 
játszott tovább, elképpesztve ezzel a bűvészmutat
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vánnyal minden zongoraértőt, ezúttal Ágnes Denis- 
Street-Klindworthot. De a fiatalasszony egyszer 
csak nem a mesteri ujjak hallatlan tudására figyelt.

— Bocsánat, — mondta látható meglepetéssel, —
szabad még egyszer kérnem ezt a harmonizálási me
netet. ,

Franci ránézett. Üjra játszotta.
— Bámulatos, — mondta Ágnes Klindworth, — 

ez valami merőben új. Ez olyan izgató, hogy nem 
tudok hova lenni tőle. A disszonanciája mindent 
elmond nekem. Mintha egy emberről hallanék, aki 
valami tragikusát hordoz magában.

— Ezt kiérzi belőle? — kérdezte Franci boldog 
meglepetéssel. — Mert a disszonanciájával bizo
nyára ezt akartam mondani. Magam is most veszem 
észre, hogy ez volt az, amit mondani akartam, de én 
még nem foglaltam szavakba. Elég új, mi?

— Annyira új, hogy ezen még gondolkoznom 
kell. így előszörre meghökkentően hat. Öt ilyen 
akkord egymás után, ezt eddig nem merte leírni 
senki. Ha ugyan nekem egyáltalában szabad meg
jegyzéseket tennem, igazán bocsánatot kérek a sze
rénytelenségért . . .

— Sőt, sőt, sőt! Egyenesen bámulatos, hogy mi
lyen érzéke van. Sőt tudása. De figyelje csak to
vább. Mit szól ehhez?

A basszus dörgő és hatalmas meneteit játszotta, 
amint szaggatottan, izgalmasan haladtak lefelé, lé
legzetfojtó várakozást keltve, mintha mennydörgés 
hirdetné a közeli villámcsapást.

— Harsonák és klarinétok, ugye, — szólt az asz- 
szonyka, — hallom jól a hangszíneket.

Franci boldogan, szélesen belefekve játszott to
vább, folyton figyelve a vendég arcát. Olykor egy- 
egy rövid megjegyzést váltottak, mintegy olyan 
tolvajnyelven, amely egyetlen szakmabeli szóval 
hosszú mondatokat takarít meg. Carolyne a zongo
rára könyökölve néma maradt. Franci csak a ven-

12Harsányi Zsolt: Magyar Rapszódia III.
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dégnek játszott, akiben egyszerre felfedezte a töké
letes közönséget. Csak jókora idő múltán ötlött 
eszébe Carolyne. Gyorsan feléje is vetett egy meg
hitt pillantást, kérdező fejmozdulattal.

— Nagyon szép, — felelte a hercegnő rögtönös 
gépiességgel, amelyben érzett, hogy semmit sem ért 
ennek a kettőnek szaggatott, odadobott társalgá
sából.

A  zongorázás aztán abbamaradt, Franci be
fejezte eddigi munkája ismertetését. Most a két 
asszony kezdett el beszélgetni, olykor a kis hercegnő 
és a nevelőnő is részt vettek a társalgásban, ő pedig 
csak nézte ezt a hirtelenül felbukkant asszonyt, aki 
egyszerre a régi bizalmas ismerős hatását tette rá. 
Mikor aztán búcsúzásra került a sor, a hercegnő 
megölelte és megcsókolta a vendéget.

— Nagyon szeretem magát, kedvesem, — mondta 
a maga hirtelen és viharos módján, — mert annyira 
érti a Liszt muzsikáját.

Négyesben távoztak: Magne és a missz a Bastil- 
leba mentek aludni, mint minden este. Annak kapu
jából Franci még elkísérte Agnes Klindworthot a 
Russicher Hofba. Zenéről beszéltek, azaz csak inkább 
Franci beszélt, az asszony illedelmes szerénységgel 
csak akkor szólt, ha kérdésre kellett felelnie. Ki
fogástalanul tartózkodó volt és tiszteletteljes. De 
mikor a szálló kapujában elváltak és Franci vissza
nézett, tekintete a visszaforduló szempár tekinteté
vel találkozott.

Ágnes Klindworth letelepedett Weimarban. 
Éves lakást keresett magának és csakhamar megszo
kott alakja lett a kisvárosi utcának, amint két 
fiacskáját sétáltatta. Párizsi elegánciáját bizalmat
lan ellenszenvvel szemlélték a kispolgári bennszülött 
asszonyok, de rosszat nem mondhatott róla senki, 
mert rideg szigorúságé magánéletet élt. A Liszt- 
ifjak seregével megismerkedvén, mindegyikhez nyá
jas volt és udvarias, de kísértetni sohasem engedte
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magát, társaságban hallgatag volt, finom arcán egy 
vonás sem mozdult soha. A hercegnő nagyon meg
szerette és minden lehető alkalommal meghívta ma
gához. Pontosan jött és korán távozott. Marasztalni 
sem lehetett, mert tudták róla, hogy már kora reg
gel talpon van, ellátja két fiát és könyörtelen szor
galommal dolgozik, napi hat óra gyakorláson alúl 
nem adja.

Franci mélyen belemerült Faust-munkájába, 
csak abban élt, csak azon keresztül látta a külső 
világot. Mióta Ágnes ott élt mellette, ösztönszerűen 
még jobban a munkába temetkezett. Érezte, hogy 
küzdenie kell valami ellen. A fiatal asszony a kelle
ténél jobban érdekelte. Azért is, amiben hasonlított 
Carolynehoz, azért is, amiben különbözött tőle. Okos 
volt, művelt, emelkedett szellemű, mint a hercegnő. 
De temperamentuma teljesen ellenkező: a hercegnő 
szlávos közlékenysége, széles érzelmi kitörésekre 
hajlamos természete mellett külön varázsa volt ko
moly zárkózottságának és fájdalmas vonású hallga- 
tagságának. Franci, mihelyt felfedezte magában a 
kezdődő érdeklődés csiráit, azonnal számot vetett 
leikével és keményen feltette magában, hogy ezt az 
érdeklődést el fogja nyomni. Hetenként három dél
utánt szánt arra, hogy az Altenburgban fogadta a 
tanítványokat, zongoráztatta, oktatta és vezette 
őket. Ezeken a délutánokon megtartotta ugyan a 
formai diszkréció szabályait, de kimondatlanul is 
tüntetőén hangsúlyozni tudta, hogy testtel-lélekkel 
a hercegnőhöz tartozik. Néha gyors, kutató pillan
tást vetett ilyenkor Ágnesre, de annak arca olyan 
maradt, mint a szoboré.

A Faust-munka gyorsan haladt, a komponálás 
hamar elérkezett a Gretchen tételéhez. S ennek zené
jében, mint valami varázslatos tükörben, Franci 
egyre tisztábban kialakuló körvonalakkal látott 
meg egy arcot. Az Ágnes arcát. Mikor régóta gyűj
tögetett jegyzeteivel számot vetve elhatározta, mi

1 2 *
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lyen zenei vonásokkal fogja ábrázolni a szerelem 
női alakját, már tudta, hogy árulást fog elkövetni. 
Az eszményi szelídségű örök nőiességű, virágszirom" 
gyengédségű valaki, akit a zenekar számtalan színé
vel le akart festeni, nem hasonlított Carolynehoz. 
Perzselő hevű szerelmi titkaikat ebbe a muzsikába 
nem írhatta bele, együvé tartozásuk regénye kiug
rott a téma keretei közül. Igyekezett abban a kegyet
lenül tökéletes gyónásban* amelyet a művészi alko
tás jelent, legalább annyira hű lenni szerelméhez, 
hogy a Gretchen édesen lehúnyott szemű, ősi tartóz
kodás^ ellenállhatatlan bájú, szűzi alakját zeneileg 
rajzolgatva a kis Magne hercegnőre gondolt. Ezt a 
leánykát szívből szerette, félig-meddig leendő gyer
mekének is tekintette, s csak elmosolyodhatott 
atyailag azon a veszedelmen, hogy a gyermekbe 
beleszeret. Reá gondolt, az Asz-dur bűbájos gyen
gédségében az ő édes egyéniségét állította oda a 
Faust Cé-alaphangja mellé. S ahogy tolla alatt kere
kedett, alakult a tétel, riadtan vette észre, hogy 
zenekara színeiből mégis az Ágnes arca rajzolódik 
elő. Mikor ezt először állapította meg és kétségtele
nül megtudta önmagáról, hogy öntudatlanul hetek 
óta csak a fiatal asszony finom alakja foglalkoz
tatja, mély bánat fogta el. Hasonló ahhoz, amelyet 
kedves ismerősök halálakor szokott érezni.

Mert szerelme ugyan még nem halt meg, még 
nem tudott volna élni Carolyne nélkül. De az a 
reménye halt meg, hogy teljes leikével örökre ezé a 
szerelemé marad. Valaha azt hitte, hogy élete delén, 
érett férfiasságának teljességében végre megtalálta 
önmagában a tökéletes szerelem képességét, csak 
Carolyne kellett hozzá! Ha régebben szerelmi nihi
listának képzelte magát, aki minden jósága, tisztes
sége és lovagiassága ellenére képtelen csak egy asz- 
szonyhoz tartozni, Carolyne első csókja óta úgy 
érezte, hogy ez az asszony megváltotta. Most azon
ban szép hite összeomlott. Látnia kellett, hogy soha
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senkit nem tudott és nem is fog tökéletesen szeretni. 
Carolyneból nem ábrándult ki, de sajátmaga szerel
méből kiábrándult. És ettől már csak egy lépés kö
vetkezett odáig, hogy ha már a csodálatos, életre 
szóló, a vallás szentségével rokon nagy szerelem ké
pessége nem adatott meg neki, akkor nincs sok 
értelme polgári meggondolásokkal őriznie magát 
olyan kalandoktól, amelyeknek férfi-felfogás szerint 
a lélekhez semmi közük.

És mint az áruházban szívdobogva habozó al
kalmi tolvaj, már végigsimogatta tekintetével az 
Ágnes elegáns alakját a zongora-délutánok közben. 
Már örömet lelt abban, hogy kezét a kezében tartja 
és nyájasság örve alatt nem engedi el. Dolgozott a 
szimfónián és várta, mi fog vele történni. Ha Ágnes 
helyén valami olyan unatkozó hölgy lett volna, akit 
a híres férfiak varázsa mindenre képessé tesz, pedig 
az ő életében ezek a hölgyek nem voltak ritkák, 
Franci úgy bukott volna el, mint a kacérkodó, de a 
kisértés elől sem menekülő leányok. De Ágnes a jól 
nevelt dáma kifogástalan viselkedését még megpó
tolta azzal az óvatossággal, amelyet magányos asz- 
szonyokra szokott róni helyzetök.

Az Altenburg élete eközben nagyon megeleve
nedett. A fiatal rajongók szaporodtak, egyik vendég a 
másikat érte. Egy kora nyári napon háromtagú tár
saság állított be. Joachim volt az egyik, Reményi 
Ede, a magyar hegedűvirtuóz a másik és egy leányos 
szépségű, finom ifjú a harmadik, akiről kitűnt, hogy 
Brahms a neve, zongorás, húszéves és Schumann 
meleg ajánlásával utazgat a nagyvilágban. Remé
nyivel hangversenyeket szoktak adni, de nem valami 
jól megy nekik, olykor vasútra sem telik és gyalog- 
szerrel mennek egyik várostól a másikig. Ennek a 
Brahmsnak az apja nagybőgős volt a hamburgi szín
házi zenekarban, ahol most Joachim első hegedűs
ként működik. így találkozott össze a három muzsi
kus és útra keltek, hogy Lisztet meglátogassák.
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Franci hetekig nem eresztette el őket. Hely volt az 
Altenburgban elég, azok a szobák, amelyek az ő be
költözését oly régóta hiába várták, most is üresen 
állottak. A hercegnő szállást adott nekik. Az Alten- 
bürg egyszerre magyar muzsikától lett hangos. Re
ményi, a hóbortos modorú, fantasztikus zsidó-cigány, 
órákig játszott Franci kíséretével, s mikor a hallga
tókból átcsaptak a csárdásba, Reményi csak táncolva 
tudott hegedülni. Illegette, mórikáilta magát, teljes 
testével részt vett a ritmusban, hol Carolynehoz, hol 
a kis Magúéhoz tipegett, fülükbe húzta, kész színi- 
előadás volt még a süket ember számára is. Franci 
eljátszotta magyar rapszódiáit, amelyek időközben 
folyton gyarapodtak, mert egyéb munkái közt ked
ves frissülésül minduntalan leült egy-egy motívum
mal a zongorához, hogy a játéktudás niagaraszerű 
ömlésével, mint valami óriási színes szökőkút, el- 
tündökölje a nótát a billentyűsoron. Nagyon sok szó 
esett az új zenéről is. A fiatal Brahms, az aranyszőke 
ifjú, akinek rózsás, fehér porcellánbőrét minden 
fiatal (leány megirigyelhette volna, gondolkodó rán
cokba vonta homlokát a Wagner-részletek hallatára. 
De megvallotta, hogy ezt a zenét nem érzi. Mint a 
megbolygatott méhkas, zúdultak rá valamennyien, 
háromfelé cibálták egyszerre elkiabált magyaráza
taikkal, kapacitálták, únszólták. De ő csak fejét 
rázta.

— Még nem jöttem rá az ízére. Majd bizonyára 
rá fogok jönni. A példátlan tudását máris elismerem.

— Hagyjátok, — mondta Franci — jó muzsikus 
ez a fiú és szíve van. Egész biztosan a mi emberünk. 
Beszéljünk másról. Mi újság otthon, Magyarorszá
gon'?

Reményi mesélni kezdett, ö  maga is résztvett a 
negyvennyolcas dolgokban. Görgey táborában hege
dült. Elmondta a főhadiszállás izgalmait, a remény
telen küzdelem hősiességét és leírhatatlan nyomorú
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ságát. De hogy azóta mi van otthon, azt ő sem tudta. 
Mint politikai menekült mászkált a nagyvilágban, 
annyi ezer más magyarhoz hasonlóan. Ekkor azonban 
Ágnes emelt szót. ö  tudta, hogy mi van most Magyar- 
országon. Ismerte Bachot, az osztrák politikust, aki 
a fiatal Ferenc József számára erős kézzel igyekezett 
egy békés és egységes birodalmat szerezni. Nem tel
lett bele öt perc és már viharzott a politikai vesze
kedés. Reményi és Joachim, a két magyar zsidó, 
ököllel verték az asztalt és dühösen becsmérelték a 
zsarnokságot, Ágnes viszont egy pillanatig sem 
lépve ki nyugodt hangjából azt igyekezett bizony
gatni, hogy a magyarok most igen jól megtalálnák 
országuk gazdag fejlődésének útját, ha nem lázadoz
nának folyton. Olyan heves lett a vita, hogy Caro- 
lyne szólt Francinak: döntse el, kinek van igaza, le
gyen vége a lármának.

— Hiszen ha én tudnám, kinek van igaza, — 
mondta Franci — már régen megmondtam volna. 
Azt hiszem, nekem van igazam, aki magyar 'vagyok 
és nem nézek sem jobbra, sem balra, csak dolgozom. 
A többit rábízom a jó Istenre, mert a többi nem az 
én dolgom, hanem az övé. Daniel szorgalmasan tanul 
magyarul, nem mint az apja. De a szülőföldjéhez 
hívebb nem lehet nálam. Most elég a politikából, 
Ágnes üljön le a zongorához.

Ágnes leült a zongorához, s ha mestere meg
dicsérte, azt bizonyos hódolattal, de mégis kimérten 
köszönte meg. Hónapok múltán egy hőfoknyival sem 
voltak bizalmasabb viszonyban, mint ismeretségök 
első napján. De egy zongora-délutánon történt va
lami. A kis Pruckner, akinek mindig efféle társasági 
bolondságokon járt az esze, felvetette a játékos kér
dést, hogy kit milyen hangnemmel lehetne ábrázolni. 
Brahmsra, a mindig komor hangulatú fiatalemberre 
a Bé-mollt találták ki, Raff élénk, tevékeny, határo
zott természetére a Dé-durt és így tovább. Sorra 
mentek mindnyájukon, Francira lelkes tiszteletűk-
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ben azt mondták, hogy ő a kromatikus skála maga, 
végig a világ összes hangjain.

— És Ágnes? — kérdezte Hans.
Franci felelt, mialatt az asszony egyik fiúra sem 

pillantott válaszért, csak őrá.
— Asz-dur.
A fiatalság tisztelettel tudomásul vette a mester 

döntését, nem elemezték a választ, másról kezdtek 
beszélni. De Ágnes szándékosan leejtett valamit a 
földre, hogy lehajolhasson és elrejtse mély pirulását. 
Ö volt az egyetlen, aki az Asz-durt megértette. Ez a 
készülő szimfóniában a Gretchen hangneme volt. A 
pirulást nem vették észre a fiúk. És mikor ők ketten 
később egymásra pillantottak, tekintetük tehetet
lenül megvallott mindent.

Reményi, Brahms és Joachim elutaztak, a her
cegnő pedig elhatározta, hogy epebaja gyógyítására 
most már nem az átkos emlékű Eilsenbe megy, ha
nem Karlsbadba, utána leányával együtt tesz egy
két látogatást, aztán pár hétre megállapodik vele 
Münchenben, mert lassanként most már gondolni 
kellett arra, hogy Magne eladósorba kerül, s hogy 
társaságot kapjon, arra a bajor arisztokrácia látszott 
legalkalmasabbnak. Franci azonnal úgy döntött, 
hogy erre az időre nem marad Weimar ban. A mel
lette élő hercegnőt már-már képes lett volna meg
csalni, de hogy a távollévő kiszolgáltatottat meg
csalja, mint a kispolgári szalmaözvegy, attól lova
giam ösztöne visszatartotta. Mivel Wagner minden 
levelében híva-hívta néhány napi látogatásra, úgy 
állította össze időrendjét, hogy befejezi a szimfóniát, 
elutazik Wagnerhez Zürichbe, utána meglátogatja a 
hercegnőt Karlsbadban, végül pedig a badeni nagy
herceg meghívására részt vesz a karlsruhei zeneünne
pen. Addigra majd elröppen ez a Klindworth-dolog és 
a hűséges, szerelmes Carolyne soha nem fogja meg
tudni kedvesének ezt a néhány heti nyugtalanságát.

Forró július-eleji napon érkezett Zürichbe. Mi-
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kor a bérkocsi végtelennek tetsző döcögés után 
letette az Escher-házaknál, messze a város külső 
övében, habozva kereste a Zeltweg házszámát. 
Végre nagy üggyel-bajjal megtalálta a lakást. 
A csengetésre éles kutyaugatás felelt, majd egy 
ijesztő, vízfejű leány nyitott ajtót, akinek arcára rá 
volt írva az elmebaj. Visszahőkölt, de már jött 
Minna, a Wagner felesége, és ráismervén a ritka 
vendégre, nagyot sikoltva tessékelte befelé. És már 
jött is maga Wagner, pompás színben, vadonatúj és 
divatos ruhában, mint egy piperkőc, frissen borot
vált arcán még illatszert is lehetett érezni.

Nem is jött, rohant, úgy viselkedett, mint egy 
bolond. Nekiugrott Francinak, ölelte, szorongatta, 
csókolta arcát, nyakát, homlokát, ahogy a hosszú 
idő múltán viszontlátott menyasszonyt szokás csó
kolni. Kezét fogta és nem engedte el, hosszú monda
tok áradatát zúdította rá kimondhatatlan boldog
ságáról, megint nekiugrott, megint csókolta. Közben 
egy elhízott, lomha kis kutya került elé. Wagner le
ült mellé a szőnyegre és ahhoz fecsegett szüntelenül:

— Pepsz, öreg kutya, mit szólsz, ki van itt, jó 
kutya, öreg Pepszili, mit szólsz Francihoz, úgye te 
is örülsz?

Aztán felugrott és megint vendégét ölelgette. 
Franci csak lassan jutott lélegzethez. Körülnézett. 
Kitűnő módot látott maga körül, vastag szőnyege
ket, nehéz függönyöket még a nyári időben is, jó 
bútorokat, költséges holmit. Ez kissé meglepte a 
nyomorúságról panaszkodó és pénzért rimánkodó 
levelek hosszú sora után.

— Látod, — mondta kiáltó hangon a házigazda, 
— ezt mind te csináltad belőlem! Nézz itt körül, 
úgye szép a lakás? Ezt mind neked köszönhetem. 
És nézd meg a ruhámat. Végre emberi módon nézek 
ki. Ez mind a te műved. Lehet szavakat találni arra 
a hálára, amelyet én érzek irántad?
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Megölelte és megcsókolta megint. Franci már 
terhesnek találta ezt a sok csókolódzást, de szeretet- 
tel mosolyogni kellett barátja gyerekes örömén. 
Aztán végre lassan belezökkentek a normális hangú 
társalgásba. Franci első kérdése az volt, hogy 
mennyi van meg a Ringből. Kitűnt, hogy mind a 
négy opera szövege teljesen kész. Már hozta is Wag
ner a kéziratot, már nem törődtek semmi egyébbel.

— Nathalie csukja be az ajtót, — kiáltott ki 
Wagner, — senkinek sem vagyok itthon.

— Nem valami nagy szellemi képességei lehet
nek a szobalányodnak, — mondta Franci vidáman 
szivarra gyújtva.

— Nathaliet gondolod? Az nem szobalány, az a 
Minna nővére.

Franci rettentően elrestelte magát a baklövés
ért, de nem ért rá mentegetődzni sem, barátja már 
fellapozta a kéziratot és olvasni kezdte. Előbb 
néhány magyarázó mondattal utalt a Rajna kin
csére, amelyet Franci már ismert. Aztán olvasni 
kezdte a Walkürt.

Pompásan olvasott. Szélesen, emelt hangon, a 
lejtést éreztetve, a kotumus-színész modorában bár, 
de annyi hévvel, saját művének olyan lobogó hité
vel, hogy fanatizmusa önkéntelenül magával ra
gadta a hallgatót. S még hozzá nagyon szép is volt 
az, amit olvasott. Siegmund és Sieglinde történetét 
mondta el, az ikertestvérekét, akik egymásba szeret
nek. Sieglinde a Hunding felesége, ott élnek a nagy 
fa tövében, amelybe egyszer Wotan markolatig 
döfte a Notungot, a varázs-kardot. Azé lesz a győz
hetetlen kard, aki onnan ki tudja húzni. Siegmund 
ki is rántja és elszökik Hunding feleségével, saját 
testvérhugával. Hunding halálra keresi Wotan iva
dékát, s a Walhalla ura, akinek Wala istennővel 
való szerelméből kilenc leánya született, a kilenc 
walkür, megparancsolja egyik leányának Brünhilda
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walkürnek, hogy Siegmund és Hunding párviadalá
ban álljon Siegmund mellé. De ekkor közbelép fele
sége, Fricka, aki a házasság szentségének isten- 
asszonya. Éppen eleget szenvedett a teuton Juppiter 
csapodársága miatt, minden oka megvan rá, hogy 
ellensége legyen a házasságtörő testvérpárnak. Rá
kényszeríti férjeurát, hogy az megváltoztassa a 
Brünhildának adott parancsot: a párviadalban
Siegmundnak kell meghalnia. Brünhilda fel is keresi 
az erdőben a viaskodást váró Siegmundot és tud
tára adja, hogy el kell esnie. A szerelmes Siegmund 
erre meg akarja ölni szerelmesét a szíve alatt hor
dott magzattal együtt. Brünhilda szíve megesik 
rajta. Megszegi apja parancsát és Siegmund mellé 
áll segíteni. De Wotan állja, amit feleségének meg
ígért, s mikor látja, hogy Brünhilda a parancsot 
megszegve Siegmundnak segít, közbelép. Az ő ha
talma kivédhetetlen, isteni lándzsáját veti közbe, 
s annak szárán eltörik a csodakard, a Notung. Sieg
mund elesik. A walkür még idejekorán meg tudja 
menteni Sieglindét, de ő maga kegyetlen büntetés
ben részesül engedetlenségeért a szigorú apaisten
től: lángtenger mögé száműzetik s ott kell sínylőd
nie álomba merülten, míg el nem jön érte a hős, aki 
a teuton Csipkerózsikáért majd átgázol a lángtenge
ren. De nemcsak Brünhildát kell most már meg
váltani. Az istenek dicső várát, a Walhallát, is pusz
tulás fenyegeti, hiszen a csodatévő sisak és a varázs- 
gyűrű az óriások birtokában van. Az istenek biro
dalmát csak az az ifjú vitéz mentheti meg, aki 
sajátmaga erejéből, Wotan segítsége nélkül veszi el 
Fafnertől a kincseket.

Ennek az operának is pazar volt a nyelve, amely 
most a Wagner felolvasásában sokkal zamatosabb 
erőre kapott, mint olvasva. Az első felvonás szerelmi 
jelenete, mikor a felcsapódó ajtón át beviharzik a 
tavasz szerelmes és izgató lehellete, annyira tetszett 
Francinak, hogy beletapsolt a felolvasásba.
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Zúzmarát űz 
Zsenge-zöld zsendülés,
És langyos-lágyan 
Lejt a tavasz:
A lenge légben 
Finom fénnyel,
Lebbenően 
Leng felénk . . .

Fenntartás nélkül magasztalta a munkát. De 
mindjárt unszolta is a szerzőt, hogy tovább, tovább. 
A tetralógia soron következő művét, az Ifjú Sieg- 
friedet, már ismerte, még hátra volt a negyedik 
darab, a Siegfried halála.

— Nem ez lesz a címe, — mondta Wagner, — 
megváltoztattam. A harmadik este címe egyszerűen 
Siegfried, a negyedik este címe: Istenalkony. Hogy 
tetszik?

) —i Istenalkony, istenalkony, — próbálgatta 
Franci a szokatlan német szót, mint borkóstoló 
ízlelgeti az italt, — furcsa cím, de nagyon szép. 
Istenalkony. . .  igen, mennél többször mondom, 
annál szebb. De olvasd, mert már nagyon izgatott 
vagyok.

Wagner egy lélegzetre felovasta azt is. Az ő 
hangja nem fáradt el, Franci figyelme sem. A nagy 
mű negyedik része Guntbert, Gutrunét és Hagent, 
a három féltestvért mutatta be. Hagen, az ősgonosz 
törpe fia, kieszelte a tervet: hogyan lehetne a
varázsgyűrűt megszerezni. Guntherben Brünhilda 
iránt, Gutrunében Siegfried iránt ébreszt heves 
vágyat. Ördögi ügyességgel hajtja végre, amit ki
gondolt, Gutrune olyan varázsitalt itat SiegfrieddeJ, 
amelytől a hős elfelejti Brünhildét és szerelemre 
gyullad Gutrune iránt, őmaga segíti Gunthert 
Brünhilda bírásához, őmaga rabolja el Brünhildá- 
tól a varázsgyűrűt, a csodasisak segítségével 
Günther képében támadva rá. Két nász következik 
ebből: Günther a védekezni többé nem tudó, kétség- 
beesett Brünhildát teszi magáévá, Siegfried pedig
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megüli menyegzőjét a szép Gutrunéval. De a lako
dalom másnapján vadászat örve alatt az erdőre 
csábítják s ott Hagen, aki közben megtudta, bogy 
a sebezhetetlen Siegfried a hátán mégis megsebez
hető, megöli. Most már el lehet venni tőle a varázs- 
gyűrűt, de az átkos kincsen megint két testvér 
marakodik össze: mint hajdan Fasolt és Fafner, 
most Günther és Hagen. Hagen leszúrja Gunthert 
s a gyűrű mégsem lesz az övé. Azt Brünhilda húzza 
le holt szerelmese ujjáról, visszadobja a Rajnának 
és a folyam sellői magukkal ragadják a kapzsi 
Hagent az áradatba. Siegfriedet halotti máglyára 
teszik, annak hatalmas, recsegő tüzébe lóháton 
megy bele a walkür, hogy Siegfrieddel együtt 
jjusson a Walhallába. A varázsgyűrű története, 
amely isteneket, törpéket, óriásokat, hősöket tett 
boldogtalanná átkozott birtokával, bevégződött. Az 
istenek elvesztették a gyűrűvel járó mindenhatósá
gukat, visszahúzódnak a Walhallába, többé nem 
fogunk rólok hallani. A gyűrű pedig ott pihen a 
Rajna rejtelmes fenekén.

— A század egyik legnagyobb szelleme vagy, — 
mondta Franci könnyedén a felovasás után, mintha 
csak valami futó bókot mondott volna, — pedig 
még zenéje sincs annak, amit alkottál. Tudom, hogy 
az is nagy lesz, mert a terv rettentő feladat elé 
állít, de te győzöd lélegzettel.

— Igen, — válaszolta Wagner a hosszú felolva
sástól kimerültén, — ez óriási az egész. Én tudom, 
hogy zseni vagyok. Te is tudod, de az egész világnak 
meg kell tudnia.

— Majd igyekszünk, — mosolygott Franci, — 
hanem mondd csak, valamit akarok kérdezni. Az 
egész tetralógiában különös szerepe van a varázs
italnak. Az utolsó darabban éppenséggel ezen fordul 
meg az egész dráma, nem pedig a feladott előzmé
nyek bonyodalmán. Mit jelent nálad ez a varázs
ital? Mit akarsz folyton mondani ezzel? A varázs
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ital nem drámai eszköz, miért használod folyton 
mégis, aki olyan kitűnő drámaíró vagy?

— Nem tudom, — meredt maga elé Wagner, —
engem a varázsital gondolata ifjúkorom óta foly
ton vonzott. Már gyerekkoromban folyton azon járt 
az eszem, hogy milyen izgalmas dolog az: valami 
végzeteset lenyelni. Sokat tűnődtem azon, hogy 
milyen csodálatos dolog lehet a szerelmi bájital, 
ha csakugyan van ilyen. És mikor a Lethe vizéről 
olvastam, az is roppantul érdekelt, gyönyörű gon
dolatnak találtam. Tudod, amiről az ember ábrán
dozik, azt jólesik beleírnia munkájába. Az életben 
rettenetes sok baj van, ha a férfi megunt egy nőt 
és megkívánt egy másikat. A művészetben milyen 
egyszerű: Siegfried iszik egy kortyot és Brünhildát 
azonnal tökéletesen elfelejti. Sem lelkiismeret, sem 
részvét, sem bonyodalmak: egyszerűen kinyújtja
kezét Gutrune után. így volna jó az életben is, 
nem gondolod?

Kacagott hozzá, de ez a kacagás éles volt és 
kínos. Franci figyelmesen ránézett.

— Nagyon dúlt vagy te belülről, Richard.
— Azt elhiszem. Könnyű neked, tit oktal an em

bernek. De hogy én mit vívódom és mit kínlódom 
magamban, az elmondhatatlan. Mit csináljak ezzel 
a Minnával, mondd? Nem kell sem testemnek, sem 
lelkemnek, de mégis annyi esztendeje élünk 
együtt . . . valami még hozzáköt, amit nem tudok 
meghatározni . . . Ha ez nem volna, habozás nél
kül elhagynám, mert a munkám nyugalma az első, 
a munkám érdekében bármilyen kegyetlenséghez 
jogom van. De már próbáltam mindakétféleképpen. 
És sem vele nem tudok élni, sem nélküle. Ráadásul 
még itt van egy asszony, bizonyos Wesendonck 
nevű selyemgyáros felesége. Az zeneértő. De úgy 
zeneértő, ahogy én gondolom. Rajong a muzsikám
ért. Minna, aki színésznő volt és évekig csak zene
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közepette élt, egy szót sem ért annak a lényegéből, 
amit csinálok . . .  de nem úntat ez téged?

— Nem úntat, — szólt Franci leplezett izga
lommal, — sőt nagyon érdekel. Mondd tovább 
részletesen.

— Most úgy vagyok, hogy Matild, tudniillik 
Wesendoncknét Matildnak hívják, rendkívül érde
kel. Nem tudnék meglenni nélküle. Gondoltam már, 
hogy kíméletlenül elveszem a férjétől. Mégsem 
teszem . . .

— Szereted a férfit, mi? Gyakori eset.
— Nem, az nem zavarna. Ha valakinek szen

vedni kell, csak szenvedjen ő és ne én. A selyem
kereskedés meglesz ő nélküle is, de az új zene nél
külem nem lesz meg, Az én idegrendszerem nyu
galma közérdek. Nem ott a baj. Anyagilag sem 
menne a dolog, mert Matildnak számottevő saját va
gyona nincsen, csak a férje gazdag. Aztán meg ez a 
szerencsétlen Minna nagyon rágná a lelkemet. Mi
csoda élet ez, Franci, ha tudnád, micsoda pokol ez! 
Láttad azt a hülye leányt, úgy-e, akit szobalánynak 
néztél. Azt mondtam, hogy az a Minna nővére. Hát 
nem nővére. Leánya. Mikor Minna tizenhét éves 
volt, egy előkelő úr elcsábította. Ez a szörnyű mag
zat született belőle. Ezt a titkot senki sem tudja, 
Minna apja sem, sőt ez a Nathalie sem, aki abban a 
tudatban nőtt fel, hogy Minna testvére. Nekünk nem 
született gyermekünk. Ez az én családi életem, ez az 
eszelős leány, és ez a boldogtalan asszony, aki már 
nagyon sóikat szenvedett miattam. De kitart mellet
tem. Mikor néhány évvel ezelőtt beleháborodtam egy 
Laussotné nevű asszonyba és el akartam venni, 
Minna majd megbolondult. De kibőjtölte a dolgot. 
Most ugyanez folyik Wesendoncknéval. Itt kínló
dunk egymás mellett, napokig egy szót sem szólunk 
egymáshoz. Pokol, pokol. Pedig az idegeimre most 
van a legnagyobb szükségem, mikor a Ring meg- 
komponálása előtt állok. És az idegeimmel különben
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is mindig sok volt a baj. Azt hiszem, már gyerek
koromban kezdődött. . .  Ó mennyit tudnék neked be
szélni arról a szörnyű gyerekkorról. . .  a mostoha
apámról, akihez hálásnak kellett lennem, mert fel
nevelt, de akit titokban halálosan gyűlöltem és még 
most is izgatott leszek, ha rágondolok. . .  a zsidókér
dés azért olyan éles bennem, azt én tudom...

— Hogy-hogy? Geyer zsidó volt?
— Az. Tizenkét éves koromig az ő nevét is hor

doztam. Richard Geyer néven jártam iskolába. De 
aztán egyik tanárom a keresztlevelem alapján ki
igazította a nevemet. Elmondhatatlan, miket éltem 
át, mint serdülő gyerek, magamba zártan, senki 
által nem se jtetten. Azt nyögöm most is, úgy hiszem.

— Mi bajod van? Hiszen nagyon egészséges em
bernek látszol.

— Én? Haha! Egyik vízgyógyintézetből a má
sikba járok. Ha megkérdezed, hogy mi bajom, nem 
tudok válaszolni. Ideges vagyok, ez minden. De 
olyan ideges vagyok, hogy mikor felizgatom ma
gam, kiütések támadnak a bőrömön, amik aztán 
hetekig nem múlnak el. Nem is jó, hogy annyit be
szélek róla, beszéljünk másról. Mi van a te mun
káddal?

Franci a zongorához ült. A Faustot kezdte ma
gyarázni. Ebben úgy elmerültek, hogy rájok sötéte
dett a nyári este, pedig közvetlen ebéd után kezdtek 
beszélgetni. De a házirend szerint Minnának nem 
volt szabad kopogtatnia, míg férje magától ki nem 
szólt. Most végre kiszólt, s az asszony sebtiben meg
terített vacsorára. Csak hárman ültek az asztalnál, 
a hülye leány kint volt a konyhán. Zenéről folyt a 
szó, Minna egész vacsora alatt alig mondott öt mon
datot, csak éppen felelt, ha Franci udvariasan hozzá 
fordult, be akarván vonni a társalgásba. Különben 
csak ült némán kettejök közt, régi szépségének el- 
testesedett, siralmas nyomaival, viharos múltú ván- 
dorszinész-primadonna, aki éppen akkorra senyvedt
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el az éveken át tartó kegyetlen nyomor gondjaiban, 
mikor férje meghökkentő iramban kezdett híres 
emberré bontakozni. Volt ebben az otthonban va
lami tűrhetetlenül nyomasztó, valami elviselhetetle
nül kínos. Ahogy az utolsó falatot lenyelték, az 
asszony köszönés nélkül eltűnt és nem mutatkozott 
többet. Ök még éjfélig beszélgettek a Ringről, és 
a Faustról.

Nyolc napig maradt Zürichben Franci. Sorra 
megismerkedett Wagner ismerőseivel és meglepetve 
állapította meg, hogy barátja, ai száműzetésben élő 
drezdai forradalmár, egyáltalában nem érintkezett 
azokkal a radikálisokkal, akiktől Zürich és egész 
Svájc csak ügy nyüzsgött. Sőt írókon és zenészeken 
kívül, akik felett nyers és kíméletlen zsarnoksággal 
tartott tekintélyt, a zürichi társaság jómódú elő
kelőségeivel tartott inkább barátságot. Mikor Franci 
erről megjegyzést tett, ő hanyagul vetette oda:

— Gyűlölöm a szegényszagot.
Állandó környezetében ott volt Herwegh, a 

költő, Franci számára igen kellemes találkozás. 
Szerzőtársa volt neki Herwegh, több versét meg
zenésítette, többek között azt a fájdalmas halál- 
vágyról szóló verset, amelyet Saint-Cricq Caroline 
viszontlátása után komponált meg Pauban. Milyen 
messze volt már az a viszontlátás, mennyire elfosz- 
lott az a fogadalom, hogy minden esti harangszókor 
egymásra gondolnák. Csak a hófehér és sajgó emlék 
maradt meg belőle. De az most ismét előlépett a 
léleknek abból a homályos sarkából, ahová az újabb 
Carolyne megjelenése száműzte. A hercegnő sem 
lett a tökéletes szerelem mindent adó csodálatos 
társa. S az alabástrom-arcú kísértet megint elő
lépett a múltból: nézz rám, én lehettem volna a z ...

Még ott volt Zürichben, mikor táviratot kapott 
Weimarból: a nagyherceg meghalt. Később a lapok
ban olvasta az uralkodó váratlan halálának részle
tes leírását: orbán cot kapott az öregár s az hamar
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végzett vele. Meleg sajnálattal gyászolta meg; a 
nagyherceg mindig jó és szeretetreméltó volt hozzá. 
Hosszú részvétlevelet írt Mária Pavlovnának is, az 
új nagyhercegnek is. De emberi sajnálatánál erősebb 
érzés volt benne az a várakozás, hogy a trónváltozás 
mit jelent arra a két ügyre nézve, amelyek az ő szá
mára a legfontosabbat jelentették: mi lesz a Caro- 
lyne hercegnő egyházi válása körül harcoló erők új 
egyensúlyával és mit fog tenni Károly Sándor, az 
új nagyherceg, a „jövő zenéje“ dolgában.

Wagner látogatását úgy fejezte be, hogy Her* 
wegh társaságában hárman kirándultak a Vierwald- 
stätti tóhoz. Megnézték a Rütli-rétet is, a Rütli-for- 
rásból pedig, ahogy az ősi svájciak szokták, holtig 
tartó barátságot ittak. Aztán elbúcsúztak egymástól. 
Wagner megint telhetetlenül ölelgette és csókolgatta 
barátját.

— Te mégy vissza a te mennyországodba, én 
megyek vissza a pokolba.

Franci nem felelt semmit. És Wagner nem sej
tette, hogy barátja nem titoktalan ember többé. De 
a barát hallgatott. Nem mondta meg, hogy kettejük 
helyzete között kevés a különbség. Egyik sem menny
ország és egyik sem pokol. Földi élet mindakettő, 
mint a világon mindenkié, az elérhetetlen után való 
nagy sóvárgás és a hétköznapi valóság örökös har
cában. A Faust-szimfónia maga, úgy, ahogy a zene- 
költő saját leikéből írta ki a kottapapírra.

XIII.

A trónváltozás zenei következményekkel is járt, 
a weimari udvari karmesternek ünnepi indulót kel
lett komponálnia a trónralépési ünnepségek szá
mára. Mielőtt tehát Carolyne hercegnőhöz ment 
volna Karlsruhéba, mégis csak el kellett Weimarba 
néznie, hogy ott az új uralkodóval megbeszélje az
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ünnepi indulót. Ott volt tehát a veszedelem tőszom
szédságában: Ágnes finom, hallgatag szépsége nem 
ment ki eszéből. Megérkezése napján még nem talál
kozott vele. Meg kellett látogatnia az özvegy Mária 
Pavlovnát és az új nagyherceget. Azok már túl vol
tak a csapás első, nehéz napjain. A fiatal uralkodó 
nem is ért rá gyászával foglalkozni, nagy lendület
tel fogott neki az uralkodásnak.

— Magára feltétlenül számítok, — mondta 
Francinak, — kulturális terveimet nem is tudom 
maga nélkül elképzelni. Ha a fontosabb poli
tikai kérdéseken túljutottam és időm lesz a művé
szeti kérdések részleteibe belemenni, meg óhajtom 
találni a módját, hogy magát visszacsábítsam a 
színház munkájához. Legyen rá elkészülve, hogy 
ezzel a felszólítással szívósan ostromolni fogom.

— Nem rajtam múlik, fenség. Jó színházban 
boldogan dolgozom. És Weimarnak most lenne al
kalma arra, hogy nagy tettel írja be nevét a világ 
zenetörténetébe. Fenségednek sokat beszéltem Wag
ner zseniális tetralógiájáról. Annak innen kellene 
elindulni. Wagner még nem kötötte le sehová. 
Egyelőre a strassburgi színházra gondol, mert az 
a francia színpadok közelségét is jelentené neki. De 
ha pénzt kapnék hozzá, én meg tudnám szerezni ezt 
a világra szóló dicsőséget Weimar számára.

— Pénz, persze, — szólt gondoktól nehéz arccal 
az új uralkodó, — akivel csak beszélek, annak ez 
az első szava. Pénz. Én meg csak sóhajtok rá, hogy 
honnan vegyek annyit. Hát majd meglátjuk. Ami 
emberileg tehető, azt meg fogjuk csinálni.

A fiatal nagyherceg csupa tetterőt mutatott, 
rengeteg mindenféle terv hevert asztalán, amelye
ket trónörökös korában dolgozott ki, hogy majd meg
mutassa mit tud, ha kezébe kapja a hatalmat. Apját 
alig emlegette, a nagyra vállalkozó emberek munka- 
szomjával csak a jövőbe nézett. Mária Pavlovna 
azoban megdöbbentette a részvétlátogatót, annyira

13*
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megöregedett az elmúlt napok alatt, ö  viszont csak 
a múltba tudott nézni, az ő ideje lejárt. Férje halá
lával ő félretett öregasszony lett, a trónszék bal
oldali ülését menye foglalta el.

— Néha majd jöjjön el hozzám, kedves bará
tom, ha kedve van muzsikáról beszélgetni egy visz- 
szavonult öregasszonnyal. Értvén ezalatt nem a 
weimari zenei kérdéseket, azokban nem akarok 
részt venni. Ha a fiam, mint uralkodó, tanácsot kér 
majd tőlem, szívesen megmondom neki, amit gon
dolok. De úgy neveltem, hogy mindig a saját feje 
után menjen. Maga most már nem sok hasznomat 
fogja venni. Ha beszél Carolyne hercegnővel, mondja 
meg neki, hogy hajlandóságom iránta változatlan, 
de hogy az udvarnál milyen lesz a pozíciója, azt 
most már nem én fogom eldönteni, hanem a menyem.

Franci a jövő gondjaival terhelten tért haza az 
Erbprinzbe. Nagyon egyedül érezte magát és foly
ton Ágnes járt az eszében. Bezárkózott és kottái 
közé temetkezett. Dolgozni szeretett volna, de a 
munka nem ment. Pedig sok dolga lett volna. Végül 
is lecsapta a tollat és a meleg nyári estén elment 
sétálni a parkba. A néptelen ösvényeket kereste, 
egyedül akart lenni. Arra bolyongott a kis kerti 
ház vidékére, amelynek magányába valaha Goethe 
zárkózott be dolgozni. Lehevert a fűbe a ház tövé
ben és hanyatt feküdt. A tiszta mennybolt száz
ezernyi sziporkázó csillagát nézte. Mintha azoktól 
akart volna tanácsot kérni, hogy mit csináljon: ki
nyújtsa-e mégis kezét a szép Ágnes szerelme után, 
vagy nagy önuralommal igyekezzék a hercegnőhöz 
hű maradni. Kísértő volt a sötét, meleg este, a fű 
illata érzéki édességgel vette be magát nemcsak 
ruháiba, hanem gondolataiba is. Soká feküdt így 
magányosan és megunván a csillagok gyémánt- 
özönébe tekinteni, behunyta a szemét. És abban a 
pillanatban ott állott képzelete előtt Ágnes finom, 
mélabús, hallgatag arca. Miért tagadná meg magá-
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tói ennek az ajaknak örömét? Lovagiatlan dolog a 
hercegnő háta mögött kalandokba bocsátkozni, de 
inkább lovagiatlan lesz, mint kegyetlen, Carolyne- 
nak nem kell megtudni ebből semmit. Nehéz ugyan 
az ilyen apró pletykafészekben még csak megmoc
canni is, de majd ügyesen megszervezi a dolgot. 
És már forró sóvársággal dolgozott képzelete a kép 
kirajzolásában: amint valami környékbeli kirándu
láson magához rántja a Gretohen fejét, hogy száját 
magához fordítsa. Mellében kellemetlen szoron
gást okozott a gondolat, szíve dobogott, mint a 
lopásra induló tolvajé. De most már nem akart 
vágyának parancsolni. Lassan bandukolt hazafelé a 
sötétben.

Másnap módját ejtette, hogy az Altenburgban 
kettesben maradhasson a fiatal asszonnyal. Minden 
teketória nélkül megfogta a kezét.

— Ágnes, maga szeret engem.
— Igen, — felelte az nyugodtan, minden megle

petés nélkül, — én is érdeklem magát. Ezt már rég
óta tudjuk egymásról.

— Ügy van. És mi áll utunkban?
— Az, hogy maga egy másik asszonyhoz tar

tozik. ’ j
— De ezt most el akarom felejteni. És felejtse el 

maga is.
— Nem lehet. És ha csakugyan szeret, erről nem 

beszél többé. Nem szebb és több a mi barátságunk, 
mint egy közönséges kalandocska? Miért nem akarja 
szépnek és tisztának megőrizni?

Franci nem tágított. Forrón ostromolta tovább, 
mély hangjának azzal az erotikus színével, amely
nek hatását az asszonyokra olyan jól ismerte. Ágnes, 
vágyának édes Gretchenje, sápadtan, behúnyt szem
mel hallgatta s ő duruzsolt a fülébe, mindegy volt, 
hogy mit, csak beszélt a szerelemben nagyon járatos 
férfiak módján. Ha az asszony Gretchen volt, belőle
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viszont nem Faust beszélt, hanem Mefisztónak ma
gának ördögi varázslata.

— Ebben a házban nem akarom megcsókolni. De 
ma este úgy intézem a dolgot, hogy a fiúk elmenje
nek, én pedig hazakísérem magát. A többit bízza 
rám. Most menjen.

Az asszony elment, inkább holtan, mint eleve
nen. Franci tudta, hogy győzelme biztos. Haragos, 
dacos diadalérzet vett erőt rajta, szorongó lelkiis
meretét nyersen és gonoszul utasította el. Tűnődni 
kezdett, hogy milyen alkalmat találjon első csókjuk 
számára. Mindenféle terveket latolgatva haladt az 
Altenburgból az Erbprinz felé és átkozta a kisvá
rost, amelyben ellenőrzés nélkül egy lépést sem 
tehet. De a nehézségek csak még jobban fűtötték 
vágyakozását.

Az Erbprinzben átvette postáját, amely reggel 
óta érkezett. Szórakozottan nézte végig a borítéko
kat s az egyiknél valami a szívébe nyilallott: a cím
zés betűiben megismerte Saint-Cricq Caroline írását.

Csák fent a szobájában bontotta fel a levelet. 
D’Artigaux grófné minden különösebb ok nélkül 
írt neki. Franci mélyen meghatva, kedves fájdalom
mal futott végig a levél sorain. „Ha legalább azt 
megengedné nekem az isteni irgalom, hogy meg
szoríthassam egyszer a kezét, szívem néhány napra 
megint ki tudna nyílni talán. Hiszen a lelkem min
den erejével szeretem magát és magának kívánom 
azt a boldogságot, amelyet magam nem ismerhetek 
többé. Sóvárgok hírek után magáról, de nem merem 
kérni, hogy írjon. Mindegy, magában látom mind
halálig életem egyetlen világító csillagát és minden
nap így imádkozom magáért: jutalmazd meg, Iste
nem, ó jutalmazd meg dúsgazdagon, hogy megnyug
szik a Te akaratodban.“

Torka elszorult és szeme megforrósodott, mikor 
letette a levelet. Milyen csoda adta a kezébe ennek
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az asszonynak, az egyetlennek és örökre elvesztett
nek, a tollat a kezébe, hogy a tiszta rajongás templo
mába vezesse gondolatait, éppen ezen a napon, 
mikor alantasan és könnyelműen akart elrontani 
magában valamit? Egy ideig céltalanul tett-vett 
szobájában, a levelet még egyszer elolvasta, aztán 
hirtelen elhatározta magát. Levelet írt Ágnesnek, 
„Kedvesem, — írta kusza, ideges betűkkel, — belát
tam, hogy magának van igaza, a mi barátságunk 
megér egy kis önmegtagadást. Ma nem fogom látni 
és általában jobb lesz mostanában nem látnom, míg 
megnyugszom. Gyakoroljon szorgalmasan, míg ősz
szel visszatérek és gondoljon rám addig is szeretet
tel.“ A levelet azonnal elküldte az Ágnes lakására.

A fiúk váltig csodálkoztak, hogy Ágnes elmaradt 
közülök. De a dolog nem volt feltűnő, Franci (renge
teg munkájára való hivatkozással egyelőre felfüg
gesztette az altenburgi zenedélutánokat. Alig is töl
tött Weimarban néhány napot, a jó lelkiismeret bol
dogságával utazott Karlsbadba a hercegnőhöz. S 
mint ilyenkor történni szokott, saját hűségéért ked
vese iránt érzett hálát és hálája új frisseséget adott, 
szerelmének. Csak itt Karlsbadban ébredt rá, hogy 
megőrzött tisztasága mekkora dologgá nőtt lelkében, 
amelyet úgy elöntött a hűség és jóság balzsamos 
melegsége, hogy ellenállhatatlan vágy ébredt benne 
viszontlátni gyermekeit. Carolyne hercegnő nagy 
örömmel helyeselte a párizsi utazás tervét, a gyer
mekekkel már régóta meg akart ismerkedni. Elha
tározták, hogy a karlsruhei ünnep után együtt utaz
nak Párizsba és a kis Magnet is elviszik magukkal, 
hadd melegedjék össze leendő testvéreivel.

A karlsruhei zeneünnep eleinte kisebb jelentő
ségű helyi cécónak Ígérkezett, inkább Frigyes ba- 
deni régenshercegnek feküdt a szívén, mint a zenei 
résztvevőknek. De mivel a szervezésre Francit kérte 
fel a régens, az egész ügy az új zene híveinek és el
lenségeinek összecsapásává alakult. A műsort Franci
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tartotta a kezében és hosszú, gondos mérlegelés után 
a két napra tervezett hangverseny szerzőinek név
sorát úgy állította össze, hogy a klasszikusok közül 
Beethovennek, Bachnak, Mozartnak adott helyet, a 
haladó irányt ő, Wagner, Berlioz, Schumann és 
Joachim képviselték, s a kiét csoport közt a középen 
ott volt a Meyeíbeer és Mendelssohn neve. Ö maga 
két új szerzeményt szánt Karlsruhénak. Az egyik 
férfikar volt zenekari kísérettel, „A  művészekhez“ 
volt a címe, Schiller egy versét használta szövegül, 
amelynek az volt főgondolata, hogy az emberi faj 
méltósága a művészek kezében van letéve. Ezt ide- 
oda utazgatva, sebtiben írta és Raffra bízta a hang
szerelést. Aztán a Beethoven-féle „Athén romjai“ 
zenei gondolataiból írt zongoraversenyt zenekarral, 
főként azért, hogy Bülow nagyszerű zongoratudását 
kellő dísszel vihesse a közönség elé.

Már az előzetes szervezésnél látszott, hogy itt 
össze fognak csapni a szenvedélyek. Az ünnepen, 
amelyet a délnémet városok zenei kongresszusának 
szánt a badeni régens, számos kisváros zenekarának 
és énekkarának részt kellett vennie. És ezekből a 
városokból egymásután jöttek a hírek, hogy min
denütt hevesen izgatnak a helyi lapocskák a 'részvé
tel ellen. A támadásokra itt-ott egy ellenkező Liszt- 
párti hang is emelkedett, erre a régi-pártiak még 
nagyolbb lármával feleltek. Itt is, ott is szitkozódó 
cikkek, vagy elménckedő humoreszkek jöttek, sőt 
egy napon Hans, aki Francival együtt utazott 
Karlsruhéba az előzetes szervezés végett, olyan röp- 
iratot hozott, amely dühös gyűlöletével, botrányhaj 
hászó személyes részleteivel messze túltett a sajtó
háború eddigi hangján. Franci elképpedve olvasta a 
névtelenül megjelent nyomtatványt, amely szerelmi 
múltját piszkálta, párizsi arszlán-szerepéről gúnyo
lódott, D’Agoult grófnétól és Wittgenstein herceg
nőtől sem kímélte a vaskos célzásokat. Elhűlve la
pozta Franci a szennyiratot. Ki és miért ragadtatja
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magát ennyire? Az egész támadást inkább érthetet
lennek, semmint tragikusnak találta.

— Én már sejtem, honnan fúj a szél, — mondta 
Hans — ezt az egészet Hiller csinálja.

— Kicsoda? Hiller? Ne nevettesd ki magad, 
fiam. Hiller, az én gyerekkori jóbarátom? Tudod, 
milyen meghitt szeretőiben éltünk mi együtt, én, 
Chopin, meg ő? Nem is barátok voltunk, hanem test
vérek. Bárki másról elhiszem ezt, de az én jó Hiller 
öcsémről nem. Istenem, mennyit tréfálkoztunk azon, 
hogy ő a fiatalabb. Két nappal később született, 
mint én. Értette a tréfát, derék fiú volt mindig. Nem, 
fiam, ez képtelenség, Hiller nem csinál ilyet.

— Mester, én állítom, hogy ezt Hiller csinálja. 
Mióta Kölnben zeneigazgató, a fejőbe szállt a hata
lom. Ezt a zeneünnepet ő szerette volna dirigálni, 
azért haragszik.

— Nézd, ne vitatkozz, én a jó Ferdinándot job
ban ismerem. Ez a gyanúsítás csúnya és tégy le 
róla, mert megharagszom.

Hans elhallgatott, de arcán látszott, hogy nincs 
meggyőzve. És Franci leikében akaratlanul is nyo
mot hagyott a gyanú. A röpirat számos részlete csak 
olyantól származhatott, aki az ő hajdani életét jól 
ismerte. Hátha mégis? De ha felidézte magában régi 
cimborája kedélyes, becsületes ábrázatát, meghara
gudott magára a gyanúsítás miatt.

Három nap múlva Hans szó nélkül elébe tett 
valamit. Megszerezte azt a borítékot, amelyben a 
röpiratokat névtelen kéz elküldte a karlsiruhei 
könyvikereskedésbe. A boríték kölni bélyegzőt muta
tott. És újabb három nap múlva Hans egy kölni urat 
hozott hozzá. Az átutazott Karlsruhén és elmondta, 
hogy beszélt Hitlerrel erről a zeneünnepről. A zene- 
igazgató hangosan gyalázta az egész ügyet és úgy 
Lisztről, mint Wagnerről igen ellenségesen nyilat 
kozott.

Franci számára ez a leleplezés az egész haris-
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ruhei hangverseny minden örömét elrontotta. Hiába 
volt a Tannháuser-nyitánynak óriási sikere, hiába 
kellett a második hangversenynapon megismételni, 
hiába ünnepelték rég nem hallott tapsok kedvencé
nek, Hangnak, verseny nélkül álló zongorajátékát, 
hiába volt a régensherceg tüntető hálája és az új 
muzsikához fenntartás nélkül való csatlakozása, 
hiába a Lohengrin-részletek félreismerhetetlen dia
dala, ő napokon át ezzel a szívébe döfött tövissel jár
kált és szenvedett. Hogy Hiller az ő zenei iránya 
ellen fordult, azt még nem vette volna szívére. De 
hogy az ifjúkori testi-lelki jóbarát ilyen hitvány 
módon fordult ellene, az keserű és fájdalmas csalódás
sal töltötte el. A hercegnő és Magne is eljöttek 
Karlsruhéba, miután Münchenben voltak egy dara
big és Carolyne nem győzte vigasztalni kedvesét, 
ő  maga csak bólongatott a gyengéd szavakra, de 
Hiller árulása úgy fájt neki, hogy könnyekre sze
retett volna fakadni.

És éppen oda indult most, a Hillerrel eltöltött 
évek Párizsába. A régi város viszontlátásának izgal
mas örömét is előre megmérgezte ez a fájdalmas csa
lódás. Mindig Chopin felejthetetlen emlékére gondolt 
mostanában. Vájjon mit szólna szegény, kedves Fré
déric, ha élne, ehhez a hihetetlen és fájó meglepetés
hez? Nyilván azt tenné, amit ő most: szótlanul gyá
szolna valakit, aki a valóság számára még él, de a 
szeretet számára meghalt.

A hajdani barát elvesztését segített enyhíteni az 
új barát viszontlátása. Franci úgy intézte utazását, 
hogy ismét találkozzék Wagnerrel. Részletes leve
leikben Baselt tűzték ki találkozóhelyül, mert az 
esett legközelebb a badeni határhoz, amelyet a körö
zött forradalmár még mindig nem léphetett keresz
tül. Az már várt Bőseiben és nem is sejtette, milyen 
meglepetés vár rá: Franci még Karlsruhéban meg
szervezte a weimari fiatalokat, hogy vele együtt 
látogassák meg Wagnert. Akinek nem volt pénze
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megváltani helyét a postakocsiban, annak adott köl
csön útiköltséget. A wagneriánus társaság, ahogy 
elnevezték magukat, lefoglalt egy egész postakocsit: 
Franci vezetése alatt Hans, a kis Pruckner, Bichard 
Pohl, Cornelius és Joachim vettek részt a kirándu
láson, a hercegnő és leánya a másnapi kocsival kö
vették őket.

Este érkeztek Baselba. A postakocsit a Három 
király-fogadóhoz dirigálták. Ott várta Wagner Fran
cit. A bejáratnál Hans belesett és hátraintett: lehet. 
Wagner ott ült az előcsarnokban. Franci intett, 
mintha hangversenyt vezényelt volna s az intésre 
mind a hatan harsányan rázendítettek a Lohengrin 
királyhirdető harsonaszavára. A szálló személyzete 
összeszaladt, Wagner szemét-száját eltátóttá.

— Franci! — kiáltotta hangosan.
Végé-hossza nem vélt a viszontlátásnak. Franci

után Hans került sorra, fiatal kora ellenére a wag- 
neristák legrégibbje, és komolykodó modora ellenére 
a wagneristák leghevesebbje, öt éppen olyan1 szenve
délyesen csókolgatta Wagner, mint Francit. A töb
bieket azonban királyi leereszkedéssel üdvözölte. 
Mikor PoMról megtudta, hogy az írja Hoplit álné
ven, a lelkes és okos vita-cikkeket a német lapokba 
a Wagner-zenéről, könnyedén megdicsérte, mint a 
legfelsőbb elismerést nyilvánító hadvezér. Aztán be- 
screglettek az étterembe.

— Ma nagyot iszunk, gyerekek, — mondta 
Franci, — ki kell használni az alkalmat, mert holnap 
már itt lesz a hercegnő. ,

— Itt van egy nagyszerű pálinka, — felelt Wag
ner, — úgy hívják, hogy cseresznyevíz, nagyon 
ajánlom.

Már ott is állt az üveg. Franci megkóstolta, na
gyon ízlett neki. Egy óra múlva már füstös, boldog 
gomolyagban kóválygott előtte a világ. Széles jó
kedvében végig összetegeződött a fiatalokkal, Hansra 
is ráparancsolt, hogy ezentúl tegezze és Francinak
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szólítsa. De ez nagyon nehezen ment, a fiú nagy ta
lálékonysággal kerülgette az olyan mondatszerkesz- 
tést, amelyben ige, vagy megszólítás fordult volna 
elő. Különben zabolátlanul jól mulattak és másnap 
egyikök sem nagyon tudta, hogyan került ágyba. 
Wagner azonban másnap is csak Francit és Hansot 
tegezte.

Másnap aztán megjött Carolyne hercegnő és a 
kislány, sőt most már nagylány. Carolyne még 
Karlsruhéban bizalmasan megsúgta Francinak, 
hogy Münchenben nem hiába jártak. Már az első 
nap megismerkedtek társaságban a fiatal Hohenlohe- 
Schillingfürst Konstantin herceggel, s ha a jelek 
nem csalnak, a fiatalok nagyon megtetszettek egy
másnak. Álomnak is szép volna, ha a dolog sikerülne, 
a fiatal herceg kedves, csinos és dúsgazdag. A kis 
hercegnőn valóban meglátszottak ennek a találko
zásnak nyomai: tudatos nőiesség jelentkezett airca 
kifejezésében, sokkal többet pirult, mint máskor, és 
hirtelen megszépült, mint a boldog érzelmi tavaszt 
élő fiatal leányok egyik napról a másikra meg
szépülnek.

A dorbézoló, zabolátlan jókedvnek a főrangú 
hölgyek érkeztével vége szakadt. Carolyne a nagy 
dáma természetes módján átvette a társalgás irányí
tását. Ö is ismerni akarta a tetralógia előtte még 
ismeretlen részeit. Wagner nem kérette magát, ösz- 
sízegyüjtötte a társaságot a hercegnő szobájában és 
részleteket olvasott fel a szövegből, amelyet mindig 
magával hordott. Ügy volt, hogy innen csak Franci 
és a hölgyek utaznak tovább, de olyan jól érezték 
magukat így együtt, zenei hitvallásuk és személyes 
összemelegedésök kedves hangulatában, hogy szá
mot vetve a fiatalok pénzével, összerakták az útikölt
séget mindnyájuk számára egészen Strassburgig, 
Oda már vasút vitte őket. S az úton Wagnernek to
vább kellett folytatnia a szemelvények felolvasását.
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Már nem voltak messze Strassburgtól, mikor Franci 
így szólt:

— Te Richard, mi volna, ha velünk jönnél Pá
rizsba? Legalább eltöltenél a nagy munka előtt né
hány üdítő napot és megismernéd a gyerekeimet.

— Megyek, — felelte Wagner egy pillanatnyi 
gondolkozás után.

A strassburgi pályaudvaron soká kellett vár- 
niok az átszállásra. Ott álltak csoportosan, csak 
Joachim állott mindig valamivel távolabb, szinte 
félig odatartozó lógósként.

— Mi lelte ezt a Joachimet, — kérdezte felhan
gon Wagner, — hogy folyton így eloldalog tőlünk?

— Én meg tudom mondani, — felelte Hans, — 
Joachim, hé! Gyere csak ide. Wagner azt kérdezi, 
hogy miért tartod magad távol. Előtted akarom neki 
megmondani.

Joachim kínos zavarban közelebb lépett.
— Ugyanis Joachim, — folytatta) Hans, — ol

vasta azt a cikket, amelyet a Brendel folyóiratába a 
zsidóság szerepéről írtál a zenében. Joachim pedig 
zsidó. Nagyon jó volna ezt a kérdést tisztázni, mert 
nincs értelme, hogy elintézetlen kérdések lebegjenek 
köztünk.

— így van, — felelte Joachim, valami kesernyés 
és üldözött kifejezéssel kínos mosolyában, — szíves
kedjék nekem szemtől-szembe megmondani, Wagner 
úr, hogy engem, aki zsidó vagyok, a zenére alkal
matlan embernek tart-e, vagy sem.

Wagner csak egy gondolatnyit habozott. Oda
lépett Joadhimhoz és megölelte.

— De ugyan, kedves barátom, hogyan kérdez
het ilyet? Nincsenek szabályok kivétel nélkül. Én 
magát elsőrendű muzsikusnak tartom.

— Ugyanezt tartja rólam Hans, — folytatta 
Joachim még mindig kesernyésen, — a cikk meg
jelenésekor ugyanis elébe raktam minden szerzemé
nyemet, hogy mondja meg: annyira csak kieszelt és
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annyira nem ösztönös zene az, amit csinálok? De 
Hans megnyugtatott. Most ön is megnyugtat. Na
gyon köszönöm.

Ez a rövid beszélgetés a legutolsó pillanatban 
zajlott le. Éppen csengetni kezdtek beszállásra. 
Gyors búcsúzás következett, a két hölgy, Franci és 
Wagner felkapaszkodtak a vasúti kocsi meredek lép
csőjén. Nemsokára eltűnt előlük az öt fiatalember
ből álló csoport. Joachim még akkor is távolabb 
állott kissé a többiektől. Ök elhelyezkedtek ülései
ken. A kényes jelenet emléke még kísértette őket, de 
említését mindegyikük kerülte. Közeledtek Párizshoz 
és a D’Agoultné gyermekeihez. A  D’Agoultné szár
mazása pedig olyan kérdés volt, amelyet Franci nem 
szeretett emlegetni az antiszemita Carolyne társa
ságában, mert ezen a ponton még mindig nem tud
tak egészen egyetérteni.

Strassburgban még elég nyugodtan szállt fel a 
vonatba Franci. De ahogy Párizs felé robogott a vo
nat és múltak az órák, ő egyre erősebb nyugtalan
ságot érzett. Jó nyolc éve nem látta gyerekeit. 
Hátradőlt az ülésen, s mivel idegessé tette, ha most 
szóltak hozzá, szundikálást tettetett. Magában szá
molgatta gyerekei életkorát, mert ezt sohasem tudta 
pontosan, mindig utána kellett gondolnia. Dániel 
tizennégyéves, Cosirna tizenhat, Blandine tizennyolc.

Blandine tizennyolcéves! Idősebb, mit Magne 
hercegnő, akit anyja már próbál férjhezadni. Lopva 
kinyitotta szemét és Magnera pillantott, aki angol 
regényt olvasott, mialatt anyja a kormányformákról 
vitatkozott Wagnerrel. Aztán megint behunyta sze
mét. Mint a diák, aki semmit nem tanult és vizsgára 
menet mohó ijedtséggel lapoz könyvében, most ő is 
gyorsan próbálta végiggondolni, hogy minőknek 
fogja viszontlátni gyermekeit. De arcvonásaikat fel
idéző képzeletéből minduntalan kisíklottak. És izga
tottsága nőttön-nőtt. Megúnta tettetni az alvást, rá
gyújtott, könyvet vett elő, becsukta, idegeskedett.
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Hangversenyek, dirigálások előtt sohasem volt 
lámpaláza. Most rekeszizmában nevetséges, erős szo
rongást érzett.

Mikor a vonat befutott Párizsba és ő kutató 
szemmel csetlett-botlott a körötte dolgozó hordárok
tól lökdösve, sehol sem látta családját. De egyszerre 
csak ott állt előttte Patersiné és nevén szólította. 
Ö odaszaladt és vizsga szemmel kereste mellette a 
botorkáló, lökdösődő tömegben gyerekeit. Egy fiatal 
hölgy állt a nevelőnő mögött.

— Blandine, — mondta ő zavart mosollyal.
A fiatal hölgy udvariasan javította ki, erősen 

párizsi hanghordozással:
— Én Cosima vagyok. Blandine itt van mel

lettem.
De akkor egy hosszú lurkó ugrott a nyakába és 

erősen átölelte.
— Papa, papa!
Ö forrón és erősen viszonozta az ölelést. Könnyei 

azonnal megindulták. Úgy rebegte szégyellős boldog
sággal:

— Dániel, drága kisfiam...

XIV.

Meg kellett ismerkednie gyermekeivel, nem tu
dott róluk semmit. Az apaságnak mindeddig csak 
terhét viselte, örömeiből édeskeveset kapott. Most 
végre örülhetett nekik. Óráit meg kellett osztania 
Carolyneék és a maga vérszerinti családja között, 
de a hercegnő maga únszolta, hogy ne törődjék őve- 
lök, menjen gyerekeihez.

A leányok a Bue Casimir Périerben laktak, 
Dánielnek külön nevelője volt, annál lakott s onnan 
járt a Lycée Bonapartéba. Liszt mamának is megvolt 
a maga külön otthona. Franci hol itt, hol ott gyüj-
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tötte össze övéit és nagy buzgalommal fogott hozzá 
élete legfontosabb hódításához: gyerekeit akarta
meghódítani, akik zavartan álltak vele, a vadidegen
nel, szemközt. Illetve csak a leányokat. Dániel azon
nal az apjáé volt. Az első perctől kezdve régi, meg
hitt ismerősökként mosolyogtak egymás szemébe. De 
a két leány félszegen és riadtan felelgetett kér
déseire.

Lassanként képet kapott egyéniségükről és ter
mészetükről, Merőben különbözött egymástól a két 
leány. Blandine szelíd volt, pironkodó, szerény és 
lassúbb észjárású, szavai mögött valami igen finom, 
veleszületett gyengédség szégyenkezett. Cosima idő
sebbnek tetszett nővérénél, pedig ő volt a fiatalabb. 
De kemény határozottság érzett belőle, esze élesen 
és gyorsan váltott, valami majdnem férfias erő és 
keménység adta legfelötlőbb vonását. Az apa úgy 
udvarolt leányainak valóságosan, mint ahogy a 
széptevő igyekszik a delnők hajlandóságát meg
nyerni: elhalmozta őket ajándékokkal, 'bókokat mon
dott nekik, dicsérte hajókat, arcuk színét, járásuk 
finomságát, a szó szoros értelmében kacérkodott v e 
lük. Ha valaha vágyott udvarlása sikerére, most na
gyon vágyott rá, hogy ez a két fiatal leány megsze
resse. Blandinenál nem is volt nagyon nehéz a dolga, 
az már a második napon szeretettel bújt hozzá és 
kacagott apró tréfáin. De Cosimával nem ment 
ilyen könnyen a győzelem. Cosima tartotta magát. 
Kifogástalanul tiszteletteljes maradt, de valami hi
deg, bűvös kört vont maga köré s azon belül nem 
engedte apját. Az apa pedig annál jobban igyekezett 
a tartózkodó leány szívét magához édesgetni. Külső
ben Cosima hasonlított hozzá inkább: nem is lehe
tett nagyon csinosnak mondani apjától örökölt éles 
és erős orra miatt. Blandine inkább anyjához hason
lított arcvonásaiban, ha nem volt is olyan szép, mint 
híres szépségű anyja, de több volt, mint szép: valami 
édes bájt hordott arcocskája kifejezésében, olyan
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bájt, amely D’Agoult grófné szőke-koronájú büszke 
hóarcán sohasem volt látható.

Legjobban Daniel hasonlított apjára. Nemcsak 
arca, hanem testtartása, járása, keze mozgása szinte 
mosolyogni való módon közös volt apjáéval. S míg a 
két leány csak kérdésekre felelgetett és jobban sze
retett visszahúzódni, a fiú csupa elevenség volt, 
csupa közlési vágy, csupa tűnődő izgalom. Nem 
várta apja kérdéseit, ő maga kérdezett, egyszerre 
tízfélét, olyan iramban, hogy apja nem győzött neki 
válaszolgatni. A gyerek kétségkívül a legtehetsége
sebb volt a három között. Cosima esze talán éleseb
ben vágott, de a fiúcska intelligenciája magasan 
nénjeié felett sugárzott, belülről rajongó lelkesség 
lobogtatta, apja hálásan el volt ragadtatva tőle.

— Mi leszel? — kérdezte a fiútól.
— Én festőművész leszek és gyönyörű nagy 

képeket fogok festeni, az egész világot lefestem, az 
embereket, a tárgyakat és a természetet, hogy 
semmi se maradjon, amit le ne festettem volna. 
Eddig három érmet nyertem a rajzaimmal a Lycée- 
ben. Várjon csak egy kicsit, papa, mindjárt meg
mutatom a rajzaimat.

Nagy mappát hozott elő a gyerek és a műveit 
kiállító művész izgalmával fordítgatta a lapokat a 
legfontosabb közönség előtt. Csakugyan nagyon te
hetségesnek látszott. Természet után igyekezett már 
rajzolni és egy-egy vonása meglepő megfigyelésről 
tett tanúságot és olyan érett szemléletről, amely 
nem egy tizenhárom éves gyereknek, hanem egy 
fiatalembernek is becsületére vált volna.

— Bravo, — mondta az apa, — határozottan 
van tehetséged.

— Maga megengedi, — kérdezte a gyerek izga
tottan, — hogy festőművész legyek?

— Hogyne, de előbb valami oklevelet kell sze
rezned. A  világ nagyon ostoba, édes fiam, és aki 
csak művész, azt nehezen veszik emberszámba. Te

14Harsányi Zsolt: Magyar Rapszódia III.
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majd diplomata leszel, vagy valami ilyen, de nem 
kényszerítelek rá, hogy olyat dolgozzál, amihez 
nincs kedved. Ha diplomát szereztél, tőlem fest
hetsz, amennyit akarsz.

— De papa, maga nem szerzett diplomát, maga 
egyenesen világhírű lett. Nekem azt miért nem 
szabad?

— Mert okulnod kell az én példámon. Fiatal
koromban nagyon sokat szenvedtem az emberek 
butaságától, amiért művész voltam. Ha majd na
gyobb leszel, ezt meg fogod érteni. Egyelőre csak 
tanulj szorgalmasan. Mindig gondolj arra, hogy ha 
jól tanulsz, nekem kimondhatatlan örömet szerzel 
vele. Hány jobb tanuló van az osztályodban, 
mint te?

— Jobb, mint én? De papa, hiszen megírtam 
magának, hogy nemcsak az osztályban, hanem az 
egész Lycéeben én vagyok a legelső. Hát nem em
lékszik erre, hogy ezt megírtam?

— Hogyne emlékezném, — füllentette az apa, — 
de nem tudtam, hogy ez így is maradt. Azonban ne 
csodálkozzál, hogy ezért nem dicsérlek meg külön. 
Én teljesen természetesnek tartom, hogy egy Liszt 
csak első lehet ott, ahol van. Ezt el is várom tőled.

— Igen, — felelte a gyerek magától értetődő 
hangon, — ezt én is így gondolom.

Franci rátette kezét fia fejére és szeme közé né
zett. A gyerek sugárzó, tiszta szeméből saját gyerek
korának becsvágya és érzelmi mélysége tekintett rá. 
Meleg meghatottságot érzett. És azt érezte, hogy 
sem szerelem, sem egyéb érzés még csak nem is fog
ható ahhoz a teljességhez, amellyel ezt az elragadóan 
okos és kedves legénykét szereti. Tudta, hogy ön
magát szereti benne, de sokkal jobban, mint ön
magát. A művészi halhatatlanság gondolata ciká
zott át elméjén, amely most másodrendűnek tetszett 
előtte. Ez az igazi halhatatlanság, az ember legősibb 
és legtermészetesebb el nem múlása, ez a fiú, aki az
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ő nevét, az ő vérét, az ő lelkét folytatja, mikor már 
ő nem lesz, és mégis tovább él a gyermekben és 
majdan annak gyermekeiben.

A zongorához is leültette mindahárom gyereket. 
Kitűnően játszottak mindahárman, legjobb muzsi
kusnak Cosimát találta közöttük. Aztán apróra ki
faggatta őket játékaikról, pajtásaikról, hajlandósá
gaikról, érezte annak különös varázsát, hogy ön
magát kutatja a maga lelke háromfelé szakadt és 
egymástól oly érdekesen különböző részében. És el 
kellett végre hangzania a kényes kérdésnek is:

— Hogy van édesanyátok?
Erre Cosima lett a legélénkebb. Látnivalóan ő 

vonzódott anyjához leginkább a három közül. A 
válaszokból kitűnt, hogy Marie jól van, gyönyörű 
kis palotát vásárolt a Champs Élyséen, úgy hívják 
a palotát, hogy a Rózsaház. A gyerekek elbűvölve 
beszéltek erről a házról, ahova azonban csak ritkán 
mehettek, mert tanrendjök csak a vasárnapot 
hagyta szabadon, anyjok pedig éppen vasárnap tar
totta fogadónapját, mikor a gyerekek zavarták 
volna irodalmi és politikai vendégeit.

— Papa, — csacsogott Daniel, — maga tudja, 
hogy én nagybácsi vagyok?

— Hogyhogy?
— Igen bizony, Blandine és Cosette pedig nagy

nénik. Clairenek kisbabája született.
— Clairenek? Micsoda Clairenek?
A három gyerek egymást túlbeszélve kezdte 

magyarázni, hogy kiről van szó, és Franci észbe 
kapott. Gyermekei féltestvérét, a D’Agoultné leg
idősebb leányát egészen elfelejtette. Az már asszony 
volt maga is, a Chamacé márki felesége, és anya. 
Marie tehát nagyanya lett. Jóságos ég, hogyan mú
lik az idő.

— Édes lehet az a kis csöppség. Szoktátok látni?
— Én csak egyszer láttam, — mondta Dániel, 

— de nem nagyon szeretem, mert tejszaga van és én
14*
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a tejet sem szeretem. De a Claire esküvője nagyon 
szép volt, papa. Kár, hogy maga akkor nem volt 
Párizsban. Mi mind elmentünk a templomba és én 
új ruhát kaptam. Nagyon szépen orgonáltak a 
templomban. Egy gyönyörű indulót játszottak, azt 
Mendelssohn komponálta. Papa, maga miért nem 
született komponistának?

— Micsoda, — nézett Franci elámulva fiára, — 
én nem születtem komponistának? Hol veszed ezt?

— A mama mondta.
Franci leányaira pillantott és rajtakapta őket, 

hogy azok kézzel-lábbal integettek a fiúnak, meg 
akarván állítani önkénytelen árulkodását. Cosima 
gyorsan menteni igyekezett a helyzetet.

— Ne beszéljen szamárságokat, Daniel, a mama 
nem így mondta. A mama azt mondta, hogy a papa 
nagyszerű zeneszerző, de még annál is nagyobb zon
goraművész.

Franci eleget tudott. Kesernyés ízt érzett a szá
jában. Gyermekei feje felett látta lebegni Marie 
gyűlöletének kicsinyességét. De igyekezett elütni a 
dolgot.

— Édesanyátok nem ismeri azokat a dolgokat, 
amiket az utóbbi években írtam. Biztosan tudom, 
hogy nagyon tetszenének neki. Anyátok kiválóan ért 
minden művészethez.

— Ó, a mama tökéletes asszony, — kiáltott Co
sima lelkesen s az apa zenei hallása ebben a lelkes
ségben a kihívás, a vitára való hajlandóság egy kis 
mellékzöngéjét is felfedezte.

— Nagyon helyes, — felelte rögtön, — így kell 
szeretnetek anyátokat.

Következetesen így beszélt a gyerekek előtt 
ány jókról azon a nyolc napon keresztül, amelyet 
Párizsban töltött. És észre kellett vennie, hogy ez a 
fogékony figyelmű gyermekeket meglepi. Nem volt 
nehéz belátnia a külső jelek mögé: kétségtelen volt, 
hogy Marie kicsinyíti őt a gyerekek előtt. Erről
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hosszasan beszélt Liszt mamával, aki felháborodottan 
gyalázta Mariét.

— Anya az ilyen? — heveskedett az öregasszony. 
— Mindig mondtam, hogy ez a perszóna nem szereti 
igazán a gyerekeit. Ha szeretné őket, nem zavarná 
meg az apjok iránti érzéseket bennök.

— Hagyja csak, anyám, elbírom én azt. Lassan
ként felnőnek a gyerekek, a magok eszével fognak 
gondolkozni és akkor kárbavész minden aknamunka. 
Azt sem lehet mondani, hogy gyermekeit nem sze
reti. Szereti, amennyire ő tud szeretni. Hogy 
gyűlölni jobban tud, arról ő nem tehet. Ügy született. 
Én sem tehetek arról, hogy szőke vagyok.

— Ez mind nagyon szép. De az nem mindegy, 
hogy egy férfi milyen lelkű anyát ad a gyermekei
nek.

— Ugyan, anyám, ne kövesse a Marie példáját. 
A gyerekekkel nincs semmi baj. Most megismertem 
őket és mondhatom magának, hogy három ilyen 
gyerekre minden apa büszke lehet. Blandine a jóság 
és gyöngédség maga, Cosima rendkívül eszes és 
életrevaló, Dánieltől pedig egyszerűen el vagyok 
bűvölve. íls látom rajta, hogy ő is el van bűvölve 
tőlem. Ennél nagyobb örömet nem is kérhetek a jó 
Istentől. A leányok leikéhez is elég közel kerültem. 
Ezentúl gyakrabban fogom látni őket. Majd meg
látja, mennyire fogják szeretni az apjókat. Külön
ben tudja, kit hívtam meg nekik holnapra? Wagnert. 
Akarom, hogy megismerjék. Hosszú évek múlva ez 
nagy és büszke emlékök lesz nekik. Azonkívül meg
hívtam Carolynet és a leányát. Szeretném, ha Magne 
összebarátkoznék a két leánnyal. És az is fontos, 
hogy a lányok lassacskán hozzámelegedjenek Caro- 
lynehoz. Ha majd összeházasodtunk, a gyerekeket 
gyakran és sokáig magamnál akarom látni.

— Mi van már azzal az egyházi válással?
— Húzódik. De reméljük, hogy jövőre sikerül
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kiharcolni. Ideje volna, mert már Carolyne is, én is 
kezdünk már belefáradni ebbe a sok áldatlan 
herce-hurcába.

A nagy családi vacsorát a Palais Boy alban 
rendezte Franci. Itt találkozott először Oarolyne 
hercegnő a gyerekekkel. Első pillantásra látni le
hetett, hogy a gyerekek igen sokat hallhattak a 
hercegnőről. Dániel nem nagyon zavartatta magát, 
illedelmesen és okosan csevegett az idegen hölgy- 
gyei, sőt minden jel szerint kedvesnek találta őt is, 
a kis hercegnőt is. A két leány azonban rideg udva
riasságot tanúsított csupán. Ügy tekintettek a her
cegnőre, mint anyjok legnagyobb ellenségére. Blan
dine még csak felengedett egy kissé és végül Magne 
iránt nyájas barátságot mutatott, de Cosima rendü
letlen állhatatossággal mutatta, hogy ő apja miatt 
udvarias marad, de a közeledés elől mereven elzár
kózik. Azon a másik estén sem sikerült jobban az 
összemelegítés, amelyet Patersiné házánál rendezett 
Franci ugyanezekkel a meghívottakkal s ahol 
Wagner felolvasta a tetralógia utolsó darabjának 
utolsó felvonását, mert az apa mindenáron azt 
akarta, hogy gyerekeinek fogalma legyen a világ 
zeneirodalmának most készülő korszakos mun
kájáról.

A felolvasás azonban ezúttal megbukott. Senki- 
sem tudott a versekre figyelni, kényes és feszes han
gulat ülte meg őket. Még meg is zavarta a felol
vasást Berlioz, aki tudta, hogy Franci ezen az 
estén leányainál lesz látható és váratlanul betoppant. 
Wagnert idegessé tette a Berlioz megjelenése. Ked
vetlenül hadarta verseit, csakhogy túlessék a dol
gon. Berlioz azonban tüntető jóindulattal magasz
talta a szöveget, amelyet Franci röviden tolmácsolt 
neki. És másnapra meghívta Wagnert is, Francit is 
ebédre magához. Nem sejtette, hogy a német kartárs 
neki nem nagy bámulója. A zagyva német-francia 
társalgás, a sok kimondhatatlan zavar, a meg nem
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értett felolvasás olyan kínossá tették a hangulatot, 
hogy Carolyne és a leányok feszesen induló ismeret
ségén csak rontott, ahelyett, hogy javított volna,

A gyerekekkel való ismerkedés, az apaság gya
korlatlan újdonsága annyira lefoglalta Francit, 
hogy ifjúságának régi városa számára alig maradt 
ideje. Párizs tele volt látnivalóval, érdekes színhá
zakkal, az ő ideje óta alapított pazar éttermekkel, 
a társasélet elevenen pezsgett a nemrég trónra lépett 
III. Napoleon császárságának dicső izgalmaitól, a 
szem mindenütt a sassal díszített N-betűt látta, a 
régi ismerősök sorsa csupa fordulatos változást 
mutatott. Ö mégsem ment sehova, csak Erardékhoz 
vitte el Wagnert egy este vacsorára és Berlioznál 
ebédelt vele a Jules Janin társaságában. Ezen a 
két helyen hallott egyet-mást a régiekről s ezzel 
megelégedett. Lamartine teljesen elszegényedett, 
Victor Hugo kegyvesztettje lett az új hatalomnak, 
George Sand vidéki birtokára költözött Párizsból, 
Lamennais állandóan betegeskedik és nagyon öreg, 
Urhan rég meghalt, Heine hátgerincsorvadásban 
sínylődik. Csupa baj, csupa betegség. Ebbe a világba 
nem nagyon kívánkozott Franci. Hogy mégis lássa 
az új Párizs életét, egy este, mikor Meyerbeer Prófé
táját adták az Operában, vett egy páholyt. Hosszas 
rábeszéléssel sikerült elérnie, hogy Wagner is 
frakkot vegyen, elmentek négyesben Carolynenal és 
leányával. De a nézőtér semmi érdekeset nem nyúj
tott, úgyszólván egyetlen ismerős arcot sem látott 
a közömbös színházi este nézőinek sorában. Az első 
szünetben megfogta Wagnert és körülvitte a szín
házban. A folyosókon, az előcsarnokban, a büffében 
alig lézengtek emberek.

— Kiábrándító, — mondta, — azt hittem, hogy 
nyüzsgő, izgalmas életet fogunk találni. Az én időm
ben másképpen volt. Ha visszaemlékszem arra, mikor 
ugyanitt Laprunaréde grófnéval, Rauzan hercegnő
vel, Belgiojoso hercegnővel és Chopinnal sétáltam...
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nem, nem, valakit kihagytam. Azon az estén Hitler 
is velünk volt.

— Hitler dögöljön meg, — mondta Wagner 
mérgesen, — mi pedig menjünk vissza a páholyba, 
mert itt unom magamat.

Bandukolt a két frakkos ember visszafelé. 
Francit egy-két ember megismerte. Csodálkozva 
megálltak. De ő közömbösen ment tovább. Negyven
két esztendejéből huszonhatot töltött úgy el, hogy 
Európában mindenütt megismerték és megálltak 
mögötte. Nem is vette észre. Most is Hitler járt az 
eszében. Ez a színházi folyosó még erősebben fel- 
költötte emlékét és még égetőbbé tette az árulás 
fájdalmát. Egész Párizs fájt most neki. örült, hogy 
elutazhatik.

Az utolsó napok azonban két nem várt találko 
zással enyhítették a Hill er-gondolatokat. Először is 
a szép Kalergisnéval találkozott, varsói szerelmével, 
aki egyszer később epebajában is ápolta s akivel hébe- 
hóba még most is váltott leveleket. Wagnerrel sé
tált a Rue Royaleon, mikor szinte összeütköztek. A 
walkür-termetű szőke szépség kívánatosabban ra
gyogott, mint valaha. Kitörő örömmel üdvözölték 
egymást. Franci be akarta mutatni Wagnert, do 
kitűnt, hogy erre nincs szükség, Kalergisné jelen 
volt a Tannhäuser drezdai bukott bemutatóján, ott 
bemutattatta magának a szerzőt és azóta heves 
wagneriánus. Mindjárt mélyreható beszélgetésbe is 
merült Wagnerrel, Franci észrevétlenül ott is hagy
hatta volna őket.

— Tied, — gondolta magában kedélyesen, — 
vidd el, nekem most már minek?

A másik váratlan találkozás még messzebbre 
nyúlt vissza múltjába. D’Artigaux grófné, szü
letett Saint-Cricq Caroline adta le nála névjegyét, 
órára szóló találkát jegyezve rá. Nem volt csodála
tos, hogy felbukkant Párizsban. Franci válaszolt a 
Weimarban kapott levélre és közölte párizsi útja
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hozzávetőleges idejét. De Franci erre a találkára 
nem tudott elmenni, már megbeszélte gyermekeivel, 
hogy kocsizni viszi őket a Boisba s azoknak ettől 
elesni nagy fájdalom lett volna.

— Menjen el helyettem a találkára, — mondta 
a hercegnőnek, — hiszen maga mindent tud erről 
az ügyről és szeretném, ha magok ketten sokáig be
szélgetnének. Kérjen tőle egy új találkát számomra 
és mentsen ki.

Carolyne kíváncsian és örömmel vállalta a he
lyettesítést. Elment leányával együtt.

— Milyennek találta? — kérdezte Franci, mikor 
késő este találkozott a hercegnővel.

— Hogy is mondjam: valaha nagyon szép lehe
tett, de a sok szenvedés rá van írva az arcára. A 
vonásai kemények és vigasztalanok. És az öltözkö
dése is furcsa; elmaradt vidéki ízléssel öltözködik. 
Hanem a szelleme az valami megragadó. Elmondta, 
milyen gyönyörű volt a magok szerelme. Éppen 
úgy mondta el, mint maga. Engem megkért, hogy 
magát tegyem boldoggá. Engem is megáldott, 
Magnet is. Magát szívből üdvözli. Már el is utazott. 
Nagyon kellett sietnie vissza a lánya miatt.

— Akkor egyhamar nem is igen fogom látni. De 
örülök, hogy legalább magok látták egymást. A két 
asszony, akik nekem ugyanazt kell, hogy jelentsék. 
Különben mi újság?

— Itt járt Wagner, kereste magát. Jó darabig 
beszéltem vele. A maga gyerekeiről. Dánielről a 
mértéktelen elragadtatás hangján beszélt. Különö
sen tetszik neki, hogy Daniel magyar verset tud 
{szavalni. Szerinte a fiúban nagy nyelvtehetsiég 
lehet.

— És a leányokról?
— A leányokról elég udvariatlanul nyilatkozott. 

Azt mondta, hogy Blandinet és Cosimát eszébe sem 
jutott jobban megnézni, őt csak a fiú érdekelte.

Franci még egyszer utoljára összehozta a gyere-
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keket Carolynenal és leányával. A hangulat ezúttal 
nem volt kínos, de felmelegedni most vsem tudott. 
Mikor a Rue Casimir Périer sarkán kocsiba ültek, 
hogy hazamenjenek, mert ugyanabban a szállóban 
laktak, Franci megfogta a kis hercegnő kezét.

— Kis) Magne, hálásan köszönöm magának, 
amit a párizsi napok alatt tett. Ma este is figyeltem, 
milyen hősiesen igyekezett a leányok szívét meg
nyerni. Maga tud mindent és el is tudja képzelni, 
milyen hálás vagyok. Majd meglátja, hogy magok, 
mikor majd együtt leszünk valamennyien, milyen 
jó barátságban lesznek még.

— Ó, — szólt Magne hirtelen, de egyszerre elha
rapván, amit akart mondani, másként fejezte be: — 
a leányok nagyon kedvesek.

Franci azonban pontosan kitalálta, hogy Magne 
mit készült mondani. Ezt: ó, hol leszek én már ak
kor! Ez a leány alig várja, hogy anyja és az ő kör
nyezetéből megszabaduljon.

A kocsi zörgött az enyhe októberi este párizsi 
fényei között. Ök hallgattak. És Franci tűnődve 
gondolt arra, hogy miféle átok verte meg őt: ahova 
lép, ott felborult családok fájdalma és zavara terem. 
S ahogy közben kipillantott a párisi utcára, hirtelen 
ifjúsága párizsi nagy vágya ébredt fel benne egy 
futó pillanatra: milyen boldogító, jó dolog lenne 
szerzetesnek lenni, muzsikában dicsérni az Istent és 
senkitől sem elvenni semmit és senkit ezen a kerek 
világon. . .

XV.

A néhai nagyherceg születésnapján udvari la
káj kis csomagot hozott az Erbprinzbe és mellé 
francia nyelvű levelet.

„Felhasználom ennek a napnak reggelét, 
amely oly drága és megindító visszaemlékezést
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kelt bennem, hagy ezeket a sorokat intézzem 
Önhöz, kedves barátom és soraimhoz a nyakban 
hordandó érdemrendemet mellékeljem, melyet 
önnek szántam. Azért választottam ezt a napot, 
mert atyám emlékéhez szeretném csatolni azo
kat az érzéseket, amelyekkel ön iránt viseltetem 
s mert tudom, hogy Ö önt mily különösen magy- 
rabecsülte és most csak azt teszem, amit a meg
boldogult Nagyherceg tenne helyemben, ha élne. 
Ön régóta tudja, hogyan érzek Ön iránt, legyen 
tehát ez a levél mindenkorra szóló kifejezése 
azon érzések őszinteségének és változatlanságé 
nak, amelyekkel mindig viseltetni fog önnel 
szemben az önhöz níagyon hajlandó Károly 
Sándor.“

A csomagból a Sólyomrend lovagkeresztje ke
rült elő, a weimari nagyhercegség legnagyobb ki
tüntetése. Franci tudta, hogy mit kell fizetnie ezért 
a kitüntetésért : idegeit a színházban. Át kell megint 
vennie az opera-műsor vezetését, változatlanul 
gyenge társulattal és elégtelen zenekarral, mert 
pénz, az nincs, csak jóakarat van és megbecsülés. 
Nagyot sóhajtva vette tudomásul az intendáns Ígé
reteit, amelyekről már tudta, hogy mennyit érnek 
és nekifogott a színházvezetésnek. Leöike legtitko
sabb sarkában még élt a remény, hogy hátha mégis 
valami csoda történik és rá tudja venni az udvart, 
hogy kellő dísszel és pompával tegyék lehetővé a 
Wagner-tetralogia weimari bemutatását. Wagner 
már írta neki, hogy mióta Párizsból visszajöttek, 
szorgalmasan dolgozott, a Rajna kincse zenéje már 
készen van, teljes erővel dolgozik a Walkür mu
zsikáján.

Kitűzte a Gluck Orfeuszát az özvegy anyaher
cegné születésnapjára. A próbák alatt minduntalan 
az a régi emlék járt az eszében-, mikor Liline grófnő 
azzal jött haza a Louvreból, hogy látott ott egy
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klasszikus görög vázát, amelyen Orfeusz őt, Francit 
ábrázolta. Akkor nagyon örvendett ennek az össze
hasonlításnak szerelmi boldogságában, most mélyen 
megindította, hogy nemcsak magában kell Orfeuszt 
látnia, hanem Eurydikét a Liline emlékében. A pró
bák napjai alatt nekiült és kiírta magából azt a 
soha el nem múlt és most ismét megerősödött fájdal
mat, amelyet a Liline elveszte felett érzett. Garolyne 
hercegnőt nagyon szerette, melegen ragaszkodott 
hozzá, de a legmagasabb szférákban kezdődő szerel
müket a válássá)! járó sok kínos herce-hurca, az 
össze-vissza bonyolított családi kapcsolatok zavara 
a földön járó hétköznapi regénnyé tette, a régi em
lék pedig még mindig ott úszott a tökéletes érzések 
végtelen kékjében. A kompozícióval hamar elkészült 
és nyitánynak játszotta el a Gluok-előadás ünnepi 
estjén. A műsorra odanyomatott néhány sor magya
rázatot. „Orfeusz siratja Eurydikét, a bánatban és 
szenvedésben elvesztett ideál jelképét. Az alvilág 
démonaitól el tudja szabadítani és fel tudja hozni a 
sötétségből, de életben nem tudja tartani többé.“ 
Ezt a pár sort Carolyne hercegnő is olvasta a szín
házban. Mindent tudott kedvese ifjúkori szerelméről 
és most látnia kellett, hogy azt ő sem olthatta ki 
abból a félékből, amelyet teljesen a magáénak akart 
tudni. A hajdani szerelem helyét talán elfoglalhatta, 
de az emlék bűvös tisztaságának és fájdalmának ere
jével nem kelhetett versenyre. így kísértett szerel
mük otthonában hazajáró lélek gyanánt az az asz- 
szony, aki még élt és még életében misztikus kísér
tetté változott.

Más szerelmesek a házasságban jutnak el oda, 
hogy érzéseik tündéri fénye lassanként elhomályo
sodik és a családi lámpa enyhe, izgalomtalan világí
tásává változik, ök még házasságuk előtt jutottak el 
ide. Egymáshoz való tartozásukat nem érinthette 
kétség, de az egyházi válás oly régóta húzódó meg
oldását már nem szerelmök szerette volna siettetni,
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hanem a társadalmi kényszer. A Franci leányainak 
is nagyon használt volna, ha apjok tisztes házasság
ban élhet egy hírhedt szerelmi viszony helyett, a kis 
Magne sorsára pedig éppen nem volt közömbös, 
hogy anyjának csak az udvar tüntető jóindulata biz
tosít társadalmi elfogadottságot. Carolyne most már 
asszonyi büszkeségből és anyai kötelességből akart 
mindenáron férjhez menni. Franci lovagiasságból 
akart mindenáron megházasodni. Különben elfárad
tak már vágyni a nyilvános egyesülés varázsa után, 
hat esztendeje tartó szerelmi viszonyuk megcsende
sítette régen oly viharzó sóvárgásukat. S a válás 
dolga, amely most már mesterségesen kinyújtott 
tengeri kígyóvá lett, csak nyúlt egyik hétről a má
sikra, egyik hónapról a másikra. A Sayn-Wittgen- 
stein-családnak esze ágában sem volt azt a megálla
podást végrehajtani, hogy a vagyoni engedékenység 
fejében szorgalmazni fogják a hercegnő felszabadí
tását. Sőt minden jel szerint erőnek erejével akadá
lyozták az egyházi pert. Minden apróságba beleka
paszkodtak, s mikor a kis Magne megunván a Bas- 
tilleban aludni, visszaköltözött éjszakára is anyjá
hoz, nemsokára jött a kemény tiltakozás az apától. 
Nyilván voit megbízottja Weimarban, aki minden
ről értesítette. A cári udvar is rögtön megmozdult, 
a hercegnő ismét felszólítást kapott, hogy haladék
talanul térjen vissza hazájába, a vitás kérdéseket 
személyesen letárgyalni. De nyilvánvaló volt, hogy 
miért hívják haza: ha egyszer átlépett az orosz ha
táron, sohasem kap útlevelet többé és a család egy
szer s mindenkorra elejét vette annak, hogy Caro
lyne megkösse a rangján aluli házasságot. Caro
lyne tehát maradt, orvosi bizonyítványok hazakül
désével igyekezett lélegzetet nyerni. Közben min
denki az udvarnál csak egyet tanácsolhatott neki: 
adja sürgősen férjhez leányát, akinek hatalmas va
gyona képezi a húzavona igazi okát, a család otthon 
szeretné férjhez adni a kis hercegnőt úgy, hogy a
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rengeteg pénz a család kezén maradjon. Mária Pav- 
lovna maga is több jelöltet ajánlott, főleg egy fiatal 
Talleyrand urat. De a házasítási kísérletekre maga 
a leány mondta ki a nemet. Neki megvolt a maga 
ábrándja a Hohenlohe Konstantin herceg személyé 
ben, arra várt. Anyja kénytelen volt tovább leve
lezni, tépelődni, küzdeni.

Franci vele tépelődött és vele küzdött, de most 
már csak úri kötelezettségérzetből, nem a szerelmes 
ember türelmetlenségéből. Vagy inkább tehetetlen
ségre kárhoztatva várt, amíg valami szerencsés for
dulat az ő javokra billenti a dolgok egyensúlyát. A 
sok gyötrelem is a munkához hajtotta, amelyben kü
lönben is egyetlen örömét lelte. Az Orfeusz után azo
kat a jegyzeteket vette elő, amelyeket régosrégen 
egy Auhray nevű francia költő „A  négy elem“ című 
versének hatása alatt vetett papírra. De ettől a je
lentéktelen verstől elment a kedve. Később aztán fel- 
lelkesedett Lamartine egy gondolatától, amelyet a 
„Méditations poéti(iues“-ben olvasott: az emberi élet. 
csak tarka előjátéka annak az ismeretlen dalnak, 
amelynek első és ismeretlen hangját a halál zendíti 
meg. Ehhez a gondolathoz nagyon illettek a régi 
jegyzetek. Most felírta a címet: „Les préludes.“ Es 
elkezdett dolgozni. A Faust-szimfónia hatalmas, ne
héz mojidaiiivalói után, amelyeket szokott horáeiusi 
elvével félretett pihenni, most könnyen, tarkán és 
színesen akart végigtekinteni az emberi élet felett. 
Csillogó lírai kedvességek jutottak eszébe és mikor 
az egész mű főgondolatát megtalálta, mosolygó 
kedvteléssel dúdolgatta a kottapapír fölött. Azzal a 
tudattal írt le minden ütemet, hogy noha nem teti 
engedményeket, ez a költeménye igen vonzó és nép 
szerű lesz, azzá fogja tenni dallamos volta, változa
tossága, napsugaras tarkasága. Rohanó iramban ké
szült ei vele és nem sokkal az Orfeusz után már el Is 
játszotta egy udvari hangversenyen. A  siker dolgá
ban nem is csalódott: a műtől mindenki el volt ra
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gadtatva. Az ünnepélyes erejű Cé-dur harsogó és 
tartott befejezőhangjai után régóta nem hallott tap
sok köszöntötték.

— Most boldog, úgye, — szólt örvendezve a her
cegnő — én úgy örülök, hogy ki sem tudom mon
dani.

— Boldog vagyok, de nem azért, mert a hallga
tók tapsoltak. Ezt a tetszést éppen úgy lenézem, 
mint a gáncsot. Ezeknek fogalmok nincsen arról, 
hogy mi az én zeném, vagy hogy mi a Wagner ze
néje. Én bemutatom nekik a Heinrich Dorn Niebe- 
lung-operáját és a maikomba nevetek. Mit tudják 
ők, hogy mit csinálok és mit akarok.

A weimari opera valóban bemutatott egy 
Niebelung-operát, mialatt Wagner javában dolgo
zott a tetralógia zenéjén. Ezt az operát egy befo
lyásos berlini zeneszerző, Dorn nevezetű, írta, aki 
teljesen véletlenül szintén a germán mithologiába 
nyúlt szövegért, mint Wagner. Hagen, Siegfried és 
Grimhilde voltak az ő szereplői is, zenéje nem 
lépett túl az úgynevezett karmester-muzsika szín
vonalán. De Franci előadatta két okból. Először is 
még a tetralógia előtt jónak látta beleültetni a köz
tudatba a Niebelung-világ iránt való érdeklődést, 
másodszor pedig Ígéretét vette a lekötelezett Dóm
nak, hogy az Berlinben színpadhoz fogja juttatni a 
Tannhäusert. Közben sűrűn váltott levelet Wag
nerrel. Az szakadatlanul dolgozott a nagy művön, 
s mialatt ő az újat, a nagyot alkotta, eddigi művei 
lassú, de ellenállhatatlan munkával végezték a ma
gok erjesztő hatását. A Lohengrint bemutatták 
Lipcsében, innen is, onnan is érdeklődés érkezett, 
a zenei lapok sajtóvitája egy pillanatra sem szűnt 
meg. Weimarban pedig nőtt a fiatalok serege, akik 
Európa minden tájáról oda kezdtek szivárogni, 
hogy a világ első zongorásának környezetében kö
zelről lássák annak a hatalmas forradalomnak ve
zérkari munkáját, amelyet az új operaszínpad trón-
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követelője nevében az önként vállalkozó vezér ko
nok szívóssággal, kitartással és bittel vezetett.

A fiatalok között ezidőtájt jelent meg Ru
binstein, akit sok évvel ezelőtt oktatni kezdett Pá
rizsban. Az akkori orosz csodagyerek most mint 
huszonnégy éves, hatalmas termetű fiatalember ke
reste fel. Hosszú utazás után állított be hozzá az 
Ertbprinzbe. Franci eleinte nem is tudta, ki ez a vál
las, borotvált valaki, aki meglepően hasonlít 
Beethovenre.

— Rubinstein Gregorovics Antal vagyok, írtam 
a mesternek, hogy jövök.

— Maga az? Sohasem ismertem volna meg. 
A hideg szaladt végig a hátamon, azt hittem 
Beethoven hazajáró lelke. Üljön le és meséljen, 
hogy van, mit csinált azóta, mióta nem láttam.

A fiatal orosz elmondta, hogy sokat kínlódott, 
sokat hányódott, míg aztán haza nem tért Orosz
országba, s ott állandó megélhetést nem kapott, 
mint a zenekedvelő Helén nagyhercegnő udvari 
hangversenyeinek intézője. A zongorát most is fő- 
hivatásának tekinti, de amellett operaírásra is adta 
magát. Három orosz tárgyú operája csúnyán meg
bukott Péterváron, de most írt egy negyediket, 
„A  szibériai vadász“ a címe, ezt szeretné Weimar- 
ban elfogadtatni, amellett zongoratudását szeretné 
a nagy mester mellett csiszolni egy kissé.

— Halljuk, mennyire jutott azóta, mióta Pá
rizsban az utolsó órát kapta tőlem.

Rubinstein nem kérette magát, leült a zongo
rához. Chopint játszott. Franci, mialatt hallgatta, 
csettintett az ujjával. Ez már valami. Példátlan 
készség, a színek lírai gazdagsága, bársonyos lágy
ság és finomság.

— Ez nem tréfa, fiatalember. Ezt csak hárman 
tudjuk a világon. Én, Hans von Bülow, meg maga. 
Hallott már Bülowról? Rendkívül kedves fiú és 
nagy tehetség. Össze kell vele barátkoznia. Sokáig
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élt itt mellettem, most zongoratanár Berlinben a 
Stern-féle konzervatóriumban. Talán hallott is róla.

— Hallottam és nagyon kiváncsi vagyok rá. 
De még kiváncsibb volnék, hogy mit szól operám
hoz a mester. Itt hagyhatom?

— Itt. Most pedig mindjárt megkezdjük az első 
zongoraórát. Menjen csak onnan, fiam, majd elját
szom magának, amit játszott, úgy ahogy igazán kell.

Leült, játszott. Elhatározta, hogy ezt a fiatal 
muszkát meg fogja ríkatni. Vájjon megvan-e még 
az a hajdani ereje, hogy azt csinálja a hallgatóval, 
amit akar? Beleieküdt. És játék közben ránézett 
hangversenyének egyetlen hallgatójára. A Beetho- 
ven-arcú orosz hallgatta, hallgatta, egyszer csak 
megrándúlt a szája széle, az arca cikázva vonaglott 
egyet-kettőt, aztán szeme nedvesen ragyogni kez
dett. Sírt.

— Érti már? — szólt a mesterek mestere.
— Ez kétségbeejtő, — szólt zsebkendőjével baj

lódva az orosz, — hiszen ezt soha az életben nem 
lehet utolérni! Mit kínozom én magam akkor? És 
miért hagyta abba a hangversenyeket, mester? Hát 
nem bűn ettől a világot megfosztani?

— Nem bűn, fiam. Most fontosabb dolgom van. 
Komponálok. És Wagnerből embert kell csinálnom. 
Illetve embernyi ember ő már, de ezt meg kell a 
világnak magyaráznom. Meddig akar Weimarban 
maradni?

— Nem tudom. Egy-két hónapig. Az operámtól 
is függ.

— Hát majd itt meg fogja tudni, ki az a 
Wagner.

— De én inkább azt szeretném megtudni, hogy 
ki az a Liszt.

— Nagyon kedves, de a kérdés elől azért kitérni 
nem fog. Itt színt kell vallani, fiam. Aki nem ve
lünk van, az ellenünk van,

Rubinstein ott maradt. Még aznap tisztelegnie
15Harsányi Zsolt: Magyar Rapszódia III.
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kellett a hercegnőnél is, aki aztán futó megjegy
zést tett arról, hogy hovatovább mutogatni való 
csoda lesz az a keresztény, aki muzsikusnak megy. 
Joachim, Reményi, Rubinstein, Meyerbeer, Men
delssohn, hányán vannak még ezek a zsidó mu
zsikusok?

— Wagnert kihagyta, — nevetett Franci.
— Hiába nevet, — felelt a konok hercegnő, — 

fenntartom, hogy arról még ki fog sülni valami.
Franci tovább nevetett. Most jókedve volt, nagy 

öröm állott előtte: Dánielt várta Weimarba. Pá
rizsi próbája az apaságból olyan boldogsággal töl
tötte el, hogy most mennél többet szerette volna 
maga mellett látni gyermekeit. A lányokról nem 
igen lehetett szó, a hercegnőhöz való viszonyának 
kényes levegőjébe nem hozhatta őket. De Dánielt 
nem akarta nélkülözni.

Párizsi nevelője kísérte el a fiút. Az ujjongó 
örömmel vetette magát apja mellére. Jó színben 
volt, rengeteg mondani- és főként kérdeznivalót ho
zott magával, azonkívül több tanulmányi verseny 
diadalát, amelyeken első lett. Az Altenburgban ka
pott szállást s ez nem nagyon volt ínyére, minden
áron ott akart lakni, ahol apja, hogy felébredéskor 
már láthassa és az este utolsó pillanatában azzal a 
tudattal feküdjék le, hogy apja mellett alszik. Át 
kellett költöztetni az Erbprinzbe. A büszke apa 
mindenüvé magával vitte, bemutatta Mária Pav- 
lovnának és a nagyhercegi párnak, összebarátkoztatta 
a nagyhercegi gyermekekkel, beültette zenekari pró
bára a színházba, megmutogatta neki Goethe, Schil
ler, Herder hajdani lakóházait, soha el nem engedte 
maga mellől. A fiú olyan eszes volt, olyan kedves, 
annyi előkelőséget és gyengédséget mutatott gondol
kodásában, annyi koraérettséget állá spont jaiban, 
hogy Franci lelke túlcsordult a meghatottságtól. A 
hercegnő nem minden féltékenység nélkül szemlélte 
ezt a rajongóan meleg viszonyt apa és fiú között.
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Megjegyzést nem tehetett, ízlése ettől visszatartotta. 
De egyszer, a bizalmas kettes együttlét perceiben, mi
kor feje behunyott szemmel ott feküdt kedvese mel
lén, hosszú hallgatás után így szólalt meg:

— Franci, én érzem, hogy maga lassan kicsúszik 
a kezemből. Már nem annyira az enyém, mint valaha 
volt.

— Ugyan ne beszéljen csacsiságot. Én örök éle
temben maga mellett fogok maradni, ez olyan biz
tos, mint a kőszikla.

— De miért marad mellettem? Mert tisztességes 
ember és talpig úr? Vagy azért, mert szeret? Inkább 
haszontalan himpellór volna, de úgy szeretne, mint 
a grätzi kastélyban. Most ne válaszoljon. Nem aka
rom, hogy gyengédségből hazudjék. És ma tizenhar- 
madika is van, milyen ostoba vagyok, hogy fontos 
dolgokról éppen ezen a napon kezdek beszélni.

— Már megint babonás? Hányszor kértem, 
hogy...

— Üjra kezdjük a vitát? Lengyel is vagyok, 
asszony is vagyok, hogyne lennék babonás.

— Igen, igen, mindenki babonás, de magánál 
kezd a dolog elmérgesedni. Feleslegesen zavarja és 
izgatja magát. Ha délelőtt ki van sírva a szeme, tu
dom, hogy a pétervári metropolitával álmodott. 
Ügye most is keresztet vet a rémülettől, mikor meg
említem azt a gonosz öreg papot? Ha minden meg
hívást lemond estére, tudom, hogy fekete macskát 
látott. Hol kidől a só, hol péntek van, hol megrees- 
csent éjszaka a bútor. . .  azt hiszi, hogy a jó Isten 
ezt jó szemmel nézi?

A hercegnő hallgatott. De nem szűnt meg babo
nás lenni. Utolérte azoknak rendes végzete, akiknek 
élete folyása túlságosan ki van szolgáltatva tőlük 
nem függő erőknek. A tehetetlen ember ösztönsze- 
rűen tapogatódzik a sötétben, az összefüggések ti
tokzatos megoldását keresi és ha természettől fogva 
még vakbuzgó is és a misztikumra hajlamos, akkor

15*
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babonáit vallásos bitével keveri össze. Ez történt a 
hercegnővel is: a sorsától való folytonos rettegés 
annyira babonássá tette, hogy ami régebben a tizen- 
harmadikától való asszonyi és félig tréfás félelem 
volt nála, az most a mindennapi élét ezer kicsinyes 
és nevetséges vakhitévé változott. Már-már leánya 
előtt is kezdte elveszteni anyai tekintélyét és már- 
már türelem kellett ahhoz, hogy állandóan mellette 
éljen valaki.

De Franci győzte türelemmel. Sajátmagát nézte 
volna le, ha ilyesmiért ragaszkodása csak egy jottá
nyit is csökkent volna. Meg aztán volt is magát mi
vel lefoglalnia. Mikor Dánieltől meg kellett válnia és 
vissza kellett küldetni a párizsi Lycéebe, mint a lelki 
fürdőben felüdült ember, kedvvel és frissen ült neki 
új munkájának. Dolgozott, komponált, agitá/ló mun
kákat írt, dirigálni utazott, W agnerrel levelezett, 
tanítványaival foglalkozott, vezette a harcot. Az 
pedig nem volt kis feladat, mert az lij zene körül 
való vita szenvedélyes hullámai Weimarba magába 
is eljutottak. Lassanként azon vette magát észre, 
hogy a weimari közönség kétfelé szakadván, ő annak 
túlnyomóan nagyobbik fele előtt erősen népszerűt
len. Ha vezényelt a színházban, már kivehetett a jó 
fül egy-két bátortalan pisszegést; voltak régi ismerő
sei, akik egy idő óta elkerülték, az új weimari plébá
nos tüntetőén hideg volt iránta, itt is, ott is bajok 
nőttek a talajból. Ha ez hirtelen jött volna, bizonyára 
nagyon rosszul esik szeretetre éhes, kicsi kora óta 
kényeztetéshez szokott természetének. De lassan jött, 
úgyszólván észrevétlenül szoktató módon. Annyi bi
zonyos, hogy ekkorra már kevés népszerűtlenebb 
ember volt nála Weimarban.

Vállat vont, amennyiben ez az ő személyét 
illette. De amennyiben az általa képviselt ügyet is 
illette, nem hagyta annyiban. Hoffmann von Fal
lersleben, a kitűnő író, egy idő óta Weimarban élt és
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Francival melegen összebarátkozván, hangos híve 
lett az új zenei iránynak, megtagadta a belépést, 
mikor a Kulcsegylet tagjául meghívták. Ez a Kulcs
egylet afféle kisvárosi asztaltársaság volt, amely a 
havonta egyszer megtartott tudományos előadások 
örve alatt vidám sörestélyeket rendezett olyan ta
gokkal, akik ez alkalommal feleségüktől megkapták 
a kapukulcsot. Elnöke Schöll volt, a weimari mű- 
gyüjtemények igazgatója, főtagja Dittenberger plé
bános. A többiek válogatott kisvárosi tekintélyek, a 
kispolgárt csúfoló élclapokból kitépett figurák, 
gimnáziumi igazgató, főkönyvtáros, udvari tanácsos. 
Ez a Kulcsegylet összeröffent a Weimar nagy ha
gyományaihoz méltatlan új zene ellen és választ
mányi határozattal elítélte. Fallersleben visszauta
sító válasza pedig egyenesen dühbe gurította az ér
demes urakat, nyiltan hirdették, hogy a Liszt-ura
lomból e»lég volt, ők a régi, derék, szép, mindenki 
által élvezhető német zenét akarják visszakapni a 
Wagner-féle sületlenségek helyett. Erre Fallers
leben, az ízig-vérig német, akiben benne volt az egy- 
letesdi szervezkedő ösztöne, felvetette azt az ötletet, 
hogy az ellenpártnak is egyletet kellene alakítania. 
Franci előtt hasznosnak tetszett a gondolat. Maga 
saját személyében nem akarta a szervezkedést elindí
tani, ezzel Pohlt bízták meg, a wagnerista cikkek 
Hoplit nevű ügyes íróját. Az előzetes összejövetele
ket megtartván, Szilveszter-este az Altenburgban 
rendezték az ünnepélyes alakuló gyűlést. A tagok 
a színház jobb zenészeiből és Franci tanítványaiból 
kerültek ki. Egyletüket Üj-Weimar-Egyletnek nevez
ték, Hoffmann von Fallersleben indítványára, bár 
hosszas vita után. Kimondták, hogy minden hétfőn 
este találkoznak, helyiségül elkérnek egy külön szo
bát a városháza épületében. Elnök: dr. Liszt Ferenc, 
alelnök Fallersleben. A tagok kézzel írott élclapot 
fognak kiadni, amelynek „A  lámpás“ lesz a címe. Az 
alelnök mindjárt felolvasott egy költeményt, amely



280 HARSÁNYI ZSOLT

az egylet eszméit és rendeltetését óhajtotta kifejezni. 
Három szakasz volt a következő refrainnel :

Nagy célokra megy 
Az összért az egy,
S az egyért az ossz,
Ha körünkbe jössz.
A filiszteri zaj,
Az csekélyke baj,
Rá sem kacagunk 
És győzni fogunk.

Ezt a versezetet Franci vidáman meg is zené
sí tette négyszólamú férfikarra. Ötvenöt január
jának első hétfőjén már vígan harsogták saját dalu
kat az Üj-Weimar-Egylet tagjai. Az egyletalapítás 
a kisvárosban óriási izgalmat keltett. Hogy a leg
tekintélyesebb polgárok régi és méltóságos Kulcsegy
lete ellen Liszt és Fallersleben holmi színházi zené
szekkel és taknyos zongoranövendékekkel ellenegy
letet alapítanak, azt Schöll kulcsegyleti elnök felhá
borító tiszteletlenségnek bélyegezte. Dittenberger 
plébános hirtelen haragjában először azt tervezte, 
hogy beleszövi a dolgot legközelebbi egyházi szónok
latába, mint híre járt. De utóbb letett erről a ter
véről. Városszerte nagy volt a szenzáció. Ők nagy 
buzgalommal jöttek össze minden hétfőn és egyelőre 
az alapszabályokon vitatkoztak. De olyan alaposan 
és hevesen, hogy minden alkalommal összeveszés lett 
a vége. Franci alig tudott rendet tartani köztük. 
A hercegnő kárörvendő megjegyzéseket tett, neki a 
minden hétfői kimaradás, amiből kétségtelenül ko
nyakozás fejlődött, nem tetszett sehogy sem. S az új 
egylet alakuló bajait a Liszt-tanítványok pontosan 
elmondták neki.

— Majd rendbejönnek, — mondta Franci, — ez 
mindig így van, mikor németek egyletet alapítanak. 
Legalább alaposan megrágják a dolgot. Bújok is 
hagyom, mert most nekem más dolgom van. Olvassa 
el ezt a levelet. Augusz báró írta, az a magyar bará-
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lom, akit már sokszor emlegettem magának. Most 
ezzel a levéllel kimondhatatlan örömet okozott 
nekem.

A hercegnő kíváncsian olvasta a levelet. Augusz 
báró emlékeztette Francit, hogy mintegy kilenc éve 
Scitovszky pécsi püspöknek megígérte egy mise 
komponálását. Azóta a pécsi püspökből Magyar- 
ország hercegprímása lett, aki jövő nyáron szándé
kozik felszentelni a gyönyörű, új esztergomi bazili
kát prímási székhelyén. Erre kellene a mise. Sürgős 
választ kér, vállalja-e Franci a feladatot.

— Vállalja? — kérdezte ujjongó örömmel a her
cegnő.

— De mennyire vállalom. Még ma hozzákezdek. 
És magam fogok vezényelni Esztergomban. Ó Ma
gyarország, kedves Magyarország . . . Tudja, mi ju
tott eszembe? Dánielt szeretném elvinni oda erre a 
felszentelésre.

A hercegnő hirtelen mondani akart valamit, de 
azonnal visszanyelte. Mert meggondolta: ilyen zava
ros szerelmi és társadalmi helyzetben egy hölgy nem 
igen látogathat meg egy hercegprímást. Franci ki
találta a ki nem mondott gondolatot.

— Fel a fejjel, kedvesem. Addig talán a mi dol
gunk is rendbejön. Milyen szép volna ott esküdni, 
nem?

XVI.

„Neki, aki hitét a szerelem által tartotta 
meg, akinek reménye a szenvedések árjában is 
nőtt, aki abban találta meg a boldogságot, hogy 
feláldozza magát, neki, aki mindig életem társa, 
gondolataim csillagos mennyboltja, lelkem ele
ven imádsága és ege marad, Jeanne Elisabeth 
Carolynenak, 1855 február 8. Liszt.“

Ezt írta bele legújabb művei kottakiadásába a
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hercegnő születésnapjára. Nem tudott elég melegsé
get, elég odaadást mutatni annak az asszonynak, aki 
társadalmi állást, vagyont, hazát odavetett érte, 
Ahogy a szerelem frissesége lankadt köztük, úgy 
nőtt egymáshoz tartozásuk és egymásért való fele- 
lősségök baráti érzése. Míg közeli ismerőseit a bajok 
és csapások valóságos áradata sújtotta, ő ennek az 
asszonynak teljes baráti odaadásában úgy érezte 
magát, mint aki tető alá menekült a vihar élők 
Wagner életéről igen zilált hírek érkeztek, felesége 
nélkül vándorolt egyik helyről a másikra, hogy rend
kívül igényes természete megtalálja a nagy munka 
kellő környezetét, de dűlt problémákkal telt önlel- 
kéből nem léphetett ki. Lamennais abbé hosszú szen
vedés után meghalt. A nagy keresztény, a hivatalos 
pápaság ellen lázadó öreg aszkéta megtért ahhoz az 
Istenhez, akit nyugtalan, forrongó, világfelforgató 
türelmetlenséggel keresett s most bizonyára meg
találta ott La Chénaisben, az erdei tó partján, ahol 
sírját előre kijelölte. Victor Hugo száműzetésben élt, 
az új hatalom ellen fordult. De a legborzasztóbb az 
a sors volt, amely a boldogtalan Schumannak jutott 
osztályrészül. Jóidéig Düsseldorfban éldegélt és 
onnan riasztó hírek érkeztek róla: egyre különöseb
ben viselkedett. Látomásokat látott, zongoráját ki
vitette a virágos rétre és ott értelmetlenül fantáziáit, 
mind nyilvánvalóbb lett, hogy elmebaj hatalmasodik 
el rajta. Egy napon két rajnai hajóslegény hozta 
haza a kétségbeesett darához: beleugrott a hídról a 
Rajnába, meg akarta ölni magát, de kifogták. Most 
már nem lehetett többé halogatni a dolgot, bevitték 
Endenichbe, a bolondok házába. Ott senyvedett élő
halott gyanánt; Joachim és Brahms, akik megláto
gatták, irtózatos részleteket meséltek hülye dadogá
sáról, merev vigyorgásáról, tagjai rohamos bénulásá
ról. S ami a legszörnyűbb volt: Schumann már hó- 
nauok óta bent sínylődött az elmegyógyintézetben, 
mikor Clara megszülte tőle nyolcadik gyermekét.
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— Magamban bocsánatot kérek szegény boldog
talantól, — mondta Franci az altenburgi vacsora ott
honos nyugalmában, — valaha nagyon haragudtam 
rá. Most tudom csak, hogy akkor már nem volt ura 
annak, amit tett és mondott. Ez a nyolcadik gyerek, 
ez rettenetes. Ilyenkor jut eszébe az embernek, hogy 
mindennap térden állva kellene hálát adni az Isten
nek, amiért gyerekei sikerültek. Az az idióta leány, 
akit Wagneréknál láttam, sohasem megy ki a fejem
ből. És a D'Artigaux Liline szegény leánykája is 
sokszor eszembe jut. Borzasztó lehet annak a Schu 
mannénak a csecsemőre nézni . . .  Jó, hogy eszembe 
jut: elő fogom itt adatni a Genovefát.

— Mi az a Genovefa?
— A Schumann operája. Még nem adták elő 

sehol. A német színpadok súlyos mulasztása. Ha egy 
nemzetnek egy Schumannja van, annak az operáját 
elő kell adni. Majd én pótolom a mulasztást, ha nem 
vagyok is német.

A Genovefa a színház műsorára került. Ez a 
darab gyakran volt vita tárgya közte és Schumann 
között. Franci gyengéllette a szöveget. Az első fel
vonást még csak jónak tartotta, de a darab végét 
nagyon rossznak. Minden módon rá akarta venni 
Schumannt, hogy a szövegét javíttassa ki. De Clara 
közbelépett és a darab úgy maradt. Most ezzel a 
gyenge szöveggel kellett előadni. Franci meghívta az 
asszonyt is a bemutatóra, de az nem jött el.

— Érdemes ezekkel jót tenni? — mondta a her
cegnő.

— Hagyja, ez a szegény élőholt Schumann ügye. 
nem az asszonyé. Hogy az asszony mit csinál, az 
mindegy. Nem jött el, mert engem gyűlök És ezt a 
gyűlöletet most meg kell érteni. Gyűlöl minden zene
szerzőt, aki él, egészséges és dolgozni tud, míg az ő 
Róbertje ott van a bolondok házában. Szinte azt 
lehetne mondani, hogy a gyűlölete most természetes.

— Franci, ez már nem jóság magában. Nem
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lehet valaki a hülyeségig jó. Hát magának mindegy, 
ha a fejére lépnek?

ő  ilyenkor mosolygott és megcsókolta Carolynet, 
ez volt minden vitája. Ezzel a mosollyal és ezzel a 
csókkal a hercegnő nem tudott vitatkozni. Magában 
dohogott tovább és szidta úgy Franci túlzott béke
tűrését, mint az őt kihasználó emberek komiszságát. 
Haragján úgy könnyített, hogy sorra elővette a 
tanítványokat és azokat lázi tóttá a gonoszok ellen.

A tanítványok seregében most fontos változás 
történt: Ágnes Street-Klindworth befejezte tanul
mányait. Ügy vélte, hogy már eleget tud a zongora- 
tanárnői pályához. Egy napon bejelentette Franci
nak, hogy el fogja hagyni Weimart. Franci meg
lepődött, de a bejelentésre nem felelt semmit. Mióta 
a megbeszélt, de be nem váltott légyott esete leját
szódott közöttük, sohasem beszéltek többé személyes 
dolgokról. Gyakran megesett, hogy véletlenül ket
tesben maradtak, de érzéseikről hallgatott mind a 
kettő. Csak muzsikáról beszélgettek és személytelen 
kérdésekről. Ágnes rendkívül zenei érzéke minden 
alkalommal külön elragadta. Nem egyszer elsóhaj
totta magában a hangosan ki nem mondott sóhajt: 
ó, ha ez a zenei tudás a Carolyne birtokában volna. 
De aztán, ha pillantása végigsiklott az Ágnes elő
kelőén elegáns, kívánatos alakján, sajgó lelkiisme
rettel látta be, hogy ebben a nőben nemcsak a 
muzsika vonzza őt. Most, hogy Ágnes örökre távozni 
készül, különös érzések keltek benne, örült, hogy a 
kísértő G reichen nyugtalanító bája eltűnik élete 
útjából, de viszont erősen izgatta, hogy ez a nő, az ő 
csókjának emléke nélkül fog eltűnni innen, mint 
ahogy az igazi vadász sohasem bocsátja meg magá
nak egy szép szarvas elmulasztott alkalmát.

Az Ágnes elutazása előtti napon nyugtalanul 
és kusza idegekkel lézengett az utcán. Maga sem 
tudta, hogyan, egyszer csak ott állt az asszony lakása 
előtt a félreeső kis mellékutcában. Soha nem volt
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nála, a hírét gondosan őrző Agnes soha nem foga
dott vendégeket. A kapu előtt habozott egy kissé, 
aztán nem tudott parancsolni magának. Benyitott. 
És pár pillanat múlva ott állott egy szobában Ágnes 
előtt. Kimondhatatlan zavarban volt. Ágnes nem.

— Tudtam, hogy el fog jönni, — mondta 
nyugodtan.

— Tudta? Honnan tudta?
— Biztos volt, hogy eljön. Foglaljon helyet. 

Boldoggá tett, hogy itt van. Talán soha az életben 
nem látom többé. Jól esik, hogy egy pár szóval el
búcsúzhatom. A leckéket már megköszöntem az 
Altenburgban. Most még meg akarom köszönni azt 
a melegséget, amelyet az én magányos lelkemben 
keltett. Ebből a melegségből éltem, amíg itt voltam. 
Köszönöm.

— Ugyanezt akarom én is megköszönni magá
nak, Ágnes. Azt a finom és különös örömet, hogy 
majdnem magába szerettem. Mert most már meg
mondhatom: egy hajszál híja volt. Nem történt meg, 
mert nem akartam. Szerintem ugyanis a szerelem 
kormányozható valami. Ha akarnám, bele tudnám 
hajszolni magam valakibe. És viszont, akibe az 
ember nem akar beleszeretni, abba nem is szeret 
bele. Az ember hamar megérzi, hogy kinél lehet baj. 
A többi már technikai kérdés: kerülni kell az alkal
mat. hogy az érzések megbeszélésével, összemelege- 
déssel, bizalmasságok kicserélésével megérlelődj éle a 
dolog. Ezt tettem é:n is. De mindig tudtam és most 
is tudom, hogy maga lehetett volna nekem az, a k i.. . 
szóval hagyjuk. A többit maga is tudja. Csak ezt 
akartam megmondani magának és most megyek is. 
Fiacskái nincsenek itthon?

— Elküldtem őket a leánnyal sétálni.
Egymás mellett állottak. Franci kezét nyújtotta,

mint aki búcsúzik. Aztán megfogván az Ágnes kezét, 
nem eresztette el, hanem vonta magához. Az asszony 
ellenállás nélkül borult a mellére. A két száj meg-
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találta egymást. S mikor a hosszú csók már meg
szűnt, Franci még mindig nem engedte ki a karcsú 
termetet az ölelésből, hanem tenyerét az érzéki fér
fiak módján lassan, forrón simította végig az asszony 
alakján. Ágnes kipirultan, rendetlen hajjal hirtelen 
kiszakította magát az ölelésből.

— Most menjen el. Ennek a barátságnak tisztá
nak kell maradnia. Egy apró kaland nem sokat jelent 
és én nem szeretem a nebán tsvirágot játszani. De a 
maga emlékében hadd maradjak meg úgy, ahogy 
vagyunk.

— Miért?
— Mert azt akarom, hogy sokat és sűrűn írjon. 

Minden jelentéktelen apróság jelentékeny nekem, ha 
magáról szól. Ugy-e fog írni? Én is írok magának. 
Az egyetlennek, akihez közöm van a világon. Ha 
maga most nem rám hallgat, hanem az érzékeire, 
akkor nem írhat nekem. Mert megcsalna valakit, 
nem is a múló kalanddal, amelyet el lehet felejteni, 
hanem a levelekkel. így azonban írhat. Igazam van?

Franci állt és gondolkozott. Aztán némán bólin
tott a fejével, hogy Ágnesnek igaza van. Sarkon for
dult, nem is szólt többet, elment. Az utcán mindenek
előtt nagyon meg akarta dicsérni magát, hogy mi
lyen derekasan viselkedett. De aztán szemébe nézett 
az igazságnak. Tudta jól, hogy Ágnesnek sűrűn fog 
írni. És tudta jól, hogy ezeket a leveleket el fogja 
titkolni Carolyne előtt. Az pedig súlyosabb hűtlen
ség lesz, mintha most egy forró negyedórára elvesz
tette volna a fejét. Hiába minden, nem született 
arra, hogy teljes lelkét oda tudja adni valakinek. 
Annak a régi egyetlennek igen, azt tudta volna. De 
azt az egyetlent a sors elszakította tőle. Most már 
nem tehet mást, mint hogy tőle telhető módon gyen
géd legyen a hercegnőhöz. Ha valaha ki kellett tar
tania Carolyne mellett, akkor most kell, mikor rájött, 
hogy súlyosan adósa annak, aki neki mindent adott, 
de tőle nem kap mindent.
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Ágnes másnap elutazott. Ő ld sem kísérte az állo
máshoz, pedig természetes lett volna, hogy két évi 
oktatás és barátság után kikíséri. De fejfájást vetett 
okul. Ügy akarta megtartani magában a finom lény 
meleg emlékét, amint karjaiban tartja s arcuk egy
máshoz simul. És aznap este azzal a gondolattal 
feküdt le, hogy közte és Carolyne között ezen a na
pon elpattant egy húr. Csak egyetlen húr a sok 
közül. De szerelmük hangszere nem ép többé és nincs 
az a csoda, amely régi épségét visszaadhassa.

Az eltávozott tanítvány helye nem maradt üres. 
Oroszországból egy kisfiú érkezett Weimarba, nem 
volt több tizenháromévesnél. Egyedül érkezett a vas
úton, de tudott németül és betalált a városba, a vi
lághírű embert is meg tudta keresni, akihez orosz 
arisztokratáktól hozott ajánlólevelet. Tausig Károly- 
nak hívták, jelentéktelen külsejű, szipákoló gyerek 
volt, de mikor leült a zongorához, démonná válto
zott. Ugyanaz a lelki alkat feszítette belülről, mint 
a felnőtt Rubinsteint, orosz zsidó volt ez is, a tech
nika ördögi ügyességeire képes, a lírai odaadás ha
tártalan érzelmessé gével megáldott és megvert. 
Franci végighallgatott vagy tíz darabot tőle, aztán 
azonnal elhelyezte az Altenburgban.

Ott volt még mindig hely elég, annak a nagy 
változásnak ellenére, amely a ház beosztása dolgá
ban is fontos volt, de még sokkal fontosabb a Franci 
életében. Ügy kezdődött ez, hogy egy este Franci az 
Altenburgban vacsorázván, fejfájásról panaszkodott 
és lázasnak érezte magát. A hercegnő megtapintotta 
homlokát.

— Maga beteg, Franci, azonnal le kell feküdnie.
— De még nincs kedvem elmenni. Azonkívül 

odakint utálatosan esik az eső. Megvárom, míg eláll.
— Az nem fog elállani és én magát így nem 

engedem el. Itt fog aludni, fent kinyittatunk egy 
szobát. A szükséges holmit majd áthozatom az Erb- 
prinzből.
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Nem is várt választ Car oly ne, kiment. Elkül
dött egy cselédet az Erbprinzbe hálóingért, fog
keféért, egyébért. Mikor a holmi megjött, forró limo
nádét adott a betegnek, lefektette, aztán még belé- 
diktált valami kesernyés teát, amelynek füvét len
gyel javasasszonytól kapta valaha. [Franci másnap 
remekül ébredt, a szálló ridegsége helyett az otthon 
kényelme vette körül. Két napig feküdt mindössze, 
harmadnap már elmúlt a láza, de a házból még nem 
ment ki. Negyednap el kellett mennie a nagyherceg 
teájára, onnan mindjárt hazajött és megint ott ma
radt. Friss fehérneműjét apránként hozatták át az 
Erbprinzből, ugyancsak lassanként átkerültek az 
Altenburgba kottái, irata, könyvei. A tizedik napon 
szóba hozta a dolgot:

— Tulajdonképpen vissza kellene mennem az 
Erbprinzbe. Már semmi bajom sincs.

— Annyira vágyik vissza?
— Minden vágyam idekötne, angyalom, de nem 

tudom, hogy... a maga híre . . .
— Ugyan, hol van már az én hírem. Magához 

tartozom; akinek nem tetszik, az majd szól. A péter- 
vári helyzeten úgysem változtat, hogy együtt la
kunk-e, vagy sem. Amíg a metropolita él, az egyházi 
válás nagyon nehezen fog előre menni, azt már 
látom. Itt csak egy kérdés van, még pedig az, hogy 
a nagyhercegék szemet húnynak-e afölött, hogy 
maga itt lakik, vagy nem. Ezt a maga dolga volna 
elintézni, nem is a nagyhercegékkel, hanem Mária 
Pavlovnával, az majd a fiával beszélhet erről, ha 
akar. Maga mindenesetre aludjék itt tovább is.

— Én boldogan itt maradok, de férfi létemre 
hogyan tárgyaljak ilyen dolgot Mária Pavlovnával? 
Inkább várjuk meg, míg ő szól, vagy a nagyherce
gék. Ha megjegyzést tesznek, még mindig ráérünk 
gondolkodni, hogy mi történjék. Én egy szobát fenn
tartok az Erbprinzben az elv kedvéért. Álljon üre
sen, de az én nevemen.
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Ebben maradtak. Franci teljesen átköltözött az 
Altenburgba, úgy éltek most már, mint akármilyen 
rendes házaspár. Az udvarnál senkisem tett meg
jegyzést, bár az átköltözés hirét azonnal tudta és 
élénk széljegyzetekkel kísérte mindenki. A nagyher
cegék egyszerűen ragaszkodtak azon tudomásukhoz, 
hogy Franci az Erbprinzben lakik. Oda küldték meg
hívóit, oda üzentek érte, ha sürgősen beszélni akar
tak vele. Az Erbprinz háziszolgája pedig azonmód 
hozta a leveleket és az üzeneteket az Altenburgba. 
Különben Carolynenal sem éreztettek semmit; éppen 
úgy elfogadták az udvarnál, mint azelőtt.

Franci kétszeres munkakedvvel tudott dolgozni, 
mióta otthona volt. Végre rendet csinálhatott temén- 
telen könyve és kottája között, nem kellett minden 
kötetért könyvtornyokat leraknia egymásról, nem 
kellett egyetlen régi zenei jegyzetért százat átnézni, 
míg megtalálta. Tollát, tintáját mindig rendben 
találta, a tiszta kottapapiros odakészítve várta, mint 
feleség az urát. Asztalán friss virág üdítette tekin
tetét; ha kávét akart munkaközben, nem kellett a 
szobapincért óraszámra várnia. Boldogan feküdt, 
frissen kelt. Úgy ment a munka, mint a parancsolat. 
Az esztergomi misén dolgozott most, Palestrinából 
és Orlando di Lassóból tanulta a kötelező liturgikus 
formát, amelyhez teremtő szellemét alkalmaznia 
kellett, belemerült a miseáldozat végső eszméjének 
csodájába, újra élte ifjúkora templomi rajongásait. 
Egészen új ez a munka nem volt az ő számára. Itt 
Weimarban már írt egy kisebb szándékú misét férfi
karra, azt a francia követség egy istentiszteletén elő 
is adták. De ez a munka nem volt ahhoz hasonlít
ható. Most tehetsége teljes erejével el akarta mon
dani, ami gyerekkora óta élt benne Istenről, hitről, 
alázatról, Krisztusról, a kenyér és bor átlényegülésé- 
nek misztikus csodájáról, a monstrancia felmutatá
sának szent borzalommal telt pillanatáról. A her
cegnő ujjongó, boldog izgalommal topogta körül ezt
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a munkát. Erős és türelmetlen katolicizmusa mindig 
keveselte Franciban a vallás külsőségeit. Most úgy 
tekintette kedvesét, mint a hittérítő a vadak feje
delmét.

És miután Franci hozzáköltözött, életük új for
májával az az igyekezete is felfrissült, hogy kedvese 
személyes dolgait szívósan és okosan rendezni igye
kezzék. Párizsból az a hír jött, hogy Patersiné, a leá
nyok nevelőnője, súlyos beteg. Azonnal rátapintott 
az alkalomra: a leányokat most lehet elhozni onnan. 
A Bernard-intézetből ki lehetett őket mozdítani anél
kül, hogy D’Agoultnéval komolyabb összeütközésre 
került volna a sor. A résen most megint lehet egy 
nagyot tágítani. A leányok jöjjenek Németországba, 
apjok közelébe. D’Agoultnénak értésére lehet adni, 
hogy az apa nem győzi a párizsi költségeket, de a leá
nyok németországi neveltetését jóval olcsóbban meg 
tudja oldani. Erre D’Agoultné csak azt felelheti, 
hogy vállalja a költségek egy részét, hiszen dúsgaz
dag asszony. De ettől nem kell félni, ezt ő nem fogja 
felelni. Fényűzéséről nem fog lemondani, a maga éle
tének gazdag kényelme fontosabb neki, mint gyerme
keinek közelsége, akiket úgyis alig lát, pedig egy vá
rosban lakik velük. A két leányt tehát könnyen el le
het majd hozni Párizsból, csak az a kérdés, hol helyez
zék el őket Németországban, lehetőleg Weimarhoz 
közel? Magáról az Altenburgról nem lehetett szó, 
míg apjuk ott házasság nélkül él együtt valakivel. 
Számos nevelőintézet és egyéb eshetőség mérlegelése 
után a hercegnőnek kitűnő ötlete támadt: a Hans 
édesanyjánál Berlinben kell őket elhelyezni. Frau 
von Bülow a maga előkelő formáival, modorának 
kimért tökéletességével igen jó nevelő hatással lesz a 
leányokra, a pénz pedig nagyon jól fog neki esni, 
Hans egyelőre igen szűkösen keres.

Pontról pontra, szóról szóra bevált a Carolyne 
egész terve. Marie, mikor a Franci párizsi ügyvédje 
közölte vele az apa kívánságát, könnyekben tört ki
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a kegyetlenség felett, amely őt megrabolja gyermekei 
közelségétől, de a megoldásnak azt a formáját, hogy 
a maga vagyonából hozzájárul a vagyontalan apa 
juttatásaihoz, csakugyan nem jutott eszébe felaján
lani. A leányok minden nehézség nélkül eljöhettek. 
Csak Liszt mama vette nagyon keservesen szívére a 
dolgot. Az vigasztalta meg, hogy Dánielt, akit unokái 
közt legjobban szeretett, Franci Párizsban óhajtotta 
tartani, míg a középiskolát elvégzi. Bülowné csak
ugyan nagy örömmel vállalta, hogy ellátást és anyai 
felügyeletet ad a leányoknak. Ő maga utazott értök 
Párisba. És egy nyári napon Blandine és Cosima 
megérkeztek. Velük jött Daniel is, hogy szünidejét 
apja közelében töltse.

Franci nem tudott elég hálás lenni a hercegnő
nek, aki úgyszólván visszaadta neki gyerekeit és 
most Weimarban is, majd a szünidei hetek leteltével 
Berlinben is fáradhatatlanul buzgólkodott körülöt
tük, odautazott, hogy a berendezésnél Bülownénak 
segítségére legyen, magával vitte Magnet is, hogy 
az összebarátkoztatási hadjáratot szívósan tovább 
folytassa. Blandinet lassanként kezdte is már meg
nyerni, csak Cosima zavart és csökönyösen zárkózott 
természetével nem boldogult. De nem igen boldogult 
vele maga Franci sem. Cosimában volt valami riadt 
tartózkodás, a bekerített vadállatéhoz hasonló. Ha 
hozzáfordult valaki, félve rezzent össze és láthatólag 
akkor örült legjobban, ha békében magára hagyták. 
Apjával szemben tiszteletteljes volt és illedelmes, de 
hiába jutottak egymáshoz közelebb Párizsban, vala
hogyan félt tőle. Franci semmi fáradságot nem 
kímélt, hogy a gyermek tartózkodását legyőzze. A 
Cosima állandó riadalma mély emberi részvétet kel
tett benne. Önmagát okolta, hogy a leány lelke szü
lötten árvává vadult. És Blandinenál, aki most már 
egészen hozzámelegedett, jobban érdekelte Cosima, 
éppen, mert magányosnak, tőle is idegennek látta. 
Megnyugodva, boldogan hagyta mindenesetre leá-

16Harsányi Zsolt: Magyar Rapszódia III.
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nyait a Bülowné oltalmában, bizton remélve, hogy a 
közelség meg fogja hozni gyümölcseit: idővel éppen 
úgy el fog tűnni közte és Cosima között is minden 
zavart feszesség, mint ahogy Blandinenak és Dániel
nek apjukhoz való meleg viszonyát már semmi sem 
zavarta. Hans, a huszonöt éves ifjú zenetanár, sürgő
forgó udvariassággal keringett mestere lányai körül, 
a családi érzés melegedő hangulatában ő is minden
áron részt akart venni. Méltóságteljes, komolykodó, 
mindenáron idősebbnek látszani akaró férfiú lett a 
kis Hansból, nagy gonddal nevelte bajszát és serkedő 
kecskeszakállát, az udvarhoz járt órákat adni, mert 
Franci beajánlotta a trónörököspárhoz, ott pedig az 
ő ajánlata előtt megnyíltak az aranyozott ajtók. A 
trónörökös leánya, Lujza hercegnő, Hans von Bülow- 
tól tanult zongorázni s a fiatal tanár kellő büszkeség
gel hozta haza az udvari élet csillogó részleteit a 
Liszt-leányoknak.

Hansot bizony mindennap egyre komolyabban 
kellett venni. Még ezen az őszön nagy meglepetést 
szerzett mesterének. Meghívatta Berlinbe hangver
senyezni. Francinak szeme-szája elállt, mikor az 
első levelet ebben az ügyben megkapta. Annak a 
zeneiskolának igazgatója, ahol Hans működött, 
hangversenyek rendezésével is foglalkozott. Az idei 
őszre több hangversenyből álló sorozatot szervezett, 
és Hansnak sikerült elérnie, hogy ebben a sorozat
ban helyet kapjon az „új zene“ hírhedt művelője, 
Liszt Ferenc, mint zeneszerző. Ez a meghívás 
Francit igen boldoggá tette. Berlin mostanában 
nagyon fontos volt neki. Nem maga miatt, Wagner 
miatt. Már régóta mindent elkövetett, hogy a 
Tannhäuser Berlinben színre kerüljön. A Tann
häuser eddig csak kis vidéki színpadon látott nap
világot, a berlini bemutató az ügyet hatalmas lé
péssel vihette volna előre. Természetesen sok függött 
attól, hogy hogyan játsszák. Egy meg nem értő beta
nítás többet árthatott, mint használhatott. Ezért
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Wagner, aki a háttérből levelekkel segítette Franci 
szívós és erélyes lépéseit, kikötötte, hogy a Tann- 
häusert csak akkor engedi Berlinben előadni, ha a 
betanításra és vezénylésre Lisztet hívják meg. Ezt 
a feltételt Hülsen gróf, a berlini intendáns, nem 
merte vállalni, mert félt, hogy valamennyi berlini 
karmester megsértett haragját magára zúdítja vele. 
De Franci nem hagyta annyiban a dolgot, az első 
válaszba nem nyugodott bele. Tovább mozgatta a 
maga sakkfiguráit és egyre jobban remélte, hogy 
a Tannhäuser zenéjére mégis csak ő fogja megta
nítani a berlinieket. Ezért volt most fontos, amit 
Hans megszervezett számára: erősíteni igyekezett
összeköttetéseit a berlini zenei hatalmasságokkal és 
az sem volt közömbös számára, hogy a maga szer
zeményeit elfogadtassa a berlini közönséggel, szin
tén nem a maga sikeréért, hanem az ügyért, amely- 
lyel az ő zenéje elválaszthatatlanul összenőtt.

Mialatt szerzői hangversenyének műsoráról sű
rűn követték egymást a levelek, ő lankadatlan tűz
zel dolgozott a berlini Tannhauser-előadás érdeké
ben is. Igen erős erkölcsi támaszt adott neki, hogy 
Yvagner az ő vezényléséhez kötötte a bemutatót. így 
a maga sokkal több súlyt jelentő személyét dobhatta 
a tárgyalásokba, mindent a maga személyes részvé
telének ügyével köthetett össze, és míg Wagner, a 
még mindig körözött politikai emigráns, érdekében 
nehezen fordulhatott fejedelmi személyekhez, a maga 
ügyében könnyen megtehette. Egyszerűen felke
reste tehát a weimari nagyherceget, írna az a porosz 
királynak, hogy a Liszt vezényletét Hülsen grófnál 
hatalmi szóval rendelje el. A nagyherceg teljesítette 
a kérést, azonnal írt a porosz királynak. Franci bol
dogan dörzsölte a kezét, hogy ezt Wagner érdekében 
milyen ügyesen megcsinálta. Most legalább biztos, 
hogy a Tannhäuser zenéje értelmesen fog a berli
niek elé kerülni. Javában örült ennek, mikor meg
lepő hírt kapott Berlinből: az intendáns megkísé-

16*



244 HARSÁNY! ZSOLT

reite közvetlenül Wagnerhez fordulni, ez sikerült is 
neki, és Wagner lemondott a Liszt-vezénylet felté
teléről.

Ez hosszú vitát okozott Franci és a hercegnő 
közt. A hercegnő úgy fogta fel a dolgot, hogy Wag
ner nagyhangúan dobálódzik az ilyen kikötésekkel, 
de ha arra kerül a sor, hogy valahol valami pénz
hez juthat, jóltevőjét és lelkes hívét azonnal kész 
hálátlanul cserben hagyni. Franci viszont úgy fogta 
fel, hogy Wagner ragaszkodott a feltételhez, amíg 
lehetett, de mikor úgy látta, hogy azt úgy sem tudja 
teljesítetni, viszont nagy szüksége volt pénzre, ter
mészetesen inkább eljátszatja a Tannhäusert barátja 
nélkül, mint sehogy. Körömszakadtáig védte Wag
nert, sőt úgy érezvén, hogy Wagner most őmiatta 
igen kényes helyzetben érzi magát, levélben sietett 
neki megadni a felmentvényt. „A  berlini Tannhäu- 
ser-ügy miatt — írta néki, — egyikünknek se őszül
jön meg a haja. Előre láttam, hogy így lesz, bár a 
magam részéről nem tudtam és nem is akartam rajta 
változtatni. Berlini barátaidtól egyáltalában nem 
sajnálom az elégtételt, amelyet a dolgok ilyetén ki
menetele szerzett nekik és remélem, hogy bőven 
akad majd még alkalom, amikor sem fölösleges, 
sem kényelmetlen nem leszek számodra/4

Ha nem ő fogja a Tannhäusert Berlinben beta
nítani és vezényelni, úgy is jó. Fő, hogy adják. Ezt 
Hülsen gróf el is határozta, a berlini operaház jövő 
januárra tűzte ki az egyre nagyobb lármát és vitát 
keltő darab bemutatóját. Most még csak november 
vége volt és egyelőre saját szerzői estjével kellett 
foglalkoznia.

Mikor megérkezett Berlinbe, hogy a zenekari 
próbáknál jelen legyen, különös érzésekkel szállott 
le a vonatról. Az a berlini idő jutott eszébe, mikor 
virtuóz-korában ez a város a művész-ünneplésnek a 
történelemben eddig ismert tetőpontját nyújtotta 
neki. Mikor az udvar tüntető barátsága, király, trón
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örökös és hercegek mindennapos meghívása, a szép 
Charlotte von Hagn forró és illatos szerelme vette 
körül, mikor Teleki gróf párbajozott érte, szállóbeli 
folyosóján izgatott nők cikáztak és búcsúztatásakor 
mesebeli hintó vitte végig a rivalgó utcákon dísz
ruhás bandérium kíséretében. Annak most idestova 
tizenöt esztendeje, s a világ alaposan megváltozott 
azóta. A szép Charlotte férjhezment, el is vált és 
szélütötten tengődik valahol, Teleki grófot földön
futó emigránssá tette a magyar forradalom véres 
bukása, az orfeuszi zongoraszó csodája is elhallga
tott az ő ujjai alatt, s művészi munkája sokkal ne
hezebb sziklát igyekszik mozdítani, mint akkor. A 
zongora titánja odadobta a soha nem látott siker 
Niebelung-kincsét. a törpéknek és egy szál karddal, 
az új zene Notungjával kezében nekivágott, hogy 
a csillogó gyűrű helyett ez a kard uralkodjék a 
világon.

A pályaudvaron fiatalemberekből álló csoport 
fogadta: Hans és az új zenével tartó társai. Ezek 
igazi német módon, mindjárt tömörültek és szervez
kedtek, volt már fogadóbizottságuk, rendezőbizott
ságuk és vigalmi bizottságuk is. Kész napirendet 
dolgoztak ki, a naptárba pontosan beírt próbákkal, 
díszebédekkel, látogatásokkal, díszvacsorákkal. Két 
hétre előre meg volt már szabva, hogy Franci dél
után fél ötkor mit fog csinálni.

— Ezek a bekarikázott órák mit jelentenek? — 
kérdezte Franci.

— A Cosima órái, — felelte Hans, majd hirtelen 
elpirulva gyorsan kijavította: — a Blandine és Co
sima órái. Minden napra üresen hagytunk egy kis 
időt, hogy a leányaiddal is együtt lehess, amennyit 
lehet.

A pirulás nem kerülte el Franci figyelmét. És 
mikor a leányok otthonában, Bülow mamánál leült 
a családi asztalhoz, azt is észrevette, hogy Cosima 
feltűnő változáson ment keresztül. Fanyar, nőietlen
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kamasz volt eddig, most egyszerre fiatal nővé vál
tozott, nőbbnek és felnőttebbnek tetszett, mint a két 
évvel idősebb Blandine. Az apa fején azonnal átvil
lant a felismerés: Cosima és Hans érdeklik egymást. 
Ez akkora örömmel töltötte el, hogy jó darabig 
szólni sem tudott. Ezt a fiút majdnem úgy szerette, 
mint magát Dánielt. Ha a sors tőle kérdezte volna 
meg, hogy Cosima kibe szeressen bele, maga is 
Hansot választotta volna. De egyelőre nem tudta, 
hogy a fiatalok közt feslő érzés mennyire jutott 
eddig. Talán még ők magok sem jutottak tudatára. 
Akkor pedig nagyon óvatosan kell velők bánni 
A kezdődő szerelemnél nincs félénkebb madárka, 
lábujjhegyen kell járni körülötte.

Hans mindjárt első este ragaszkodott hozzá, 
hogy a leányok zongorázzanak apjok előtt. Először 
Blandinet játszatta, látszott rajta az igyekezet, 
hogy Cosimát mutassa be még többnek, még tehet
ségesebbnek. És Cosima csakugyan ragyogóan zon
gorázott. Valami eddig elrejtőzött lelkiség bukkant 
fel játékában. Színvonala már olyan volt, hogy 
nyugodtan felléphetett volna nyilvánosan a hang
versenydobogón.

— El vagyok tőletek ragadtatva, leánykáim, — 
mondta az apa, — de a Hans tehetségétől is.

Cosima is mélyen elpirult, Hans is. Blandine 
csak örült az apai elismerésnek. Itt nem lehetett 
többé kétség. Franci óvakodott áruló kiváncsiságú 
pillantásokat vetni rájok. De az a sóhajtó vágy, 
amelynek néma szövegét nem mondta ki, felért egy 
templomban elmondott imádsággal: bárcsak ez a 
két szeretett fiatal lélek egymásé lenne.

Másnap elkezdték a próbákat és keményen dol
goztak a hangverseny napjáig. Franci ideje már 
negyedóránként tagolódott. Minden napra hat kü
lönböző látogatás avagy udvari kihallgatása esett, 
minden áldott este színházba, vagy hangversenyre 
kellett mennie, minden délelőtt a zenekarral dolgo
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részt. Ez naponta két beszédet is jelentett, mert a 
tósztokra válaszolnia kellett.

— A művészet a művész fölött áll, — mondta 
mindjárt első beszédében, — valaha mint a művé
szet fejedelme mentem el ebből a városból, most 
mint a művészet alázattal teljes szolgája térek ide 
vissza.

A hangversenyen szinültig megtelt a terem. Az 
első sorban ült Bülowné Blandine és Cosima társa
ságában. Ragyogó közönség, udvar, arisztokrácia, 
ékszerek, kivágott toalettek, fülledt és tömör izga
lom. Franci kilépett karcsú frakkjában, a sas-arcot 
környező oroszlánsörénnyel. Udvarias taps fogadta, 
de várakozással teljes taps, úgyszólván kérdőjel
szerű. Kopogtatott és meglendítette a pálcát. A ze
nekar rázendített a „Les préludes“ színes, dallamos 
muzsikájára. Ez nagy tetszést keltett, ami a mű 
melodikus voltára és a szerelmi főtéma megveszte
gető kedvességére való tekintettel várható is volt. 
Szép, meleg taps.

— Eddig nagyszerű, — ágált Hans izgatottan 
a művészszobában, — csak így menjen tovább is.

Az „Ave Maria“ következett, vegyes karral, 
orgonával. Ez már kissé nehezebb mű volt, biztos 
és jó énekkar kellett hozzá, mert a helyenként bá
tor és szokatlan harmonizálás a szokványokkal dol
gozó dalárdistákat könnyen megzavarhatta. Amint 
ahhoz a részhez ért Franci, mikor a „fructus 
ventris tűi“ szövegénél a szólamvezetést váratlanul 
átkanyarította a szoprán felett a tenorhoz, elfelej
tett vezényelni. Mint kíváncsi hallgató állt ott az 
emlvényen maga is, nem mint vezénylő. S mikor 
a tenor szerencsésen átesett a maga ütemein, ő a pál
cát újra meglendítve mélabúsan, majdnem humoro
san arra gondolt, hogy mi haszna mindennek: váj
jon hányán vannak a teremben, vájjon vannak-e 
csak ketten is, akik azonnal észreveszik, hogy
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ennek a szerzeménynek ebben a pillanatában mit 
mondott a költő?

Lement ez is, nem követte ugyan orkánja a 
tapsnak, de taps mindenesetre volt. Most Hans lé
pett elé és leült a zongorához. Biztató és szeretet
teljes pillantást vetett mesterére, mintha azt 
mondta volna: ne félj, én itt vagyok, mi ketten ért
jük egymást. Az Esz-dur-zongoraverseny követke
zett, amelyben Hans játszotta a zongorát. S mikor 
Franci felemelte a pálcát, a gondolat villámgyorsa
ságával szaladt keresztül szerzői lelkén a fohász: 
„Istenkém, én a tömeg tetszésével csakugyan nem 
törődöm, te tudod legjobban, de ezt a művemet, 
édes gyermekemet, nagyon szeretem, add, hogy ezt 
mégis csak nagyon megtapsolják.“ A pálca lendült, 
a zene megcsendülésében volt valami visszahozha- 
tatlan és izgalmas. Eddig csak egyszer került még 
hallgatóság elé ez a szám: a weimari udvar csa
ládias hangulatában, házi hangversenyen: a ven
dégszereplő Berlioz vezényelt ott, és Franci maga 
ült a zongoránál.

Most ő vezényelt és feladatát igen hűtlenül tel
jesítette. (Figyelme nem a zenekarnak szólt, hanem 
annak a két élőlénynek, akik lelke számára oly 
sokat jelentettek: Hansnak és a zongorának. Szeme 
előtt Hans és a zongora, háta mögött az első sor
ban Cosima, köröttük mindent átfogó naprendszer
ként a szerzemény zengése.

Hans tökéletesen játszott. Hajszál híján úgy, 
mint ő maga játszotta volna, aki a zongorán, több 
volt a tökéletesnél. Mikor a zongora férfias erővel, 
heroldszerűen kiáltotta a főmotívumot, Franci hal
kan, boldogan vele dúdolta az erősen lüktető, kemé
nyen kikovácsolt lejtést : „tárarampam-ratatam“ .
És elmosolyodott, mert eszébe jutott, hogy Hans ezt 
a szöveget szokta mondogatni erre a két ütemre: 
„Dies versteht ihr Alle nicht!“ Mît tudtok, ti sza
marak. Valóban mit tudhattak első hallásra a leg-
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jobb fülek is abból, hogy a zeneszerző egymásba 
font két kromatikus, szűkített szeptimakkordot, 
amelyek félfokon követték egymást? Mit tudhatott 
az egész mű áttekintő gondolatából, amely a „Quasi 
adagio“ és a lírai tétel közé közvetítő ellentét gya
nánt a triangulusoktól pikáns scherzo-tételt iktatta? 
Hogyan érezhették volna ki a gondolatok gazdasá
gosan szétosztott zenekari adagolásából azt a sajá
tos Liszt-modort, amely senki máshoz hasonlóan 
fogta össze és kerekítette le a maga mondanivaló
ját? Hans ott a zongorán nem kisebb dolgot művelt, 
mint összegezte azokat az eredményeket, amelyeket 
a földkerekség első zongorajátékosa temérdek töp
rengés, gyötrelmes viaskodások, elmondhatatlan 
önsanyargatás és hajszolás árán szedett össze senki 
által még nem járt bércek, senki által még nem 
látott magaslatain. Mit felelhet ilyenkor az, aki a 
sohasem hallottat először hallja? Még ha jóindulat 
és bizalom lakik is benne, csak habozó tapssal vá
laszolhat: ez érdekes lehet, de én még nem értem 
egészen.

Ez a habozó taps be is következett. S ami me
legség volt még benne, az is bizonyára külsőségek
nek szólt, Hans bámulatos zongora-tudásának, ro
konszenves voltának, a híres zeneszerző érdekes 
egyéniségének, megjelenése ellenállhatatlan varázsá
nak. Ott hajtották meg fejüket mindaketten a do
bogón. És mindaketten lenéztek az első sorba, oda, 
ahol Bülowné ült a leányokkal. Anya tapsolta a 
fiát, apa köszönte meg leányainak tapsait. S köz
ben a dobogót és nézőket összekötő tűzfalként lob
bant meg a Hans és Cosima kezdődő szerelme.

A zongoraverseny után a Tasso-szimfónia kö
vetkezett, a hangulat elég melegnek mutatkozott. 
Végül bemutató következett: a legújabb munka,
Dávid király tizenharmadik zsoltára, amelynek ze
néje az esztergomi mise magasztos munkájának 
mellékes lélegzetvételeként készült, az istenséghez
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való íelemelkedés mindenről megfeledkezett, boldo
gan zengő perceiben.

Uram, miglen felejtkezel el rólam minde
nestül fogva? Miglen rejted el a te ortzádat 
előlem?

Miglen tanátskozom az én lelkemben? Ke
serűségemet naponként miglen kordom szívem
ben? Miglen magasztaltatik fel ellenségem 
énrajtam?

Nézz reám és hallgass meg engem, én uram
istenem, világosítsd meg szememet, ne aludjon 
el a halálban.

Hogy valamikor ne mondhassa az én ellen
ségem: meggyőztem őtet, és az én háborgatóim 
ne örüljenek, hogy megeséndem.

Én pedig a te jó kedvedben bízom, örven
dez az én lelkem a te segítségedben. Éneklek az 
Ümak, mert jót tett velem.

Felhangzott a mélységből kiáltó ember pana
szos tenor-szólója, a zenekar és énekkar bugása 
adta hozzá a fájdalmas elhagyatottság, a sötétben 
könnyező árvaság, de aztán a felcsillanó, égre néző 
reménység hátterét. A biblia öt versén keresztül 
harsogott, nyögött, zokogott a zenei panasz és ujjon
gott a zenei remény, hogy a végső A-dur harsonás, 
dobszótól lüktető, hatalmas örömével fejezze be a 
berlini hangversenyt: „Éneklek az Űrnak, mert jót 
tett velem.“

A zeneszerzőt melegen tapsolták, háromszor 
kellett a művészszobából visszatérnie a dobogóra, a 
közönség, amely nem gondolt távozásra, újra és 
újra látni akarta. Másnak ezt nem lehetett nézni, 
mint igazi sikernek. A két lány szeme könnyes volt 
a büszke örömtől, mikor Bülownéval besiettek a 
művészszobába Francihoz és Hanshoz. S az apának
elég volt látnia a Hans és Cosima félszeg, zavart£ ' : ‘ '"1 ’ ' * •* ? * '  ̂“
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kézszorítását, hogy boldogsága gyermekeiben is, 
muzsikájában is teljes legyen. A hangverseny után 
még díszvacsora következett, ahol mindenki az új 
zene nagy sikeréről beszélt; kétségtelennek mon
dotta mindenki, hogy Liszt Ferenc, a zeneszerző, 
kezdi utólémi a nagyközönség ítéletében Liszt Fe
rencet, a zongoraművészt. És nyilvánvaló volt, hogy 
másnap a sajtó sem tehet egyebet, mint hogy két
ségbevonhatatlan sikerről adjon számot. Csak Hum
boldt, a kedves és bölcs öreg tudós, mondta beszél
getés közben az ünnepeltnek:

— A zenekritikától ne várjon sokat holnapra. 
A berlini zenekritika beteges örömét leli abban, 
hogy elpusztítson mindent, amit maga előtt lát.

Franci udvariasan bólintott az öregúr megjegy
zésére, de igazságtalannak és rémlátónak vélte. 
Azokról, akik Berlinben ez idő szerint zenebirála- 
tokat írtak, nem volt nagy véleménye. De ahol a 
siker szemmellátható, ott a hozzánemértés sem álla
píthat meg egyebet, mint sikert.

Másnap Hans ébresztette fel. Ott állt az ágya 
előtt és nagy halom lapot tartott a kezében. Leta- 
gadhatatlanúl sírt. Szája vonaglott, szeméből ned
vesség szivárgott a kedves, hű Hansnak. Franci 
sokat ivott a banketten, csak lassan ébredt öntu
datra. És látván a dúlt fiatalembert, kezdte meg
érteni, hogy a sajtóval valami baj van.

— Mit írnak? — kérdezte az ágyban felkönyö
kölve.

— Gazemberek, szamarak, hitvány alakok! — 
mondta Hans csikorgó foggal.

Franci egymás után futotta végig a bírálatokat. 
Zenéjét a sajtó egyhangúlag visszautasította. „Liszt, 
úgy látszik, képtelen arra, hogy zenéje képtelensé
géről meggyőzze önmagát.“ Egyik sajnálkozással, 
másik vállveregető részvéttel, harmadik tajtékzó 
haraggal hirdette, hogy a nagy zongoraművész mint 
zeneszerző teljesen hamis vágányokon jár és amit
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csinál, az hasznavehetetlen, érdektelen, merénylet a 
művészet örök szabályai ellen. A dühös förmedvé- 
nyeken még át lehetett futni a megvetés mosolyá
val, de azok a cikkek, amelyek szemmellátható 
tisztelettel és jóakarattal sajnálkozva mondták ki 
zenéje felett a halálos ítéletet, azok fájtak. A büszke 
ember, aki olyan könnyedén szokta kimondani, 
hogy a jövőnek dolgozik, nem a mának, és a meg- 
nem értők magasztalása vagy gáncsa egyaránt kö
zömbös neki, most izgatott szívdobogással, elkép- 
pedve látta önmagában az érzékeny fájdalmat. Nem 
tagadhatta: ezektől a kritikáktól égetően és kínzóan 
szenvedett.

De délutánra már megcsillapodott. Már megta
lálta önmagát és mosolyogva tudott beszélni a sú
lyos sajtó-kudarcról:

— Most látom, milyen alacsony mesterség vir
tuóznak lenni. Virtuóz-koromból örököltem a sajtó 
iránti érzékenységet, amely kicsinyes, földön járó 
és hozzám nem méltó. Sokat kell még nevelnem 
magamon, míg Ízlésem szerint való művész leszek.

— Csak a munkakedvedet ne veszítsd el, — 
mondta Hans aggodalmasan, és szorongatta atyai 
barátja kezét.

— Nem vesztem el, ne félj. Az ilyen napok 
arra tanítanak meg, hogy szép dolog messze a töme
gek előtt járni, de szomorú is. Egy egész kicsit 
hasonlít a vértanuk sorsához. Annál szebb. Beetho
venről az A-dur szimfónia után azt írta egy prágai 
lap, hogy megérett a bolondok házára. Én végzem 
tovább a dolgomat, mert hiszek benne, hogy köte
lességet teljesítek. Ne félj, Hans fiam, nem nézünk 
sem jobbra, sem balra. Megyünk tovább.

— Megyünk tovább, — ismételte a maga csen
des és komoly módján Hans, — te is, Wagner is, 
és mögöttetek én is. Tegnap egész este az volt az 
érzésem abban a teremben, hogy hárman vagyunk 
ott jelen: mi ketten és Wagner,
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Cosima eszes tekintete ragyogva nézett a két 
emberre, apjára és titkos választottjára.

Franci aztán visszautazott Weimarba, a kará
csonyt a hercegnővel, Magneotval és tanítványai
val töltötte. Az ünnepek alatt kapta Hülsen gróf 
levelét: nem tenné-e meg azt a szívességet, hogy 
eljönne Berlinbe és részt venne a Tannhäuser 
néhány próbáján, mert ők számos részletkérdésben 
sehogysem tudnak eligazodni.

— Nagyszerű, nagyszerű, — ujjongott Carolyne, 
— ugye hogy mégis magára szorúlnak! Most csak 
üljenek ott és egyék meg, amit főztek! És Wagner 
is majd rájön, ha a darabja megbukik, hogy meny
nyit ér ő a maga segítsége nélkül. Jaj de boldog 
vagyok!

— Ne legyen boldog, kedves Carolyne, mert én 
holnap utazom Berlinbe.

— Micsoda? Ezt komolyan mondja? Franci, az 
Isten szerelmére, hát nincs magában egy cseppnyi 
önérzet?

— Bosszúi ítéli meg a helyzetet. Itt nem az én 
személyemről van szó, hanem az ügyről. Nem érti? 
Az Ügyről! Holnap utazom.

Utazott. Beült a próbákra, dolgozott, magyará
zott, rekedtre beszélte magát, ott maradt a bemu
tatóra is. Erzsébet szerepét Wagner unokahúga, 
Johanna, énekelte, azzal külön korrepetált, izgúlt, 
bátorította és kísérgette. És a bemutató másnap
ján maga ment a postára táviratozni: „Tegnap 
Tannhäuser kitűnő előadás remek rendezés határo
zott siker gratulálok Liszt.“ Weimarból hosszú le
vélben a részletekről is beszámolt. Azonkívül érte
sítette Wagnert, hogy Bécsbe utazik, mert ott diri
gálnia kell, oda kéri a Wagner válaszát.

Mihelyt megérkezett a rég nem látott Bécsbe, 
már várta is a válasz. „Kedves Franz, talán meg
kaptad már egy más úton írt másik levelemet. Jelen 
soraimban is felvetem az abban felvetett kérdést és
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ezennel megkérdezlek: juttathatsz nekem ezer fran
kot visszaadási kötelezettség nélkül? Nem volna 
lehetséges, hogy a következő két esztendőben arról 
a bizonyos magas helyről évente ezer frankot adass 
nekem?“

Mikor ideért Franci, úgy mosolyodott el, mint 
a tilos zúgóban fürdő gyerek. Arra gondolt, hogy 
Carolyne nincs most mellette és ezt a levelet soha
sem fogja felolvasni.

XVII.

Bécsben Mozart születésének századik forduló
ját ünnepelték s a rendezőknek az a gondolatuk tá
madt, hogy a X V n i. század csodagyermekének 
emlékhangversenyét a X IX . század csodagyermeké
nek kell vezényelnie. Ö boldogan vállalta a fel
adatot: két nagy hangversenyt vezényelt, a mű
soron csak Mozart-művek szerepeltek.

Ekkor látta először hazája uralkodóját. Az 
udvari páholyban megjelent a császár, a huszonhat 
éves uralkodó, hófehér tábornoki kabátján az érdem
rendek csillogó sokaságával, nyakában az arany- 
gyapjúval, mellette a bűvölő szépségű Erzsébet 
császárné. Franci kilépvén a dobogóra először az 
udvari páholy felé hajolt meg. A fiatal császár 
nem vetett rá ügyet, hátraszólt valamit a kíséret
hez, de a tündöklő császárné alig észrevehetően meg
biccentette dús hajkoronájú fejét és a messzelátót 
azonnal szeméhez emelte. Szépek voltak, ragyogóak 
és fiatalok, volt együttes megjelenésökben valami 
mesebeli módon vonzó. S Franci, mikor már vissza
fordult, hogy pálcájával kopogjon, Batthyány 
Lajos grófra, pozsonyi házigazdájára, gondolt. 
Meg a többiekre, a tizenháromra, a lelőttekre és 
kötéllel megfőj tottakra. Magyarnak érezte magát és 
nem tudott érzéseiben eligazodni. De ez csak úgy 
átfutott gondolatain, aztán átadta magát a Gé-moll
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szimfónia szépségeinek. Bées, az ő régi és kedves 
Bécse, most is lelkes szeretettel tűntetett mellette, 
mint harminc esztendeje a kisfiú mellett. Az utolsó 
szám után akkora volt az ünneplés, hogy percekig 
ott kellett állnia a dobogón a ropogó tapsok özöné
ben. A feldíszített dobogón ott állott Mozart mell
szobra, rajta ünnepi babérkoszorú. Egyszer csak 
fogta magát az első sorban álló bécsi polgármester, 
felment a szoborhoz, levette róla a babérkoszorút és 
átadta Francinak. A  taps tomboló erőre kapott. Ö 
felnézett az udvari páholyba, látja-e a császári pár 
ezt a sikerét a magyar alattvalónak? De a páholy 
ekkorra már üres volt.

Franci Eduardnál lakott, nála jóval fiatalabb 
nagybátyjánál, a belvárosban, a Schottenhof nevű 
nagy házban. Egyetlen rokona volt ez az Eduard, 
akivel érintkezett, gyakran váltottak levelet, nagyon 
szerették egymást. Mivel rokoni viszonyukat élet
koruk valósággal kómikussá tette, jókedvűen meg 
állapodtak abban, hogy eltörlik magok közt az 
unokaöccs és nagybácsi viszonyát és egyszerűen 
unokafivéreknek fogják egymást tekinteni. A bécsi 
unokaíivér a jogi pályán működött és máris olyan 
híre volt, hogy ő a bécsi bűnügyi tárgyalások 
ügyészi karának legjobb szónoka. Soronkíviil lépett 
elő, most már várta az államügyészi kinevezését. 
Családot is alapított, egy katonatiszt leányát vette 
feleségül, volt már egy kisfia is, akinek Franci 
volt a keresztapja és Liszt Ferencnek hívták azt is.

— Hol az a nagy legény, hadd látom!
— Ilyenkor már alszik, — felelte Henriette, a 

fijatal mama, — de ha lábujjhegyen jársz, meg
nézheted.

Franci megnézte a csipkefüggönyös ágyacská- 
ban szuszogó Liszt Ferencet. Egészséges, pufók 
jószág volt a keresztfiú, szüleinek előadása szerint 
semmiféle más gyerekhez nem volt hasonlítható. 
Eduardnak is, Henriettének is legtöbb mondata
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így kezdődött: „Nem azért, mert az én fiam ...“ 
Pedig Eduard rendkívül eszes és kitűnő koponya 
volt máskülönben, olvasott, érdeklődő, magas vi
tákra hajlamos ember, zongora-tudása messze túl
haladta az átlagot. Eokona Esz-dur versenyét 
egész jól tudta játszani. De Francit főként a családi 
összeköttetés vonzotta benne. Ha Eduard azt kér
dezte tőle Liszt mamáról, hogyan érzi magát Párizs
ban Anna néni, egyszerre otthonos melegség fogta 
el, házasság nélküli szerelmeinek zavaros gyerek- 
ügyei közepette a derekas polgári tisztaság légköré
hez tartozónak érezte magát ezen az Eduardon ke
resztül.

— Ez kicsoda? — kérdezte egy tojásdad keretbe 
foglalt miniatűr-arcmásról.

— Az én nagybátyám, Riehler báró, — felelte 
Henriette, — deutschmeister-ezredes, nagyon kedves 
ember.

Franci látatlanban is azonnal szerette a 
deutschmeister-ezredest. Aztán Ádám nagypapáról 
beszélgettek, Daniel rendkívüli eszéről és szín jeles 
bizonyítványairól, a leányokról, Cosima lassan 
bimbózó szerelméről. Henriette tele volt izgatott 
kérdésekkel: hány éves az a Bülow, mennyi fizetése 
van a zeneiskolában és ami a legfőbb, szereti-e az 
édesanyját. Mert olyan fiatalemberből, aki az édes
anyját nem szereti, jó férj nem lesz soha. Erre 
mind a két férfi kedélyesen gúnyolni kezdte a jó 
Henriettet, hogy fiúgyermeke lévén hazabeszél, 
Henriette megsértődött, ők kibékítették, tejeskávé 
és kuglóf naiv, léleksimogató hangulatában teltek az 
órák és Franci csodálkozva mondogatta magában: 
először érzi felnőtt életében, hogy otthona van. 
Ebben a pillanatban az a sejtelem villant meg elmé
jében, hogy vagy benne, vagy Carolyneban lehet a 
hiba, de az Altenburg sem adja neki az otthon 
érzését.

A schottenhofi ügyészi lakás szeretetteljes nyu-
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galmát még Franci bécsi napjai alatt tanakodó iz
galom verte fel. Francihoz felszólítás érkezett a fő- 
udvarmesteri hivataJlbólí, I hojgy rtiivel őfelsége 
Erzsébet császárné udvari hangversenyt óhajt ren- 
deztetni, az udvar szívesen látná, ha ezen a hang
versenyen a zongoraszámot Liszt Ferenc látná el. 
A főudvarmesteri hivatalnak ezt az üzenetét egy 
roppant méltóságteljes és merev udvari úr mondta 
el, aki külön ezért eljött a Schottenhofba. Franci 
csak egy pillanatig gondolkozott, aztán fejét rázta.

— A felszólítás nagyon megtisztel, de rossz 
helyre érkezett. Én már nem vagyok zongoraművész. 
Más pályára léptem. Zeneszerző vagyok. Ha a fő- 
udvarmesteri hivatal ezen a hangversenyen vala
melyik művemet óhajtaná előadatni, ezt igen nagy 
megtiszteltetésnek veszem.

— Hogy értsem ezt? Hogy nem méltóztatik fel
lépni?

— Valóban úgy. Én már nem zongorázom nyil
vánosan.

— De uram, talán nem méltóztatott jól érteni: 
arról van szól, hogy a császári pár előtt játsszék.

— Ha csak a felséges császári pár lesz jelen, 
akkor természetesen boldogan játszom, sőt ez lesz 
pályám egyik legszebb estéje.

Az udvari úr nem szólt semmi többet, csak 
annyit, hogy mindezt a kegyelmes úrnak jelenteni 
fogja, de nem hiszi, hogy ezt a választ a kegyelmes 
úr a fennálló szokásokkal egyezőnek találná. Aztán 
megbiccentette fejét, összeütötte sarkát és elment. 
Eduárd nem volt otthon, csak délben értesült a 
dologról. Rémülten kapott a fejéhez.

— Franci, mit csináltál? Örökre elrontottad a 
bécsi udvarnál a dolgodat.

— Azt nem hiszem. Bizonyára van ott műértő 
ember, aki tudja, hogy én már túl vagyok ezeken 
a dolgokon.

Harsányi Zsolt: Magyar Rapszódia TTI 17
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— Ez nem műértés kérdése, a bécsi udvart is
merni kell. Nagy hibát csináltál. Szaladj a Burgba 
és tedd jóvá.

Ezen összevitatkoztak. Hiába volt Eduard a Lan
desgericht vitatkozó esze, ebben a vitában alul
maradt. Belátta, hogy Francinak a művészet magas 
szempontjából igaza van. De azt fenntartotta, hogy 
ezt az ügyet az udvar gondosan számon fogja tar
tani. Franci vállat vont.

— Valaha, nyegle virtuóz koromban azt feleltem 
volna erre, hogy fütyülök a főudvarmesteri hiva
talra. Most már nem mondom. Eszem ágában sincs 
olyan ízléstelennek lenni, hogy mindenáron tiszte
letien legyek az uralkodóval szemben. De a művé
szet nekem vallásom. Ha a vallásom ellen szólítaná
nak fel valamire, azt sem vállalnám.

Ennyiben is maradt a dolog és Franci nem lé
pett fel az udvarnál. Megcsókolta a kis Liszt Ferenc 
pufók pofácskáját, megölelte az Eduard-házaspárt 
és visszautazott Weimarba. Hogy fellép-e bármilyen 
udvari hangversenyen, vagy sem, annál sokkal na
gyobb problémát kellett most nyugodtan és körül
tekintően rendbehoznia. Az esztergomi mise, amelyre 
Scitovszky hercegprímás Augusz báró útján kérte 
fel, már régóta teljesen készen volt. Mióta muzsikát 
írt, soha művének bemutatása akkora várakozással 
és boldog izgalommal nem töltötte el, mint ezé. Ügy 
fogta fel, mint élete legszebb és legnagyobb imád
ságát. Hogy a magyar katolicizmusnak rangban 
legelső székesegyházát ezzel az ő imájával szentelik 
fel, azt hű és mély hite legszebb jutalmának tekin
tette. Vallásosságában mindig volt valami a gyer
mek rajongásából, s most ezzel a gyermeki egysze
rűségű katolicizmussal valami olyasfélét érzett, 
hogy miséje bemutatásával a jó Isten előtt lesz 
sikere. És ezt a sikert valami érthetetlen, kiderít
hetetlen veszedelem kezdte fenyegetni.

Az első zavaros hang akkor bukkant fel ebben az
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áhitatos örömű dologban, mikor a hercegprímás 
egyes aggodalmakat közölt vele levélben. Megírta, 
hogy a bazilika felszentelés! szertartása legalább 
négy órát fog igénybe venni, a közönség nagyon 
fáradt lesz és ez talán árt a misebemutató művészi 
reményeinek. Jobb volna talán nem a felszentelés
kor, hanem valami más ünnepen, például húsvétkor 
bemutatni a művet. Ajkkor a Liszt-mise jobban is ér
vényesülne, felszenteléskor maga a felszentelés a fő- 
esemény, a mise másodrendű üggyé válik, ha bele
ékelik egy ilyen nagyobbszerű szertartásba. A her
cegprímás szíves és óvatos hangú sorai között nem 
volt nehéz megérteni a főpap igazi aggodalmát: a
mise talán zavarni fogja a szép és nagyszerű cere
móniát. Franci azonnal válaszolt és megnyugtatta a 
főpapot: a mise nem zavarja majd a szertartást s 
hogy éppen a felszenteléskor mutassák be, arról ő 
nem szeretne lemondani.

Ezzel az ügy elintézettnek látszott. Most aztán 
hosszú hónapok szünete után hír jött Pestről, hogy 
a Bazilika avatásának határnapját kitűzték augusz
tus utolsó napjára, Franci küldje a partitúrát Esz
tergomba. Az ő miséjét fogják játszani a felszente
lésen, a hercegprímásnál tartott értekezlet elhatá
rozta, hogy a szükséges énekkart a Nemzeti Színház
tól fogják kölcsönkérni, de csak nyolcvan embert, 
mert a bazilika karzatain több énekes nem fér el. 
Ez már rosszul esett neki. Hatalmas énekkarra gon
dolta el az egészet. De a partitúrát azért elküldte. 
Válaszul a régi jó barát, gróf Festetics Leó, levelét 
kapta. Megdöbbentő levél volt, éppen a jó baráttól 
megdöbbentő. Festetics, mint tagja a hercegprímás 
által felkért bizottságnak, elég hűvös hangon azt 
közölte vele, hogy a mise méltó előadása lehetetlen
nek bizonyult, mert túlságosan nagy apparátust 
kíván, erre pedig nincs pénz, a Bazilikában el sem 
fé(r annyi előadó, amennyit a szerző előírt. Egy szó, 
mint száz: célszerű lenne, ha Franci saját elhatáro-

17*
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zásából lemondana arról, hogy a Bazilikát az ő misé
jével szenteljék fel.

Mi ez? Festetics ez, a régi barát, akinél lakott, 
aki a díszkardot nyújtotta át neki, akiben eddig leg
hűbb és legbensőbb otthoni testvérét tudta? Miféle 
ármány settenkedik itt a mise körül? Soká töpren
gett, hogy mit válaszoljon. Ha bármi másról lett 
volna szó, egyetlen mozdulattal odadobta volna az 
egészet, ha nem büszkeségből, már csak hiúságból is. 
De vágya most erősebb volt, mint büszkesége. Hosz- 
szú tanakodás után szerény és engedékeny levelet 
írt Festeticsnek: hajlandónak mutatkozott lemon
dani a vegyes karról és átírni az egészet csak férfi 
hangokra. Most már leplezetlen volt a gróf viszon
válasza: kereken megírta, hogy ő a misét nem tartja 
alkalmasnak a felszentelés ünnepére. A mise nem 
tarthat tovább negyven percnél, ez pedig hosszabb, 
egy óránál is. Idő sem lesz a betanításra, a karokat 
annyi időre, amennyi a próbákhoz kell, nem fizet
heti senki. Szóval a mise nem kell. Tetőzte ezt a 
hideg visszautasítást Festetics levelének egyik egye
nesen sértő passzusa: felszólította Francit, hogy a 
karszemélyzet dolgában az ő megkerülésével ne kísé
relje meg Rádayhoz, a Nemzeti Színház igazgatójá
hoz fordulni.

Francival megfordult a világ. Festetics Leó gróf 
nyíltan ellenségévé változott. De miért? Az egész 
ügy megfoghatatlan volt előtte. Mélyen lesújtva, 
tehetetlenül tűnődött a rejtélyen, szótalan lett, ide
ges és ingerlékeny. Hosszú évek óta ennyire le nem 
sújtotta semmi. Ennek a fejbeütöttségnek legsöté
tebb és legfájdalmasabb idején, amely zeneszerzői 
pályájának legszebb vágyát siratta, jött azonban egy 
másik levél, amely emberi mivoltának legszebb 
vágyát teljesítette. Hans megkérte tőle Cosimát fele
ségül.

„Több az szerelemnél, amit Cosima iránt
érzek. Az a gondolat, hogy még közelebb jutha-
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tok hozzád, akit jelen, és jövő létem tulajdon
képpeni alapítójának és mozgatójának tekintek, 
minden boldogságot magában foglal, amit a földi 
élettől várok. Cosima nemcsak mint a te neved 
hordozója, múl felül előttem minden más nőt, 
hanem mert annyira hasonló is hozzád, mert 
annyi tulajdonságával hű tükre a te egyénisé
gednek. S mivel ő megengedi nekem, hogy sze
ressem, nem kell imádatomat eltévelyedésnek 
hinnem, sem szándékomat üres ábrándnak, amely 
felett napirendre kellene térned. Jó lelkiismeret
tel biztosíthatlak: érzelmeim megvallása után 
semmit sem tettem, hogy magamhoz láncoljam 
őt, semmivel sem igyekeztem magamat emelni 
Cosima előtt, s a te leányod iránt érzett tiszte
letnél fogva mindig jogosultnak tekintettem őt, 
hogy ha csalódott bennem, szavát megmásítsa. 
Ennek már hat hónapja és úgy látom, hogy 
leányod megtartotta irántam hajlandóságát. 
Most tehát azt hiszem, még több joggal kérhet
lek, ha bármihez egyáltalában jogom van: egyez
zél bele, hogy Cosimát jegyesemnek tekinthes
sem. Esküszöm, hogy ha ő bármikor csalódik 
bennem, bármennyire szeretem, egy pillanatig 
sem fogok habozni, hogy feláldozzam magam és 
szabadságát visszaadjam.“

Franci megkönnyezte ezt a levelet. Túlságosan 
ideges is volt a mise hercehurcái miatt, minden 
apróság kizökkentette a kerékvágásból, ez a nagy 
öröm annál jobban hatott rá és úgyszólván mély 
hálát keltett benne. Azonnal válaszolt a fiataloknak, 
meghatott szeretettel áldotta meg őket, csak azt 
kötötte ki, hogy egy esztendeig várjanak még. Elég 
fiatalok ahhoz, hogy érzéseik állandóságát ezzel az 
évvel megpróbálják.

Most már több erővel állta azt a fájdalmat, 
amelyet Festetics érthetetlen visszautasítása okozott
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neki. És apai boldogságával a lemondó, apatikus 
mozdulatlanság helyett lassan a tetterő is visszatért 
beléje. Talán még nincs minden elveszve. Még akkor 
sem adott fel végleg minden reménységet, mikor a 
hercegprimás hivatalosan értesítette, hogy a mise 
bemutatásáról sajnálattal kénytelen lemondani. Irt 
Augusz bárónak, akinek barátságában eddig nem 
csalatkozott. Irt Erkel Ferencnek. Irt mindenkinek, 
akiről elképzelhette, hogy szava lehet a primási ud
varnál. Egymásután jöttek a válaszok s ő Weimair- 
bán nap nap után olvasta különböző levelekből való
ságos naplóját annak a hadjáratnak, amelyet Feste
tics még mindig folytatott az ő miséje ellen. Pesten 
és Esztergomban két párt alakult. Az egyik minden
áron a Liszt-misét kívánta, a másik ellenezte. Most 
már a lapokban is kipattant a harc, a pesti újságok 
lépten-nyomon híreket közöltek a csatáról. Kitudó
dott, hogy a Pesti Hangászegylet, amelynek Franci 
legnagyobb jóltevői közé tartozott, emlékiratban 
kérte a prímástól a Liszt-mise kitűzését. Viszont Fes
tetics végigjárta a Nemzeti Színház kóristáit és buj- 
togatta őket, hogy a Liszt-misében ne óhajtsanak 
szerepelni.

A sajtó bőséges és feltűnő közlései most már a 
Franci művészi tekintélyét tették kockára. Ha ebben 
a küzdelemben alúl marad, az elviselhetetlen szégyen. 
Magyarországnak ő volt világhírű muzsikus fia, ma
gyar volt és katolikus, minden tekintet őt jelölte ki 
a felszentelési mise szerzőjéül s a mise már készen 
is volt. A huzavona most már vérre ment. Külföldi 
lapok is kezdtek beleszólni az ügybe. A bécsi „Blätter 
für Musik“ nem minden káröröm nélkül ezt írta fel
tűnő közleményében: „Lisztet, a világnagyságot, 
akiért egész Németország dalegyletei versengenek, 
megtagadta saját hazája.“ Franci leült és válaszolt a 
prímás lemondó levelére. Őszintén elmondta, hogy a 
mise elő nem adása igen fájdalmasan hatna mű
vészi igyekezetére; nemcsak meglepte, hanem mélyen
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el is szomorította, hogy otthon nem kellenek az ő 
szolgálatai. A miséje ellen felhozott érvek egyike 
sem állhat meg, kéri a prímást, tegye fontolóra vég
leges döntését. A levél elment, Augusz báró fáradha
tatlanul szervezkedett, dolgozott. Festetics hangosan 
hirdette, hogy a prímás tekintélye nem engedheti 
meg az egyszer már kimondott döntés megmásítását. 
Zúgott, nyüzsgött az egész otthoni világ, a sajtó tele 
volt a mise bonyodalmaival. És ekkor egy rekkenő 
nyári napon megjött Scitovszky végső döntése Wei- 
marba: az esztergomi Bazilika felszentelésén a Liszt
misét fogják bemutatni.

Franci ujjongott az örömtől. Nagyon kellett 
sietnie, az esztergomi ünnepség határnapjához alig 
hiányzott egy hónap. Nagy sietséggel elintézte min
den függő dolgát Weimarban, aztán útra kelt. Három 
héttel a felszentelés előtt érkezett Esztergomba. Nem 
ment Pestre, itt szállt le előbb a hajóról, mert rop
pant türelmetlenség sarkalta, hogy megnézze a Ba 
zilikát és találkozzék a hercegprímással. A hajóállo
máson Fekete Mihály címzetes püspök gyanánt mu
tatkozott be neki egy papi ember, aki a hercegprí
más nevében ment ki eléje. De alig tudott figyelni a 
kedves papra, teljes figyelmével az ormon büszkél
kedő bazilikára tekintett. A román benyomású vado
natúj székesegyházról nem tudta szemét levenni. Az 
lesz színhelye az ő szívből fakadt miséjének.

Csak éppen kezet mosott a Fekete püspök lakásá
nak vendégszobájában, már ment is a hercegprímás
hoz. A főpap tüntető melegséggel fogadta és moso
lyogva nyújtotta feléje mindkét kezét:

— Hát mégis! Post tot discrimina rerum!
— Vidi iam alios ventos, — felelt Franci azon

nal, latin viszont-idézettel.
— Helyes a válasz — bólintott a prímás, — csak 

ki kell tartani mindig, az a fő. De milyen jól kezeli 
a latin nyelvet. Ezt különben a miséből is megállapí-



264 HARSÁNYI ZSOLT

tottam, mert egy kicsit magam is értek muzsikához 
és a vezérkönyvben lapozgattam már.

— Kimondhatatlan hálát érzek Eminenciád 
iránt, hogy megmentett a legnagyobb szégyentől, 
amely mint magyart, katolikust és zeneszerzőt há
romszorosan ért volna. Meglátja Eminenciád, a jó 
Isten nagy sikerrel fogja megáldani ezt a jótétemé
nyét. Már alig várom, hogy hozzáfoghassak a mun
kához. Felmehetnék mindjárt a Bazilikába, amelyet 
kívülről már megcsodáltam?

— Ugy-e szép? Azonnal felmegyünk, magam 
fogom kalauzolni.

Már szedelődzködtek is és mentek. Fent a mai- 
terszagú, vadonatúj épületben még állványok és me
szes dézsák zárták el az utat, hegyesen fütyörésző 
festőlegények dolgoztak létrákon és a pallér Isten 
házába nem illő káromkodása hallatszott. A főpap 
és társasága közeledtére tiszteletteljes csend lett, a 
munkások szájtátva bámulták a hosszúhajú idegent. 
Scitovszky bő és lelkes szóáradattal magyarázta a 
főoltár, a falfestések, a mennyezet különböző szépsé
geit, de Franci alig tudta türelmetlenségét palás
tolni: az énekkar helyét akarta mindenáron látni 
már és megpróbálni az orgonát. Végre feljutottak a 
kórusra. Bizony az szűk volt az ő zenéjének elkép
zelései számára. De mikor leült az orgonához és ujjai 
alól eléfuttatta a Bach-fuga hangjait, a hatalmas 
búgás boldogsággal remegtette meg lelkét: már
érezte azt a napot, mikor az ő miséjének hangjai 
fognak erről az orgonáról felszállóm, a kis Eszter
gomból egyenesen Isten lábai elé.

A szemle nem tartott sokáig. S ő már futott 
volna egyenesen Pestre, hogy a próbákkal egy percet 
se késlekedjék. De aznapra még ott marasztották 
Esztergomban. A primásnál vacsorázott és egész este 
semmi másról nem volt szó, mint a nagy ünnep bo
nyolult rendezéséről. Megtudta, hogy a császár is 
jelen lesz az ünnepi nagymisén, több főherceg, kül
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földi vendégek, soha nem látott díszes sokaság Esz
tergom számára. Beszélgetés közben mindenáron sze
rette volna kitudni, hogy miféle érthetetlen akna
munka akarta itt az ő miséje dolgát elrontani, de 
egyenes választ nem igen kapott. A prímás szemmel- 
láthatóan örült, hogy túl van ezen a kényes és áldat
lan harcon és pletykát sem akart csinálni, nehogy 
még a nagy ünnepségre összegabalyítsa az embere
ket. De a primási titkár, Fekete püspök, beszédesebb 
volt, mikor visszavonultak aludni. Elmondta, hogy 
Festetics Leó milyen szikrázó hévvel dolgozott a mise 
ellen. Olyanokat írt a primásnak, hogy „eszébe ne jus
son ennek a zenei értelmetlenségnek mecénása gya
nánt szerepelni és dicső nevét odaadni arra, hogy ez 
a zagyvalék a musica sacrával szemben támogatást 
találjon.“

— Ezt meg nem érthetem, — mondta Franci, — 
ez a Festetics nekem valaha legjobb barátom volt. 
Nincs sejtése püspök úrnak, hogy mi hangolhatta 
ellenem?

— Nem igen tudnám. Hacsak . . .
— Hacsak?
— Gondoljon csak vissza, kedves mester, nem 

volté-e valami asszony-dolog önök között. Mert Leó 
gróf nagy hódolója a szépnemnek.

Franci gondolataiban hirtelen villám gyújtott 
világosságot. Egy pillanat alatt megértett mindent. 
Egy gyémántszemű, feketehajú asszony emléke leb- 
bent fel előtte. Már akkor, tíz évvel ezelőtt gyanús 
volt neki, hogy Festetics Leó sejt valamit. Nem 
lehet másképpen, mint hogy Leó gróf az ő elutazása 
után rájött valamire. Ha pedig így van, akkor túl
ságosan haragudni sem lehet rá. A szerelmi érzé
kenységben megsértett ember nem beszámítható. 
Mindjárt el is határozta, hogy ha Festetics Leóval 
találkozik, egyetlen szóval sem fogja felelősségre 
vonni a hónapokig tartó intrikákért.

— Holnap ráér sokáig pihenni, mester. Ügy szá-
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mítom, hogy délre érjen be Pestre. Tisztelői nagy 
ünnepséggel készülnek fogadni az Angol Királynő 
előcsarnokában.

— Nem, nem, abhoz most nincs idegem. Ezt 
mindenáron el akarom kerülni. Nem megy Pestre 
valami reggeli hajó, amellyel korán és észrevétlenül 
besurranhatok a fővárosba?

— Menni megy, de akkor már alig érdemes le
feküdni. Kofahajó megy nem sokkal éjfél után, öt 
órakor reggel van Pesten.

Franci a kofahajóval ment Pestre, ragyogó 
augusztusi reggel ötkor lépett ki a partra. Tündér
álom tárult ki előtte: a Duna tündöklő színe fölött 
a Lánchíd íveinek finoman rajzolt vonala, a hegyek 
odaát s a pesti parton a vadonatúj paloták sorai. 
A Lánchíd budai fejénél valami építkezés nyomait 
látta. Megmagyarázták neki, hogy a Várhegy 
tövén át alagút készül: a jövő tavasszal már nem 
kell a Tabán felé kerülnie annak, aki a budai part
ról a Vérmezőre akar jutni. A hajnali utas gyalog
szerrel ment az Angol Királynőbe, éppen csak tudo
másul vette lakosztályát és mindjárt nekivágott az 
ébredező városnak. A rohamos fejlődés meglepte. 
A Hatvani-utcán csupa bérpalota sorakozott egymás 
mellé, az úttestet kikövezték. De még feltűnőbb volt 
a változás a Nemzeti Színház táján. Régebben a 
színházon túl pocsolyás, üres telkek következtek itt- 
ott holmi szalmatetős viskóval, sőt a színháztól nem 
messze vadkacsát lehetett lőni. Most magas házak 
két sora húzódott a színházon túl kifelé. A város 
rég túljutott terjeszkedésével a színházon.

Mikor visszament a szállóba reggelizni, megkér
dezte a szálló tulajdonosát, aki izgatottan hajlongott 
körülötte, hogy hány lakosa van Pestnek.

— Talán kétszázezer.
— Kétszázezer? Óriási. Valóságos világváros. 

Ezt gyermekkoromban el sem tudtam volna kép
zelni.
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Csendesen kavargatta a kávét, emlékein tű
nődött. Aztán a negyvennyolcas időkről kérdezte a 
szállodást. De az csak kurtán és szabódva válaszol- 
gatott. ő  nem is firtatta tovább. Megértette, hogy 
leigázott országban mindenki vigyáz a szájára. Ezt 
már előző nap este is észrevette: mihelyt a szabad
ságharc idejét említette valaki, a primási asztal 
papjai egyszerre merevek és hallgatagok lettek. 
Neki az egész dologról csak homályos vélemény élt 
lelkében. Még mindig Széchenyire emlékezett, aki 
mindezt megjósolta és most a döblingi elmegyógy
intézetben lakik. Némelyek azt mondják, hogy őrült, 
mások meg azt állítják, hogy lángelméje tisztább, 
mint valaha és egymásután írja a legnagyobb poli
tikai tanulmányait. Akármint van, negyvenhatban 
még nem volt őrült és az öngyilkosságot jelentő 
forradalmat előre megtagadta. Nemzete azonban, ez 
a csupa-lélek, hiszékeny és vitéz nemzet, hanyat- 
homlok rohant az ágyuk elé és a hősiesség legendás 
példáit mutatta. Miért? Semmiért. A Weimarból 
érkezett magyar a viruló fejlődésen kívül más vál
tozást nem látott. Békés kocsik döcögtek az utcán, 
a pincér frissen és vidáman sürgött-forgott a reg
gelizők között, a magyar és német beszéd kevert 
zaja most sem volt másféle, mint tíz év előtt. Köz
ben ennek a háznak teteje felett gránátok röpködtek 
s az utcán bizonyára sebesülteket lehetett látni, ő  
ebből hiányzott, mint Széchenyi. Heine versben 
bélyegezte meg érte. Hol van már a boldogtalan 
Heine: tavasszal elpusztult hátgerincbajában. Csak 
neve marad a világé. Mint az ő neve is, ha majd egy
szer meghal. Heine verse is fennmarad, az ő miséje 
is. Vájjon száz év múlva, hogyan fog igazságot 
tenni köztük az a magyar, aki a verset is, a misét is 
hallani fogja?

Délelőtt első látogatása Káday grófnak szólt a 
Nemzeti Színházban. Az énekkar próbáit akarta vele 
megbeszélni. A gróf igen előzékenyen állott minden-
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ben rendelkezésére, a mise előzményeinek botrányai
ról egy szót sem ejtett egyik sem. Közben megér
kezett Augusz báró, azzal melegen összeölelkezett. 
Mikor Rádaytól lejöttek, Franci ott a nyílt utca 
során megölelte és megcsókolta a bárót.

— Ez az első szava a hálámnak azért, amit a 
misémért tettél. Az utolsó hálás szót a halálos ágya
mon fogom kimondani.

— Kérlek, ez az őrült Festetics. . .
Franci felemelte a kezét, hogy a mondatot el

szakítsa.
— Hagyd. Ne beszéljünk Festeticsről. Az egészet 

el akarom felejteni, csak a te barátságodra akarok 
emlékezni az egészből.

Karonfogva mentek a Komlóskertbe ebédelni, 
Franci már alig várta, hogy valami nagyon borsos 
és nagyon paprikás, kedvére való ételt rendeljen. 
És attól kezdve Augusz nem vált el tőle, mindenhova 
együtt mentek. Mindenekelőtt a szabóhoz, Kostyál 
Ádámhoz, ahol Franci díszmagyart rendelt, mert a 
régit megette a moly. Délután már Erkel Ferenccel 
találkozott, Mosonyival, Ábrányival, Beregszászy 
zongoragyárossal. Érdeklődve hallotta tőlük, hogy 
tíz év óta nagyott lendült a zeneélet, az opera- 
előadásokat népes közönség hallgatja, a hangverse
nyek publikuma egyre szélesebb és megértőbb, sok 
kotta fogy az új Rózsavölgyi-üzletben, zongorát is 
érdemes gyártani.

— Addig nem nyugszom, — mondta Franci, — 
míg a zeneakadémiát meg nem csináljuk. Ha három 
kis szobával kezdődik, az sem baj. Pestnek legyen 
zeneakadémiája. A pénzalapot már rég megkezdtem 
magam, annak a pénznek meg kell valahol lenni.

— Ha az osztrákok rá nem tették a kezöket, — 
mondta komoran az oroszlánfejű Erkel.

Erre mindenki hallgatott. Franci, mint teljesen 
idegen az itthoni politikában, nem kérdezett sem
mit, hallgatott maga is. De este elvitték a Lloyd-
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étterembe vacsorázni, s ott Patikárus Ferkó ban
dája játszott. A cigány rögtön, megtudta, ki az ide
gen úr a pesti urak között, már ott is állt Franci 
mellett és a prímások mulatságosan színészkedő 
vigyorgásával kezdte fülébe húzni egyik nótát a 
másik után. Franci meglepetve kapta fel a fejét.

— Hiszen ez az én első rapszódiám...
— Persze, — felelte Erkel, — játssza ez valameny- 

nyit, ami eddig megjelent. Nemcsak ő, a többi 
cigány is játssza. Nemcsak a cigányok, az egész 
ország játssza. Ahol férjhezadó kisasszony van, az 
Liszt-rapszódiával parádézik a gavallérok előtt.

Az egész este cigánymuzsikával telt el. És 
ahogy a többi asztal közönsége is hallgatta a zenét, 
abból Franci egyszerre megérezte és megértette a 
magyar politikát. Itt ugyanaz történik, mint ami 
Varsóban történt a Chopin-muzsikával. Egy elnyo
mott fajta száját be lehet fogni, de a szívét nem. 
A Lloyd-kertben a nyári lombok alatt tömör és 
konok magyarsággal telt meg a levegő. S a hangu
latnak olyan hatalmas ereje volt, hogy repeső hul
lámai között minden elnyomó hatalom kétségbe
esett és gyermeki erőlködésnek tetszett. Franci 
mindent tudott fajtájáról és hazájáról, ami lénye
ges volt: ez a föld és ez a fajta sohasem szünhetik 
meg a maga külön színét, vérét, ízét megtartani. 
Akármit csinálnak vele, magyarság mindig volt és 
mindig lesz. Benyúlt a zsebébe és kivett egy százas 
bankót. Odanyújtotta a cigánynak. Az azonban 
hátralépett és valamit mondott magyarul.

— Mit mond?
— Azt mondja, — tolmácsolta Augusz, — hogy 

ha neked játszhatik, azzal ő bőven meg van fizetve.
Mikor hazamentek, Franci feljegyzett egy pár 

motivumot. És úgy döntött, hogy most már körül
belül itt az ideje a cigányokról szóló könyvét meg
írni, amelyhez bolyongásai közben annyi érdekes 
adatot jegyzett fel. Volt valami elképzelése ennek
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a furcsa fajnak az egyes európai nemzetek faji 
zenéjéhez való viszonyáról, de egyelőre igen ködös 
és tapogatódzó. Ezt majd alaposan végiggondolja, 
mélyére hatol a kérdésnek és megírja. A fősúlyt 
természetesen a magyar cigányokra vetve. Ezzel 
tartozik fajtájának is, a vérét mindig felkorbácsoló 
cigányzenének is.

Másnap már meglátszott a városon, hogy a vi
lághírű magyar Pesten tartózkodik, a kirakatokban 
itt is, ott is megjelent arcképe, néhol babérkoszorú- 
zottan, de a háromszínű szalag dísze most hiányzott 
róla. Az utcán mindenütt felismerték és csopor
tokba verődve éljenezték. Harmadnap már halom
számra kapta a leveleket, jórészöket magyarul. 
Meghívásai megint zsúfoltan tornyosultak össze, a 
tíz év előtti ismerősök egymásután jelentkeztek. 
Festetics Leóval is találkozott. Udvariasan, nyája
san nyújtott neki kezet. És Festetics kutató pillan
tással nyújtotta a magáét. Nyilván tudni szerette 
volna, hogy Franci mennyit tud. Mivel pedig 
Franci semmivel sem árulta el értesültségét, Fes
tetics merészen megütötte a régi barátság hangját. 
Aki hallotta őket, azt hihette volna, hogy igen nyá
jas jóismerősök. Négyszemközt azonban sohasem 
maradtak, Festetics Leó ezt gondosan elkerülte.

A próbák megindultak. Franci soha még ilyen 
gonddal nem dolgozta ki egyetlen szerzeménye elő
adását sem. Minden két-három ütemnyi frázist 
számtalanszor megismételtetett, percekig magya
rázta a legaprólékosabb árnyalatokat és ha nem 
ment minden úgy, ahogy kívánta, a heves kiabá
lásig elment. Már a harmadik próbán közölték vele, 
hogy milyen tréfa kering róla Pesten: „Liszt imád
kozva írta a misét, de káromkodva tanítja be.“

— Ha nem tudnám, hogy Pesten vagyok, — 
mondta, — erről ráismernék. Itt öt perc múlva 
mindenről tréfa születik. És nem is rossz.

A Nemzeti Színházban folytak a próbák. A néző-
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téren mindig kiváncsi tagok ültek, s Franci egy
másután ismerkedett meg velők, mikor pihenőül 
kiment az udvarra rágyújtani. És volt ezek között 
egy hölgy, aki feltűnően jól beszélt franciául, de 
modorával és megjelenésével is felkeltette figyel
mét. Ezt a színésznőt Bulyovszkyné Szilágyi Lillá
nak hívták. Nem sokkal volt még túl a húszon, de 
annál erősebben toporzékolt benne a becsvágy, 
amely az uralkodó, korosabb primadonnák miatt 
nem kaphatott elég táplálékot. Okos nő volt, olva
sott is és eredeti, de kissé tudákos és túlontúl regé
nyes. A fáradságos próbák szüneteiben ezzel a kis 
színésznővel üdítette magát a mise alkotója. 
A Sanctus hangjai közül jött ki beszélgetni vele az 
augusztusi délelőtt rekkenő hőségébe, és a Credo 
hangjai közé ment vissza tőle. A regényes Lilla 
nyilván éjszaka kovácsolgatta azokat az elmés mon
datokat, amelyeket másnap félig lehunyt pillákkal, 
ábrándosán kevert bele a társalgásba, a fáradt 
zeneszerző azonban csak félfüllel hallgatott rá. Kö
zönye egyre kevesebb kacérságra indította Lillács- 
kát. S az ifjú művésznő végül is nyilt vallomásra 
ragadtatta magát. Franci rápillantott és jóindulat
tal elmosolyodott.

— Apja lehetnék magának, angyalom, ezt ne 
felejtse el.

— Miért? Hány éves?
— Negyvenöt leszek nemsokára.
— Ó, az nem kor. És én a fiatal férfiakat ki nem 

állhatom. Nem tudok velők miről beszélni. Magá
val tudok.

Franci most nézte meg először alaposabban. 
Nini, gondolta magában, hiszen ez az asszonyka 
rendkívül csinos. És rettentő nagy igyekezetében, 
ahogy francia olvasottságát és zenei műveltségét 
mutatja, ahogy regényíró terveit magyarázza min
denáron való érdekességgel, van valami megindító, 
Ránézett. Ügy, ahogy ő tudott nézni, azzal az érzéki,



vérforraló és kígyóbűvölő pillantással. És Lilla 
félig aléltan hunyta be szemét. Franci bizonyos 
gyengéd részvéttel nézett rá, az asszonyoknak ezt a 
mákonyos, tehetetlen elbódulását jól ismerte. Szám
talan szép szempárt látott már pillantásának ereje 
alatt ilyen boldog ájulatban lehunyódni. Megadva 
halk baritonjának azt a forró, suttogó mellékzön- 
gét, amely hozzá tartozott régi fegyvertárához, így 
szólt hozzá:

— Maga említette, hogy szeretne Párisba utazni. 
Majd jöjjön fel hozzám, adok néhány ajánlólevelet.

Lilla nem felelt, de látszott rajta, hogy heve
sebben lélekzik. Ö pedig bement a próbára és egy 
perc múlva már szigorúan verte pálcájával a kotta- 
tartót, nem tudta elérni, hogy az énekesek a „credo“ 
szó záróhangját egész röviden és csapottan ejtsék. 
Franci már tudta barátai magyarázatából, hogy a 
szót végző rövid „o“ a magyar füllel merőben ellen
kezik, ilyen magyar szó nincs. De ha nem tudják, 
tanulják meg. Húszszor elismételtette velők, Lillát 
teljesen elfelejtette. Csak akkor jutott megint eszébe, 
mikor hazament szállására. A kalandot reményte
lennek tartotta. Lehetetlen, hogy egy magányos 
hölgy meglátogathassa őt az Angol Királynőben. De 
még aznap este meghallotta a szobapincértől, hogy 
Bulyovszky Lilla egy napra ideköltözött a szállóba, 
mert a lakását tapétáztatja.

A szép magyar színésznő úgy hullott az ölébe, 
hogy a kezét sem kellett kinyújtania érte. S mikor a 
telhetetlen csókoktól fáradtan egyedül maradt az 
éjszaka csöndjében, csak a tétova ámbraillat maradt 
a kilebbent asszony után, Ftranci meglepetten nézett 
lelkiismeretébe. Hogy Carolynet megcsalta, az nem 
okozott most már sok gondot neki. Carolyne sokkal 
inkább életének társa volt már, semmint kedvese. 
De lelkében felbukkant Ágnes finom, hallgatag arca 
s ennek az arcnak szemrehányó pillantását csak szé
gyennel tudta elviselni. Ágnes nagyon szomorú leve-
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leket írt neki ez idő tájt: tüdőbaj tört ki rajta, gyak
ran vért köhögött. Szegény, szegény Ágnes, pusztuló 
kis Gretchen . . . Csúnya dolog volt megcsalni. Nem 
a hercegnőt, hanem Ágnest, aki sohasem volt az övé.

A nagy díszvacsorát, amelynek ezúttal sem lehe
tett elmaradnia, a Péter-féle zongorateremben ren
dezték. A fényes étrendet rövid hangverseny előzte 
meg. Ezen egy vokál-négyes üdvözlő dalt adott elő. 
Magyar szöveggel, de a szöveg német fordításban ott 
feküdt tányérja mellett.

Kit hord örök hír s diadal,
Kiben szívünk ver, s zeng a dal,
Míg idő el nem öl:
Honod, mely büszke rád s szeret,
A  Hunyadiak, Zrínyiek 
Hazája üdvözöl!

Légy büszke rá és ne feledd:
E föld, mely szülte bűvszered.
Hősök, csodák hona.
E népnek, mely hord néma bút 
És örömében sírni tud.
Nincs párja, rokona.

Eddigre már jól értette Franci a pesti irodalmi 
életnek azt a virágnyelvét, amely az osztrák katona
uralom szenvedéseit rajtakaphatatlanul tudta homá
lyos célzásokba foglalni. Ez a vers is a néma búról 
beszélt, s ő tudta, hogy ez micsoda. Boldog volt, hogy 
ez az egész terem, óriási terített asztalának közönsé
gével együtt őt is belevonja az összeesküvés közössé
gébe. Honfitársai őt velük érzőnek, velük szenvedő 
magyarnak tartották, s ez meleg hálával töltötte el. 
Mikor a dal elhangzott, odahozták hozzá a szerző
ket. A zene íróját nem kellett bemutatni, az a csen
des, szerény Doppler volt, akivel sok levelet váltott 
már. De a szöveg íróját, akit Vajda János néven 
mutattak be neki, nem ismerte.

— Hálásan köszönöm, — mondta a zavart és ko
mor fiatalembernek — a vers igazán gyönyörű. Nem-

Harsáiyi Zsolt: Magyar Rapszódia III. 18
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csak a fiókomban, a szívemben is meg fogom őrizni. 
A mi költőink mind olyan tehetségesek. Csak nekem 
nem írnak operaszöveget.

— Tessék? — dadogta Vajda János.
— Mondom: magyar operaszöveget szeretnék. Va

lami szép lelkes, hősies témát a magyar történelem
ből. Gondolkozzék rajta, én egy szép magyar szöveget 
szívesen megzenésítenék.

Vajda János mormogott rá valami érthetetlent 
és eltűnt a vacsora árjában. Aztán megindult a fel
szolgálás és a tósztok véghetetlen árja. Valamennyi 
a magyar bánatra vonatkozó olyan célzásokkal, ame
lyekkel az osztrák cenzúra nem tehetett semmit. És 
közben vad, nekibúsultan vigadó cigányzenével, 
amellyel az egész osztrák birodalom még kevésbé 
tehetett bármit is.

Ezen a vacsorán jelen volt egy Brand Mihály 
nevű érdemes pesti zeneszerző. Ez is írt misét és Fes
tetics Leó ezt a misét igyekezett volt kijátszani a 
Francié ellen. De nem sikerült, a Brand miséje lema
radt. Franci őszintén megsajnálta azt a muzsikust, 
akit akaratlanul is ő szorított le az érvényesülés egy 
ilyen fontos állomásáról. Folyton azon törte a fejét, 
miképpen vigasztalhatná meg ezt a Brandot. Ki is 
eszelte a magas papi személyek útján, akiknél most 
különös befolyásra tett szert, elintézte, hogy a Brand 
miséjét előadják a belvárosi plébánia-templomban és 
ő vezényelhesse. Ezzel újabb próbák súlyos terhét 
vette magára, de nem törődött vele: Brand majd 
hogy sírva nem fakadt örömében.

A Liszt-mise főpróbáját öt nappal az esztergomi 
ünnep előtt tartották meg a Nemzeti Múzeumban. 
Sok vita volt arról, hogy mi legyen az a közcél, mely
nek javára rendezzék. Kubinyi, a Nemzeti Múzeum 
igazgatója, azzal a nagy tervvel foglalkozott, hogy 
kertet alapít a múzeum körüli sivár térségen és min
denáron erre szerette volna elkérni a bevételt, de 
Franci úgy vélte, hogy ennek a főpróbának jőve-
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delme csak egyházi célt szolgálhat s ezért felajánlotta 
a jövedelmet annak a bazilikának céljaira, amelyet 
a Lipótvárosban szándékoztak építeni.

A drága helyárak ellenére annyian jöttek a fő
próbára, hogy sokan nem fértek a terembe. Elég jól 
ment a dolog, Franci meg volt vele elégedve. Ott volt 
a hercegprimás is, aki a főpróba után odalépett a 
szerzőhöz és megölelte:

— Teljes szívemből gratulálok. Most már meg- 
vallhatom, hogy ma délutánig nagyon féltem, úgy 
telebeszélték a fejemet. De a mise, hálistennek, gyö
nyörű. Augusz báró, jöjjön ide, magának külön meg 
akarom köszönni, hogy engem nem hagyott békében.

Franci úszott az örömben. A lökdösődő tömegben 
egy kezet érzett karjára nehezedni. Hátrafodult. Bu- 
lyovszky Lilla állt mögötte.

— Mikor látom? — kérdezte rebegve, mély pil
lantással.

— Igazán zavarban vagyok, — felelte Franci — 
azt talán tudja, hogy átköltöztem Budára a Kará
csonyi-palotába? Guido gróf régi barátom. Talán ha 
nála lesz egy estély...

A tolongás elsodorta őket egymástól. Mások is 
jöttek gratulálni, rajongtak, odavoltak. Még Feste
tics Leó is odajött, mikor a hercegprimás már eltűnt. 
Gratulált és hosszabb zenei megjegyzésekbe is bele
fogott, de a tolongás őt is elsodorta. A siker teljesnek 
látszott. Másnap a sajtóban még erősebb hangot ka
pott a tetszés. Augusz mind lefordította a bírálato
kat, ha ugyan a rajongás e prózában írott költemé
nyeit bírálatoknak lehetett nevezni. „A  pillanat ha
talma uralkodik fölöttem, ne kérdezzétek tőlem, 
honnan jövök, hol valék. Nézzetek arcomra és lehe
tetlen, hogy meg nem lássátok rajta a legnemesebb 
élv nyomait. Nézzetek szemembe s lehetetlen, hogy 
ki ne olvassátok belőle a szentelt tüzet, mely azt 
gyullasztja. Igen, én a legfönségesebb zene diadal
ünnepéről jövök és oly elégedettnek érzem maga-

18*
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mat, hogy parányiságom tapsaival e diadalt annyi 
ezerrel együtt én is dicsőíthettem. . . “

— Te Antal, azt mondják, hogy hazájában senki- 
sem lehet próféta. Én úgy látom, hogy én is, a 
hazám is kivételek vagyunk. Én itt lehetnék csak 
próféta igazán. Ki tudja, egyszer talán még lesz 
belőlem valami.

— Nincs nagyobb vágyam, — felelte Augusz, — 
de legalább ne dolgozzál ellene, hogy hazakerülj. Ma 
is valami furcsa dolgot hallottam, hogy a bécsi ud
varnál haragszanak rád, mert valami meghívást 
visszautasítottál.

Franci meglepődött. Hát ezt ennyire számon- 
t ártják? Elmondta a bécsi lemondás történetét.

— így egész másként hangzik. Majd alkalom- 
adtán tisztázni fogom ezt az ügyet Bécsben, ha fel
megyek. Fontos, hogy tisztázzam, mert a régi tervet 
már ideje megvalósítanunk.

— Miféle tervet?
— Nemességet fogsz kapni. A dolog a legjobb 

úton van, csak bízd rám az egészet.
A mise szerzője elpirult. Maga előtt sem tagadta, 

hogy a nemesség nagy örömet okozna neki. Ha erre 
gondolt, még mindig úgy érezte, hogy címeres 
levelével képzeletben odaáll Saint-Cricq gróf elé és 
azt mondja, h ogy ... nem mond semmit. Saint-Cricq. 
gróf rég meghalt. De a hajdani seb, amelyet 
ütött, még most is sajgott néha. És erre a sajgásra 
kellett a nemeslevél balzsama.

Két nappal a felszentelés előtt felszállt a közre
működőkkel együtt a Marianne nevű hajócskára. 
A közreműködők közt ott volt a weimari színház 
első harsonása, azt táviratilag hívta le saját költ
ségén, mert a harsonák szereplésével nem volt meg
elégedve. Este érkeztek Esztergomba, kapkodó és 
fejetlen rendetlenségbe. A kijelölt szállásokat össze
vissza keverték, senkisem tudta, hol fog aludni. 
Franci otthagyta a futkosókat és veszekedőket,
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visszament a hajóra és ott valami fekvőhelyet csi
nált magának székekből ás kabátokból. Reggel ment 
próbálni a bazilikába. Egész álló nap a templom
ban dolgozott. A zene szüneteiben tompa dörrené
seket lehetett hallani. Ekkor dördült el az a száz- 
egy ágyúlövés, amely az udvart hozó bécsi hajó 
érkeztét hirdette. Nagy pompa, felvonulás, fogad
tatás volt odakint, ő ebből mind nem látott semmit. 
Az éjjelt megint a hajón töltötte. A nagy napon 
reggel valami kabinba zárkózva öltözött fel. Frak
kot vett magára, összes rendjeleit feltűzte. Aztán a 
szereplőkkel együtt felment a bazilikába. Rengeteg 
bámészkodó állt az úton, szórványos éljenek is hal
latszottak.

Tíz órakor a helyén volt mindenki. Odalent 
kezdődött a ceremónia. Elmúlt egy félóra, egy óra, 
két óra, a misére még mindig nem került a sor. 
Végül félkettőkor mozgolódás támadt. Az ünnepség 
eddigi része lefolyt, következhetett a mise. Franci 
a három és fél óra óta álldogálva várakozó szerep
lők holtfáradt arcán végigpillantva keresztet vetett. 
Szörnyű hőség kínzott mindenkit, az életveszélye
sen megtömött templomnak szinte még a falai i-s 
lihegtek. Intett. A mise megzendült. Felbúgott az 
orgona, lent a pazar felvonulás színei töltötték meg 
az oltár terét. Imbolygó alakok fehér csipkeköntö
sei, aranycsillogású miseruhák, piros, ezüst színek 
jöttek-mentek.

— Dominus vobiscum, — csengett a hercegprimás 
öreges, lágy hangja.

— Et cum spiritu tuo, — zendült reá idefent 
a kar.

Csend, csoszogás, orgonaszó megint, erős töm
jénillat, tikkasztó hőség. Franci hirtelen vágyat 
érzett magában eltűnni innen és felbukkani egy 
néptelen kicsiny kápolna hűs márványpadlóján, 
egyedül, odaadóan kedves áhítatban. De megtörölte 
verejtékező homlokát és figyelt.
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— Kyrie, eleison, — mondták odalent az óke
reszténység görög mondatát a latin misében.

— Christe, eleison.
Franci feszülten figyelt. És már emelte a pál

cát. Most. Megharsant a telt, hatalmas Dé-dur. 
„In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti!“ Há
romszor egymásután. S aztán az emberiség örök 
kiáltása, az irgalmat kérő elemi feljajdulás zenéje: 
„Kyrie, eleison!“ Ha senki más a templomban, ő 
bűvöletes elragadtatást érzett azon, ami most jött: 
a Szentháromság titokzatos motívumán, amelyet 
annyi éjszakán hajszolt, mint valami túlvilági ga
lambot, mígnem hangjainak foglyává tette. Aztán 
végigvitte az egész misén, hogy egyetlen zenei egy
ségbe foglalja a szent áldozat titokzatos drámáját, 
mint a zenévé vált katolicizmus maga. Ismét szünet 
és orgona váltakozása, hőség, tömjénillat. Lent a 
pontifikálás magas méltóságában lépkedett jobbról- 
balra és vissza a hercegprímás, a segédlet pontosan 
gyakorolt mozdulatai megragadó csoportokat alkot
tak. Külön baldachinos helyén lehetett látni a fiatal 
császárt és Erzsébetet, Európa leghatalmasabb asz- 
pzonyát, amint szép fejét alázatosan meghajtotta 
a pompás hajkoronával. Vigyázni, most! „Gloria in 
excelsis Deo!“ Hegedűk Há-dur tremolója remeg- 
tesse meg a diesőség-zengő mindenséget, az oboa 
lelkesen sikolt ja a glóriákat, s a hangszerek boldog 
imáját átveszi az angyalok kara. A zene visszanyúl 
a miséből a bibliába, ezt a mondatot a betlehemi 
angyal mondta a pásztoroknak. A mise az angyali 
mondatot idézőjelben hirdeti, tudjátok meg ezt 
odalent, ti imádkozok. „Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis.“ Aztán a Oredo következik, az a 
minden betűjébe kidolgozott fenséges szavalat, a 
Hiszekegy, amelyben a hit erejét, sziklaszilárd két- 
ségtelenséget a saját leikéből öntötte bele a hang
szerekbe a nagy hívő. Micsoda öröm ezeket a 
„credo“-szavakat vezényelni, hogy maga a vezénylő
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teljes testével és leikével belerendüljön a Cé-dur 
ütemek magától értetődő s éppen ezért legrejtelme 
sebb hangnemébe, mígnem a hittételek felsorolása 
eljut az ítéletnapig, mikor Isten lészen eljövendő 
ítélni eleveneket és holtakat. „Vivos et mortuos.“ 
Rettenetes erővel szólalnak meg a harsonák, a wei- 
mari zenész vezeti őket, ijesztő tuba-kiáltások dör
dülnek közéjök, s a „mortuos“ szónál a hegedűk 
hátborzongató viharában szinte megnyílnak a sírok.

— Dominus vobiscum.
— Et cum spiritu tuo.
Lent folyik a miseáldozat ünnepi rendje, ide- 

fenn nem lehet misét hallgatni, hanem oda kell hall
gatni a misére. Mikor int a perc, akkor jön a Sánc- 
tus. Szent az Úristen, a Zebaoth Isten, az ószövet
ségbeli seregek Istene. A vezénylő arcán büszkeség 
ragyog. Senki ebben a templomban nem tudhatja, 
hogy ez a tétel örök értéke lesz az egyházi zeneiro
dalomnak. Azt csak olyanvalaki tudhatná odalent 
megmondani, aki legalább olyan műveltje az egy
házi zenének, mint Liszt Ferenc. De olyan itt nincs. 
A kilencnegyedes időmérték elragadtatott szívdo
bogásában a Gé-dur hozsannák úgy csapnak bele 
a fővonalba, mint a vallásos révületbe esett sokaság 
szórványos kiabálói az első virágvasárnapon. És 
Istennek odafenn hallania kell, hogy milyen gyö
nyörű szépen üdvözli őt ez a hiú, asszonybolond, 
viharos múltú, kósza magyar, akinek a lelke mégis 
csak őszintén és melegen tiszta. És végül az Agnus 
Dei. A nagy fohász Isten bárányához, aki rettene
tes, véres szenvedésében elveszi a világ bűneit: hogy 
adjon nekünk békességet, Maga a vallás ez a fo
hász; illő zeneileg, hogy a vallás előbb már elmon
dott zenei alapelemeiből következzék. Olyan ez az 
egész mise, mint a mesteri épület, amelyben min
den kő nélkülözhetetlen, a legtávolabbiak is össze
függenek, a legközelebbiek is önállóak. S végül a 
teljes hit hegymozdító erejével valamennyi hang-
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szer teljes hangjával elkiáltja a két szótagot, úgy 
ahogy a Hiszekegyben előfordult: „Credo!“

A misének vége. Odalent egy világos hangú, 
fiatal tenor kiáll az oltár elé, hosszan énekli császár
nak és parasztnak:

— Ite, missa est.
Menjetek, elküldünk mostan. Franci holtfárad- 

tan támaszkodott az orgona oldalához. Negyedfél- 
órai várakozás után már kimerültén kezdett neki 
a misének a hőségben. És lelke minden erejével 
beleélte magát zenéje emberfölötti izgalmaiba. Át
élte a Kyrie porban fetrengő rimánkodását isteni 
irgalomért, a Glória lelkendező ujjongását, a Credo 
megrendítő erejét, a Sanctus, a Benedictus mennybe 
emelkedését és végül az Agnus Dei iszonyú élmé
nyét, a leomlást a keresztre szegezett alak előtt, 
akinek kezéből-lábából, homloka tövis-sebeiből és 
keble dárdadöféséből csorog a vér őérte, az em
berért, Liszt Fereneért, akinek emberi hibáira csak 
azért van bocsánat, mert maga az Isten halt meg 
érte rettenetes kínok között. Ezt mind elmondta a 
zene, hónapok valóságos átszellemült lázálomban 
végzett munkája, s ő ezt mind átélte most a maga 
zenéjében. Mint aki nagy betegségből kelt fel, úgy 
botorkált most vissza a való életbe, kezét alig tudta 
emelni, mikor sorra gratulált a tenorista Jekel- 
falussynak, a szoprán Kaisernénak, a weimari har
sonásnak, mindenkinek. És elbúcsúzott tőlük a vi
szontlátásra: az előadók számára a hajón terítettek 
ebédet, őt meghívták a hercegprímás díszebédjére. 
Ezt kissé resteilte is a hű munkatársak előtt.

Lent a bazilika kijáratánál egy fiatal pap cédu
lát nyomott a kezébe. Ezen a cédulán volt felírva 
pontos helye a díszebéd asztalánál.

— Két asztal van, — magyarázta a pap, — az 
első asztalnál őeminenciája, az udvar és a notabiii- 
tások foglalnak helyet. Méltóságodnak a második
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asztalnál van a helye fenntartva. Nem méltóztatott 
Ráday grófot látni?

Franci fülig pirosán forgatta kezében a cédu
lát. öt a második asztalhoz ültetik? ő  nem elég jó 
az első asztalhoz? Ő, aki a misét komponálta? ö, aki 
hazájának a maga mesterségében kivívta a föld
kerekség első helyét? Alig tudott gondolkozni, zsi
bongó idegei kábulttá tették, szíve lüktetését dob
hártyájában érezte. Csak állott tanácstalanul. 
Ekkor három urat látott álldogálni a közelben: 
Ráday grófot, Karácsonyi grófot és Festetics gró
fot. Azok is most látták meg őt, ahogy a tolongás 
kissé ritkult.

— Megy a díszebédre, Franci? — szólt oda Fes
tetics.

— Nem tudom. A macskaasztalnál kaptam 
helyet.

— Nem rossz, — szólt Ráday keserű nevetéssel, 
— mi is mind a hárman odajutottunk. Ügyi át szik, 
nem vagyunk elég jók ezeknek a bécsi nyavalyások
nak. Magyarok, hátra. Előbb a csehek, meg a rácok, 
meg a polyákok. Hát csak menjetek ebédelni, én 
vagyok akkora úr magamnak, mint azok ott mind
nyájan együttvéve.

— A magam részéről a hajón ebédelek, — 
mondta Franci, — a munkatársaimmal. Odatarto
zom. Hálás vagyok a rendezésnek, hogy ezt eszembe 
juttatta. Viszontlátásra.

— Csak lassan, — szólt erre gróf Karácsonyi 
Guido, — mi is a hajón ebédelünk.

Leballagtak mind a négyen a dombról, mentek 
a hajóra. Ott boldog rivalgás fogadta őket. Hamar 
négy helyet szorítottak nekik. Franci azonnal le
hajtott egy teli pohár tiszta bort, már majdnem el 
epedt a szomjúságtól. A bor azonnal a fejébe szállt.

Egy Vrabély nevű úriember mutatkozott be 
neki, akivel ott ült süldő leánya is. Élénkszemű, de 
megrebbent kisleány volt, tekintetéből az imádat és
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a rajongás sugárzott a híres ember felé. Az apa 
büszkén magyarázta Francinak, hogy leánya rend
kívüli zongoratehetség és kicsiny gyerekkora óta 
mérhetetlenül szereti a Liszt-számokat.

— Szabad mégegyszer a kisleány nevét?
— Vrabély Szerafin, — mondta az apa a lámpa- 

lázas leányka helyett.
Franci felemelte poharát és vigan alkalmazta 

azon nyolc-tíz szó egyikét, amelyeket hazája anya- 
nyelvéből ismert:

— Éljen Vrabély Szerafin!
Koccintott a remegő kezű hajadonnal és felhaj

totta a bort fenékig. Ettől kezdve az egész nap szí
nes ködfátyolkép gyanánt vonult el tudata előtt. 
Hatig poharaztak a hajón, akkor mindnyájan el
mentek a dunaparti népünnepélyre, ahol ökörsütés 
folyt. Most gurították azt a nyolc hordó bort, amit 
a prímási pince adott a népnek. Szólt a cigány. 
Francinak dacos és megveszekedett jókedve támadt. 
Az egyik hordót éppen csapra verték, ő odament és 
kalapját tartotta a csap alá. Megivott egy kalap 
bort. Éljenző zsivaj hangzott körülötte. Odébb már 
csárdást táncoltak a parasztok. Közéjök állott, el
kezdte magát illegetni. Ment a dolog. Egy színes 
rokolyájú menyecske perdült eléje és kacagva kel
lette magát. Azt derékon kapta. Boldogan ordított 
egyet, megint magyarul:

— Ihajla, tyűhajla!
Ezt így hallotta a mulató vásárosoktól még 

gyermekkorában. Maga is csodálkozott rajta, mi
lyen jól tudja mondani. Az általános kacaj és éljen 
zés, a lázító ritmus, a mámor és a dac forró forgó
szele kapta magával, átadta testét a muzsika dik- 
tálásának, a mise álmodója beleszédült az ősi mulat
ság pogány, kaján, vad kedvébe. A világegyetem 
megállt körülötte és nem maradt más belőle, csak a 
cigány. Mikor már nem bírta tüdővel, leomlott va
lami lócára és telhetetlenül ivott tovább, akkor me-
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gint feltápászkodott és táncolt tovább, pohárral a 
kezében. Csak arra emlékezett még, hogy késő éjjel 
van, ő boldogan botorkál valamerre, valami úton, 
dúdolva vezényel, mögötte harsogva, sikítva, bugy
borékolva zeng a cigányzene.

Másnap azzal rázták fel, hogy siessen öltöz
ködni. A hideg mosdó víztől lassan visszakapta gon
dolatait. Végigeszmélte az egész tegnapi napot, a 
mise nagy élményét, az ültetés esetét, és délután 
azt a nagyszerű, tomboló, teljes kielégüléstadó, esze
veszett mulatozást. Feje hasogató fájdalommal fájt, 
de ő nagy boldogságot érzett. Életében most érezte 
először tudatos teljességgel, hogy testével-lelkével 
egy fajtához tartozik. Eddig csak elméjével tudta, 
hogy magyar. Most ebben a cigányos, táncoló esz
méletlenségben megtudta vére ősi, öntudatlan sza
vával is.

A prímásnál kellett ebédelnie. Szűkkörű volt a 
társaság: a prímási udvar egy-két papján kívül a 
zágrábi érsek, a nagyváradi görög katolikus érsek, 
a brünni érsek, az udinei érsek, az erdélyi püspök, 
Augusz báró és gróf Károlyi István. A mise szer
zőjét hangos, tüntető gratulációk üdvözölték. A teg
napi nagy nap emlékeiről beszélt mindenki, a ren
dezés kellemetlen viszontagságairól, a mise gyö
nyörű részeiről, a bazilika szépségeiről, de főként 
a magtas bécsi vendégekről.

— Hogy tetszett őfelségének a mise, — kérdezte 
Franci a hercegprímást, — nem nyilatkozott Emi- 
nenciádnak?

— De igen, hogyne, — felelte a főpap, — nyilat
kozott. Azt mondta, hogy . . .  szóval, hogy . . .

— Vagyis nem tetszett neki.
— őszintén szólva nem. Azonban külön meg

jegyezte őfelsége, hogy az ő véleménye nem mérték
adó, mert őt a zene nem nagyon érdekli, őfelsége a 
Credónak azt a részét, amely az utolsó ítéletről szól, 
különösen nem kedvelte. Viszont nekem, amennyi-
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ben szabad őfelségének az ő távollétében ellentmon- 
danom, ez a rész nagyon is tetszett.

— De hát a császárnak annyira nem tetszett?
— Ne vegye ezt annyira a szívére, kedves mes

ter. Valamit meglepetésül akartam tartogatni ma
gának, de ha így áll a dolog, inkább elmondom, 
őfelségével alkalmam lévén a miséről beszélni, fel
vetettem előtte azt a gondolatot, hogy szép lenne, ha 
a bécsi államnyomda a misét államköltségen kinyo
matná. Erre őfelsége kegyesen bólintott.

Franci rá sem ért hálálkodni az örömtől, már 
átvette a szót Haynald, az erdélyi püspök, aki arról 
volt nevezetes, hogy a negyvenkilences időkben 
vonakodott tudomásul venni a Habsburgok detro- 
nizációját s ezért el is mozdították.

— Ez is mutatja, hogy őfelsége milyen bölcs 
uralkodó. Zenéhez legkegyelmesebben nem ért 
semmit, de az érdemek jutalmazásához megvan a 
kellő érzéke.

Ez a Haynald nagyon tetszett Francinak. Rózsás
arcú, kedélyes főpap volt, aranykeretű pápaszeme 
mögül egy gyermeki szempár kék derűje csillogott. 
Régészet érdekelte különösen, képzőművészet és 
botanika. Mindenki szívesen hallgatta, többnyire ő 
vitte a szót. Francival ott mindjárt összemeleged
tek. A hercegprímás, aki nagyon nem helyeselte a 
tegnapi asztali ültetés bécsi tapintatlanságait, a sült 
után felállt és nagyon szép dikciót mondott a ma
gyar katolikus művész mintaképére. Felállt az udi- 
nei érsek is, aki nagy zeneértő volt és olaszul fel- 
köszöntötte a nagy zeneszerzőt. így szólította: „La 
glória deirUngheria“.

— Azt hallom, — mondta Haynald kötekedő 
mosollyal, — hogy Magyarország dicső glóriája teg
nap kalapból itta a bort és ugyancsak ropta a csár
dást.

— így volt, — felelte vígan Franci, — külföl
dön nem lehet igazán mulatni. Ha tízévenként egy
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szer hazajövök, ki kell mulatnom magam cigány 
mellett tíz újabb esztendőre. Ez valami csodálatos, 
ez a mi cigányzenénk. Nagy könyvet készülök írni 
erről a fajtáról, amelyről senkisem tudja, honnan 
jött, amely . . .

— Bocsánat, nagyon is tudjuk, honnan jött. A 
cigányok hindú származásúak. Pária törzs, amely 
átszivárgóit Európába.

Ez a megállapítás Francit módfelett meglepte. 
Sohasem hallotta, hogy a cigányok eredete ismere
tes. Azonnal faggatni kezdte a tudós püspököt. Min
dent tudni akart, amit a püspök tudott. De az 
ebédnek vége volt. A beszélgetést az esti hajóra ha
lasztották, megbeszélték, hogy együtt térnek vissza 
Pestre.

Addig azonban Francinak még egy nagyon ér
dekes találkozáson kellett átesnie. A prímási palota 
folyosóján várta valaki: fiatal papi ember, nyurga, 
aszkéta-arcú, szőke.

— Mivel szolgálhatok? — kérdezte Franci udva
riasan.

— Én csak azért óhajtottam bemutatkozni, — 
mondta az ifjú pap zavartan, — mert én a mester
nek unokatestvére vagyok. Nevem Hennig Alajos. 
Hennignének a fia vagyok, az Ádám bácsi egyik nő
vérének. Itt vagyok most karkáplán Esztergomban 
és soká haboztam, de gondoltam, talán nem veszi 
tolakodásnak a mester. . .

— A Hennigné fia vagy? Gyere ide, kedves 
öcsém, hadd öleljelek meg. Jaj, de örülök. Tudok 
rólad, hogyne, emlékszem, hogy szegény apám emle
getett olykor. Még ilyet, milyen kedves meglepeté
sek érik az embert. Nem innál velem egy konyakot?

— Köszönöm, mester, de . . .
— Mit mester, csak nem fogod Franci bátyádat 

mesterezni. Szóval nem iszol. Én bizony iszom, mert 
másnapos vagyok. Most elmegyek hozzád, hozass
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konyakot, aztán beszélj, hogyan élsz, mi a célod, 
hol segíthetek?

De a fiatal papnak nem volt szüksége segítségre. 
Jól megvolt Esztergomban, feljebbvalói szerették, 
minden szabad idejét a zenének szentelte, büszkén 
arra, hogy Liszt-leány az édesanyja. Franci egyházi 
zenéről kezdett vele beszélni s a fiatal pap nagy 
örömet szerzett neki a gregoriánus muzsikában és 
Pialestrima műveiben való nagy jártasságával. 
Mindjárt letelepedtek a harmóniumhoz, amely ott 
állott Hennig Alajos karkáplán imazsámolya mel
lett. Ügy belemelegedtek a mise elemzésébe mind a 
ketten, azonkívül Franci még külön is a konyakba, 
hogy nem nézték az órát. Végül szaladni kellett. 
Gyorsan megölelték, megcsókolták egymást. Franci 
még visszakiáltotta, hogy Weimarban korlátlan 
ideig hajlandó vendégül látni és oktatni unoka- 
öccsét, aztán szaladt a hajóra. Nagyon kellemesen 
érezte magát, ezen a napon csupa öröm érte. S a 
hajóról visszatekintve a bazilikára úgy érezte, hogy 
ez a szép templom most már inkább az övé, mint 
akárki másé. A hajó elindult s ő aztán részletes be
szélgetésbe merült Haynald püspökkel a cigányok
ról.

Pesten még eltöltött néhány napot a Karácso
nyi-palotában. Egy estét Barabás Miklósnál, a hí
res festőnél töltött, kirándult Fótra is, hogy ott a 
Károlyi-kastély freskóit megnézze, tárgyalt Hecke- 
nasttal a cigányokról megírandó könyv magyar ki
adásáról. Weimari kis miséjét is előadták Pesten, 
a hercegprímás most szentelte fel a Herminiarkápol- 
nát is. Utolsó napon elment a franciskánusokhoz. 
Most már harmadszor látogatta meg a kedves rend- 
házat és gyermekkori emlékein mélázva, tekintge- 
tett körül a fehérre meszelt folyosók kőkockáin ko
pogva. Akik harmincöt éve kisfiúnak látták őt 
ebben a házban, azok közül alig élt már egy is. 
De a mostaniak is alig tudták hova tenni örömük-
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ben, úgy becézték és kényeztették, mintha kisfiú 
lenne most is.

— Milyen boldog érzés lehet idetartozni, — 
mondta Kronperger páternek, — az az ifjúkori vá
gyam, hogy Isten szolgája legyek, még most sem 
halt meg bennem egészen. Itt meg éppen megmoz
dul a szívem, ahol apám novicius volt valaha.

— Annyira szeretne idetartozni?
— Annyira. De hát a foglalkozásomat nem hagy

hatom ott. Nagy célokat szolgálok, dolgoznom kell 
tovább.

— Az nem akadály. Vannak nekünk terciárius 
konfrátereink, akik polgári személyek maradnak.

— Ó, ha ezt lehetne . . .
— Hogyne lehetne. Dísz lesz a mi házunk szá

mára. Majd beszélünk a provinciálissal. Weimarba 
küldjük az értesítést?

Franci megadta weimari címét. Az Altenbur- 
got. A toll kissé habozott a kezében, mikor leírta. 
Ott ő egy asszonnyal élt együtt házasság nélkül. 
Kissé ildomtalan dolog abba a házba kérni az érte
sítést, hogy tiszteletbeli szerzetessé lett. De mégis 
csak leírta a címet. Nagyon vágyott arra az örömre, 
hogy hajdani nagy vágya legalább ilyen kései és 
félmódon megvalósul. A barátok pedig ékes latin- 
sággal feljegyezték évkönyvükbe, hogy „Liszt ab 
convento ccnfrater assumi desideravit.“ Liszt kife
jezte azon kívánságát, hogy a konvent őt konfráter 
gyanánt felvegye.

A leendő konfráter aztán elutazott. Bécsben 
megállt a Strauss János kedvéért, aki eljátszotta 
zenekarával a Mazeppát. Aztán Prága következett, 
ahol már készültek az esztergomi mise bemutatá
sára. A cseh egyház gyorsan igyekezett híveinek ezt 
a zenei gyönyörűséget megszerezni. Itt érte utói 
Szilágyi Lilla hosszú, rajongó levele. A szép szí
nésznő oldalokon át faggatta regényes szónoki hév
vel: nem érez-e szerelmet a nagyember, akármilyen
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kicsit, de szerelmet? Mert az ő álma az, hogy vég- 
hetetlen nagy szerelmét ugyanilyen szerelem viszo
nozza.

Mindjárt válaszolt neki: „Álma egy gyermek
álma. Én már túlöreg vagyok ahhoz, hogy ilyen 
fiatal hölgybe legyek szerelmes. De még fiatal
koromban sem emlékszem arra, hogy ilyen szere
lem rabja lettem volna. Hogyan magyarázzam meg, 
mit értek a szerelem szó alatt? Ha mint regényíró 
érdeklődik ilyen folyamatok iránt, olvassa el az 
Imitatio Christi harmadik fejezetét az égi szere
lemről. Ebben megtalálja gondolataim állandó táp
lálékát, az égi mannát, amellyel lelkem a földi ván
dorlás hosszú éveiben táplálkozik. Ha majd egyszer 
Weimarba jön, s ha regényírói kíváncsisága addig 
nem elégült volna ki, élőszóval fogom folytatni ezt 
a fejezetet.“

Aztán maga elé nézett. Mire való volt ezt a 
fiatal asszonyt felkavarni? Majd vállat vont, mint 
aki tehetetlenül lemond arról, hogy magánál erő
sebb erők ellen küzdeni igyekezzék.

XVIII.

Már rég megbeszélte a hercegnővel, hogy ha 
Esztergomban, Pesten, Bécsben és Prágában vég
zett, Zürichben fognak találkozni. A hercegnő 
utazni akart, Franci Wagnert akarta látni. Előre 
örvendett a meghitt estéknek, amelyekét a zongora 
mellett fognak tölteni. Wagner a négy darab közül 
kettővel már elkészült. S hogy milyen zenét írt a 
csodálatos ember, az őt a farkaséhséghez hasonló he
ves kíváncsisággal töltötte el.

De a zürichi napok másként ütöttek ki, mint ő 
előre lefestette magának. A meghitt estékből nem 
lett semmi. A hercegnő ragaszkodott hozzá, hogy a 
Baur au Lacban lakjanak, hosszú listát irt össze a
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Zürichben található nevezetes tudósokból, s azokat 
csoportonként meghívta. Azok persze jöttek, hogyne 
jöttek volna, az érdekes orosz hercegnő meghívását 
valamennyi elfogadta. Csakhamar reggeltől-estig 
tartó zűrzavar, látogatások, lemondások, meghívá
sok, értesítések özöne öntötte el őket. A hercegnő 
boldogan tett-vett, intézkedett ebben a pokoli zűr
zavarban, a geológussal a földkéregről vitatkozott, 
a történésszel az ó-keresztényekről, a belgyógyásszal 
a vérkeringésről, könyvek dedikációit fogadta el, 
úszott a tudományos múzsa szerepének boldogságá
ban, Franci és Wagner pedig valósággal össze* 
esküvéseket szőttek, mint a szerelmesek, hogy egy
két háborítatlan órát lophassanak magoknak. 
Ilyenkor aztán nekiláttak a Rajna kincse és a Wal- 
kür részleteinek. Wagner ült a zongoránál, előtte a 
nyitott vezérkönyv, minden szerepet élénk alakító 
törekvéssel maga énekelt, Franci pedig olvasta hozzá 
a vezérkönyvből a zenekart. A kikapott részek ösz- 
szevisszasága elvette a nagy zene egységes áttekin
tését, de a mű zeneileg még sokkalta hatalmasabb 
volta így is kisejlett ezekből a kurta zongorázgatá- 
sokból. Franci látta, hogy nem tévedett. Ez a foly
ton panaszkodó, szeszélyes modorú, zsarnoki, terhes 
kis ember megírta a század remekművét.

Egységesen és összefüggően csak a Walkür első 
felvonását ismerhette meg. Wagner és a hercegnő 
összebeszéltek és Franci születésnapjára nagy ünne
pélyt rendeztek a Baur au Lacban. Rengeteg vendé
get hívtak. A vacsora után a szálló nagytermében 
helyezkedett el a vendégség, valóságos hangverseny 
képét adta az egész. A dobogóra állított zongora 
mellé leült Wagner, a zongora mellé odaállott egy 
zürichi énekesnő. Ő énekelte a Sieglinde szerepét, 
Wagner volt Siegmund és Hunding egy személy
ben. A teremben felcsendült a varázslatos tavaszi 
éjszaka démoni érzékisége. Franci minden pilla
natban szeretett volna felugrani és kiabálni, vagy
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ujjongani, vagy kacagni, vagy akármit csinálni, 
valósággal toporzékolt a helyén. Ez volt az, amit ő 
zenének hívott magában, s lelkes gondolatai akár
honnan közelítették meg a négy-estéjű nagy szín
darab gigászi épületét, akár az anyagiasság átkának 
jelképes költeményét nézte benne, akár a régi opera- 
formák vakmerő és győzelmes felrobbanását, akár a 
zenekar és a harmonizálás színeinek tolongó gaz
dagságát, mindenképpen úgy érezte, hogy a tiszta 
művészet zordon fenségének legszentebb pillanatait 
éli át, mikor odahallgat.

A hallgatók között ott ült Minna, a boldogtalan 
asszony, a magasba röppent férj életének elkesere
dett kolonca. És ott ültek Wesendonokék. Matild 
asszony szemében az ájult boldogság áruló homálya. 
Franci azon tűnődött, hogy vájjon akadhat-e asz- 
szony, aki ennek a roppant szellemnek igazi élet
társa lehet? Ügy gondolta magában, hogy nem 
akadhat. Legfeljebb olyan, aki rajongásában ön
maga létezését is megtagadva, odaszegődik árnyék
nak a férfi önző fénye mellé. Aztán magára gondolt 
és a hercegnőre. Bölcs mélabú fogta el. A hercegnő 
a válás és a családi marakodások viszontagságaiban 
teljesen tönkretette idegeit. Most már nagyon nehéz 
volt mellette élni, babonás volta súlyos betegséggé 
fokozódott, vallásossága pedig ijesztő vakbuzgó
sággá. Ha rossz napok sorozata jött rá, éjszaka ré
mes látomásokat vélt látni. Ilyenkor hajnali órán 
felköltötte leányát s a szelíd Mariénak ott kellett 
ülnie mellette, hogy hangosan felolvasson.

— Még hangosabban! Ha nem olvasol elég han
gosan, jönnek a rémek! Hangosabban!

A leány engedelmeskedett. Kiáltó hangon olva
sott mindaddig, míg az ablakon be nem világított a 
derengés. A nagy kiabálás felverte az egész házat, 
a kis Tausig vigyorogva futkosott hálóingben a fo
lyosókon, hogy meglesse a hercegnő bolondóráját. 
Franci is felriadt, lesietett az izgatott idegzetű asz-
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szonyt megnyugtatni, de az csak jajveszékelt és 
rettegett tovább, míg nappal nem lett.

Volt egy ilyen éjszakások St.-Gallenben is, 
ahová együtt utaztak Wagnerékkal Zürichből egy 
kis csendes pihenőre. A Krebs-fogadóban szálltak 
meg mind az öten. Éjszaka két órakor az egész szál
lót felverte a kiabálás. Marie anyja parancsára kia
báló hangon kezdett felolvasni. Franci felriadt, de a 
másik oldalára fordult, már tudta, miről van szó. De 
Wagnerék a szomszéd szobában kétségbeesve hallgat
ták a lármát, Minna rémülten kopogtatott be a her
cegnőhöz. Magne hercegnő intett neki, hogy csak 
aludjanak tovább, nincs semmi baj. De Wagner dü
höngött a csendháborításon. Elkezdett csengetni és 
addig csengetett, míg fel nem verte a fogadóst. Reg
gel fél háromkor másik szobát nyittatott magának. 
De még ott is hallani vélte az ifjú hercegnő kiabáló 
olvasását.

— Hogyan bírod ezt ki? — kérdezte Wagner a 
kialvatlan, fejfájós másnapon.

— Mindent meg lehet szokni. Aztán meg ez az 
asszony az egész életét odaadta értem. Joga van el
várni tőlem egy kis türelmet.

— Türelmet, az rendben van. De szerelmet!
Franci nem felelt. Erről a kérdésről nem akart

mással tanácskozni. Szerelmi ügyeit általában meg
tanulta magába zárni, s amilyen gyermekes közlési 
vággyal mesélte bizalmasainak hajdani ifjúkorában 
minden érzését, most éppen olyan keményen össze
szorította fogait, ha a nyilvánosan, vagy titokban 
hozzátartozó nőkről volt szó. De Wagner természetét 
más fából faragta a sors. ö  lelki szükségét érezte 
annak, hogy legyen valakije, akire házasságának és 
szerelmi életének legbensőbb részleteit feltárja. Ezt 
a valakit Franciban is megtalálta és Francinak 
akarva, nem akarva meg kellett ismerkednie Minna 
és Matild olyan titkaival, amelyeket lovagiassága 
szívesen elengedett volna. De viszont őszinte részvé-

19*
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tét érzett a nyomasztó házasságának börtönében 
gyötrődő ember iránt, aki Wesendonck Maliid iránti 
fájdalmas szerelmének könnyeivel szertelenül sze
rette volna telesími az egész világot.

Rendeztek a kis St.-Gallenben egy hangver
senyt, inkább egymás, semmint a közönség kedvéért. 
Aztán elváltak. Wagnerek visszamentek Zürichbe, ők 
pedig elutaztak Münchenbe. A hercegnő igyekezett 
fenntartani leánya összeköttetéseit a bajor főúri tár
sasággal. Volt valami titokzatos ennek a leánynak a 
viselkedésében. Odaadóan engedelmes és tisztelettel
jes leánya volt anyjának, Franci iránt meleg és 
finom gyöngédséget mutatott, de mégis úgy élt kö
zöttük, mint a legidegenebb idegen. És Franci kény
telen volt megérteni a leány magányos lelkét. Kény
telen volt belátni, hogy ez a gyermek elítéli és el
hagyni vágyik őket. A kis hercegnő elrejtett fájdal
mainak felelősségét érezte lelkiismeretére nehezedni, 
s ha a hercegnő sorsát a maga sorsával együtt már 
nem szemlélte többé tragikusan, ennek a gyermek
nek felelősségéért komolyan szenvedett. A kis her
cegnőért szerette volna, ha dolguk végre-valahára 
rendbejön, de annak egyelőre semmi reménysége nem 
mutatkozott. Már attól kellett rettegnie, hogy Magne 
észrevehető vonzódása a fiatal Hohenlohe herceg 
iránt miatta fog halálos csapásokat kapni. Mindez 
nagyon leverte. München sok érdekeset adott neki. 
Sokat voltak együtt Kaulbach-hal, a festővel, aki arc
mást is festett róla, s akinek „Hun csata“ című képe 
annyira megragadta, hogy nekifogott ezt a képet 
megzenésíteni. Sőt könnyen termékenyülő képzelete 
már olyan óriás vállalkozás kidolgozásában gyönyör
ködött, hogy megír egy zenei világtörténetet. De lel
kes terveinek kedvére azonnal ráborult a kedvetlen
ség, ha Magne hercegnő csendes, szelíd alakjára pil
lantott.

Mikor visszamentek Weimarba s ő hosszú szünet 
után megint átvette a színház zenei vezetését, a
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munka lendülete magával ragadta valamennyire. De 
nemsokára lesújtott a régóta fenyegető csapás: a her
cegnőt száműzték Oroszországból. A cári trónon már 
nem Miklós ült, hanem II. Sándor. És az erőteljesen 
dolgozó család az új cárnál minden jel szerint teljes 
erővel megindította a támadást. Weimarba megérke
zett a hír, hogy a cár Sayn-Wittgenstein hercegnőt 
makacs engedetlensége miatt száműzöttnek nyilvá
nítja. Ugyanaznap a nagyherceg magához kérette 
Francit.

— Kedves Liszt, a dolog, amelyet meg kell be
szélnem magával, szerfölött kényes. De maga tudja, 
mennyire szeretem, azonkívül okos ember és szemébe 
tud nézni minden helyzetnek. Carolyne hercegnő 
őfőméltóságáról van szó.

— Sejtettem, fenség. Mi a súlyos hírt már meg
kaptuk. Látom, hogy a gondos család az udvarról sem 
feledkezett meg.

— Igen, én is hivatalos közlést kaptam. Ez új 
helyzetet teremt. Kérem, jelentse a hercegnőnek vál
tozatlan nagyrabecsülésemet és végtelen sajnálato
mat, hogy nem lesz módomban többé fogadni. Sajná
latomhoz feleségem és anyám is őszintén csatlakoz
nak. De hangsúlyozni kívánom, hogy ez csak forma
ság, amellyel az orosz udvarnak feltétlenül tartozom. 
Most mondja meg, mit tehetnék magáért, akinek wei* 
mari munkája nekem igen fontos.

— Attól tartóik, fenség, hogy semmit. Egy pilla
natra eszembe jutott, hogy ezt a nem-fogadást talán 
titokban lehetne tartani, de ez úgyis lehetetlen. Fen
séged jósága mindenesetre meghat. A hercegnő meg 
én majd igyekszünk beleilleszkedni az új helyzetbe.

— Ehhez türelmet és erőt kívánok. Maga termé
szetesen mindig szívesen látott, kedves vendége lesz 
az udvarnak. Meghívóit ezentúl is meg fogja kapni 
az Erbprinzben. Hogy maga az Altenburgban lakik, 
arról nekem még mindig nincs tudomásom. No, no,
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fel a fejjel, öreg barátom. Még minden jóra for
dulhat.

A nagyherceg félkarral átölelte, úgy kísérte az 
ajtóig. Franci rettenetesen le volt sújtva. Miatta 
megbélyegeztek egy asszonyt, aki érte dobott el min
dent. Letörve, nedves szemmel ment haza. Szerette 
volna letagadni ezt a kihallgatást, de nem lehetett. 
A hercegnő heves zokogásra fakadt és görcsösen ölel
gette, mint ahogy a fuldokló kapaszkodik az egyet
len deszkaszálba.

— Tudtam, tudtam, koporsóval álmodtam. És 
tegnap tizenhárom tojás volt a kosárban, mert a 
konyhán sohasem vigyáznak az ilyesmire. Most itt 
van. Franci, Franci, mi lesz velünk, mentsen meg, 
mentsen meg!

ö  csak csittítgatta a zokogó asszonyt és megbor
zadt idegeinek a babonákban való összeroppanásától. 
Aznap Magne már éjfélkor kezdett hangosan felol
vasni anyjának. Négy órakor kimerült és felverte a 
kis Tausigot, aki viszont mulatságos csínynek fogta 
fel a dolgot és torka szakadtából ordítozott reggel 
hatig. Franci megrendülve kérdezte magától, hogy 
nem volna-e jobb végezni magával? Hogyan bírhat 
ki munkát, lelki felelősséget abban a megpróbálta
tásban, amely a megroppanó asszony mellett vár rá? 
De gyermekei jutottak eszébe. És az új zene szent 
ügye. És vallása. Letérdelt szobájában és hosszasan 
imádkozott.

A rossz hír megint nem járt egyedül. Egyik ked
ves tanítványa, Bronsart, elhagyta Weimart. Ennek 
távozását nagyon fájlalta. Zongoraversenyt írt neki, 
amelynek elgondolásában egy lépéssel tovább ment 
az Esz-dur hangversenynél: még szorosabb egységbe 
fűzte a zenekart a zongorával. Az A-durt választotta 
hozzá. De akármilyen gyönyörűsége telt a hangver
seny megalkotásában, akármilyen remekül játszotta 
el Bronsart, amit ő elképzelt, nyomorúságos hangu
latában már munkájának sem tudott egészen örülni.
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Akkor Daniel miatt való aggodalma következett. 
A fiú elvégezte a középiskolát, osztálya minden első 
díját összeszedte. Ügy határoztak, hogy a gyermek a 
diplomáciai pályára megy és mellékesen a festésben 
is képezheti magát. A jogot kellett mindenesetre el
végeznie és erre a bécsi egyetemet választották, mert. 
a gyermek Eduardéknál lakhatott. Bécsbe való utaz- 
tában Daniel apjánál töltött néhány napot. Elragadó 
kedvessége és okossága áldott vigasztalást adott az 
apa sok bajára. De mielőtt tovább utazott volna, 
olyasmi történt, amitől Franciban meghűlt a vér. 
Daniel az asztalnál köhögni kezdett és elékapta zseb
kendőjét. Mikor elvette szájától a zsebkendőt, Franci 
véletlenül odapillantott.

— Mi az? Mutasd csak azt a zsebkendőt.
A zsebkendőn halvány rózsaszín folt mutatko

zott. Franci elsápadt.
— Máskor is megtörtént már ez?
— Hogyne. Elég gyakran. Többször voltam or

vosnál és megvizsgálták a tüdőmet, de nem találtak 
semmit.

— Szokott lázad lenni?
— Ritkán. Nagyon kevés. Egy-két fok. Ne fél

jen, papa, nincsen nekem semmi bajom.
Aznap Franci nem aludt. Folyton az a testvére 

járt eszébe, akit sohasem ismert és akit kis korában 
tüdőbaj vitt el. Chopin tragikus látomása is felbuk
kant előtte. Úgy rettegett most, mint életében még 
soha. Hogy ennek az imádott fiúnak valami baja 
essék, azt végiggondolni is irtózott. Daniel még Ber
linbe is el akart menni, hogy lássa nővéreit, Franci 
tehát másnap hosszú levelet írt Bülownénak, hogy 
Dánielt a legjobb tanárokkal tüzetesen vizsgáltassa 
meg. Ugyanilyen levelet írt Eduardnak Bécsbe. És 
mikor a gyermektől elbúcsúzott, izgatottan remegett 
a keze, amelyet áldóan tett a fiú fejére. Kellő idő
ben megjöttek a válaszok Berlinből és Bécsből is: a
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tanárok nem találtak kimutatható betegséget, de a 
fiú szervezetét nem találták eléggé ellenállónak.

Aztán jött a lipcsei hangverseny. Ezt jótékony 
célra adta, a zenészek nyugdíjalapja javára. Fel
kérték, s ő ilyenkor soha nem mondott nemet. A mű
sor egész második felét az ő müveiből állították 
össze. A Préludes eléggé tetszett, de a Mazeppa 
megbukott. Nemcsak hogy nem kapott tapsot: a 
riasztó cintányér-ütést hangosan kinevették, a to
vábbiak alatt sokan pisszegtek és több éles fütty 
hallatszott. A nyakasan ó-divatú és maradi Lipcse 
keményen visszautasította az új zene szándékait. S 
az egyetlen este botránya még csak múló baj lett 
volna. De másnap megszólalt a sajtó. A zenekriti
kusok nyilván összebeszéltek, hogy ezzel az iránnyal 
most már egyszer s mindenkorra végezni kell. Soha 
nem hallott szenvedélyességgel és gorombasággal 
támadták meg a Liszt-zenét. „A hírhedt nem-kom
ponista ripacskodásai egyenesen kihívják a pissze
gést és füttyöt.“ A régi tisztelet hangja, amelyet 
eddig még ellenzőinek jórésze is megőrzött, többé 
nem volt sehol. Lehúzták, becsmérelték, gyalázták; 
hia embert ölt volna, körülbelül ezt a hangot érde
melte volna. A lipcsei sajtó kritikáit átvették az 
összes német lapok és tudósításokat írtak a Gewand- 
haus-botrányról. Ez alkalmat adott újabb elvi cik
kekre. Két héten belül az egész ország sajtója taj
tékzó dühvei tiltakozott a tehetségtelenség és 
zeneietlenség merényletei ellen. Számos városból 
mentegetődző levelek jöttek, azokban egy-egy művét 
akarták bemutatni, de a közhangulatra való tekin
tettel ezt lehetetlennek mondták.

És a sajtó-roham nem is állott meg a német 
határokon belül. Bécsben kitűzték a Préludes be
mutatását. Ettől sokat várt Franci. Bécsben őt na
gyon szerették, nemrégen Mozart babérkoszorúját 
tették az ő homlokára. És a zenekritika vezető te
kintélye most ott a fiatal Hanslick volt, aki már
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évekkel ezelőtt síkra szállott az úgynevezett pro
gramzene érdekében, ahogy néhányan az új mu
zsikát nevezték. Két éve még lelkes levelet írt neki 
ez a Hanslick, most tőle és a bécsi sajtótól várta az 
elégtételt. A Préludes színre került, a bécsi lapok 
megjöttek Weimarba. Egyetlen lap kivételével vala
mennyi hevesen megtámadta. Türelmetlenül köve
telték, hogy ez az okvetetlenkedő ember hagyja már 
abba a zeneszerzést, amihez semmi tehetsége nincs. 
A legélesebben nyilatkozott Hanslick. Kegyetlen 
gúnnyal szedte szét a szimfonikus költeményt és a 
triangulus szerepére célozva, csingilingi-muzsikának 
nevezte. A lapokon kívül megjött Eduard levele is, 
aki megvallotta, hogy Franci zenéjének eddigi hívei 
gyáván meghátráltak és a közhangulat már a hang
verseny előtt olyan gyilkos volt, hogy számos barátja 
inkább távol maradt, nehogy belevonják a támadá
sokba. Főként Lőwy Simon bankár, aki eddig törhe
tetlen Liszt-rajongónak mutatta magát, hagyta cser
ben a legfeltűnőbb módon: nem ült le rendes helyére, 
hanem elbújt a hátsó sorokban, mikor látta a han
gulatot.

Mindebbe Franci belebetegedett. Valami ideges 
természetű bőrbaj támadta meg, amelynek termé
szetét az orvosok nem tudták kiismerni. Egész tes
tét ellepte a kínzó és fájdalmas viszketés, azonfelül 
két lábán ismeretlen természetű nagy tályogok tá
madtak. Tisztaságára és épségére kiváltképpen hiú 
volt egész életén át. Most ronda vartól fedve, ön
magát utálva fetrengett az ágyban. Ugyanekkor 
ágynak esett a hercegnő is. Köszvényes fájdalmak 
törtek ki rajta. De idegeivel is sok baj volt. Mióta 
az udvar nem fogadta, három ízben megtörtént, hogy 
legjobb weimari ismerősei letagadtatták magukat, 
mikor látogatóba ment. Ekkor Francival együtt 
elhatározták, hogy minden weimari házzal minden 
társadalmi összeköttetést megszüntetnek. De a her
cegnő ennek betege lett. Most ott feküdt a maga szó
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bájában, Franci is a magáéban. Egyik sem tudott 
mozdulni. Levelek útján érintkeztek. S ezek a levelek 
csak szomorúan vigasztaló szavakat hozhattak-vihet- 
tek a sok keserűségben.

Tavasszal Franci még betegen bár, de felkelhe
tett. Aachenbe kellett mennie vezényelni az alsó
rajnai zeneünnepet. Kétszer lemondott, de az aache
niek harmadszor küldöttséggel jöttek érte. Akkor 
elment. Előre félt attól, ami történni fog, a hercegnő 
beteges babonái kezdtek ráragadni. Tudta, hogy egy 
elenyésző kisebbség Hitlert akarta megnyerni a 
vezénylésre, ezért is vonakodott mindjárt igent mon
dani a felkérésre. És csakugyan: mikor Hans, akit 
szintén felkértek, az Esz-dur hangversenybe fogott 
bele, a nézőtéren éles fütty hangzott el. Franci oda
kapta a fejét és azt hitte, hogy álmodik: Hiller 
fütyült a szájához tartott kapukulcson. Adott jel 
volt ez a fütty, a sivító fütyülés és pisszegés hosszú 
macskazenéje következett utána. Megint Hiller! 
A párisi évek kedves, jó Hillere! A füttyel nem is elé
gedett meg a hajdani barát. A Kölnische Zeitung-ba 
cikket írt a zeneünnepről és most már nem, mint a 
röpiratban, hanem nyíltan a neve alatt, gonosz szi
dalmakkal halmozta el Francit.

Igyekezett vigasztalást találni gyermekeiben: 
Hans már készülődött Cosimával a menyegzőre. 
Augusztus tizennyolcadikán esküdtek. Franci azt 
hitte, hogy ezen a napon minden bajára vigasztalást 
talál. De Daniel helyett levél jött: a fiúnak alattomos 
lázai vannak. Ugyanekkor levél jött D’Agoultnétól, 
aki haragjában, hogy ez a házasság nélküle jött 
létre, azt követelte, hogy Blandine azonnal költözzék 
hozzá, Blandine házasságáról majd ő kíván gondos
kodni. A letört apa már nem tudott küzdeni s az 
anyától nem is tagadhatta meg leányát. Blandine 
nem sokkal az esküvő után elutazott Svájcba, ahol 
anyja várta.

Szeptemberre Weimarban kellett zeneünnepet
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előkészíteni. Emiatt el kellett mennie neki is, a her
cegnőnek is egy társaságba. Ott volt a plébános, Dit- 
tenberger, akivel a hercegnő személyesen még nem 
találkozott. Valaki odament hozzá, hogy bemutassa. 
A plébános, a Kulcstársaság lelke, aki nem tudta 
elfelejteni a rég elaludt Uj-Weimar-Társaságot, így 
felelt:

— Nincs módomban megismerkedni egy olyan 
hölggyel, aki ellen, ha híveim közé tartoznék, hiva 
talosan kellene eljárnom.

Franci hallotta a választ. Olyan fehér lett a ha
ragtól, mint a fal. Már indult a pap felé, hogy meg
üsse. De meglátta a reverendát és visszahőkölt. Le 
kellett a megjegyzést nyelnie.

A zeneünnepre meghívta Joachimot, a szeretett 
barátot, az isteni magyar hegedűst, akire még szá
míthatott. Joachim hónapokig lakott nála az Alten- 
burgban, együtt voltak Wagnerrel Zürichben, honfi
társak voltak. Azonkívül régi személyes szeretet fűzte 
őket össze.

— Legalább van még egy-két emberem ebben a 
csúnya világban is.

Joachim helyett lemondó válasz érkezett. S a 
levél egyik passzusa így szólt: „Nem hallgathatom el 
azt, aminek megtudását, töredelmesen megvallom, 
férfias lelked már régóta követelhette: zenéd teljesen 
távol áll tőlem. Ellentmond mindennek, amit befogadó 
képességem kora ifjúságom óta magába szívott táp
lálékul a nagyok szelleméből. Ha valamilyen módon 
elrabolnák tőlem mindazt, amit alkotásaikból szere
tek, tisztelek s amit zenének tartok, a te hangjaid 
semmit sem töltenének meg ebből a rengeteg, meg
semmisítő sivárságból.“

— Én most már semmin sem csodálkozom, — 
csak arra vagyok kíváncsi, hogy mi jöhet mégí

Szeptember harmadikán folyt le az ünnepély, 
Károly Ágost, a Goethe-féle nagyherceg születésének
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százéves fordulója. Ez igen nagy ünnepnek készült, 
mert ezen leplezték le a színház előtt Goethe és Schil
ler kettős szobrát. Eduard is eljött Bécshől. A her
cegnőt Franci kísérte a térre néző egyik ház első
emeletére, a társaságbeli hölgyek egy kijelölt részé
nek itt tartottak fent ablakokat. Franci az ajtónál 
kezet csókolt Carolynenak és ment a tribün felé. De 
még oda sem ért, arra lett figyelmes, hogy a gyüle
kező tömegben mindenki mögéje néz. Hátrafordult. 
Ott sietett utána Cairolyne, sírva a tömeg szeme- 
láttára. Utána riadtan von Schornné, az egyetlen 
előkelő weimari hölgy, aki fenntartotta vele a barát
ságot.

— Mi történt?
— Ahogy az ablakhoz mentem, — panaszolta 

Carolyne — már több hölgy állt ottan. Mikor meg
láttak, összenéztek, nem köszöntek és átmentek egy 
másik ablakhoz. Bélpoklos vagyok Weimarban. Már 
egy ablakban sem akarnak állni velem.. . .

És sírt tovább. Franci kezet csókolt neki:
— Menjen most haza. Schornné lesz olyan jó és 

hazakíséri. Én gyorsan végzek itt és sietek magához.
A  két hölgy elment, Franci felsietett a tribünre. 

Mikor végre lehullott a lepel a két költő bronz-másá
ról, Franci leugrott a színes posztóval kerített dobo
góról és szaladt haza. A  hercegnő karosszékben ült és 
sírt még mindig.

— Franci, sohasem leszünk egymáséi. A kis 
Tausig elejtette azt az ikont, amelyet a szobámban 
tartottam. Az ikon leesett, most már mindennek 
vége.

Sírt. Franci ott állott előtte. És tudta, hogy ha 
egy szemernyi lovagiasság van benne, ezt a hajdan 
oly éleseszü asszonyt, most boldogtalan idegroncsot, 
feleségül kell vennie, hogy egész hátralévő életét 
mellette töltse.
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Zongoráján a Dante nagy könyve hevert. Ki
jegyzett versszakokat mutattak a ceruzavonások és 
a behajtott lapsarkok. A szenvedés nehéz idején 
valamit kiáltania kellett. A fájdalomnak hang kell, 
hogy elviselhető legyen. Rengeteg régi jegyzet hevert 
szanaszéjjel, motivumok alig olvashatóan odavetett 
ötletei, hangszerelési gondolatok a mű egyes részei
hez, egy-egy merészen harmonizált átmenet két 
hangnem között, — más ezekben nem igazodhatott 
volna ki. De az ő kivételes zenei emlékezőtehetsége 
minden szelet papír szerepét ismerte, pedig már 
Woronincze óta jegyezgette őket.

Rajtam visz át a fájó város útja,
A  mindörökké tartó szenvedésbe,
Ahol a kárhozottat átka sújtja.

A pokol kapuja előtt hangzik a fájdalmas kiál
tás. Háromszoros nekifutással, hátborzongató pergés 
és tompa dobütések között indult el a muzsika a 
borzasztó mondathoz:

Adjatok fel minden reményt, belépők.

A fúvóhangszerek általános jajkiáltása közepette 
a kürtök és trombiták harsogják a kimondott ítélet 
szörnyű bizonyosságát s a hegedűk tremolójának 
szélviharában újra és újra feldörög a tökéletes 
reménytelenség. Megnyílik a pokol bámulatos szín
játéka. Kromatikusán lefelé haladó, vinnyogó nyö
gés, jajgatás zagyva orkánját hirdeti a zenekar. 
A fogcsikorgató düh hörgése, ökölcsapások hangja, 
rekedt ordítások forgószele tombol mindegyre erő
sebben, míg csak a zeneszerző oda nem írja az ötös 
vonalsor tetejére: allegro frenetico. Akkor aztán 
elkezdődik a zenei játék a két pokolmotivum egy
másba dobásával, fonásával, mesteri váltogatásá
val, miközben a háttérben minduntalan ott dörög a
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végzetes „lasciate ogni speranza6, A sötétség ordító 
orkánjából elébukkannak Paolo és Francesca, a kla
rinét elzokogja szenvedésöket, köröttük bárfák és 
hegedűk szele süvít. De csakhamar elnyomja lírai 
panaszukat az Inferno irtózatos zűrzavara, amelybe 
egyszer csak beleröhög az ördögök istenkáromló, 
vadult öröme. A Faust Mefisztója harsogja ezt a 
röhejt az ősgonosz erejének hatalmas tudatában és 
könyörtelenül dördül meg befejezésül is a remény
telenség irtózatos harsonaszava.

Aztán a purgatórium következik, a Dé-moll he
lyére a Dé-dur lép, borzalom helyett a maga eny
hítő hatod-akkordjával. A szerző papírra is vetette, 
hogy hogyan hallgassa, aki majd hallgatja: „Cso
dálatosan halk, a lelket megnyugtató zizegés az 
örök világosságban himbálódzó tengert álmodtatja 
velünk. Olyan hajó jut eszünkbe, amely tovasiklik 
a tenger tükrén és nem hasít hullámot rajta. A nap 
közelgő fénye előtt még sziporkáznak a csillagok, az 
áhítatos csendre fellegtelen kékség borul, fölötte az 
angyal szárny csapását véljük hallani, aki ellebeg a 
végtelenség tengere felett.“ Az oboa, angolkürt és 
fuvola halkan leheli a mindenség zenéjét. Aztán 
felhangzik a bűnbánat zokogása, a zenekarból fel
merülnek a Dante-költemény tizedik énekének meg
alázkodó képei. A belső meghasonlás kínjai fugá
ban folynak össze és könnyes tisztulásban egye
sülnek.

Paradicsom legyen-e a harmadik rész címe? 
Nem. Dante talán megélte magában a paradicsom 
boldogságát. A megtört, elárult, kifosztott, beteg
ségtől és bajoktól gyötört weimari zeneszerző nem 
tudott paradicsomot írni. Nem ment a mennybe 
muzsikájával, a földön maradt és imádkozott az 
elérhetetlenhez. A harmadik résznek tehát „Magni
ficat“ a címe. Aki a boldogságot nem merészeli még 
csak leírni sem, mert az túlságosan fájna neki, 
e helyett megenyhül a szférákba törekvő imájával.
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De mi legyen a vége? Az imában felüdült em
ber újra kezdett életének izmos, biztos tettereje 
valami rengő és dicső fortisszimóban? Vagy az ima 
teljes odaadásának halk elhangzása az éteri felle
gek között? Habozott. A hercegnő mindenáron az 
előbbi befejezés mellett érvelt, Wagner az utóbbit 
tanácsolta. Franci nem tudott dönteni. Odaírta 
mindakét befejezést, a neki tetszőt kiválaszthatja 
minden előadó zenekar. S a mű homlokára odaírta 
az ajánlást Wagnerhez: „Mint Virgilius Dantét,
úgy vezettél te engem át az élettel itatott hangvilá
gok titokzatos vidékein. Szívem legmélyéből kiál
tom hozzád: tu sei il mio maestro, é’l mio autore! 
És változhatatlan hű szeretetben neked ajánlom ezt 
a művet.“

Ezen dolgozott a mise óta. Ebbe írta bele csaló
dásainak minden pokoli fájdalmát, ebben vallotta 
meg önmagának emberi gyarlóságát, ebben bánta 
meg százszor és százszor a hús szavának való enge
delmességét, ebben menekült megkönnyebbülve a 
gyakori imádság gyermeki tisztaságába. Más em
bernek érezte magát, mikor az utolsó hangjegyfejet 
leírta. A szenvedés, megbánás és felemelkedés 
dantei világát járta végig. A  lélek olyan tájait 
látta, amelyek; csak nagyon kevesek előtt válnak 
láthatókká. A pesti franciskánusoknak, védőszentje 
kedves szerzeteseinek konfrátersége sohasem ment 
ki az eszéből. Tudta jól, hogy ez a terciárius szer
zetesség nem jelent többet, mint bármilyen más 
testület tiszteletbeli tagsága. De senkinek meg nem 
vallottan magában úgy tekintette ezt, mint jelképes 
menekvést világi bajai közül.

Most már sokkal nagyobb türelemmel tudta 
bajait viselni. És most már olykor az öröm is fel
kereste. Cosimáék nagyon boldogok voltak és örven
deztető hír jött Blandinetől is. Titokban már régóta 
tetszett neki egy fiatalember. Emile Olliviernak 
hívták, tehetséges és igen becsvágyó fiatal ügyvéd
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volt, jó külsejű, tagbaszakadt legény. Anyja ügye
sen megcsinálta ennek az érdeklődésnek útját, a 
fiatalember is tüzet fogott és Franci egy szép 
napon levelet kapott, amelyben engedelmét kérték 
ehhez a házassághoz. D’Agoultné és Blandine Firen
zében voltak, odajött a kérő, ott szándékoztak az 
esküvőt is megtartani. Mint gondos apa, Párizsba 
fordult alapos információkért, a válaszok Olliviert 
elsőrangú és nagy reményekre jogosító fiatalember
nek írták le. ö  tehát boldogan adta beleegyezését, 
annál boldogabban, mert Mariénak is megadhatta 
azt az elégtételt, hogy ezt a leányt ő adta férjhez. 
Az esküvőt meg is tartották Firenzében, ő  nem 
ment el. Még mindig nem volt teljesen egészséges, 
azonkívül Mariéval nem sok kedve volt találkozni.

Mindakét lánya boldogan ment férjhez néhány 
hónapon belül, az ő dolga pedig sehogy sem akart 
rendbejönni. A konok pétervári főpap, Hotoniewski, 
már harmadszor utasította el az egyházi válás vé
gett benyújtott kérelmet, illetve szabatosan szólva: 
elutasította felvételét annak az eljárásnak, hogy a 
hercegnő házasságkötése érvénytelennek mondas- 
sék ki. Mást nem lehetett tenni, mint új ügyvédek 
és egyházjogászok segítségével negyedik beadványt 
csináltatni, a siker minden reménye nélkül. Ezen 
az őszön az új cár eljött Weimarba. A nagyherceg, 
aki sokat tartott külpolitikai képességeire, már 
régebben előadta Francinak azt a tervét, hogy Fe
renc József és Sándor cár között közvetíteni fogja 
a kibékülést. Ausztria ugyanis a krimi háborúban 
bámulatos hálátlansággal hagyta cserben azt az 
Oroszországot, amely a magyar forradalom véres 
eltiprásával a Habsburg-trónt megmentette. A  két 
dinasztia közt meglazult a viszony. Az ifjú nagy
herceg azonban addig levelezett, ügyeskedett, sür
getett, amíg elérte az elérhetetlent: a két hatalmas 
uralkodó eljött Weimarba. Franci a császártalál
kozó előtt felkereste a nagyherceget és megkérte,
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hogy az annulláció dolgában szóljon a cárnak, annak 
egyetlen hatalmi szavába kerül Hotoniewski metro- 
politánál elintézni a dolgot.

— Fenség, ez az ügy kezd nevetséges lenni. 
Sayn-Wittgenstein herceg protestáns ember s a pol
gári válás kimondásával szabad ember lett. Most 
már meg is házasodott.

— Tudom, elvette a Szuvaloff hercegék nevelő
nőjét.

— Ügy van. Az egyház írott szabályai szerint 
azonban a hercegnő még mindig feleség, mert 
katolikus. Kérdem fenségedet, józan ésszel lehet 
ezt emberi helyzetnek nevezni?

— Kedves Liszt, engem nem kell meggyőzni, én 
protestáns vagyok. A cár őfelségénél szóba hozom 
a dolgot, ezt megígérhetem. De nézze, magunk kö
zött vagyunk: olyan fontos magoknak ez a házas
ság? Hogy a hercegnőnek fontos, azt még értem. De 
miért olyan borzasztó fontos magának?

— Mert úriember vagyok, fenség.
A nagyherceg válaszolni akart valamit, de 

inkább nem szólt. Kegyelemben elbocsátotta kedvelt 
hívét. A császártalálkozó megtörtént, de a wei- 
mariak keveset láttak belőle. A három fiatal ural
kodó a palota zárt ajtai mögött tárgyalt. Semmi 
nagy parádé, semmi díszfelvonulás. Franciék egyik 
uralkodót sem látták. S a magas vendégek eluta
zása után a nagyherceg közölte Francival, hogy 
beszélt a cárral, az feljegyezte a dolgot és meg
ígérte jóindulatát.

— Nagy reményeket azonban ne fűzzön ehhez, 
— tette hozzá — én ismerem az ügyet orosz meg
világításban. A metropolita teljesen a Wittgenstein- 
rokonok pártján van. Míg ő él, a dolog aligha lesz 
kedvezően elintézhető. Viszont, hogy valami kelle
meset is mondjak: említettem magát Ferenc József 
őfelségének és kifejtettem előtte, hogy maga itt 
milyen rendkívül hasznos munkát teljesít, őfelsége
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jól emlékszik magára, általában hihetetlen emlé
kezőtehetsége van. Említette, hogy magyar arisz
tokraták mozgalmat indítottak a maga legfelsőbb 
kitüntetése érdekében. Az a benyomásom, hogy 
őfelsége helyesli a gondolatot, de a főudvarmesteri 
hivatalnak egyelőre kifogásai vannak. Végered
ményben ez a bécsi dolog jól áll. De a pétervári 
sikerrel ne áltassa magát. Az nem fog menni.

Franci hazavitte a hírt: az ellenkezőjét adta 
elő. A hercegnőt minden rossz újság beszámíthat- 
lan kétségbeesésbe döntötte. Ez is leverte volna a 
lábáról. Csak reményt volt szabad adni neki foly
ton, reményt, reményt. A tíz év óta vőlegénykedő 
férfi végtelen türelemmel és gyengédséggel vette 
körül. De szívének azt a részét, amelyben a szere
lemnek volt a helye, már majdnem felszabadultnak 
érezte. Egy napon Agnes megérkezett Weimarba. 
.Néhány napot akart tölteni mestere közelében. Elég 
jó színben volt, tüdeje mostanában jól viselkedett. 
Franci leveleiből, amelyek sűrűn követték minden
hová, pontosan ismerte az Altenburg lakóinak hely
zetét. És most már nem éreztek lelkiismereti gátat 
magok között. Franci bajtársi hűsége a hercegnő 
iránt erősebb és önmegtagadóbb volt, mint valaha, 
de szerelmi hűsége már nem volt sehol. Ágneshez 
írott és Ágnestől kapott levelei pedig a végsőkig 
fűtötték vágyát, hogy szimfóniája Gretchenjét kar
jába zárhassa. Egymáséi lettek, nem egy gyenge 
perc önfeledtségében, hanem helyzetökkel és min
den érzésükkel számot vetve. Néhány napi bujkáló 
boldogság után Agnes elutazott. És leveleik a régi 
bensőséggel váltogatták egymást. Franci olyan 
férjnek érezte magát, aki megadja élettársának, 
ami élettársáé, és megadja vágyának, ami vágyáé.

De érett férfikorának ez a dédelgetve rejtett 
boldogsága csak kedves napsütést adott őszi ború
jának, ujjongó nyarat már nem. Hajdani jókedve 
eltűnt, kedélyét a támadások és a megnemértés
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fájdalma nyomta. Tűnődő lett, keveset mosolygó, 
emberektől visszahúzódó. Akikkel Weimarban tanít
ványain kívül érintkezett, azokat ujjain meg tudta 
számolni. Ezek között volt Dingelstedt, akit hosszú 
évek küzdelmei után végre be tudott szorítani 
a weimari színház vezetőségébe. A  nagyherceg 
végre meghívta intendánsnak. Dingelstedt tüzzel- 
vassal fogott neki a rendcsinálásnak, mindjárt az 
első hetek alatt számos kérdésben más nézeteket 
vallott, mint Franci, és nem is adta be a derekát. 
Ez Francinak inkább tetszett, mint nem. Jobban 
szerette védencét gerinces és céltudatos embernek 
ismerni, semmint olyannak, aki hálából megtagadja 
saját meggyőződéseit.

És a színház most már alig is érdekelte. Egyszer- 
kétszer még megkísérelte a nagyhercegnél, hogy a 
tetralógia bemutatását kivívhassa. De ehhez annyi 
pénz kellett volna, hogy nagy álma megvalósúlásá- 
ról maga is kezdett végleg lemondani. Sőt lemondott 
maga Wagner is; befejezte a megzenésítést, a ha
talmas munka mind a négy operája készen állott, 
de hogy színre hozassa, arra most nem is gondolt. 
Hitt abban, hogy majd jön valami csoda. A Niebe- 
lung-Kinget szépen félretette ennek a csodának elér
keztél g. Már új darabon törte a fejét, a legenda 
egyik alakjáról, Tristanról, akart operát írni. Franci 
tehát csak annyiban érezte fontosnak a színházat, 
hogy Berliozt mennél gyakrabban szerepeltesse és 
ha tehetséget lát az új zenében hívő fiatalok között, 
annak nyilvánosságot adhasson. Mint a fiatal Come- 
liusnak, aki most dolgozott sokat Ígérő operáján. 
Különben visszavonult, mint odvába a sebzett állat 
és mindennapi postájában mindenekelőtt a gyerme
keitől érkező leveleket kereste. Különösen Daniel 
miatt aggódott, aki általában jól érezte magát, de 
alattomos lázai minduntalan felbukkantak. Az or
vosok nem tudtak tüdejében találni semmit.

A Dante-szimfóniát, amelyet azóta folyton csi-
20*
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szolgatott, sőt egy új tétellel is kiegészített, Drez
dába vitte bemutatni, most már inkább becsületből, 
semmint az új zenéért folytatott küzdelemből. Hogy 
a közönség és a kritika mit mond, azt már inkább 
kényelmetlen bosszúsággal várta, semmint érdeklő
déssel. Inkább csak maga szerette volna zenekari 
tolmácsolásban hallani a szívéhez nőtt művet. A 
szimfónia egyáltalában nem tetszett a drezdai közön
ségnek. Megbukott. Nem ugyan botrányosan, de 
félreérthetetlenül. Bülowók is jelen voltak, a her
cegnő is. A hangverseny után összevesztek.

— Megmondtam, — idegeskedett Hans, — hogy 
a Dantét nem szabad ennek a bukásnak kitenni. 
Hetekig rimánkodtam, hogy ne engedjük ki Drez
dában. De a hercegnő . . .

— Igenis, — vágott közbe Carolyne indulato- 
tosan, — én azt álmodtam, hogy a partitúrát angya
lok vitték. Arról nem tehetek, ha Franci nem haj
landó Tausigot kitenni a házból.

— Hogyan függ ez össze Tausiggal?
— Tausig rossz csillag alatt született. Bajt hoz 

a házra. Minden szerencsétlenség onnan van.
A férfiak összenéztek. Cosima titkon intett fér

jének, hogy hagyja abba. A hercegnővel, ha boga
rait előhozta, nem lehetett komoly dolgokról vitat
kozni. Ki kellett lesni nyugodt idegzetű óráit, akkor 
ítélete gyors volt, éleseszű és biztos. Nem is tudott 
bánni vele senki, csak Franci, aki kimeríthetetlen 
türelemmel alkalmazkodott hozzá. Most is elvágta a 
vitát. Legyintett.

— Hagyjátok. Az én országom nem e világból 
való.

A sajtó csak alkalomra várt, hogy lecsapjon. Ez 
a drezdai hangverseny olyan volt, mintha Franci 
nyitott mellel szaladt volna bele a kivont kardba. 
Most már a legvadabb támadások mellett új hang 
kelt fel ellene: humoros alak gyanánt kezelték, aki
nek zenei esztelenségein jóízűen lehet mosolyogni.
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Ez már túlhaladta béketűrését. A csapásokat állta, 
a megalázást nem. Fickók, akik rendesen írni is alig 
tudtak, kedélyesen beletörölték tehetségtelen tollú
kat. Bezárkózott, ha az ilyesmit elolvasta, sápadtan, 
mint a fal, ökölbe szorított kézzel, keményen össze
szorított foggal rótta szobáját, amíg heve le nem 
csillapodott. És gyakran állott a tükör elé. Egy idő 
óta rohamosan őszülni kezdett a haja. Nem ritkult, 
dús maradt, de szőke szál már igen kevés akadt 
benne. Szemölcsei egyre élesebben ültek ki hajdan 
oly síma arcára, szája mellett két mély ránc képző
dött, arckifejezésében valami élesen rajzolt, kemény 
kínzottság jelent meg.

De nem hagyta magát. Megrázkódott, mint az 
oroszlán, hogy lehulljanak sörényéről a bogáncsok. 
Nagy lélegzetet vett és az asztalra ütött. Nem, nem 
és nem! A harcot nem szabad abbahagyni. Egyre 
biztosabban és tisztábban érezte élete nagy értelmét: 
ő céllal küldetett a földre. Ha nem évezredre, akkor 
az évszázadra szóló céllal: a világnak új zene kell, s 
erre az Isten őt jelölte ki minden kínlódáson és szen
vedésen keresztül.

Máris új munkába kezdett. Jegyzetei közt né
hány emlékeztető sort talált Wartburgról. Szent 
Erzsébet története méltó feladat volt muzsikája szá
mára. A jóság szent asszonya, akinek kötényében 
rózsákká változik a rajtakapott alamizsna, szép gon
dolat, amely magától muzsikálja a csodát. Még 
hozzá a szelíd, jóságos szent magyar volt. Érdek
lődni kezdett a thüringiai vár úrnő irodalma iránt. 
Meghozatta Montalembert könyvét Szent Erzsébet
ről, elment megint Wartburgba, megnézte a szent 
életéből vett freskójeleneteket és kihallgatásra je
lentkezett a nagyhercegnél: az elhanyagolt Wart
burgot rendbe kellene hozni és nagy ünnepség ke
retében átadni a nyilvánosságnak. Az uralkodónak 
tetszett a gondolat. A hercegnő meg éppen úgy el 
volt ragadtatva tőle, hogy örömében síró görcsöt ka-
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pott, mint mostanában mindig, ha valami nagyobb 
benyomás érte. Túltelt lelkesedésében erőszakkal 
magának követelte azt a feladatot, hogy szövegírót 
keressen, aki a wartburgi freskók alapján cselek
ményt állítson össze. Levelezésbe is ereszkedett va
lami Roquette nevű íróval, akinek Franci hírét sem 
hallotta. Roquette eljött Weimarba, bemutatkozott 
Francinak és elmondta elképzeléseit. Ezek Franci
nak egyáltalában nem tetszettek, ö  Szent Erzsébet 
magyarságát akarta főként hangsúlyozni, másrész
ről a műfajjal még nem volt tisztában, amelynek 
keretei között kedvvel dolgozhatott volna. De nem 
akarta Carolynet izgatni. Végre is úgy segített ma
gán, hogy Roquette minden sorát maga írta át. Az 
belement minden változtatásba, csak az volt fontos 
neki, hogy a Liszt-névvel együtt szerepelhessen. 
Franei pedig nekifogott a zenei legendának. Csak 
azért is. És ha Európa minden lapja mindennap le
nyomtatja is, hogy a zeneszerzéshez nincs semmi 
tehetsége, ő csinálja tovább a maga dolgát, ahogy 
Isten tudnia adta.

Dacolt a mindenséggel, s a mindenség csak
ugyan visszahőkölt ettől a dactól, amely Fafner 
erejét hordta egy Grál-lovag átszellemült tisztasá
gában. Vagy egy szerzetesében. Mert a pesti ferenc- 
rendiektől megjött a hivatalos értesítés, hogy felvet
ték a rendbe konfráternek. Ennek szertartását semmi 
módon nem akarta elmulasztani. Elhatározta, hogy 
elmegy Pestre, még pedig Prágán és Bécsen keresz
tül. Egy elszánt prágai karmester, Wildner neve
zetű, mindenáron be akarta ott mutatni a Dante- 
szimfóniát, az egész világ ítélete elilen. Bécsben pe
dig kitűzték az esztergomi misét.

Megérkezett Prágába. Magával vitte Tausigot 
is, a csodagyereket. A próba kitünően ment. Wild
ner igen kedve szerint való muzsikusnak bizonyult. 
Próba után beültek egy kávéházba, hogy néhány 
részletkérdést még megvitassanak. Egyszer csak
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egy nagyhasú, kopasz ember odalépett az aszta
lukhoz.

— Beck, — kiáltott Franci meglepetve, — maga 
az? Mi az ördögöt csinál itt maga?

Az volt testi valóságában, Beck, a volt weimari 
tenorista, az első Lohengrin. Már akkor nagyon tes
tes volt, most meg nem egy hattyú, de egy bika is 
alig tudta volna elvontatni. Tausig hangosan vi
gyorgott rajta, mert igen neveletlen kölyök volt.

— Én itt kávés vagyok, kérem. Ez a kávéház 
az enyém. És azért jöttem ide, hogy megköszönjem 
doktor úrnak a kávéházamat. Ha doktor úr engem 
akkor el nem üldöz Weimarból, most is rosszul fize
tett tenorista vagyok. Ehelyett úgy élek, mint a hal 
a vízben és már vásároltam egy bérházat. Mert ön 
üldözött el engem, ne is tagadja.

— A szó erős, kedves Beck. Én tiltakoztam a 
maga vezetőszerepekben való szerepeltetése ellen, 
mert nagyon szép hangja volt, de a megjelenése 
kevés illúziót keltett, színészi tehetsége pedig, vall
juk meg, rettenetes volt. Kisebb szerepekben tőlem 
még most is játszhatnék Weimarban.

— Isten őrizz. Nem való nekem a színház. Akkor 
tettem bolondot, mikor cukrászlegényből színész let
tem. De azt a Lohengrint sohasem felejtem el. Ügy 
szidtam akkor a zenét, mint a bokrot. Most már 
tudom, hogy az gyönyörű zene.

Franci felugrott és megölelte a másfélmázsás 
LohengTint. Meg is csókolták egymást. Az ezüst
sisak helyett hímzett sapkát hordó ember szemét 
törölgetve ment vissza dolga után. Franci pedig 
örömmel ütött a Wildner vállára:

— Ez jó jel, öregem, meglátja siker lesz. Kez
dek babonás lenni, ami nagy szégyen, de az első 
Lohengrinnal találkozni most, az csak nagyon jó 
jel lehet.

A jó jel bevált. A Dante-szimfónia csodálatos
képpen nagyon tetszett Prágában. Annyira tetszett,
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hogy a Paolo és Francesca részleténél az elragadta
tott sokaság beletapsolt a zenébe. Tausig az A-dur 
zongoraversenyt játszotta elképpesztő tudással és 
erővel. Az emberek úgy tapsoltak, mint a bolondok. 
A sajtó kitünően írt. Pár nap múlva még egy 
hangverseny következett. Tasso-szimfónia, Esz-dur 
zongoraverseny. Még nagyobb siker. A Tasso-szim- 
fóniát meg kellett ismételni.

— Mondd meg a hercegnőnek, — mondta Franci 
Tausignak, mikor vonatra tette, — hogy haszonta
lan, rossz kölyök vagy, de óriási sikered volt és 
hogy...

A gyerek szemtelenül, kedélyesen nézett fel rá.
— És hogy a mesternek szerencsét hoztam, 

akármilyen mérges is érte a hercegnő.
Franci barackot adott neki és nevetve feltusz

kolta a vasúti kocsiba. Aztán maga is elutazott 
Bécsbe. Ott Eduard és Daniel várták az állomáson. 
Percekig ölelgette őket nagy örömében, Dánielt el
tolta magától, hogy jobban lássa, aztán megint 
megölelte. A fiú nem volt rossz színben, de apja 
túlságosan törékenynek, légiesnek, fáradt mozgású
nak találta. A bérkocsiban az volt első kérdése, 
hogy mit mond az orvos. Az orvos bizony megálla
pított valami rendetlenséget az egyik tüdőcsúcsban, 
de a dolog nem súlyos, a fejlődő szervezet ki fogja 
nőni. Apa és fiú egymás kezét fogták és nem eresz
tették el.

— Augusz megjött? — kérdezte Franci Eduar-
dot.

— Csak holnap jön. Hanem hallod-e, bámulatos, 
hogy mennyi kínlódás előzte meg ezt a misét. Em
lékszel rá, mit mondtam neked, hogy az udvarral 
ne rontsd el a dolgodat? Hát hallgasd meg, mi tör
tént. Kiválasztottunk négy szólistát, azok öröm
mel vállalkoztak. Ezelőtt egy héttel kétségbeesve 
jönnek hozzám, hogy az intendáns, Lanckoronski 
gróf, nem adott nekik fellépési engedélyt. Erre még
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nem volt példa, hogy operai tagokat ne engedjenek 
ünnepi misén énekelni. Szaladok az intendánsi hi
vatalba, hogy ez micsoda félreértés. A gróf nem 
volt ott, de helyettesével beszéltem. Azt mondta, 
hogy ez egyáltalában nem félreértés. Te megtagad
tad fellépésedet egy udvari hangversenyen, ők nem 
adnak neked udvari énekeseket. Megpróbáltam 
mindent, hiába. Felhozattuk a szólistákat Pestről. 
Azok tudtommal elég jók. Nincs semmi baj, a mise 
meglesz.

Daniel ránevetett apjára:
— Latinul énekelnek a magyarok is. A jó Isten 

pedig szereti a latin nyelvet.
— Te bolond fiú te, — szólt Franci, magához 

szorítva a fiút, — hát a magyar nyelvvel hogyan 
vagyunk?

— Ó, köszönöm, elég jól megy. Mindent értek 
és valahogyan beszélni is tudok. Majd beszélek a 
magyar szólistákkal, hogy maga hallja, jó?

Megérkeztek a Schottenhofba. Henriette friss 
kávéval és kuglóffal várta őket. A kis Liszt Ferenc 
ott totyogott az üdvözlésnél és mindenáron kereszt
apja nagy hajába akart markolni. Sokat nevettek 
rajta. És még le sem nyelték a kávét, már jött a 
vacsora. Mindenki bőven evett, csak Dániel pisz
kált étvágytalanul az ételben.

— A sírba visz engem ez a fiú, — panaszkodott 
Henriette, — nem akar enni. Akármit főzök neki, 
nem eszik. Én nem is tudom, miből él. Folyton csak 
tanul, csak tanul.

— Holnap hivassátok el nekem az orvost, — 
szólt Franci elkomolyodva, — beszélni szeretnék 
vele.

Aztán jött a családi kérdezősködések végtelen 
sora. Cosimáék, Blandine házassága, az Esztergom
ban megismert Hennig Alajos, Liszt nagymama 
párizsi levelei. Francit megint megcsapta a családi 
érzés meghitt varázsa. Most fia is itt volt yele,
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Olyanokat gondolt magában, hogy bár ez az este 
soha meg ne szűnne, ahogy itt ülnek a lámpa enyhe 
fénye körül és szeretteikről beszélgetnek. Sehol, 
semmi pontján a világnak nem érezte még magát 
ilyen jól, mint most Daniel mellett.

Az orvost másnap elhivatták, az nagyon hatá
rozatlanul beszélt. Ingatag tudománya nem tudott 
biztosat mondani semmit. Csak azt hangoztatta, 
hogy közvetlen veszedelem nincs, és fontos, hogy a 
fiú jól táplálkozzék. Az ilyen tizenhétéves fiúk 
mind erős fejlődésben vannak, nem kell megijedni, 
ha a fejlődés kissé meghúzza őket. Franci megkö
szönte a felvilágosítást és úgy, ahogy megnyugo
dott. Ez volt legfőbb gondja, most következhettek 
a hivatalos ügyek.

A mise kitünően sikerült, Augusz bárón kívül 
sok más ismerős is feljött Bécsbe megint meghall
gatni. De Augusz nemcsak ezért jött fel. Félrevo
nult Francival és elmondatta magának a főudvar- 
mesteri hivatallal történt baleset pontos részleteit. 
Akkor beültek egy kétlovas bérkocsiba és elhajtat
tak a Burghoz. Ott Augusz kiszállt:

— Te maradj lent és várj meg a kocsiban. Egy 
órán belül itt vagyok.

Lent is volt már egy félóra múlva. Arca ragyo
gott. Beült a kocsiba, odakiáltotta a Schottenhofot. 
A kocsi csattogva megindult, Augusz pedig kezét 
nyújtotta:

— Gratulálok, lovag úr.
— Tessék?
— Mindent elértünk, mindent! A főudvarmes- 

teri hivatalban öt perc alatt elintéztem a félre
értést. Egy nagyképű ember fontoskodása csinálta 
az egész bajt. Mikor most elmondtam, hogyan tör
tént a dolog, azt mondták, hogy így már egészen 
más és neked igazad van. Ez egy. Erre azonnal 
megoldódott a másik kérdés is. Feliratkoztam ne
vedben kihallgatásra, mert meg akarod köszönni



MAGYAR RAPSZÓDIA 815

őfelségének, hogy kegyeskedett a mise állami ki
nyomtatását elrendelni. Holnapután délben egy óra 
húsz perckor meg fogsz jelenni a császár előtt. Az 
öltözködésre való előírást külön megkapod még ma, 
udvari futárral. Ez kettő. Harmadszor: a kihallga
tás alkalmával őfelsége közölni fogja veled, hogy 
neked a vaskoronarend lovagkeresztjét adomá
nyozza. Tudod, hogy ez mit jelent?

— Nem.
— Ez a császár nyelvén felhívás keringőre. 

A vaskoronarendet csak nemes ember viselheti, aki 
tehát nem nemes és mégis megkapja, az folyamod- 
hatik nemesítésért. Tessék, ennyit végeztem, Herr 
von Liszt. És most még egyszer gratulálok.

Franci nem jutott szóhoz. Csak bámult barát
jára és szorongatta a feléje nyújtott kezet.

— Igaz ez? — hebegte végül.
— No hallod, ilyen dolgokkal csak nem fogok 

tréfálni. Hanem valamit még akarok mondani. A te 
családod, úgy hallottam, régi nemességgel rendelke
zik. Te magad említetted, hogy családi hagyomány 
szerint rokonságban vagytok azzal a bizonyos báró 
Listius-családdal. Ennélfogva most vedd magadnak 
a fáradságot és nézz szét a rokonságban, milyen 
okmányokat tudsz erről felhajszolni. Mert, ha ta
lálsz valamit, akkor nem a nemesítést fogod kérni, 
hanem a hivatalos kifejezés szerint „régi nemessé
ged megerősítését.“ Az sokkal előkelőbb. Mit szólsz 
ehhez?

Franci a fejét rázta.
— Nem. Nem ez az előkelőbb. Szerintem ne

messé lenni nagyobb dolog, mint a papa nevét örö
kölni. Ha tőlem függ, én azt választom, hogy én, 
Liszt Ferenc, a magyar zeneszerző, én kapjak ne
mességet. De neked ezt hogyan köszönhetem meg, 
mondd? A barátságod valósággal lesújt. Egy élet 
nem elég ahhoz, hogy lerójjam neked, amivel a
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mise dolgáért és most ezért a nagy örömért tarto
zom . . .

— Szó sincs róla. Vagy van barátság, vagy 
nincs. Nem engedem, hogy ezt többször említsd.

Harmadnap délben egy órakor Franci az előírt 
frakkban a Burghoz hajtatott. A palotaőrnek felmu
tatta meghívóját. Megmutatták neki az utat. Vég
telen lépcsők, folyosók, szőnyegek, testőrök. Lépés- 
ről-lépésre a Habsburg-hatalom óriási erejének ér
zése. Járt már ebben a palotában. De akkor nem 
érezte, amit most érzett: a fiatal császár egyénisé
gének felmérhetetlen hatását. Ez a huszonnyolc 
éves fiatal férfi, aki már tíz éve ült a trónon, óriási 
palotája legszélső zugaiban is ott kísértett félelmes 
hatalmával. A szabadságharc tábornokait kegyet
lenül kivégeztette, a bécsiek pedig imádják. Eszter
gomban előkelő magas mágnások nem juthattak 
asztalához, őt pedig most ki fogja tüntetni. Milyen 
ember ez, jó, vagy szívtelen?

Halk, feszült izgalmú előszobába került. Nehéz 
szőnyeg, pazar falak. Testőrök. Suttogó udvari 
urak. Egy szolgálati jelvény es tiszt odalépett hozzá 
és a belépést magyarázta. Egy kabinetirodai tiszt
viselő gondosan végignézte tetőtől-talpig, hogy öl
tözködése megfelel-e az előírásnak. Rendjeleit, ame
lyeket mind felrakott, egyenként ellenőrizték. Má
sok is, kihallgatást várók, topogtak és várakoztak. 
Még hárman voltak előtte. Aztán ketten. Aztán egy 
öreg katonatiszt. Az is kijött. Most, gyorsan.

A napos dolgozószobában ott állott a császár. 
Szőke ember, karcsú, kék szemű, átható pillantású.

— Hálásan köszönöm felségednek, hogy eszter
gomi misémet államköltségen kinyomattatni ke
gyeskedett.

— Igen, — felelte rögtön Ferenc József, — a 
szent miseáldozat zenei kísérete megnyerte haj
landóságomat. Ön állandóan Weimarban működik?

— Ott, felség,
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— A negyvennyolcas időkben hol tartózkodott?
— Akkor már Weimarban voltam, felség.
— A weimari nagyherceg őfensége említette ne- /  

kém, hogy ön ott milyen közhasznú munkát telje
sít. Azonkívül mint zongoraművész is ön szép sike
reket ért el. Elismerésem jeléül önnek vaskorona- 
rendem lovagkeresztjét adományozom.

— Mély hálával köszönöm felséged kegyét. 
Minden erőmmel azon leszek, hogy további műkö
désemmel felséged kegyességét kiérdemeljem és ha
zámnak dicsőséget szerezzek.

A „hazám“ szónál a kék szempár kifejezésében 
mintha valami hideg, kutató szín villant volna meg. 
De a császár nem szólt többet. Nem beszélgetett, 
nem érdeklődött. Olyan nyelven beszélt, mint egy 
akta. Szobra volt önmagának. Összeütötte sarkan
tyúját. Franci kihátrált az ajtón, ahogy tanították. 
Odakint nyeldeklő izgalommal, sápadtan botorkált 
az ajtó felé a következő.

Még el kellett mennie a kabinetirodába, ahol 
aláírás ellenében átvette magát a rendjelet s a 
hozzá mellékelt hosszú szabályzatot. Mikor itt elké
szült, hintóba vágta magát. -Negyed kettőkor kellett 
tisztelegnie Bach bárónál. Augusz előző nap késő 
este verte fel Eduard házát azzal a hírrel, hogy ezt 
a kihallgatást is nyélbe ütötte.

Ez már nem volt olyan ridegen felséges két 
perc, és nem is két perc volt, hanem jó félóra. Bach 
báró soronkívül fogadta, mert korábban érkezett. 
A várakozók kissé mormogtak mögötte. Elegáns, 
finom ember volt a báró, első pillantásra nem lát
szott másnak, mint előkelő államhivatalnoknak. 
Szalonmozdulattal mutatott helyet, szivart tolt oda.

— Hálás köszönetemet jöttem kifejezni, kegyel
mes uram, hogy a misém kiadására vonatkozó dol
got támogatni méltóztatott őfelségénél.

— Nem jár nekem köszönet, kedves tanácsos úr, 
— a báró titkára nyilván számon tartotta az ő
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hohenzollern-hechingeni Hofrat-címét, — a felséges 
úr ezt saját elhatározásából akarta. De hálás va
gyok az alkalomnak, hogy önnel megismerkedhe- 
tem. Magam is zenész vagyok, ha az ön jelenlété
ben valaki zenésznek nevezheti magát, és sok gyö
nyörű percet köszönhetek önnek. A misétől elvagyok 
ragadtatva. Ott voltam. Az a Credo, annak a hit
nek hatalmas ereje, hát ahhoz csak gratulálni lehet. 
Hova utazik Bécsből!

— Pestre.
— Ah, Pestre, ön magyar születésű osztrák, 

nemde!
— Nem kegyelmes uram, én magyar születésű 

magyar vagyok, bár az osztrákokat szívből szere
tem. Anyám kremsi leány volt.

A báró arcán savanykás mosoly futott ke
resztül. j

— Az én politikai felfogásom, amelyet ön talán 
nem ismer, az egységes monarchia. Mi őfelsége jo
gara alatt valamennyien egyazon birodalom alatt
valói vagyunk. Nézze, ön okos ember és világlátott 
ember. Hát nem jobb az ön fajtájának megtartani 
nyelvét, sajtóját, közművelődési szabadságát, ren
des hétköznapi életét és felvirágozni egy nagyszerű 
császár bölcs uralma alatt!

— Kegyelmes uram, én nem foglalkozom politi
kával. Hazámtól távol élek, én nem tudom, hogy 
Pesten mi van, mi nincs. A francia politikáról még 
ma is többet tudok. Ahhoz csupa személyes össze
köttetés fűz.

— A maihoz is! Kit ismer például!
— Magát a császárt. Még a régi időkben meg

ismerkedtem vele Londonban, egyszerű Bonaparte 
korában. A császárnéval is volt szerencsém Madrid
ban találkozni. Még leány volt akkor, Montijo 
grófné udvarhölgy leánya. Hogy milyen meghök
kentő szépnek találtam, ma sem felejtem el.

— Szép. De a mienk is gyönyörű, nem találja!
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— Erzsébet őfelségével még nem volt alkal
mam találkozni. De egy hölgytől, aki diplomáciai 
körökben nagyon ismerős, hallottam, hogy őfelsége 
nemcsak elragadóan szép, hanem hír szerint elra
gadóan kedves is.

— Ki az a diplomata-hölgy!
— Excellenciád aligha ismeri. Agnes Street- 

Klindworth.
— Nem ismerem? De mennyire ismerem a szép 

Ágnest. Az apja Metternich alatt szolgált és most 
Brüsszelben van, nem? Hogyne ismerném. Sajnos, 
csak futólag. Tanácsos úr hol találkozott vele?

— Nekem tanítványom volt. Most is találkozunk 
olykor. Kitűnő zongorás. A rapszódiámot egészen 
jól lejátssza.

—; Ó, a rapszódiák! Elragadó szépek!
Elkezdtek zenéről beszélni. Jó sokáig. A kihall

gatás negyedháromig tartott. Mikor Bach báró 
végre kikísérte látogatóját, így szólt hozzá:

— Pesten mondja meg a magyaroknak, akik 
gyűlölnek engem, hogy rossz úton vannak. Nekem 
van igazam és nem nekik, ők is csak egy erős mo
narchiában lehetnek erősek. A monarchia pedig csak 
egységesen lehet erős.

— Nehéz választani, kegyelmes uram, hogy az 
ember erős legyen-e, vagy magyar.

— Ön már választott, tanácsos úr. ön minda- 
kettő. Ha megint Bécsbe jön, el ne mulasszon fel
keresni. Szeretném megismételni ezt a rendkívül 
kedves órát.

Ez az az emberevő, akit Pesten szeretnének meg
fojtani? Franci elcsodálkozott. A bárót rendkívül 
kedves embernek találta. Talán ha le lehetne ültetni 
külön-külön minden magyarral, abból kisülne va
lami. De véleményt nem tudott formálni a politiká
ról. Csak homályosan érezte, hogy otthon, Pesten, 
valami mély és igaz fájdalom zokog a föld alatt.
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S annak a homályos fájdalomnak mégis jobban 
tudott hinni, mint a kedves Bach bárónak.

A nemesítésre vonatkozó kérvényt Angusz út
mutatása szerint megírta, aztán — az Eduárd-család 
nagy örömének kitombolása után — elutazott Pestre. 
A Karácsonyi-palotában szállt meg. Semmi mást 
nem akart ezúttal, mint a ferencrendieknél jelent
kezni. De, hogy a misét megint eldirigálja a Nem
zeti Múzeumban, azt nem tagadhatta meg. Sőt utóbb 
örült, hogy kedvenc ötletének, a Zeneakadémia fel
állítási alapjának, megint pénzt juttathat. A hely- 
árakból nyolcszáz forint jött be. Mikor a rendezők
kel elszámolt, benyúlt a zsebébe és kivett még két
száz forintot.

— Nyolcszáz, meg kétszáz, az ezer. Ez a Zene- 
akadémiáé.

— De mi ez a kétszáz, mester?
— Az én jegyem ára. Elfelejtettem jegyet vál

tani.
Másnap délben megjelent a ferencrendieknél. 

A gvárdián csendes misét mondott, ezt mély áhítat
tal végighallgatta. Aztán előlépett a rendfőnök és 
latin nyelven beszédet intézett hozzá. Ünnepélyesen 
felvette a rendbe polgári tagnak. Ez volt az egész 
szertartás. Utána ebéd következett a refektórium- 
ban. Ott megismertették egy kanonokkal, aki csakis 
őmiatta utazott fel Egerből. Danieliknek hívták a 
kanonokot, Szent Erzsébetről írt egy díszes munkát, 
s mivel újságban olvasta, hogy a nagy zenész Szent 
Erzsébettel foglalkozik, felajánlotta hosszas búvár
kodásának adatait. Egész ebéd alatt nem is beszélt 
másról — a számos köszöntőt kivéve, — mint Szent 
Erzsébetről.

Este cigányzenés vacsora volt a Komlókertben. 
Erkel, Mosonyi, Doppler, meg mások. Késő éjjelig 
húzatta és boldogan mesélte Erkelnek, hogy tíz új 
rapszódiája van.

— Hát ön mit dolgozik? Miért nem fordíttatja
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le azt a szép Hunyadi Lászlót németre, én előadnám 
Weimar bán.

Erkel csak ingatta a fejét. Sok a gyereke, a for
dítás sokba kerül. Franci elámult rajta. Mások 
agyonsanyargatják előadási kérésekkel, ez a honfi
társ pedig csak búsan legyint a felszólításra. Hosz- 
szasan magyarázta neki, hogy ez magyar szempont
ból is milyen fontos, az ő előmenetele szempontjából 
is. Erkel bólogatott s végre megigérte, hogy a szö
veget le fogja fordíttatni.

De nem fordíttatta le. Franci még Weimarból is 
sürgette a fordítást, míg el nem únta, És soká, sok
szor eltűnődött különös fajtáján, amelynek a boldo
gulásról, értékei érvényesítéséről, élelmes haladás
ról fogalma nincs, csak húzatja a cigánnyal, gyűlöli 
Bachot és földhöz csapja a poharat bús magyar lá
zadásában. Odavágná egész életét is, ha pohár for
májában kezébe adnák.

XX .

A régi tanítvány, Cornelius, aki valami erdei 
kunyhóba vonult vissza dolgozni, mint a remeték, 
megjött Weimarba és készen hozta magával „A bag
dadi borbély“ című operát. Franci azonnal átnézte 
és kitűnőnek találta. Berlioz Cellinije óta a Wagner- 
műveken kívül opera ennyire még nem is érdekelte. 
Annál jobban örült neki, mert ez volt az első opera, 
amely a weimari tanítványi körből nőtt elé. Mind
járt szólt is a színháznál, hogy a darabot még az 
ősszel játszatni akarja. És Dingelstedt meglepő vá
laszt adott neki:

— Kérlek, szeretnék majd egy más egyensúlyt 
csinálni jövőre a prózai és zenés előadások között. 
Annyi fontos és komoly tervem van, hogy azokkal a 
műsoron nem férek el. Több estére van szükségem. 
Gondolj erre is, mikor a terveidet megcsinálod.

Harsányi Zsolt: Magyar Eapszódia III. 21
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— Dehogy is gondolok, eszem ágában sincs. A 
zene és a próza egyensúlya rég kialakult hagyomá
nyokból fejlődött ki, azt mi nem boríthatjuk fel.

— Sőt nagyon is felboríthatjuk. Te láthatod be ezt 
a legjobban, a nagy felforgató. Én itt új világot 
akarok kezdeni. Ismétlem, igen nagy terveim van
nak, amelyek a nagyherceg teljes bizalmát bírják.

— Az én terveim is.
— Ezt nem hiszem, kedves Franci. Míg itt Má

ria Pavlovna befolyása döntött, természetesen a ze
nére esett a fősúly. De a fia nem nagy muzsikus, 
azt magad tudod legjobban. Neki a zene másodrangú 
kérdés, az irodalomban és a festészetben több öröme 
telik. Hallom, hogy valami képzőművészeti iskolát 
forgat a fejében, amit Weimarban szeretne meg
valósítani. Neked nem beszélt erről?

— Nem.
— Nekem beszélt. Egyszóval mint intendáns 

arra kérlek, hogy a zenés estékből adj át a prózá
nak hetenként egyet. Jobban szeretném ezt kettőnk 
között elintézni, nem akarom mindjárt belevonni a 
herceget.

— De csak vond bele, mert velem ezt nem lehet 
elintézni. A zenei estéket még így is keveslem.

— Hát ha nem, hát :nem. Majd megpróbálok 
valahogy segíteni magamon. Hogy van a hercegnő?

Dingelstedt nyájas, közvetlen hangot használt 
az egész párbeszédhez. Franci csodálkozva nézett rá. 
Ezt az embert évekig tartó szívós munkával ő hozta 
ide, mert művelt és tehetséges, tettvágyó embernek 
ismerte, azonkívül ez az ember afféle hű kutyának 
mutatkozott hosszú éveken át, rajongó hívének. Er
ről feltehette, hogy jól fognak együtt dolgozni. És 
íme, Dingelstedt még meg sem melegedett a helyén, 
már nyoma sincs benne a lelkes odaadásnak, a ta- 
nítványi hódolatnak. Ez teljesen más ember lett, 
idegen és tartózkodó. Amellett az érintkezési hang
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baráti nyájasságát megtartja, semmiféle ellenséges 
állásfoglaláson nem lehet rajtakapni.

A nagyherceg csakugyan felvetette előtte, már 
a következő kihallgatás alkalmával, hogy nem le
hetne-e néhány estét átadni a prózai résznek. Ö ke
rek és határozott nemmel felelt, s a nagyherceg nem 
bolygatta tovább a kérdést. Az ő viszonyuk sem volt 
már a régi. Emberi melegségén ennek a viszonynak 
nem volt semmi csorba, de azt nem lehetett meg nem 
érezni, hogy az a dühös sajtóhadjárat, amelyet a 
végzetes lipcsei Mazeppa-hangverseny óta száz meg 
száz kritikus folytatott Franci ellen, kissé megren
dítette művészi bizalmát. Végre is, aki nem zene- 
értő eléggé és egy merőben új zenei irány megítélé
sénél szakemberek véleményére van utalva, nem 
maradhat szilárd a maga bizalmában, ha éveket át 
minden áldott alkalommal azt olvassa ezeknek a 
szakembereknek bírálataiban, hogy Liszt Ferenc 
zeneművei tehetségtelenek, zagyvák és nevetségesek. 
Ha a Wagner nevet Franci kiejtette, a nagyherceg 
máris elkomorodott és hallgatott. De most már nem 
is igen ejtette ki. A tetralógiáról csak úgy lehetett 
volna szó, ha Weimar a „műintézet“ helyett pazar, 
modern, nagy színházat épít. Ez volt a legkevesebb, 
amihez Wagner ragaszkodott. Ez az álom is oda
került már a lomtárba, a Goethe-olimpiász és más 
szép álmok eldobott tetemei közé.

De a Cornelius operáját nem hagyta. Hitt benne 
és szerette, mintegy zenei unokájának tekintette, 
elsőszülöttjét az ő zenei szülöttjének, Corn-eliusnak. 
A műsor beosztásánál folytonosan beleütközött ugyan 
könyöke Dingelstedt egyik vagy másik tervébe, de 
sok huzavona után egy decemberi napon mégis csak 
meg tudta tartani a bemutatót.

Már előadás előtt lehetett érezni valamit a leve
gőben, valami kifejezhetetlen, meghatározatlan iz
galmat, egészen mást, mint a bemutatók rendes és 
megszokott feszültsége. Mikor a nagyhercegi pár meg

21*
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jelent az udvari páholyban, megkezdték az előadást. 
Franci maga vezényelt, a szerző frakkosan csetlett- 
botlott az öltözők tájékán. A nyitány és az első fel
vonás simán lement. Abban a pillanatban, ahogy a 
függöny összecsapódott és megperdült a taps, az 
egész termet átható erős pisszegés kezdődött. Franci 
ámulva fordult a nézőtér felé, a függöny elé lépett 
színészek meglepetésükben elfelejtettek meghajolni. 
A nagyherceg előre hajlott páholyában és tüntetőén 
tapsolni kezdett, a pisszegés azonnal kettős erőre 
kapott és most már süvítő füttyök is hallatszottak. 
A tapsolok nem hagyták magokat. Ott állt már a 
szerző is a függöny előtt, dermedten és csodálkozva. 
Franci tapsolni kezdett csak azért is, a zenészek 
vele. Még erősebb pisszegés és fütty. Nem volt itt 
semmi kétség, ezt a tüntetést megszervezték. És nem 
is Cornelius ellen, hanem a Franci által vezetett 
operaműsor egész szelleme ellen, ö  ott állt a karmes
teri dobogón, amelyet még nem hagyott el. Vissza
fordult a nézők felé és mozdulatlanul figyelt a tün
tetés viharában. A botrányt jól szervezte, aki szer
vezte: szemmelláthatólag kevesen voltak a pissze- 
gők, de ügyesen el voltak osztva, a nézőtér minden 
pontjára jutott belőlük. Franci szeme Dingelstedtet 
kereste. Az nem volt sehol. El sem jött a színháziba. 
Hogy alibije legyen.

Mert, hogy ezt ő rendezte, az hamarosan kide
rült. A színházi pletyka már másnap tudta, hogy a 
pisszegést fizetett emberek rendezték. Az egész ügy 
olyan kínos volt és utálatos, hogy a sajtó, amely 
egyáltalában nem állott a Franci pártján, meg- 
sokalta a színfalközi ármánykodásnak ezt a mód
szerét és több lap néven nevezte Dingelstedtet, a 
botrány szervezőjét, ő  pedig találkozván az utcán 
Francival, megszólította:

— Kérlek, Franci, egyes lapok azt íirják, hogy 
köztünk differenciák vannak. Nyiltan meg akarlak 
kérdezni, hogy tudsz-e ezekről.
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Franci ránézett arra az emberre, akit ő hozott 
ide. Akinek nagy működési teret és kenyeret szer
zett. Már nem is háborodott fel ekkora szemérmet
lenségein. Nézte a bizalomkeltő, képmutató arcot és 
kesernyésen elmosolyodott. Nem válaszolt egy szót 
sem, ment tovább. Dingelstedt ott maradt az elhang
zott kérdéssel. Mint valaha Mendelssohn a berlini 
utcán. Franci pedig ment a nagyhercegi palotába. 
Ott személyesen adta át a kapuban a napos altiszt
nek azt a levelet, amelyben közölte, hogy a színház 
zenei részének vezetésével többé nem hajlandó fog
lalkozni. A nagyherceg még aznap válaszolt neki, 
kérlelte, hogy ne okoskodjék, sőt kérte feltételeit a 
maradásra. Franci leült és hosszú levelet írt. Végre 
leszámolt egész weimiari helyzetével és szabadon 
öntötte ki lelkét. A forma kedvéért felsorolt ugyan 
bizonyos művészi feltételeket, de rögtön hozzátette, 
hogy még ezek teljesítésével is reménytelennek tartja 
további munkáját.

„Ellenfeleim, — fejezte be a hosszú levelet, 
— kegyetlenül megsebezhetnek, de meg nem aláz
hatnak. És mennél jobban fenyegetnek, annál 
inkább tartozom azzal magamnak és még vala
kinek, aki nekem életemnél s e világ minden 
elégtételénél drágább, hogy mikor már nem 
leszek, elmondhassák rólam: jobb sorsot érde
meltem volna. Szeretem a magányt, de az a ma
gamra hagyatottság akkor már legyen teljes. 
Minden vonatkozásban döntsön efölött királyi 
fenséged, mikor szolgálatom alól felment. Csak 
azt kérem, legyen meggyőződve, hogy változat
lanul megőrzőm a hálát azért a megtisztelő ba
rátságért, amelyben hosszú éveken át legkegyel
mesebben részesített.“

A levél elment, a nagyherceg látta belőle, hogy 
ezt a dolgát már nem lehet jóvá tenni. Francinak
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még aznap elpletykázta az adjutáns, hogy a nagy
herceg így szólt a levél végigolvasása után:

— Szép kis szolgálatot tett nekem ez a Dingel
stedt, mondhatom.

Franci, mikor ezt elmondták neki, keserűen vá
laszolta:

— Dingelstedt pontosan úgy viselkedik, ahogy 
várják, hogy viselkedjék.

Ez az ügy nagyon fájt neki. A nagyherceget 
trónörökös korában ismerte meg, látta a trónra nö
vekedni, megházasodni, dolgozni, lelkesedni, házá
nak sűrű vendége volt, számtalan emléke élt benne 
az emberi bizalmasságban eltöltött óráknak a le
folyt tíz esztendő alatt. Hogy Dingelstedt hitvány 
módon elárulta és kitúrta, az sokkal kevésbbé fájt 
neki, mint látnia, hogy a nagyherceg hajdan oly 
meleg bizalma eltávolodott tőle. Élete utóbbi éveit 
mintha az alvilág egy szörnyű démona kísérte volna 
végig: a démon ott állt a háta mögött és egyenként 
rabolta el mindazt, ami legkedvesebb volt neki: régi 
barátokba vetett hitét, az emberek jóságába és tisz
tességébe vetett bizalmát. De még ott volt vigasz
talásául Wagner, a szegény, feldúlt, kínlódó Wag
ner, aki összeomlott házasságából kétségbeesetten 
menekült el Velencébe és ott írta Wesendonck Ma
liid iránti hatalmas szerelmének lángoló mestermű- 
vét, a Tristant. Egy felvonást már el is küldött 
belőle. Franci izgatottan falta az érzelmi tűzvészig 
fokozott alkotás szépségeit, amelyek valósággal meg
rendítették. Sajgó lelkiállapotában a szokottnál is 
melegebb levelet írt a bolyongó száműzöttnek. Kö
zölte vele, hogy a weimari színházzal szakított, a 
Rienzit is visszavonta, amelyet most akart bemu
tatni, pénzt tehát most nem küldhet. De küldheti 
lelke teljes boldogságát a Tristan szépségei felett. 
Aztán hosszasan írt a Dante-szimfóniáról, a meg
sebzett szív barátra vágyó bizalmával és szerete- 
tével.
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Erre kínos és cinikus választ kapott Wagnertől. 
„Túlságosan pathétikusan válaszolsz nekem. Mit bá
nom én Dingelstedtet, a nagyherceget, a Rienzit, ez 
mind butaság. Nekem pénz kell!“ Franci megdöb
benve meredt a levél soraira, amelyek mintha arcul 
csapták volna. „Meg kell őrülni. Látom, hogy te nem 
ismered a nyomort, boldog ember.“ És végig ugyanez 
a hang. „Ha a Tristan második felvonását is meg
ismered, meg fogod bocsátani, hogy most nem írok 
mást, csak ezt: pénzt, pénzt. Hogy hogyan és honnan, 
az nekem mindegy! Küldd el a Dantét és a misét, de 
előbb pénzt! Mondd meg a nagyhercegnek, hogy a 
szelencét, amelyet kaptam tőle, zálogba csaptam, 
váltsa ki! És nem akarok komoly és pathétikus leve
leket kapni! Istenem, már megmondtam egyszer, 
milyen unalmasok vagytok, hát nem használt 
semmit?“

Franci szeme könnyes lett erre a levélre. Hát 
ezt a barátságot is megmérgezi neki a sors? Sokáig 
járkált, sokáig ült az asztalnál magába roskadva. 
Aztán mint akinek mindenét elvitte az árvíz és 
utolsó kincsét most már önként veti a piszkos ha
bokba, megírta a nehéz levelet:

„Nem akarván kitenni magamat annak a 
veszélynek, hogy pathétikus modorommal még 
egyszer terhedre legyek, a Tristan első felvoná
sát visszaküldöm kiadódnak és a többi felvonást 
csak a mű nyilvános megjelenése után óhaj
tom megismerni. Mivel a Dante-szimfónia és a 
Mise nem tekinthetők értékpapíroknak, azokat 
fölösleges elküldeném Velencébe. Ugyanilyen 
fölösleges lenne Velencéből segély-táviratokat 
és sértő leveleket kapnom. Maradtam komoly 
és hűséges tisztelőd, Liszt.“

A levélre hosszas és részletes mentegetődzés jött 
Velencéből. „Meg vagyok győződve, — írta Wag-
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ner, — hogy nem vesztettelek el.“ ő  udvariasabban 
válaszolt, be is látta, hogy feldúlt idegállapotában 
talán túlszigoruan ítélte meg azt a furcsa embert, 
akit a saját mértékével kellett megmérni. A kima
gyarázkodó levelek szorgos váltása során ki is bé- 
kültek, de lelke mélyén ez az egész megrázkódtatás 
eltörölhetetlen homályt hagyott. Igazában most már 
nem maradt Weimar bán senkije, csak Carolyne, a 
gondolat háromfelé szórt gyermekeire és a munka.

Mivel a színháznak közelébe sem ment, elhatá
rozta, hogy bőséges idejében megírja végre a cigá
nyokról szóló könyvet. Nemcsak azért, mert régóta 
nagy kedvet érzett hozzá, hanem azért is, hogy 
Carolynet foglalkoztassa. Az idegileg teljesen össze
roncsolt asszonyt okvetlen le kellett foglalni vala
mivel, mert ha átadta magát tépelődéseinek, úgy 
belekorbácsolta saját magát a hisztériás izgalomba, 
hogy már-már megzavarodásától lehetett tartani 
Közben Hohenlohe herceg végre nyilatkozott é>s hi
vatalosan megkérte a Magne kezét. Azt lehetett 
volna hinni, hogy ez az öröm nagyot fog lendíteni 
a gyötrődő asszony lelkiállapotán. De az ellenkező 
történt: Carolyne kétségbeesett azon, hogy leányát 
most el fogja veszíteni és csillapíthatlanúl siránko
zott. Megint gonosz látomásai voltak, és a kis 
Tausigot, akit nem szenvedhetett, el kellett miatta 
küldeni a háztól.

Franci tehát odaültette az íróasztalhoz és bele
vonta a munkába. Már az első napok alatt kitűnt, 
hogy ezzel igen bölcs és gyengéd dolgot cselekedett. 
A hercegnő, aki eddig nem találta helyét a világ
ban, szenvedélyes kedvvel vetette bele magát a 
könyv anyagának megbeszélésébe, mihelyt úgy 
érezte, hogy az életnek ő is kell valamire. Franci 
húsz-huszonkét nagy fejezetre képzelte az anyag 
tervszerű beosztását, a folklore alapján óhajtott el
indulni, részletesen megmagyarázni, hogy mit jelent 
egy faj ősi művészetének naiv eposza, aztán meg
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keresni a cigányok muzsikálásában ennek az elsik
kadt cigánymitologiának most már felismerhetetlen 
zenei cafatait. Mert úgy képzelte, hogy ahol szerte 
a világon cigányok muzsikálnak, mindenütt a 
magok ősi zenéjét keverik a bennszülött és ural
kodó faj zenéjébe, legalább is modorban, jellegben, 
hangszínekben, a jó ég tudja, miben. Carolyne he
ves buzgalommal ajánlotta, hogy ha már az egyik 
szétszórt népet boncolni fogja a könyv, a megvilá
gítás gazdagsága kedvéért vegyék bele a másik 
szétszórt népet, a zsidóságot, is. Francinak nem sok 
kedve volt ehhez, ő a cigányokról akart írni, nem 
a zsidókról. De látván Carolyne naponta javúló 
idegállapotát, annyira örült élettársa mentő munka
kedvének, hogy nem ellenkezett vele. Ha olyan nagy 
kedve van bevenni a zsidókat, vegyék be a zsidó
kat. Órákon keresztül rendezték Franci feljegyzései
nek anyagát mindennap, míg a rengeteg mondani
való áradatában rendszer támadt. Végül is huszon
négy nagy fejezet címét jegyezték fel, minden feje
zetnek külön alfejezetei voltak, az egész könyv ter
vezete száznegyven alcímre rúgott. Jó nagy mun
ka volt már csak ezeket az alcímeket is, külön 
csoportokba osztva, leírni. S ebben a sok fejezetben 
olyan is akadt, amelyek kidolgozását Franci már 
előre átnyújtotta Carolynenak, mint például a len
gyel és orosz cigányok leírását, szokásaikat, furcsa
ságaikat. Carolyne egyszerre kicserélődött. Sem 
nem látott, sem nem hallott, mindenáron csak a 
könyvvel akart foglalkozni, még az alvást is elve
szett időnek tekintette. És ami hosszú idő óta nem 
fordult elő, most már néha jóizűen nevetni is 
tudott. Franci ellágyult örömmel gyönyörködött 
szerencsés ötletének sikerében. Amilyen szenvedés 
volt lelkiismerete számára látni, hogyan megy 
tönkre mellett ez az asszony, ugyanolyan örömmel 
látta most megnyugodni s az élethez kedvet kapni.

Ekkor nagy hír jött Péter várról: Hotoniewski
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inetropolita meghalt. Az egyházi válás konok és 
hatalmas ellensége nem volt többé. Ugyanakkor 
halt meg csendesen Weimarban Mária Pavlovna is, 
aki annyi éven át ellensúlyozni igyekezett a péter- 
vári egyházi hatalom ellenséges magatartását. És 
mivel semmi nem mozog oly szemfülesen és fürgén 
a világon, mint a pénz: még mielőtt Carolyne el
határozhatta volna, hogyan fog hozzá a feladathoz 
a megváltozott helyzetben, megjelent az Altenburg- 
ban maga a jó tanács. Egy napon egy Okraszewski 
nevű ember küldte be a névjegyét hozzá, a hercegnő 
egyik birtokának régi bérlője. Azonnal fogadta. 
Eavasz képű, szédületesen beszélni tudó kis fekete 
ember volt Okraszewski. Pontosan elmondta az egy
házi válás ügyének állását, meglepő tájékozottsá
got mutatott az ügy minden részletében és azt az 
ajánlatot tette a hercegnőnek, hogy adja kezébe az 
ügy további vitelét. A végleges sikerig csak költ
ségei megtérítését kérte, de ha az annullálás sike
rül, kikötött magának százezer rubel jutalmat. Más
fél órai tanácskozás és alku után megkötötték a 
megállapodást hetvenezer rubelben, de úgy, hogy a 
pénz csak a házassági érvénytelenség kimondásakor 
esedékes.

Okraszewski előleget kapott költségeire és el
utazott. A  hercegnő előbbi búskomorságából a má
sik végletbe csapott. Egyszerre örülni tudott leánya 
házasságának. A fiatal Hohenlohe, aki osztrák szol
gálatba lépett volt, Ferenc József hadsegéde lett és 
elérte az őrnagyi rangot, fivére a bajor politikában 
játszott előkelő szerepet, a harmadik Hohenlohe 
pedig, aki papi pályára ment, már első titkos kama
rása volt a pápának és odesszai püspök. Nagy 
vagyon volt a három fivér kezén, a csinos és ked
ves Konstantin hercegnél kívánatosabb kérőt 
álmodni sem lehetett. Minderre most ráeszmélt 
Carolyne, és most már a leányától való elszakadás 
sem búsította, hiszen egyszerre maga előtt látta
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annak az ábrándnak valószínű teljesedését, amelyért 
már tizenkét éve szenvedett: most már valószínű
nek látszott, bogy hónapokon belül feleségül mehet 
Francihoz.

A könyv munkáját Franci most már többnyire 
egyedül folytatta, a hercegnő leánya kelengyéjét 
készítette elő. És eljött a nap, mikor Magne her
cegnő búcsút mondott az Altenburgnak. A lakodal
mat Münchenben tartották, Franci nem ment el a 
szertartásra, megjelenése félszeg lett volna a főúri 
esküvőn, amelynek úgyis megvolt az a szépség
hibája, hogy a menyasszony anyjának erkölcsi élete 
felett erősen szemet kellett hunyni. Mikor a szép 
menyasszony elutazott, Franci homlokon csókolta 
és megáldotta. Magában pedig hálát adott az Isten
nek, hogy ez a házasság sikerült. Különben saját
magát kellett volna okolnia azért, hogy ennek az 
elragadó, finom lénynek életét tönkretette.

Egyedül maradt az Altenburgban. A cigányok
ról szóló könyvet befejezte, elküldte a francia ki
adónak, a vaskos munka már meg is jelent. De nem 
telt öröme benne. Súlyos gondok aggasztották Da
niel miatt. A gyerekről nem jó hírek jöttek. Eduárd 
minden levele arról szól, hogy Daniel úgy él, mint 
egy fiatal szent. Tizennyolc éves fiatalember létére 
kerüli a társaságot, könyvei között él, igen sokat 
imádkozik és olyan tiszta, mint egy földre szállott 
angyal. De egészsége állandóan romlik. Láza most 
már állandó, étvágya rossz, szemlátomást fogyat
kozik s az orvosok nem tudnak semmi komoly taná
csot adni. Csak ez érdekelte most az aggódó apát, 
más semmi. Könyvét a kritika kedvezőtlenül fo
gadta, az első részletes bírálatot régi párizsi ellensége, 
Scudo írta a Revue des Deux Mondesba. Csúnyán 
lehúzta. Szörnyű zűrzavarnak nevezte, zagyvalék
nak, nem bizonyítható állítások vakmerő halmazá
nak. Franci vállat vont, most nem ez a könyv volt a 
főgondja. Csak akkor szisszent fel, mikor egymás-
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után kapta a híreket Pestről, hogy az ottani lapok 
megszerezték a könyv francia példányát és forrongó 
felháborodással írnak róla. Egyik lap szerint nem 
lehet komolyan venni, amit ez a nemesindulatú, de 
gyermekes és komédiáslélek ír. Gróf Fáy István, 
régi jó ismerőse, nyíltan megtagadta: sértőnek,
alaptalannak és meggondolatlannak mondta a 
könyvet. A Vasárnapi Újság cikkét német fordítás
ban küldték el neki. Ebben azt írta egy bíráló, hogy 
a könyv szerzője minden, csak nem magyar. Ha 
Vörösmarty arra kérte a remek ódában, hogy 
„zengjen nekünk dalt“, hát most zengett olyat, hogy 
a magyar fülek megcsendülnek belé s a díszkarddal 
ugyancsak megvédte a magyar becsületet a külföld 
előtt; a jött-ment cigánynépséget tehetségesebbnek 
tartja, mint a magyart. Egy Simonffy nevű zene
szerző pedig heves és haragos nyilatkozatot küldött 
a legnagyobb világlapoknak, amelyben tiltakozott 
a könyv állításai ellen.

Franci minden fájdalom iránt eltompulva ol
vasta a támadásokat. Hogy a könyv nem jó, azt 
tudta. Túlontúl sok teret engedett benne a hercegnő 
gyermekes műkedvelésének, egyes részeinek naiv- 
ságát bizony szégyelleni lehetett. De éppen ezek 
a részek hozták vissza Oarolynet az életbe. Azt 
tehát rendjén valónak is találta, hogy a könyv 
nem nagyon tetszik. De hogy magyar volta ellen 
a könyv állításaival vétkezett volna, azt nem tudta 
belátni. Hogy magyar zene nincs és hogy magyar 
nemzet muzsikáját egy idegen faj adja, azt ő nem 
állította. Ha ezt hinné, rapszódiáit sem magyar 
rapszódiáknak, hanem cigány rapszódiáknak ne
vezte volna. Könyvét otthon végzetesen félreértet” 
ték. De most fáradt volt ahhoz, hogy nyilvánosan 
és részletesen megmagyarázza álláspontját, meg
elégedett néhány magánlevéllel. S a rossz kritikákat 
igyekezett Carolyne előtt eltitkolni.

A magyar cikkek felháborodásának áradata
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közepette kapta meg az értesítést, hogy Ferenc 
József nemesi rangra emelte. Díszes gyönyörű 
diploma volt ez, hosszú szövegű, történelmi hang
zású, Ferenc József saját kezével írta alá. Mikor 
megkapta, sokáig nézett tűnődve maga elé. Az az 
idő jutott eszébe, mikor nemesítésének gondolata a 
pesti árvíz idején először felmerült. Milyen izgatott 
volt akkor huszonkét esztendős hiúságában, zongora
művészi diadalainak hallatlan mámorában, milyen 
boldog fontoskodással írta Mariénak Velencébe, hogy 
találjon ki neki valami nagyon szép címert. Most 
itt volt a szép címer: jobb felső- és bal alsósarkában 
ezüst egyszarvú díszlett, közben három ezüst haránt
vonal között piros mezőben arany csillag ragyogott. 
A bonyolultan kicirkalmazott ábrát két vitézi torná
éi sak koronázta, egyikből egyszarvú, másikból sas 
emelkedett ki.

— Franz von Liszt, Franz von Liszt, — mondo
gatta magában, értelmetlenül, majd tűnődve foly
tatta, — Daniel von Liszt. . .

De tekintete ráesett a nemeslevél egyik kifeje
zésére: „és házasságból származott utódai.“ Be
csukta a díszes táblába kötött nemeslevelet, félre
tette. Mit ér az egész, ha Daniel nem örülhet neki? 
És hogyan hordhassa ő azt a rangot, amelyet nem 
adhat át fiának? Hogyan bélyegezze meg fiát azzal, 
hogy két különböző módon nevezzék őket: őt elő
kelő rangon, fiát pedig házasságon kívül született
nek nem járó polgári néven? Hogyan fogadhatja el 
a nemességet ugyanazon császári szótól, amely fiát 
nemtelennek tartja? Hogy mit fog csinálni, azt még 
nem tudta. Csak annyit tudott, hogy fia nevét nem 
fogja megszégyeníteni.

A fiú most Berlinben volt Cosimáéknál. Onnan 
kapta most a híreket: Daniel nem jól van, Dániel
nek állandó a láza. S egy riasztó napon odautazott 
hozzá.

Megtörve, éveket öregedve érkezett a betegágy-



HAESÁNYI ZSOLT354

hoz. Negyedtizenkettő volt este. Dániel magasan fel
párnázva ült az ágyban, takaróján sok könyv és sok 
kotta. Az ágy mellett kisírt szemmel térdelt Cosima. 
Átszellemült, boldog mosoly osont a fiú arcára, mi
kor apja belépett hozzá. Franci leült az ágy szélére 
és forrón magához ölelte. S megdöbbent annak a 
testnek szörnyű véznaságán, melyet karjaiban tar
tott. Remegő hangon kérdezte:

— Hogy vagy, kis öreg?
— Köszönöm, papa, sok vért vesztettem.
— És mivel foglalkozol itt az ágyban?
— Ó, ez magát nagyon fogja érdekelni. Tudja, 

én már Becsben sokat foglalkoztam filozófiával, azt 
jobban szeretem, mint a jogot, Eduard bácsival so
kat is vitatkoztunk. De ő nem tudott engem meg
győzni. Egyetlen filozófiai könyvben több van, mint 
az egész jogi irodalomban. Különösen Pascalt szeret
tem meg. Maga olvasta a Lettres Provincialest? És 
a Penséest?

— Olvastam mind a kettőt.
— Ugye, milyen szépek? Nekem az tetszik leg

jobban, mikor megmagyarázza, hogy milyen szép az 
alázat és a tisztaság. Látja, most is itt van az egyik 
kötet a paplanon. De nézze csak, mi van mellette: a 
maga esztergomi miséje. Képzelje, rájöttem, hogy 
Pascal és a maga miséje pontosan ugyanazt mond
ják. Hol a zenét tanulmányozom, hol a Pascal-köny
vet és minduntalan rájövök a közös gondolatokra. 
Papa, én kimondhatatlan hálával tartozom magának 
ezért. Én csak most jöttem rá, hogy maga milyen 
nagy ember . . .

A fiú arca, amelyen lehelletszerűen áttetsző volt 
már a bőr, rejtelmesen tündöklött. Ügy nézett az 
imádott apára, mint ahogy régi képeken a menny
bolt felé tekintenek a megdicsőült szentek. Franci 
mély boldogságot és rettenetes fájdalmat érzett egy
szerre. Elég volt ránéznie fiára, látnia kellett, hogy 
nem lehet megmenteni. Már ennyi beszéd is tűlságo-
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san sok volt neki. Behunyta szemét és fáradtan el
hallgatott. Nem is szólt többet sokáig. Majd megint 
kinyitotta a szemét.

— Most egy magyar verset mondok el, papa.
És mormolni kezdett el valamit, amit sem atyja,

sem nővére nem értett. Majd elhallgatott újra. Azt 
lehetett hinni, hogy alszik. De nem aludt. Hosszú, 
hosszú idő múltán megmozdult a keze a takarón, 
apja kezét kereste. Az apa odatette a magáét. Co- 
sima hangtalanul sírt. Aztán megint hosszú idő kö
vetkezett: Daniel kinyitotta a szemét, rájok mosoly
gott, megint lehunyta.

Mély csend volt a szobában. Franci arcán szün
telen folyamban szivárogtak a könnyek. Halkan oda
súgott Cosimának:

— Miért nem hívtatok? Hiszen vége van.
— Nem tudtuk, — súgta Cosima a sírástól vo- 

nagló szájjal, — ma délután lett rosszul. Tegnap 
még azt mondta az orvos, hogy nincs közvetlen ve
szély. De, úgy látszik, maga megérezte, hogy ma kell 
jönnie.

Elhallgattak. Az örökkévalóság egyhangúan 
múlott körülöttük. És megint hosszú idő múlva 
Dániel megszólalt:

— Meg fogok halni.
Szelíden mondta, halkan, valami iszonyú nyu

godtsággal. Franci szabad keze görcsösen össze
szorult a fájdalomtól. A fiú kisvártatva megint meg
szólalt, alig hallhatóan:

— Megyek előre, elkészítem a maguk helyét. ..
Aztán ajka hangtalanul mozgott, nyilván imád

kozott magában. De megszűnt mozogni ajka is. 
Többé nem mozdult. A csöndben alaktalan lett az 
idő örök múlása: öt perc is lehetett, egy félóra is 
lehetett, mikor Franci megszólalt csendesen, reked
ten:

— A lélegzetét már nem hallani.
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Cosima lassan benyúlt öccse inge alá, odatette 
kezét a fiú szíve tájára. Aztán megcsóválta a fejét.

— Nem dobog.
Aztán óvatosan húzta vissza kezét, mintha félt 

volna, hogy a halottat felébreszti. Nem ordítottak 
fel a fájdalomtól, nem is zokogtak hangosabban. 
Nézték az örökre elaludt fiút, aki mindkettőjükre 
oly nagyon hasonlított. Sokáig mellette maradtak, 
mintha még mindig őrizniök kellene álmát.

Franci ott maradt a temetésig, amelyre a her
cegnő is odautazott. Aztán együtt mentek haza 
Weimarba. Franci szótlan némaságban töltött el 
két napot, néha leült a zongorához és mintha tehe
tetlenségében okkult utakhoz fordulna, leült a zon
gorához és azon beszélt fiához. Aztán sírva fakadt 
és imádkozott. Két nap múlva leült felségfolyamod
ványt írni. Alattvalói hódolattal megköszönvén a 
császár legmagasabb kegyelmét, arra kérte, hogy a 
neki juttatott nemesi rangot ruházza át atyai nagy
bátyjára, dr. Liszt Eduard bécsi lakos állam
ügyészre és annak törvényes utódaira. Carolyne a 
háta mögött belenézett az írásba és felkiáltott:

— Mit csinál, Franci? Lemond arról, amit egy 
élet munkájával megérdemelt?

— Igen, drágám. Leteszem a Dániel sírjára.

XXI.

Brahms, Joachim és még egy-két zenész nyilat
kozatot tett közzé: nekik semmi közük ahhoz a 
zenei irányhoz, amelyet Liszt működése képvisel. 
Elolvasta és vállat vont. Joachim árulása semmit 
sem jelenthetett az ő fájdalmához képest. Ami pedig 
az új zenét illette, arra nézve sokkal fontosabb volt 
a Tannhäuser párizsi bemutatója, amelyre nem me
hetett el, s amelynek híreit annyira várta. A hírek
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megjöttek: a Tannhäuser kínosan és súlyosan meg
bukott a párizsi közönség előtt.

— Látja, — mondta a hercegnő, — mióta mon
dom, hogy ne erőszakolja ezt az embert, ne adja oda 
magát annyira. Árt magának.

— Erről kár vitázni, Carolyne. Ez az ember 
lángelme és győzni fog. S ha én vagyok az egyetlen 
a világon, aki ezt tisztán látom, akkor magam ma
radok. Lesz idő, mikor milliók lesznek mögöttem.

A hercegnő most már nem titkolta, hogy ellen
sége Wagnernek. Hosszú vitákat folytattak már le, 
mindhiába. És Franci újabban megszokta, hogy ki
térjen a viták elől. Pedig nem volt könnyű, Carolyne 
teljesen visszanyerte régi erélyét, nyugtalan tettvá
gyát, szelleme állandó türelmetlenségét. Állandóan 
jóhíreket kapott Pétervárról. Sőt végre megjött a 
távirat, hogy a pétervári egyházi hatóság kimondta 
a hercegnő házasságának semmis voltát, most már 
csak a szentszék jóváhagyása hiányzik. Pár nap 
múlva megérkezett maga Okraszewski, zsebében a 
pétervári ítélettel. Ez nagy örömet jelentett, de 
nagy gondot is. Mert Okraszewski követelte a het
venezer rubelt. Azzal érvelt, hogy az ítélet kész, a 
pápai jóváhagyás már nem az ő dolga. A hercegnő 
viszont úgy magyarázta a megállapodást, hogy ő 
csak a teljes jogerő esetén köteles fizetni. Nem tud
tak megegyezni, végül is abban maradtak, hogy 
együtt utaznak Rómába, ott a jóváhagyást könnyen 
ki fogják hajtani, hiszen a Magne férjének fivére, 
Hohenlohe püspök, legbizalmasabb embere a pápá
nak. Másrészt a weimari nagyherceg is megigérte, 
hogy nyomatékosan írni fog Antonelli bíboros- 
államtitkárnak. A siker kétségtelennek tekinthető.

Carolyne egy májusi napon útra kelt Okra- 
szewskivel. Előző este még hajnalig beszélgettek 
kettesben a hercegnő és Franci. Jövőjüket festeget- 
ték. A hercegnő ragaszkodott ahhoz, hogy Rómában 
esküdjenek meg, vallásuk örök városában. Franci,

22Harsány! Zsolt: Magyar Rapszódia III.
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amint megkapja a táviratot, azonnal odautazik. S 
aztán az oltár elé állanak annyi esztendő gyötrel
meiben megkínzott szívükkel.

Franci egyedül maradt az Altenburgban. Dolgo
zott. „Les Morts“ címmel szimfóniát írt, amelyben 
meggyászolta fia halálát. Zsoltárokat zenésítgetett, 
a Szent Erzsébet oratóriumon csiszolgatott. És várta 
a táviratot. De az nem jött. A hercegnő Rómában 
meglepetve látta, hogy nincs nehezebb, mint Pius 
pápa színe elé kerülne, ha még annyi támogatója 
van is. Májusban utazott el és beletelt szeptember, 
míg kihallgatást kapott. A legfőbb jóváhagyás sem 
bizonyult olyan egyszerű dolognak. A pápa meg
ígérte, hogy megvizsgálja az ügyet, nem adott azon
nal választ. A hercegnő szinte erőszakkal csinált ki 
egy második audenciát, kétségbeesett sírással borult 
a szent atya lába elé és addig könyörgött, míg a 
pápa meg nem lágyult. Az ügy még aznap a bíbor- 
noki konferencia elé jutott. A bíbomokok most már 
gyorsan döntöttek és pedig a hercegnő javára. Most 
már csak formaságok következtek. Weimar a fuldai 
püspök egyházmegyéjébe tartozott, Francinak tehát, 
aki eziránt kérvényt nyújtott be, a fuldai püspöktől 
meg kellett, hogy kapja a házasságkötési engedel- 
met. Ehhez az kellett, hogy a fuldai püspök ilyen 
irányú utasítást kapjon a bécsi nunciustól, Lucca 
bíborostól. Ehhez pedig az kellett, hogy a szentszék 
ilyenirányú utasítást küldjön a bécsi nunciusnak. 
Ez az utasítás Rómából el is ment. Franci napról- 
napra várta a fuldai püspök levelét. És most már 
véglegesen készült élete nagy lépésére. Számot ve
tett leikéveli abban megvolt a legbecsületesebb szán
dék, hogy a hercegnőnek odaadja nevét és életét, ha 
a csókok forró ideje már rég elmúlt is fölöttük. 
Életével úgy tartozott Carolynenak, mint becsületbeli 
adóssággal. S ezt annyira meg akarta fizetni, hogy 
most megcsinálta végrendeletét, mielőtt megházaso
dik. Vagyonát, összevissza kétszázhúszezer frankot,
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két egyenlő részre osztva, leányaira hagyta, az a 
vagyon voltaképpen a leányoké is volt már, Párizs
ban kezeltette, csak még nem adta ki nekik. De nem
csak vagyonáról beszélt a végrendeletben, hanem 
érzéseiről is. Megköszönte anyja szerétét és jóságát, 
hitet tett Wagner mellett és mélyen megindult sza
vakban a hercegnőt vallotta élete társának, lelke 
testvérének és menyasszonyának. Ezt megírta. Aztán 
várta a napot.

De az esküvő napja helyett újabb megpróbálta
tás következett. A Wittgenstein-rokonok nem nyu
godtak bele a bukásba. Most már nem vagyoni ér
dekből harcoltak, a Hohenlohe-házasság ezt a kér
dést lezárta. Hanem gyűlöletből. És hogy még most 
is félelmes hatalmat képviselnek, azt megmutatták 
Bécsben. A nuncius egyszerűen nem utasította a 
fuldai püspököt a házassági engedelem megadására, 
a bíbornoki konferencia döntésének végrehajtását 
egyszerűen megtagadta és az egész aktát új eljárás 
lefolytatása végett visszaküldte Rómába. A hercegnő 
élűiről kezdhette a dolgot a pápánál. Futkosott, erő
szakoskodott, kilincselt, sétáin leste meg a pápát s 
végül is csak azt érte el, hogy a pápa, mikor a Witt- 
genstein-ügyet említették előtte, azonnal ideges lett. 
Az ügy megfeneklett. Carolyne Rómában gyötrődött, 
Franci Weimarban, a hónapok múltak.

Várt, várt és várt. Utazgatott. Hol itt volt vezé
nyelni valója, hol ott. Meglátogatta régi barátját, a 
zenekedvelő és Wagner-pártoló Hohenzollern-He- 
chingen herceget Löwenbergben. Elment Bécsbe 
Eduardhoz, aki azóta megkapta az ő nemességét. 
Bécs díszpolgárrá választotta a falai közt időző ven
déget. Aztán jött a nagy családi öröm Berlinben: 
Cosimának leánya született. Hans odavolt a boldog
ságtól. A leánykának a Daniela Senta nevet adták, 
egyrészt a szegény Daniel emlékére, másrészt Hans 
ragaszkodott hozzá, hogy a gyerek a Wagner-ope- 
rákból is kapjon nevet. Franci mosolyogva viselte a

22*
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nagypapa eddig ismeretlen méltóságát, amelyhez 
elég fiatalon jutott, még nem volt ötvenesztendős.

Aztán elutazott Párizsba is. Meg akart ismer
kedni Blandine férjével, Ollivierval, azonkívül fel 
akarta újítani régi londoni ismeretségét Napoleon 
császárral. És Wagnert is akarta látni, aki hánya
tott sorsának ebben az idejében Párist járta, ismét 
nyakába véve Minnával való házasságának kereszt
jét. A kis Tausig, akit Carolyne száműzött az Alten- 
burgból, most nála lakott.

A Danube-szállóban szeretett volna megszállni, 
mert ennek a neve megtetszett neki. De az tömve 
volt, minden más jó szállót is elözönlőitek a Párizst 
járó idegenek, s végül a Eue Castellane egy házába 
tanácsolták, ahol bútorozott szobát kapott. Ollivier 
és Blandine lakása kicsi volt ahhoz, hogy ott száll
jon meg.

Olliviert igen kellemes embernek találta. Erő
teljes, kicsattanó egészségű fiatalember volt ez, ar
cában szája volt a legfeltűnőbb, vastagajkú, széles, 
majdnem négerszerű szája. Mozdulataiból nyers erő 
és támadó férfiasság érzett. Blandine szemmellát- 
hatóan nagyon boldog volt mellette. Az első estét 
velők töltötte, miután Liszt mamát is odahívták. Az 
öregasszony nagyon elbetegesedett az utóbbi időben, 
törött lába sehogysem tudott teljesen meggyógyulni, 
egészen egyedül élt, megvoltak magához való párizsi 
öregasszony barátnői, s annyira meggyökeresedett 
Párizsban, hogy már nem is szeretett németül be
szélni. Mikor Franci megkérdezte tőle, nem akarna-e 
öreg napjaira Ausztriába költözni nővéreihez, élén
ken tiltakozott. A családból nem is érdekelte más, 
mint Daniel emléke és a Franci közelgő házasság- 
kötése. A Dániel halálát, amelyet már elég részlete
sen megírtak neki, most újra és újra hallani akarta. 
Aztán rátért a hercegnőre.

— Csak annak örvendek, — mondta — hogy
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most már nem lesznek anyagi gondjaid és dolgoz
hatod kedvedre.

— Én azt hiszem, — nevetett Franci — hogy 
maga téves ábrándban ringatja magát, mama. 
A hercegnő, mikor megismertem, roppant gazdag 
asszony volt, de most éppen hogy megélhet.

— Ezt nem értem. Hová tette azt a töméntelen 
pénzt?

— Mindent a leányára Íratott, sokat le is kel
lett adnia a válás fejében volt férjének. Míg a kis 
hercegnő nálunk volt, az ő vagyonának jövedelmét 
Oarolyne kapta kézhez és kezelte. De most Magne 
férjhezment, Carolynenak a saját csekély vagyon- 
roncsai maradtak. Szerényen megélhet belőle, de 
nagyon kell vigyáznia. Hiszen ezért vannak álmat
lan éjszakáim. Nemrégiben végrendeletet csináltam. 
Akkor eszméltem )rá, hogy ha az Isten véletlenül el
szólítana, úgy hagynám itt ezt az asszonyt, mint a 
megkoppasztott gyümölcsfát. Elég szomorú, hogy 
pirulnom kell magam előtt.

Ollivier gőgösen felnézett.
— Miért kell pirulnia, papta? Hagyja rá a párizsi 

bankszámláját, az nagyon csinos kis vagyon.
— Nem, fiam, annak felét rátok hagytam, másik 

felét Cosimáékra.
— Köszönöm a Blandine nevében is, de miattunk 

ne csináljon gondot magának. Jómódú ember vagyok 
magam is, aztán Blandinera sokkal nagyobb anyai 
vagyon néz, mint az a bankszámla. Csak változtassa 
meg nyugodtan azt a végrendeletet. Sőt ha ez ma
gának kényes, vállalom, hogy Cosimáékkal levélben 
elintézem az ő részüket is. Bülow sógor ugyan va
gyontalan tudtommal, de megvannak és a D’Agoult- 
vagyon illetékes része úgyis rájok néz. Maga csak 
csináljon új végrendeletet és gondoskodjék a her
cegnőiről.

Franci kínos zavarba jött és elpirult.
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— Csak nem gondolod, Émile, hogy ezt azért hoz
tam fel, hogy ...

Ollivier kedélyesen ráütött apósa vállára.
— Én nem gondolok semmit, papa. Én nagyon 

szeretem magát, azonfelül meg vagyok győződve, 
hogy maga jó sok esztendővel túl fogja élni a her
cegnőt, tehát nem kockáztatok semmit. Egyszóval 
a dolog másik felét Cosimáékkal elintézem. Majd 
Blandine ír nekik, de én fogom diktálni.

Ezen még vitáztak egy darabig, de Franci köny- 
nyen meggyőzette magát. Apai kötelességeinek bő
ségesen eleget tett, most már rábízhatta leányait 
vejeire. Az a gondolat, hogy halála esetére valami 
kis gondtalanságot hagyhat hátra a mindenét el
vesztett Carolynenak, nagy örömmel töltötte el és 
enyhítette azt a felelősséget, amelyet kedvese sorsa 
miatt kínzóan érzett magára nehezedni.

Másnap aztán nyakába vette a várost. Meg
számlálhatatlan látogatást kellett tennie. Mindenek
előtt hazája követségét kereste fel. Az osztrák nagy
követi palotában, ahová valaha annyit járt Apponyi 
grófékhoz, most a fiatal Metternich volt az úr, aki
nek felesége, a lovastudományáról híres Sándor gróf 
Paula leánya, bizalmas barátságot tartott fenn 
Eugénia császárnéval. Franci a Metternichék útján 
óhajtotta elérni, hogy kihallgatást kapjon III. Napó
leonnál. A  nagykövet meg is ígérte, hogy ezt el
intézi. Aztán a többi látogatás. Felkereste Bossinit. 
Az agg olasz a Chaussée d’An tinón lakott, apró da
lokat komponálgatott francia szövegre és ínyenc 
kedvteléseinek élt. Az övé volt a legkényesebb 
konyha Párizsban, asztalánál mindig előfordult va
lami vadonatúj étel-szenzáció. De a muzsikában ki 
nem állhatta az újat. Mikor egy Wagner-kedvelő 
urat látott vendégül ebédre, halat adatott neki már
tás nélkül, mondván: ilyen étel jár annak, aki a ze
nét dallam nélkül szereti. De Franci kerülte a zené- 
szeti vitát. Nem is a régi világ nagy muzsikusát
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akarta viszontlátni, hanem ifjúsága egyik emlékét. 
Az öregúr nagyon nyájasan fogadta. Megölelte, 
aztán öt ujjával váratlanul mélyen beleturkált ven
dége nagy sörényébe.

— Ez mind a maga haja? Miért nem vágatja le?
— Éppen mivel mind az enyém, azt csinálom 

vele, amit akarok.
— Sajnos, igaza van. Nézzen ide. Az én hajam 

bezzeg nem az enyém.
És lekapta parókáját. Olyan síma volt a kopo

nyája, mint a billiárdgolyó. Visszatett© a parókát 
és búsan folytatta:

— Nemsokára egyetlen fogam sem lesz olyan, 
amely az enyém volna. Mit iszik? Konyakot? Azt 
kaphat nálam huszonháromfélét. Majd kiválasztunk 
egyet. „La fine de la maison.“ Háziam külön már
kája. Hej, ha én olyan fiatal lehetnék, mint maga...

Franci csendesen elmosolyodott. Neki meg foly
ton az járt az eszében, hogy milyen öreg. Párizsra 
nem lehetett ráismerni. Egészen más lett az a város, 
ahol ő huszonöt évvel ezelőtt huszonötéves volt. 
Marié emléke egyszerre nagy erővel tört fel benne. 
Mióta szakítottak, elkerülte. Nem beszélt vele tizen
hat esztendeje. Azóta sok seb behegedt, a Nélida kö
teteit antikváriusnál is bizonyára alig lehetett 
kapni. Nem látta értelmét, hogy Mariét most is el
kerülje. Blandine mesélt is neki valamit, ami Marle 
iránt megbocsátó melegségre hangolta: mikor Blan
dine Olaszországban utazgatott anyjával, Marie 
egyes városok egyes helyein sírva fakadt. Francival 
átélt emlékei jutottak eszébe ezeken a helyeken.

Felkereste tehát Mariét. Pazar, előkelő otthon
ban találta, Marie most sem szűnt meg D’Agoult 
grófné lenni. Csak fiatal szűnt meg lenni. Ötvenhat 
éves volt már, az idős dámák méltóságteljes fekete 
selyemruháját hordta, hajának őszülését rizsporral 
hangsúlyozta. Csak arcbőre volt ugyanolyan bár-
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sonyosan hamvas, mint hajdanában. És nagyvilági 
modorának biztonsága.

— Nagyon kedves, hogy felkeresett, magam is 
régóta óhajtottam ezt a találkozást. Voltaképpen 
semmi értelme, hogy egy híres zenész és egy nem 
éppen névtelen író ne találkozzanak csak azért, 
mert valaha nem tudták egymást megérteni.

Franci rápillantott a nem éppen névtelen íróra. 
Dániel Stem volt ez, a Nélida írója, minden kék- 
harisnyás mesterkéltségével és hiúságával együtt.

— Ne így, Marie, ne így. Legyünk emberek. 
Blandinetól hallom, hogy Olaszországban néhol el
sírta magát. Én ahhoz a Mariéhoz jöttem, nem 
ehhez.

Marie felvonta szemöldökeit, valami elmés és 
gúnyos válaszon gondolkozott. De ehelyett jszeme 
megtelt könnyel. Nem szólt semmit.

— Lássa, — folytatta Franci, — ez más. Ez a 
régi Marie, akit most békességben és szeretetben 
megáldok. Mint egy pap. Mert tudnia kell, hogy 
azóta tiszteletbeli franciskánus lettem.

Felállt, homlokon csókolta és a fehér hajkoro
nára tette kezét. Marie még jobban sírt. Franci 
visszaült a székre. Aztán beszélgetni kezdtek. Mu
zsikáról, Wagnerről, Franci törekvéseiről, közeli 
házasságáról. A leányokra is rátértek.

— Azt azonban nem bocsátom meg magának, 
Franci, hogy Cosimát nem adta művészi pályára. 
Neki zongoraművésznőnek kellett volna lennie.

— És boldogtalannak. Most boldog. Még most 
sem értjük egymást, Marie. De már nem baj. Most 
pedig mennem kell. A napokban eljövök még, ha 
nem zavarom.

Udvarias idegenek gyanánt váltak el egymás
tól. A lépcsőházban Franci egy igen ismerősnek 
tetsző, középkorú urat látott. De sehogysem tudott 
rájönni, hogy az érkező kicsoda. Csak később ütött 
a homlokára: hát persze, hogy Bonchaud, a hajdani
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fiatal költő, aki Mariéba olyan szerelmes volt. Ké
sőbb, mint ia Párizsból jött hírek mesélték, meg is 
kapta állhatatos imádata jutalmát.

Meglátogatta Berliozt is. öregnek találta, ideges
nek, betegesnek, gondokkal terheltnek. Második fele
sége és annak anyja könyörtelen papucs alatt tartot
ták. Fiát alig láthatta évente egyszer-kétszer, a Ber- 
lioz-fiú kereskedelmi hajóskapitány lett és folyton ide
genben járt. Az apa pedig letörten, meghasonlottan 
vonszolta életét, keresete alig volt, zeneszerzői te
vékenységén nyomasztó átokként ült Wagner fel
törő muzsikája. Amit ő kezdett mozgatni, azt Wag
ner csinálta meg. Wagner volt minden második 
szava, elítélte, kicsinyítette, gyűlölte. Franci, mi
kor kilépett az utcára, fellélegző megkönnyebbülést 
érzett és szomorú részvétet. Abban a nyomasztó ott
honban egy nagy tehetséget hagyott el, aki már 
életében elmúlt.

A versenytárs, Wagner, ott tanyázott a Rue 
d'Aumale egy bútorozott lakásában. Otthonnak nem 
volt valami kedélyes ez sem, Minna, mint egy 
néma kísértet, tett-vett körülöttük. De a remény
telenség helyett itt a fogcsikorgató tetterő és a kül
detés dühös hite lakott. A két jóbarát szeretettel 
ölelte meg egymást, szerencsétlen hangú levélvál
tásuk kínos emléke már majdnem elmosódott leikök 
fenekén. Ott volt a kis Taxisig is, aki szelesen, túl
áradó hévvel ugrott mestere nyakába. Együtt va
csoráztak, a Tristanról beszélgettek. Wagner ját
szott is belőle, a második felvonás szerelmi jelene
tét mutatta meg Francinak, a szobát egy lángelme 
szerelmének lávája öntötte el. És Franci jól látta, 
hogy Minnának ki volt sírva a szeme. Minna jól 
tudta, hogy kit jelentett Tristán és kit Isolda.

Később aztán Franci muzsikájáról is szó került. 
Wagner Tausig felé intett a fejével.

— Ez a legény tegnap eljátszotta nekem azt 
a számodat, amelyet Bach nevének betűiből kompo



346 HARSÁNYI ZSOLT

náltál. Mondhatom, igen jól játszotta. Pedig én ezt 
ritkán szoktam kimondani. De azt mondja Tausig, 
hogy tőled nem hallotta soha.

— Nem szoktam játszani. De most eljátszom.
Leült a zongorához. Zongorázott. Mint mikor

az oroszlánnak a macska játékszerét adják oda. 
Tausig ott állt a zongora mellett. Erősen figyelt. 
Elkezdett sápadni és remegni. Olyan izgatott lett, 
hogy görcsösen belekapaszkodott a zongorába. 
Franci csak játszott tovább, volt abban valami ke
gyetlenség, ahogy rettenetes tudásával legázolta 
ennek a fiúnak tudását, reményét, mindenét. Wag
ner meglepetten kiáltott fel:

— De hiszen ez . . .
Azt akarta mondani, hogy hiszen ez így egészen 

más szerzemény, százszor teltebb és többet mondó, 
mint a Tausig játékában. De nem tudta mondatát 
befejezni, az orosz fiú egyszerre összeomlott, mint 
a rongy, és elterült a zongora lábánál. Elájult. 
Franci abbahagyta a játékot. Vizet hoztak, a föl
dön heverő fiú felocsúdott. Nehezen segítették fel, 
karosszékbe ült. Onnan nézett Francira, mint aki 
kísérteiét látott.

— Hogy így lehessen zongorázni . . .  ez iszonyú 
. . . minek zongorázom akkor én, ha így is lehet. . .

— Ne beszélj szamárságokat, — szólt Franci, — 
én nem számítok. A világ legjobb zongorásai ma 
ti vagytok négyen: Bülow, te, Rubinstein és Bron- 
eart. Csak zongorázzál tovább, érdemes. De az 
egészségedre is gondolj, mert túlságosan ideges 
vagy.

— Én nem ájulok olyan könnyen, — mondta 
Wagner, — de az én hátamon is végigszaladt a 
hideg. Amit te tudsz, azt rajtad kívül csak az Isten 
tudja. Meg az ördög. Azt hiszem, mindakettőnkben 
van mindakettőből bőven . . . Hallom, te is meg 
vagy híva Gounodékhoz. Nem mehetnénk együtt?

— Ne vedd rossz néven, nem lehet. Annyi dől-
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gom van, hogy Blandinenak a kocsiban szoktam 
találkát adni. Mikor megyek egyik helyről a má
sikra, a kocsiban beszélgetünk, különben nem talál
kozhatnom vele.

Gounodéknál egy költőt mutattak be Franci
nak, Baudelaire nevezetűt, akinek „Fleurs du Mal“ 
című verseskötete nagy port vert fel mostanság 
Párizsban. Ez nagyon szerette a muzsikát és ama 
kevesek közé tartozott, akik a Párizsban megbukott 
Tannhäuser vak híveivé szegődtek. Böpiratot is írt 
Wagner-rajongásáról. Most is folyton a Franci és 
Wagner közelségét kereste a népes társaságban. 
Nekik panaszolta el fájdalmas szegénységének ádáz 
küzdelmeit. Különös ember volt, szikrázó szemű, 
szenvedélyes. Mondataiban vakmerő szavak lepték 
meg a hallgatót, amit mondott, az csupa szín volt 
és még keserűsége is olyan pazar díszbe öltözött, 
mint az őszi lomb. Franci rögtön megérezte benne 
a rokon szikrát, azt a rejtelmet, amelyet tehetség
nek szokás nevezni. Félrehívta egy sarokba és meg
kérdezte, hogyan lehetne segítségére. Pénzt nem 
kínálhatott neki, azt Baudelaire kétségkívül sértő
nek találta volna. De különböző befolyásos embe
rekről és mecénásokról kezdtek beszélni. Aznap 
Franci másfélórával kevesebbet aludt. Mindenkihez, 
akit csak ki tudott eszelni, ajánló leveleket írt 
Baudelaire számára. De hogy a költő mire ment a 
levelekkel, arról már nem értesült.

Egy másik érdekes fiatal tehetséggel Halévynél 
ismerkedett meg. Itt leült a zongorához, mivel a 
zongora-technika valami kérdéséről volt szó. Igen 
nehéz és bonyolult passzázsokat mutatott be, hogy 
az ujjrakásról szóló állításait példával világítsa 
meg. Aztán mindjárt fel is állott, nem volt kedve 
házi hangversenyt adni. Ekkor Halévy odaszólt egy 
zömök, csendes fiatalembernek:

— Hallod ezt, Georges?
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A fiatalember azonnal leült a zongorához és ját
szani kezdett.

— Igen, ez roppant érdekes volt, ez a legutolsó 
passzázs. És elég nehéz.

Franci ámulva hallgatta. A fiatalember hibátla
nul lejátszotta az ő példái közül a legutolsót, a leg
nehezebbet.

— Kicsoda maga, fiam*?
Az ifjú zenész, alig több húsz-huszonkét évesnél, 

zavartan hallgat, még a nevét is alig tudta kinyögni. 
Halévy felelt helyette:

— Ez Georges Bizet, a Conservatoire végzett 
zongoraszakos növendéke, megkapta a Prix de Bo- 
meot, most jött haza Olaszországból. De nem virtuóz 
akar lenni, hanem zeneszerző.

Franci a Bizet vállára tette a kezét:
— Előre, fiatalember! Nagy és szép dolgok cím

lapján akarom olvasni a nevét.
Végül a sok párizsi látogatás között maga a 

császár következett.
Metternich szavának állott, sőt nemcsak kihall

gatást eszközölt ki Francinak, hanem meghívást 
udvari ebédre. A császár is régi ismerősként üdvö
zölte, a császárné is. A Tuileriák pompájában most 
egész más volt a levegő, mint hajdan. Franci össze
hasonlította gyermekkorának Bourbon-emlékeit 
ezzel az udvarral. És az összehasonlítást lelkesen a 
seconde empire javára döntötte el. Nagyon szerette 
a császárt még számkivetett Bonaparte gyanánt, 
mikor D’Orsay gróf londoni szalonjában találkoztak 
s azóta szemmel kísérvén a francia politikát, nagy 
uralkodónak tartotta.

A nagy uralkodó elég nyomott kedvűnek lát
szott a hallatlanul pazar asztal fejénél, a gyertyák 
meleg fényében, háta mögött az aranyozott piros la
kájok homályba vesző alakjával. Az ebéd után kö
vetkező cercle alkalmával magához intette Francit.
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— Hallom a császárnétól, hogy maga miatt meg
változtatták a spanyol etikettet.

— így történt, felség. De azóta csak a zenében 
csinálok forradalmat.

— Arról is hallottam. Hogy egész Németorszá
got felzaklatta. Ez a Wagner-dolog különben nagyon 
tetszik nekem. Arról tud, úgy-e, hogy az én egyenes 
parancsomra tűzték ki itt megint a darabot Î

— Tudok, felség, és nem tudom, hogy a császár
nak hódoljak-e érte, vagy a művészi léleknek?

— Egyiknek se, a császárnénak. Ő és Metter- 
nichné szorították ki belőlem ezt a parancsot. 
Mondja csak, milyen Németországban a politikai 
hangulat?

— Nagyon francia-ellenes, felség, ami különben 
érthető.

A császár szomorú szeme derűsen felcsillant. 
Ami igen ritkán esett meg, jeges modora közmondás
szerű volt Párizsban. De a régi ismerőssel szemben 
megengedett magának egy kis közvetlenséget.

— Érthető? A francia-ellenesség sohasem ért
hető, — mondta humorosan.

De aztán a császári tekintet megint elborult.
— Nehéz mesterség ez, kedves Litz. Néha úgy 

érzem, hogy száz éves vagyok.
Franci csapongó esze villámgyorsan megtalálta 

a választ:
— Nem csoda, felség, ön az évszázad maga.
III. Napoleon érdeklődve pillantott a mu

zsikusra. Tetszett neki a franciás felelet. Tovább lé
pett másokat kitüntetni megszólításával. S azoknak 
mindjárt elmondta a magyar muzsikus szellemes
ségét. Tíz perc múlva már jobbról-balról gratulálok 
léptek Francihoz. Metternich külön odajött hozzá 
kezet szorítani.

— Mások bámulják magát, — mondta, — én ter
mészetesnek találom, hogy ilyen helyen biztosnak 
érzi magát. Elég időt töltött udvari levegőben, mi?
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— ötven évemből negyvenet, kegyelmes uram. 
De most már elég volt. Az udvar hidege után az 
otthon melegét kívánom.

— Brávó, maga csak úgy sziporkázik. Ezt most 
megyek elmondani a feleségemnek, hadd haragud
jék, hogy más is mond jókat, nemcsak ő.

— Nem fog haragudni, kegyelmes uram. ő  is 
magyar.

A társaság csillogó, gazdag tengertükörén 
úszott, mint valaha virtuózkorában. A nagy Napo
leon fia, Walewski gróf, külön miatta rendezett 
estélyt. Rotschildék, Metternichék, Mathilde her
cegnő egymás kezéből kapkodták, a művészvilág hí
rességei is, Théophile Gauthier, Meyerbeer, min
denki. Elmés mondásait terjesztették, a lapok sokat 
írtak róla. A császár még egyszer meghívta. Mintha 
a külső dicsőség hajdani mámornapjai tértek volna 
vissza ezekre a párizsi napokra. Még ott volt Párizs
ban, mikor a Moniteur hírül adta, hogy III. Napo
leon kinevezte a becsületrend parancsnokává.

Mikor lefeküdt és a sötétbe nézett, hosszú és 
meredek utat látott maga mögött. A csodagyermeki 
évek kényeztetésétől, fiatalsága dicsőségimádó, szí
vesen színpadias hiúságától elérkezett oda, ahol nem 
a külső siker fontos többé. De maga előtt is látott 
utat, nemcsak maga mögött. Harcot vállalt, amelyet 
végig kellett harcolnia. Nem is egy harcot. Egyet a 
világ ellen, az új zenéért. A másikat saját maga 
ellen a szelíd bölcseségért, az alázatért. Hogy va
laki tehetséget kap Istentől és azzal sáfárkodni kö
teles, azt most már közhelynek látta. Élete többet 
és nagyobbat jelentett ennél: lelket kapott Istentől, 
halhatatlan lelket, amelyet csiszolni, javítani, mé
lyíteni volt kötelessége. Milyen embert csinált eddig 
önmagából: olyat-e, amellyel meg lehet elégedve? 
Nem. Még nagyon sok van hátra. Még vannak gyön- 
geségei, amelyekről nem tud lemondani. Még szé
gyenkezve kell lehajtania fejét, ha Isten elé képzeli
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magát. Sok idő kell még, hogy méltónak tarthassa 
magát önmagára. És elfutóan felfehérlett lelkében 
egy szerzetesi rendház folyosója, ahol olyan jó volna 
tisztulni a zsolozsmák szent zenéje közepette. De 
ezt a gondolatot beleejtette jövője habjaiba, mint 
ahogy a tengeri utas ejti vízbe az elvesztett szere
lem virágját. Nem lehet szerzetes, el fogja venni 
Carolynet feleségül és dolgozni fog meghitt nyuga
lomban.

Mielőtt elutazott, még egyszer meglátogatta 
Mariét. Leányainak akart kedvére járni, hogy 
anyjokkal visszaállítja a szíves baráti összeköttetést. 
Marie főleg George Sandról faggatta, a régi plety
kákról, a nohanti időkről. A volt barátnő elleni 
gyűlölet csak úgy szikrázott belőle. Aztán elbú
csúztak.

Kint az utcán arra gondolt, hogy párizsi beszél
getéseik alatt ennek az asszonynak egyetlenegyszer 
nem jutott eszébe kimondani a Daniel nevét.

XXII.

Wagner politikai helyzete megkönnyebbedett. 
Szászország területe még zárva maradt előtte, de 
más német államokban már szabadon mozoghatott. 
El is jött Weimarba arra az ünnepre, amelyet az 
Általános Német Zeneegylet alapítása körül rende
zett a város. Ez az alapítás a Franci gondolata volt, 
csökevénye a Goethe-olimpiász megfeneklett gon
dolatának. De ez az egy részlet legalább sikerült. Az 
ország zenészeit egy táborba gyűjtötte a szervezke
dés, a Liszt-név varázsa is megtette a magáét abban, 
hogy Franci a vezetőségben kapott helyet és befo
lyást az új irány számára és az is határozatba ment, 
hogy a Zeneegylet minden évben ünnepélyes össze
jövetelt fog tartani nagyszabású hangversenyekkel. 
A legelsőt Franci Weimar számára követelte, így is
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lett. Wagner meglepetésszerűen toppant be. Próbál
tak éppen, Franci dirigált. A visszatérő száműzött, 
Európa legtöbbet vitatott és támadott zeneszerzője, 
belépett a próbaterembe. Ujjongás, hüledezés, zűr
zavar támadt, majd recsegő és lelkes tus. Ollivier és 
felesége, Bülow és felesége is jelen voltak, rengeteg 
vendég érkezett mindenhonnan. Wagner minden ide
jét Franci családjával töltötte. Különösen Bülowék- 
kal. Hans a maga komoly, öreges rajongásában el
pirult, ha zenei álmainak félistene csak megszólí
totta is. Franci több ízben megkömyékezte a nagy
herceget, hogy zenei érdekből adja Wagnernek a 
Sólyom-rendet, vagy legalább hívja meg udvari 
ebédre. De a nagyherceg ugyanolyan udvariasan, 
mint csökönyösen ellenállott. Azzal érvelt, hogy aki 
a szász király jogara alól ki van tiltva, azt ő neki 
nem lehet kitüntetni, ha Shakespeare összes mű
veit írta volna is. Aki a szász királynak nem jó, az 
neki sem jó. Wagner elégedjék meg azzal, hogy 
színre kerül Weimarban, mikor senki a világon 
nem volt hajlandó színre hozni.

Ez volt az utolsó kérés, amelyet Franci a nagy
herceg elé terjesztett. Mert ekkor megjött a távirat 
Rómából, s ugyanakkor az írás Fuldából. A bíbor- 
noki konferencia másodszor is a hercegnőnél?; adott 
igazat és a házasságot semmisnek mondta ki. Lucca 
bíboros, a bécsi nuncius, nem ellenkezett többé. 
Carolyne azt táviratozta, hogy vágya a Franci ötve
nedik születésnapján, október huszonkettedikén es
küdni, Franci jöjjön azonnal.

Nem volt halogatni való idő. Franci leltároztatta 
az Altenburg berendezését és lepecsételtette, mert 
a felől, hogy az esküvő után mit fog csinálni, még 
teljesein homályban volt. Szélnek eresztette tanítvá
nyait, hosszú levelet írt Ágnesnek Brüsszelbe, el
búcsúzott a nagyhercegi pártól és a Schorn-család- 
tól, az egyetlentől, amely társadalmilag kitartott 
volt Carolyne mellett, aztán útra kelt. A vasút abla-
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kából megindultan nézett az elmaradó kisvárosra, 
ahol életének tizenkét esztendejét töltötte el s ahon
nan Wagner zenéjét a világ útjára tette.

Hosszú és fáradságos utazás után érkezett Ró
mába. Két nappal az esküvő előtt, október húsza
dikán. Az Állomáson Carolyne várta, akit másfél 
esztendeje nem látott. A kocsiból, amely a városba 
vitte őket, nem nézte a várost. A hercegnőt nézte, aki 
ijesztően megöregedett. Pedig még nem volt több 
negyvenkét esztendősnél. De a római küzdelem erő
feszítései és izgalmai tönkretették. Arca megfony- 
nyadt és karvalyszerű kifejezést öltött, haja tele 
volt ősz hajszálakkal. (Franci mindezt forró részvét
tel szemlélte. Ha ez az asszony szenvedett, akkor 
érte szenvedett. Egymás kezét fogták a kocsi bőr
ülésén.

— Csodálatos ember ő, — mondta rajongva a 
hercegnő, — nem is ember, már itt e földön szellem 
és szent.

— Kicsoda?
— A pápa. Állítom, hogy csodatevő. Hetekig 

tartó makacs szemfájásom volt, nem akart elmúlni. 
Erre meglestem a pápát, mikor sétált. Eléje ugrot
tam, hogy áldjon meg. Megáldott. Másnap a sze
memnek nem volt semmi haja.

Franci rápillantott Carolynera. Az úgy beszélt, 
mint aki szesztől mámoros. Nyilván megint elhatal
masodott rajta az ideges kimerültségével járó misz
ticizmus. Nem baj, majd a házasélet meghitt nyugal
mában kiheveri. Ekkor Carolyne sírni kezdett.

— Franci, Franci, ez rettenetes, én valami nagy 
bajtól félek. Már második éjszaka álmodom anyám 
koporsójával.

ő  igyekezett megnyugtatni. Kezét simogatta, 
gyöngéd szavakat mondott neki. A kocsi sötét utcák 
rázós kövezetén át vitte őket. Végre elérkeztek a kis 
szállóhoz, ahol Carolyne szobáról gondoskodott vő
legényének. Csak éppen a poggyászt intézték el,

28Harsányi Zsolt: Magyar Rapszódia III.
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mentek vacsorázni. Carolyne másfél órás előadásban 
elmondta az egész kálváriát, amelyet levelei részié- 
tönként már közöltek. Aztán elmondta, hogy az es
küvőre mindent előkészített. Egy elragadó kis temp
lomban fognak esküdni, a San Carlo di Corso neve
zetűben. A templom csupa virág lesz, holnap reg
gel szállítják a díszt, Carolynenak csak éppen annyi 
ideje lesz, hogy gyónják és áldozzák, különben egész 
nap a díszítéssel lesz elfoglalva. A vendéglő éjfélkor 
becsukott, Franci hazakísérte a hercegnőt kocsival.

Másnap megnézte jövendő otthonukat Kicsiny 
lakás volt a Via dél Babuino egyik házának máso
dik emeletén, mindjárt a tér mellett. Azonnal elhatá
rozta, hogy itt nem marad. Tágasabbat akart, vilá
gosabbat. De erről Carolynenek még nem szólt. 
Együtt mentek el a templomba, Franci meggyónt. 
Bűneit előző este késő hajnalig jegyezte.

Hosszú gyónás volt, mert legutóbbi gyónásához 
na gyón-nagyon régen járult már. Különösen a hús 
bűnei foglaltak el hosszú sort benne. A legutolsó 
bűne Genast Emilia volt, a weimari főrendező 
leánya, színésznő, fiatal asszony. Franci nem sokkal 
a zeneünnep előtt Löwenbergben töltött néhány 
napot, mint Hohenzollem-Hechingen herceg ven
dége. Megérkezése után másnap délelőtt a lakáj azt 
jelentette neki, hogy egy angol fiatalember keresi. 
Kérette. És belépett Emilia fiűruhában. Franci hüile- 
dezve csapta össze a kezét, de ő kijelentette, hogy 
olyan szerelmes, mint egy bolond és nem bánja, 
akármi lesz. A kénytelen-kelletlen ölelkezés egy 
röpke órája után Franci alig tudta a kényelmetlen 
vendéget kicsempészni a házból. Ez a kaland most 
véghete tien messzinek tűnt fel előtte, mintha tíz év
vel ezelőtt történt volna. Meggyónta. És közvetlen 
utána meggyónta azt is, hogy ezt nem bánta meg 
eléggé. A gyóntató penitenciát szabott rá és ő meg
áldozott. Remegő áhítattal, boldogan, Isten iránt 
való véghetetlen hálával. Aztán estig dolgozott a
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hercegnővel a templom díszítésén. Másnap reggel 
hatkor kellett esküdniök.

Mikor készen lettek a díszítéssel, együtt mentek 
vacsorázni a hercegnőhöz. Soká beszélgettek még 
valami felemelkedett tisztaságban, valami olyan hó
fehér boldogságban, amilyet első áldozáskor éreznek 
a gyerekek. De Franci aztán készülődött, hogy más
nap reggel ötkor talpon legyen. Éppen kezet csókolt 
Carolynenak, mikor az előszobából csengetés hal
latszott.

— Ez valami tévedés lesz, — mondta Carolyne, 
— féltizenegy van, nem várok senkit. Maradjon még 
egy pillanatra

Kiment és kisvártatva egy igen magas, sovány 
pappal tért vissza. A pap bemutatkozott. Valami 
olasz nevet mondott. Kezet szorított Francival is.

— Antonelli bíboros őeminenciájának megbízá
sából jövök. Őeminenciája azt üzeni, hogy főméltó
ságod házassági engedelmét a pápa őszentsége fel
függeszti. Új eljárás tárgyává akarja tenni az ügyet, 
őszentsége azt üzeni őeminenciája útján, hogy ke
gyeskedjék nekem az ügyre vonatkozó összes aktá
kat kiadni. A San Carlo di Corso lelkésze már értesí
tést kap e pillanatban, hogy a házasságkötés holnap 
reggel elmarad.

Franci megkövültén ült az asztal mellett. Várta, 
hogy Carolyne elájul, vagy őrjöngeni kezd. De 
Carolyne e helyett hátborzongató nyugalommal, 
tompa hangon ezt felelte a papnak:

— Tudtam. El voltam készülve. Mondja meg fő
tisztelendő úr őeminenciájának, hogy az akták 
kiadását megtagadom. A házasságról egyszersmin- 
denkora lemondok.

— Carolyne! — kiáltott Franci felugorva.
— Ez így lesz, — folytatta az asszony nyugod

tan, — a főtisztelendő urat nem tartóztatom tovább.
A pap felállt, indult. Carolyne kikísérte. Franci 

mozdulatlanul állt az asztal mellett, lába mintha
33*
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megbénult volna. Hallotta, hogy kint becsukódik az 
ajtó. Carolyne visszajött. Félelmes volt ránézni vad 
és ránga tódzó mosolyára.

— Ne szóljon semmit, Franci. Én ezt három 
napja biztosan tudtam különböző isteni jelekből. 
Nekünk nem szabad összeházasodnunk, Isten nem 
akarja. Ami itt most történt, az Isten ujja. Maga 
most menjen haza.

— De Carolyne, az Isten szerelmére. . .
A hercegnő ekkor kínzottan és rémülten és tel

jes erejéből felordított:
— Menjen! Imádom magát, de Isten nem akarja, 

nem érti? Soha többet nekem házasságról ne beszél
jen! Isten jelt adott, jelt adott! Menjen azonnal, ne 
vétkezzék Isten eilen!

Egyszerre tetőtől-talpig remegni kezdett. Arca 
olyan volt, mint egy megszállotté. Mereven nézett 
Francira, Franci látta, hogy itt többé nem tehet 
semmit. Tizennégy év fájdalmas és gyötrelmesen vá
rakozó munkája egy perc alatt összeomlott. Rettegő 
pillantással indult kifelé. Az ajtóból visszapillantott, 
a hercegnő nem nézett utána. Tovább állt az asztal 
mellett és reszketett.

Az utcán esett az eső. Átment a túlsó oldalra és 
felnézett a második emeletre. Ott világos volt az 
ablak. Sokáig várt, maga sem tudta, mit. A világos
ság nem húnyt efl odafent. Kabátja már egészen át
ázott. Az utcán nem járt egy lélek sem.

Tehetetlenül, lassan megindult a Piazza di 
Spagna felé.

VÉGE A HARMADIK KÖTETNEK.










