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Szabó újságíró,
Elsô asszony,
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báró Podmaniczky,
Orvosok, szolgák, szobalányok, inasok.

Történik: 1861–1896-ig Rómában, Weimarban, Pesten és Bayreuth-ban.


I. KÉP

Róma. Szalon Wittgenstein hercegnônél. Nagyméretű helyiség, nagyméretű bútorokkal, a zenekedvelô ember mértékletes bujasága ötközik ki itt-ott. Középen nagy erkélyajtó, ahonnan az ebédlô látható, jobbról ugyancssak ajtó, ahonnan az elôszoba közelíthetô meg.
A falak mentén 14 hatalmas gyertyatartó áll, gyertyákkal. Mindenütt virág. Falon óra.

Carolyne: (rendezgeti ruháját a tükörben, csenget és méltóságteljes pózban megáll középen)
A perc is néha végtelen –
Ágota: (szolgálólány, egyszerű fekete ruhában, bejön, mélyen meghajol)
Hercegnô, felség –
Calolyne: Hagyja csak!
Úgy érzem, nincs elég virág!
Ágota: A kertész itt van –
Carolyne: És ha nincs?
Ágota: (meghajol)
Akkor magam szedek.
Carolyne: De mit?
Ágota: Azt a hercegnô mondja meg.
Carolyne: Jó – még ezen gondolkozom –
A konyhán szóljon, pontosan
Nyolckor tálalni kell –
Ágota: Igen,
Hercegnô, nyolckor tálalás –
Megyek megmondom –
(indul mély meghajlás után)
Carolyne: Ágota,
Várjon még, egyet kérdezek.
Maga túlontúl fiatal,
De bizonyára valakit
Szeret?
Ágota: (elpirul, meghajol)
Hercegnô, én szegény
Leány vagyok, a szívem is
Szegény módján szeret –
Carolyne: Szeret –
S mit tenne érte, hogyha ô
Veszélyben volna? –
Ágota: (habozás nélkül válaszol)
Mindenem
Adnám miatta bárkinek –
Carolyne: Vallásos?
Ágota: Rómában a hit
Helyettünk is imádkozik,
Ezer templom a még több harang
Biztatja lelkemet –
Carolyne: Tehát,
Ha kérem megteszi nekem,
Hogy este értem, sorsomért
Imádkozik? –
Ágota: Ó megteszem?
A hercegnô oly jó velem,
Mindennap hálatelt szívem
Köszöni meg – szolgálatát.
Carolyne: Imádkozz értem – úgy hiszem,
Szükségem van rá – ha lemegy,
Hozzon virágokat – nékem (tétován elhallgat)
Ágota: Igen, hercegnô, így teszek –
Carolyne: Ha jünnek az urak, legyen
Figyelmes és ezt mondja meg
Mindenkinek – (pár lépést tesz, gondolkozik, ideges mozdulatok jelzik felindultságát és várakozását)
A vacsora
Nem tart sokáig s kérem is,
Maradjon ébren, Ágota,
Amíg kedves vendégeim,
Ferenc, Ferenc s a másik is
El nem mennek – Reggel, korán
És csendben elmegyünk, Ferenc
Meg én, Ferenc meg én az Úr
Elé és végre összeköt
Kettônket test és szív szerint
Áldásával – én és Ferenc,
Ferenc meg én – ki sejti ezt,
Hogy mennyi szenvedés, öröm
Bújkál most bennem és kevés
Türelmem lassan messzeszáll – (odafut Ágotához, átöleli)
Tegyen úgy, mintha értené,
Leányom –
Ágota: Hercegnô, tudom,
Hogy boldog – Róma tele van
A hírrel –
Carolyne: A szívem van tele –
Menjen és küldje Giacomót –
Gyertyákat kell meggyújtani,
S ô jobban érti azt –
Ágota: Virág
Kell még, hercegnô?
Carolyne: Sok virág –
Takarni kell az éveket,
Amik rejtik szerelmemet –
Ágota: (mély meghajlással elmegy)
Carolyne: (behunyt szemmel, mámorosan)
És hívni kell az éveket,
Amíg a percre év jöhet –
Szeretni kell a szerelmemet (az ablakoz megy, kisóhajt)
Csak a szerelem érti meg –
Ukrajna – én gyerekkorom,
Weimár – szerelmes éveim,
S te, Róma, Rómám, mindenem,
Tetôzöd boldogságomat –
Magamnak már bevallhatom,
Hoy a türelmetlen ôröm,
Kígyózik égô bôrömön –
Ferenc, szeretlek, hívlak is,
Elrejtett esztendôkön át, (türelmetlenül repked ide-oda, mint aki attól fél, hogy a közelbenjáró remény, szálló madárként megfogható)
A szégyen évei alatt
Ôriztelek, szerettelek
S most itt a drága pillanat,
Törvény szerint enyém leszel,
Hitem szerint tiéd leszek
Isten kezébôl a bilincs
Testünkre és lelkünkre hull –
Giacomó: (benyit, mély tisztelettel hajol meg, az ajtónál megáll és észrevéteti magát apró köhögéssel)
Felséges Asszony, hivatott,
Jelentkezem –
Carolyne: (álomból ébredô arccal)
Hogy? Ó – igen,
Ó Giacomó, kérem magát,
A gyertyákat körös-körül
Rendezze el és gyújtsa meg –
Giacomó: (középre jön, zsebébôl gyufát vesz elô, majd keres valamit, amire ráállhat)
A gyertatartók magasak
Nekem, felséges asszonyom!
Létrát hozok! (indul el)
Carolyne: Várjon csak! Itt a zsámolyom,
Errôl feléri –
Giacomó: (a zsámolyt felfogja, az elsô gyertyatartóhoz viszi, rááll, meggyújtja az elsô gyertyát)
– Sikerült,
Felséges Asszony –
Carolyne: Giacomó,
A házban és a ház körül
Minden rendben van? –
Giacomó: Asszonyom,
A házban és a ház körül
Minden rendben –
Carolyne: És mondja csak,
Az emberek mit mondanak?
Giacomó: Felséges Asszony, a szegény
Ember szegény és nem meri
Mérlegre tenni azt a hírt,
Ami a szájakon kering – (a zsámolyt viszi tovább)
Mondják, hogy Ôszentsége is
Helyesli a történteket,
Áldását adja Asszonyunk
Házasságára –
Carolyne: Ó, igen,
Mikor esendô sorsomat
Elmondtam néki, könnyezett –
Ha senkisem, a Szentatya
Megérthet, mert az Istené
Az ô esze –
Giacomó: (viszi a zsámolyt tovább, míg meg nem gyújtja a tizenhárom gyertyát, amelyek furcsa lobogásukkal misztikus hangulatot árasztanak a szobában)
– Imádkozunk
Önért, felséges asszonyom,
Hogy minden múló bánata
Békét találjon –
Carolyne: Mondja, csak,
Giacomó, érti azt maga,
Miért kell most meggyújtani a gyertyákat?
Giacomó: (éppen a zsámolyon áll, félszegen bámul a körülötte sündörgô hercegnôre)
– Parancsokat
Nem kérdezek – kutathatom,
Miket kívánnak és miért?
(Izgatottan, félig értve Giacomó válaszát)
Magának el kell mondanom –
Az elsô hôsi századok
Hívôi ünnepek elôtt
Böjttel szoktak virrasztani
Egy teljes éjszaka – a hit
Fényét kezükben, szívükön
Hordozták – én is így vagyok –
Tizennégy éves éjszaka,
Hosszú ez a vigilia,
De ez az este végtelen –
Giacomó: Ugyan, felséges asszonyom,
A hajnal gyorsan felpirul
Az égre városunk felett,
Harangok hívják lépteit,
Szökôkutak megöntözik
A lábát –
Carolyne: Jó – jó – Giacomó,
De várni kell még holnapig
S akit az elkopott remény
Takar be, reszket akkor is,
Mikor keményen tűz a nap –
Giacomó: Nem értem finom emberek
Világát – Annyit mondhatok,
Hogy néha engem is megöl
A vágyódás el, másfelé –
Apám halász volt, az anyám
Régen meghalt, nem ismerem
Emlékét sem, a páromat
Talán nem is a szerelem,
Sodorta hozzám – néhanap
Mondom neki, hogy elmegyek,
Mert ezt már nem bírom tovább,
Fejemhez vág egy leveses
Tányért a – nyugodtan maradok –
Türelem kell, hát türelem,
Felséges asszony – én is úgy
Remélek és reménykedem,
Hogy egyszer mégis elmegyek
Elindult álmaim felé –
Ágota: (felszakítja az ajtót, nagy csokor virágot hoz, ledobja az asztalra)
Hercegnô, felség, asszonyom,
Már jönnek az urak – igen, (odafutnak az ablakhoz)
A hintóból épp most kiszállt
Az úr –
Carolyne: Ferenc – Jó Istenem,
Erôt adj, mámort, szent mosolyt,
Hogy most végleg méltó legyek
Hozzá – (felriad) – Jól van, menjenek!
Ágota: Rendezzem a virágokat?
Carolyne: Csak hagyja, majd elrendezem –
Giacomó: Hármat még meg kell gyújtanom!
Carolyne: Az úr meg fogja gyújtani – (Ágota és Giacomó meghalással elmennek)
Nem kellene eloltani?
Nevetnek rajtam majd ezért? (ruhája redôi közt matat,
Haját és ékszereit igazgatja)
Ferenc, Ferenc, Ferenc megért –
Inas: (benyitja az ajtót és jelenti)
Monsignore Hohenlohe
És Liszt Ferenc –
Carolyne: (izgatottan) – Ó, kéretem
Ôket – (elébük megy) Kedves barátaim!
Az Isten hozta Önöket!
Hohenlohe: (a pápai, udvarnál betöltött világi állásának teljes díszében belép, mögötte Liszt a világfi szerény, de tudatos eleganciájával öltözzötten. Hohenlohe kezetcsókol és meghajol; Carolyne homlokon csókolja ôt)
Carolyne: Rokonomat, barátomat,
Közbenjárómat, életem
Erôsségét köszönthetem –
Hohenlohe: Hercegnô, én boldog vagyok,
Hogy néha-néha tehetek
Valamit önökért –
Carolyne: Uram,
Örök hálára kötelez –
Köszönöm szép virágait! (bókolnak egymás elôtt)
Liszt: (meghajol)
Carolyne, édes Carolyne! (megcsókolja a kinyújtott két kezét)
Carolyne: Ferenc, nagyon vártam magát!
Liszt: Még néhány óra hajnalig,
Reggel hatig –
Carolyne: Reggel hatig (kezét tördeli idegességében)
Urak, foglaljanak helyet –
Bocsássanak meg, a szalon
Kissé rendetlen – Ágota
Újabb virágokat hozott,
Nem tudtam már, hová tegyem –
Liszt: Megengedi, hogy rossz legyek
Az egyszer?
Carolyne: Egyszer? Engedem –
Liszt: (szétszórja a virágokat a bútorokra, a szônyegekre, mindenfelé)
Carolyne: Ferenc, de nagy gyerek maga –
Liszt: Tehetnék mást ma, Carolyne,
Mikor boldog vagyok –
Carolyne: (Hohenlohéhoz) Uram,
Bocsásson meg nekünk ezért! (belekarol Lisztbe)
Hohenlohe: Nincsen mit megbocsátanom,
Szeretem szívbôl Önöket
És kérem, hogy szeressenek,
Vagy ez sok?
Carolyne: Kedves rokon,
Olyan jó hozzánk s azt hiszi,
Hogy nem hiszünk neki – (nevetnek) Uram,
Üljön le – maga is Ferenc,
Meg kell kínálnom Önöket!
Elôre el kell mondanom,
Hogy e csodás, nagy ünnepen,
Konyak csak éppen annyi lesz,
Amennyit én megengedek
S a kedvemért nem vishtezünk –
Liszt: Hercegnô, édes Carolyne!
Carolyne: Tudom, mit kíván mondani,
Hogy ez már asszony-uralom –
Liszt: A kártyát és a konyakot
Szokásból élvezem, de most
Máson töröm fejem –
Carolyne: Hogyan?
Liszt: Akárhogy újraszámolom
Tizennégy gyertya áll s ezek
Közül három nem ég – miért?
Carolyne: A gyertyákat nem értem el,
Giacomó gyújtogatta meg
Ôket és elkésett velük –
Liszt: Szabad nekem meggyújtanom
A legutolsó hármat is? –
Hohenlohe: Lehet, hogy titkot kérdezek –
Liszt: Csak bátran –
Carolyne: Válaszolhatok
A kérdésre?
Hohenlohe: Nem mondtam el –
Carolyne: De sejtem –
Hohenlohe: Miért pont ennyi van
A gyertyákból –
Liszt: (a zsámolyról hátranéz) Uram –
Carolyne: (gyorsan közbevág, hogy ô válaszolhasson)
– Uram,
Tizennégy éve vár Ferenc
És várok én – a szimbólum
Szegényes s kissé asszonyi –
Hohenlohe: Ha azt a fényt figyelhetem,
Amit kettôjük lelke hord,
Szegényes ez a gyertyaláng,
Dde mindent-mindent kifejez –
Liszt: Homály van a lángok körül –
A lángok félve égetik
Önnönmaguk s mire elég
A gyertya, vagy hajnal hasad,
Vagy zúg tovább az éjszaka –
Carolyne: Ferenc, Ferenc, miket beszél?
Liszt: (kilép a zsámolyról)
Olvastam a hasonlatot
S mintázza is az életet –
Hohenlohe: Már nincsenek hasonlatok,
Csak a valóság és a perc,
S a percért élni érdemes –
Isten kegyelme van velünk
S a boldogság elôl szökik
Az elsántult idô –
Liszt: Uram,
Monsignore, igaza van,
Szökik az elsántult idô – (leül Carolyne mellé)
Carolyne: (odainti az inast az itallal)
Kínálhatom az urakat?
Hohenlohe: Ó, köszönöm –
Liszt: Megköszönöm, –
Inas: (kitöltött poharakat visz tálcán) (mindnyájan felállnak, poharat vesznek)
Hohenlohe: Engedje meg most asszonyom,
Hogy néhány szóval és szerény
Szívvel nagy boldogságukat
Kívánjam – (meghajol- koccintanak és isznak)
Liszt: Én is Carolyne!
Nem is kívánság ez, saját
Szívem öröme-bánata –
Carolyne, drága Carolyne (odahajol a harcegnôhöz,
hogy megcsókolja)
Carolyne: (hagyja, hogy Liszt megcsókolja)
Ezerszer tudja mondani
És mindig másképp –
Liszt: A szavak
Zenéje sokszor sejtteti,
Hogyan formálja a szívünk
A pillanat hangulatát
Újabb életre –
Carolyne: (mámorosan) – Ó Ferenc,
Hány év, hány hónap, éjszaka! –
Igyunk! (kiissza a poharat, a többiek követik példáját)
Liszt: (iszik és mintha vezényelne)
Bár tudnám mondani,
Hoy mennyi dalt köszönhetek
Az együtt elszaladt idôn
Neked, felséges Carolyne!
Hohenlohe: Carolyne, hercegnô, uram,
Oly jók, megszégyenítenek – (tisztelettel meghajol feléjük)
Liszt: Mi kérünk tán bocsánatot
Boldogságunk miatt – (visszaadja a bókot, karolja Carolynt)
Carolyne: Uram, (tűri Liszt ölelését)
Az elsô óra messzeszállt –
Liszt: Az idô csak elôre megy,
Sosem ismétli önmagát –
Nincs elsô óra, nem lehet
Utolsó sem, csak változunk,
Minden perc újabb szerelem – (az ablakhoz visz Carolynt)
Figyelje kint az éjszakát!
Árnyékok a bokrok között,
A hold megett a csillagok,
A szellô percet-illatot
Mozdít meg a lelkünk felôl
S talán az is már nagy csoda,
Hogy meg nem ôrülünk bele –
Carolyne: (megsimítja Liszt homlokát)
Gyerek maga, nagy-nagy gyerek,
Magába néz és álmodik –
Liszt: Mióta érzek, úgy tudom (visszajönnek Hohenlohéhoz)
Hogy minden-minden elmúlik,
Csak a szomjúságunk örök
Egymás után, jó Carolyne –
Carolyne: Szomorúnak látszik, Ferenc –
Liszt: Október van és ötven év
Megnyomja a vállamat –
Hohenlohe: Uram,
Maguknál nincsen év, idô –
Liszt: De vannak már emlékeim –
Meghalt reményem, Dániel,
Weimar sincs és azt is tudom,
Hogy van halál s végrendelet – (babrálni kezd a virágokkal)
No, lám, az ôsz virágai!
Fent északon lassan havaz,
Párizsban biztosan esik –
Carolyne: De itt virág van –
Hohenlohe: S szerelem –
Carolyne: Hitté erôsül a remény,
És holnap? –
Hohenlohe: Holnap, asszonyom,
Amit Eddig dédelgetett,
Megtörténik – Nagy –, Nagy csoda –
Carolyne: A második kihallgatás
A pápánál úgy sikerült,
Mint asszonynak talán soha –
Én sírtam tiszta könnyeim
S úgy érzem, hogy a Szentatya
Megértett – Hallgat rám, Ferenc?
Liszt: Magáé minden életem –
Carolyne: Legyen jókedvű ! –
Liszt: (Kedves mosolyt erôltetve néz Carolynera)
– Az vagyok –
Különös, furcsa, nagyszerű
Érzés a boldogság nekünk –
A testünk némán fogja fel
A pillanat tört részeit.
Mindent, ami ma – most vagyok,
Hercegnô, Önnek köszönöm –
Carolyne: Eddig ezen gondolkozott?
Liszt: Nem gondolat ez, nem szavak,
Tudás, parancs – az életem –
Carolyne: Miért hát olyan szomorú?
Talán a perc így színezi
Az arcomat?
Carolyne: – A két szeme (megsimogatja Liszt arcát)
Hová néz?
Liszt: (széttép egy virágot)
Hercegnô, szabad
Ôszintén ezt elmondanom,
Amit látok?
Carolyne: Mindent szabad,
Ferenc –
Liszt: Az Altenburg – velünk
A kép és ketten – ketten ott –
Az Altenburg meghalt –
Carolyne: Halott,
De mi élünk –
Hohenlohe: És a jövô
Jön visszavonhatatlanul –
Carolyne: (int a pincérnek)
Kínálom Magukat –
Hohenlohe: Igyunk,
Amíg a felserdült gyerek
Ábrándozik –
Liszt: Ábrándozom – (a felkínált pohár után nyúlnak és isznak)
Az életem reménykedés,
Hit fényénél ábrándozás,
Árnyékok kusza halmaza,
Kevés nappal, sok éjszaka,
S a nappal egyre kevesebb –
Csak Maga fénylik, Carolyne,
Világít félénk lelkemen –
Carolyne: Tudom, hogy minden szó igaz – (átöleli a bánatos Lisztet)
Hohenlohe: (meghajol a hercegnô elôtt)
Engedje meg, jó-asszonyom,
Megnézem a virágokat
Az erkélyen –
Carolyne: (engedélyt ad) – Jó, jó – (Hohenlohe elmegy az erkélyre) Ferenc
Miért vagy ilyen szomorú –
Liszt: Fáradt vagyok tán, Carolyne!
Mögöttem Weimar, a világ,
Párizs, halott fiam, a nyár,
Egy féligírt végrendelet –
Most jöttem – és az új remény,
Az új hit és az esküvô
Gyerekké tesz – gyerek vagyok –
Carolyne: Meg ez a hosszú ötven év –
Ebbôl tizennégy az enyém
S engedd meg, hogy köszöntselek –
Holnap újjászülethetünk
Az esküvôn – igaz, Ferenc?
Liszt: (megöleli, megcsókolja)
Igaz, istennôm, Carolyne!
Az égi törvény megköti
Eszem, testem, szívem, kezem
Számodra és a hangokat
Néked zenélem – testedet
És lelkedet körülfonom
Sejtéseim meséivel – (táncolni, kezd Caroline-val)
Ez a mi részeg mámorunk –
Carolyne: Nem szűnik meg soha –
Liszt: (teljes szenvedéllyel táncol és dúdolni kezd)
– Soha (nagyot perdül, leül a zongorához és a Bohemiens-ból rögtönöz, majd jókedvűen áttér a Dante egyes részleteinek jókedvű feldolgozására. Carolyne odaáll a zongorához, hallgatja a játékot, virágot szór szét a szobában, egyet Liszt kabátjára tűz, egyet a saját ruhájára.)
Hohenlohe: (bejön az erkélyrôl, szótlan megáll a függönyök mellett és elmerülten hallgatja a tobzódó Liszt játékát. A játék végén tapsol.)
A féligértô jóbarát
Szerénységével tapsolok.
Uram, magát az égiek
Ajándékként küldték nekünk –
Liszt: (feláll a zongorától, még visszahajol, hogy leüssön egy-két billentyűt)
Hercegnô, boldog?
Carolyne: – Én, Ferenc?
Hogyan kérdezhez engem így?
Liszt: Én nem tudom elmondani,
Mit érzek és ha kérdezek,
Abban inkább a felelet,
Mint a kérdés az izgató –
Carolyne: Miért néz olyan messzire?
Liszt: Valahol Schumann álmodik
Apró dalt és Mendelsohn ír
Német zenét – és Párizs is
Világít – Budapesten is –
Hívnak magyar barátaim,
Mert vér szerint övék vagyok –
Magyar vár –
Carolyne: Másra nem figyel?
Liszt: Wágner Richárdra gondolok
És érte mindent megteszek –
Bocsánat, ôt nem kedveli –
Carolyne: Izgága, s úgy hiszem, zsarol
Lélekben, pénzben –
Liszt: Hagyjuk ezt – (a leülô Carolyne mellé áll)
Nagyon boldog vagyok – (simogatja a hercegnôt)
Carolyne: (finoman simul Liszthez) – Ferenc,
Milyen rapszodikus maga!
Liszt: Milyen más Róma, az olasz
Ég este, mint fent északon,
Milyen más itt a lelkem is – (harangzúgás hallik)
Carolyne: Gusztáv meg tudja mondani,
Hogy hány harang szól estetájt?
Hohenlohe: Sosem számoltam, asszonyom –
Csak zúgnak rendületlenül –
Liszt: Zenében nincs szám, csak a hang
És áradás és szárnyalás
És azt lehet csak hallani
A csendben is – Eszembe jut
Schumann – az egyik délután
Nálam volt – Bôszen hallgatott,
Ha kérdeztem, nem válaszolt,
Álomba húzott engem is
A késô téli délután,
Majd felkeltem, a pamlagon
Megírtam egy kis levelet
Önnek, azt hittem, hogy Schumann
Már rég nincs nálam, amikor
Lassan a székérôl felállt
S így szólt halkan: ,,Uram, ma már
Beszéltünk eleget – megyek –
És elment – (Carolyne és Hohenlohe csendesen nevetnek)
Ô a hallgatást
Beszéd helyett hallgatta meg
S a csendbôl is dalt álmodott –
Hohenlohe: Piszkálta a szemüvegét?
Liszt: Törölte, nem tudom, miért?
Carolyne: (feláll) Hozatnám most a vacsorát –
Együnk, mert ha Ferenc mesél,
Akkor iszik és wishtezik – (nevetnek, Carolyne csenget)
Liszt: (Hohenlohe-val és a háziasszonnyal asztalhoz ül. Feláll mély áhítattal)
Elsô szavam az Istené,
Az asztalnál és mindenütt.
Köszönöm Néki Carolyne-t! (leül, miután kezet csókol)
(A vacsorát tálalni kezdik)
Giacomó: (idegesen betoppan)
Hercegnô, ha jelenthetem,
Egy hintó áll a ház elôtt
És Önt keresnék –
Carolyne: Ki lehet,
Nem hívtam senkit –
Giacomó: Nem tudom,
(A tálcán odanyújtja a névjegyet)
Carolyne: Egy kanonok a pápai
Udvarból –
Hohenlohe: Ez nem jót jelent –
Liszt: Talán a szertartás miatt?
Carolyne: Minden bizonnyal – kéretem (aggódó arccal néz Lisztre)
Giacomó: (elmegy, sietésében az ajtót nyitva hagyja maga megett – szél rohan, fut át a szobán, Carolyne, Liszt és Hohenlohe némán egymásra néznek)
Carolyne: Szokatlan, hogy így fúj a szél –
Liszt: Nem szél, csak szellô a jól esik –
Hohenlohe: A délutánból így szökik
A lárma és a tiszta éj
Jelenti jöttét –
Carolyne: (Sóhajt nyom el) – Tiszta éj
És benne mennyi izgalom –
Liszt: Hercegnô, édes Carolyne! (nyugtatóan megfogja a kezét)
Kanonok: (besiet, meghajol Carolyne elôtt, köpenyét csak félig nyitja ki, a többiek felé félmeghajlással köszön)
A Szentszék küldi levelét,
Hercegnô – Ôszentsége írt
Önnek – (átadja a levelet)
Carolyne: (átveszi a levelet, bontja)
Milyen kedves Uram – (feláll) (olvasni kezdi)
Néhány most érkezett irat
miatt újabb vizsgálatot
Indítunk, addig nem lehet
Az esküvôt megtartani – (sápadtan Lisztre néz és a székre visszaszédül. Nyújtja Lisztnek az írást)
Olvassa egyszer maga is!
Liszt: (elôbb megsimogatja Carolyne-t és nyugtatja, aztán elolvassa a levelet)
Ez árulás – ki tette ezt?
Hohenlohe: (elpirulva és zavarban)
Manapság megtörténhetik
Minden, de minden –
Liszt: (feldúltan) Nem hiszem,
A Szentatya nem játszhatik
Adott szavával – Nem hiszem,
Hiszen volt arra ideje,
Hogy megvizsgáltassék ügyünk –
Uram, mért hozta ezt nekünk?
Kanonok: Parancsot adtak s azt teszem,
Amit parancsolnak –
Liszt: (bocsánatkérôen meghajol a kanonok elôtt)
Igaz –
Bocsásson meg, de itt vagyunk,
Nagy, végtelen várás után
S most, most virágaink között,
Mint koldusokkal játszanak –
Ember, megérti kínomat?
Kanonok: Túlterjed küldetésemen
A címzett kínját érteni –
Carolyne: Volt annak szíve, mondja csak,
Aki ezt írta?
Kanonok: Nem tudom,
Hercegnô és engedje meg,
Hogy távozzak!
Carolyne: Menjen – Mehet,
Nem hívta senki –
Liszt: (utánanyúl) Jó-uram,
Nem tudná még megmondani,
Hogy mely sarokból fúj a szél?
Hohenlohe: (elôbbre jön)
Titkot, titokként hallgatunk,
Megbízhat bennünk, kanonok!
Kanonok: Mivel nem gyónási titok,
Megmondhatom: Maga a cár –
Egyik fontos minisztere –
Lépett közbe – tegnapelôtt
Fogadta ôt a Szentatya
S azóta minden változott –
Carolyne: A cár, az érsek, rokonok
Megint – most már reménytelen –
Kanonok: Engedelmükkel távozom – (összehúzza köpenyét és elmegy)
Hohenlohe: Titokzatos szláv értelem,
Nem enged semmi változást,
Féltés, hiúság mindenük –
Liszt: Nem a szláv, szív, szláv értelem
Hibázik itt – a trón, a cár,
Az érsek és a hercegek,
A gôgös fôrangú család
Nem engedik, hogy Carolyne
Feleségem legyen – Miért?
Mert egyszerűen Liszt vagyok,
Zenész, művész, komédiás,
Aki kegyelembôl lehet
Csak úr, mert nem születhetett
Azzá – Ezért –
Carolyne: Hagyjuk, Ferenc
Ahogy te érzed, nem igaz –
Nem ellened, csak ellenem
Harcolnak – sokszor aljasan –
Liszt: Nem ellened, csak ellenem –
Nem tudják megbocsátani,
Hogy más, hogy sokkal több vagyok,
Mint ôk – Nem értik szívemet.
Nem értik, hogy nem tűrhetem
A hitványság bilincseit,
A társadalmi formaság
Aljas nyűgét –
Carolyne: Ne védekezz,
Ferenc – miért véded magad?
Liszt: Miért kell védenem magam?
Carolyne: Ne szidd ôket! A türelem
Soká nem hoz virágokat,
Ha néha hoz, vihar töri,
Porrá morzsolja szirmait
S kezdôdik újból az egész –
Hohenlohe: (Carolyne elé áll)
Úgy érzem, nem kell mondanom,
Megértem súlyos helyzetük –
Most búcsúzom. Holnap megyek
S kérem kihallgatásomat
A Szentatyánál –
Carolyne: (nem áll fel, ernyedten nyújtja csókra a kezét)
Köszönöm –
Liszt: Mondhatja véleményemet!
Hohenlohe: Szeretném ezt a jó ügyet
Szolgálni – (kezet fog Liszttel)
Liszt: Köszönöm, uram – (az ajtóig kíséri)
Hohenlohe: Majd visszaküldöm a kocsit!
Liszt: Elôre köszönöm, uram! (Hohenlohe mégegyszer meghajol, elmegy) (a távozó után néz hosszan, visszafordul és bánatosan nézi Carolyne-t)
Szenvedhetünk mások miatt
Tovább – közben fogy az idô,
Erônk hanyatlik, csak a szív
Hordozza égô bánatát – (Carolyne-hoz megy, megcsókolja a kezét)
Carolyne: Most visszavonhatatlanul
Érzem, hogy Isten mást akar –
Az égi törvények szerint
Nem egyesülhetünk, Ferenc –
Liszt: Nem azt hallotta Carolyne,
Hogy cári küldönc érkezett
Pár napja!?
Carolyne: Isten útjait
Nem kérdezem, csak elhiszem,
Hogy Ô másképp intézkedett –
Lemondok arról, hogy az Ön
Nevét viseljem –
Liszt: Nem lehet!
Nem engedem, ezt nem lehet
Elhinni és kimondani –
Carolyne: Már elhiszem s kimondhatom –
Liszt: Maga feladja a reményt?
Carolyne: Hiába akkor a remény,
Ha már a hit kihalt –
Liszt: Hogyan?
Már nem hisz bennem? Nem hiszi,
Hogy minden küszködésen át
Egyek vagyunk –
Carolyne: Ezt még hiszem –
De már tudom, hogy nem lehet
Egységünk szent az ég elôtt –
Liszt: Carolyne, elfelejti már
Találkozásunk isteni,
Legelsô pillanatait?
Carolyne: Sosem tudnám felejteni –
Liszt: Az attenburgi éveket,
Weimar utcáit, házait,
A kék szalont, a zongorát,
Az álmainkat, terveink
Országát? Szóljon, Carolyne?
Carolyne: Miért szaval nekem, Ferenc?
Múló idôn törik a fény –
A szép szivárvány színeit
Az elmúlt tegnap hordja csak,
Hiába álmodjuk tovább,
A mában élünk és a ma Reménytelen, nagy szürkeség –
Ezt nem lehet felejteni –
Liszt: (türelmetlenül kezd sétálni)
Mit kezdünk önmagunkkal itt?
Carolyne: Élünk, ahogy tudunk –
Liszt: Miért?
Ha nem hisz s elmúlt céljait
Nem tiszteli? – Nem hisz nekem? –
Carolyne: Hiszek magában még, Ferenc,
Szerethet és szerethetem,
S mégis minden megváltozott –
Liszt: Én nem változtam, Carolyne!
Carolyne: Én sem változtam meg belül,
Csak a napfény halt meg felül
S már nem világít –
Liszt: Ha az ég
Eddig engedte életünk
Ügyét így, rendezetlenül
S jó volt nekünk, akkor miért? –
Carolyne: Ne folytassa, kérem, Ferenc –
Hol lesz lakása?
Liszt: Úgy hiszem,
Hogy Hohenlohe ad lakást
A Via Felicén – igen,
Nagyon kedves lakás – nekem –
Carolyne: Barátok szívességeit
Csak mértékkel fogadja el –
Liszt: Koldusnak képzel?
Carolyne: Nem, Ferenc,
Magát, koldusnak? – Ismerem,
Mibôl fog élni?
Liszt: Nem tudom –
Carolyne: Eltűntek járadékai,
Az amilyen könnyelműen él,
Ahogy ajándékoz, lehet,
Hogy egyszer utcára kerül –
Liszt: Mért sérteget?
Carolyne: Nem sérthetem,
Mert sokkal jobban szeretem
Magamnál is –
Liszt: Van két kezem,
Művészetem, barátaim
S van nagyszívű szülôhazám,
Ahol nemcsak díszkardokat
Kínál a szív –
Carolyne: Igen, tudom,
Ott megmossák hiú szívét
A hízelgés esôivel –
Liszt: Miért haragszik rám ezért?
Carolyne: Mindig csak féltettem magát –
Most is csak féltem s szeretem – (lehajtja fejét)
Liszt: (átfogja és csókolni akarja)
Carolyne, drága Carolyne –
Carolyne: Ne kérje többé testemet!
Liszt: Nem kértem – lelkemet adom.
Carolyne: Már semmi nem köt a világ
Zajához – átadom magam
A csendnek –
Liszt: Mit s hogyan akar?
Carolyne: Vallásnak szentelem magam –
Rómában kész az alkalom
Az Egyházban olvadni fel –
Megértem majd a szenteket,
Évszázadok nagy titkait,
Az emberi sorsok megett
Az Istent, aki mást akar,
Mint én –
Liszt: Szenvedni engedi
Azokat, akiket szeret –
Kísérti ôket türelem
Ezer próbájával –
Carolyne: Elég,
Türelmem elfogyott, ha volt – (mélyen szemébe néz)
Egyet ígérjen meg nekem!
Liszt: Csalódott bennem valaha?
Carolyne: Csalódik, aki nem szeret –
Csak arra kérem meg, Ferenc,
Hogy folytassa Palestrinát,
Legyen az Egyházé szíve,
Zenéljen gyakrabban az ég
Dicséretére – megteszi?
Liszt: Minden kérése szent parancs –
Carolyne: Ó, nem parancs, tanácsadás – (zsebkendôjével játszik)
Mindennap várom –
Liszt: És mikor?
Carolyne: Reggel felkel, misére megy,
Aztán sétál és dolgozik,
Órát alszik ebéd után
S úgy gondolom, úgy estetájt,
Hat óra s Angelus között
Boldog szívvel várom, Ferenc –
Nyugodtan várom –
Liszt: Eljövök –
Carolyne: De csak a lelkét hozza el,
A munkáját, az álmait,
Testébôl ölje ki a lázt,
Mert párbaj nincs már –
Liszt: Nem hiszem –
Carolyne: Kétszer nem szoktam mondani –
Az utolsó két év alatt
Maga Weimarban, itt-amott,
Párizsban, Bécsben élhetett
Testének, Bennem ezalatt
Fényét vesztette a magány –
Elôször lázadtam a láz,
Eltitkolt vágyaim miatt,
Most már az elfonnyadt virág
Szirmán babrál kezem, szemem
Nyugodt a testem s nem hiszem,
Hogy mégegyszer megrészegül –
Liszt: Az Isten ujja áll közénk?
Carolyne: Kérdésben bent a felelet –
Isten vele, Ferenc – (kezet nyújt)
Liszt: Csak így?
Carolyne: Mindennap látom és ha jön,
Hozhat kedves virágokat –
Liszt: Hercegnô, ha megengedi,
A gyűrűket most itthagyom –
Carolyne: Jól tudja, hogy nem kellenek –
Liszt: Ôrizze itt szándékomat,
Elkoptatott szavak helyett
Az ünnepélyes esküt is
Helyettesítse: akarom,
Hogy mindig mindenem legyen –
Carolyne: Akartam én mást bármikor?
Liszt: (Az ellenkezô Carolyne-t megcsókolja, erôsen magához szorítja)
Holnap, királynôm, Carolyne
S mindig, örökre csak – Veled! (kezet csókol)
Carolyne: Isten vele, Ferenc – (a Liszt-tôl kapott jegygyűrűt nézi, a távozó Liszt után az asztalról felvett virágot dobja)
Isten vele – (az asztalra borul fáradt, könnytelen szomorúsággal)
– Isten vele –

II. KÉP

Monte Mario 1–13, Liszt lakása. Szerény bútorok. Belloni beszélget Liszttel, késôbb érkeznek vendégei –

Belloni: (karszékben ül, figyelmével kíséri a mindig mozgó Lisztet, aki éppen az ablaknál áll és bámul ki a római estébe)
Mester, azért én nem hiszem,
Hogy fáradtsága több a szív
Ellanyhulásánál –
Liszt: Ugyan –
Megettem már végrendelet
Van – Minden rosszul sikerült,
Amit sorsom szándékozott –
Mióta keresem helyem?
A sír széléig eljutok
És nincs mit tennem? Mit tegyek?
Maga tudná, hogy mit tegyek?
Belloni: Mester, ha félreértené,
Inkább nem mondom –
Liszt: (megfordul) Mondja csak!
Mindent megértek a helyén –
Belloni: A kiadók egész sora
Rendelkezésére áll – Ha szól,
Ha int, ha enged szólani
Engem, száz hangversenyterem
Harsogja műveit, nevét.
Liszt: Ez az, ami nem érdekel –
Négy éve élek tétlenül
Rómában – este hallgatom
A soknyelvű harangokat,
És semmire nem gondolok –
Belloni: Hogy mondhat ilyent, Mesterem?
Sokszor nagy tervekrôl beszél,
A hercegnô is kérleli,
Hogy az egyházat zenei
Nyelvével balzsamozza meg –
Liszt: Ezek tervek s nem én vagyok –
Körülöttem lassan kopik
Az élet langyos-semmivé
S számomra már az is öröm,
Ha az utcán a gyerekek
Utánam futnak s pár garast
Adok nekik –
Belloni: Mindig adott,
Mester, már kell bevenni is –
Liszt: Hagyjon, már nincs hozzá erôm –
Belloni: A múltjához fellebbezek!
A lángész szüli önmagát,
Ha kell, szavakban, vvagy színek
Nyelvén ha kell, a zongorán,
Ha kell, a kottafejben is,
És kell, Mester, követeli
A küzdô lelkiismeret –
Liszt: Nálam már nem követeli,
Csak egyet érzek: fáj nekem,
Hogy olyan egyedül vagyok.
A  hercegnô, jó Carolyne,
Beásta könyvei közé
Testét-lelkét, a pipafüst
Bódítja, nem hisz semmiben,
Csak abban, amit ô leír –
Ha esténként hozzámegyek
Felolvas, korhol s kérdezi,
Mit tettem – Hogyha eljövök,
Búcsúzni sem tudok, pedig
Tudom, hogy fásultan szeret –
Misére járok, cipelem
Erôtlenül témáimat,
Mint az olyan koldus-gyerek,
Aki mázsás holmit kapott,
De zárját felpattantani
Már nincs tudása, ereje –
Belloni: Mester, én mindent elhiszek,
De ezt nem, ha megengedi –
Liszt: Ha nem segít, mért sérteget?
Belloni: Csodálkozom, hogy félreért – (felugrik és hátralép a felindult Liszt elôl)
Liszt: Jó – Önre szükségem lehet,
Majd szólok, vagy üzenhetek?
Belloni: Igen, uram s akkor jövök –
Jó éjszakát (meghajol és elmegy)
Liszt: Jó éjszakát! (szórakozottan meghajol távozó vendége felé)
Egy ember, aki jót akar
S nem tudja, hogy kell kezdeni –
Hogyan tudhatná, amikor
Magam sem értem önmagam? (Keserű mosoly szalad végig a szája szélén. Felnyitja zongorája fedelét, egy futamot üt le, a szt. Szaniszlóból, aztán az inasért csenget. Hátrateszi kezét és sétál szórakozottan.)
Michel: Parancsára, uram – (teljes inasi díszben megjelenik)
Liszt: Michel,
Hogy érzi most magát?
Michel: Uram,
Kitűnôen, hisz este van – (igyekszik ellesni ura hangulatát)
Liszt: Az este néha szomorú –
Michel: Valóban, néha szomorú –
Liszt: És énekelni nem szokott?
Michel: Uram, ha az én hangomat
Akárki hallja, megszökik –
Liszt: Akkor prózában mondja el,
Hogy a posta ma mit hozott!
Michel: (fürgén ugrik az ajtó felé)
Azonnal itt leszek, uram! (kimegy és sok levéllel visszatér)
Ez a sok-sok levél ma jött! (átnyújtja ôket)
Liszt: (átveszi a leveleket, közéjük szagol)
Hogy mennyi mindent tűrni kell
Egy postásnaki – ugye, Michel?
Michel: (zavartan) A levélhordás – az közügy –
Liszt: De, Michel, ennyi illatot?!
Michel: Ahány illat, az annyi szív –
Liszt: Gondolja?
Michel: Gondolom, uram –
Liszt: Meg tudná nékem mondani,
Hogy lánykák, lányok, asszonyok
Miért írnak leveleket
Éppen nekem?
Michel: Ezt nem, uram –
Liszt: Ezt én sem, jó Michel –
Michel: Uram,
Ha most szabad jelentenem, (esti harangszó áthatóan hangzik hosszan)
Amíg Ön délután aludt,
Két asszony várt – az egyiket
Arcáról már jól ismerem,
Többször volt itt, eltávozott,
Mikor a másik érkezett –
Liszt: Engem kerestek? – És miért?
Michel: Nem kérdeztem tôlük, uram –
Liszt: Jól van, Michel – Vendégeim
Azonnal itt lesznek – Michel,
Legyen figyelmes – hercegek,
Grófok és pápai urak
Között a megtanult modor
És az üres lélek a fô –
Azért jönnek, hogy híremet,
Pletykáikat s a zongorám
Beszélgessék körül – Michel,
Ma jobb szeretném hallani!
A maga szörnyű énekét,
Mint ezt a finom locsogást,
Ami elmosta életem –
Kik jönnek el, Michel?
Michel: – Uram,
A névsort kívülrôl tudom:
Egy: Sermoneta hercege,
Kettô: Minghetti Laura,
Miniszterelnökünk neje,
Három: Lucien bíboros,
A Bonaparte-ház fia,
Lychnowszky, Tarnowszky, orosz
Grófok, egy német, ismerem,
Valami Walter a neve,
Megvan, uram, Walter Bache,
Hohenlohe kegyelmes úr,
Bourgaud és Sgambatti urak –
Liszt: Hányan vannak így – összesen?
Michel: Kilencen vannak összesen,
Uram –
Liszt: Elegen is leszünk –
Michel: Uram, felejtem mondani,
A bárónô ma délelôtt
Rámbízott egy kicsiny papírt,
Hogy adjam át – (elôveszi és nyújtja) Íme, uram!
Bocsánat tévedésemért,
Talán nem késô –
Liszt: (átveszi a hajtogatott levélkét, visszahajtogatja olvasás után)
Elmehet,
Michel, azaz, hogy – tíz elôtt
Nem jönnek még vendégei,
Ha jön a bárónô, legyen
Figyelmes –
Michel: Az leszek, uram! (csengetés hallatszik)
Talán jön is már –
Liszt: (megigazítja ruháját) Kéretem!
Michel: (meghajlással elmegy, ajtót nyit, nesztelenül eltűnik és beengedi Olga Meyendorff bárónôt)
Liszt: (Olga elé siet, kezeit fogja, csókolja)
Milyen merész Ön, asszonyom!?
Olga: (elfogadja a szivélyes mozdulatokat)
Ez nem merészség, Mesterem!
Egészen más –
Liszt: Nézem szemét,
És mintha mindazt érteném,
Amit úgy fáj kimondani – (fojtott csókot nyom a kezére)
Az Isten hozta, Olga – Óh,
Miért reszket most?
Olga: (fátylát hátrahajlítja, fekete szép haja keretet ad arcának, szemei büszkén és idegesen villognak Ferenc felé)
Mesterem,
Nem a merészség, szerelem
Hozott ide –
Liszt: Úgy örülök,
Hogy jött –
Olga: Uram, ha jól tudom,
Ma este nagy vendégeit
Várja –
Liszt: Igen, – Unalmasok –
Olga: Hiszen mind jóbarátai?
Liszt: Ahogy vesszük – Ha adhatok
Nekik, akkor barátaim,
De, Olga, adhatok nekik,
Mikor semmit sem értenek,
Belôlem?
Olga: Kissé ideges?
Elküld, hogy nem kínál helyet?
Liszt: Bocsásson meg, üljön ide,
Így jobban látom szép szemét –
Olga: Ne bántson! Nincsen szép szemem – (leül)
Liszt: Olyan ôszintén néz vele!
Olga: Mit lát belôle?
Liszt: Asszonyom,
Inkább szememmel mondom el,
A szó dadog s hazudni kezd – (magához emeli az engedelmeskedô asszonyi testet és csókolja Olgát)
Olga: (kibontakozik az ölelésbôl)
Mester, tudom, hogy vétkezem
A férjem ellen, vétkezem
Törvények ellen, a világ
Szemében – Bűnöm – szerelem –
Mióta látom, nem tudok
Megválni vágyamtól, legyen
Akármi sorsom – nô vagyok.
Jaj, mennem kell! (indulni akar)
Liszt: Hová szalad?
Olga: Ôrültség az, hogy eljövök
Magához, aki mást szeret –
Liszt: Honnan tudja, kit szeretek?
Olga: A hercegnô?
Liszt: Kolostori
Magányát áll, olvas, ír
S nekem csak jó-tanácsot ad
Ôt éve –
Olga: S Olga Janina?
Liszt: Örülök, hogy nem láthatom –
Tengerentúl koncertezik.
Lélekben tán még távolabb
Van tôlem –
Olga: S minghettiné?
Liszt: Óh, Olga, hogy kérdezheti?
(könnyek között vallja)
Nemcsak testemmel szeretem,
Nem a szívemmel szeretem,
De mindenemmel, Mesterem! (vállára borul)
Megérti? Tudja érteni?
Liszt: Mindent meg kellett értenem
Már eddig is, ezt is tudom,
Miért van –
Olga: Mért oly szomorú?
Mi bántja?
Liszt: Nincsen bánatom,
Csak unom Rómát – elmegyek,
Weimarba vissza –
Olga: És miért?
Ki húzza vissza?
Liszt: Nem tudom,
Csak azt, hogy innen elmegyek –
Ma Pesten, vagy Bécsben vagyok,
Nem érzem ezt a hontalan
Sóvárgást –
Olga: Itt hagy?
Liszt: Mit tegyek?
Itt nincs és nem lesz életem –
Hiába is öltöztetett
A pápa pappá, nem vagyok
Az Egyház rabja – senkié.
Olga: Itt senkit nem szeret, Ferenc?
Liszt: Ó, én mindenkit szeretek –
Olga: Én senkit –
Liszt: Úgy különösen,
Már senkit – önmagam miatt –
Azaz van itt egy jó barát,
Jó Solfanelli – csendesen
Együtt imádkozik velem,
S én próbálom megérteni
Ôt, önmagam s az életet –
Olga: Múlt héten volt egy fogadás
Nálam, egy lány dicsekedett,
Hogy járt Önnél s fogadta ôt –
Liszt: Hogy hívják?
Olga: Fontos a neve?
A zongorához ült –
Liszt: Igen,
Emlékszem, pár akkord után
Elküldtem – szôke, fiatal,
Angol és jól öltözködik –
Olga: Talált – és mit mondott neki?
Liszt: Csak annyit, hogy művészetet
Nemcsak tanulni kell – igen,
Csak ennyit mondtam a távozott.
Olga: A lány most azt híreszteli,
Hogy hosszan fogta a kezét
S amíg beszélt, a két szeme
Kívánta ôt –
Liszt: És elhiszi?
Olga: Asszony és féltékeny vagyok?
Liszt: Féltékenységhez van joga?
Olga: Csak egy jogom van: szeretem –
S most elmegy – én nem harcolok –
Liszt: Miért harcolna? Ha szeret
Magáé az egész világ –
Olga: De csak maga az értelem
A világban – (választ vár) én is megyek,
Mindjárt jönnek vendégei,
Férjem se tudja, hol vagyok,
Hintóm lent vár – Ígérje meg,
Ha egy nagyon kicsit szeret,
Weimarban egyszer elfogad
Barátnak, ha a szerelem
Nem éri fel hideg szívét –
Liszt: Ne vádoljon! Az én szívem
– Sajnos – nem volt hideg soha,
De már sokszor fájt –
Olga: Elmegyek –
Kérem, érezze jól magát
Minghettiné, a bíboros,
A tisztelt nagyképű urak
Körében –
Liszt: Kérem, köszönöm – (meghajol)
Olga: Még most sem érti? – Szeretem – (elôkapja zsebkendôjét, sírva el)
Liszt: Ki érti meg az asszonyok
S a szláv lélek rejtelmeit?
Ránézel, visszamosolyog,
Hallgatja rozzant bókodat,
Legyezôjével integet,
Aztán a zongorához ül,
Minden érzése erejét
Mellednek szegzi és rabul
Szeretne ejteni – igaz?
Olgám-Olgám? Kell ez nékünk?
Tudod, hogy hány éves vagyok! (elmosolyodik, járkálni kezd, az órára néz)
Mért nem jönnek már? Jobb nekem
Túlesni ezeken – Michel! (az ajtó felé fordul)
Michel: (belép szertartásosan)
Parancsoljon, velem uram!
Liszt: Legyen figyelmes – úgy lehet,
Hogy önt ajánlani fogom
A hercegnek – derék fiú.
Michel: Uram, hálásan köszönöm.
Liszt: Ha újra Rómába jövök,
Számíthatok magára?
Michel: Ó,
Uram ez csak természetes –
Liszt: Tartozom még valamivel
Magának –
Michel: Semmivel, Uram,
Tegnap megkaptam béremet –
Liszt: (zsebébôl pénzt vesz elô és adja Michelnek)
Ez a magáé még, Michel –
Michel: Uram, Ön engem túlbecsül –
Túlzottan jó hozzám, uram –
Liszt: Jóság pénzzel nem mérhetô –
Én nem a magamét adom –
Adták nekem az emberek – (kocsizörgés hallatszik)
Michel: Uram, vendégünk érkezett!
Liszt: Legyen figyelmes –
Michel: (a pénzt zsebredugja) – Az leszek. (elsiet)
Liszt: (önfeledten megigazítja a kabátját, a szoba közepére áll)
Michel: (kinyitja az ajtót, szertartásosan a félfához áll és némán jelenti a belépôket)
Liszt: (a belépô Hohenlohe, W. Bache, Lychnowszky, Tarnowszky elé lép túláradó kedvességgel)
Az én orosz barátaim,
Az Isten hozta Önöket
És Önt is Walter – Örülök, (kezet fog sorban)
Hogy apró meghívásomat
El is fogadták –
Hohenlohe: Az öröm
Inkább miénk, hogy búcsúzó
Kedvében is ragaszkodik
Hozzánk –
Tarnowszky: Igen – ez a mi örömünk –
Liszt: Foglaljanak helyet, urak!
Hohenlohe: (leül, megvárja, míg a többiek is elhelyezkednek)
Úgy látom, az elsôk vagyunk –
Liszt: Ez már így van – törvény szerint –
Önök a messzi hómezôk Rabságából is hamarabb
Érkeznek hozzám, mint azok,
Akik Rómában születés
Jogán otthon vannak – Michel! (int a poharakért)
Michel: (méltóságteljesen körülhordja tálcán a poharakat)
Liszt: Az Isten hozta Önöket,
Urak –
Hohenlohe: Önt is tartsa meg
Számunkra ott is, akkor is,
Mikor már nem gondol reánk –
Liszt: (megfogja Hohenlohe vállát)
Lehet önt elfelejteni? (mindenkivel koccint, a vendégek felállnak és elébe mennek)
Walter, maga sosem iszik?
Walter: Nekem még a sör is megárt –
Liszt: Maga németnek született?
Walter: Zenésznek inkább –
Liszt: A zenész
Hideg víztôl sosem kapott
Dallamra ihletet – (a többiek mosolyognak a megjegyzésen)
Walter: Uram,
Isten éltesse Önt – (kiissza az egész poharat)
Liszt: (odamegy hozzá és megöleli) – Uram,
Ez szép magától – köszönöm –
Magáé most a zongorám –
Üljön mögé, ha kedveli –
Hohenlohe: (leül)
A hercegnô? Ma nem jön el?
Liszt: Carolyne tartja esküjét –
Lakását már nem hagyja el –
Számára meghalt a világ –
A könyveinek él, papírt
Papírra szennyez –
Hohenlohe: Búcsúzott?
Liszt: Ma voltam nála, délután,
Megkaptam jó tanácsait,
Nyújtotta jéghideg kezét,
Nem engedi a konyakot
Innom és kért, kerüljem el
Wagnert –
Hohenlohe: És megfogadja-e
Tilalmait? –
Liszt: Én mindenütt
S mindig szívem szerint teszek –
Testem már kéri a konyak
Melegségét – a lelkemet
Rabolta Wagner szelleme,
Csak a féltés Carolyne-é.
Hohenlohe: A féltés a szerelemé –
Liszt: Ne bántsuk újból sebemet –
Hiába volt a Szentatya
Ígérete – Hiába van
Az elsô férj a föld alatt
Isten nevében, nem lehet
Belôlem férj és Carolyne
Egy más csillagra távozott –
(a másik két oroszhoz)
Inkább maguk meséljenek
Valami szórakoztatót
A cári udvar nagyszerű
Mókáiról! – (Michel el)
Tarnowsky: Urunk, a cár (felállnak és meghajolnak)
Kegyelmesen uralkodik –
Az udvar éli életét –
Az asszonyok ruhák között
S ruhátlanul – csak asszonyok,
A férjek és a férfiak
Rendjelre lesnek, aszerint,
Hogy a bálon hányas helyen
S kikkel táncolnak –
Liszt: És Ön is
Így látja Pétervárt?
Lichnowsky: Uram,
Nehéz ezt így elmondani,
Mi jó, mi rossz? – Az életet
Szavakba pányvázni nehéz –
Nálunk ivás a fôerény –
A cár, családi hercegek,
Grófok, bárók, a városok
Lakói isznak a mámoruk
Órákra elfeledteti
Az üres élet nyomorát –
Liszt: Urak, nem így emlékezem,
Lehet, hogy Pétervár ilyen,
De Voronince más – Falu,
Pofoncsapott kis házait
Csaknem, hogy felkapja a szél,
A síkság majdnem végtelen,
Ahogy a nap leáldozik –
Úgy estetájon, messzirôl
Zajong a cigány karaván,
Lármájukat, éneküket
És hegedűik dallamát
Hordozzák hosszú ezredek
Nyomában s nincsen félelem
Szívükben – Ez a karaván
Hozzám még el nem érkezett,
Pedig én elmennék velük –
Tarnowsky: Mester, tegyen ígéretet!
Jöjjön velünk – az oroszok
Megértik Önt és szeretik –
Liszt: Ahhoz a cárhoz nem megyek,
Aki nem adja Carolyne-t!
Lichnowsky: Van még Péterváron kívül
Elég hely, ahol értik Önt!
Liszt: Most csak Weimarba indulok –
Talán mégegyszer elmegyek,
Hogy fáradt szenvedésemet
Mutassam nékik – (hirtelen hangot vált)
Jó urak,
Bocsássanak meg most nekem,
Hogy így beszéltem – a szívem
Csak így gondolkozik – urak,
Igyunk orosz szokás szerint – (tölt vendégeinek s kínálja ôket, Hohenlohe felé fordul)
Uram, önnek köszönhetem
Lakásomat s azonkívül,
Mint hűséges, igaz barát
Értette minden bajomat –
Önnek mindig hálás leszek – (kiissza poharát)
Hohenlohe: Amit tehettem s tehetek,
Önért, én mindent megteszek –
Csak egyet kérhetek, uram?
Liszt: Ön bármit kérhet –
Hohenlohe: Mondja azt,
Hogy hozzám újra visszajön
Tavasszal – megteszi, uram?
Liszt: Jóságát nem felejtem el
S nincs távolság azok között,
Akikben összetart a szív –
Hohenlohe: A hercegnô kért engemet,
Hogy apró úti-gondjait
Csökkentsem – (belsô zsebébe nyúl)
Liszt: Ez megszégyenít –
Már egyszerűen utazom,
Egészen egyszerűen – ó,
Nagyon régen volt az idô,
Mikor harmincan-negyvenen,
Vegyesen nôk és férfiak,
Együtt utazgattak velem,
Miattam, a művészetért –
Görögtűz égett pénzemen,
De most már nem teszem, uram –
Hohenlohe: A hercegnô rendezte ezt –
Liszt: A hercegnô megérti ezt.
Tarnowsky: De, Mester, tudjuk, ön szegény –
Liszt: Szegényebb volt-e szent Ferenc?
És mégis sokkal gazdagabb –
Árpádházi Erzsébetet
Magasztalom, mert mindenét
Elszórta az árvák között –
Gazdag vagyok, mert adhatok –
Elfonnyadó sok álmomat
Zenében szórom szerteszét,
Hogy az élet könnyebb legyen –
Honnan szereztem dallamot
A zongorához, hol került
Érzéseimhez kottafej? –
Belül, a szívem talaján –
Amíg élek, s szerethetek,
Amíg elhordja testemet
Az Isten szent lehellete,
Addig csak szeretet, derű,
Imádság kell nekem –
Tarnowsky: Uram –
Liszt: Ne kezdje újból – elhiszem, –
Hogy szívesen segítenek,
De nincs igényem – fekete
Gyászban szárad el a szívem.
Hohenlohe: Uram, mindenki szereti –
Liszt: (befelé-fordulással)
Walter! Hogy is van a les morte?
Walter: (odaül a zongorához és néhány akkordot játszik)
Liszt: Így süllyed bennem a világ
A fekete halál felé –
Hohenlohe: A búcsúzás még nem halál –
Liszt: Az a végén következik, –
De már rég rászántam magam –
Michel: (újból némán ajtót nyit a vendégek elôtt és az ajtó mellett megáll)
(Laura Minghetti lép be, megette Sermoneta hercege karolja Lucien Bonaparte bíborost, majd Bourgaud és Sgambatti urak következnek. Liszt eléjük lép, a többiek felállva és körülményes formaságokkal üdvözlik az elôkelô vendégeket.)
Laura: (kézcsókra nyújtja kezét, nehezen leplezett bizalmassággal)
Köszöntöm, Mester!
Liszt: (megcsókolja a nyújtott kezet)
– Asszonyom,
Az antik márvány-istenek
Irigykednek reám azért,
Mert megtisztelte házamat
És a kegy nem nekik jutott
Ismerni Önt –
Laura: Ne mondja azt! (Liszt által kínált fôhelyre ül)
Nekem az is kitüntetés,
Ha Önnél vendégeskedem –
Lucien: (kezet fog Liszttel és a többiek felé meghajol)
Igaz, hogy búcsúzóul – (játszik aranyláncával és leül Laura megett)
Sermoneta: Ó,
A Mester úgy búcsúzkodik,
Hogy el sem megy talán s ha megy,
Holnap bizonnyal visszajön – (leül Laura mellé)
Lucien: Itt nincs tél, mint fenn északon –
Laura: Itt az egész történelem
Csak a művészetrôl beszél –
Sermoneta: Ha Róma bronzharangjait
Imáöra fogja, kész zene –
Laura: Igen – s a lányok, asszonyok,
Ahogy dalolnak – és ahogy
Misére mennek és ahogy
Elmondják tiszta vágyaik,
Ha nem csalódom, csak zene – (a többiek megértôen összenéznek)
Megértett engem? –
Liszt: (miközben Michel tálcán hordja a poharakat a vendégekhez) – (Laura elé áll)
– Asszonyom,
Amit mondott, az mind igaz,
Ez mind-mind visszatartana,
De bennem van valami láz,
Hajszol, kerget, üldöz tovább –
Laura: Mester, talán kicsit különc?
Vagy inkább nagy gyerek? Igen?
Liszt: Vád, vagy dicséret? – Nem tudom –
Jó, hogy törôdik így velem –
Laura: (a mellette lévô üres székre mutat)
Üljön mellém!
Liszt: (a tálcáról poharat emel le kettôjüknek)
– Barátaim!
Boldog vagyok, hogy Önöket
Mégegyszer üdvözölhetem –
Köszönöm mély vonzalmukat,
Hogy könnyítették helyzetem,
Fáradt-borús magányomat –
Segítse Isten Önöket! (koccint Laurával és mindenkivel, aztán kiissza a poharat)
Segítse Isten Önöket!
Laura: (a mellételepedô Liszttel kezd beszélgetést, a többiek kettesben-hármasban összehajolva tere-ferélnek)
Ôszintén mondja, mért megy el?
Liszt: Hogy mondjam?
Laura: (dugva Liszt kezére csúsztatja kezét és hosszan néz Lisztre)
– Mondja csak, Ferenc!
Megértem –
Liszt: Régen hordozom
Ruhámat – (a reverendára mutat)
– ez szörnyen meleg –
Tüdôm-szívem máshoz szokott,
A buja olasz ég alatt
Nincs széljárás, megfulladok –
Laura: Ide most semmi nem köti?
Liszt: (magához húzza Laura kezét)
A szívem kötelékeit
Nem köthetem meg, Laura –
Papnak kell lennem a Carolyne
Ismétli jó tanácsait –
Szivart szív, korhol, könyvet ír,
Mindenrôl megfeledkezik,
Amiért élni érdemes,
De mindennap parancsokat
Vagdal fejemhez – elmegyek –
Laura: Maga számára már halott
Az asszony –
Liszt: Mégis-mégis él –
Laura: Ahogy fogom hideg kezét,
Érzem, hogy tiszta szíve van –
Liszt: Rabjává süllyeszt, asszonyom!
Laura: Akkor kérem, maradjon itt,
És kérem, sokszorozza meg
Az eddigi emlékeim –
Liszt: Weimar elhívott – elmegyek –
Laura: Szemével éget!
Liszt: – Asszonyom,
A tűz a lelkem égeti –
Laura: Maradjon itt! (egészen a csókig közelhajol Liszthez)
Liszt: Ó, asszonyom,
Belül már rég úton vagyok
És megfordulni nem lehet –
Laura: (elengedi Liszt kezét lassan, Sermoneta és Bonaparte Lucienhez fordul)
Kedves Lucien bíboros,
Figyeljen, Ön is, hercegem –
Ez az ember reménytelen
Búcsúzkodó – megy, nem lehet
Szép szóval visszatartani –
Lucien: (az udvaroncok simulékonyságával)
Mély gyász ez nékünk, asszonyom,
Ha Rómában az asszonyok
Nem tudják elbűvölni – hát
Elmegy – Párizs, Weimar után,
A bécsi dámák és magyar
Comtesszek –
Sermoneta: (finom leintéssel)
Kedves bíboros,
A Mestert meg kell védenem –
Liszt: Megvéd ruhám a szándékaim –
Hohenlohe: Megértjük Önt – megérti Önt
Mindenki –
Laura: Nem meg érteni,
Szeretni kell ôt –
Liszt: Asszonyom,
A szívem mélyérôl beszél –
Vagy gyűlölök, vagy szeretek,
Közömbös lenni nem tudok,
De inkább, mégis szeretek –
Olyan kevés az az idô,
Amit leélünk – a napok,
A percek és az éjszakák
Épphogy maguknál tartanak,
Aztán repítenek tovább –
Egy csók, egy sóhaj, hű szemek
Néznek rám éveim mögül
S minden perc volt valakié,
Ha másé nem, magányomé –
És nincs megállás – évre év,
Napfényre bús felhô borul,
Aztán szerencse közelít,
Majd fürge szárnyon messzeszáll –
Mindig új útra készülünk,
S nem tudjuk, a végén mi vár –
Nem egyszer volt az éjszaka,
Mikor sokan, nagyon sokan
Zsibongtak forró sikerem
Apró fényénél, nevemet
Mint egy királyét, hangosan
Szavalta a bódult tömeg,
De ez már messze van – szerény
Magányom mécseseinél
Irkálom Assisi Ferenc
és szent Erzsébet titkait –
Mindent odaadni, másokért
Áldozni lelkünk-életünk –
S mikor már semmi sem marad
Belűlünk, akkor juthatunk
Önnönmagunkhoz közelebb –
Laura: Mint egy szent, oly szépen beszél –
Liszt: Csak gyarló bűnös, asszonyom,
Aki bevallja vétkeit –
Azért vagyok még szomorú,
Hogy még mindig van valamim,
Ami az élethez kötöz –
Lucien: Halálvágy? – indulás elôtt? –
Nem jó jel –
Hohenlohe: Itt van Carolyne
S mi is mindig segíthetünk –
Liszt: Nehéz azt visszatartani,
Akit riadt tekintete
Újabb utakra elsodor –
Laura: Mit érez most: a búcsúzás
Öröm, vagy inkább fájdalom?
Liszt: Mikor az Alpokon megyek
Keresztül, egy másik világ
Emléke éget és köszönt –
Elszálló ifjúságomat
Halkuló hangok, tarka fény,
A mindig újuló magány,
Félig felejtett dallamok
Jelentik – Most már a setét
Halál felhôi szállanak
Lelkem fölé – Reményeim
Rómában tűntek szemmivé –
Üres vázának érzem
A testem – Mindenem üres –
Veszendô játékszer vagyok.
Gyermek készít papírhajót,
A vízre dobja – A habok
Dobálják szűk partok között
Az álom és a vágy kicsiny
Ladikját – és a kis papír
Vágyában végtelen felé
Haladna – Nincsen ereje
Eljutni messze – Az idô,
Az áramlás, a testtelen
Csodálkozás révébe ér
S felejtésben enyészik el –
– Hiába volt, hiába élt?
Hiába hordta a patak,
Hiába szóltak a habok,
Hiába csillogott a fény,
Ha minden forma végetér,
Ha csak az elmúló idô
Maradhat végleg önmaga?
– Minden elôjáték marad,
Ellenkezô próbálkozás
Halálunk ellen – Gondolat,
Vágy, tett, erô, kívánkozás
Örökre élni, sejtelem,
Mindez gazdátlan fájdalom,
Ha el nem érek célomig –
Laura: Ki érte el célját, ha Ön
Panaszkodik?
Liszt: Ó, asszonyom,
Az ember méri életét
Az életével és ha nincs
Több célja s mindaz, ami volt,
Már nincsen, ott van a halál –
Lucien: Megszökhet a halál elôl?
Liszt: Megszökni? Nem, nem, nem lehet –
Magam elôl sem szökhetek –
Ahogy a szappanbuborék
Szivárvány-csillogást mutat,
Ha fényre ér, én is hiszem,
Hogy mégegyszer elindulok
A régen fénylett fény felé –
Hohenlohe: Felfénylik majd a régi fény
S ott fénylik fel, ahol keres?
Liszt: Csak azt érzem, hogy itt setét,
Setétség nyomja lelkemet –
Nem fénylik már a szeretet
Csodás parázsa, én pedig
Csak lángolásban éghetek –
Hohenlohe: Mi mind barátai vagyunk –
Liszt: (hosszú ujjaival idegesen a levegôbe mar)
Erôs virágok szirmait
Sokan a mindig öntözjetik,
De hogyha nincsen gyökere,
Elfonnyed – megbocsátanak?
Laura: Nem tudnánk megbocsátani,
Ha ezt nem épp Ön mondaná –
Lucien: Még búcsúzóul, Mesterünk,
Valami szépet-kedveset –
Liszt: A bennem zúgó fájdalom,
Üresség, kínzó keresés
Önöknek nem vigasztalás –
Laura: Ó, Mester, mégis valamit,
Amit szívével rögtönöz –
Walter: (feláll a zongorától, hogy helyet adjon mesterének és a sarokba áll)
Lucien: A kétszínű billentyűket
Egy dalban tisztogassa meg
Csodás lelkével –
Laura: (hízelgôen és kérôen)
– Mesterem!
Mind: A búcsúzás kötelezi!
Liszt: Szeretem a barátokat! (odaül a zongorához, leüt néhány erôteljes akkordot az Erzsébet-legendából)
Nagyon-nagyon szegény vagyok,
Szerencsétlen és lelkiek
Híjával – (Laurához megy, kezet csókol)
Édes asszonyom,
Egyébként nincsen búcsúzás –
A lélek hűtlenül megy el,
Búcsúcsókot nem integet,
Mert tudja jól, hogy újra nap
Következik a hajnali
Ködbôl – így ment el Dániel,
Így hal meg egyszer apja is –
Laura: Reményét elvesztette már?
Liszt: Csak célom nincs – Reményemet
Majd a sírban pusztítom el –
Walter: Ahogy én Weimart ismerem
És Mesterünk emlékeit,
Ott új tavasz következik –
Liszt: Igyunk az útra, asszonyom,
Igyunk jövônkre, uraim! (poharat emelnek és isznak)
Weimarból új ígéretek,
Új napfény játszva néz felém.


3. KÉP

Olga Meyendorff lakása Weimarban – Arisztokratikus, szellemes berendezés, úrnôje műveltségét és műízlését dicséri –

Olga: (babrál nippekkel, dúdol, zongorához lép, leüt egy-két akkordot, tovább dúdol, majd anyjához megy, aki csendben ül és figyeli lánya jókedvét)
Ahogy a csendes esti ég
Lopózik hozzád, úgy jövök,
Vágyam hozza parázs-szívét,
Izzása perzsel és örök – (csukott szájjal dúdolja Liszt dalát)
Olga anyja: Lányom, csak el ne bízd magad!
Madár repül és elrepül –
Olga: Az ég veres felhôiben
Megbotlik egyszer még a nap,
Elvérzik, csendben elpihen
S holtában álmok játszanak –
Anya: Két éve tart – nem tart soká.
A rózsa fesli bimbaját,
Megérik, hervad és lehull –
Olga: (a zongorához megy vissza és kíséri énekét)
Amit szemem meglát kívül,
Belül azt lelkem érzi át,
S mindezt neked adom hírül,
Mert kettônkbôl van egy világ
Anya: Mindenki ellenére van,
Hogy elfelejtetted halott
Urad emlékét –
Olga: (lecsapja a zongora fedelét)
– Nézd, mama,
Szabad és független vagyok,
Kötelezô gyászom letelt,
Szeretem és szerethetem
Ferencet, minden asszonyok
Szerelmét –
Anya: Csaknem oly öreg,
Mint én –
Olga: Mama, a szellemet
Nem mérik korral és Ferenc
Csodálatos – művészetét,
Varázslatos kezét, szívét,
Szavát, ezernyi dallamát
Érezni kell és hallani –
Anya: Érzik, megérzik mások is,
De mégsem válnak semmivé
A kezei között, de te
Mindent feláldozol –
Olga: – Anyám,
Az én szerelmem áldozat?
Imádság, rablás, bűntelen
Leláncolás – Leláncolom
A testét, izzó perceit,
Naggyáhevítem álmait,
Ôrlöm s feszítem erejét,
Hogy mindig csak nagyot tegyen –
Anya: Ez az, amit én nem hiszek –
Olga: Hogyan ítélsz meg engemet?
Anya: Szeretlek és szeszélyeid
Tűröm, mióta szültelek –
Olga: Amit én élek, nem szeszély, (átöleli anyját)
Szerelem, forró szerelem –
Anya: Az asszony büszkesége vak,
Az érzés jól esik neked,
Hogy mások irigyelhetik
Kivételes diadalod –
Olga: Hidd el, nem így van ez, anyám!
Anya: Tegnap Schmalhausen Lina
Talán ötödször volt velem
Sétálni s kért, hogy kérjelek,
Add néki át a helyedet,
Hiszen Ferenc öreg s beteg,
És ô ápolja, hogyha te –
Olga: Hogyan? Schmalhausen Lina?
Tolakszik itt, tolakszik ott,
Sétáin is kerülgeti,
Levéllel üldözi, tanul
Mindent, semmit se tud, szeret
Feltűnni – nem, nem engedem –
Ki adná másnak kincseit?
Ferenc enyém és senkié – (magabízón végigsimítja testét)
Anya: Biztos vagy, hogy csak a tiéd?
Olga: Megérzem azt a testemen,
Szemén, a mozdulatain –
Hazudni nem tud, ha szaval,
Érezni tettetett dühét,
Hívó szerelmét, lángoló
Feláldozását – Jön ma is –
Anya: Beszélik, hogy a herceget
Zavarja az, amit a nép
Suttog – reverendába jár,
De minden nô tetszik neki,
Akár asszony, akár leány –
Olga: Ez utcasarki rágalom –
Anya: De azt te sem tagadhatod,
Hogy a Fehér Tündér veled
Együtt uralkodik – igaz?
Te meg Fekete Macska vagy?
Ugy-e milyen csodálatos,
Hogy mennyit hallok rólatok?
Olga: Én mindent úgy adok neki,
Ahogy csak boldog asszony ad,
Ha külsô cél nélkül szeret –
A Tündér rég nem érdekel –
Ô inkább hűvös, jóbarát,
Hiába várhat évekig,
Amíg én mindent megkapok:
Bizalmat, érzést és – zenét –
Anya: Madár repül és elrepül –
Olga: Anyám, hagyd ezt! Míg férjem élt,
Rómában hagytam, éljen úgy,
Ahogy kívánja ô maga –
Azóta nincsen Carolyne,
Csak én, azóta én vagyok,
Akiben hisz, akit szeret,
Testével kéri testemet,
Lelkével hívja lelkemet,
Ajándék minden, amit ad,
S nem áldozat, amit adok –
Ez sors, törvény s én megteszem,
Amit a törvény rám kiszab –
Anya: Mi lesz, ha elmegy s elfelejt?
Olga: Az messze van és akkor is,
Maradnak még emlékeim,
Amiket akkor élek át,
Ha már a teste nem lehet
Enyém –
Anya: Megéri ez neked?
Olga: Miért vitatkozol velem?
Nem is sejted, mirôl beszélsz!
Anya: Nem szólnék, ha nem sejteném –
Szobalány: (benyit) Az abbé úr megérkezett –
Olga: (haját igazítja)
Igen, azonnal – Kéretem!
Szobalány: (kimegy és a nyitvahagyott ajtón át hallani Liszt hangját)
Liszt: Köszönöm, kedves, hogy segít
Levenni a kabátomat!
Anya: Akkor megyek –
Olga: – Ne menj, maradj!
Ferenc a te vendéged is –
Anya: Enyém? Mit mondhatok neki?
Liszt: (belép, nyájas hangon a mama felé fordul)
Kézcsókom Önnek, asszonyom!
Örülök, hogy fiatalos
Egészségben látom –
Anya: Ferenc,
Maga mindig kedves, finom,
De túloz – Már öreg vagyok –
Liszt: Öregek csak a férfiak
Lehetnek, kedves asszonyom – (kezetcsókol Olgának is)
OIga: Az Isten hozta Önt, Ferenc –
Anya: Hellyel kínálhatom, uram?
Liszt: Nagyon köszönöm – Igazán (leül a két asszony között)
Már jólesik – a délután
Sokat sétáltam, gyerekek
Hadával játszottam – A pénzt
Úgy szórtam el, hogy tíz kölyök
Hiába túrta fel a tér
Homokját, nem találta meg
És én kerestem meg nekik –
Le kellett guggolnom velük –
Olga: Ugyan – Ferenc, ez nem való
Magának –
Liszt: (derekát fogja, de elegánsan kihúzza magát)
Most még nem hiszem –
Ha majd egy garasom se lesz,
Akkor talán meggondolom,
Hová hajoljak: gazdagok,
Vagy a jókedvű és szegény
Népség felé –
Anya: Ugyan, uram,
Ön gazdag volt s gazdag marad,
A pénz Önnél értéktelen –
Liszt: A pénz kegyetlen és nagy úr,
De rögtön izzadt szolga lesz,
Ha már játszunk vele –
Anya: Igaz,
Nagyon igaz – Kedves Ferenc,
Érezze jól magát – megyek,
Még dolgom van cselédeim
Körül – késôbb jövök s lehet,
Hogy hosszan elbeszélgetünk –
Liszt: Szolgálatára, asszonyom – (feláll és meghajol a mama felé)
Olga: Anyám nagyon szereti Önt –
Liszt: Mibôl gondolja?
Olga: Itt hagyott
Magával ketten – egyedül –
Liszt: Sokszor az is már szeretet,
Ha önzetlen továbbmegyünk –
Olga: Mit kívánt ezzel mondani?
Liszt: Mikor magára gondolok,
Sok-sok minden eszembe jut –
Mikor meg mellettem s velem
Marad, azt érzem szívemen,
Azért volt minden elmúlás,
Hogy minden Olgáé legyen –
Olga: Nem értem ezt, Ferenc –
Liszt: Igen,
Eszembe jut a szerelem,
Az elsô – tiszta Carolyne
Saint-Crique – Nem szólt semmit, nekem
Se volt szavam, de ô meg én
Egyformán tudtuk, hogy szívünk
Egymásra rakta bánatát –
Az apja eltiltott s nekem
Úgy tűnt akkor, hogy az idô
Rabol, elkerget a halál,
Vagy a küzdô élet felé –
Olga: De én most itt vagyok, Ferenc –
Liszt: Bocsánat, Olga, jól tudom,
Hogy itt békén pihenhetek,
Itt már megértik szívemet –
Ez úgy van, így van estetájt –
Az induló, a hajanli
Vándort még nem fogadja be
Se ismerôs, se jóbarát,
Mert még mindig továbbmehet,
De aki éjszaka elôtt
Kopogtat, jószív, szánalom,
Feléjefordul, s úgy veszik
Kijár neki az irgalom –
Olga: (Liszt szájára teszi a kezét, másik karjával átfogja nyakát)
Miért beszél most így, Ferenc?
Liszt: Azért, mert már öreg vagyok –
Olga: Ferenc, a halhatatlanok
Idôtlenek – Nincsen kora,
Csak halhatatlan ereje
Zenében – Két szeme tüzén
Felém világít a szíve
És ez elég, elég nekem,
Hogy érte adjam mindenem –
Liszt: Ó Olga-Olga, hogy szeret!
Ó drága asszony, mért szeret? (megcsókolja, végigcirógatja a testét)
Fekete macska, éjszaka,
Fénylô, világos éjszaka,
Ha érzem véred, testedet,
Kívül elsüllyed a világ,
Pásztortűz ébred legbelül,
Majd szél borzolja lángjait,
A tűz erôk hajába kap,
Kiéget mindent mindenütt
S mire a hajnal felfakad
Évezredekbôl csak a perc
S a hajnalcsillag fénye ég
S mi már régen holtak vagyunk –
Olga: Mért néz így a halál felé? – (macskaduruzsolással Liszthez húzódik)
Liszt: Nagy fény megett nagy árnyakat
Kíván a szem – Ha testemen
Végigbabrál a vágy tüze,
A lelkem árnyékban marad,
Hogy aztán a lelkem legyen
Tüzes malommá, ôrleni
A múlt szépséges kínjait –
Olga: Érzed szerelmemet, Ferenc?
Liszt: Mindennap kérdezed –
Olga: Szeretsz?
Liszt: Szeretlek és élek neked –
Olga: Tudod, hogy féltékeny vagyok
Még arra is, hogy mindig írsz
A hercegnônek –
Liszt: Carolyne
Mindennapra megérdemel
Egypár sort – ezzel tartozom
Magamnak és neki –
Olga: Ferenc (megfogja Liszt nagy és szép kezét, játszik vele, megcsókolja)
Félek, hogy elveszítelek –
Anyám is mondja
Liszt: Jó-anyád
Nem ért ehhez, ô már öreg –
Olga: Azt mondja és beszélik is,
Hogy téged más is érdekel,
Mint én –
Liszt: Ó, Olga, kishitű
Gyerek vagy – én köszönhetem
Neked új ifjúságomat,
Hogy írok és zenélhetek,
Hogy van még bennem értelem
Az életemhez – mondd, szeretsz?
Olga: Hogyan kérdezhetsz csacsikat?
Liszt: A szerelem nem kétkedik –
Olga: A szerelem nem kérkedik,
De fél és félti önmagát –
Liszt: Kettônkben mindig láthatod,
Hogy sokszor alszik el a láz,
De új szél fújja át a lobog
S szent fényeit leolvasom,
Leírom és adom neked –
Olga: Szeretsz? (a rajongás ölelésével húzza magához Liszt-et)
Liszt: – Szeretlek – köszönöm,
Hogy hozzám tartozol – az is
Ajándék nékem, hogy hiszel
Hitemben s mellettem maradsz –
Olga: Minden szavad nagy kincs nekem,
Mégis úgy érzem, messze vagz,
Vagy útnak indulsz s messze mégy
És már sosem találkozunk –
Liszt: Fekete Macska, (megsimogatja Olga gyönyörű fekete haját és arcát)
– kis szamár,
Minden perc egy kicsiny halál
S elôle úgy menekülünk,
Hogy veszni hagyjuk perceink –
Hiába az emlékezés,
Hiába írja a szívünk
Falára sokszáz gondolat,
Hogy itt volt, elmeegy hűtlenül –
Olga: De felírod ôket szíveink
Falára –
Liszt: Felfirkálgatom,
De minden írás elkopik
Testünk elfoszlik semmivé,
S amit a lélek érdemel:
Elszabadulni az idô
Vizétôl – sajnos – nem lehet –
Olga: Ferenc, ritkán nem értelek,
Most sem –
Liszt: Úgy jó, ha egyedül,
Magamban nézem sorsomat,
Mert szörnyű dzsungel életem,
Sok bennem még az ingovány –
S van egy ezerkarú polip,
Az űz, az hajt, az kergeti
Erômet szét mindenfelé,
Amíg csak összeroskadok –
Olga: Mi ez a sokkarú polip?
Liszt: A vonzódás, a szeretet,
Az út az emberek között –
Tudod, szeretlek – Testemet,
Ha kívánnád pusztítanám
Miattad, de vannak sokan,
Itt is, Párizsban, Bécsben is,
Rómában, Budán és Pesten is,
Akikben birtokot kapott
A lelkem –
Olga: Mindent nem lehet
Egyszerre bírni –
Liszt: Jól tudom –
S itt van! Wagner halott, de ô
Magával vitte álmaim
Javarészét – én zongorán
Dadogtam addig, amíg ô
Megírta Tristánt s parsifalt,
A vaskos Niebelungokat,
A vidám Mesterdalnokok
Csodás dalát, az Istenek
Tragédiáját – egy világ
Épült belôle, amit én
Szerettem volna egyszer is
Életre kelteni –
Olga: Ferenc,
Miért beszélsz így?
Liszt: Mert tudom,
Hogy már elmúlt az életem
És közelít a számadás –
Olga: Te vagy a legnagyobb zenész
A földön, sokkal híresebb,
Mint akárhány uralkodó –
Liszt: Miért cseréled híremet
Értékemmel?
Olga: Hidd el nekem,
Ferenc, az igazat – Hiszed?
Liszt: A csendes lelkiismeret
Mindenkivel vitába száll,
Ha kedve támad –
Olga: Elhiszem –
Mi is vitatkozunk, pedig
Szeretjük egymást – Nem, Ferenc?
Liszt: Igen, kis Macskám, így van ez –
Olga: No, ugye – (dorombol Lisztnek)
Ó, bocsánatot
Kell kérnem – elfeledkezem
Mindenrôl – (pohárszékhez megy, konyakot vesz elô, tölt)
Liszt: Mért itatsz, Kicsi?
Olga: Tudom Ferenc, hogy kell neked!
Egészségedre!
Liszt: Csókolom
Szádat, szemed, ha engeded?
Olga: (odatartja az arcát és megcsókolják egymást forrón és hosszan)
Nem mondtad még, ma délelôtt
Mit írtál?
Liszt: Írtam s csak neked –
Egy dalt, vagy inkább dallamot,
Ér annyit tán, mint egy levél –
Olga: Elhoztad? Itt van? És szavad
Hallgatnom?
Liszt: (kottát vesz elô)
Elhoztam neked,
De csak neked – és csak neked! (odaadja Olgának, az zongorához ül és játsza a dalt a szerelem érkezésérôl)
Olga: Nagyon, igazán köszönöm – (odamegy Liszthez, aki tétován babrál a lakás zöld növényein)
Feltétlenül hiszek neked!
Liszt: Már néha szégyenlem magam
Forró ôszinteségemért,
Ahogy hozzád jövök – Kicsi,
Ha értesz, megbocsáthatod –
Olga: Örömem csaknem végtelen –
Írj mindig és hozd el nekem! –
Liszt: Terhedre lennék –
Olga: Nem igaz!
Liszt: Miért kapom a szépségedet?
Olga: Te vagy egem és mindenem!
Liszt: Miért kapom szerelmedet?
Olga: Mert bennem élsz és nélküled
Kihűlt árnyék a lelkem is –
Liszt: Te élsz majd akkor is, ha én
Meghaltam – ezt irigylem
A perctôl, mely engem megöl –
Emlékezel majd rám, Kicsi,
Fekete Macska, életem?
Olga: (könnyezve emeli Lisztre tekintetét)
Miért kínzol, Ferenc, tudod,
Hogy érted mindent áldozok,
Mindenki tudja, hogy veled
Testem fűz össze, lelkemet
Nem érti senki – az se baj,
Hogy bűnös száműzött vagyok
Az emberek között – Ferenc,
Csak addig él az életem,
Amíg te élsz – én is megyek
Utánad – én is meghalok –
Liszt: Mintha hallottam volna már
Ezt a szelíd fogadkozást
Asszony szájából –
Olga: Carolyne?
Liszt: Carolyne, Saint-Crique Carolyne,
Akire vártam s váratott,
De meghalt – élni nem tudott, (nagyot sóhajt)
Az álmaiba halt bele
S nekem egyszer vallotta meg –
Mát ötven éve, vagy ezer –
Olga: De én most melletted vagyok –
Liszt: Igaz – Kicsi Macskám, legyen
Ez a néhány vak kottafej
A fénylô híd Kettônk között –
Olga: Az lesz – ezerszer esküszöm –
Eljátszom még ma – százszor is –
Ha holnap jössz, érezheted
A testemen, a lelkemen
Zúgó hatását –
Liszt: Benned él
Az elmúló vágy és öröm,
Amit a szívem kergetett
Gyerekkoromtól mostanig – (kezetcsókol az elpiruló fekete szépségnek)
Olga: Nem is vagyok méltó reá!
Anya: (lassú mozdulattal nyitja az ajtót, belép, udvariasan köhhint)
Bocsánat, hogyha zavarok,
Itthagytam a regényemet – (az asztalhoz megy, felemeli a könyvet)
Olga: Igazán nem zavarsz, mama,
Ferenc már indul –
Liszt: (a mamához) – Asszonyom,
Örülök és csodálkozom,
Hogy Ön itt megtűr engemet,
Aki zenész, bohém vagyok,
S aki nem tudja még ma sem,
Hogy már túlélte az idô –
Anya: A művész, mint a szentek is,
Idôben él s idôtelen,
Halála nincs, csak kezdete –
Liszt: Bókját köszönném, asszonyom,
Ha művész lennék, így, szegény
Halandó, szerényen búcsúzom – (kezet csókol a mamának)
Anya: Azért csak jöjjön – szívesen
Fogadjuk Önt –
Olga: (közel jön, megfogja mamája kezét, csókra nyújtja a kezét)
– Fogadjuk Önt!
Alázatunkkal, boldogan –
Liszt: (megcsókolja a feléje nyújtott kezet)
Marseille-ben egyszer-kétszer
Ember kísért haza egy éjszaka
Hangversenyemrôl – mámoros
Örömben úsztam, a királyt
Látták bennem – fiatalon –
Hullámzott bennem diadal,
Hatalmam részegsége is
Szédített, mert a szíveken
Táncolni vágytam – most tudom,
Hogy mindez percnyi lüktetés,
Ami örökre megmarad,
A tiszta szeretet –
Olga: Igaz –
A tiszta szeretet örök –
Liszt: Ezzel el is búcsúzhatom –
Anya: Viszontlátásra!
Liszt: (mélyen meghajol az idôs hölgy elôtt)
– Asszonyom!
Olga: Holnap megint várjuk magát!
Liszt: (a fiatalasszony felé is meghajol és elmegy)
Anya: Mikor lesz ennek vége már?
Olga: Soha – mama – soha-soha –
Anya: Féllábbal már a sírba jár!
Olga: Ferencnek szíve és keze
Enyém – mit bánom én, mama,
Hogy féllábbal a sírba jár,
De él, szerelmét dallamok
Láncolják hozzám és ezért,
Ferencért mindent vállalok –
Anya: A szégyent és a megvetést!
Olga: Csak az szégyelheti magát,
Akit nem a szíve vezet,
De én büszkén vállalhatom
Ferenc szerelmét, mert szeret –
Anya: Csak a tested tetszik neki?
Olga: Megszégyenítesz!
Anya: Nem teszem –
Szabad vagy és fogadhatod –
Olga: Házam és szívem az övé –
Anya: (megfogja a regényt és kimegy)
Olga: (A zongorára teszi a kottát és játszani kezdi a lírai dalt, amit Liszt hozott – majd bevégzi, lecsukja a zongora fedelét, nagyot sóhajt)
Lehetne nem szeretni – Ôt –
Szerelmem csókolt – hazamegy,
Fiatal lányok és fiúk
Lesik csodálatos kezét,
Szavát remegve figyelik,
Mit tart jónak, vagy rosszallón
Kit dorgál meg, hogyan s miért?
Körülugrálják szentemet,
Akarnak néki tetszeni,
De ô – nagy Isten – az enyém! (mellére szorítja a kezét, az ablakhoz megy, a függönyt félrehúzza, néz az utcára)
Szívében és dalaiban
Enyém ez az öreg gyerek – (mosolyog, tánclépésben forog)


4. KÉP

Liszt weimari lakása a Hofgartnerei elsô emeletén – A falakon díszkardok, festmények, az asztalokon mellszobrok, a fôhelyen Carolyne Wittgenstein hercegnô daguerrotypje. – A teremben Liszt tanítványai otthonosan mozognak. Hallgatják, hogyan játszik egy Loreley-hajú barna lány –

Spiridian: (Liszt montenegrói lakája óriási öntudattal belép, birágot hoz, de mindenki tudja, hogy csak szemrevételezi a társaságot – a maga módján lenézi ôket. Lakáji ügyességgel tér ki mindenki elôl és figyelmeztetôen köhög a fesztelenül mozgó fiatal népség között.)
Brunó: (csinos, fiatal tanítvány az elôtérben kedveskedik Charlotte-nak, aki ugyancsak Liszt nagysága miatt látogatja a házat)
Figyelje, Charlotte, a lakájt!
Charlotte: Nincs rajta semmi különös!
Vállas, magas, jómodorú,
Két lábon jár –
Brunó: Spiridion –
Micsoda név – Spiridion –
Charlotte: A névben is van valami?
Brunó: A név sokszor többet jelent,
Mint az, ami megette van –
Charlotte: Ugyan, Brunó, miket beszél!
Brunó: Ha szerelmet ébresztgetek,
Ezerszer mondom a nevét:
Charlotte, Charlotte, Charlotte, szeret?
Charlotte: Brunó, maga miket beszél?
Brunó: Lehet, hogy a Spiridiont
Sejtelmesebben mondanám,
Mert nem sejtem, honnan a miért,
Van itt e fickó, de nekem
Csak a maga neve zenél
Szívemben, Charlotte, szerelem –
Spiridion: (régebben figyelte, hogy nevét emlegeti a két fiatal, közelít)
Charlotte: Mondja, Kedves Spirdion,
Ugye csodálatos lehet
A Mester mellett élete? –
Spiridion: Igen – a halhatatlanok
Levegôjében más a fény,
Más visszhang, más törvény vezet
A végsô boldogság felé –
Charlotte: Csodálatos, Spiridion,
Maga titkos, bölcselkedô!
Spiridion: Csak egy nagyon szerény család
Az abbé úrnál – (képmutatóan meghajol)
Charlotte: Mondja csak,
Spiridion, ha kérhetem,
Hány nyelven tudná mondani
Azt, hogy szeret?
Spiridion: Tizenötön –
Charlotte: Csodálatos, Spiridion –
Brunó: (idegesen megrántja Charlotte ruháját)
Egy szívnek ennyi nyelv – sok is –
Spiridion: (meghajol Charlotte felé)
Bocsánat, grófnô, elmegyek –
Charlotte: (int távozásra)
Tessék, mehet Spiridion –
Brunó: Grófnônek titulálta?
Charlotte: Óh!
Hercegnôt mégsem mondhatott.
Hallottam, van egy névjegye
És így hangzik: Spiridion
Knesevich, abbé Liszt Ferenc
Kamarása – (nevet saját meséjén)
Brunó: Pojáca ez,
Mint annyi más itt –
Charlotte: Sérteget?
Brunó: Mindenki egyet istenít,
Úgy térdelnek egy név elôtt,
Mint legsötétebb India
Kígyónyelô fakírjai
A gyilkos szellemek elôtt –
Charlotte: A Mestert szidja?
Brunó: Nem szidom,
Nem ôt szidom, a lelkemet
Tenném maga elé, szívem
Adnám, Charlotte, mert szeretem –
De én kevés, kevés vagyok –
Nem Liszt, csak Brunó a nevem –
Charlotte: Úgy érzem, nincsen igaza –
Lehet, hogy én is, mint a többiek,
Akik nagy mesterünk körül,
Mint szédült lepkék, röpködünk,
Nem is tudnánk megmondani,
Miért van és hogyan – Nekem,
Brunó, hiába magyaráz!
A mester két szúró szeme
Megborzongatja testemet,
Ha végighúzza karomon
Az ujjait, már reszketek,
S mindent megtennék, életem
Adnám neki, pedig tudom,
Hogy nem szeret –
Brunó: Én szeretem –
Charlotte: Nagyon sok és nagyon kevés
A boldogsághoz – hagyjuk ezt! 
Brunó: Magának máglya kell – vadul
Villózó lángok, Liszt szeme –
Hiába égek én, kicsiny
Szerelmemmel – nem értheti,
Mért szenvedek, miért vagyok !
Charlotte: Brunó, ma furcsákat beszél!
Mindketten vendégek vagyunk –
Maga tolakszik –
Brunó: Mondja meg,
Mikor mondhatnám el, Maga
Mikor hallgatna meg (elbátortalanodva) Soha?
Charlotte: Maga fiatal és szeret –
Brunó: Igen – szeretném –
Charlotte: Fáj nekem,
Hogy vigasztalni nem tudom,
De bízom abban, hogy megért
És vár, a kedve tartaná –
Brunó: Lehet, hogy ez a requiem
Lesz majd az én nászindulóm,
Amit már nem fog hallani
A mester?
Charlotte: (lenézô szánakozással)
Brunó, nem tudom –
Nappalra éj jön, éjszaka,
Majd hajnal – Minden változik
És minden várásunk megett
Szerényen ott ül a remény – (A zongorához megy, ahol éppen nagyot mulatnat az elmondott mesén. Felnyitja a zongora fedelét, dallamot keres a billentyűkön, majd erôteljesen belevág a Les preludes fináléjába és végigjátsza. Mindenki tapsol Charlotte-nak.)
Brunó: (zsebredugja a kezét, maga elé bámul)
Igen, igen, ez kell neki! (senkinek nem köszönve elrohan)
Többen: No, nézd, a Brunó elrohant –
Szerelmes – Istenem – szeret?
Charlotte: Magunkon is nevethetünk – (feláll a zongorától és az ablakhoz megy)
Többen: (a lányok és a fiatalasszonyok közül)
Búsulsz utána? Hahaha!
Charlotte: Ha búsulnék nem hallanám,
Hogy fáj belül –
Többen: (kikacagják) Ez is beteg! (más ül a zongorához, egyesek a tánczen ér tánchoz kezdenek)
Ágnes: (vázával babrál és a levegôbe kérdezi inkább önmagától, mint mindenkitôl)
A mester késik – hol lehet?
Többen: Ha késik is, de jönni fog –
Ágnes: Azért vagyunk rendetlenek,
Mert ô nincs itt – (két fiatal férfi a falon lógó kardok közül levesznek egyet és oldalukra kötve azokat, táncolnak)
– Igen – igen
Ô itt a rend és a szabály – (fátyolszerű fehér sálját szorosan arcára húzza és leül a Liszt mellszobor elé)
Joachim: (a magyarszármazású zenész, kissé idegenkedve a zajos társaságtól a szoba sarka felé húzódik, megette tétován közeledik Adelheid von Schorn, Liszt gondozója Carolyne megbízásából)
von Schorn: (legyezôjével babrál)
Unatkozik, Joachim úr?
Joachim: (hátrafordul)
Ó, Schorn kisasszony, már öreg
Vagyok, hogy jól megértsem ezt,
Amit látok –
von Schorn: Művész pedig,
Bohém a magyar, ha jól tudom –
Joachim: Adelheid, tobzódás megett
Ne lásson már művészetet –
A fiatalság nem bohém,
Csak jókedvű s hogy magyar vagyok?
Igen, büszkén említhetem –
von Schorn: Ha nálunk is szégyenlené,
Csodálkoznék –
Joachim: – Ó, úgy van ez,
Mikor az ember fényben áll,
A fényt lesi, de tudja jól,
Hogy a fénynek árnyéka van –
von Schorn: Nem értem – magyarázza meg!
Joachim: Hazámról tudja a világ,
Hogy Liszt Ferencé s népemet
Nem ismeri –
von Schorn: Ó, mondja csak,
A nép oly szenvedélyesen
Szeret maguknál?
Joachim: Hisz nekem?
von Schorn: Hiszek –
Joachim: A nép évszázadok
Jármát nyögi, versek, dalok
Jelentik lelkét a Liszt Ferenc,
Ha szíve száz rapszódiát
Megálmodik, csak sejtteti,
Hogy a nép lelkében mi él –
von Schorn: A puszta oly igézetes,
Ahogy ô mondja?
Joachim: Délibáb
Szegi az árvuló sziket,
Szilaj ménes szalad
Szelek sörényén, a juhász
Kutyája ugrik és terel,
Az árvalányhaj elvirít
S amíg magyar rapszódia
Zendül a mester ujjain,
Népünk a hôsi múlt felôl
Jövôbe nézve álmodik –
von Schorn: Vándorcigányok élnek ott?
Joachim: Hazátlan ez a szép haza –
Fölötte ott van a király,
A hercegek, a fôurak,
Alul a mélyben a rögöt
Imádó nép izzad s dalol –
Ezt érzi meg a mester is,
Mikor felôlük álmodik –
von Schorn: (figyeli, ahogy a mester tanítványai fiatalos önfeledtségükben játszanak egymással, tánccal és zenével)
Szeretném még megérteni,
A mestert, ön tudhatja jól,
Hiszen híve, bizalmasa,
Hogy a hercegnô engemet
Bízott meg a mester körül
Intézni mindent –
Joachim: Ezt tudom –
von Schorn: A mester túl van hetvenen,
Kedélye nagy s túláradó,
Valóban olyan fiatal,
Hogy az veszélyes is lehet –
Újabb szerelmét ismeri?
Joachim: Újabb szerelmét? Ki lehet?
von Schorn: Meyendorff bárónô – Ravasz,
Nagyon szép nô és mesterünk
Fejét csavarja erre is
Meg arra is –
Joachim: Én úgy tudom,
Hogy lassan alig ismerik
Weimarban is, hogy létezik
Egy óriás –
von Schorn: Ne mondja ezt!
Mit gondol, Olga mit szeret
A mesteren? – az éveit,
Vagy hírét, vagy művészetét? (ujjain latolgatja a lehetôségeket)
Vagy izzó teste kell neki?
Joachim: A mester túl van idôn –
von Schorn: És lassan nincs már semmije,
Mindent-mindent elosztogat,
Ruhájára semmit nem ad,
Felejti ismerôseit,
A hercegnô hiába ír
Szerelmesen és kedvesen,
Kurtán, gorombán válaszol –
Joachim: Nagy árnyék van, nagy fény megett –
von Schorn: Nemrég egy ember lopta meg,
Legszebb bundáját vitte el,
S mikor mondtam, hogy tolvajok
Között él, csak elmosolyodott,
Mint egy gyerek –
Joachim: Igaza van –
A mester nagy gyerek maradt,
Ártatlan, szenvedô gyerek –
von Schorn: Mért nem nyugszik meg ôsz feje?
Joachim: Művész, szerelmes, álmodó,
Akit az élet teljesen
Leköt magának – emberek
Élnek belôle –
von Schorn: Ez igaz –
Felélik ôt, az idejét
Lopják és hordják mindenét
Mindenfelé – nem engedem –
Joachim: Csak hagyja, így kell lennie!
Spiridion: (ismét belép nagy virágvázával, a bohém társaság körülfogja ôt)
Valamire kiváncsiak?
Charlotte: A mester már megérkezett?
Spiridion: Ha én mester vagyok, igen –
Ha nem, hát várakozzanak! (meghajolva lekicsinylôen elmegy)
Anna: (utána megy az ajtóig és biggyeszti ajkát)
Undok ez a Spiridion –
Az a gyanús, hogy hazudik –
Charlotte: Ha nem ôrizné annyira,
Megnézném, hogy itthon van-e?
Anna: Megtennéd?
Charlotte: Meg – meg én – miért?
Anna: Csodálom elszántságodat –
Charlotte: Szeretném látni, amikor
Velem marad csak, egyedül –
Anna: Ugyan – már ismered szemét,
Ahogy rádnéz, ahogy nevet,
Ahogy ábrándos, szomorú –
Charlotte: Az egészen valami más,
Mikor egyedül csak velem
Marad –
Anna: (félig hangsúlyozott kérdéssel)
– Szeretnéd?
Charlotte: – Kérdezed?
Anna: Talán nem?
Spiridion: (teljes ,,kamarási” méltósággal bejön és jelenti)
– Épp most érkezett
Az abbé – (a lárma elhal, csend)
Charlotte: (súgja Annának)
– Mondd, most mit tegyek?
Anna: (leinti)
Nagyon-nagyon sokan vagyunk –
Liszt: (egyszerű, fekete talárban belép)
Jó-estéket, barátaim! (jókedvű, kezét nyújtja mindenki felé üdvözlésre, mindenkihez van egy kedves szava)
Remélem, jól érzik maguk,
Igaz, hogy szűk ez a lakás,
A házigazda is sokat
Késik lassú sétáival,
De mit tegyek? – Ez az öreg
Ember világa – A magány
A szűk lakásban alkonyul
Meghitten – Ugye Joachim?
Joachim: (meghajol Liszt felé)
Ez így van Mester – így van ez –
Liszt: Látom, hogy Schorn kisasszony is
Örömmel elvegyül zajos
Zenészekkel – csodálkozom,
Talán feladta elveit,
Miket Rómából kölcsönöz
Bosszantásomra –
von Schorn: Nem, uram,
Bocsánat, nem vegyültem el,
De, hogyha házigazda nincs,
Fogadnom kell vendégeit – (sértôdötten elmegy)
Liszt: (kezét széttárva)
Láthatjátok, barátaim,
Milyen kemény papucs alatt
Puhítják vénülô nyakam – (a többiek mosolygását maga is fokozni igyekszik)
Joachim: Von Schorn kisasszony érdekes
Témáról társalgott velem –
Liszt: Kérdezte tán a naftalin
Hatását ellopott kabát
Kihült helyére? (a többiekkel nevet)
Joachim: Nem, uram,
Ilyenfélét nem kérdezett –
Liszt: (komolykodóan)
Talán csak nem rólam beszélt?
Joachim: (meghajol)
Más téma itt alig lehet –
Liszt: Akkor jó – menjönk csak tovább! (az egész társaság együtt mozdul vele)
A zongoránál most ki ült?
Blanchette: (franciás, pikánsarcú fekete lány, szerényen és elfogódottan, az áldozat remegésével)
Én, Mester, ha megengedi –
Liszt: Megengedem – Játszott? Miket?
Blanchette: Én – a Szerelmi álmokat –
Liszt: Ha Ön mindig csak álmodik,
Mikor fog élni? (elpirul a mester kérdésére a lány, de Liszt azonnal bátorítja)
– A világ
Csodálatos tettekben él,
S aki  a gondolatait
Nem tudja tettre váltani,
Az elveszett – Lássam kezét!
Blanchette: (odanyújtja két kezét szégyenlôsen)
Liszt: Elbírja tán a zongora –
Most halljuk hát az álmait!
Blanchette: (a zongorához ül, a lírai darabot a nôi lélek túlzó átélésével játszani kezdi, néhány akkord után Liszt megállapítja)
Fülével érzi a zenét,
De még a szíve keresi
A hangsúlyt hozzá – (Blanchette feláll a zongorától)
Ki akar
Valami szépet játszani? (senki nem jelentkezik)
Akkor ki mondaná nekem,
Hogy a művészet hol kerül
Napfényre – Hol szül dallamot
A véletlen, a pillanat?
Walter: A művész lelkében fogan
Az ihlet, bántja-készteti
Az alkotásra –
Liszt: – Meglehet
A lélek indítékait
Honnan nyerem, ha alkotok?
Walter: Nehéz kérdés –
Charlotte: De nagyszerű –
Liszt: Belül gyakorta háborog
Súlyos vihar, hullámokat
Szór szét, s mire a szél elül,
A csend beszél, szólít, üzen
Csodás rokonságunk felé –
A népbôl és azért vagyunk,
Hogy századok, évezredek
Szólaljanak meg általunk –
Idô és nép szent óceán,
Mélysége csaknem végtelen,
Történelemben álmodik,
A víz alján nagy csend lakik,
De néha felsugárzanak
Erôi a felszín felé:
Zsongásba lendül, titkait
Lassan mozgó, szelíd habok
Fojtott nyelvén suttogja el,
De ritkán már türelme fogy,
Felhördül, háborogni kezd,
A rút halál partjára vet
Megúnt szennyet, bűnös zsiványt,
Aztán haragja csillapul,
Hogy újra, új évezredek
Építsenek világokat,
Újabb pezsdítô dallamot
A mélységekbôl – Szellemem
Apró hullám a víz színén,
De minden-minden összeköt
A mélységgel s ha álmodom,
A nép, a végtelen idô,
A szédült óceán miatt
Boldognak érzem életem –
Joachim: Hálásak, boldogok vagyunk
A sorsnak – ön miatt –
Liszt: Ugyan,
Nem hála szül nagy tetteket,
Hanem a hit – és higgyenek
A művész és az új zene
Igazságában – a zenész,
Mikor a szennyes pódiumra lép,
Nemcsak kiváncsi emberek
Bérence pénzért – Szellemet
Világít, újabb századok
Lelkét, hitét fejezi ki –
Ezért zenélt egy Beethoven
Jönvedô milliók miatt –
Walter: Minden művész ezt érzi
A belsô hitvallás miatt –
Liszt: A belsô hitvallás – Uram,
Blanchette játszott nekünk elôbb!
A lába lógott, a pedál
Nyikorgott, Blanchette dereka
Ferdén állt, szép, formás nyaka
Merev volt, arca csak pirult,
Szemében réveteg zavar
Pislákolt – és mindez miért?
Csak az eszével ült oda
A zongorához – A zene
A testét nem fűtötte át,
Húsát nem babonázta meg,
Nem rágta át a csontjait,
Nem önmagának, csak nekönk
Játszott – ez bűn, ez nagy hiba –
A test csak eszköz, jó anyag,
Kitűnô szerszám, alkalom –
A léleknek kell szólnia
A testen át, vágyunk, hitünk,
Teremtô, nagy fantáziánk
Vibrál az eszközök hegyén –
Így és csak így kísérthetô
Közelrôl, ami végtelen –
A végsô boldogság maga –
Blanchette: (odahajlik a mester kezéhez, az nem engedi megcsókolni, hanem megsimogatja a lány fejét)
Ezt már sosem felejtem el –
Liszt: (észreveszi, hogy Lina hátul, a sarokban ül)
Linocska, mért oly szomorú?
Nagy dolgokon gondolkozik?
Lina: (szemérmesen, rajongását leplezni szándékozva közelebb jön)
Örömmel érzem, hallgatom,
Amit a mester mond – tudom,
Hogy én ehhez kevés vagyok,
Az alkotó világa más,
Mint az enyém –
Liszt: Maga a nô,
Aki megérti a zene
Bolondjait és szentjeit
És így szolgálatot tehet
Magának és mindenkinek –
A fontos itt a hit, Lina –
Lina: Hiszen Önnek, uram, hiszek,
És én minden szolgálatom
Feláldozom nagy hitemért –
Liszt: Ez már nem hit, ez szeretet –
A földfeletti szeretet,
Testen túli vágy, idôtelen –
Nevetnek szürke emberek
Az összetartó emberek
Lélekbôl induló baján,
Gúnyolják sok hóbortjukat,
Mert érteni nem képesek
A sorsok titkos szálait –
A külsô élet felszínes
Látásából nagy ítéletet
Kovácsolnak – úgy képzelik,
Ha engem most is díszkardosan
Lefestenek, másabb leszek,
Csak olyan törpe, mint maguk –
Még azt hiszik, hogy eskümet,
Amit hazámnak mondtam el,
Csak a tévelygô pillanat
Kergette számra – én hiszem,
Hogy a gyerekkor és anyám
Minden emléke bennem él
S az összesen az én hazám –
Meg az a tiszta szeretet,
Ahogy a nép ott szeretett
Mikor Doborján zöld gyepén
Táncolt a szép cigánysány –
Cigányleány, cigánydalok,
Bolyongó nép, tüzes szavak,
Forró test, tiszta indulat
És minden áradó zene,
Sok végtelen rapszódia,
Amit nem írt meg Ázsia
S Európa nem hallhatott –
Lina, Linocska, maga s én
Ilyenformán egyek vagyunk,
Ha nem is értjük ész szerint,
Miért vagyunk mi boldogok –
Szeretném, hogyha valaki –
Valami szépet játszana –
Ôszintén, nékünk, igazán –
Valamennyien a mester lenyűgözô hatása alatt állanak –
Walter: Ki merne vállalkozni rá,
Hogy most, a fényes hangulat
Hatását rontsa – Kérhetem,
Mester, játsszon most Ön nekünk,
Hacsak egy kurta dallamot,
Rögtönzést, múló sejtelem
Árnyékát – igazán, nekünk –
Barátaim, az a magány,
Amelyben élek, nem szavak,
Nem is elhulló dallamok
Lágy szônyegén szalad tovább –
Morajlás ez, a tengerek,
A tépett, nyugtalan habok
Bús jajgatása, csattanás
A szürke sziklaormokon –
Joachim: Ebbôl a zúgásból kicsit,
Amit felfoghat a szívünk –
Liszt: Hogyan tudják megérteni,
Ha sorsomat nem szenvedik?
Charlotte: Megérti minden szenvedô,
Akit vágy kerget és remél –
Liszt: (szótlanul feláll és a zongorához megy)
Anna: (Charlotte-hoz súgva)
Ezt kár volt így kimondanod – (mindenki a zongora felé néz, odaközelít)
Liszt: (elmerülve gondolataiba keres néhány akkordot a zongorán, messze elnéz hallgatói felett, újból leüt néhány mély, csaknem disszonánsnak ható akkordot)
Többiek: (tapsolnak)
Liszt: Lázas, nagy csend uralkodik
Szívemben – Néha, ha köszön
Az utcán egy futó gyerek,
Mert látja, félig pap vagyok,
Vagy a koldus a küszöbön,
A templomnál imádkozik
Értem, mert félig pap vagyok,
Tudom, hogy a személytelen
Csendesség már körülölel,
Felejtés, elmúlás, a vak
Megsemmisülés adja rám
Sötét ruháját – elmegyek,
Elhallgatok, felejtenek,
Csak én nem élhetem meg azt,
Hogy tudjak elfelejteni –
Bocsássák meg, fáradt vagyok –
Joachim: Engedje meg, nagy-mesterünk,
Hogy kérhessük bocsánatát
Zavargásunkért, elmegyünk – (mindenki távozásra készül)
Liszt: Vasárnap ismét jöjjenek,
Számomra izgató öröm,
Ha hozzám tartoznak –
Walter: Uram,
A meghívás nekünk öröm –
Blanchette: Boldogság –
Anna: És kitüntetés – (egymás után meghajolnak, kezet nyújtanak és távoznak, nem marad a színen csak Liszt és Lina)
Liszt: (félig súgva az egyre közelebb álló Linának)
Maradjon még kicsit, Lina,
Lina: (húzódozva)
Mit szólnak majd a többiek?
Liszt: Magát zavarja, hogyha más
Beszél a mi szívünk helyett?
Lina: (zavartan) Igaz, nekem kitüntetés –
Liszt: (közbevág) Ne mondja ezt nekem, Lina!
Lina: Igaz szívembôl mondom ezt,
Mester – mi mást is mondanék,
Hiszen mindenki szereti,
Szerelemmel veszik körül,
Alig hiszem, hogy van helyem
Másoktól –
Liszt: Ó, Lina, maga
Már eddig annyit áldozott –
Miattam –
Lina: Mindent megteszek,
Csak tűrje el, hogy létezem –
Liszt: Azt látja, hogy öreg vagyok –
Lina: Akármit kíván, megteszem –
Liszt: Ezt elfogadni sem merem!
Lina: Megesküdtem az ég elôtt,
Ha cél van bennem s gondolat,
Ha a vágyam magasra tör,
Az mind Öné, Uram – (könnyezve Liszt mellére borul)
– Uram,
Nem úgy, ahogy kiváncsi nôk
A testükkel ígéri kezt –
Holtom napjáig vállalom
Derűjét, szenvedéseit –
Liszt: Lina, Pestre eljön velem?
Lina: Mindenhová, akárhová –
Liszt: Családja mit szól?
Lina: Érdekel?
Csak Önnel, Ön mellett legyek –
Liszt: Holnap talán már utazunk –
Újabb út Bécsen át, Pozsony,
Aztán Pest és Buda – hazám,
Magával, édes-kis Lina,
Én kedves ôrzôangyalom!
Lina: A hercegnô megtudja majd!
Liszt: A hercegnô már félhalott –
Poros, avult könyvek között
A kripta-mélyben keresi 
Az igazat – emlékeit,
A lassan múló életet
Üres betűkben látja már –
Lina: Mit szólnak majd az emberek,
Nem én-miattam, Ön miatt?
Liszt: Mikor volt az, hogy érdekelt
A mások szája – én vagyok,
Én voltam és mindig leszek,
S nem fáj, hogy másnak tetszik-e!
Lina: Induljunk holnap – ha lehet –
Liszt: Jöjjön holnap és – indulunk –
Lina: (örömében megcsókolja Liszt kezét és elszalad)
Liszt: (körülnéz a szobában, a falakon lógó tárgyakon, kinéz az ablakon, igazítja kopott reverendáját, leüt egy-két billentyűt a zongorán, belesóhajt a levegôbe)
De messze vagy már, Carolyne!
Marie is meghalt, Dániel
És Blandine és anyám, Richárd,
Zenészek, lányok, asszonyok,
Pár percig élô emberek,
Itt egy frakk, ott egy éjszaka,
Amott farsangi lampion,
Emitt fekete zongora –
Itt nagy közönség, ott magány –
Ez itt a régi Bettina,
Az ott nagy vándorlásaim
Szeszélyes útja – franciák,
Orosz hercegnôk, párizsi
Siker – ó, milyen messze van –
Ó, mennyi pénz volt, mennyi láz
És mennyi minden – hasztalan –
Segít ezen imádkozás,
Vagy bűnbánat? Nem tudom –
Van olyan drága áldozat,
Amit még elfogadhatok,
Amit már nem köszönhetek
Magamnak – ó, szegény Lina
Mindent feláldoz értem, ó –
Spiridion: (belép; az ajtónál méltóságteljes mozdulattal hosszan elhúzza a hangot és fürkészôn megáll)
Uram, jelentkezem –
Liszt: (felmerül elgondolkozásából)
– Igen,
Von Schorn kisasszonyt kéretem –
Spiridion: Von Schorn kisasszonyt kéreti! (meghajol és elmegy)
Liszt: (töprengésbe kezd, látszik, hogy nagy elszánásra van szüksége)
von Schorn: (belép) Zavarom Önt, Uram?
Liszt: (udvariasan elémegy) Sosem,
Jelenléte külön öröm
Számomra – Adelheid, ezért
Szeretnék most elmondani
Néhány kérdést, mert jól tudom,
Hogy Ön megért –
von Schorn: Igen, uram –
Liszt: A hercegnôtôl jött levél
Számomra? –
von Schorn: Ma nem jött, uram –
Azaz, nekem jött –
Liszt: És mit ír
A hercegnô?
von Schorn: Elmondhatom,
Hiszen kötelességem is –
A hercegnô szégyenkezik
Az Ön barátai miatt –
Weimarból harmadszor kapott
Tudósítást arról, hogy Ön
Meyendorff bárónô kegyét,
Szerelmét élvezi, uram –
Liszt: Igaz – a hír és test szerint –
von Schorn: A hercegnônek fáj az is,
Hogy néki tett ígéretét
A munkában nem tartja be –
Liszt: Szidást érdemlek – fájdalom,
A lélek régi ereje
Hiányzik bennem s alkotást
Már ritkán teljesíthetek,
Magam vagyok a látszata
Elmúlt magamnak –
von Schorn: És az is,
A hercegnô nagy szégyene,
Hogy a világfi Liszt Ferenc,
Akit egész Párizs csodált,
Mert hódító volt s elegáns,
Most már hanyag és megkopott –
Liszt: Ennek belül van gyökere –
von Schorn: A hercegnô engem okol,
Mert Ön uram, mint rossz gyermek,
Akit csak játék érdekel,
Mindent-mindent elosztogat –
Liszt: A földiekhez nincs közöm,
Vén testem is kihűlt anyag,
Már más távlatban jár szemem –
von Schorn: Lassan ellopják mindenét,
bundáját, értéktárgyait
Hitvány, könnyelmű férfiak,
Szerelmes lányok – asszonyok
Szégyenkezés nélkül viszik –
Liszt: Én mindezt észre sem veszem,
Ha észrevenném, mondanám,
Hogy addig hagyják itt nekem,
Amíg testemben meghalok –
von Schorn: De a hercegnô azt hiszi,
Hogy én mindezt megengedem,
Azt írja, hogy nem gondozom,
Hogy Önt én nem elég erôs
Kézzel fogom –
Liszt: Legyen erôs!
von Schorn: (már könnyezve)
Ha azt kérem, hogy egye meg
A reggelit, nem eszi meg,
Ha arra kérem, ne igyon
Sokat, annál többet iszik,
Ha kérem, hogy ne menjen el,
Olgához, elmegy és nevet –
Pedig-pedig már nagyapa –
Lehetne kissé komolyabb –
Liszt: Sajnálja tôlem ezt a lázt?
von Schorn: Nem sajnálja, de szégyenli, –
Hogy ôszbefordult Liszt Ferenc
S gyerek módján viselkedik –
Liszt: Engem korholni nincs joga! (felpattan kedélyes vitájából)
von Schorn: Nem korholás ez – szeretet
S bocsássa meg – Én nem tudom
Nem érteni, nem hallani,
Amit a mindennapi nép
Fecseg rólunk – tekintetük
Piszkálja sértett lelkemet –
Az ismerôsök is, uram,
Hiába hallgatják el azt,
Amit belül kimondanak,
De én érzem – s ez fáj nekünk –
Liszt: Miattam nem kell s nem lehet
Szégyent érezni – nyílt vagyok,
Ôszinte –
von Schorn: Mondja, mit thet
A jószándék, ha megverik,
Mint önmagába elvonul – (felkel a fotelbôl és indul el)
Liszt: Ez sértés, vagy hivalkodás?
Ilyent még nem mondtak nekem!
von Schorn: A hízelkedôk nem szólanak,
Mert aprópénzre váltható
Elért hatásuk – a komoly
Ember lenézi különös
Játékait, uram s hiszi,
Hogy Isten egyszer megbocsát –
A hercegnô igaz magányt
Vállalt Önért s Ön így fizet –
Uram, önnek nincsen füle,
Hogy halljon minden sugdosást –
Liszt: Von Schorn kiasszony, most elég!
Fecsegô asszony maga is,
Csalódott szív, mint Carolyne –
Hiúsága is vakmerô,
Uralkodási vágyait
Rajtam próbálja – így van ez?
von Schorn: (az ajtónál keményen megáll és visszaszól)
Engem csak jószándék vezet
Liszt: (közelebb megy)
Kisasszony, nincs elég erôm
Hallgatni most. Mi a hibám?
Mi az a vétek, amivel
Beszennyezem házam falát?
Ha kérik, mindenem adom,
Ha kell, tettel vigasztalom
Az élet nyomorultjait,
A lélek elesettjeit,
Ha kell zenével – Küszködök,
Hogy életem nagy céljai
Egyszer valóraváljanak –
Kisasszony, mondja, mit tegyek,
Hogy közhasznúan jó legyek?
von Schorn: Legyen kicsit hűségesebb
Önnönmagához s Carolyne
Hercegnôhöz – Róma is
Azon kacag, azon derül,
Hogy az abbé lányok között
Mulat, de eddig Carolyne
Az abbét hűen szereti –
Liszt: Bűnösnek tart?
von Schorn: Nem mérhetem,
Van önben lelkiismeret –
Liszt: Maga sértôdik és pirul,
Mikor kalandokról beszél –
A hitvány, pletykás utcaszáj –
von Schorn: Az ön neve csak Don Juan
S beszélik nagy szerelmeit – (megvetôen lebiggyesztett ajakkal)
Liszt: (közelmegy hozzá, megfogja a lány két karját, az elôször ellenkezik)
Érezte már csak egyszer is,
Hogy nagy törvény a szerelem –
Nem ember írta, nem papír
Mutatja, nem a szóbeszéd,
Nem az elszürkülô szokás,
Nem szándék, nemcsak érzelem,
A lélek sem, nem is a test –
A test csak játékszer marad,
Mikor a lélek álmodik –
Minden, amim van lángragyúl,
A pillanatban, csak vele
Együtt egész a lángolás,
S ketten, mint együttnôtt parázs
Égetjük semmivé erônk –
Elégni puszta hamuvá,
Amelyben megtermékenyül
Az új, perc és varázslata
Elkergeti Isten felé
Ajándékul kapott szívem –
Ez a sejtés, a szerelem,
Repit és én szédülhetek,
Mint forgó hab, mely nem hiszi,
Hogy útja van, de végtelen –
von Schorn: (lenyűgözve) Megértem Önt, de a világ –
Liszt: (idegesen közbevág)
Mit mondhat nékem a világ? (az erôs hangtól sajátmaga is megrémül)
Apró, sunyi polgárai,
Mint szennyes piaci legyek
Dongják a szobrokat körül,
De a szobor, szobor marad –
Azt hittem Weimar az a hely,
Ahol forró emlékeim
Nyugalmat adnak – elmegyek –
Pesten kell teljesítenem,
Amit vállaltam –
von Schorn: Mért megy el,
Talán, mert szóltam?
Liszt: Nem azért –
Továbbviszem magányomat –
Tudom, hogy senki meg nem ért –
Mindegy, hogy hol vagyok, nekem
Nem adnak már az emberek
Jót, jóságot – csak az a csend,
Csak az a békesség marad,
Amit magamban érzek,
Mikor új perc felé viszem
Elfáradt boldogságomat
És néhány régi dallamon –
von Schorn: Uram, ha megbántottam Önt,
Bocsásson meg –
Liszt: Legyen nyugodt,
Tudok már megbocsátani –
Csomagoljon Spiridion –
Felmondhat néki – egyedül
Megyek Bécsig – rokonaim
Már várnak rám – onnan tovább
Pestig már könnyen eljutok –
Ma még megírom levelem
A hercegnônek – így tehát,
Kisasszony – békén megvagyunk –
von Schorn: Kívánom Önnek jó-uram,
Hogy Weimar újra lássa önt –
Én várom Önt – Isten vele! (elsiet)
Liszt: Még holnap elbúcsúzhatunk! (levegôben maradt kézzel néz utána)
Elment – ím, egy fedél alatt
Lakom vele – az életét
Szerény fogságban tölti el,
Hogy nálam hasznossá legyen –
Kegyetlen ez a Carolyne,
Önzése már határtalan,
Ha ô nem küszködik velem,
Mert fogvatartja tébolya,
Megvásárolja ismerôs
Asszony idegeit – Szegény
Von Schorn kisasszony, azt hiszi,
Hogy elôle menekülök –
Megyek, mert mennem kell, megyek,
Mert várnak mindenütt, megyek,
Mert mindenütt várom magam,
Aki megújul az utak
Porában és reménykedem,
Hogy minden újabb izgalom
Megéri a várakozást –
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Liszt: (bóbiskoló fejjel játszik a zongorán, ismert akkordokat váltogat fiatal éveibôl)
Múlt ifjúságom, merre jársz?
Hová repültek álmaim.
Múlt álmaimra nem vigyáz
A szellô rózsák lombjain –
A régi-régi dallamok,
Idôk mélyérôl szólanak,
Még az emlékezés konok,
De már halott a pillanat –
Elsô érzéseim sebét
Poros pókháló fonja át,
Megettük a fény már nem ég,
A fény megölte önmagát.
Öreg testtel nincsen jogom
Azt kérni, amit nem lehet,
Barátom a halál, a gond,
S mi hárman nézzük az eget –
Mi vár még? Csak az alkonyat,
Aztán a hűvös éjszaka,
Álmot nem hoz, álom miatt,
Csak a halál jön egymaga –
Szerelmet kér, vagy mást ígér,
Vagy mindenestôl kell neki
A teste-lelkem – semmiért? –
Reményem lelkem égeti –
Miért is kaptam éveket,
Ha mind elmúlt haszontalan,
Ha új perc újra rejteget
Izgalmat, melynek haszna van –
Múlt ifjúságom, tiszta fény,
Felejtsük el árnyékaid.
Fájó nyugalom az enyém
S nyugodni hagy egy-két napig – (jellegzetes mozdulatával harsogva kezdi játszani tovább az eddigi alig hallhatóan jelzett akkordokat)
Lina Schmalhausen: (halkan bejön, Liszt mellé telepszik, megvárja, míg befejezi a darabot)
Nagyon szorgalmas most, uram!
Liszt: Linocskám, ez nem szorgalom.
Haszontalan erôlködés
Erô nékül –
Lina: Nem – nem hiszem.
A tegnapi forró siker
Másról beszél – A magyarok
Megértik nagy művészetét.
Liszt: Megértenek, mert egy vagyok
Velük – Testük-vérük vagyok.
A lelkem ôk adták nekem.
Doborján, meg a tág mezô,
Vándor cigány-népség dala,
Meg a nótázó emberek
Falunkban, meg ez a világ, Ami itt van, köröskörül,
Övék s enyém – és én övék –
Még most is fáj, hogy nem tudok
Beszélni nyelvükön – nagyon,
Nagyon fáj – ,,Éljen Liszt Ferenc”,
– Harsogták negyven év elôtt,
Díszkardot adtak s rangomat
Szívükbôl szabták – S válaszom
Csak franciául szólhatott,
Mert a gyorsan szálló idô
Nem adta nékem nyelvüket –
Lina: Uram, jól tud felejteni –
A koronázási mise
Meg az opera-megnyitás
Nehezen gyógyuló sebek –
Liszt: Igaz, – nem, nem felejtem el.
Az a király volt s urak.
Hitvány álszentek serege
Bírálta életmódomat,
Ócsárolta személyemet,
– S ha jűl tudom, – teszik ma is.
Lina: A lelkünk mélyén tudjuk azt,
Hogy minden külsô rágalom
A szándéknál többet nem ér –
Liszt: Az meg kérdés, hogy mennyit árt –
Lina: Inkább meséljen még, uram,
Országáról – nem ismerem.
Liszt: A hercegprímás íratott
Velem esztergomi misét
És az elsô elôadást
Csak lopva, fent a karzaton
Hallgattam végig – Liszt Ferenc
Nem volt eléggé úr nekik,
S nem volt elég szeplôtelen,
Hogy az oltár körül legyen,
Mert nem titkolta, hogy szeret –
Nem tudják megbocsátani
Ôszinteségemet, Lina –
Lina: A tolvaj meg sem kérdezi,
A gyémánt mért fényeskedik,
Csak várja, hogy pénzzé tegye –
Liszt: Mikor felkenték a királyt,
Ott is rangsejtve mentem el
Hallgatni alkotásomat –
Lina: De akkor megvolt vígasza –
Liszt: Igen – hamarabb jöttem el
A szertartásról – Kint a nép
Az utcán sűrű sorfalat
Állott és várta a királyt,
De csak én jöttem – a tömeg
Kiáltott: ,,Éljen Liszt Ferenc!”
– Egy ilyen nagy találkozás Kárpótol engem mindenért.
Mindig urakkal volt bajom,
A néppel, szívével – soha – (atyáskodón megsimogatja Linát)
Milyen jó vagy hozzám, Lina!
Lina: (elpirul) Uram, engem megszégyenít,
Én kértem, hogy közel legyek
Magához s szolgálhassam Önt –
Liszt: Nagyon fiatal vagy, Lina,
Szép is, meg gazdag is, neked
Férj kellene – mit mondanak
Rólad, rád, mennyi szégyen ér
Miattam –
Lina: Bármit mondanak,
Az én hitem és életem
Magáé, más nem érdekel – (önérzetesen kihúzza magát)
Liszt: Szeretsz, Lina?
Lina: (lehajol Liszt kezéhez)
– Mért kérdezi?
Liszt: (megsimogatja) De már a testem csak teher
S a szerelem csak szánalom –
Közöttünk több, mint ötven év –
Lina: De bennünk egy a levegô,
A szándék szándékom megett
Öné – Szerelmem, Liszt Ferenc –
Hogy mondják: ,,Éljen Liszt Ferenc”.
Liszt: (homlokon csókolja és két karja közé veszi Linát a férfi ernyedt szerelmi vágyakozásával)
Kegyetlen gátlás az idô
S a testem megfonnyadt virág,
Amit nem visznek nászra már –
Lina: (zavarát leküzdve)
Megkaphatom a fogadás
Rendjét? Még nem írta meg?
Liszt: Linocska, nem volt még idôm,
Illetve rossz is a szemem,
Írd csak, én elmondom Neked – (a zongora tetejérôl jegyzetet vesz elô)
Elôször tisztes asszonyok
Jönnek. Nôegylet. Nincs veszély.
Utánuk két újságíró,
Majd a ferences gvardián,
Aztán egy úr: az opera
Intendánsa – Hogyan s miért?
Hisz báró Podmaniczky úr
Személye nem öröm nekem
S én sem neki – írod, Lina?
Lina: A megjegyzését elhagyom –
Liszt: Estére meghívtak megint.
Ismét egy búcsúvacsora.
Nagy önzés minden búcsúzás.
Szeretnénk visszatartani
A percet és az alkalom
Varázsát és így vesztegel
Üres hullámverés között
A lélek – még örül neki,
Hogy a félszeg hízelkedés
Itt-ott körülveszi s ragyog
A hála – néha semmiért,
S egy szép nap arra ébredünk,
Hogy a görögtüzek megett
Elszürkült emlékek vagyunk –
Lina: Mester, most gyakran szomorú?
Talán a levegô?
Liszt: Sebaj!
Itt is bevégezzük magunk,
Köszöntjük Pestet s elmegyünk
Itáliába csak azért,
Hogy elbúcsúzzunk életem
Sok színhelyétôl – A világ
Számomra lassacskán kihal –
Ez az ország az én hazám
S itt is csak emlékek között
Bolyongok – Jóbarátaim,
Augusz báró és Zichy
És mind a többiek, a föld
Mélyére mentek – mind halott –
De ez a föld és tájai,
Boldog napok emlékei
Velem maradnak – (kívülrôl csengetés hallatszik)
Lina: (a faliórára néz) ó, uram, (felugrik)
Máris jönnek vendégei –
Ha a Nôegylet?
Liszt: Jöjjenek,
Hadd jöjjenek!
Lina: (kimegy) Hadd jöjjenek!
Liszt: A nôk mindig tisztelik
Művészetemben azt, amit
Csak sejttetett, ígért,
S amit csak a jövô teremt –
Lina: (bevezeti a háromtagú nôi küldöttséget. Idôsebb hölgyek, virággal kezükben, kislányos elfogódottsággal állnak meg Liszt elôtt, aki már a fotelben ül)
Érezzék otthon magukat!
Liszt: (feláll, pár nehéz lépést tesz a hölgyek felé, kezét nyújtja az asszonyok felé)
Az Isten hozta Önöket!
Számomra nagy kitüntetés,
Hogy házamat megtisztelik.
Kérem foglaljanak helyet! (kezet csókol nekik)
1. asszony: Nagyon kedves, Tanácsos Úr!
Liszt: Önöknek Liszt Ferenc vagyok –
Helyettem semmit nem beszél
A cím – amit a királyi kegy
Adott –
1. asszony: Uram, engedje meg,
Hogy honfiszívem örömét,
Érzelmeink hódolatát
Fejezzem ki – (hatalmas virágcsokrot nyújt át Liszt-nek)
Liszt: (a tôle megszokott fiatalos udvariassággal)
Ó, köszönöm,
Az ôsz könnyes szépségeit
Gyűjtötték össze –
2. asszony: Szeretet,
Csodálaté és a nôi szív
Meg a magyar föld szirmai
Ezek –
Liszt: (a zongorára fekteti az ôszirózsa-csokrot)
Kicsit jelképezi
Magyarságom hangulatát –
Itt mindig elszomorkodom
És az a fojtott lángolás,
Ami évenként hazahoz,
It egy kissé testvértelen,
Mert nem érzem közvetlenül
Magyar szavak szép dallamán
A megértést –
1. asszony: Ó, ó, Uram,
Mi értjük azt a dallamot,
Amit ön álmodott nekünk
Csodás rapszódiáiban –
Liszt: Igen-igen, rapszódia –
A pusztán gyér virág terem,
A csend is mozdulatlanul,
Lustán hever – az állatok
Legelnek s sokszor alszanak
Juhászaik – az égen is
Szelíd átokként száll a nap.
De néha indul pillanat,
A szél is vándorútra kél,
Felhôket borzol és gulyát,
Képest, a délibábokat
Báb-módján messzekergeti,
Síró-rívó gémeskutak
Nyugat felé megajlanak,
Merítik félve medrüket –
Vihar lovak patáival
Szaggatja szét a levegôt,
Cigányok rongyos sátrai
Tarkítják az utak porát,
Félénk kutyák nyüszítenek
Aprócska falvak szélein,
Temetôk mélyén ôseink
Elhagyják unott fekhelyük,
S szélben-viharban üzenik
A szabadság imádatát –
Kôházak mélyén álmodik
A művelt, vánnyadt cifraság,
De a természet, a juhász,
Az egymáshoz bújó gulyák,
A felnyerítô mének is,
A villámsíró fellegek,
Cigánynépség sátras hada,
A messzeugró délibáb
És a mi lelkünk énekel
Szabadságunkról – csak a vágy,
Vagy a vágynak rossz látszata
Nem képes erre már –
1. asszony: Uram,
Most már tudjuk, miért magyar –
Liszt: Ez az a meg nem írt eposz,
Amiért engem kinevet
Európa – pedig-pedig
A puszta népe, szíve is
Évszázadok – évezredek
Alatt vándorutakon
Daloltak is, szenvedtek is
és én még mindig azt hiszem,
Hogy ez a pár rapszódia,
Amit megírtam a vigány
Szájáról, egyszer hozza majd
A puszta tisztaeposzát –
1. asszony: Uram, ha ön megengedi,
A pesti Nôegylet soha
Nem múló háláját hozom
Művészetéért s ha lehet,
Tiszteljen meg ma este még
Bennünket – Városunk, hazánk
Kitüntetésnek tartja majd –
Liszt: Nôknek nem mondhatok nemet!
Mindhárom asszony: (egyszerre) Köszönjük!
1. asszony: – Sietünk, uram,
Hogy megvigyük a hírt!
Liszt: (közelmegy hozzájuk, kezet csókol az asszonyoknak, akik felállva búcsúznak)
– Önök
Bocsássák meg nekem, ha már
A régi-régi Liszt Ferenc
A múlté –
1. asszony: Liszt Ferenc miénk – (elmennek mindhárman)
Liszt: Mindenkié és senkié –
Lina: (bejön) Jól bírja még magát, uram?
Liszt: (beleül a fotelbe)
Minden felizgat – (homlokát dörzsöli)
Lina: – Küldhetem
Az újságírókat? –
Liszt: Jó, Lina,
De kérem, mondja meg nekik,
Kíméljenek s legyen rövid
Kérdezgetésük –
Lina: Így, uram – (elmegy)
Két újságíró: (az ügynök és a társasági ember keverése, riporterszimattal, de tartózkodóan belépnek)
1. újságíró: Jó reggelt, fôtanácsos úr,
Schmeichler vagyok, a Pester Lloyd
Fômunkatársa –
2. újságíró: Én, Szabó –
Jó reggelt, Fôtanácsos úr!
Liszt: Az Isten hoza Önöket!
Hagyják a címet, Liszt vagyok,
öreg zenész és semmi más –
1. újságíró: (a pillanatnyi csendet hízelgô tónusának erôltetett hangján megtöri)
Önrôl már hatvan év alatt
Olyan sokat, tréfás, komoly
Esetet és anekdotát
Megírtak, úgyhogy mi szerény
Kéréssel jönnénk – (kedveskedôen megáll és nevet)
2. újságíró: (folytatja a sületlen mondatot)
Tudjuk azt,
Ha bárhol mondják: Liszt Ferenc,
Csodás zene, romantika,
Szerelmek, forró sikerek
Emlékében markáns magyar
Arcél mutatja meg magát –
Liszt: Ezért jöttek csak, uraim?
1. újságíró: Még azt is el kell mondanunk,
Hogy nálunk, Pesten és Budán
Az Ön zenéje biblia –
2. újságíró: Az Ön személye izgalom,
Ritmust... pezsgô ábrándozást
Jelent még a legenda is
Szent Erzsébetrôl, asszonyok,
Lányok szerelmes álmait
Kettôzte meg –
Liszt: De uraim,
Jöttek, hogy hízelegjenek?
1. újságíró: Ó, nem –
2. újságíró: Ó, nem, nem – az igaz,
Az a zúgó elismerés,
Amit Ön nagy műveivel
Fényes koncerteken arat,
Ránk is hatással van –
Liszt: – Igen –
Higgyék el, hogy fáradt vagyok
S örülök, hogyha hasztalan
Beszéd helyett pihenhetek –
1. újságíró: Ezért a tárgyra térünk – (blokkot vesz elô)
2. újságíró: (ugyancsak jegyzetet vesz elô)
– Igenis –
1. újságíró: Mik a legújabb tervei?
Liszt: Nagy terveim már nincsenek –
Koncertezés, utazgatás
Itt-ott, amíg kevés erôm
Kitart –
2. újságíró: Jól bírja még magát –
Nálunk mindenkit meglepett,
Ahogy vezényelt – (közben oda sem figyelve az esetleges válaszra – jegyez)
– Meglepô
erôvel, szívvel fogta át
A zenekart, a kórusok
Szólamait –
Liszt: Vezényelek,
Mert játszom még az életet.
Higgyék el nékem, a halál
Nem is kívülrôl közelít.
Egyszer belül elfáradunk,
Álmunk elszáll, hitünk kihagy,
Vágyunk elalszik, a remény,
Mint hűséges öreg kutya,
Elnyúlik lelkünk küszöbén,
Szemünk fények közt nem keres
Újabb izgalmat, ujjaink
Nem nyúlnak a formák felé,
A csend csak hallgatás marad,
Emléket érzô áhítat,
Szelíd, tétlen fogadkozás –
Olyan ez a kis hangulat,
Mint kint november – Hallgatag
Erdôben millió levél
Nem él már, nem hal meg – lehull –
1. újságíró: Csak pillanatnyi hangulat
Leet ez, mester –
2. újságíró: – Úgy hiszem,
Csak rosszkedvű, uram –
Liszt: (átérzett és meg nem értett szomorúsággal)
– Lehet.
Inkább maguk kérdezzenek,
Úgy jobb lesz –
1. újságíró: (kap az ajánlaton)
Így jobb lesz, uram!
2. újságíró: Mester, bizonnyal ismeri
Az önrôl szóló rajzokat?
Liszt: Sok bennük a rosszindulat –
1. újságíró: Mester, szeretik mindenütt
Az Ön személyét és ha van
Túlzás, azért van, mert az élc
Öncélú sokszor – Ismeri
A rajzot, melyen ön papi
Ruhában és díszkardosan
Vezényel láthatatlanok
Felé – Ön mellett zongora –
Liszt: (közbevág) Jól ismerem s ízléstelen –
1. újságíró: Az elsô pillanatra csak!
Hallgassa magyarázatát:
Rómát jelenti a ruha,
Párizst az Erard-zongora,
Weimart a karmesteri bot
És a díszkard azt, hogy magyar –
Liszt: Csél-csap, kis szellemeskedés!
A külsôség rosszindulat.
A pletykázó rajzok-lapok
Eltorzítják művészetem –
Mutassák meg a szívemet,
Vigyék rapszódiáimat
A nép elé! – Ó, persze, hát,
Elôbb még meg kell érteni,
Amit a lélek álmodott!
2. újságíró: Megértjük Önt, uram. Magyar –
A pusztaság, a délibáb,
A híres sírva-vígadás –
Liszt: Ez már sok – Már fáradt vagyok.
Amit akarnak, írjanak,
Csak most ne bántsanak tovább –
1. újságíró: (felkel) Igen-igen, bocsánatot!
A Pester-Lloyd lehozza majd
Az ön képét, ha engedi –
Liszt: Megengedem, csak menjenek.
2. újságíró: Újságomnak megengedi, –
Liszt: (gyors ingerültséggel közbevág)
Megengedem, megengedem –
Újságírók: Viszontlátásra!
Liszt: Jó napot! (kényszeredetten kezet fog velük)
Újságírók: (az ajtóból még visszanéznek és csodálkozva elmennek)
Liszt: Egy újságíró érdekes,
De kettô, már Istencsapás –
Lina: (bejön, nyomában a ferences gvardián)
Fôtisztelendô Gvardián!
Liszt: (felkel a fotelbôl)
Az Isten hozta Önt, Uram! (elésiet és átöleli)
Gvardián: (meghatottan) Dícsértessék!
Liszt: Úgy örülök,
Hogy eljött – kérhetem, Lina,
Hogy hozzon inni!
Lina: (a balra nyíló ajtón kimegy, és a tálcával tér vissza)
Csak konyak,
De a mester ezt szereti –
Gvardián: Igazán keveset iszom
S csak tisztességbôl – (szájához emeli a poharat és keveset iszik)
– Köszönöm.
Liszt: (a poharat fenékig kiissza)
Egészségre, gvardián.
Tudja, minden csak megszokás.
Megszokta tiszta életét
S azt is túlzásnak képzeli,
Ha konyakot iszik velem –
De én, aki utat-hazát
Cserélek únos-úntalan,
Nem bírnám elviselni már
Konyak nélkül az életet –
Lina: Pedig az élet rövidül,
És ez sem hosszabbítja meg –
Liszt: Ha egy kislány bölcselkedik,
Akkor nem hisz szavaiban,
Mert érez, félt, kíván s szeret –
Lina: (kedves morcossággal)
Mindig elküldöz – elmegyek – (elmegy)
Gvardián: (kissé megbotránkozva néz a távozó Lina után)
Liszt: (gvardián gyanúsítását észreveszi)
Úgy érzem, kedves gvardián,
Hogy önnek számot adhatok,
Mi történt, mi esett velem,
Mióta nem láttam magát –
Gvardián: Nagyon kedves s kitüntetô –
Ez a kislány a rokona?
Liszt: Nem – nem tanítványom – szelíd
Lélek, erôs, igénytelen,
Azt mondja, jobbat nem tehet,
Mint engem ôriz elhaló
Sorsommal –
Gvardián: Szép és fiatal?
Liszt: Ezt már bocsássa meg nekem,
Hogy a formát megtisztelem –
Sôt, ennél ôszintébb vagyok:
Mióta élek, a zenét,
A belsô vágyat, lángolást
Csak akkor érzem igazán,
Ha egy archoz rögzíthetem,
Ha egy testbgen megérzem
Visszhangját – Kedves Gvardián,
Ez már törvény, s nem rossz szokás –
Gvardián: És mit szól ehhez szent Ferenc?
Liszt: Most már nagyon szegény vagyok,
Vagyon szerint, lélekben is –
üresnek érzem magamat.
Még annyi pénzem megmaradt,
Hogy az útiköltségemet
Fedezze – több nem kell nekem.
Egy reverenda a ruhám,
Két ember a kíséretem,
És higgye, legtöbb pénzemet
Nem is látom – nem érdekel.
Gvardián: Pedig hogyan élhetne még?
Jókedvű, friss, sikerei
Erôt adhatnak –
Liszt: Gvardián,
lassacskán emlék, távoli
Tájéknak tűnik életem,
Ahol az ég madarai
Daloltak néha és nekem
Szerencsém volt meghallani
A röppenô pacsirtaszót,
Vagy a súgó szelek között
A nékünk-szôtt üzenetet –
– Tudom, mi a romantika:
Akarni mindig, szállani
Idôn át, fel, a semmibôl,
A hívó végtelen felé,
Ahol mindent megkaphatunk,
Amit a lusta értelem
Itt csak kigondol – Szárnyalás
Túl önmagunkon, sejtelem,
A részbôl az egész felé:
E tájon él az én hitem –
Gvardián: És hol hal meg az Ön hite?
Liszt: Nem hal meg, fáradt lesz s szegény.
Helyébe lép a félelem.
A itt félénken messzeszáll,
Mert sorsa van és várni tud.
Gvardián: Amit most mondott, azt hiszi?
Liszt: Hiszem és Solfanellivel
Soká vitáztam emiatt.
Akármit mondok, életem
Nem volt más, mint a félelem
S hitem csatája – Úgyvan az,
Mint estetájon a gyerek.
Ha a pirosló alkonyat
Igézi meg tekintetét,
Csodás meséket álmodik,
De ha a csúfos denevér
Érinti orrát, megriad,
Szeretne futni százfelé,
De mindig egy utat talál,
Ahol ô és csak ô mehet –
Gvardián: Más a gyerek s az óriás
Liszt: Nincsen különbség emberek
Között. Gyerek és óriás
Egyformán nagy lehet s kicsi.
Gvardián: Szelíd jámborság adja meg
A bízó istenfélelem
Keyelmét, a biztos hitet.
Gondoljon arra, szent Ferenc
Mit tett, hogyan gondolkozott?
Liszt: Próbáltam már követni ôt.
Ígérte nékem Carolyne,
hogy sikerül – Már semmihez
Nem kötnek le az anyagi
Érdek selejtes vágyai –
Próbáltam a rideg közönyt,
A szent magányt, az elvakult
Imádságot – Már arra is
Rászántam nagyritkán magam,
Hogy gyónjak Solfanellinek
Sétáink közben – Vártam is,
Hogy a sóvárgott kegyelem
Nyugalmat hozzon, csendesebb
Békét magamnál – Gvardián,
Maradtam mindig önmagam.
Éhezve várom a jövôt,
A perceknek rimánkodom,
Hogy gyorsabban peregjenek
S az új mámort hozzák nekem,
Amit nem oszt a félelem,
Amit nem ôröl a halál,
Amit nem a menekülés
Dob az útszélre – Menni kell!
El innen, el, akárhová,
Ha oda ma megérkezünk,
Holnap, már onnan is tovább,
Térben-idôben egyaránt
Nem állni meg, csak szállani,
Mert az idô nagyon kevés,
A föld meg semmi – Sár csupán,
Ahol mindent beszennyezünk,
Szándékainknak legjavát
Porrá ôröljük – semmiért.
Testünk elég s porrá fakul,
De a sejtés és vágyaink
Újabb csillagra szállanak,
Elégületlen szomjazás
Feszíti lelkünket s ki az,
Aki igaz, megnyugtató
Szavakkal megtelítené
A távolságra éehzô
Lelket?
Gvardián: Uram, bocsássa meg,
Hogy én, a csendes szerzetes
Ne válaszoljak – Ön keres
Nem a szavak, a sors megett,
Önnönmagában keresi
Az élet magyarázatát,
Az én tudásom csak szerény
Tudás, inkább hit, átadás –
Ha a törvények szólanak,
Én meghajtom fejem s legyen
A törvények szerint –
Liszt: Uram,
Ha tenni tudnám és is ezt,
tenném – rögtön lemondanék,
Kétségeimrôl s szívesen
Maradnék önnél egyszerű
Testvérnek, aki takarít,
A templom kopott küszöbén –
De bent az űzô hang felel,
Kérdez, izgat, vitatkozik,
Gúnyol, megáthoz és nevet,
Suttogja a félelmemet,
Álomba hullok, ébredek
És újrakezdi – Gvardián,
Ha az életben szerelem
Mámora vitte lelkemet
S tűnt mámor törvénytelen,
Most törlesztem a büntetést –
Gvardián: Az Isten mindent megbocsát.
Azért van lelkiismeret,
Hogy megkönnyítsük a létezés
Tragédiáját –
Liszt: Nem hiszem,
Hogy ez csak így lehet igaz –
Gvardián: Akkor talán a szeretet
Némít el minden lázadást,
S hitet újít a félelem
Helyébe –
Liszt: Meglehet, uram.
Gvardiöán: Szeretnünk kell a test megett
A lelket, a lélek megett
Örök célunkat –
Liszt: És mi az?
Gvardián: Szándékból nônek tetteink,
A múló perc az akarást
Nem némíthatja meg s velünk,
Rajtunk épül a haladás
A legszebb méltóság felé,
Ahol mindenki megmarad
Önnönmagának –
Liszt: Meglehet –
Ez inkább éltetô remény.
Másokra és elôre néz,
De ami van, az a jelen:
Égô testünkben szenvedés
S lelkünkön lusta áhítat –
Gvardián: A szenvedés is elkopik,
Akárcsak a legjobb szövet –
Liszt: Miért kapjuk, ha elkopik
S idô múltával szürke lesz
S miatta csak szégyenkezünk?
Gvardián: Ez az ember és semmi más –
Nyugodjon meg, mindekinek
Ezt és így kell megélnie –
Liszt: A pillanatnyi gyötrelem
Nem hordozhat világokat?
Gvardián: Nem – adhat indításokat.
Legjobban Ön tudhatja azt,
Hogyan feszíti hirtelen
Az újabb elhatározást
A felszökellô lázadás
S az elsô tóz erôivel
Hová repíti?
Liszt: – Ez igaz,
De mindig elpusztul, lehull,
Amiben én hiszek –
Gvardián: Igen,
Bevégzi pályáját a perc.
Valami mégis megmarad:
A tett, az akarás nyoma –
Liszt: S ha nem jut el a tettekig?
Gvardián: A szándék méri önmagát –
Liszt: (elgondolkozik hosszan és hálásan néz a szerzetesre)
Örülök, kedves Gvardián,
Hogy egy kissé megnyugtatott –
Ön olyan jó, mint szent Ferenc –
Gvardián: Csak a ruháját hordozom
S gazdag lelkét utánozom –
Liszt: Ez már több, mint csak másolás –
Gvardián: Alázatos törekedés
Szerényen és rövid úton
Eljutni a kibékülés
Percéig s ott jön a halál,
A boldog-tiszta újulás –
Liszt: Nagyon-nagyon hálás vagyok,
Hogy eljött, kedves gvardián –
Gvardián: Uram, cserébe kérhetem,
Hogy este látogassa meg
Franciskánus testvéreit –
Liszt: Örömmel, kedves gvardián!
Gvardián: Köszönöm Önnek, Liszt Ferenc –
Valamit még csak mondanék
Búcsúzóul – summázatul –
Liszt: Örömmel hallgatom, atyám!
Gvardián: A házi-áldást ismeri? (Liszt tagadólag int)
A nép ilyent imádkozik:
,,Hol hit, ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten,
Hol Isten, ott szükség nincsen.”
– Az ember méltósága ez,
Így adja népünk önmagát
A legszebb célnak – Várjuk Önt! (meghajol, átölelik egymást és távozik)
Nagyon szeretjük, Liszt Ferenc!
Liszt: Vigasztalt és erôt adott (integet utána és tesz elôre pár lépést)
Hányféleképpen tükrözi
Az ember lelke azt a fényt,
Amit a sorsával kapott?
Lina: (balról bejön, szótlanul odamegy a leülô Liszt mellé és megsimogatja az elmerengô férfi ôsz fejét)
Liszt: (megfogja Lina kezét, megsimogatja)
Nagyon fáradt vagyok, Lina,
Pedig még Podmaniczky úr
Kint vár –
Lina: Elküldhetem, uram –
Liszt: Ne küldd el – bár fölösleges,
Hogy két szót is váltsak vele –
Lina: (szó nélkül kimegy, az új vendéget beereszteni)
Podmaniczky: (belép; ellenszenvesen feszes modorú)
Üdvözlöm, Fôtanácsos Úr!
Liszt: (feláll) Számomra megtiszteltetés, (kezetfognak)
Hogy eljött báró úr –
Podmaniczky: (üres zavartsággal) – Igen –
A hivatalos formaság
Kötelez, de azonfelül
Eljönnék, Fôtanácsos Úr –
Liszt: Nyugodtan szólítson csak úgy,
Báró uram, hogy Liszt Ferenc –
Így jobban értem, hogy csak Ön
Beszél hozzám – a címeket
Sosem bírtam –
Podmaniczky: Elismerés a cím, király
Elismerése – kötelez –
Liszt: Engem nem cím kötelezett
Sosem, csak a becsületem.
Báró, két emberfajta van:
Egyiknek célja a parancs
Feltétlen, jó szolgálata,
A másik célja, hogy igaz
Tettekben tiszta gondolat
Tükrözze múló életét –
Podmaniczky: Ez felfogás kérdése csak –
Liszt: Ki-ki csodának születik,
Úgy látja bármelyik anya,
Hogy az ô kedves magzata
Különb lesz majd a többinél
S nem látja a nagy tévedést,
Amely az önzésbôl ered.
Szabad hasonlatot talán?
Megálmodja egy álmodó
Ezt a szépséges operát,
Felépítik szorgos kezek,
Díszítik, hogy minden legyen,
Amit a nemzet szelleme
Nemes lelkével álmodott –
Bejáratát két kis szobor
Díszíti – egyik Erkelé,
De azt a lázas szellemet,
A magyar élniakarást,
Szabad álmok nagy dallamát,
Azt a Rákóczi indulót
Itt énekelni nem lehet,
Nem énekelhet a tömeg,
Lovasrendôrök, lópaták,
Zavarják szét a magyarok
Jogos kérését – és miért?
A Habsburg-ház nem szívleli,
Hogy egy nép úgy gondolkodik,
Ahogy diktálja a szíve –
Podmaniczky: Ön művész, mért politizál?
Liszt: Uram, ez nem politika –
Én már lassacskán meghalok,
Néhány jóemberen kívül
Nem ismernek – megmondhatom,
Mit érzek, mit tudok – Uram, (megfogja a vázát)
A váza is fogalmazás:
A múló élet a virág,
Ahogy elhervad, másikat
Hoznak helyébe – az agyag,
Amit a művész forgatott
Korongján és az az alak,
Amit kiformált, megmarad –
Az Ön hatalma rég halott,
Ön sem lesz már csak por s hamu,
De ez a váza mondja majd
A szépséget, az álmokat,
Miket a szellem álmodott –
Ez a váza hatalmasabb,
Mint Ön báró Úr –
Podmaniczky: Nem hiszem, –
A felfogás egyoldalú
És nem vagyok szerénytelen,
Ha ellentmondok – úgy van az,
Hogy két ember vitatkozik,
Mert egyiket csak a parancs,
A másikat meg a szabad,
Kötetlen vágyak éltetik,
Pedig hát egyetértenek –
Liszt: Nem értem, báró úr, hogyan?
Podmaniczky: Ugyan – ez olyan egyszerű –
Vigyázom minden léptemet,
Ezerszer is megfontolom
Minden lépésemet, hiszen
Magas uralkodói kegy
Formálja át az életem –
Ezért utálnak, jól tudom –
Önnek, abbé úr nincsenek
Ilyen kicsiny korlátai.
Utazgat, játszik, élvezi
A lábához hulló sikert,
Olyan, mint egy fejedelem,
Akit játékos hatalom
Izzó szívek fölé emel –
Csak áll, kötelessége nincs, –
S ha lenne, édes Istenem?
Liszt: Ne gúnyolódjék! Azt hiszi,
Hogy minden látszat egyet ér?
Ami kívül történhetett
Az életemben, elhaló
Árnyék ahhoz képest, hogyan
Szerettem volna élni –
Podmaniczky: Jó –
Kérem bocsánatát, uram –
Mik a további tervei?
Liszt: Már nincsenek nagy terveim –
Podmaniczky: Az újságból olvastam el,
Hogy Róma várja Önt –
Liszt: Igen, –
Rómában újabb emberek,
Újabb napok, új búcsúzás –
Podmaniczky: De megmarad kísérete –
Liszt: Mihályra gondol, vagy Lina
Bántotta eddig a szemét?
Számadással nem tartozom!!
Podmaniczky: Igaz, de hát emberek
Beszélnek –
Liszt: Csak beszéljenek!
Mihály derék ember s magyar.
Taníthatná másoknak is,
Hogyan kell élni s mit szabad
Mások sorsáról mondani! – (látja Podmaniczky dühét, gyorsan folytatja)
Lina pedig kis áldozat,
Az életét feltette rá,
Hogy nem hagy egyedül – Szabad
Most is, szabad marad, amíg
Akarja – Gyengeségemet
Bocsássa meg, báró uram!
Podmaniczky: Tehát én mit jelenthetek
Az udvarnak?
Liszt: (feláll, kiegyenesedik)
Jelentse csak
Az udvarnak, báró uram,
Hogy Liszt már félhalott s bolond.
Nem értik már szeszélyeit,
Sokszor magánkívül dadog,
Nyíltan megvallja vétkeit
És Pest-Budáról elsiet,
Mert – sajnos – félreismerik.
Köszönöm, báró úr uram,
Hogy így fog majd jelenteni –
Podmaniczky: Lehet, hogy báró Augusz
Eltűrt mindent Öntöl – Lehet.
Én sem vagyok rosszabb magyar,
Se rosszabb ember –
Liszt: Meglehet –
Podmaniczky: Állásom, rangom kötelez
És önnek híve maradok – (merev testtartással meghajol és távozik)
Liszt: (leroskad fáradtan a székbe)
Ó, gôg, ó, nagy fontoskodás!
Lina: (bejön, egészen észrevétlenül, látja a mestert tenyérebe temetett arccal, nesztelen lépésekkel a zongorához megy és várja, amíg Liszt megszólal)
Liszt: Olyan fárasztó és nehéz
Hurcolni már az életet.
Amit el kellett mondanom,
Elmondtam – máshoz nincs erôm.
Valamit tenni kellene,
Ahogy a játszó kisgyerek
Csinálja – A játékokat
Lehetne még elkezdeni –
Ugrálni még, hevülni még,
A napfényt nézni este tájt,
Ahogy felissza a homály –
De menni, menni, menni kell,
Döcögô lépések megett
Újabb forma, új pillanat
Kísértô láza éledez,
S talán még azt átélhetem,
Ha már leírni nem tudom –
Itt vagy, Linocska? (még mindig behunyt szemmel kérdezi)
Lina: (a szeretettôl átfűtött hangon)
– Itt vagyok –
Liszt: Hol van Mefisztó? Merre jár?
Lina: (játszani kezdi a Mefisztó-valcert egyre erôsebben, majd halkulóbban)
Liszt: Mefisztó csörtetése bez,
Apró szobák, országutak,
Halk lombok és szikár vihar
Szent orgiája lelkemen –
Megyünk tovább, elindulunk –
Talán tavaszra visszajön
Az új vágy. Róma, Carolyne (a zongora tobzódik, majd véget ér Liszt játéka)
Hogy is szavalt, a Gvardián?
Hol hit, ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Mefisztó, hallod? Merre jársz?
Lina: (feláll a zongorától, odamegy Liszthez)
Fárasztó volt a mai nap.
Liszt: Fárasztó, s lázzal van tele,
A lélek lázával –
Lina: Uram,
Ma már többet nem dolgozik!
Liszt: Parancsolod, Lina?
Lina: Igen –
Kímélje minden erejét!
Liszt: Kímélni? Semmit nem teszek –
Lina: Fárad, vendégeket fogad,
Érvvel, meggyôz, vitatkozik –
Gondolja meg, Rómába megy –
Az út hosszú és Carolyne
Úgy várja Önt, mint azelôtt – (a gyerek rajongásával hízeleg Lisztnek)
Liszt: De régen volt, az – azelôtt.
Mi lesz majd akkor – azután?



VI. KÉP

Wittgenstein hercegnô lakása a Via del Babuino-n, 1886-ban. Lehúzott redônyök, a hatalmas szobában mindenütt – székeken, asztalokon, polcokon könyvek, fóliók. Karos gyertyák világítják meg a szobát.

Carolyne: (hosszú szipkából szivart szív, a füstöt magábamélyedve fújja a levegôbe, közben ír, belelapoz az asztalon heverô könyvekbe)
Ágota: (belép) Bocsásson meg, zavarhatom,
Hercegnô?
Carolyne: Mondja, mit akar?
Ágota: Talán, felséges asszonyom,
Már megfeledkezett, hogy a
Ma esti fogadás nekünk
Több, mint máskor – egyedüli –
Az abbé jön, nagyasszonyom –
Carolyne: (csak föl sem néz)
– Az abbé él még?
Ágota: Hercegnô, hogy mondhatja ezt?
Szerdán nagy hangversenyt badott
És ünnepelték –
Carolyne: Meglehet –
Ágota: A hercegnô közömbösen
Beszél, írásai mögé
Bújik, pipálja a szivart
A semmibe és azt iszi,
hogy ezzel elfeledteti
Önnönmagával azt a részt,
Amiért élni érdemes –
Carolyne: Errôl most nem vitatkozunk!
Mindenki élje önmagát –
Aki ennél többet kíván,
Az lázadó és tönkre megy – (felnéz írásából, férfias merevséggel)
Ágota: A hercegnônek igaza
Lehet – de én úgy gondolom,
Hogy az abbé úr nem lehet
Közömbös Önnek – Annyi év
Emléke, könny, vágy és zene
Borítja arcát – Nem lehet
És nem szabad felejteni –
Carolyne: Áhítattal dícséri ôt,
Talán szerelmes is bele?
Ágota: (elszégyelli magát)
Hogy mondhat ilyent, asszonyom?
Gyémánthoz nem nyúlhat cseléd –
Carolyne: (ledobja a tollat)
Hová tetted a lapokat?
Ágota: Kint vannak mind az asztalon –
Carolyne: Olvasd fel nékem azt a részt,
Ahol abbénk nyilatkozik
Művészetérôl –
Ágota: Már tudom
Kívülrôl – Két behunyt szem
Megett elolvasom –
Carolyne: Ugyan!
Az újságot hozd s pontosan
Olvasd belôle azt a részt!
Ágota: (kimegy az újságért)
Carolyne: Ez is elolvad, hogyha csak
Beszélhet róla – hja, a nôk!
Ágota: (újsággal a kezében jön be)
Melyiket kéri, asszonyom?
Carolyne: Olvasd a nyilatkozatot,
Amit itt, Rómában adott – (kihúzott derékkal ül a székben)
Ágota: (olvasni kezd az összeturkált lapok között)
Amíg bennem a zongora
Művészét látták, műveim
Nem kellettek, vagy csak szerény
Sikert arattak – Most öreg
Fejemmel értem, érezem,
Hogy a hírnév és a siker
Nagyon sokszor fárasztanak
S miattuk gyakran szenvedünk
A dallam lélek és jövô,
Népmilliók szent mámora,
Törvény, imádság, szenvedély,
Szerelem, mámor, vallomás –
Ahogy az erdô csak halott
Tömeg, ha nincs dalosmadár,
Úgy félhalál az életünk,
Ha benne nem zenél a szív,
Az élet változó dala –
Carolyne: Miért is írta? – És igaz –
Olvass tovább, más részletet!
Ágota: (belelapoz az újsághalmazba)
Gyakran szegény, nagyon szegény
Ember lelkében szól zene,
Akit a rang, a születés
Nem lendíthet s pénzért bohóc
Látványosság marad – Nekünk
Szabadság kell és az a jog,
Hogy pénz nélkül, a népekért
Adjuk lelkünket! –
Carolyne: (behunyt szemmel is felemeli fejét és gyorsan közbevág)
– Lázadó!
Mindig néprôl, jogról beszél,
Jövô felôl ábrándozik,
Illúziókban elmerül,
Másoknak mindent prédikál,
De ahhoz nem volt ereje,
Hogy hozzám hű legyen –
Ágota: (felnéz az újságból) – Szabad
Már abbahagynom?
Carolyne: (mélyet sóhajt) – Már szabad –
Ágota: (ölébe-ejti az újságokat)
Hercegnô, ha megengedi,
Megkérdezem –
Carolyne: Megengedem –
Ágota: Mért nem volt a hangversenyen,
Amit az abbé úr adott?
Carolyne: Megesküdtem, hogy nem megyek
Nyilvános helyre sehová!
Ágota: Pedig a múltheti lapok
Csodákat írnak –
Carolyne: Liszt Ferenc
Másoknak még lehet csoda,
Nekem csak sora – (inkább magának)
– és szerelem –
(hirtelen felugrik, és szivarra gyújt)
Ágota: (zavartan, szolgálatkészen)
Olvassak fel még valamit?
Az újságokból híreket?
Carolyne: (nehéz küzdelmet vív magával és mondanivalójával)
Mindent utálok, ami új –
Minden ôrlôdik, változik
És az idô felôröli,
Ami szépség, erô, tudás
Maradt meg bennünk – Az idô –
Miért? A lelkünkért? Hogyan?
A testünkért? – A küzdelem
Nem érhet véget – Aki gyôz,
Újabb gyôzelmeket akar,
Aki meg százszor elbukott,
Mégegyszer megkíséreli,
Hogy talpraálljon – Csak nekem
Nem kell már egyik sem – Vagyok,
Amíg kibírom életem –
Hol él a cél, miben lehet
Nyugalmat lelni? –
Ágota: Asszonyom,
Ezt tôlem kérdezi? –
Carolyne: Ugyan! (visszaül íróasztalához)
Ágota: Hercegnô, (közelmegy asszonyához)
Én úgy gondolom,
Ha az egyszer hallgatna rám:
Jó lenne egy kis társaság
A rossz szagú könyvek helyett!
Carolyne: Ehhez nem értesz, Ágota.
Késôn jöttem rá, hogy nekem
Mit kell csinálnom – lelkemen
Könnyítek, hogyha dolgozom –
Ágota: Elküldte már a levelet
Az abbé úrnak?
Carolyne: – El – Miért?
Ágota: Mert még nem jött –
Carolyne: Te várod ôt,
Vagy én?
Ágota: A hercegnô, meg én –
Csak én másképp – én tisztelem,
A hercegnô meg szereti –
Carolyne: Már szemtelen vagy és fecsegsz –
Olasz szokás –
Ágota: Olasz szokás
És emberi – nem hagyhatom,
Hogy itt éljen, mint egy bagoly,
Csak ír és nem szól senkihez –
Naponta elszív hat szivart,
Akármit fôznek, nem eszi,
Harmincéves újságokat
Olvastat fel – kinek, miért?
– Hercegnô elmegyek, nekem
Elég volt ebbôl –
Carolyne: Ágota,
Mért korholsz? Nincsen igazad –
Ha lelkem látnád, értenéd,
Mért kínlódok ennyire –
Ágota: Nem fog felejteni sosem,
Mert a négy fal, zárt ablakok
Az abbé úrra terelik
Minden figyelmét – ô meg él,
Utazgat és hangversenyez –
Mért nem utazik vele?
Carolyne: Ehhez nem értesz Ágota!
Annál nincsen kegyetlenebb
Fájás, mikor ott van közel
A teste és látom a szemén,
Hogy másra vágyik s mást akar –
Ágota: Az emlékét is ölje meg,
Ha hűtlen –
Carolyne: Hűtlen? – Puszta szó –
Sokszor sok konyekot iszik,
Kártyázik néha reggelig,
Vagy hallgat asszonyi szavak
Csábítására – Elmúlik,
De egy nem múlik el soha,
Hoy lelkét nem láncolhatom
Enyémhez – ez a szenvedés –
Ágota: Leet, hogy ez nagy kín lehet, –
De mindent csak akarni kell –
Carolyne: – Úgy-úgy – hiába akarom –
Inas: (belép, tálcán hozza Liszt névjegyét)
Carolyne: Engedje be!
Ágota: Ki jött?
Carolyne: Ferenc –
Ágota: (felugrik, rendezni kezdi a könyveket és a faarcú inassal együtt elmegy)
Carolyne: Ki tudja, mit hoz, mit visz el?
Liszt: (Mihály inasa karján bejön)
Hercegnô, csókolom kezét!
Carolyne: (elébemegy) Ferenc, megint eljött – Ferenc.
Mi bántja, hogy így kísérik Önt?
Liszt: (Mihályhoz) Köszönöm, Mihály – odakint
Várjon meg –
Mihály: Igenis, Uram! (mély meghajlással elmegy)
Carolyne: Talán rosszul van, vagy beteg?
Liszt: A kor, az én kórom –
Carolyne: (megfogja Liszt karját) – Ugyan! (tessékeli a fotel felé)
Üljön le!
Liszt: Ha magunk vagyunk,
Hadd csókoljam meg – homlokát!
Carolyne: Maga még mindig nagy lovag,
Figyelmes s kissé Don Juan –
(odatartja homlokát és Liszt megcsókolja, majd átöleli Lisztet)
Oly könnyű már bevallani,
Hogy akkor élek igazán,
Ha itt van itt – egész közel –
Liszt: (csendes mosolygással arcán)
Hány hosszú éve mondjuk ezt,
Sokszor veszekszünk emiatt,
Érzéseink hullámzanak,
A vén idô továbbszalad,
Mi meg egyhelyben maradunk – (leül)
Carolyne: (melléje telepszik)
Ugye, megiszik egy teát?
Liszt: (évôdô hangon)
Ad hozzá némi konyakot?
Carolyne: Ha szépen kéri a keveset,
Mert árt magának (csenget)
Liszt: Carolyne,
Akármi történik, nem árt,
Hiszen az élet egyszerű
És lassan úgy beteljesül,
Ahogy meg kell történnie –
Carolyne: Micsoda filozófia!
Ágota: (belép, mélyen meghajol)
Hercegnô, hivatott –
Carolyne: Igen –
Tálalja a teát, konyak
Legyen – meg egy kis sütemény –
Ugye Ferenc szereti még
Az édességeket –
Liszt: Igen –
Ágota: (meghajlás után elmegy)
Carolyne: Hallottam, nagy sikere volt –
Liszt: Siker nem méri a tudást –
Carolyne: És a művészetet?
Liszt: Ugyan –
Carolyne: A siker súlyos vélemény,
Amit műértô emberek
Kínálnak –
Liszt: Carolyne, lehet,
Ezen most nem vitatkozunk.
A tiszta lelkiismeret
Marad egyetlen sikere
Az életnek –
Carolyne: És van ilyen?
Liszt: Nem értem ezt a kétkedést!
Carolyne: Ha mindent újból összegez,
Amit az lete adott,
Hasznos marad a mérlege?
Liszt: Sokat hibáztam, azt tudom,
De rossz nem voltam csak azért,
Hogy rossz legyek – ezt elhiszi?
Carolyne: Vitassam? Már nem érdemes.
Minden vitatkozás helyett
Érzéseimmel küszködöm –
Liszt: (megfogja Carolyne fejét, haját simogatja, becézi)
Carolyne, drága Carolyne!
Carolyne: (elérzékenyülve)
Régen becézett így, Ferenc!
Liszt: (megcsókolja Carolyne kezét)
Mindenki elmegy, meghalunk –
Testünket földbe rejtik el,
Porrá bomlunk szét – a szívünk
Felejti azt, hogy szeretett,
De emlékünk örök marad –
Carolyne: Mit ér már az emlékezet,
Ha már nem élhetek – veled?
Liszt: Az emlék mindent összefon,
Álmot, valóságot, hitet,
Ami meg sem történhetett,
Azt is, mert túl van az idôn –
Carolyne: De én szerelmet érezek,
Éreztem és feláldozást –
Ágota: (ajtót nyit és a teát behozza)
Liszt: Kedves, hogy megvendégeli
Öreg barátját –
Carolyne: Szeretem,
Ha réglátott vendégeim
Jól érzik nálam magukat! (tölt a csészékbe s várja, hogy Ágota elmegy)
Ágota: (hosszú, kimért pillantás után elmegy)
Liszt: Én is szeretlek, Carolyne –
A láz nem bántja testemet.
De lelkem elfeledkezik
Mindenrôl, ha rád gondolok –
Szegényen, öregen tiéd
Maradtam, kedves Carolyne! –
Carolyne: Nem tudni azt, ki a szegény –
Kérsz még egy cseppnyi konyakot?
Liszt: Nagyon kedves vagy, – kérhetek?
Carolyne: Minden kérésed megteszem –
Talán utolszor –
Liszt: Carolyne,
Bár most is búcsúzom, s megyek
Bayreuth-ba, én tudom, megint
Találkozunk –
Carolyne: Úgy gondolod?
Liszt: (iszik a teából)
Igaz, hogy vannak rossz jelek –
Carolyne: Például?
Liszt: Nem nagy jót jelent,
Hogy ez az év is pénteken
Kezdôdött – itt, az olaszok
Azt mondják, hogy rosszat jelent
S ahogy sejtem, nálam halált –
Carolyne: Ez képzelôdés, babona –
Liszt: Belül kemény alapja van –
Carolyne: Jókedvű vagy, bírod magad –
Liszt: Bírom magam, de már Mihály
Segít nekem – a lábaim
Fáradtak néha, Carolyne –
Carolyne: Az ilyen korban megszokott –
Liszt: Újévkor csendes számadást
Csináltam – hasztalan vagyok –
Utolsó éveim megett
Nincs semmi-semmi alkotás –
Carolyne: Lehet, hogy nagy szünet után
Újból feltámad a vihar
A lelked táján –
Liszt: Carolyne,
A sorsom ráhagyatkozás
A végtelenre – énnekem
Könnyelmű megfeledkezés
Sejtéseimrôl – életem
Egy messzi fény árnyéka csak –
Felzsong még néhány gondolat
Szívem helyén, de már erôm
Nincs ahhoz, oy tetté tegyen –
Carolyne: Akadhat ilyen hangulat –
Liszt: (megsimogatja Carolyne kezét)
Arról beszélj, te mit csinálsz?
Carolyne: Az én munkám nem érdekes –
Az Egyházzal foglalkozom,
Feldolgozom történetét,
Hogy minden hívô lássa meg,
Miért kell élni s hinnie –
Benned és munkámban hiszek –
Liszt: Boldog vagy, kedves Carolyne?
Carolyne: Régen megszoktam a magányt,
Ami azontúl még lehet,
Az már inkább álom s remény –
Liszt: Beteljesülést vársz-e még?
Carolyne: A célra már nem gondolok,
A reményért reménykedem –
S hiszem, hogy Isten megfizet
Ezernyi szenvedésemért –
Liszt: Gondolsz a földiekre még?
Carolyne: Vannak még ismerôseim,
Számontartom vagyonomat.
Magam sem értem már, miért –
Talán szokásból –
Liszt: Carolyne,
Úgy látod, szegény vagyok,
Ez a ruhám a vagyonom
Meg néhány Wagner-kézirat –
Carolyne: Mindent-mindent szétosztogatsz –
Elosztogattad mindened –
Ok nélkül és mindenkinek
Adtál mindent – miért, kiért?
Liszt: Ne bánts könnyű kezem miatt!
Ahogy Assisi szent Ferenc
Kibírta koldus-rongyokon,
Én is eltűröm, Carolyne –
Nemcsak kívül vagyok szegény,
Belül talán még koldusabb –
Carolyne: Te ezt így képzeled, Ferenc –
Liszt: Évek óta nem alkotok
Semmit sem –
Carolyne: Témád nincs, Ferenc?
Liszt: Erôm hiányzik, az erô –
Gyakran volt, úgy, hogy már belül
A lélek megfogalmazott
Sok-sok betűt, sok dallamot,
De már nem volt erôm a toll
Munkáját végrehajtani –
Carolyne: Minden munkát kifáradás
És újulás kísér –
Liszt: Tudom –
De ez más – ez a pusztaság –
Nincsen fogalmazás belül,
Csak elhalt szándék, fájdalom
Az elmúló idô felett,
S ezernyi emlék mély sebe –
Mindenre méltatlan vagyok –
Carolyne: Hogyan beszélhet így, Ferenc?
Liszt: Ha áttekintem múltamat,
Amit csináltam és amit
Csinálnom lehetett, a gyász,
Az újuló szégyenkezés
Verítéket ver arcomon –
Carolyne: Ha ahoz van még ereje,
Hogy ezt bevallja így nekem,
Akkor még fiatal, Ferenc!
Hiszem, hogy ez a bánata
Ma csak szó, holnap már zene –
Liszt: Ne higgye, kedves Carolyne!
Az éjszakák, a nappalok,
Mint sok-sok névtelen halott
Vesznek körül – nem kérdezem,
Miért jönnek, ijesztenek,
Benépesítik a magányt
Körös-körül és azt hiszik,
Hogy értük a másért élhetek –
Carolyne: Ne legyen ilyen szigorú
Bíró, mikor önnönmagát
Soha meg nem ítélheti –
Liszt: Magának van még öröme –
Könyvek mélyén élesztgeti
A lelkét és vígaszt talál –
Én már meghaltam s búcsúzok –
Végigjárom a szép helyek
Emlékeit – itt Tivoli,
Velence, Róma, mesze fent
Weimar, London, Párizs – a múlt –
Megcsókolom még, kedvesem,
És higgye, én már nem hiszem,
Hoy mégegyszer találkozunk –
Carolyne: Jövôre várom vissza Önt,
Kedves Ferenc – s remélhetem,
Hogy kedvenc nagy témáival
Papíron is találkozom –
Liszt: Prózában még diktálhatom
Akárkinek, de költeményt
Nem hoz nekem a szárnyalás –
Carolyne: Ó, hányszor volt a pillanat,
Mikor a teste, lelke is
Holtan kifáradt – Most is így,
Ilyen békésen várja meg,
Amíg feje fölé repül
A régi dallam –
Liszt: Carolyne,
Maga hisz bennem –
Carolyne: Szeretem –
Örökre, változatlanul –
Liszt: (megfogja az öregedô Carolyne kezét, mellére szorítja)
Ha van még fényesség, amit
A lelkem érez, érezem,
S valahogy forróbb, melegebb
Ez a búcsúzó pillanat
A többinél – nem képzeli?
Carolyne: Nem képzelem – Ezt már tudom,
Mióta élek s szenvedek –
Liszt: Ez szemrehányás most, s felém?
Carolyne: Nem, nem – Ön félreért, Ferenc –
Találkozásunk búcsúzás –
Egy gondolatra érkezik
S mire a szívem értené
Érzését és szándékait,
Már régen-régen messzejár –
Liszt: Lehet, hogy testem nyugtalan,
Lehet, hogy lelkem ösztökél
Újabb utakra – nem tudom.
Carolyne: (eljátszik Liszt kabátja ujjával)
Egyért bocsásson meg nekem!
Liszt: Ugyan, jó volt és szeretett –
Carolyne: Hibáztatom önzésemet,
Mikor kértem, hogy pap legyen –
Sok év után látom s tudom,
Hogy ez a nagy, lenyűgözô
Rendszer, ez az egyház kicsiny
Börtönt jelent, ha a zene,
A végsô mondanivaló
Másik formát keres – Ferenc,
Hibáimért vezekelek,
S hiszem, hogy megbocsát az ég –
Liszt: Szeret? – (Carolyne bólintását észreveszi)
Szeret még, Carolyne,
A vágy, az érzés megmaradt
A testen túl is – boldogan
Megyek tovább és meghalok
Nyugodtan, mert találkozunk
A véletlen, egyszer-fogant
Vágyban, találkozunk megint
Mindig az éhes gondolat
Országában, ahol a hit
Egymáshoz kerget párokat –
Gondoljon arra vissza csak,
Hogy fájt Önnek Wagner Richárd,
Féltette tôle mindenem,
Pedig enyém volt mindene,
Csak ô szebben fejezte ki,
Amit nekem nem volt idôm
Leírni – annyi más miatt –
Meghalt, de Bayreuth az övé,
S övé marad az a világ,
Amit egyszer megálmodott –
S enyém volt ô, mert szeretett –
Carolyne: Maga áldozta fel magát
Miatta s érte –
Liszt: Áldozat?
Nagy szó és nincsen ereje,
Ha a szándékon túlvagyunk – (szórakozottan a kert felé tekintene a lezárt zsalukon át)
A villa kertje tele van
Virágok emlékeivel –
Carolyne: Nem láttam ôket –
Liszt: Nagy hiba.
Értünk élô szépségeket
Látnunk kell, mert megsejttetik,
Amit átélni érdemes –
Carolyne: A lélek akkor álmodik
Csodálatos világokat,
Ha kívülrôl már nem zavar
Se ôsz, se nyár, se tél –
Liszt: Tavasz
Indítja el az életet –
Carolyne: Tavasz? Ó, milyen messze van –
Liszt: Igen-igen, menekülök
Itáliából –
Carolyne: A tavasz
Miatt? Miattam?
Liszt: – Carolyne,
Talán az egyszer kinevet –
Minden olasz nagyon hiszi,
Hogy végzetes lesz az az év,
Amely péntekkel indul el –
Carolyne: ogyan mondhat ilyent, Ferenc?
Liszt: Ismétlem, hogy menekülök
A kínzó babona elôl,
De üldöz s látom a halált –
Ezért hát végleg búcsúzom – (kihúzza magát, fanyar humorra)
No lám, ropognak csontjaim,
A régi tiszteletadást
Sem tudják teljesíteni –
Carolyne: Mindig várom magát, Ferenc –
Liszt: Jövök, ha újra tehetem –
Carolyne: Legújabb címét írja meg –
Liszt: Cosimához megyek. Szegény
Sokat bajlódik – és szeret.
Talán segíthetek neki
Az ünnepi játékokat
Bayreuth-ban végigjátszani
Azzal, hogy (fanyarul elhúzza száját) – rendezô leszek.
Carolyne: Kérem, kímélje már magát!
Liszt: Írjon és minden levelét
– Éppúgy, mint negyven év elôtt,
Soronként megválaszolom –
Nem én írom a levelet,
Mert rosszul látok, de szívem
Diktálja, édes Carolyne! (megcsókolja Carolyne homlokát)
Carolyne: (merev arca kissé felenged)
Jöjjön, várom, hívom, Ferenc –
Liszt: (felszedelôdzködik)
Kérem, hívassa be Mihályt!
Carolyne: (csenget, a szobalány belép)
Mihály jöjjön be!
Szobalány: Igenis! (elmegy)
Mihály: (belép) Parancsoljon, nagyságos Úr!
Liszt: Mihály, megyünk haza!
Mihály: (karonfogja a nehezen mozgó Lisztet) – Igen
Uram, megyünk haza! –
Liszt: (Carolyne-ra néz) – Haza – (fájó mosoly játszik a szája szélén)
Hazamegyünk, jó Carolyne – (elindul kifelé)
Carolyne: Ezért szerettem – szeretem (magábaroskad és észre sem veszi, hogy a vendégek eltávoztak és az ajtót becsukták)


VII. kép

Liszt Cosima lakása Bayreuthban, 1886-ban, az ünnepi játékok elôestéjének hangulatában, sok látogató jelentette magát Cosimához, de ô nem fogad senkit, mert apja, Liszt Ferenc, halálos ágyán fekszik.

Liszt: Nagyon szeretném, Cosima,
Ha fogadnád vendégeid.
Az élet sokkal fontosabb,
Mint az elénkfutó halál –
Cosima: Miattad mindent megteszek.
Te vagy most a legfontosabb,
Beteg vagy és azt akarom,
Hogy jobban légy. Te vagy nekem
Richárd helyett a biztatás,
Az arc, a szem, amely hevít –
Liszt: Az özvegy nem dobhatja el
A forró megtiszteltetést,
Amit a tűnô szenvedésekért
A késô ébredô világ
Kímél – én már szegény vagyok,
Nekem nem fáj már semmi sem,
S ha fájna, az se égeti
A lelkem, csak a testemet –
– Régen megmondta még Mária,
Hogy végzetem a szerelem,
Az lesz a halálom oka is.
Milyen kegyes prófécia!
Cosima: Hogyan értetted ezt, apám?
Liszt: Ahogy jöttem hazafelé,
Egy fiatal pár volt velem
A kupéban – az ablakot
Lehúzták és a friss szelet
Kacagták – én szóltam nekik,
Csukáják be, mert fázom, de ôk
Kacagtak rajtam, az öreg
Abbé sem volt fontos nekik
És én csak úgy védtem magam,
Imádkoztam szelíd latin
Imákkal értük – Cosima,
Ne szólj miattuk! Az a bűn,
Amit többször szándékolunk,
Amit megbánunk azután –
Ôk nem vétkeztek ellenem,
Kacagtak csak, szerelmüket
Élték, ahogy én éltem át
Nagyon régen, vagy tán soha – (nagyokat köhög)
Cosima: Ne is fáraszd magad, apám,
Inkább én mondok el neked
Egy-két apróságot a nap
Zsongásából – Nem is tudom,
Hol kezdjem. A vendégeket
Soroljam fel?
Liszt: Azt, Cosima,
Sorold fel a vendégeket,
Legalább a szemem megett
Átélem újra sikered,
Richárd nagyságát –
Cosima: Különös,
Ember lehet Brazília
Császára, kissé nôies,
Szereti a virágokat,
Sok asszony és sokat fecseg
Személyérôl – Különösen
Kitüntetés szegény Richárd
Szívének a trónörökös
Megérkezése. Mindenütt
Zászlók lobognak, a világ
Ünnepli, azt az életet,
Dicséri azt a szellemet,
Amit ti ketten, te meg ô,
A népeknek álmodtatok –
Liszt: Ne túlozz, Cosima – Ha én
Segítettem valamiben,
Kötelességem volt csupán,
Árnyék volt jóindulatom
Richárd megett, árnyék, szelíd
Segítség jósorsom szerint,
Hogy ô írjon helyettem is –
Cosima: Mint minden bölcs és óriás,
Nagyon szerény lettél, apám –
Jövôrôl álmodoztatok
A három jóbarát s te vagy
Csak az élôk között. Maradj
Velem, szükségem van reád –
Liszt: (felhorkan)
Látod, hogy nem segíthetek
Az orvosok s receptjeik –
Cosima: Tudnak s fognak segíteni,
Csak higgy nekik, apám –
Liszt: Lehet
Nem-hinni bárkinek, ha jót
Akar? De kérlek, Cosima,
Ha van egy kis konyak, ha adsz –
Cosima: Tudod, apám, az orvosok
Megtiltották – a szívedet
Ne fáraszd! Majd ha jól leszel,
Megint kapsz. Most maradj nyugodt – (simogatja apja arcát)
Liszt: Nyugodt vagyok már, Cosima.
A karnagyok vigyázzanak,
Hogy a fúvósok ércesen
Fújják a hangszert – nem szabad
Egy hangot sem veszíteni
A bűvöletbôl –
Cosima: Igazat
Mondasz, apám – kearmesterek
Beszélték el tegnap nekem,
Hogy néha-néha fáradóbb
A zenekar – Hogy gondolod,
Mit kell ilyenkor tenniök?
Liszt: Csak az fárad, aki nem él
A műben – Ha megérttetik
Tristán boldog káprázatát – (hangos köhögésbe fullad, arca eltorzul, feje erôtlenül félrebillen, újabb köhögés rázza)
Cosima: (Mihálynak hátraszól)
Mihály, az orvost!
Mihály: (felugrik és kimegy) Igenis –
Cosima: (a félreforduló fejet visszaigazítja egyenesre, kutatja apja arcában az élet értelmét)
Ez a halálos révülés,
Ez a testetlen fájdalom,
Mikor az élet távozik –
Hallottad hangom, jó-apám?
Szeretném még elmondani,
Hogy én – (könnyezve fogja apja kezét)
Orvosok: (bejönnek, az ágyhoz mennek)
Cosima: Nem eszmél, nem kér, nem felel –
1. orvos: (a pulzust fogja)
Amit az ember megtehet –
2. orvos: (az 1. orvosnak)
Segíthetünk, a szív körül
Talán használ –
1. orvos: Igen, talán. (Injekciót adnak be Lisztnek, várják, amíg a hatás jelentkezik)
Liszt: (lassan eszmél, a férfiak felé fordítja tekintetét)
Az álom lassan csak homály,
Mosolygás alig színezi,
Ez már nem is emlékezés –
Nagyon-nagyon fáradt vagyok –
Cosima: Kifáraszt egy-egy lázroham,
De ez már gyógyulás jele –
Liszt: Nincsen már senkisem velem –
Cosima: Nézz csak körül – mindannyian
Veled vagyunk – az orvosok
Segítenek, itt van Mihály,
Itt vannak a gyerekeim,
Jönnek, ha látni akarod
Ôket, vagy itt van a kis Lina,
Linocskád – (az említésre Mihály az ágyhoz lép)
Nézd, itt van Mihály
S ha kell Whistet játszik veled –
Liszt: (fáradt mosollyal arcán)
Derék fiú, ez a Mihály!
Pestre, mikor megyünk, Mihály?
Mihály: Egy hétre felgyógyul az Úr,
S hazamegyünk –
Liszt: (erôtlenül felemeli a kezét és legyint)
Te sem hiszed.
Cosima: (az orvosokra néz, azok lemondó válasza után vígasztalja apját)
Apám, érzed, hogy szeretünk?
Liszt: Érzem, de ez már nem segít –
Mi ez a szörnyű hangzavar?
Miért beszélnek ennyien?
Nagyon zavar a nagy tömeg!
Cosima: (fejével int az orvosoknak)
1. orvos: (meghajlik, Mihályba karol és a szoba másik végébe mennek)
Mutasson nékünk egy szobát,
Ahol elvárhatunk –
Mihály: (szótlanul kivezeti a két orvost)
Liszt: (körülnéz) Most már nincs lárma – csendesebb
A ház – most már magunk vagyunk?
Cosima: Magunk vagyunk most – egyedül –
Apám, hogyan érzed magad?
Liszt: Köszönöm, lassan Cosima –
Az ember érzi, tudja is,
Hogy ráköszönt a cimbora,
A jó halál –
Cosima: Ne mondd, apám!
Kicsit meghűltél, az igaz,
Egy-két nap eltart lázasan
Gyengélkedésed –
Liszt: Cosima,
Ne vígasztalj! Én már tudom,
Hogy nincs tovább – lélegzetem
Erôvel járja torkomat,
Boszorkány izzad mellemen,
Száz sejtésem szívem helyén
Csak össze-visszaver, veszélyt,
Szemérmes izgalmat jelez –
Cosima: Fáradt vagy, mért nem alszol el?
Liszt: Szeretném még elmondani,
Leírni azt a dallamot,
Amit most érzek, Cosima!
Cosima: Mit érzel most, apám? –
Liszt: – A gyászt
Eltűnô életem felett –
Szeretném visszahajtani
Az évek nagy kerekeit
Doborjánig – onnan talán
Megint a megtett utakon
Botorkálnék a sír felé,
De már ôrizném lelkemet
S termelném benne a magányt –
Cosima: Már tisztelik magányodat –
Liszt: Mert már szegény vagyok s halott,
De nem tisztelték csendemet,
Amíg pénzt adtak szívemért –
Cosima: Sokan szerettek, jó-apám –
Liszt: Számomra a világ kihűlt,
Üres lett, lassan, hűtlenül
Meghaltak mind-mind – Itthagyott
Fiam, anyám s nem érezem,
Hogy mások értem éltek-e,
Csak azt tudom, hogy nem segít,
Nem is segíthet senkisem –
Cosima: Aki könnyíthet lelkeden,
Azonnal eljön – hívhatom?
Liszt: Senkit ne hívj már, Cosima!
A végsô pillanatban is
Élem legbelsôbb sorsomat,
Mert mást nem élhetek – Soha
Hazudni nem tudtam, soha
Nem vágytam megmásítani
Hibáimat – az Isten is
Megérti, ha nem mondom el
Másképp, szépítve, csak azért,
Mert másoknál ez így szokás – (felcsuklik benne a köhögés, Cosima zsebkendôt nyújt Lisztnek, feje alatt a párnát megigazítja)
Köszönöm, néked, Cosima!
Cosima: Az orvosságot, jó-apám!
Liszt: Testem már nem gyógyítható –
Cosima: Hogyan beszélhetsz így, apám!
Benned mindig volt annyi hit,
Hogy gyôztél – most is lenni kell
Szándéknak az élet felé –
Liszt: Hitem elhagyta székhelyét,
A földrôl elszállt messzire,
Még nem tudom, hová, de már
A dallamot, a színeket
Az új hazából ismerem –
Cosima: Tudod, hogy itt vagyunk veled,
Richárd is mondta, a halál
Percében, hogy téged szeret
És nem fog elfelejteni –
Liszt: Ô már régen találkozott
Tristánnal, a felhôk megett,
A szem határán túl hiszik
Egetkérô szerelmüket –
Az ég régen megnyílt nekik – (tágranyílt szemmel elrévedôn néz messze)
Cosima: Apám, nemrég itt volt Lina,
Tudod, Scmalhausen Lina –
Liszt: Igen, emlékszem, Cosima,
Mi van vele?
Cosima: Kottáidat
Másolja, leveleidet
Megválaszolja s arra vár,
Hogy útnak induljon veled
Koncert-körútra –
Liszt: Csitri-lány –
Szelíden és szemérmesen
Megmosta a sebeimet,
Virrasztott éjszakáimon,
Mikor álmatlanság gyötört –
Hol van Lina? Mi van vele?
Hívjátok! Látni akarom! (felindultan felül, újabb köhögési roham rázza meg)
Nagyon hálás vagyok neki –
Cosima: (int Miskának, aki nesztelenül kimegy)
Azonnal itt lesz, jó-apám!
Maradj nyugodtan, úgy hiszem,
Nem ment haza –
Liszt: Nem engedem,
Hogy itthagyjon – nem engedem!
Lina: (megette Miskával, belép, az ágyhoz közeledik elfogódottan)
Hívott, Uram?
Liszt: Igen, Lina –
Szeretném, hogyha a halált
Az ajtóból elküldené –
Lina: (Cosimára néz)
Itt nem jár a halál, Uram!
Liszt: A testét én se láthatom,
De már érzem tekintetét,
A két szemét a lelkemen –
Lina: Ilyen a holdas éjszaka
Nyáron, mester – hová megyünk,
Ha felgyógyul? – Hová megyünk?
Liszt: Párizsba hívtak, Pesten is
Barátok várnak –
Lina: Elmegyünk –
A Legendát vezényeli,
Meg az Oratóriumot
Krisztusról –
Cosima: Elmúlik a láz
S mehettek újra. Jó-apám!
Ezt mondta ma az orvos is –
Liszt: Ezt mondta? (köhögési roham fojtogatja)
Ez már nem igaz!
Nem ôszinték az emberek –
Lina: Nekünk hihet még, Monsieur!
Liszt: (közelebb hívja a kezével, megsimogatja az áldozatos Lina haját)
Nagyon jó volt hozzám, Lina –
Ha majd az égi zenekar
Eljátsza nékem Parsifált,
Mindig magára gondolok –
Azt majd Richárd vezényeli – (saját szavaitól, vagy a láz újabb kitörésétôl ideges lesz, görcsösen megfogja Cosima és Lina kezét)
Nem fogtok elfelejteni?
Cosima: Lehetne elfelejteni
Téged? – Itt vagy és itt maradsz
Közöttünk – Igaz ez, Lina!?
Lina: Igaz – nem hagyjuk el soha –
Liszt: (könnyekkel küzdve)
Lina-Linocskám – angyalom!
Doborjánban, valamikor
Futkostam pillangók között,
Csodás szárnyukkal messzeszállt
Ezernyi álmom is, de én
A földön álltam – az anyám
Vigasztalt veszteségemért
Csókjával – (egyre gyorsabban beszél, felül a levegôt lihegve kapkodja)
– Egy vasárnapon
Cigánynépség szekerein
Vonult keresztül a falun –
Egyik sátorban egy leány
Nagyon szép volt és nevetett,
Valami nótát énekelt,
Fekete volt a két szeme
És én nagyon szerettem ôt,
De mert nem mondtam meg neki,
Kacagta bámulásomat –
Késôbb találkoztam vele,
Hogy is volt? Ismét énekelt: (lázas, rekedt hangon énekel)
Hagy el szerelmed, hű szívem,
Felejtsd el ezt a néma lázt,
Nem emlékszel majd könnyesen,
Miért tüzelt a lángolás –
Megváltozik a lány szíve,
Ígérete pacsirta-dal,
De vágya elszáll messzire,
Jövôre más lesz, mint tavaly –
Cosima: (könnyes mosolygással biztatja apját)
Apám, nagyon boldog vagyok –
Liszt: Jövôre más lesz, mint tavaly –
Minden más lesz – én nem leszek –
Lina: Együtt koncertezünk, uram –
Liszt: Kicsi konyakot kérhetek?
Cosima: Az orvos még nem engedi –
Liszt: Az orvos már nem érti azt,
Ami bennem következik –
Mihály, no – Miska, merre van?
Mihály: (Cosima parancsára vár, hogy mit tegyen)
Én itt vagyok, Uram!
Cosima: Atyám,
Ahogy parancsolod, Mihály
Itt van –
Liszt: Ha holnap indulunk,
Minden rendjén legyen, Mihály,
Miskám –
Mihály: Tudom, úgy lesz, Uram –
Liszt: Hazamegyünk, haza, Mihály,
Pedig most tudnám mondani
Az élet értelmét helyes
Szavakkal, látom a világ
Illúzióját, lényegét –
Itt fekszenek a dallamok
A szívemen – Hol a papír
Leírni ôket, hol van két kezem 
Ölelni szédült múltamat – (levegôbe kapaszkodik, erôlködik felülni, majd felugrik, lányát sodorja útjából, Miska igyekszik feltartóztatni, ôt is leteperni igyekszik)
Mindig harcoltak ellenem,
A számra tették kezüket
És nem mondhattam azt, ami
Belülrôl régen fojtogat!
Engedjetek, engedjetek,
Sainte-Crique gróf gúnyolódhatott,
A pápa is imádkozik,
Epével említ a király,
Mert nincsen senki, senkisem,
Aki engem megértene –
Mihály: Feküdjön vissza, jó Uram,
Az izgalom megárt –
Liszt: (a levegôbe meredô szemmel) – Mihály,
Ne bánts – nagy fényességeket
Lát két szemem – (hörögve inasa nyakába borul)
– Engedjetek,
Még egyszer el kell mondanom,
Miért is éltem – lelkemen
Miért tombolt a szenvedés – (síró arccal néz messzire)
Cosima: (asszonyi tehetetlenséggel)
Fektesse le, Mihály!
Mihály: (átfogja a corpulens embert és vinné ágyához)
Uram,
Nyugodjék meg –
Liszt: Engedjetek,
Mihály, nem hallod, énekel
Tristán – Tristán ez vagy Richárd?
Te értesz ehhez, Cosima!
Te mondd meg, merre ment Richárd?
Cosima: Nem búcsúzott el, jó-apám,
Majd megtudjuk, hogy merre ment –
Liszt: A hangját hallom, énekel!
Cosima: Feküdj ágyadba most, apám –
Liszt: Engedjetek, én elmegyek – (maradék erejével birkózik Miskával)
Cosima: Mihály, legyen nagyon erôs!
Liszt: Ó, összefogtok ellenem!
Itt hagylak! Hol a kofferem?
Megyek le délre, Carolyne
Nem halt meg még – ô még szeret –
Cosima: (zokogva) Szeretlek én is!
Liszt: Nem hiszem!
Már nem hiszem – (eszelôsen dadogva)
Már nem hiszem –
Engem már senki nem szeret, (Miska az ágyra fekteti és ôrzi)
Csak a Teremtô, végtelen
Erô – Halljátok! Ô szeret!
Cosima: (apja verejtékezô homlokát törli zsebkendôvel)
Mihály: (a hörgést figyelve)
Az orvosért ne menjek el,
Nagyasszony –
Cosima: (visszafordul Miskához)
Késô – vége van –
Mihály: Azért én mégis elmegyek –
Cosima: Maga maradjon, eljön ô –
Liszt: Itt vagy még, élsz még, Cosima?
Cosima: Örömmel hallom hangodat –
Liszt: Tudod, minden csak kezdete
A végtelennek – álmaink
Feszítik szét formáiból
Az elmúlást és megmarad
Újabb vágyakban a jelen –
A testi bánat és öröm
Ruhát rak a lélek fölé,
Szelet fúj vágyaink alá
A szerte-szét folyó idô,
Szemünk elé a csillagok
Ragyognak távolságokat
S mikorra mindezt értenénk,
Mint húnyó láng ellobbanunk –
Szeretet és a szerelem
Bánatra intett engem is –
Cosima, hallod, énekel
Tristán – csodálatos zene,
A lelkemet ô lopta el –
Tristán, Tristán – én meghalok – (lehunyt szemmel hörögni kezd)
Cosima: (síró hangon imádkozni kezdi az Ave Maria-t)
Orvos: (belép, szótlanul az ágyhoz megy, megfogja a haldokló kezét, némán nemet int Cosima felé, visszaengedi az erôtlen kezet az ágyra)
Már nincs sok hátra, asszonyom –
Cosima: (hangos zokogásba tör ki)
Mért büntetsz meg, Istenem –
Liszt: Nem értetek meg, emberek,
Halljátok, Tristán énekel,
Tristán, Tristán – (mély sóhajtással elhal)
Orvos: (elôveszi óráját, a pulzust vizsgálja)
– Kiszenvedett –
Egy óra öt perc, asszonyom –
Cosima: (Miskával együtt zokogva gyászolja apját)
Lina: (eddig a sarokban elhúzódva, mély együttérzéssel szemlélte az agóniát, most elszántan elôrelép az ágyhoz, leveszi ruhájáról a nefelejcs-csokrot, Liszt keze közé teszi, összekulcsolja azt kereszt-alakra és kicsit magának, kicsit búcsúzóul)
Övé volt minden életem,
Megtűrt, rajongó szívemet
Lángolni hagyta – testemet
Cirógatta szelíd keze,
Hálásan nézett a szeme
S most nincsen – meghalt – itthagyott –
(zokogva ráborul a halottra)
Cosima: Lányom, hagyjuk nyugodni ôt!
Békét, nyugalmat érdemel –
Lina: Szeretem, most is szeretem –
Odaadtam volna mindenem –
Cosima: (int Miskának, aki kivezeti a síró lányt)
Majd jöjjön vissza még, Mihály! (az orvoshoz)
Doktor, ha ön segítene –
Orvos: Nagyon szívesen, asszonyom!
Cosima: Ma jön meg a bajor király,
Holnap lesz a bemutató,
Az ünnepi hangulatot
Nem bonthatjuk meg –
Orvos: Asszonyom,
Talán csendben temessük el?
Cosima: Ez volt végsô szándéka is,
Csendben, magányos éjszaka,
Ahol majd nem hangzik zene,
Csak csillagok virítanak
A bánat és Isten helyett –
Orvos: Megyek és mindent megteszek – (mély meghajlással távozik)
Cosima: (egyedül marad a halottal, megigazítja fejét, haját elrendezi, ruhája ráncait kisimítja)
Anyám után mentél, apám –
Ha tested távol is marad,
Lélekben majd találkozol
Anyámmal – majd mondd el neki,
Hogy a szerelem szeretet
S ha két ember találkozik,
A perc szül bennünk végtelen
Vágyódást, elmúlás helyett
Közös és fényes álmodást –
Richárdé most is a szívem –
(lehajtja apja kezére a fejét és keservesen sír)


Vége!

