
sonyi Mihály portréját, emlékét hagyja az utókorra és ezáltal a velük azonosuló
önmagát.

Utolsó budapesti napján, 1886. március ll-én délelőtt elment a pesti ferencesek
templomába és hosszasan imádkozott. Aztán sokáig melegen járatta körül tekintetét
a neki régóta kedves templomban. Búcsúzkodott? Ide kívánt temetkezni? Már több
mint tíz éve kiszabatta a ferenceseknél halotti öltönyét. Azért szabatta ki itt, hogy
anélkül temessék el másutt?

Éjjel elutazott utolsó, nyugati diadalútjára.
Nem hozta vissza a vonat, sem élve, sem holtan. Porai messze földben szunnyad

nak. Nem a mi hibánkból, nem az ő akaratából. De rajtunk áll, hogy szelleme köztünk
éljen, és annyiszor megrohamozott soraink ne inogjanak meg kultúránk és népünk
védelmében.

Két régi írás Liszt Ferencről

Mind a kettő 191l-ben, a múvész születésének századik évfordulójára készült, s mind
a kettő kimagaslik a jubileumi cikkek alkalmi tömegéből. Két erős szólam, mely ma,
a százhetvenötödik évfordulón is figyelmet érdemel: újraközlést, korrekciójaként a
szakirodalomnak, me ly megfeledkezett róluk.

Az egyik írás Szomory Dezsöé: a Nyugatban jelent meg. Szerzöjéröl tudtuk, hogy
személyes ismerőse, "úgynevezett tanítványa" volt Liszt Ferencnek; az évfordulói
megemlékezést, mondhatni, el is várhattuk tőle. A másik írás Lovik Károlytól való, a
Magyar Figyelő lapjairól, s ez már meglepö, mert a kitűnő novellista zenei érdeklődé
séről eddig nem szólt a krónika, az irodalomtörténet ugyanis mindmáig feltáratlanul
hagyta publicisztikai és tanulmányírói munkásságát.

Két írói mú Liszt Ferencről, egy személyes vallomás és egy gondolatfüző tanul
mány, bizonyságául annak, hogy a "hírhedett zenész" hatása messze túlterjedt a mu
zsika szakmai körén. Érdekes, hogya két különbözőmüfajú írás szerzöit azonos kér
dés foglalkoztatta: Liszt Ferenc magyarsága.

Szomory válasza tagadó. A zeneköltöt szerinte csak a születés helyének véletlene
füzi hozzánk, alkotásaiban "isteni sas"-ként szárnyal, aki "ideálisan szabad volt és
mert is szabad lenni", a nemzeti kötelékektől is. Lovik mélyebbre tekint, s azt vizs
gálja, irodalmi példákon és a zenében: "mi teszi tulajdonképp magyarrá a művésze

tet?" Semmi esetre sem a magyaros külsöség, a népies sallang (a "kelmeiség", mint
Erdélyi János mondaná), hanem a tehetség alaprajzában, keresztmetszetében mutat
kozó hazaiság (melyet már Kölcsey megkövetelt az írótól). Ezt az "architektonális jel
lemvonás"-t látja Lovik feltünedezni Liszt Ferenc müvészetében, s példájából kiin
dulva mintegy Bartók útját egyengeti és jósolja meg (l911-ben!): "A magyar szim
fonikus zene, a magyar opera megteremtöje az lesz, aki muzsikájának jellemében, stí
lusa vérkeringésében, tehát nemesen burkolt formában, jeleníti meg előttünk a haza
levegőjét, lakosainak lelkét, korának szellemét .. :'
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A két eltérő konlúziójú írás abban megegyezik, hogy mindkettönek a szerzöje - lí
rai módon - a saját hasonlatosságára formálja Liszt Ferenc képét, önnön ars poeticá
ját és életszemléletét ruházza reá: Szomory a maga kalandos és lebegő szabadságesz
tétikáját, Lovik a művészetvallás szecessziójának filozofikus elvét. így van ez rendjén;
az igazán nagyoknak, amilyen a zongorahős volt, nagysága éppen abban áll, hogy ar
culatukon minden törekvés, minden kor felismeri a maga büszke és esendő vo
násait ...

LS.

SZOMORY DEZSŐ

Liszt Ferene

Liszt Ferenc, ha szabad bevallanom, legfinomabb emlékeim közül való - titán zon
gorász, aki benne van az életemben, mint egy fénylő toronya tengeri éjszakában.
Benne van az életemben - ennek nincs nagyobbszerü jelentősége, sőt legjobb volna
lemondani a hideg ítélkezés javára, s nem az egyéni érzés kis szögletéböl látni és fi
gyelni az embereket és dolgokat.

Holott az igazi csengés e nagy zenésszel szemben csak az lehet, amit a szív érez és
fog fel az ő brilliáns s mégis fájdalmas életéből, amelyben minden realitás, s az ő ki
fürkészhetetlen genialitásából, mely úgyszólván egy múzeumi ereklyének maradt. És
még egyszer, csakis a magán-érzés döntő és kedves, Lisztre emlékezvén, s ami ezen
túl van, vajon lehetne-e más, mint egy csomó üres szó, tumultuózus tévedés s tanári
tájékozatlanság, öröm nélkül, lendület nélkül, ahogy a szornorú tudósok szoktak. A ri
deg és ostoba ítélkezők frazeológiájában van, igaz, egy konklúzió: az tudniillik, hogy
Liszt Ferenc, mint minden vándor-művész különben, romantikus egyéniség volt, s
továbbá, hogy az élete - az ő élete! - hasonlatos amaz olcsó és könnyu tárcaregények
hez, amelyekben a szerzö jóvoltából a hősnek minden sikerül. Ki vitatná ezt, s mi
csoda ember volna az, aki ilyenben vitatkozna?

De minthogy a lényeg mégis az, hogy az életem benne van az ő nagyszeru emléké
ben, csak ehhez térhetek vissza, bár ez is csak, elismerem, zavaros ügy, s nem is je
lent többet egy Heine-féle idézetnél. mely mindig jelent valamit. Nyilván ismerni
méltóztatik azt a régi történetet, mikor Heine Henrik a hajdani szélmalmot látta meg
s így kiáltott fel szegény: "A malom összeomlott, s nem maradt meg belőle csak a szél!"

Oh, a szél, éppen ez az, tessék belátni, ami fontos a nagy romok körül, az illatos
szél, ami átfújja a márvány törmeléket s a vad növésü repkényeket rajta lágyan meg
remegteti ...

Mikor hajdan Londonban, egy obskurus boarding-house asztalának legvégében ül
tem egymagamban, gyakran hallottam a többi boardosok részéről titokzatos jelzések
között, melyek felém irányultak, ez ájtatosan elbámuló s langyosan irigy szavakat:
"Du you see this pale fellow there, he is certainly a son of Liszt."

Ez idő tájt csakugyan külső látszatok bizonyos atyafiságba hozhattak Liszt Ferenc
cel, és abban nekem is volt valamelyes prestige-em, hogy dús hajam a nyomorban
sörény formájúvá nőtt. Továbbá az eklatáns emberekhez és az ő müvészetükhöz való
ragaszkodás talán némi fizikai refleksszel is feldíszíti az embert, mert az igazság az,
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