
ZENE  

Lányi Ernő  

,Ködös, 'diderget ő  márciusi nap volt, eső  ;szitált a lehúzatt redőnyök között  
haladó gyászmenetre, harang zúgott a lehajtott fejjel, lassú Léptekben menetel ő  
sokezеrfбnyi tömeg felett s hirdette reményt, hitet vesztett bels ő  lázadásukat,  
amiért ntiég elárvwltabbak, rég lesújtabban, kétségbeejt őbben elhagy ~totba ~bуbrak  
letted. Megérteni, felfogni nem lehetett, hagy az élet és halál törvénye ki-
saakította közülünk. Leánya a messze Maszlkvá!ban azt írta: Az én ,apám nem  

hallit meg. Csengő, sbongб, zengő  dalokban 61 . . 
Еs amint ott álltunk a nyitott :sír körül, amelyb ől ,a. keresztberakott .ge-

,rendák alóla friss tavaszi föld szaga á гadt, s köröskörül a m-árciusi tem з tő  
'kopársága veszett bele a szitáló es ő  ködfüggönyébe, az ezernyi arcom összefolyt  
a könny és az eső, ezernyi torkot sírás fojtogatott. A feLh ő+fátydllba ,burkolt  
ég alatt közénk lopakodott az alkonyat, az örök fény világosságé+t szólító papi  
szó már régen elhalt. Baráti szónok tomkán fuldokolt a szb, a könny, és lassan  
előlépett egy csoport. Egyszer ű  ruhájú, kérges, kemény kezű  emberek. Sze-
mükben szeretet égett, ,erő  tüzelt, ,dać  1ángalt. Szívükből fakadó mély sóhaj-
fiással fakadt fel ajkukról a dal, .hogy étbúcsúzzanak tanítómesterükrt ől:  

Régi nбtа, híres nóta cseng fwleimbe  
Régi cigány, híres cigány ,hegedüSUte  
Ahány legény, aJчány leány, mind dalaUta  
Beh szép is volt az a nóta, az a nóta.  

Régi nóía, híres nótaelfeledve  
Régi cigány, híres cigásny еiltem е tve.  
Nincs ki húzza, nincs ki járja, unása nóta  
A világ is más azóta, más azöba.  

Ez az 'énekkar volt Lányi Fani ő  utolsó alkotása. A politikai élemben ak or  
újomnan jelentkező  erő, szervezet hívta életre akkor, amikor Magyarországon  
a ibanács~köztársaság összeomlott már, a 'hatalmaskodók nálunk is er őre kaptak  
rés a munkásság mozgalma kultúrszervezate+ken keresztill folyt, fejl ődött tovább.  
Az énekkar vezetésére Lányi Ern őt kérték fel. Lányi Ern őst, aki a maga zárt  
zenei világában élt, de fia, leánya, veje ott, harcplt ,a taná ~csköztársas.ág viha-
rában, fis .élete alkonyán a zenei világba zárkozó dalköl đő  el.válllallba, s szere-
tettel osiná1ba; kátét nem ism еrő  munkásokat tanított kőtára, összeválaga,tta  
a legjobbhangúaka•t, jeligét írt dalárdájuk szám "ara:  

A nnun~ka nemesít,  
A munka telkesít  
Munka utána dal, nnеly  felüdít. 

Am iikor pedig kihullott kezéből a karmesteri pálca, ez a munkásdalárda  
jött el, hagy elbúcsúzzon tőle, A szitáló esőben, márciusi Iko гaalkanyatiban  
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szállt }a dal, s hirdette, hogy ... ha lassan, árván völgyekbe bágyad is a bér-
cékre zengő  induló, a dal é.s az élem egyszer mégis csak feljut a bércekre. 

 

Budapesten született. Apja zenei érdekl ődése nyomán benne is már egé-
szen korán jelentkeztek a zenei hajlamok és nem sakkal azután, hogy négy-
éves korában, 1865-ben Régbe kö Іtözte'k, megkezdte a tanulást. 

Hamarosan elfelejtett magyarul, Münchenbe került, Wüllnernél és Rhein-
bergnÉ+l, az akkor legkiválóbb müncheni -tanáraknál tanult és zongoram űvész-
nek készüllt. S talán éppen így jutott eszébe, hogy m аgу  r és hogy visszatérjen 

- Magy+ararszágra. A zongoram űvészet egén akkor }már Liszt egyeduralkodó volt. 
De Liszt Ferenchez csak Weimarban vagy Budapesten férk őzhetett. Weirnar'ba 
a gazdagtik jutottak el. A fiatal zongorista pedig szegény volt. glaz:arnent hát 
Budapestre, .ahol született, az Oxszágas Zeneakadémiára iratkozott 'be és nem-
sokára jelentkezett Lisztnél. A bemutatkozása azonban nem volt .szerencsés. 

Egyik első  művével áilitatt be. Kissé elkapatott volta budapesti környe-
zetb'en. Müncheni művészlevegőt hozott magával, s azt az emléket, hagy hát 
éves kora óta nyi гlvánasan szerepelt. Rögiönzéseivel keltett nagy felt űnést. 
TökÉ+letesen utánozta a nagy zeneszerz ők., stílusát, s ezek .a rögtönzések fejl ődtek 
ki benne úgy, hagy megszülettek első. kompoziciói is. Tanulni nem szeretett 
és a sok nyilvános szereplést ői nem is jutott rá elég ideje. Szülei felhasználták 
csodagyerek-kiépe ~sségeit, vitték körül egész Európában. Bátyja már akkor 
hárisban egyetemi magántanár volt, ő  maga mindenütt nagy sikert aratott. 
S" amikor most Lisztnél jelentkezett, nem akart pasztán zongoram űvészi ké-
pességeive'l bemutatkozni. Egy gyászindulót vitt magával, hagy bemutassa. 

A gyászinduló, mint minden induló üteme a menetelés páras üteméhez 
а  lkalmazkadik, kétnegyedben vagy .négynegyedben van. Liszt rápillantott Lányi 
Ernő  gyászindulójára és hangosan elnevette magát, Szokott gunyoros modo-
rábancsúfolódott és nyomban leült. Lejátszotta a gyászindulót — kering őnek. 
Mert az induló háromnegyedes ütemben, a kering ő  üternében készült. 

Liszt kinevette йs Lányi Ernő  súlyos .kétségekkel, }elgyötörten ment el t őle. 
Tizennégy éves volt mindössze, de a csalódás sokkal súlyosabban hatott rá, 
mint Liszt gondolhatta volna. Hiszen volt ennek a gyászindwlónak egy külön-
legessege, ami-ért súlyos hibája ellenére is érdemes lett volna felfigyelni rá. 
Jellegzetesen magyar stílusban ír-ódott, а  шаgуаг  műzene stílusában }és Lányi 
Ernő  ezért is fordult vele Liszthez, a magyar rapszádiák alkotójáh Đz, De csak 
gúnyolódást kapott, ami mindörökre nyomókat hagyott benne. 

Minthogy az ének mindenkor érdekelte }és lassanként kin őtt :abból is, hogy 
csadagyerekk ~ént szerepeljen, a színházi zenéhez onenekült. T.izenhétéves ko-
rában már színházi karnagyi állást kapott és nem sokkal kés őbb Budapestre 
került, az Operaházhoz, korrepetitornak, az énekkar és az ,énekese'k betaní-
tójának. Itt érte azután a második súlyos csalódás, Az operai 'karnagy akkor 
Gustav Mahler, a nagy német zeireszerz ő  volt, akihez hasonlóan .goromba kar-
nagyot alig ismert a zenetörténelem. Szokása volt, hogy hanminc-harmincöt 
zenekari próbát is  tartott egy-egy ,operából. A próbák alatt az egész operai 
szerrvélyzetnek készenilébben kellett állnia és mivel maga már kívülr ől dirigált 
minden művet, megkövetelte segéder ő itől, a korre,petitardktól is, hagy a be-
tanult művet a legapróbb részletekig tökéletesen ,ismerjék. A legkisebb hibáért 
szélsőségesen durván támadt zenészeire és a még alig húszéves Lányi Ern ő t, 
éppen mert tehe.tség еsnek tartotta, különös er őszeretettel szidalmazta. 

A fiatal zenészben azonban az els ő  csalódás után ez a módszer nem dacot 
keltett, nem volt rá nevel ő  hatással. Ellenkezőleg, meggyűlöltette vele az ope-
rát, az egész műfajt. És Lányi Ernő  elment Székesfehérvárra, majd Egerbe 
— egyházi (karnagynak. 

 

Élete végéig egyházi karnagy maradt, kés őbb még Szabadkán is. Szerette 
аz egyházi zenét, de ez .alkotásra nem ösztönözte. Az akkor kialakuló magyar 
élet }és a színház sokkal er ősebb hatással vált rá. Operazenét, színházi zenét 
nem írt, gyűlölte. Az egyházi zenébe nemtudta belevinni egyre inkább el-
hatalmasodó magyar érzéseit. És els ő  megjelent műve, tantata című  gyüjtemié- 
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nye tnég ,inikább a szorgalom és igyekezet alkotásait tartalmazta. Vegyes ~karrá  
írt egyházi énekeket gyűjtött össze ebben a füzetben, De csak tehetsége csil-
lant aki belőlük. Igazi ereje nem. Arra még jó volt, hogy elnyerje velük felettes  

egyházi hatóságai .kegyét. Regensburgba küldték, hogy befejezze tanulmányait.  

De mire az ottani egyházi zeneiskolát 'elvégezte, kialakult zenei hajlama.  

Csakhogy ez nem az egyházi, ,haném a világi zene felé vitte.  

Mire visszatért Egerbe, már inkább Gárdonyi Géza barátsága vonzotta  

vissza. És a szerelem. Ebb ől a kettőből alakult ki Lányi Ernő  egyéni művészi  
Búbja, született meg az igazi magyar m űdal. A magyar dalok addig nagyoiiabára  
-a cigányas modorban feldolgozott népdal jellegéhez ragaszkodtak. Liszt végzetes  

~bévedése, hogy ezeket a dalokat fogadta el rés hirdette igazi magyar daloknak,  

éppen Liszt .súlyos egyénisége révén úrrá vált az Aggsz magyar zenei élet  

felett. Erkel гaz operazenében tisztá гbb magyar stílust érkékeLtetett. De arra  

nem vállalkozott senki, hagy a felületes 'kultúrájú, akkor kialakuló magyar  

polgársagnak megmutassa, hagy az érzelg ős, nvagyarosКodó dalok nem magyar  
dalok. A népszínművek és ezek nyomán, vagy ezzel összefüggésiben az ál-
nemzeti érzések divatja járta. Akik írtak miagy аr stílusban műdalokat, gondo-
san eltitkolták, neon is mertek kiadóreál jelentkezni velük, hanem nóta ke-
rekedett :belőlük.  

Elsőnek Lányi Ern ő  jelentkezett ezekkel a m űdalokkal. Magyar dalok"  
voltak, jellegüknéii fogva közelebb álltak a nóta stílusához, minta népdalhoz  

és Lányi Ernő  akkor még nem is volt tisztában a (különbséggel. Csak ösz-
tönösen érezte, hagy a szinpadra szánt n őtok csak mаgyia_ кaauk, de nem ma-
gyarak. Hogy mii az igazán magyar dal, azt nem tudta pontosan. De magyar  

stílusú igazi múvé.szi dal még nem volt, olyan dal, amit nemcsak úri muiat-
ságakra .szántak, hanem hangversenyekre, értékesebb zenei szórakozásra úgy,  

mint a nagy német és olasz dalkölt ők műveit. Ezt a dalt Lányi Ern ő  terem-
tette meg — 'magyar stílusban.  

És ugyanígy a legelsők között volt, akik az úgynevezett dalárdastílus be-
lyetit igazi zenét alkottak az énekkarok számára. A ,dalárdastílus jác.ék2ss.ág,  
felületesség; a nótázás egy változata. Szinte egész énekkar együttes nótázga-
tása, mélyebb zenei tartalom .és ;érték nélkül. Azoka dalárdakarnagyok terem-
tették meg, akik b űvészkedni akartok, hagy elkápráztassák a közönséget. Lányi  

Ernő  azonban ízlésével összeegyeztethetetlennek tartotta ezt .a fajta zenélge-
tést. Igazi érdeklődése — noha sokszáz dalt ,és zongoradarabot, ások-csak kama-
razene-művet írt — a karének felé vonzotta. De igazi zenét, tartalmas, mély-
séges művészetb ől fakadó zenét alkotott az énekkarok számára és ezzel rá-
Ikényszerítette a többi magyar zeneszerz őt is, hogy felhagyjoхi a d lárda-
.stílussal.  

Lényegében h.át Bartók és Kodály kés őbbi. kutatásainak és munkásságá-
nak útját egyengette anélkül, hogy tudatosan szándékiban lett volna és anél-
kiil, hogy maga valaha is kereste volna ezt az utat. De m űvészi ízlése erre  
vitte, s megalkuvásokat csak nagyon ritkán engedett meg magának. Az egyik  

wlyen megalkuvásból született meg különben világszerte népszer ű , ✓több nyelvre  
lefordított dala:  

Minek a ,sz&ke énnekem  

Fiatal családapa volt, tele a négy gyerek eltartásának gondjaival, ház-
bérgandokkál. Egy füzeire való új dalt szedett össze és elvitte a kiadóhoz.  

Szépek voltak a dalok, tetszettek is a kiadónak. De nem akarta vállalni. Pénzt  

sem dott rájuk.  
Valami sláger kellene — mondta. A iszós sláger ;  akkor jött divatba •  A  

fiatal Lányi sem a szót, sem a műfajt nem szerette. Nem szerette azt, hagy  
az utca színvanalához mérjék a zenei m űvet, .sekélyes, érzelg ős, leönnyen n бp-
szerűvé váló műveket adjanak ahelyett, hagy az utcát nevelnék magasabb  
színvana'lra. De a házbérnegyed veszedelmesen közel volt, kellett a pénz. El-
keseredésében beült a kiadó zeneszobájába és kapásból megírta a Minek "a  
szőke énnékem című  dalt.  

Nem szőkére, vagy barnára gondoltam — mondta kés őbb, ha  külfdl-
đieknek sikerült nagynehezen rávenniök őt arra, hogy ezt a ;gyűlölt dalát el-
játsza — hanem ;arra, hogy „minek a szép dal énnekem, ha a házbért a°_m 
fizethettem". 
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De a kiadб  meg volt elégedve. Átvette a fü:z еtnyi dalt és pénzt is adott.  
Nem sokat, nem annyitt, amennyit ő  maga ezen az egyetlen dalon megke-
resett. Csak annyit, hagy Lányi Ern ő  elsején kifizethette a h ázbert. A da+1 ,t  
azonban gyűlölte és ha játszatta, a kíséret basszus-hangját mindig ökö Іel  
ütötte Qe. Lehet, hogy az ökölütést a kiadónak szánta.  

4.  

Negyvenéves korában Miskolcon az arszággos hírnev ű  zeneiskola igazgató-
jává választották, Akkor mar Lányi Ern ő  is országos hírnevű  volt. Szárvas  
pályadíjtat nyert, dalárdái az ország legjobb énekkarai között állottak, f ővárasi  
énekkarókkal vetélkedtek, m űveit országszerte játszották, nemzetközi dalpá-
lyázatakan is díjakat nyert. S az egyre inkább álta!lánassá váló karének kor-
szakában elképzelhetetlen volt olyan magyar dia+lárdai m űsor, ,amelyen Lányi  
Ernő  műve nem szerepelt.  

Hírneve eljutott Szabadkára is. Szabadkán rokonai is voltak, a Brenner  

gyógyszerész-család, a Kvasztalányi tanámcsalád. S amikor Gaál Ferenc halá-
lávail a szabadkai zenei élet vádságba jutott, az akkor már ,országos hírű  fiatal  
zenészt hívták meg vendégszereplésre. Díszhang иer.senyxe 'készültek — 19Q5-öt  

írtak — s gaz ilyen ünnepségeken a város polgársága kiszakadta bácskai ná-
babak ászívesen utánozott világából, kultúrát keresett. Ez a polgárság hetekig  

ünnepelte az országos nev ű  karnagyflt. Néhány hónappal kés őbb, 1906. elején  
újbál meghívta és többé vissza sem engedte.  

Tizenöt révig maradt a városi zeneiskola élén és haláláig vezette a sza-
badkai nagytemplam egyházi zenekarát és énekkarát. A városi zeneiskolát  

olyan komoly színvonalra emelte, hogy a pesti és bécsi zeneakadémián is szí-
vesen fogadták növendékeit. Ot magát többször meghívták tanárnak a buda-
pesti zeneakadémiára. Egy alkalommal el is ment néhány hónapra. De vissza-
tért. Nem ,a cím és rang vonzotta. Tudta, érezte, hogy itt sakkal nagyabb szük-
ség van r.á, s szervez ő  erejének, nevelésének sókkal tágabb tere nyílik, mint  
a zenei ölet központjában a zeneakadémián.  

Hagy mi csábította őt Miskolcról, ahol már kialakult munkaköre volt,  
ezt sohasem tudta pontosan meghatárazni., Е1бdje, Gaál Ferenc nagynevű  ze-
nász volt, de az utolsó években az ital teljesen hatalmiba ikerítette és a ze-
neiskala és :a vároši zenekar hanyatlóban volt. Lányi Ern ő  tudta, látta, hogy  
eléggé zilált viszonyok közé csöppen. De talán éppen ez vonzotta. Tettereje,  
szervező  képessége, alkotókészsége új terephez jutott. A hanyatló zenei életbe  
belopakodott . gaz a mézesszirupos álnemzeti érzésekb ől keletkezett magyar ze-
nélés; amelyet gyűlölt. :s látta az egyébiként is visszás állapotokat, hogy  a 
százezres váras tulajdonképpen csak roppant nagy falú, bels ő  é_telmisiéggel,  
zsíros parasztokkal, fejlődđ  ki:spoQgársággal, er ősödő  munkástömegekkel és  a 
budárvilág nincstelen zseLъérnбpének végtelen seregével.  

Lányi Ernő  nemcsak nem riadt vissza ett ől az állapottól, hanem talán  
éppen ez vonzotta. Felfrissülést vitt az ,ért г lдniségbe s mialatt Zambor, Becs-
kerek, a „délvidék" két nagy városa а  mеgУеi  élet csökevényeit nyögte, ÍTj-
vidék pedig a .szerbség kultúrközpontjának szerepét töltötte be, SDabadk.a egy-
szerre kamaly fejlődésnek indult rés ebben Lányi Ern őnk döntő  szerepe volt.  
Az értelmiség szentibe mert s.zádlni a zsírba, porba, kényelembe fíwló közöm-
bőséggel, ,а  munkásság felfejlődött, a köbbees ő  kispolgári réteg átlagos kultúr-
színvanala jelentősen emelkedett. Ez a fejl ődés pedig ero"s hatással volt egrész  
Vajdaság életére. Szinte mondhatnбk, ,akkor indult meg az a ku+lturális fej-
lődési folyamrat Vajdaságban, aanely nnegközelíti ennek a videknek a gazdasági  
szinvanalát.  

Addig a nép zenei igényeit a cigányzenekarokon kívül katonazenekarok  
bérzenéi elegí гtetbék ki. Kielégítették, mert ezek az igények nem voltak ma-
gasаbbrendüek. De Lányi Ern ő  teljesen átszervezte a zeneiskolát, hazzáfér-
hatóvé tette szélesébb rétegek számára. A tehetségeseknek tandijmentess ~éget  
szerzett, a zenedébe új, fiatal, tehetséges .taner őket hozott. A városi zenekart  
is átszervezte és a zenészeket arra ösztönözte, hagy necsak a kötelez ő  próbák a  
járjanak és sörözzenek, hanem tanítsanak is. t.gy egyszerre majdnem har-
mincra emelkedett a .zenei aktat ők száma a várasban, többszázra a növen-
dékeké -és egy évtized alatt eljutott odáig, hogy magában 'a varosban alig volt  
család, Fahal valamilyen hangszeren ne játszattak volna.  
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Az oktatás központja persze a zenede maradt. A magánoktatók nem ad-
hattak bizonyítványt, hagy a tehebsége ~sebb nővendé ek ibovább tanulihass!an:ak.  
A zen de bizonyítványa pedig jó а  nІбІevёl volt a felsőbb zenei nnté.zmé-
ryelkbe, Dé itt, а  zened бbІл , Lányi Ernő  új módszert !honasítatt meg. Nemcsak  
kötelezđvé tették az okrtatási órák rendszeres látogatását, nemcsak .a mu!lasz-
tás~t üldözte az iskoláik ,szakobt szigorával. hanem az elméleti aktatóst is be-
vezette. Mára ,tanárak is bizonyos filméleti tiktatást nyujtabtak ,a növendékek-
nek, Lányi Ernó pedig ,hetenként összegyüjtötte az iskola valamennyi növen-
dékét ha jól emlékszem, minden szerdám — és rövid, tréfálkozó hangú 
elinéléti ismertetés után kihallgatta a növendékeket. fgy mindegyiket névsze-
rin~t, .közvetlenül ismerte. Személyesen ellen őrizte valamennyi fejlődés ~ét. Utána  
l.is énekeket rögtönzött a táblára és a növendékek ezeket mindjárt két-három  
szólamban iІeёneКe Іtёk. Minden hibára azonnal lecsapott. Néha kíméletlen szi-
garral, de mindenkor szeretettel, s ha nagyon azigarú volt, utána megenyhült,  
tréfáDkc ~zatt. Nem hiszem, hagy valaha is maradt tövis valiamnelyik növen-
dé+'k szívében.  

Megteremtette a filharmonikus társaságot is. Törzse a városi zenekar volt,  
ez+t ,dilettánstikkal egészíite,tte ki. Mint vidéki zenekarokban, áltilóban mindenütt,  
Lányi Eгnőnerk is a legnagyabb nehéaségekikel kellett megbirkóznia, különö-
sen .a rézfúvósok nevelésében. A katonazenekarok fúvósai többnyire haszna-
vehetetlenek, annyira megszdkják a színe гés nélküli, гtёbbnуігІ  egyenlő  erejü -
fúvást, hogy hangárnyilasakra képtelenek. Lányi Ern ő  maga neveit magának  
fúvásaktit, többnyire tehеtséges fiatal cigányzenészekb ől° Hónapokig kínlódott  
velük, évekig nevelte őket. Azután :a legtöbb f ővárosi zenekarokba került,  
hiszen ott is hiány volt jó fúvósakban. 

A fi'lharmaniku,, zenekar rövid ki ő  alatt ,országos hírnev ű  zenei intFz-
rnérnnyé fejl ődött, vendégm űvészei et is hívhatott, éiménys.zer ű  nagy eni 
estéket rendeztetett. Hogy egy-egy hangverseny ilyen magas színvonalú él-
ményémek kiváltása mibe került, azt csak azok tudják, akik még emlékeznek 
a próbákon eitört töméntelen karnagyi pálcára. Magam apró gyerekként, akit 
nem volt otthon kire hagyni, kerültein el ezekre a próbákra; a .zeneiskola még 
a gőzfürdő  utcájában volt, rosszul világitobt nagyteremben folytak a próbák 
ésmert a Hegszívesebben az üstdobok árnyékában lebzseltem, a dobok dübör-
gбs- tőt jóformán csak azokra a mulabságokri emlékezem, amikor a legheve-
sebb dübörgésekidején eltört a karmesteri pálca: 

Szabadkai működésének tizedik évfordulбján díszhangverseny volt. A ze-
nekar nevében új karmesteri pálcát .nyujtatta.k át neki. 

— Törhetetlen karcmesteri pálca --- mondta az iinnepi sz бnok. De Lányi 
Ernő  még :az ünnepségen megcáfolta. Hagy meghatottságát leplezze, heve-
sebben kopogott a készül ődő  zenekarnak. Olyan hevesen, hogy a hangversenyt 
törött !pálcával kellett végigvezényelnie. 

5.  

.Mire Hozzánk éгkezett, ,már twl volt az alkotás els đ, 1áгiasabb koгszakán. 
Lehiggadt, lecsillapult. Kialakult, határozott farmát öltött m űveinek irány-
z ~aba. Élete is rendezettebbre fordult, nein került olyan meaalázó ,helvzetPkbe, 
hogy a kiadó szabta meg, mit írjon. A dallamok változatlan gazdagsággal 
buzogtak, de a forma és tartalom megválogatásában szigorúbb, mértéktartóbb 
.volt. A népzenéhez nem jutott el soha, de a népköltészet egy-egy .szép versét 
a maga művészi ihletettségével szívesen öntötte dalba. Jellegzetesen magyar 
hangulatú, de magas m űvészi színvonalú műdalokkal gazdagvtotta az ezen a 
téren eléggié szegényes magyar zenét. A sors csúfolódása, hogy éppen azok a 
dalai (Minek a szőke énnékem, :s a Tavasz elmult kezdet ű  Kossuth-dal) váltak 
legrnépszerűbbekké, amelyekben engedett a színvonalból. 

Zongoraművei rövidlélekzetű  alkotások, a karenek volt az igazi eleme. De 
a dalaiban nemcsak egy új műfaj .született meg Harcos kiállás is volt ezek-
ben, kiállás a fiataldk mellett. Az els ők között zenésítette meg Kasztolány.i 
Dezső  .és később Ady Endre verseit akkor, amiikor ínég a hivatalos magyar 
irodalmi körök vad hadakozással vitatták, hagy versek-e egyáltalán Ady ver-
sei. Igaz, a fiatalokkal szoros kapcsolatai voltaik. Két fia és Sarolta lánya is 
költő  volt, abba a gárdába tartozott, amely az els ő  perctől kezdve a Nyugat 
köré ált. De a tekintélyes, réves zeneszerz őtől merészség volt nyíltana tá- 
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'madották, szinte üldözöttek :mellé álln г Ρi. Gyóni-verseket meig7.ené ~ íteni akkor,  
amikor a tragikus sorsú költ ő  még csak ismeretlen vidéki újságíró volt; Ady-
verseket dalba önteni, amikor a hanc a leghevesebben folyt. De Lányi Ern ő  
áldta és válilalta a harcot, bá,tarította a környezetéb ő l induló Kosztolányi De-
zsót, Clsáth (Brenner) Gézát, Jász (Brenner) Dezs őt, a szabadliceumba, ahogyan  
az okkeri igen magas színvonalú népegyetemet neveztek, egy Fvti7eden át  

előszeretettel hívatta meg éppen az új nemzedék legharcosabb nagyjogit.  

S amikor elkövetkezett a háborús korszak, alkatásónak utnlsn szaka G za,  
volt 'bátorsága nemcsak arra, hogy ne uszítson, hanem arra is, hogy pacifista 
versek dalbeköltésével hirdesse gaz els ő  világháború igazságtalanságát, hogy 
harcot hirdessen, szinte ,uszítson az igazságtalan vérontás ellen. Ez a korszaka 
alkotásokban nem olv ~an gazdag, mint az ,elđz6 volt, de !szépségekben, ta -  ta-
lrnnban talán rnég iértékesebb. De dalainak, karénekeinek egy része ebben az 
időben meg sem jelenhetett és lehet, hogy halála után ,,n іk el тΡs k 1 ldotit. 

Еlete alkonyán félretoltak. Akadtak, akik nem tudták megbocsátani neki, 
hogy magyar, noha maga nagy érdekl ődéssel figyelte, tanulmányozta a szláv 
zenét ,és szeretettel foglalkozott ebben az id őben a szlav karénekkel. Korán, 
idő  élmtt nyugdíjba küldték, de a tétlenség elviselhetetlen volt számára. Ta-
nított, tehetség еs növendékeket gvüitött maga köré. És segített me бszгrve7mi 
a anunkásdalárdát. G,yezmekei. balra kanyarodtak; mind a négy hányatott 
sorsra jutott emiatt. Ő  nem tudta követni őket ezen az úton s a munkáeda-
lárdát is csak akkor vállalta el, amikor már kárhoztatták emiatt. De talán dac 
volt ebben is és csendes, művészi kiállás. 

Meghalt ott, ahova életének utolsó sтrakaszán került, ahova szívvel-felékkel 
fűződött. Zenére nevelt egy várost, egy egész vidéket. Megindított egy folya-
matot, amely nem állt meg, amikor őt utolsó útjára ;kísá _ ték, hanem tovább-
fejlődött, továbbérlel ődött. 

Megállítani nem lehet az ;eliramló életet. Lányi Ern őt elfeledték, műveiből 
sok e'1 is kallódott, ritkán hallani őket. De most, .majdnem harminc évvel ha-
lála után, ha számat kell adnunk -arról, hogy hagyatéikával hogyan gazdál-
kodtunk, nem tudom, eljutottunk-e fejlődésünkben oda, ahova az 6 lendüle-
tével el kellett volna jutnunk. B űntudattal és bűnbánattal kell bevallanunk, 
hogy sok mulasztas terhel bennünket. 

Mert nélküle életünk sókkal szegényesebb, sokkal tartalmatlanabb lett 
volna. Nemi s ~ek ,művei, de lendülete is feli ~tat ćd.tak ёletibrnkbe. Továbibvi+tt be.n-
nünгket anélkül, hogy emlékeznénk reá, jaki ezt el.indí'tatta. S ha ma viss7a-
em'lé!kezünk rá, érdemes volna ,műveihez, ennek a lendületnek a forrásaihoz 
is visszatérnünk. Beleillene mánkba és holnapunkba is. 

sULHOF JOZsEF'  
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