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LISZT FERENC SZEGEDÉRT. 
Irta: Csekey István. 

I. 

EZERNYOLSZÁZHETVENHAT nyarán nagy zenei esemény színhelye volt 
Szeged városa. 1864-ben rendezték Ábrányi Kornél és Huber Károly 
(Hubay Jenő atyja) buzgolkodására Pécsett az első dalosversenyt. Tíz 

évre rá pedig a kolozsvárin Szabados János helyettes polgármester meghívta 
az ország dalárdáit Szegedre. Egyben elhatározták, hogy a legközelebbi orszá-
gos dalosversenyt Szegeden rendezik 1876 augusztus 18—21-ig. Országos mező-
gazdasági kiállítással kapcsolatban zajlott le ez a nevezetes esemény, amely 
akkor megmozgatta Szeged egész társadalmát. 4500 forintért dalcsarnokot 
építettek a vár oldalán szemben a Zsótér-házzal, a mai igazságügyi palota 
helyén. Az 1879-es árvíz pusztította el a háromezer ember befogadására 
szolgáló alkotmányt. 

Szeged szabad királyi város levéltárában vannak az «Országos Dalár-
ünnepély» intéző bizottságának iratai. Az 1876 március 16-án tar tot t ülés 
jegyzőkönyvének 2. pontja így szól: «Liszt Ferencz zongoraművész hazánk-
fiának a dalárünnepélyre leendő lerándulása hozatván szóba, Ábrányi Cornél 
úr Liszt Ferenc megbízásából előadja, miszerint Liszt ebbeli adott ígéretét 
beváltani óhajtja, csak az esetben tévén kivételt, ha a beyeruthi [így!] ünne-
pélyek megtartási határnapjai, a szegedi országos dalárünnepélyével össze-
esnének, mert akkor a beyeruthi [így !] ünnepélyekben leendő résztvevésre 
korábban adott ígéretét kell beváltania, mely esetben azonban egy, a Dugo-
nics-szobor javára rendezendő hangversenyben résztvenni, a városi közönség 
bármikori felhívására kész. — Végzés. Liszt Ferencz úrnak szíves ígérete és 
előzékenysége a bizottság által hálás köszönettel fogadtatván, Szeged város 
köztörvényhatósági bizottsága megkerestetni határoztatott az iránt, hogy 
Liszt Ferencz úrnak érintett nemeslelkű és hazafias ígéretéért jegyzőkönyvileg 
köszönetet szavazni s azt a nevezett zongoraművész hazánkfiának jegyző-
könyvi kivonatban közölni méltóztassék». 

A bizottság 1876 június 12-i ülésében Szabados újból indítványozza 
Liszt felkérését Szeged város közgyűlése és az országos daláregylet központi 
választmánya útján, miután a bayreuthi ünnepélyek köztudomás szerint 
elmaradnak. Pálfy Ferenc polgármester július 4-én azzal küldötte el a Liszt 
Ferencnek szóló közgyűlési határozatot Ábrányi Kornélnak, hogy továbbítsa 
azt hazánkfiának, mert jelenlegi tartózkodási helye a bizottság előtt isme-
retlen. 

A levél így szól: «304—305/Kgy. 1876. Mélyen tisztelt hazafi! A szegedi 
orsz. dalárünnepély intéző bizottságának f. évi Mart. hó 16-án tartot t ülésében 
Nagyságodnak Ábrányi Kornél úr által kijelentett ama áldozatkész szíves 
ígérete, melynél fogva Nagyságod az 1876-ik év Augustus havában Szegeden 
tartandó dalárünnepélyt magas megjelenésével szerencséltetni hajlandónak 
nyilatkozott, az f. Június hó 22-én tar tot t rendkívüli közgyűlésünkben tár-
gyalás alá vétetvén, Szeged szb. kir. város köztörvényhat. bizottsága indít-
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tatva érezte magát Nagyságodnak nemeslelkű szíves ígéretéért őszinte hálás 
köszönetét jegyzőkönyvileg kifejezni, s felkérni, hogy azon alkalommal egy 
a Dugonics-szobor javára rendezendő hangversenyben tettleg is közreműködni 
méltóztassék. Szegeden, 1876. évi Junius hó 22-én tartott rendk. közgyű-
lésből». 

A levélre Liszt előbb Ábrányiunk felelt Bayreuthból 1876 augusztus 
6-áról. A borítékos, német nyelvű eredeti kézirat a Magyar Nemzeti Múzeum 
levéltárában van Ep. Mus. 610 jel alatt. «Verehrter lieber Freund, Besten 
Dank für ihren Brief». Kérem, továbbítsa mentségeimet Wagner Károly pol-
gármester úrnak [tanácsnok volt] és az ünnepi bizottságnak Szegedre. Már az 
első szegedi meghívás tárgyában (mult év márciusában) nyomban megje-
gyeztem, hogy az augusztus hava mindig Bayreuthé. «Consequent bleiben ist 
kein Fehler, — wenn das Prinzip richtig.» Hívja Bayreuthba Wagner Nibe-
lungok gyűrűjének a meghallgatására, amikor «Gerne besorgt für Sie die 
Montecuculischen Dinge hierselbst Ihr treu ergebenster F. Liszt». (Monte-
cuculi mondotta, hogy három dolog kell a háborúhoz : pénz, pénz és pénz. 
E néhány sor is jellemző Liszt leveleinek szellemességére.) 

1876 augusztus 14-én azonban immár történelmi ereklyévé vált levél 
érkezett Szeged városába, amelyet a levéltár 7224/876. szám alatt rejteget. 
A borítéka hiányzik, a megszólításból és az Ábrányihoz írt levélből azonban 
megállapíthatjuk, hogy e levelet Liszt Wagner Károly szegedi városi tanács-
nokhoz intézte. Az elejétől végig magyar nyelvű levél kis oktáv alakú levél-
papiroson gyönyörű írással Liszt sajátkezű magyaros aláírásával. Szokása 
szerint bizonyára francia nyelven fogalmazta meg és lefordíttatta Bayreuth-
ban a körülötte élő magyar tanítványai egyikével. Míg az Ábrányihoz írt 
levelet Isoz Kálmán francia fordításban közölte a párizsi Revue Musicale 
Mensuellebeu (VII. évf., 1911, 11. sz. 32—33. 1.), addig Liszt Szegedre írott 
levelét mi emeltük ki Szigethy Vilmos városi főlevéltárnok úr segítségével a 
11.512/1876. számú előadói ívből és az eddig ismeretlen Liszt-levelet íme itt 
közöljük : 

Tekintetes Tanácsnok Úr! 
Fogadja meleg köszönetemet becses soraiért. Őszinte óhajtásom a sze-

gedi dalárünnepélyen jelen lehetni, s ebbeli szándékom kivitelében csakis 
azon körülmény akadályozhatna — a mint a csekélységemet megtisztelő 
szegedi küldöttség előtt is nyilvánítani szerencsém volt —: ha a bayreuthi 
ünnepi előadások a dalárünnepély idejével összeesnének. 

Midőn arra kérném Tekintetes Tanácsnok urat, hogy az intéző bizott-
ságnak is hálás köszönetemet tolmácsolni szíveskedjék, nagybecsű megemlé-
kezéséért őszinte tisztelettel maradtam 

Bayreuthban 1876. évi Augusztus 8-án. 
Liszt Ferencz s. k. 

Két hét mulva azután azt olvassuk a Szegedi Hiradó 1876 augusztus 
23-i számában, «hogy Ábrányi Kornél úr a legközelebbi napokban Bayreuthba 
utazik, hol a Wagner-féle zeneünnepélyek e hó utolján érnek véget s azontúl 
Liszt Ferenc már szabadabban rendelkezik idejével. Ábrányi úr — mint hall-
juk — oda fog hatni, hogy a zongorakirály, ha csak lehet, szintén a kiállítás 
bezárási idejére ránduljon le hozzánk, amikor aztán az ő közreműködésével 
egy nagyszerű hangversenyt lehetne itt rendezni. Hogy e szép reményünk 
valósággá fog-e válni, arról nemsokára bizonyosat mondhatunk». 
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A Liszt lehozatalára irányuló törekvések azonban eredménytelenek 
maradtak. (Reizner János, Szeged története III. k., 1900, 403.1.) Éppen abban 
az időben volt a legáldatlanabb a zenekultúra helyzete Szegeden. Ugyanis 
1876-ban oszlatták fel a városi chorális zenekart, amely 1711-ben alakult. 
Hangversenyterem sem volt Szegeden. Csak a mai Hági-sörcsarnok helyén 
állott bódészínház volt egyedül alkalmas hangversenyek tartására. Ez azon-
ban olyan parlagi és elhanyagolt állapotban volt, hogy sehogyan sem szolgál-
hatott egy Liszt-hangverseny méltó keretéül. Liszt minderről tudomást szerez-
hetett szegedi barátja, Lohr János, európai hírű orgonaművész útján. A német 
származású Lohr 1828 május 8-án született a csehországi Égerben. 1856-ban 
szegődött a szegedi városi zenekarhoz és azóta itt élt. Közben feljárogatott 
hangversenyezni Budapestre. 1888-ig Szegeden lakott és 1892 január 5-én 
halt meg Budapesten. Ennek a Lohr Jánosnak valószínűleg nagy része volt 
abban, hogy Liszt, ha soha életében nem is jött le Szegedre, mégis oly nagy 
áldozatkészséget mutatott Szegeddel szemben, mint aligha még másik várossal 
szemben. (Lugosi Döme, A szegedi zenekultúra története, Muzsika I. évf., 
1929, 11. sz. 37. 1.) 

II. 

Peter Raabe «Franz Liszt» című 1931-ben megjelent hatalmas Liszt-
életrajzában időrendi táblázatot közöl, amelyen szinte napok szerint tünteti 
fel, hogy hol járt, mit játszott, mit komponált a mester. Hogy ez a «Zeittafel» 
(I. k. 274—318. l.) magyar szempontból mily hiányos, jellemzésül most csak 
annyit, hogy az 1879. esztendőt ezzel kezdi: Január 2 : Róma, január közepe : 
Budapest, április 2-án : Wien stb. Hogy Liszt január 17-én Budapestre érke-
zett és gyengélkedése miatt az egész télutót ott töltötte, majd márciusban 
Erdélybe utazott, arról nincs egyetlen szó említés sem. Pedig Liszt engedett 
barátja és tanítványa, gróf Zichy Géza, kérésének és elkísérte őt kolozsvári 
hangversenyére. Ez március 12-én délután volt a Vigadóban. Zichy azonban 
rosszul lett, mire a közönség nagy örömére Liszt ült a zongorához és Schubert-
darabok előadásával kápráztatta el a megjelenteket. 

Liszt Kolozsvárról 1879 március 13-áról Sayn-Wittgenstein hercegnőnek 
többek közt a következőket írja : «Egész Magyarországot izgalomban tartja 
Szegednek, az ország egyik legjelentékenyebb városának rettentő pusztulása, 
amelyet az árvíz csaknem rombadöntött. Nem menthetem föl magamat alóla, 
hogy játsszam még egyszer nyilvánosan Budapesten a szegedi áldozatok 
javára, jóllehet ez a feladat rendkívül fárasztó számomra. De egy ilyen köte-
lesség alól kivonnom magamat szégyen volna». (Briefe VII. k. 244. 1.) 

Zichy így írja le «Emlékeim» című, németül is megjelent önéletleírása 
II. kötetében (1913, 62—63. 1.) a további kolozsvári eseményeket : 

«Másnap vettük a szegedi katasztrófa szörnyű hírét. Egy virágzó nagy 
várost öntött el az ár. Liszt szobámba jött s így szólt: ,A jajgatás itt mitsem 
használ, — segíteni kell. Együttesen fogunk rendezni hangversenyt a súlyosan 
szenvedők javára, jöjjön a zongorához !' Odaültünk s eljátszottuk az ő Rá-
kóczi-indulóját, melyet három kézre dolgoztam át. (Zichynek tudvalevőleg 
hiányzott a jobb karja.) Azután megbeszéltük a műsort. Pár óra mulva a 
város minden utcájában olvasták már a falragaszokat s estig az összes jegy 
elkelt. Mikor Liszt 33 év után Kolozsvárt ismét zongorához ült, olyan üdv-
riadal támadt, amit leírni lehetetlen. Az egész emelvény virágos kerthez hason-
lított. Liszt megjelenésekor a közönség fölállott, mint valami fejedelem előtt. 

41* 
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Mély meghatottsággal ült a zongorához az ősz mester, fölvetette fejét, föl-
nézett s játszotta a minden dolgok mulandóságát, a szegedi katasztrófát, 
ifjúságának elhervadását, megkapó, halálosan szomorú magyar érzéssel, ahogy 
emberfia még sohasem játszott és minőt soha senki sem hallott. Végezetül a 
vén dalos belevágott a húrokba úgy, mint az óceán hulláma a sziklaszirtekbe. 

Játékában benne volt a férfikedv, a dac, a harc és győzelem, az öröm és 
megdicsőülés. Csak kevesen értették meg azt, amit játszott, mégis hatásos volt; 
a szív legmélyéig hatott. Utoljára játszottuk el a Rákóczi-indulót s nekem igye-
kezni kellett az ő tíz ujjának zenekari hatalmához a basszusokat hallhatóan 
játszani. A lelkesedés leírhatatlan volt. Tanulóifjúság tódult fel a dobogóra 
s vállaikra emelték a nagy mestert». 

Zichy írása «Aus meinem Leben» címmel Stuttgartban is megjelent 
1911—3-ban, sőt 1920-ban még egy harmadik kötettel bővült, ami magyarul 
nem is látott napvilágot. Igy Raabe sok mindent megtudhatott volna Liszt 
magyarországi dolgait illetőleg belőle. Hisz Zichy egész csomó Liszt-levelet is 
közölt eredetiben. Vagy szándékosan nem vett volna róla tudomást? 

A Fővárosi Lapok 1879 március 16-i számából azt is megtudjuk, hogy 
a műsor a szegediek javára rendezett estélyen a következő volt : Schubert 
C-dur szimfóniája záradékának zenekari előadása a dalegyletek férfikarától; 
a Szent Erzsébet-legenda 3. száma, melynek szólóit Schilling Kálmánné és 
Vályi Gábor énekelték ; Wieniawski legendáját és Rossini boszorkánytáncát 
Blau Gyula adta elő hegedűn ; gróf Zichy Géza zongorázott, majd az ő «Liszt 
Ferenchez» című költeményét szavalta Hunyady Margit; végül Liszt Rákóczi-
indulóját játszotta a mester Zichyvel háromkézre. A szűnni nem akaró tap-
sokra azonban Liszt még az egyik magyar rapszódiáját is eljátszotta. A bécsi 
Bösendorfer e hangversenyekre nemcsak pompás zongorát küldött, hanem 
maga is jelen volt. 

A Fővárosi Lapok, melynek alapítója és 29 éven át szerkesztője, Vadnay 
Károly író, Liszttel jó ismeretségben volt, a mesternek úgyszólván minden 
megmozdulásáról beszámolt. Igy 1879 március 18-i számában G. A. aláírással 
nagy cikk van «Liszt Kolozsvárott» címmel, amelyből megtudjuk, hogy : 
«A második hangverseny 14-dikén volt a szegediek javára a színházban, mely 
ha négyszer nagyobb lett volna is, megtelik. Küzdeni kellett a jegyekért». 
Majd 20-i számából megtudjuk, hogy a Liszt—Zichy-féle kolozsvári hangver-
seny jövedelme 700 forint volt a szegedi nyomorultak számára. Sőt azt is meg-
írta a lap március 16-i száma, hogy a Liszt-Egylet 1879 március 18-i hang-
versenyének, melyet Budapesten a Hungária dísztermében rendeztek, tiszta 
jövedelmét «Liszt kívánata szerint a szegediek javára adják». A boldogtalan 
szegediek minderről semmit sem tudtak. Az ujságok napokon át nem jelen-
hettek meg. De későbbi számokban sem találjuk nyomát, hogy Lisztnek nemes 
gesztusáról egyáltalán tudomást vettek volna. 

Pedig alig érkezett vissza az ország fővárosába a nemeslelkű művész, 
«a pesti jótékonyság is igénybe vette Liszt kezeit» a szegedi árvízkárosultak 
javára. A Fővárosi Lapok 1879 március 27-i száma csak röviden jelenti, hogy 
«Liszt játéka volt a tegnap főeseménye. Játszott a szegediek javára oly sikerrel, 
aminőt csak ő képes előidézni. A nagyszámú és díszes közönség minden szám 
után lelkesen tapsolta a páratlan jó embert és még páratlanabb művészt». 
Másnap K. jelzéssel «Liszt» címmel részletes beszámoló jelenik meg a lapban. 
«Liszt teljesen magához méltólag játszott a szegediek javára. A redoute kis 
terme ezúttal igazi templom lett, az ég múzsa és a szívek részvétének temp-
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loma. Nagydíszű és nagyszámú közönség (köztük Tisza Kálmán miniszter-
elnök is) lepte el az impozantan tág helyiséget s üres padok csak a tizenöt-
forintos széksorokban maradtak. (Egyik előző hirdetésből megtudjuk a hely-
árakat : páholy 50 frt, körszék 15 és 10 frt, számozott szék 5 frt, karzati ülő-
hely 5 frt, belépti jegy 2 frt.) 

Háromnegyed nyolckor lépett föl Liszt az emelvényre, a két zongora 
egyike mellé, mely nemzetiszín szalagos babérkoszorúkkal volt feldíszítve, 
jeléül, hogy a hangszer most oltár, melyen áldoznak. Az ősz Dante-fej alig 
emelkedett ki a gázfényes levegőben : rögtön kitört a taps és zajlott hosszú 
ideig, üdvözölve az ő nemes szívét, mely mindig szószegővé teszi, valahány-
szor inségen, nyomoron kell segíteni. Mert nem akar, nem szeret már nyilvá-
nosan játszani; fogadja is, hogy nem fog többet, hanem mikor jajkiáltást 
hall: odaül a zongorához, hogy zenéjének varázsával ő is enyhítsen a bajon. 
Orpheus ő most is, ki megindítja a köveket, nem egy kőszívet, melyet mások 
zenéje hidegen hagy. ő kezdte a hangversenyt az alkalomhoz illő zenével, az 
ő kedves Schubertjének mélyen megható gyászindulójával. Volt-e és lesz-e 
valaki, ki e gyászindulót a zongorán így el tudta vagy tudja harangozni, 
orgonázni és énekelni?» 

Utána Jókainé szavalta el «A bölcső» című alkalmi verset, amelyet férje 
írt. A víz visz egy bölcsőt, amelyben kis gyermek alszik. «Szüleit elpusztítá a 
vész, de a kis árva nem lesz elhagyatva : anyjává válik a haza.» Egy énekszám 
után «ismét Liszt jött eljátszani két szerzeményét, melyek oly különböző 
jellegűek s mégis úgy össze voltak ez egyszer olvasztva, mint ahogy kétféle 
ércből tudnak önteni harmadikat. . .» «Cantique d'amour» és «Petőfi szelle-
mének» írt darabját adta elő. «A fiatalság zongoraéneke volt ez ;. . . az őszfejű 
Liszt ma is úgy elbájol művészetével, mint fiatal korában, midőn nála a 
,Cantique d'amour' nem a képzelem bája, hanem a szív szenvedélye volt. 
Amint e zongoraének sóvárgó dallam-phrázisai sóhajtottak ujjai a la t t : 
átjárták a szíveket, mert amikor ő kedvvel játszik, a fül csupán antichambre, 
hol a hang csak átfut, hogy a szentélybe (szívbe, lélekbe) hatoljon. A taps 
most ostrommá lett, mely olyasvalamit fejezett ki, mit az ajk tiszteletből 
elhallgatott; szerették volna mindjárt ,újra' hallani. Liszt egészen megha-
jolva lépett le, mintegy plasztikai választ adva : »hagyjatok, én már öreg 
vagyok !' De ki hiszi el, mikor a zongora mellé ül ez a soha meg nem vénülő 
titán, ki annyira fel tudja zavarni a zongora hangjait, uralkodva rajtuk, mint 
Neptun a tenger hullámain, — nekizúdítva, meg egyszeribe elcsitítva tízágú 
királyi botjával — a hatalmas ujjakkal, melyekből villany fut a húrokba és 
szívekbe.» 

Utána Odry Lehel énekelt, majd végül Schubert-ábrándot játszott két 
zongorán Liszt és Mihalovich Ödön. «Ahogy itt a mester játszott, azt néma 
ámulattal hallgatta mindenki. . . Nagy összeg lesz az, ami e hangversenyből 
a szegény szegediek javára jut. Liszt önfeláldozással áldozott az ő segítsé-
gükre, mert akik őt közelről ismerik, tudják, mennyire nem szeret már nyil-
vánosan játszani.» A hangverseny 8000 forintot jövedelmezett. 

Liszt jótékonysága a szegediek javára azonban ezzel még mindig nem 
érte be. 1879 április 1-én Bécsbe utazott és 7-én immár harmadszor játszott 
a szegediek javára. «A hangversenyt a külügyminisztérium ballplatzi palo-
tájában tartottuk meg. (Irja Zichy önéletírása II. k. 64. s k. l.) Megjelent a 
király és sok királyi herceg, nagykövet, egyszóval az egész Bécs színe-java.» 
A Fővárosi Lapok 1879 április 9-i száma még részletesebben jelenti: «Kilenc 
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óra után jelent meg Liszt Ferenc, mellén a Ferenc József-rend csillagával, 
szívélyesen viszonozva a vendégek üdvözleteit. Mindjárt utána jött a király 
őfelsége, Rajner és Vilmos főhercegek kíséretében. A király uhlanus egyen-
ruhában . . . A király megjelenése után Liszt rögtön a virágfüzérekkel és 
babérokkal feldíszített zongorához ült. Oly elragadó varázzsal, utolérhetetlen 
művészettel játszott, hogy az etiquette korlátait is áttörte a hallgatóság lel-
kesedése. Az udvar jelenlétében tudvalevőleg nem szokás tapsolni, de most 
őfelsége maga adott arra jelt. Minden egyes szám után szűnni nem akaró 
tapsvihar töltötte el a termet. A mestert magát is elragadta e fogadtatás . . . 
Király őfelsége kezet szorított eltávozásakor a mesterrel s megelégedését 
fejezte ki neki». 

Zichy Géza leírása szerint : «A hangverseny Schubert Es-moll gyász-
indulójával vette kezdetét s a Rákóczi-indulóval végződött. Királyunk előtt 
újból felharsant tehát ez a nemes dal, de senkinek sem volt visszatetsző. Nem 
volt rendőrminiszter, ki elsápadjon, mint az ötvenes évek elején. Királyunk 
mellett ült Andrássy Gyula gróf külügyminiszter, az egykor halálra ítélt 
forradalmár s a Rákóczi-induló hatalmas akkordjaiból, mint egy győzedelmi 
himnusz csendült föl a szabad Magyarország királyhűsége. 

A szegedi katasztrófa a király és a nemzet között a kapcsot még szoro-
sabbra fűzte és a király részvéte az egész ország szívét meghatotta . . . Nagy 
mesterem a legemelkedettebb hangulatban volt ; csodásan játszott, mint min-
dig, csak a Rákóczi-indulóban okozott nekem valóságos halálfélelmet. A közép-
tételnél ugyanis elkezdett rögtönözni. Hátravetette fejét s a vezérszólamot 
mindenféle hangnemben vitte tovább. Megrémültem, esdeklően pillantottam 
reá, de ő mosolyogva játszott tovább. ,Mit tegyek? — gondolám — félbe nem 
hagyhatom, ha valaki Liszttel játszik s játékát félbehagyja, az a bűnbak !' 
Halálmegvetéssel kezdtem kromatikus nyolcadfutamokat verni ; ot játsztam, 
ahol ő nekem a billentyűkön helyet engedett. 

Kitűnően hangzott s Liszt fülembe súgta : ,Brávó Géza, brávó !' Végül 
visszatért a régi kerékvágásba s a darab a maga rendes menete szerint vég-
ződött. A fényes hangverseny 10.000 korona tiszta jövedelmet hozott a szege-
dieknek, a jó öreg Liszt végtelen örömére.» 

III. 
Liszt azonban nemcsak páratlan sikerű hangversenyeket rendezett a 

szegedi árvízkárosultak megsegélyezésére, hanem még két darabot is szerzett 
Szegeddel kapcsolatban. Az egyiknek a címe Revive Szegedin!, a másiké pedig 
Szegedy Csárdás. 

A «Revive Szegedin !» keletkezésének története rendkívül érdekes, 
bonyolult, sőt izgalmas. Körülötte mindmáig nem egy kérdőjel meredt felénk. 
Keletkezésére nézve négy forrás állt rendelkezésünkre. Az első August Göl-
lerich Liszt-életrajza (1908), melyben felsorolja mesterének művei közt ezt a 
szerzeményt (301. 1.). Részletesebb Peter Raabe adata, aki Lisztről szóló nagy 
műve II. kötetében (284. 1.) megadja a darab címét : «Revive Szegedin. Marche 
hongroise de Szabady transcrite d'après l'orchestration de J. Massenet par 
Franz Liszt». E szerint tehát az «Újhodj meg Szeged !» Szabadi magyar induló-
jának átírása Liszt Ferenctől Massenet hangszerelése nyomán. 

Az első kérdés, amely e cím során feltámad, hogy ki volt ez a Szabadi. 
Csak keveset tudunk róla Major Ervin közleménye alapján a Zenei Lexikon-
ban (I. k. 342. l.). Voltaképpen Frank Ignácunk hívták, aki Szabadira, magya-
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rosította a nevét. 1825-ben született Pápán. Bécsben a mérnöki pályára 
készült, de rövidebb ideig az ottani konzervatórium növendéke is volt. A sza-
badságharcban a főhadnagyságig vitte föl. Aztán atyja pápai kocsmáját 
vette át, majd Pesten telepedett le mint borkereskedő. Utóbb a «Komlókért» 
című vendéglőnek volt a bérlője. Ebben a kerthelyiségben, amely a mai 
Pannónia-szálló mellett volt a Rákóczi-úton, zeneestéket is rendezett (Zené-
szeti Lapok 1867. évf. 367. 1.). Mint csárdásszerző rendkívül népszerű lett. 
A Massenet-tól hangszerelt hősi indulója Plevna vagy török-magyar induló 
címmel terjedt el. A Rózsavölgyi-cégnél öt kiadást is ért hangjegyfüzet pár-
huzamosan franciául is a következő felírást viseli: Török-magyar induló 
zongorára. Törökország politikai nagy reformátora Midhat pasa ő fenségének 
hódoló tisztelettel ajánlja Szabadi F. I., a szerző Budapesti polgár. (Op. 116, 6 l.) 

A másik érdekes kérdés, hogy miként jutott a Szabadi-féle indulónak a 
birtokába a világhírű párizsi zeneszerző és karmester, Jules Massenet, a Con-
servatoire tanára, az Académie des Beaux Arts tagja. A rendkívül érdekes 
utat a következőkben sikerült kinyomoznunk. 

Armand Gouzien kritikus és zeneszerző, a művészeti ügyek felügyelője 
(inspecteur des beaux arts) 1879 januárjában Massenet-vel együtt Magyar-
országon járt. (Ugyanez év augusztus 25—26-án az árvíz után egy francia 
társasággal Szegedre is ellátogatott.) A Pesti Hirlap 1879 június 21-i száma 
«Szabady hősi indulója» felírással beszámol róla, hogy a Figaro párizsi napilap 
közli Szabadi indulóját, amelyet Massenet átírásában a párizsi operában a 
szegedi árvízkárosultak javára 1879 június 7-én rendezett ragyogó ünnepé-
lyen a közönség lelkes tapsai közt adtak elő. Vele együtt közli a Figaro 
Gouziennek Hartmannhoz, Massenet műveinek párizsi kiadójához, Budapest-
ről írt levelét. Ebben beszámol Liszt lakásán töltött felejthetetlen estjükről, 
majd leírja, hogy milyen érdekes útjuk volt másnap Pesten. Berkes Lajostól 
megtudta, hogy annak a tüzes indulónak, amelyet a cigányok az 1878-i 
párizsi kiállításon a magyar csárdában játszottak, Szabadi pesti kocsmáros a 
szerzője. Irt neki és válaszát nem kisebb ember, mint Munkácsy Mihály for-
dította le neki franciára. Mellékelve volt a levélhez több nyomtatott és kéz-
iratos hangjegy s megismerte közöttük azt az indulót, amelyet Szabadi a leg-
utóbbi török háború alatt írt. «A hangjegy borítékán egy színes kőnyomat 
volt, melytől az ember szeme könnybe lábbadt és mely egy magyar katonát 
ábrázolt, amint kezét nyujtja egy török testvérnek.» 

Aztán lefesti Szabadi meglátogatását Budapesten. Massenet-val ment 
el kis kocsmájába. Felesége jól beszélt franciául. «Jól tudtam — írja —, hogy 
a mi kedves Massenet-nk, meg lesz csípve. Úgy is történt. A húrnak rezgeni 
kell, ha megérintik s e rezgést meg fogja hallani a világ, mert íme Massenet 
e pillanatban esküdött meg, hogy meg fogja tenni Szabady indulójával ugyan-
azt, amit Berlioz és Liszt tett a Rákóczi-indulóval, meg fogja írni azon zenei 
hőskölteményt, melynek csiráját a nép szíve mélyéből fakadt eme rövid harci 
induló magában foglalja ; ön ki fogja adni és mi megtapsoljuk lelkesen.» 

A dolog pontosan így történt. A Figaro szerkesztőségétől a szegediek 
javára rendezett operai ünnepélyen 264 ezer frank gyűlt össze, amelyből 
171 ezer frank jutott tisztán a szegedieknek. «Nem hisszük — írta a Figaro —, 
hogy valaha jótékonysági ünnepély ily jövedelmet mutatott volna föl.» 
(Szegedi Hiradó 1879 jún. 15.) Emlékeként Szeged nagy körútjának egy részét 
ma is Párizsi-körútnak hívják. A könyvtárakban pedig, így a szegedi Somogyi-
Könyvtárban is, még mindig őrzi a világraszóló párizsi est emlékét az a 36 
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lapnyi negyedrét alakú műsor, amely pompás illusztrációkkal, többek közt 
Zichy Mihály rajzával jelent meg. Comité Français de secours aux Inondés de 
Szegedin volt a cime. Az első rész hetedik számaként szerepelt : Marche 
héroïque de Szabady. J. Massenet. L'orchestre dirigé par M. Massenet. A Pesti 
Hirlap zenei tudósítója, Huszár Imre, «Páris Szegedért» című cikkében a 
következőket írta haza a Pesti Hirlap 1879 június 12-i számába a Massenet— 
Szabadi-féle hősi indulóról : «A közönség . . . az első ütemektől kezdve vissza-
fojtott lélegzettel hallgatta a zeneművet, néhol a meglepetés egy önkénytelen 
felkiáltása tört ki, az arcok kigyulladtak, mily igaza volt Gounodnak, midőn 
a tegnapi főpróbán azt mondta : Ezzel az indulóval egy forradalom kitörését 
lehetne előidézni». 

Akkora volt itthon is a lelkesedés és az érdeklődés a világraszóló párizsi 
ünnepély és a magyar siker iránt, hogy a Pesti Hirlap 1879 június 24-i száma 
mellékletén hangjegyekben leközölte Szabadi hősi indulóját. (Hangszerelte 
Massenet Gyula, zongorára átírta Soum M.) Az utóbbi név azonban elírás, 
mert Louis Soumis volt ennek a párizsi zeneszerzőnek a neve, az M. pedig 
Monsieur-t akart jelenteni. Massenet zenekari kiadványa «Liszt abbénak» 
van ajánlva. Címlapja így szól : A l' Abbé Liszt. Marche Héroïque de Szabadi, 
exécutée pour le lère fois au grand Festival de l'Opéra au Bénéfice des inondés 
de Szegedin, J. Massenet. Paris, G. Hartmann, Editeur. (Egy példánya megvan 
621. szám alatt a Szeged Városi Zeneiskola kottatárában is.) Eredeti kéziratát 
megtalálta Haraszti Emil Párizsban sok érdekes budapesti vonatkozású 
bejegyzéssel. 

Hogy Massenet remekműve Szabadi török-magyar indulójából készült, 
már a címből is nyilvánvaló. De, hogy Liszt «Revive Szegedin !»-je most már 
valóban a Szabadi—Massenet-féle hősi indulónak átírása-e, azt mindaddig, 
amíg Liszt szerzeményéből egy példány elő nem került, teljes bizonyossággal 
megállapítani nem lehetett. Csak következtetni lehetett erre Lisztnek Gouzien-
hez 1879 júliusából (a nap és a hely ismeretlen) írt leveléből. E levél a «Revive 
Szegedin !» keletkezésének harmadik forrása s egyben Liszt cselekvő magyar-
ságának egyik újabb és eddig figyelemre nem méltatott dokumentuma. Kivo-
natosan így szól : 

«Egyáltalán nem kételkedem annak a hősi indulónak kiválóságában, 
amelyre a magyar motivum ihlette Massenet urat... A magyar zenét 
illetően barátaim azt állítják, hogy eléggé közreműködtem elterjesztésében; 
mintegy tizenöt rapszódia (közülök 6 zenekar számára), aKoronázási 
mise, a Hungaria című szimfonikus költemény és több Magyar 
induló bizonyságot tesz a művészetben kifejtett tevékeny hazafiságomról. 
Bizonyos magyar tulajdonságok, szomorúak és nemesek, velem születtek, és 
szívem teljességével adom hozzájuk azt a kevés tehetséget, amelyet több mint 
50 esztendő szakadatlan munkájával szereztem. Szívélyesen köszönöm 
kedves ajándékát, a párizsi opera Szeged javára rendezett ünnepélyének 
illusztrált műsorát. Az izlés és a szellemi élet nagy fővárosához méltó sikere 
és eredménye volt. — Kedves Gouzien Úr, méltóztassék a Revive Sze-
gedin! kis átírásommal, valamint az azt kísérő sorokkal, tetszése szerint 
rendelkezni». (Briefe VIII. k. 352. l.) 

Gouzien rendelkezett is, mert Liszt átiratát talán már 1879-ben 
a Ménestrel (Heugel)-cégnél Párizsban kiadta, csakhogy nem «Revive Sze-
gedin !», hanem a következő címmel : Marche Hongroise de Szabady. Transcrite 
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pour Piano d'après l'orchestration de J. Massenet par Franz Liszt. A fólió alakú, 
9 lapra terjedő hangjegy à Armand Gouzien ajánlással van ellátva. Az utolsó 
kiadás 1892-ből való és ma is kapható. Téves tehát Raabe fentebb említett 
megjelölése, hogy a darab «Revive Szegedin !» cím alatt jelent meg, amihez 
még azt is hozzáteszi : «zum Besten der durch eine Überschwemmung in 
Szegedin Geschädigten». Mindez csak Raabe feltevése, aki tudván a kéziratról 
és Liszt Gouzienhez intézett leveléről, megtette a «Revive Szegedin !»-t Heugel 
kiadványának anélkül, hogy ellenőrizte volna a dolgot. Igy azután természe-
tesen hiába kutatott utána Gárdonyi Zoltán a budapesti Magyar Nemzeti 
Múzeumban, a weimari Liszt-Múzeumban és a berlini Preussische Staats-
bibliothekban, nem sikerült egyik hangjegygyüjteményben sem föllelnie. 
Pedig az ő berlini doktorértekezése (Die ungarischen Stileigentümlichkeiten 
in den musikalischen Werken Franz Liszts, Ungarische Bibliothek I. 16, Ber-
lin 1931) valójában a «Revive Szegedin !» keletkezésének negyedik forrása. 

A Szabadi—Massenet-féle magyar indulónak Liszt-féle átiratát Haraszti 
Emil kutatta fel Párizsban, aki évekkel ezelőtt maga is összeállította a Sza-
badi-féle hősi induló történetét és bibliográfiáját, de kézirata mindmáig nem 
jelent meg. Mielőtt azonban ez év elején megküldötte volna Párizsból a Liszt-
átirat hangjegyét, mi csak az irodalmi adatokra voltunk utalva. Idevonat-
kozólag pedig Raabe megjegyezte, hogy a «Revive Szegedin !» eredeti kézirata 
és másolata Liszt javításaival megvan Göllerich tulajdonában, Armand 
Gouziennek ajánlva. Miután Göllerich 1923-ban meghalt, özvegyéhez, a ma-
gyar származású Voigt Gizellához fordultunk. A nagy művésznő Linzben a 
Bruckner-Konzervatórium tanára és mint Liszt-tanítvány 1936 június 6-án 
Budapesten játszott Liszt zongoráján a Magyar Nemzeti Múzeumban az 
emlékkiállítás megnyitása alkalmából. Göllerichnének csak egy félévi hiába 
való kutatás után jutott eszébe, hogy a hangjegyet Vesztfáliában férjnél levő 
leányának ajándékozta. 

Igy a Németországból érkezett küldemény két hangjegyet tartalmazott. 
Az egyik Liszt sajátkezű, eredeti fogalmazványa, a másik pedig ennek tisz-
tázata, amelyet a mester leiratott Göllerichhel, az előadási és egyéb jeleket pe-
dig már sajátkezűleg írta bele, majd címlapot írt hozzá a következő szöveggel : 
Revive Szegedin! Marche hongroise de Szabady, orchestrée par J. Massenet, 
transcrite pour piano par F. Liszt. Egybevetve ezt a címet Raabe fentebb közölt 
címével nyilvánvaló, hogy ő sem a kéziratot, sem a nyomtatványt nem látta. 

Körülbelül rekonstruálni lehet azonban most már Lisztnél a darab kelet-
kezését. Amikor megkaphatta Gouzientől Massenet nagyhatású szerzeményét 
a szegediek javára Párizsban rendezett operai ünnepély műsorával, ez annyira 
megragadhatta, hogy zongorára átírta és annak az «Újhodj meg Szeged !» 
címet adta. Míg azonban Massenet Szabadi nem nagykoncepciójú, de minden-
esetre ötletes és fordulatos indulóját valósággal Berlioz Rákóczi-indulója 
módjára átkomponálta, addig Liszt Massenettől függetlenül szabadon dol-
gozta fel zongorára. Bizonyos, hogy ebben a feldolgozásban van liszti zse-
nialitás, de magyartalan, mert szimfonikusan akarta feldolgozni. 

A Szabadi—Massenet-féle magyar induló több átírása közül legsikerül-
tebb a Soumis-féle nehezebbik letét. Címe : à l'Abbé Liszt. Marche Heroïque 
de Szabady. Transcription pour Orchestre par J. Massenet. Réduction pour le 
Piano par L. Soumis. (Párizs, Ménestrel, 9 1.) Ennek ugyancsak Liszt abbé-
nak ajánlva, megjelent egy «édition simplifiée»-je is (Párizs, Hartmann, 5 l.), 
amelyet 1879-ben közölt a Pesti Hirlap fentebb említett száma. Négykezes 



682 

átirata jelent meg Renaud de Vilbac operakomponistától (Ménestrel, 15 1.) 
és két zongorára nyolc kézre Ch. Steigertől (Ménestrel, 13—13 1.). Valamennyi 
Liszt abbénak ajánlva. 

Szinte bámulatos az a karrier, amelyet a Rákóczi-úti kis kocsmáros 
török-magyar indulója megfutott. Gouzien és Munkácsy bábáskodnak felette, 
Massenet oly hatalmas zenekari művet ír belőle, hogy Gounod elragadtatását 
fejezi ki, megihleti Lisztet, aki zongorára átírja, aztán Soumis, Renaud de 
Vilbac és Steiger dolgozzák át. Liszt a «Revive Szegedin !» címet adja neki, 
de Gouzien ezt nem honorálja és így csak utóbb tűnik ki, hogy az a párizsi 
hangjegy, amely Liszt átirataként mint Marche Hongroise de Szabady van 
forgalomban, voltaképpen a mester szándéka szerint az «Újhodj meg Szeged !» 
címet kellene, hogy viselje. Liszt darabja azonban végül mégis csak eljutott 
Szegedre, abba a városba, amelyre komponálása közben gondolt. A városnak 
sikerült közvetítésünkkel megszerezni Göllerichnétől méltányos árért és mint 
Liszt magyar érzésének egyik beszédes bizonyítéka, ma a Somogyi-Könyvtár 
anyagát gazdagítja a kultúrpalotában a Tisza partján. 

Ami pedig Liszt Szegedy Csárdását illeti, Gárdonyi szerint (i. m. 22. l.) 
a weimari Liszt-Múzeum Ms. Z 12 jelzésű kéziratához tartozó iapok egyikén 
található, de nem Liszt kézírásával. A melódia Lisztnél a ki nem adott és 
korábban 20-iknak számozott rapszódiában fordul elő először, később pedig 
a XII . magyar rapszódia «Stretta» részének 25. és következő ütemeiben. Mind-
két feldolgozásban olyan motívumok vannak a téma körül, amelyek «A csikós» 
cimű népszínműnek Szerdahelyi Józseftől eredő zenéjében (1847) is szerepel-
nek. Magának a «Szegedy Csárdás»-nak a dallama is megvan, bár nem ezzel 
a címmel, «A csikós» második felvonásának 12. táncában. Liszt a dallamot 
egyik vázlatkönyvének tanusága szerint (weimari Liszt-Múzeum Ms. N 5, 
S. 111, «Friska») a cigányok játéka nyomán jegyezte fel először. (Gárdonyi, 
Liszts 20. ungarische Rhapsodie, Ungarische Jahrbücher X. k., 1930, 294. l.) 

Szegeden, ahol nemrég még azt sem tudták, hogy mily súlyos tízezrekkel 
sietett Liszt Ferenc szerencsétlen honfitársainak segítségére, mindeddig isme-
retlen volt, hogy a mester két szerzeményében is örök emléket állított Szeged 
városának. 

AZ ŐRTORONY. 
Fejem páncélos sisakját 
a fellegek simogatják, 

átlátok a sűrű ködön, 
gonoszak felett őrködöm. 

Szemem átszúr az éj bokrán 
s a gonoszak vigyáznak rám. 

De árva ez a nyakasság 
s úgy szédít ez a magasság. 

Jobb lenne, ha fejem talán 
egy-egy kicsit lehajtanám 

és naponként: este, reggel 
beszélnék az emberekkel. 

Kiss Tamás. 


