
Már rég, még hajdan, amikor hosszú esztendők kóborlása bennem is elmetszette a
honi fonalakat, s egy rnesszi távlatból nézve a három hegy s négy folyó hazáját, min
den rnerö kimérának tűnt. Ez akkor volt, amikor Londonban zenéltem, s az élettől

fáradt boardosok felém pislantottak az asztalnál este: "He is certainly a son of Liszt."

LOVIK KÁROLY

Liszt Ferenc körül

Ha a kiváló emberek nagyságát azzal lehetne és szabadna megmérni, hogy mennvi
adag nevetségességet bírnak el, Liszt Ferenc ebből a szempontból is kielégítené az
utókort. Gyors élete, amelynek időbeli határai szinte úgy zsugorodnak össze, mint az
örökkévaló elemekéi, tele mosolygó színfoltokkal, rikító árnyékokkal, s a díszkardos
abbé, akinek több rendjele volt, mint a legöregebb vasúti portásnak, akit Heine a
kölni Amphionnak, az Erard-zongorák istenostorának nevezett, aki a női szíveket. a
billentyűket és a elaque-ot egyformán becsülte, uralta és szolgálta, a maga részéről

mindent megtett. hogy dicsőségének babérfái ne nőjenek az égbe, hogy alakjának
méter-mértékét ne kelljen a csillagokbóllehoznunk. Hogy neve mindezek ellenére
gyorsan ment át a történelembe, sőt, ami annál több: a folytonosan változó köztu
datba, tehetségének és hatásának emberileg nagy és érdekes bizonyítéka. Ha pedig
azt szeretnök, hogy élete ne petrifikáltassék, hogy pályájának hullámai tovább rezeg
jenek, s az utókor a csodálás vasárnapjához a hétköznap megértésén át jusson el, ez
zel csak azt a természetes vágyat fejeztük ki, hogy úgy akarjuk emlékét magunk kö
zött látni, amilyen annak eredetije volt: élénken, színesen, az élet utöereivel, a földi
sors erényeivel és hibáival összekapcsolva. Liszt Ferenc földi tevékenysége és muvé
szete annyira az életet, a rezgést, hatást és visszahatást jelentette, hogy az emléke
zetbe burkolt halottat is csak az élet kellékeivel fölruházva szeretjük elképzelni s a
művészeti múltidöbe beállítani. Mindenesetre jelentékeny erőpróba valaki földi pá
lyáját így megmérni, anélkül, hogy azt egyúttal ki ne mérjük is, de Liszt Ferenc alakja,
ez a vasból és éterből kialakuló árnyék-szebor. míg köztünk bolyongott, már megállta
a próbát, s mégúgy meg fogja állani poraiban, amikor a kegyelet és a tisztelet nerntöi
jönnek segítségünkre.

Liszt hibái között első helyre teszik a cigányokról és zenéjükről írt munkáját. A leg
többen e dolgozatban nemzetárulást látnak, és méltánylandó az a jóakarat, amellyel
egyesek Wittgenstein hercegnő számlájára könyvelik e müvet. Nem lehet hinni, hogy
Liszt Ferenc, aki minden alkotásában független és dacos, épp ez egy alkalommal haj
lékony lett volna, és ha mégis eltürt módosításokat, azokkal nem azonosította volna
magát. Mentségéül inkább azt mondhatnók el, hogy Liszt magyarsága álalában eről

tetett volt, hogy élete java részét külföldön töltötte, hogy szelleme idegen forrásokon
táplálkozott és idegen folyamokba torkollott bele, ezzel azonban a nemzeti büszke
ségnek és az igazságnak nem tettünk szolgálatot. Sokkal valószínűbb és becsülete
sebb az a magyarázat, hogy Liszt Ferenc művészi magyarsága - vagyis a munkáiban
található hazai vonatkozás - mélyebben fekszik, mint azt az etnográfiai és hangtani
ólomzár jelzi.

A kérdés mindenekelőtt az lenne: mi teszi tulajdonképp magyarrá a muvészetet?
Miért magyar író Mikszáth, akinek emberei "jól néznek ki", miért az Petőfi és Jókai,
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akik a germanizmusokra nem lőnek csöszpuskákkal, sőt azokat úgy megtűrik ereszök
alatt. mint a gazda a cseresznyepusztító. de mégis a házhoz tartozó. annak életébe
belenőtt verebet, miért magyar Mukácsy Krísztus-képeiben, és miért magyar Gold
mark könnyen. érzelmesen lobbanó. a részletek ezer fényjátékaiban felolvadó zenéjé
ben? A felelet az. hogy tehetségük alaprajza. keresztmetszete magyar. hogy gondol
kodásuk. levegőjük. fölfogásuk gyökerezik a hazai földben. üt keresztül a tárgyon. a
stíluson és a hangszeren. amelyen megszólalnak. Ez az architektonális jellemvonás
kapcsol össze bennünket velök. s az tenné munkáikat magyarokká még akkor is. ha
idegen nyelven. prozódiában és környezetben bukkannának is föl.

Liszt Ferenc müveinek lelke csak ebből a szempontból becsületesen magyar.
Faustja így kerül német földről a Duna és a Tisza közé. részletfestésének kígondolás
ban nagy. megoldásban eső lobbanásai, zenéjének előkelő analitikája így füzödnek
lelkünkhöz. Kétnegyedes és négynyolcados rapszódiái már hangjegyekre írt tósztok
hoz hasonlatosak. A Hungaria szimfónia barokk kertészetre emlékeztet. amely vad
virágokat gránátosok magasságáig akar tenyészteni. A népies magyar zene raffinálása
neki nem sikerült. aminthogy az ilyen kísérletek a müfajok harcát jelentik. meddő
küzdelmet, amely végeredményben csak legyőzötteketösmer. A népies magyar zene
alaprajza az egyszerűség, a líra. a kis világ. az önmagába visszatérő lelki folyamat.
Népiességéből csak úgy emelhetjük ki. ha gyökerét elpusztítjuk. A magyar szimfoni
kus zene. a magyar opera megteremtőjeaz lesz. aki muzsikájának jellemében, stílusa
vérkeringésében. tehát nemesen burkolt formában jeleníti meg előttünk a haza leve
gőjét. lakosainak lelkét. korának szellemét. aki hangjegyei fejeivel a magyar társada
lom ezer és ezer körzetének mintegy izobar pontjait tudja megadni. anélkül, hogy
külsö megjelenésében etnográfiai és hangtani törvénykönyvekre helyezkedne. népies
sallangokba burkolózna.

Ugyanez a helyzet nagyjában a hang másik otthonában: a nyelvben. A kérdés: hol
kell a nyelvnek fejlődnie. hol kell lelkét keresnünk. a népben-e vagy a szellemileg
vezető osztályban. sok tollat megmozgatott. sok érvet hadi mezbe bújtatott. Nagy
tábor a népben keresi a gyökereket. sőt a lombokat és a virágokat is, mások. és az a
kisebbség. az irodalom munkásaiban, A felelet itt egyszerubbnek látszik, mert a nyelv
müfajba való kapcsolás nélkül is él, míg a zene nem általános érintkezési, hogy úgy
mondjuk forgalmi eszköz és a köznapi léthez kevés köze van. Voltaképpen azonban a
válasz itt is éppen olyan nehéz és éppen oly tüzetes indokolást kívánna meg. mint a
zenei résznél. s a helyzetet súlyosbítja. hogy a nyelv. ellentétben a zene arisztokrati
kus egyoldalúságával, két irányban szolgál, mint a beszéd és mint a toll eszköze, sőt

mind a két formában nemesebb és köznapibb köntöst ösmer. Messzire vezetne e
tárgy részletes elemzése. így csak egy-egy érdekesebb pontot szeretnék előtérbe ál
lítani.

Ha figyelemmel kísérjük néhány nagyobb és döntő hatású nyelvújító müködését,
teszem azt a Lutherét, a Goetheét vagy a Heinéét. azt látjuk, hogy nyelvök az ő saját
szellemi termékük volt. amelyben a népies vonás megvan ugyan. de csak mint egyik
ere annak a sok forrásnak. amelyből e férfiak inkább erőt. mint színt merítettek, míg
megnyilatkozásuk főeszközeit tehetségükben kell keresnünk. Speidel, ez a vadvirá
gokkal ékesített, pompás gondolkodó gép. egy helyen Grimmről azt írja, hogy köny
veiben az ember a németség összes kutainak zubogását hallja. Ugyancsak ő az, aki azt
mondja, hogy amint gondolkodásban. születésben vannak arisztokraták. úgy a nyelv
nek is megvannak a maga arisztokrata kifejezései. E két látszólag össze nem tartozó
mondatot úgy kell értelmezni. hogy a nyelvmüvésznél a népies elem csak anyag.
amelyet a lángész elemeire bont. átgyúr, a maga képére ver. míg a kontárnái a nyelv
kész eszköz. befejezett folyamat. megelevenedett szótár, amely azonban még akkor
sem fog színt adni. világítani. lelkes beszéddé válni. ha a legmagyarabb vidék termé
sét szedi bokrétába.

657



Az író, akinek első kötelessége, hogy mintaszerü házaséletben éljen a nyelvvel.
gyakran érzi, hogy a népies nyelv megbecsülhetetlen érintkezési, elbeszélési eszköz,
derék bajtárs a párbeszéd megrajzolásában. a részletek nyugalmas kibontakozásá
ban, de ott, ahol gyors és gőgösen hideg ítéletre, beretvaéles megkülönböztetésre,
ahol átmenetekre, világító és a lelki rezgésre ható színfoltra van szükség, cserben
hagyja. Ez lesz talán az oka annak is, hogy az úgynevezett tudományos nyelv nem tud
kifejlődni. Ahogy akor és az idő halad, s az egyén a lélek arisztokratájává, gyakran
autokratájává lesz, annyival több és több, új és újabb fogalom, viszonylat támad, s a
megfelelő hangtani képet nem tudjuk megtalálni a lassúbb menetü nép rétegeiben.
Itt a költőnek, a müvésznek kell átvennie a vezetést és kibővíteni a szótárt, színessé,
rugékonnyá, festői hatásúvá tenni a rideg betüket. Az angol. a francia és a német ab
ban az időszakban, mikor költői nemigen voltak, s a szellem gyorsabban repült, mint
ahogy a nyelv mozgott, a Iatinhoz, göröghöz. részben az egymás nyelvgyökereihez
nyúlt. Nálunk ez nem lehetséges, ellenkezik a nyelv jellemével, belső szerkezetével, a
köztudattal. így tehát nincsen más szó-forrásunk, mint a nép s a költészet. Az előbbi

megteszi a magáét, az írói nyelv azonban Arany János óta lassan, sokszor modorosan
fejlődik, és külsö megjelenésében javarészt még ma is az, ami a Toldi idejében volt,
legföljebb földíszítve egy csomó értékes népies elemmel, amelyet kicsinyek és na
gyok méltánylandó buzgalommal hoztak fölszínre és vittek át a köztudatba. Igazában
azonban mai költőink javarészt szintén csak alaprajzukban, fölfogásukban magyarok,
és itt az a pont, ahol újra Liszt Ferenc müködése jut a tollunk hegyére, s ahol az ő

példája mutatja meg, hogy a magyar irodalom nem jár helytelen utakon, mikor ben
ső szerkezetében próbálja pótolni azt, amit külsőség dolgában a lassan fejlődő nyelv
nem tud meghozni; ha ugyan e pótlás nem ér többet magánál apótolandónál.

A következtetés föntebbi útvonalán, amely a zenét és a költői nyelvet egyik fontos
sajátosságukban párhuzamosan, sőt az egymás tengelyében rajzolja elénk, s amelybe
nagyobb nehézség nélkül a festészetet, a szobrászatot, sőt talán az építömúvészetet is
beálltthatjuk. több állomást tarthatunk. Mindenekelőttazt látjuk, ami minden esztéti
kai vizsgálódás egyik rendes eredménye, hogya müvészetek egy csillagképlethez tar
toznak, egymásból megérthetök. egymás tanulságaival kiegészíthetöek. Amit föntebb
a nyelvről és a zene, hogy úgy mondjuk, faji jellegéröl Ieírtunk, más formában meg
állja helyét a rnüvészetek egyéb megnyilatkozási formájánál. stílusánál. szelleménél.
fejlödésénél, sőt történeti részénél, jelenénél és jövőjénél is. Az így kialakuló tanul
ságokat a tételes életben szabályoknak szokás nevezni; a múlt eredményei alakitják
ki a jövő utait. Veszedelmes azonban a folyton mozgó, rezgő életet paradicsomkaró
hoz kötözni. A müvészet egyik büszke alapvonása, hogy nagy müvekböl és nem nagy
logikai kapcsolatokból alkotja ki törvénykönyvét. Az adott esetben Liszt munkálko
dása vezetett el bennünket a magyar zene olyan szabadelvü megítéléséhez, amely év
tizedek előtt talán még bün vagy legalábbis vakmerőség lett volna. Lehet, hogy újabb
emberöltőmúltával más helyzetről ítélhetjük meg a zenét, s egy lángelme oly utakat,
megoldási módokat tár elénk, amelyeket ma még köd borít. A müvészet szabályai
tehát nem egyúttal a polgári élet szabályai és rájuk azok a taine-i útmutatások, ame
lyek a görög müvészet keletkezését megvilágítják, ma már csak nehezen alkalmaz
hatók.

Taine a görög szellemi evolúciót a környezet talapzatára állította, a lángelme alko
tásainak gyökerét, hogy népszerüen elkoptatott szót használjunk, a milieuben keres
te. A faj, a kor, az intézmények lettek volna a titkos rugók, amelyek az ókori szobrá
szatot a természet második megjelenési formájává emelték. Kiindulópontul ezt a mü
vészi alapot, amely az ember s a természet nemes házaséletét jelenti, elfogadhatjuk;
hiba azonban azt hinni, hogy a szellem mai emelkedett, kijegecesedett, arisztokrati
kus helyzetében e külsö világ hatására szorulna, azt önmagától ne tudná pótolni.
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Amit egykor az ösztön parancsolt reánk, azt ma a halandó szellemi életében az érte
lem, a lélek mélyebb értékeinek folytonos gazdagodása pótolja. Hogy ez a fölfogás
megállja a helyét, két érv bizonyítja. Az egyik, hogy ha a külvilág csakugyan döntőleg

hatna a rnüvészet kialakulására. akkor e téren Görögország ma is első helyen kellene,
hogy álljon. A másik érv. hogy a művészet ezer és ezer éves tevékenységével annyira
átment a népek életébe. annyira körűlszötte azok utait, áthatotta gondolkodásukat.
hogy ma már talán nem a nép a milieu, hanem a rnüvészet. Az egész modern lét ne
mes, méltóságos, független iparkodik lenni, társadalmi berendezkedésünk. törvény
könyveink, intézményeink és magánéletünk a vonalak szépsége, a harmónia, a részek
arányosságának. tehát a múvészi tényezőknek jogara alá helyezkednek. Már a huma
nizmus rnüvészetet jelentett; látszólag társadalmi jelentőségük dacára művészi az
alapgondolata a szocializmusnak, a liberalizmusnak is. Egyes népek karakterénél ez a
hatás szembeszőkö. például az olaszoknal. a franciáknal. amelyeknek faja elvesztette
régi jellemvonását, míg egyes új világrészek. teszem azt Argentína, társas életök
összes megnyilatkozásait müvészeti törvényekre iparkodnak állítani. A mai életnek
nincs egy oly megnyilatkozása, amelyben a müvészetnek több-kevesebb szerep ne
jutna.

És itt újra, s ezúttal sorompót szabva rapszodikus elmélkedéseinknek, utoljára
térhetünk vissza Liszt Ferenchez, akiben a müvészet szuverenitásának egyik neveze
tes tényezőjét látjuk. Müködése, egy-két udvarias engedménytól eltekintve, végered
ményképpen azt rnutatja, hogy minden létező dolog középpontjának a művészetet

képzelte, minden földi megnyilatkozás szabályait a művészet egységeire vezette
vissza, ezzel a szellemi pantheizmus egy új formáját rajzolva meg. Muzsikája így emel
kedik túl a négyvonalas birodalmon és alakul át mintegy a nyolcadik múzsává. Liszt
törekvése az volt: kulcsot keresni a lét minden viszonylatához. megtalálni a rezgést
az utolsó rögben. drótszögben, fahasábban. Bizonyos, hogy ha író vagy festő lett vol
na, tollal és ecsettel ugyane cél felé törekedett volna. A természettudományi iskola
tehát csak látszólag talált benne ellenfelet, végeredményben mind a ketten meg
egyeztek abban: minden földi értéket fölismerni, értékesíteni, megvilágítani.

Liszt iparkodásai talán nem mindenben sikerültek, tervei nagy részét megsemmi
sítette az idő keze, részben a test gyöngesége is határt szabott nekik. Akaratának
idegszálai azonban végigfutnak összes munkáin és belénőttek az elmúlt század lelki
életének legfontosabb sejtjeibe. Ez a nehézkes kűlsejü férfi az akarásban is lángelme;
bátor tehetség, amely fölibe emelkedik a halandó eszközöknek és nem ösmeri mükö
désük földi határait. Ez az oka. hogy tervei nagyobbak voltak, mint fizikai alkotó
képessége, hogy müveiben a kivitel nincsen mindig arányban a koncepcióval. Aki
azonban azt hiszi, hogy az akarat a lélek fölényét, a célnak az eszközök elé való he
lyezkedését, a szellem örökkévalóságát és mindenütt jelenvalóságát jelenti, az tiszte
lettel fog visszaemlékezni e sajátságos férfira, akinek széles és mélyvonalú feje, kű

lönösen a múlt ködén át nézve, oly élénken emlékeztet az ókori tragédia álarcára.
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