NESZLÉNYI JUDITH VERSEIBŐL

Liszt

Wagner

LISZT FERENCHEZ
A Magyar Képtár-hoz
Hosszú talárban közelit
arcán földöntúli ragyogás
a Múzsa megcsókolta ÖT
és mennyei kórus zeng Hozsannát!
A „Szép” szülöttje Ő,
a harcos bátor, szelíd óriás
a zene profétájaként
lelket adta, s kora dicsérte szavát.
Új utak nyárfáin
zengve, süvít a szél
A dal, a húr a lanton
a Minden csodáról mesél:
„Hírhedett zenesze a világnak"
ünnepelt földi lény, ki
az Áhítat mely alázatával
az Embert szolgálta
Isten szolgájaként!
Vagy Te a pap, ki zenét is ír,
vagy IMA az, mit komponálsz?

Rachmaninoff

Csillag jelezte egykoron
Utad, Életed, Rapszódiád.
Muzsikád az Örök, a Jövő,
a Vágy, a Beteljesülés,
Harcos paripák zaja,
a múlt kárhozata –
és minden emberi kin –
Élted testamentuma
őrzi a kor szenvedéseit,
mint hős Prometheus
az Istenek Sugallatát,
s Múltja a Jövőbe néz!
Megjelent az Amerikai Magyar Hírlap-ban
és az Amerikai Liszt Társaság Konferenciáján
többszőr - angolul is.

UN SOSPIRO
– egy Liszt költeményhez –
Egy hang, egy dobbanás
Egy futam gazdag harmóniája
rezeg az emlékek
Kaleidoszkópjában –
Egy sóhaj az éjszaka mélyén,
Hullámai a tengert is áthidalják
Magukkal sodorva
Életed –
S mint a visszhang,
mely távolból bólogat,
hárfa és citera húrja pendül:

Tovatűnő mámor a múlt
Álmodó üzenetet már el is felejted,
csak muzsikája részegit...
1986. nov. 24.

EGY LISZT KÖLTEMÉNYHEZ
- Valse Impromptu Árnyak suhannak,
Párok libbennek,
Negédes játéka
Örök szerelemnek –
S a nagy Don Juan
Liszt Ferenc ujján
Bűvölet és bravúr
Káprázatos húrján
Csendül a zongora
S könnyű szivárványan
Kacéran hódító
Varázsos hangcsillám
Repdes szívek táján...
1973. okt.21.

WAGNERT HALLGATOK:
Mesterdalnokot
Trombita harsog, síp remeg
Zászlók lobaja szakit,
élesen süt a zajba
A déli verőfény –
Pattan az orom,
Bűvös szikraja ég!
S jönnek egyre, másra
Impozáns akkordokban

Szép leventék sora
Dali mesterségük
Hímes címerével –
Harsonák reze csillan a téren
Dalol a győztes, a szép,
Az élet ritmusa dobol
S fortissimót pezseg a lég!
1988. nov. 4.

ADAGIO SOSTENUTO
Rachmaninoff 2nd Concerto
Mintha ledőltek volna az összes gátak
Úgy omlik ez a nagy áradat, tarthatatlan,
Nem gondolat, de érzések összjátéka ez
A meggátolhatatlanul gyönyörű,
A megoldhatatlan talány.
Es az egyszerű gondolat tiszta patakja
Robbanó erejű folyammá szélesül,
Állok tehetetlenül -sőt - élvezem
És hömpölygő áradatában elveszek.
Milliómodnyi rés, mely a szörnyű nyomás alatt
Enged ura akaratának – s az intellekt sehol –
És zúgva őrjöng bennem, szüntelen feszíti
Az erősnek hitt nőt ...
Túlvilági erő vezérli fájó kezem sorsom énekére,
Már elvesztem teljesen, csak a zene marad,
Él, domborul és fortissimója hamuvá éget,
Az Istenekkel párbeszélgetek ...
Könnyem omlik folyvást, zokogva aztatja arcomat,
Csodás emóció, kiapadhatatlan ...

Gyerekem szalad be, kérdi: Anyu, baj van?!
Nem, semmi... csak egy kicsit meghaltam...
1973. okt. 24.

*Neszlényi Judith
a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett
Antal István, Faragó György, Molnár Antal, Kodály Zoltán, Viski János
növendékeként. Ebből a rangos listából is látható, hogy nemcsak zongoraművészi,
hanem zeneszerzői képzésben is részesült. Bár 1957 óta Amerikában él, sohasem
felejtette el hazáját, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc megrázó
élményét. 1994-ben ezért is küldte el Budapestre Magyar Requiem című művét, a
Cantata in Memoriam 1956-os kompozícióját pedig 2006-ban Gyulán mutatták be,
melyekből érzésének őszintesége, rokonszenvének melege sugárzott. Nevéhez fűződik
többek között a Gyulai Zenei Fesztivál megalapítása, irányítása.
Évtizedeken át volt a Los Angeles-i California State University zongoraművész-tanára,
de mesterkurzust tartott Liszt műveiből a budapesti Zeneakadémián is. Alapító tagja
és sokáig főszervezője a Los Angeles-i Nemzetközi Liszt-zongora- és énekversenynek,
melynek során otthonában fogadta és segítette a fiatal honfitársait vendégszeretettel,
ajánlólevelekkel, anyagiakkal. E versenyek szervezésével rengeteget tett Liszt
életművének népszerűsítéséért. Mindezek elismeréseként 2006-ban magas állami
kitüntetést, illetve Liszt plakettet is kapott.

