
HOZZUK H A Z A LISZT FERENCET! 

«Liszt Ferenc magyar!. .. senkinek sem adjuk Őt oda» — mondta Klebels-
berg Kunó gróf kultuszminiszter a filharmonikusok hetvenötéves jubileumán 
tartott beszédében. 

«Én is a régi, erős fajhoz tartozom, én is fia vagyok e megtörhetetlen nemzet-
nek, melyre — hiszem — még jobb napok is várnak» — írja Velencéből 1838 
májusában Massard Lamberthez intézett levelében Liszt maga. 

És ez a rendkívüli zseni, a magyar és a világzene büszkesége, akinek 
alakja gigászi arányban nő, — idegen földben pihen. Negyvenkét év óta ! 

Idők folyamán többször felhangzott a közvéleményben az a kívánság, 
hogy hamvait haza kellene hozni, de nem vert elég visszhangot s magyar nem-
törődömségből elhamvadt a kilobbant vágy. De most, amikor csupán szellemi 
integritásunkat hagyták meg ; most, amikor csak a magyar zsenialitás fegy-
vereivel tudunk harcolni; most, amikor kifosztottak vagyunk, — minden 
értékünket össze kell gyüjtenünk, hogy megmutassuk és bebizonyítsuk a 
világnak, milyen istenáldotta, milyen zseniális nemzetet akart összetörni. 

Ebben a perben egyik legsúlyosabb koronatanunk mindenesetre : Liszt 
Ferenc, aki olyan diadalmas magyar zászló, hogy évtizedek óta német, vagy 
franciaszínűre mázolgatják nyiltan s titokban az illetéktelenek. 

— Tiltakoznunk kell az ellen, hogy Liszt Ferencet tőlünk elvegyék — mondta 
a kultuszminiszter. Tiltakozni fogunk a zenetudomány, történettudomány 
és zeneművészet könyvekbe fogott módszereivel. Liszt virágzásnak indult 
világkultuszát nemzeti színünk szeplőtelen leplével fogjuk övezni s meg fogjuk 
mutatni mindenkinek a valódi, igazi, magyar Liszt Ferencet. De ezalatt haza 
kell hoznunk drága hamvait! Nem azért, mert most szükségünk van rá, hanem 
hazafias kegyeletből s magyar szívünk őszinte, régi vágya szerint és a termé-
szet örök rendeléséből kifolyólag is, amely azt parancsolja, hogy a földi teremt-
mények nyugovásra arra a helyre térjenek meg, ahonnan származtak. 
Liszt Ferencet magyar föld adta a világnak, magyar földnek kell takarnia 
magyar hamvait. A szellemi kincsekkel rakott magyar portáról az Ö grandió-
zus alakja nem hiányozhatik. Innen, tőlünk kell hogy sugározza fényszóró 
kévéit az őt bámuló világhorizontra. 

Két körülmény is indokolja, amiért most állunk elő nemzeti óhajunk-
kal. Az első : az időpont, a külpolitikai helyzet alkalmassága. Most talán 
sikerrel kérhetjük vissza az idegenektől Liszt Ferencet, ezt a pompázatos zenei 
Corvinát. A másik a kötelesség. Az a nemzeti kötelesség, mely az utókorra 
hárul, mikor az elődök vétkeznek a nemzet szelleme ellen. 

Mielőtt a történeti háttért feltárnánk, olvassuk el Klebelsberg gróf hivat-
kozott beszédének idevágó szavait: 

«Liszt Ferencet senkinek sem adjuk oda! 
Dürer Albert elment Nürnbergbe, az ő családja németté vált, de Liszt 

Ferencet annak ellenére, hogy hazánk történetének mostoha szakában ő is, 
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mint annyi más nagy művészünk, kénytelen volt idegenbe menni, 1867-ben, 
amikor függetlenek lettünk, amikor a magunk sorsának urai lettünk, haza-
hívtuk. Ő magyar ! Gyakran olvasom újabban, hogy a programmzenének, 
a szimfonikus költeménynek, tehát a mi napjaink műfajának egyik megala-
pítója, egyik úttörője, talán maga az úttörője, az új német zenének megalapí-
tója volt. 

Senki sincs, aki nagyobbra becsülné talán e nemzet soraiból a német 
nemzetet, mint én. Szeretjük ezt a nemzetet, mert együtt küzdöttünk vele 
a nagy háborúban és semmi sem kovácsol jobban össze nemzeteket, mint a 
harcmezőkön közösen kiontott vér, de ennek ellenére tiltakoznunk kell az ellen, 
hogy Liszt Ferencet tőlünk elvegyék. Liszt Ferenc magyar! Liszt Ferencnek az a 
dicsősége, hogy a programmzenének, a szimfonikus költeménynek megalapítója, 
úttörője volt, Liszt Ferenccel együtt a miénk. 

Amikor azt látjuk, hogy Bayreuthban ünneplik Wagner géniuszát, 
Salzburg ünnepli az ő nagy fiát, Mozartot, úgy érzem, jól tették a mi szimfo-
nikus művészeink, hogy mai koncertjük műsorát Liszt Ferenc műveiből állí-
tották össze. Dokumentálni akarjuk, hogy a miénk s e mellett tettekkel kell 
bizonyságot tenni. Mi, magyarok, a magunkénak Lisztet csak akkor tekinthetjük, 
ha mi itt magyar földön, Budapesten vagy akár Sopronban megrendezzük a mi 
Liszt-ünnepi játékunkat. A magyar művészet erejével követeljük magunknak 
Liszt Ferenc művészetét nemcsak a vér és leszármazás jogánál fogva. 

Csodálatos, hogy költőinket, a magyar nemzet érzelmi világának igazi 
tolmácsait, mennyire ihlette a nagy magyar művészek, a nagy magyar virtuó-
zok életmunkája. Vörösmarty egyik legszebb ódájában szólította fel Liszt 
Ferencet, a hangok nagy tanárját, hogy vigasztalja ezt a szenvedő magyar 
népet. Utóbb Arany János egyik legszárnyalóbb költeményét intézte Reményi-
hez és felszólította, hogy a zenének nemzetközi nyelvén hirdesse odakinn 
a külföldön, ahol hangversenyezett, a magyar géniusz erejével, a magyar 
igazságot. Az ötvenedik évforduló alkalmával egyik érdemes nemzeti költőnk, 
Ábrányi Emil egy ódában a szimfonikus zenekart mint a lefegyverzett ma-
gyar honvédek pótlóit aposztrofálta és felszólította, hogy mint az ötvenes 
években, mikor fegyverekkel nem lehetett védeni a magyar igazságot, csak 
a hangszerek erejével hirdessék azt továbbra is, mint akkor, a művészet 
erejével. 

A magyar nemzet tragédiája benne van abban, hogy a kiegyezés, Ferenc 
József boldog ideje, után ma megint odajutottunk, hogy a lefegyverzett hon-
védek, a lefegyverzett nemzet helyett önöknek, a magyar művészeknek kell 
a művészet nemzetközi nyelvén a magyar nemzeti igazságokat hirdetniök. 

Ebben benne van a magyar históriának egész tragédiája. A nagy magyar 
hőskölteménynek megvan a nagyszerű refrénje, de megvan az a szörnyű 
ritornellje is, hogy a fejlődések rövid korszakát mindig nemzeti szerencsétlen-
ségek követték. De túléltük ezeket a nemzeti szerencsétlenségeket, mert a nem-
zetek sorsát intéző Gondviselés a nemzeti balsorshoz adott nekünk magyar 
szívet is, amellyel minden más nemzet felett jobban és erősebben tudjuk a 
hazát szeretni. 

Ez a hazaszeretet, ez a klasszikus magyar hazaszeretet szólaljon meg az 
önök hangszerein is ! Vigyék szét Európába és hirdessék más nemzeteknek a 
trianoni igazságtalansággal szemben a művészet nemzetközi nyelvén a magyar 
igazságot úgy, mint azt Arany kívánta Reményitől. De ne feledkezzenek meg 
az itthon szenvedő magyar nemzetről se adjanak, úgy amint azt Vörösmarty 
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kívánta Liszt Ferenctől, nekünk a balsorsban vigasztalást, hogy mélyebbé, erősebbé, 
erőteljesebbé tudjuk tenni a magyar életet.» 

Igy beszélt ma kultúrpolitikánk hivatalos vezére Liszt Ferencről. 
A negyvenegy évvel ezelőtti hivatalos felfogás — amint meglátjuk — 

más volt. 
* * * 

Csendes, meleg, nyári éjtszakán, 1886 augusztus 31-én egynegyed tizen-
kettőkor halt meg Bayreuthban Liszt Ferenc. Halálának és eltemettetésének 
körülményeiből azokat ragadjuk ki, melyek nemzeti szempontból jóvátételre 
várnak. 

A mester környezetében halálakor egyetlen magyar ember sem volt, 
Thomán Istvánt kivéve, akinek, mint fiatal tanítványnak, nem sok befolyása 
lehetett. Fejetlenség és zűrzavar uralkodott a nagy koporsó körül. Több okból. 
Voltak olyanok, akik «egész csendben és lehető gyorsan akarták eltemetni 
Lisztet, nehogy a részvét nagyobb mérveket ölthessen», amivel Wagner emléké-
nek akartak hízelegni. (Pesti Napló 1886. aug. 7. 217. szám, esti kiadás.) 

A zűrzavar egyik legnagyobb oka az volt, hogy a holttestbebalzsamozás 
mellett is a mester régóta megnyilvánult vízibetegsége miatt gyorsan enyészett, 
úgyhogy a koporsót az első napon le kellett ólmozni. A fejetlenséget mutatja 
Verhovay Gyula lapjának, a «Függetlenséginek közlése (1886 aug. 4. 214. 
szám): «Liszt — mivel elfeledték kinyujtóztatni — abban a helyzetben feküdt, 
ahogy meghalt; fölemelt, kissé balfelé hajló fővel, lehajló kezekkel. Halovány 
arcát szelíd mosoly világította meg». Verhovay lapjának idézett száma tovább 
így ír: «Wittgenstein hercegné, Liszt ismert régi barátnője, Wagnernének azt 
táviratozta, hogy Liszt egykor azt mondotta neki, hogy Budapesten akar 
eltemettetni a Ferencrendiek szerzetesi ruhájában. A fennforgó viszonyok között 
a kívánságot már nem lehetett teljesíteni». 

Mik lehettek ezek «a fennforgó viszonyok»? — nem derült ki. 
De mindenesetre érdekes, hogy Jókai lapja, a «Nemzet», reggeli kiadásá-

nak 1886 aug. 3-iki 213. száma ezeket írja (Bayreuthban aug. 2-án feladott 
távirat): «Liszt Ferencnek ittlevő barátai azt állítják, hogy van Bécsben egy 
végrendelete, melyben azon óhaját fejezi ki, hogy holtteste Budapesten temet-
tessék el. De minthogy az az egyén, akinél a végrendelet van, nem ismeretes s 
ma délig senki nem értesíttetett, megállapították, hogy Liszt holttestét itt 
temetik el augusztus 3-án délelőtt tíz órakor a Wahnfried-villából». 

A magyar érdekek háttérbeszorítását élénken ecseteli a Pesti Napló. 
(Szerkeszti: Urváry Lajos. 1886 aug. 7. 217. szám, reggeli kiadás.) 

«Liszt Ferenc temetésén résztvettek Munczy Lajos zenekarának tagjai is. 
A barna fiúknak nem épen jól ment dolguk Bayreuthban s már épen elutazóban 
voltak, amikor meghallották, hogy Liszt Ferenc meghalt. Egyhangúlag elhatá-
rozták, hogy megvárják a temetést s összerakott filléreikből óriási virágkoszorút 
rendeltek, melynek széles nemzetiszínű szalagján e szavak állottak : «Liszt 
Ferencnek, a halhatatlan nagy magyar mesternek, hódoló megemlékezésül, 
Munczy Lajos és társai.» A zenészek feketébe öltözködtek és testületileg vitték 
fel a koszorút a ravatalra. Mikor a menet megindult, a barna csapat hangos 
zokogásba tört ki, mely a közönséget mélyen meghatotta, úgyhogy a környezők 
szemeiből is hullani kezdett a záporeső. Annyi igaz, hogy a kormány és hivatalos 
intézeteink küldöttei nem fejezték ki a magyar nemzet gyászát oly meghatóan, mint 
az egyszerű, derék magyar zenészek.» 
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Mert mit tett a kormány? Csaknem semmit. Trefort Ágoston kultusz-
miniszter Berzeviczy Albert miniszteri tanácsos útján táviratilag fejezte ki 
részvétét Wagner Richardné, Liszt Cosimának s megbízta Mihalovich Ödönt 
és verebi Végh Jánost, hogy a kultuszminiszteriumot a temetésen képviseljék. 
Arra, hogy Liszt a magyar nemzet halottja volna s magyar földbe kellene 
eltemetni, az intézőkörök nem gondoltak, vagy nem akartak gondolni. Liszt 
valójában sohasem volt kedvelt az udvar előtt s az országban, különösen a 
zenei vezetőkörökben (régi magyar átok!) elég sok ellensége volt. Ez lehetett 
a kormány semlegességének háttere. 

A temetés végbement. Rá öt hónapra a magyar kormány olyan mulasz-
tást követett el, melynek bélyegét nemzeti szégyenként tovább nem visel-
hetjük. Az történt ugyanis, hogy Liszt leánya, Wagnerné, a magyar nemzet 
abbeli óhaját, hogy a mester magyar földben pihenjen, készségesen teljesítette 
volna, ha a magyar országgyűlés a hamvakat egyhangúlag kikéri. Wittgen-
stein hercegné is pártolta a kérést. De a magyar országgyűlés nem viselkedett 
úgy, hogy azzal a Liszt-család meg lehetett volna elégedve. 

Amint Thoman István Bayreuthból hazajött, tudatta Haynald Lajos 
bíborossal a Liszt-család kívánságát. Haynald, Liszt meghitt barátja, a Magyar 
Irók és Művészek Társasága és az Országos Magyar Daláregyesület útján 
megindította a mozgalmat a nagy mester hazahozatala érdekében. (Ifj. Somssich 
Andor: «Liszt Ferenc élete», Napkelet Könyvtár 6—7. szám, 432. oldal.) 
Kérvényt adtak be az országgyűléshez, melyet a ház 1887 február 17-én tár-
gyalt le Péchy Tamás elnöklete alatt. A kormány részéről jelen voltak : Tisza 
Kálmán, Baross Gábor, Trefort Ágoston, báró Fejérváry Géza, Fabinyi Teofil, 
Bedékovich Kálmán, báró Orczy Béla (az 1884—1887. évi országgyűlés kép-
viselőházi Naplójának XVI. kötete. 1887 február 17-én, 333. országos ülés). 

«Tibád Antal jegyző (olvassa) : A Magyar Irók és Művészek Társasága és 
az Országos Magyar Daláregyesület Liszt Ferenc hamvainak hazaszállíttatása 
és Budapesten megfelelő helyen való eltemettetése iránt kérelmeznek. 

Gajáry Ödön előadó: T. képviselőház ! A Magyar Irók és Művészek Társasága, 
továbbá az Országos Magyar Daláregyesület ezen kérvényei, melyekben magát a 
művészet terén ragyogó helyre felküzdött honfitársunk, Liszt Ferenc hamvainak 
hazaszállítását kérik, teljesen megfelelők azon nemes hivatáshoz, amely ezen 
egyesületek mint nemzeti kultúránk öntudatos faktorainak társadalmi törekvé-
seit mindenkor és mindenben jellemzi. 

A nemzeti kegyelet fölkeltése épúgy hivatása lehet az egyesületi működés-
nek, mint amily hivatása az egyesnek művelni mindazt, amit az egész művelt 
világ szépnek, jónak és nemesnek tart. (Halljuk !) Dolgozni ambicióból, terem-
teni és alkotni a veleszületett isteni adomány értékesítésének szükségérzetéből 
és az ezáltal kiérdemelt elismerést s tiszteletet megosztani a nemzettel és ekként 
visszaajándékozni hála fejében a nemzeti géniusz adományaiért a nemzetnek 
azt, amit sem vér, sem veríték, sem erő meg nem szerezhet : a művelt nemzetek 
tiszteletét és elismerését a nemzeti kultúra iránt. A művészet és tudomány fel-
kentjei ezt cselekszik folyton s ezért elvitázhatlan az ő joguk a nemzet elisme-
résére és hálájára. A nemzet háláját és elismerését emlékben megörökíteni... 

Thaly Kálmán: Rákóczit hozzuk haza ! 
Gajáry Ödön előadó: . . . épúgy kizárólagos kötelessége a társadalomnak, mint 

amilyen kizárólagos jog ez. És valahányszor egy kiváló alakját ezen szellemi 
munkásoknak visszakéri az örökkévalóság, mindannyiszor joggal vindikálja 
magának a nemzeti társadalom, mely mint az anyaföld, nemcsak az erőt, de 
a talajt is szolgáltatja ehhez a munkálkodáshoz, hogy megdicsőítve legyen a 
nemzet számára mindaz, ami az elhunytban nemzeti volt. 

Röviden összefoglalva, ezen eszméket fejezik ki a kérvények, t. Ház, 
és ezen eszmék megvalósítására szolgáló törekvés a kérvényezés ténye maga. 
És én nem hiszem, hogy általában véve ezen eszméket a t. Háznak minden tagja 
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ne helyeselné. A jelen esetben azonban, midőn a kérvények a t. Ház elé kerül-
nek, a kérvényi bizottság egyhangúlag azon meggyőződésben volt, hogy a kér-
vényezők társadalmi törekvéséhez a t. Ház, mint politikai testület, elismerésével 
hozzájárulhat akként, hogy ezen társadalmi törekvést a politikai faktorok által 
is támogatni kívánja. És mert a kérvényezés célja egyáltalában nem lehet az, 
hogy a nagy művész emléke felett itt politikai diskusszió fejlődjék ki, a képviselő-
ház kérvényi bizottsága a következő határozati javaslatot ajánlja (olvassa) : 

«A Liszt Ferenc hamvainak hazaszállítása iránt megindult társadalmi 
mozgalom erkölcsi támogatása céljából jelen kérvények kiadatnak a vallás- és 
közoktatásügyi magyar királyi miniszternek.» (Helyeslés.) 

Thaly Kálmán: T. Ház ! Nekem semmi kifogásom ezen határozati javaslat 
ellen, ha csakis erkölcsi támogatás végett adatik ki a kérvény a t. kormánynak. 
Azonban emlékeztetem a t. Házat arra, hogy a kérvényi bizottság ajánlotta 
több mint 50 törvényhatóság kérvényét, amelyek Magyarország érdekében 
Lisztnél még nagyobb érdemeket szerzett nagy hazafi, Rákóczi Ferenc hamvai-
nak hazaszállítását kérvényezték. Azok ott poshadnak a belügyminiszter vagy 
miniszterelnökség archivumában és az 50 és néhány municipális kérvény alap-
ján a nagy fejedelem relikviáinak hazaszállítására a nemzetnek nincs pénze, 
sőt úgylátszik, az erkölcsi támogatás is már feledékenységbe megy, talán azért, 
mert még most is bizonyos körökben némi ellenszenv van ezen nagy magyar 
hazafi hamvainak hazaszállítása ellen. 

Liszt Ferenc érdemeiből semmit levonni nem akarok, de mégis csak úgy 
hasonlít azon nagy Rákóczihoz, hogy Rákóczi maga volt Rákóczi és megtartotta, 
sőt, visszavívta a magyar nemzetnek az alkotmányt, mert ha ő fegyvert nem 
ragad, a magyar nemzet nincsen, mert beolvasztatott volna a Kolonits-féle egy-
séges Ausztriába, amely nyelvünket támadta meg és alkotmányunkat vette el. 

Liszt Ferenc pedig csak indulóját transzkribálta annak a nagy férfiúnak, aki 
hamvainak hazahozatalára nagyon érdemes volna. Én azért ezen alkalmat meg-
ragadom, hogy felújítsam ez ügyet és kérjem a kormányt, hogy támogassa azon 
kérvényekben kifejezett óhajt, amire a Háznak is határozata van. Mert a tárgyalás 
alatt levő kérvényeket csak egyes társulatok nyujtották be, míg Rákóczi hamvai-
nak hazaszállítását 50 egynéhány törvényhatóság kéri. Én tehát hozzájárulok a 
tárgyalás alatt levő kérvények erkölcsi támogatásához, hanem most ez alkalom-
ból is hangoztatom, hogy II. Rákóczi Ferenc emlékének elsősorban van igénye 
arra, hogy hamvai hazaszállíttassanak. E tekintetben hivatkozom a magyar 
nemzet közérzületére, hivatkozom azon 50 és egynéhány törvényhatóságra és 
kérem, hogyha az egyiket erkölcsi támogatásban részesítik, ne feledjék a másikat 
sem. (Élénk helyeslés a szélső baloldalon.) 

Ábrányi Kornél: Tudom jól, hogy csak rendkívüli esetek lehetnek azok, 
mikor valamely nemzetnek törvényhozása ily kérdésekben határoz, vagy még 
csak tanácskozik is ; tudom jól, hogy azon érdemeknek, melyeknek ily megörökí-
téséről van szó, minden kételyen felül kell állaniok. És tudom, hogy a kérdésnek 
akképen kell feltéve lenni, hogy ha valamely nemzet ilyet meg nem tesz, vajjon 
ezáltal nem maga önbecsülésén ejt-e csorbát. Én a jelen esetet ilyennek tartom. 
Mert tény az, hogy a jelen századnak kevés oly nagyobb lángelméje volt, mint 
Liszt Ferenc. Az ő fényes művészetének ragyogása az egész világot betöltötte 
és nincs ország Európában Oroszországtól Spanyolországig, amely Liszt Ferencet 
meg ne koszorúzta, mely diadalszekerét ne tolta volna. (Helyeslés.) 

Az egész világon kifejlődött és előhaladt művészet őbenne egyik legelső 
mesterét tiszteli és ő az, akiről a magyar nemzet egyik legnagyobb költője, Vörös-
marty, azt zengte : «Bárhova nemj, mindig hű rokon». 

Mert Liszt Ferenc hosszú és fényes pályájának első és középső korszaká-
ban igaz, hogy közvetlenül nem vehetett részt a magyar nemzet küzdelmeiben 
és szenvedéseiben ; de az is igaz, hogy hosszú művészi pályáján, bárhol aratta 
babérait, az ő dicsőségéből hazájának mindig rész jutott. Mert soha semmi körül-
mények között más nemzet és más állam kötelékébe nem lépett ; magát mindig, 
bármily tárt karokkal is fogadták másutt, idegennek tartotta mindenütt és ma-
gyarnak vallván magát, mindig büszke volt arra, hogy magyarnak született. 

T. képviselőház ! Én azt hiszem, hogy a nagyság, melyet valaki kivív és 
melynek elismerésére az egész világot rákényszeríti, a legnagyobb szolgálat és 
érdem azon nemzet iránt, mely őt szülte és hogyha valaki részletezni kívánná, 
hogy mik voltak tehát Liszt Ferenc érdemei hazája iránt? elég volna rámutatni 
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Liszt Ferenc nagyságára. De mi ennél többet is tehetünk. Mert a zenének is meg-
van a maga nemzeti nyelve és Liszt Ferenc ezt a nyelvet szólaltatta meg és ezen 
játszott egész életében. A magyar zenét a külfölddel ő ismertette meg és oly nagy 
mesterek, mint Berlioz, Brahms, Liszt után bevették alkotásaikba a magyar zenei 
dallamokat is. Liszt Ferenc, mint virtuóz, bármerre járt, sohase mulasztotta el 
a magyar zenét ismertetni és annak mindenütt rokonszenvet, tiszteletet szerzett. 
És már férfikorának delén kifejezte azon óhaját, hogy életének hátralevő részét 
hazájában akarja eltölteni. Ennek a vágynak köszönhetjük a magyar királyi 
Zeneakadémiát, mely kulturális nívónkat emelte, melyre a külföld messze orszá-
gaiból küldötte saját gyermekeit, hogy azok itt, Magyarország fővárosában, Liszt 
tanítványai lehessenek. 

Minden nemzet nagy súlyt fektet arra és büszkeségének tartja, hogyha nagy 
férfiak, kiket az egész világ ismer és tisztel, haláluk után otthon pihennek. Olasz-
ország nagy fénnyel és áldozatokkal hozatta haza Rossini hamvait. Németország 
ezt tette Weber hamvaival és Anglia, mely Byront életében üldözte, elkárhoz-
tatta, halála után nagy fénnyel és ünnepélyességgel hozatta haza hamvait. (Igaz ! 
Úgy van !) 

T. képviselőház ! Magyarország ezelőtt 70 esztendővel nem volt oly nagy, 
hogy Liszt Ferencnek egész életét és kifejlődését magához köthette volna, de 
Magyarország ma talán kisebbnek mutatná magát, mint amilyen, ha ily nagy 
férfiú hamvait haza nem akarná szállítani. (Helyeslés, tetszés.) 

T. Képviselőház ! A dicsőségnek és nagyságnak legendái a halál után min-
dig nagyobb arányokban fejlődnek ki és örökké tartanak. És Liszt nagyságáról 
is a művelt világ mindig meg fog emlékezni és mindig kérdezni fogja, hogy hol 
van eltemetve? 

A kérdés az, hogy vajjon erre milyen válasz adassék? Az-e, hogy el van 
temetve idegen országban, vagy pedig az, hogy ott van eltemetve, ahol született, 
saját hazájában. 

Én óhajtom, t. Ház, hogy erre a kérdésre ez utóbbi válasz adassék meg és 
ép ezért pártolom a kérvényi bizottság javaslatát. Kérem és óhajtom, hogy a 
t. kormány oly irányban határozzon és járjon el, mint mikép szerencsés voltam 
kifejezni. (Helyeslések.) 

Steinacker Ödön: T. képviselőház ! (Halljuk !) Azok után is, miket Ábrányi 
Kornél t. képviselőtársam mondott, nem tehetem, hogy egy pár szóval ne támo-
gassam legmelegebben az előttünk fekvő két kérvényt. 

Nem szenved kétséget, hogy akkor is, ha Liszt Ferenc Bayreuthban fogna 
nyugodni, hova százezren zarándokolnak az egész művelt világból, hogy Wagner 
nagy német zeneköltő műveit hallgassák és ott látni fogják Liszt síremlékét, ezen 
síremlék nemcsak Liszt nevének, hanem Magyarország dicsőségének is örök 
emléke lesz ; hanem én azt hiszem, hogy,amint már kifejtette Ábrányi t. képviselő-
társam, nem mindegy, hogy hol nyugszik. Egy félszázada már annak, hogy Vörös-
marty mondta azokat a szavakat, amelyekre hivatkozott Ábrányi Kornél t. kép-
viselőtársam. 

Nem szükséges, hogy Liszt nagyságára, nagy befolyására vonatkozólag 
hozzátegyek még egy szót is ; de erkölcsi kötelességem, miután azon szerencsés 
helyzetben voltam, külföldön éveken át befolyása alatt állani Liszt Ferenc hatal-
mas művészi egyéniségének, de egyúttal tapasztalni azt is, hogy Liszt Ferenc 
külföldön is mindig a legfényesebb jeleit adta hazaszeretetének. Oly időben, 
midőn nagy katasztrófák után számtalan magyar ember a külföldön keresett 
menedéket, ő mindig istápolta őket abban a kis német országocskában, amely 
a legsötétebb reakció idejében is a szabadságnak menhelye volt. 

A haza, t. Ház, nem nyujthatott Liszt Ferencnek annyit, amennyit ő nyuj-
tott hazájának, hogysem azt viszonozni lehetne. Én úgy hiszem, t. Ház, háládat-
lanság volna, ha az ország nagy fiának nem adna legalább egy sírt. 

De megvallom, hogy az igen t. kérvényi bizottság javaslata a tekintetben 
nem nyujt elégséges garanciát, ha csak az igen t. kormány nem úgy interpretálja 
azt, amint óhajtotta az előttem szólott t. képviselőtársam. 

A kérvény azt mondja, hogy országos költségen hozassanak haza Liszt 
Ferenc tetemei. Én értem azt, t. Ház, ha valaki azt mondja : a mostani idők nem 
alkalmasak arra, hogy az ország ily célra költsön. 

De hiszen az előadó úr a társadalomra hivatkozott, igenis a társadalom 
mindenesetre meg fogja tenni a magáét és az anyagi áldozatokat, melyek e cél 
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keresztülvitelére szükségesek lesznek, bizonyára meg fogja hozni, de szükséges, 
hogy az ügynek az élére álljon a kormány, mert ez, mint meglehetős jó forrásból 
tudjuk, feltétele annak, hogy hamvai hazakerüljenek. 

De nekem még különösebb okom is van e kérvényeket pártolni. Liszt Ferenc 
élete fényes példája volt azon nagy igazságnak, melyet mai nap kultúregyletek 
és más jelenségek idejében szeretnek elfeledni, hogy nem a nyelv teszi a hazafi-
ságot. Liszt Ferenc, aki alig értette a magyar szót, mégis mindig szerette magyar 
hazáját, mindig magyarnak vallotta magát és hazájába vissza is tért. (Egy hang : 
Penziót élvezett.) Nem volt az penzió, de ezen megjegyzéssel szemben arra vagyok 
bátor emlékeztetni, hogy akkor is visszatért Liszt Ferenc európai diadalútjai 
egyikéről, mikor az ország nagy szerencsétlenségben volt, mikor a budapesti nagy 
árvíz összerombolta a fővárost, ő ekkor is visszatért és művészi játékával sok 
ezreket szerzett a szerencsétlenek számára, mindenesetre anyagilag is többet 
áldozott hazafiai számára, mint amennyibe hamvainak visszaszállítása kerülne. 

T. Ház ! Én úgy hiszem, hogy Liszt az egész magyar nemzetnek tiszteletét 
vívta ki magának, becsületbeli kötelessége az országnak hozzájárulni ahhoz, 
hogy e tisztelet külsőleg is itt e hazában kifejezést nyerjen. Liszt nem szavakkal, 
tettel bizonyítgatta be hazafiságát. Most ez kevésbbé divatos, most hazafias szavak 
hangozatásával tudnak sokan előnyöket szerezni. 

Én igen helyeslem azt és nagy érdemének tudom be Trefort Ágost miniszter 
úrnak, hogy annakidején hazahívta a nagy művészt hazájába, de — úgy hiszem— 
ezzel nem merítette ki a haza kötelességét Liszt Ferenc irányában. Én szerettem 
volna, hogy valaki indítványt tegyen, mely a kérvényi bizottság indítványát egy 
kicsit jobban precizírozza ebben az értelemben. Ha nem teszem, szabadjon azon 
reményemnek kifejezést adni, hogy a t. kormány a kérvényi bizottság javaslatát 
úgy fogja interpretálni, amint azt Ábrányi Kornél képviselőtársam megemlítette. 

Tisza Kálmán miniszterelnök. T. képviselőház ! (Halljuk ! Halljuk !) Min-
denekelőtt azon kezdem, hogy a kérvényi bizottság határozati javaslatát a ma-
gam részéről is elfogadom. (Általános helyeslés.), mert helyesnek tartom, hogy 
egy mindenesetre feltűnő, zseniális, ritka nagyságú művész iránt, ha művészi 
és társadalmi körök készek az elismerésnek a kifejezést megadni, ebben őket a 
kormány erkölcsileg, de csakis erkölcsileg támogatni tartozik. (Általános helyeslés.) 
De midőn ezt előrebocsátom, igen kérem a képviselő urakat, ne méltóztassanak töb-
bet kívánni, mint amit lehet (Általános helyeslés.), mert régen meg van az mondva, 
de mortuis nil nisi bene. Ne kényszerítsenek túlzás által, hogy ezen szabály ellen vétsek. 
(Általános helyeslés.) Én, t. képviselőház, ismétlem, a határozati javaslatot elfoga-
dom, elfogadom pedig, nem mintha mindazt, amit a képviselő urak, különösen a köz-
vetlenül előttem szólt képviselő úr mondott, elismerném, de elfogadom azért, mert 
magában a művészetben rejlik a nagyság, amely mellett egyéb érdemeket nem szükség 
latolgatni. (Általános helyeslés.) 

És elfogadom annak dacára, amit még kénytelen vagyok az igazság érde-
kében megjegyezni, hogy igaz, hogy Liszt Ferenc azt, amit mi magyar zenének tar-
tunk, terjesztette, de épen akkor, mikor a magyar embernek alig maradt valamije a 
magyar zenén túl, hirdette széles e világon, hogy az nem magyar zene, hanem cigány. 
(Egy hang a baloldalon : Meg van cáfolva ! Éllenmondások. Helyeslés.) Engedel-
met kérek, most nemrég is megnézettem azt a brosürt, amelyben ezt kifejtette. (He-
lyeslés.) 

De, ismétlem, elfogadom a javaslatot ennek dacára is, mert a művészi 
nagyság maga elég ok arra, hogy egyéb tekintetben ne akarjunk kritikusok lenni. 
De ha elfogadom, ismétlem azon kérésemet, ne méltóztassanak túlfeszíteni a húrt, 
mert el talál pattanni. (Élénk helyeslés.) 

Elnök: A «kérvényi bizottság javaslata nem támadtatván meg, azt el-
fo adottnak jelentem ki.» 

A képviselőházi Napló világosan mutatja a kormány rideg álláspontját 
és mulasztását, mely azóta nemzeti szégyenünkké vált. A Liszt-család természe-
tesen megtudta a történteket s — érthetően — hallani sem akart rólunk. 
Azóta a rendkívüli magyar mester ott pihen a bayreuthi kis románstílusú 
kápolnában, melyet az unoka, Wagner Siegfried tervei szerint a város építte-
tett sírja fölé. 

A képviselőházban elmondott beszédekhez nem szükséges bővebb magya-
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rázat, de kiemeljük, hogy Steinacker Ödön képviselő, aki Liszt hazahozatala 
mellett a legszebb beszédet mondotta, erdélyi szászeredetű család sarja s a 
szász néppárttal együtt a mérsékelt ellenzékhez tartozott. Egy szász ember 
állami pénzen akarta hazahozatni a magyar faj nagy fiát s a kormány tagjai 
felületesen siklottak el a jelentős nemzeti ügy felett. Tisza Kálmán csak politikai 
furfangból védte a cigány zenén keresztül a magyar zenét — Liszt ellen. Jól 
tudta ő, hogy tévedését Liszt rég belátta és helyreigazította. Merevségének 
oka az volt, hogy ha Lisztet hazahozatja, a nemzet Rákóczi hamvainak haza-
hozatalát is követelni fogja s ha az akkor már igen öreg Kossuth Lajos meghalna, 
nem zárkózhatnék el a nemzeti temetés elől. Az pedig az udvar miatt kormány-
bukással járna. 

Eltelt az idő, a háború és a sorscsapások alatt mintha századok múltak 
volna el. Kossuth hamvai itthon vannak. Rákóczit hazahoztuk s még sincs 
itthon. Sok minden nagyon megváltozott. A magyar reménység ködében kis 
országunk kifosztva áll. Szedjük össze, amink maradt a földrengés után. 

Hozzuk haza Liszt Ferencet! 
Talán most van az utolsó alkalmas pillanat. Liszt Cosima még él s Wagner 

Siegfried bizonyára megértéssel fogadná a nemzet összességének kérését. Ma még 
családi ügyként oldható meg a kérdés. Holnap esetleg nemzeti német politi-
kummá válhatik, mely alapon meg is hiusulhat. 

A kultuszminiszter hivatkozott beszédében említette, hogy Liszt-ünnep-
ségeket tervez. Úgy tudjuk, a nagyjelentőségű, gyönyörű terv megvalósulása 
felé halad. Az intenzív magyar Liszt-kultuszt — tisztelettel javasoljuk — 
kezdjük meg Liszt Ferenc hamvainak hazaszállításával s magyar földbe-
helyezésének grandiózus pompájával. Világ-uvertür volna ez a magyar Liszt-
Festspielekhez. A magyar országgyűlés bizonyára lelkesen áll a kultuszminiszter 
mellé s az elődök szégyenét sietve fogja lemosni azzal, hogy Liszt Ferenc érdemeit 
törvénybe iktatja. 

Amíg a magyar pantheon fel nem épül, az Egyetemi-templom őrizhetné a 
drága hamvakat. 

Budapesten monumentális szobor kell hogy hirdesse Liszt Ferenc 
magyar dicsőségét. Az Operaház és a Zeneművészeti Főiskola Liszt-szobrai 
ezt a célt kellően nem szolgálják. 

E percben szavunk talán egyedüli kiáltás. De magyar milliók visszhangja 
felelhet reá. 

És ne feledjük Zichy Géza grófnak, Liszt tanítványának s barátjának 
szép és igaz szavait: 

«Magyarországnak nincs annyi virága, hogy olyan koszorút fonhasson, 
mellyel méltó módon róhatná le hálás kegyeletét Liszt Ferenc nemzeti érdemeivel 
szemben.» Papp Viktor. 


