
Lisztománia

A fenti szó megalkotója nem más, mint a nagy német költő, Heinrich Heine, 
akinek nem volt épp felhőtlen a kapcsolata Liszt Ferenccel, ugyanakkor  

nem tudott közömbös maradni a zongorajátékával kapcsolatban – ahogyan senki 
más sem. Mivel Liszttől nem maradt fenn egyetlen felvétel sem, a Liszt-jelenség 
rekonstruálásának egyik lehetséges módja lehet, ha megvizsgáljuk, miket írtak 

róla azok, akik igazán a szavak emberei voltak.

Tóth Endre

 T
h

e
o

d
o

r 
H

o
se

m
a 

ka
ri

ka
tú

rá
ja

 L
is

zt
 1

8
4

2
-e

s 
b

e
rl

in
i k

o
n

c
e

rt
jé

rő
l. 

Fo
rr

ás
: 

A
la

m
y



23GRAMOFON

Liszt irodalmi inspirációkban gazdag életműve, hátra-

hagyott levelezése alapján arról könnyen képet kaphatunk, 

hogy a nagy zeneszerzőre milyen hatást gyakorolt  

a szépirodalom, de ritkábban szól a fáma arról, hogy Liszt, 

korának legkiválóbb zongoraművésze hogyan nyűgözte le 

író-költő hallgatóit. (A komponista Liszt irodalmi recepciója 

már egy másik történet lenne, a jelen írás alapvetően  

a zongorista Liszt ihlette írásokból szemezget, ha a teljes-

ségre nem is, de a változatosságra törekedve.)

Az első komolyabb reakciókat Liszt Párizsban kapta, ahol 

a kor valamennyi jeles művészével barátságot kötött, 

köztük számos íróval is szoros kapcsolatba került: Balzac, 

Hugo, Sainte-Beuve, Sue, Chateaubriand, Lamartine, Vigny, 

Musset és George Sand nevét mindenképp meg kell  

említenünk, többen közülük művészileg is inspirálták 

Lisztet: konkrét megzenésítés, költői program, vagy akár 

csak egy mottó szintjén. Különös, hogy ez az inspiráció 

az esetek többségében viszonzatlan maradt, hiszen vers, 

próza, levél vagy naplóbejegyzés helyett leggyakrabban 

csak egy-egy szájhagyomány útján – vagy mások  

beszámolóinak köszönhetően – elterjedt anekdota maradt 

fenn. 

Victor Hugo lehetett talán az egyik legfontosabb irodalmi 

ihlető forrás a felsorolt franciák közül, de Hugo sem 

műveiben, sem leveleiben nem említi Lisztet, noha 

a Liszt-életrajzok szerint a tisztelet kölcsönös volt.  

Honoré de Balzacnak már többet köszönhetünk e tekintet-

ben, hiszen 1839-es, Béatrix című regénye irodalmi hőssé 

emelte Lisztet: a mű Gennaro Conti nevű karakterét 

szerzője Lisztről mintázta, jóllehet, a regény nem a figura 

zenei-művészi erényeiről szól, hanem mindössze egy 

szerelmi sokszög egyik szereplőjeként ábrázolja.  

Később Balzac úgy beszélt a zongoristáról, mint egy 

művészileg felsőbbrendű, de emberileg kellemetlen 

személyről „kis nevetségekkel és nagy adottságokkal”. 

Balzac volt az, aki Lisztet gyakran nevezte „a zongora 

Paganinijének”, az író szerette és gyakran hallgatta Liszt 

játékát, és sokat beszélgettek is: nőkről és zenéről.

A furcsa viszony később kifejezetten ellenséges lett Balzac 

részéről, valószínűleg féltékenysége vezette őt a következő 

kijelentéshez: „Nagyszerű tehetsége van az előadáshoz, 

ebben csak Paganinihez hasonlítható, de nem rendelkezik 

a komponista zsenijével”.  Amikor Liszt meglátogatta az írót 

és feleségét, Ewelina Hańskát, a nő az anekdota szerint 

meg sem tudott szólalni, utána azonban hosszasan 

áradozott Lisztről naplójában. Miután Balzac számára 

gyanús lett, hogy felesége gyengéd érzelmeket táplálhat 

Liszt iránt, olyan szavakkal illette a zenészt, hogy azokat 

jobbnak látjuk itt nem közölni. Egyetlen példa: „Lisztnek 

csak ujjai vannak és teljesen kizár mindent, ami a zenei 

kivitelezésen túl létezik”. Ugyanakkor még legvadabb 

féltékenységi rohamaiban sem ócsárolta az előadó Lisztet, 

aki az „istenség mennyei tolmácsolója”, zongorázásában 

pedig „kiönti a lelkét” és „költői magaslatokat” ér el.  

A Revue de Parisban megjelent Kijevi levélben (Lettre sur 

Kiew) Berliozzal állítja őt párba, mint „a művészek nagy 

családjának utolsó utasait”.   

George Sand szoros barátságot ápolt Liszttel, gyakran 

találkoztak, leveleztek. Az Egy utazó leveleiben  

a követ kezőket írta neki: „Olvass fel nekem verseket, 

improvizálj a zongorán finom pasztorálokat, amelyek sírásra 

késztetik az öreg Éverard-t [Michel de Bourges, francia 

ügyvéd és politikus] és engem is, hiszen azok ifjonti 

éveinkre emlékeztetnek bennünket, a dombokra és a 

kecskékre, amelyeket etettünk.” Egy másik vissza-

emlékezésében – ugyancsak az Egy utazó leveleiben –  

fribourgi kirándulásukról olvashatunk, amely során Liszt 

kipróbálhatta az új Mooser orgonát a Szent Miklós  

templomban: „[...] amikor Franz szabadon a billentyűzetre 

helyezte kezeit, és egy részletet kezdett el játszani Mozart 

Dies Iraejéből, meg ismertette velünk a fribourgi orgona 

felsőbbrendűségét minden addigival szemben, amit  

a maga nemében eddig ismertünk.” George Sand leginkább 

a Mozart zenéje, illetve vallásos témája keltette érzelmekről 

értekezik hosszan, majd így folytatja: „És mégis a hangszer 

úgy szólt, mint az erős Isten hangja, és a zenész ihlete 

meglebegtette Dante egész Poklát és Purgatóriumát 

a gyöngyszürke rózsaablakokkal bordázott keskeny  

boltozatok alatt. [...] Az orgona hirtelen kilehelte a lelkét 

Liszt kezei alatt. Megkondult a vecsernyére hívó harang. 

Az orgonafújtatót taposó sekrestyést maga Mozart lelke 

sem tudta volna rávenni, hogy egy percet is késleltesse 

a rituálét. Meg tudtam volna verni…”  

Cikkünk címadója, Heinrich Heine is Párizsban ismerte meg 

Lisztet; a német költő akkoriban igencsak vitriolos zene-
kritikákat írt, nem kímélve a kor virtuóz zongoristáit sem. 

Liszttel kapcsolatos recenziói és egyéb írásai meglehetősen 

ellentmondásos módon ábrázolják a zongorista zeneszerzőt, 

Heine szinte kiszámíthatatlanul változtatja véleményét 

időről időre. Ennek okaként Susan Bernstein amerikai 

irodalomtörténész Heine saját írói-nyelvi virtuozitását  

– ami nem ignorálhatja egy másik művészeti ág virtuózát – 

és a médiumot – vagyis magát az újságírás műfaját – emeli 

ki, hiszen egy zsurnalisztának naprakésznek kell lennie,  

sőt „közömbös megfigyelőként” ki kell tűnnie a tömegből. 

Az irodalomtörténész fejtegetése mellett érdemes megis-

mernünk Alan Walker Liszt-monográfiájának idevágó részét 

is, ugyanis a zenetörténész nem köntörfalaz Heine és Liszt 

kapcsolatát tárgyalva: „A későbbi évek során, amikor 

embertelen nehézségekkel kellett megküzdenie a fenn-

maradásért [Heinének], szellemessége vitriolba, szatírája 

epésségbe fordult”, majd lábjegyzetben megemlít egy 

történetet: Heine megkereste Lisztet, mielőtt 1844 áprilisá-

ban megjelent volna ominózus, Musikalische Berichte aus 

Paris című tárcája. Ebben találkozhatunk a Lisztomanie  
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kifejezéssel, és ebben tulajdonította 

a kritikus Liszt sikerét a megvásárolt 

hatalmas mennyiségű virágcsokrok-

nak, de még inkább a női rajongók 

hisztérikus viselkedésének.  

Heine felajánlotta Lisztnek, hogy 

elolvashatja az írást meg jelenés előtt, 

minden bizonnyal azt remélve, hogy 

Liszt majd fizetni fog a jobb színben 

való feltüntetés érdekében.  

(Walker felhívja a figyelmünket arra, 

hogy Heinét meg lehetett vásárolni, 

tehát recenzióinak hitelessége kétes.) 

Liszt nem reagált Heine megkeresé-

sére, vagyis a költő asaját elképzelései 

szerint közölte a cikket, amelyben 

bár érzékletesen, de talán némi 

túlzással írt az improvizátor- 

zongora művész Lisztről. Szövegéből 

kiderül, hogy korántsem viseltetett 

fenntartások nélkül a magyar 

muzsikus iránt – talán, mert Liszt 

nem fogadta fel őt bértollnoknak: 

„Amikor a Németországban, főként 

Berlinben történt ájulásokról először 

hallottam, szánakozva vontam vállat 

[...] Azt hittem, hogy csupán öncélú 

felhajtás volt az egész. Imigyen 

magyaráztam ezt a Lisztomániát, és a Rajnán túli politikai 

elnyomás egyik tüneteként tekintettem rá.  

Tévedtem, noha erre egészen a múlt hétig nem jöttem rá, 

amikor is Liszt első koncertjét adta az olasz operaházban. 

Köze sem volt a németes szentimentalizmushoz a közön-

ségnek, ami elé Liszt egymaga, vagyis inkább ő és géniusza 

kiállt. És mégis, valósággal megbabonázta őket, ahogy 

megjelent. És micsoda féktelen tapsvihar köszöntötte! 

Micsoda ováció! Valóságos őrület, amire eddig nem volt 

példa az izgalmak évkönyveiben!”

A jelenségnek még plasztikusabb, de egyértelműen túlzó, 

sőt negatív leírására bukkanhatunk máshol:  

„varázserő és delejesség, ragály egy fülledt teremben, 

amelyet viasz gyertyák és illatszertől meg verejtéktől párálló 

emberek tömege tölt meg, hisztérikus rohamok, nyavalya-

törés, zenei kuruzslás és egyéb, leírhatatlan dolgok”.  

Persze ezek a szavak korántsem számítottak hízelgőnek, 

sőt a „mánia” szó a 19. században kifejezetten kezelésre 

szoruló mentális betegségre utalt. Meg kell jegyeznünk, 

hogy Heine be fogadói attitűdje sem állt a helyzet  

magaslatán, ahogyan egy helyen kifejtette:  

„Be kell vallanom, bármennyire is szeretem Lisztet, zenéje 

nincs jó hatással elmeállapotomra, ugyanis szellemeket 

látok, azokat, amelyeket mások csak hallanak; és mert, 

amint tudod, minden hang, amit kezével leüt a zongorán, 

hangzó figurát hoz létre elmémben – röviden, a zene 

láthatóvá válik belső szemem számára.”

Máskor pedig Chopinnel együtt emlegeti, mint  

„igazi” zongoristákat, akik mellett eltűnnek a többiek:  

„Liszt esetében senki nem gondolkodik tovább a nehézség 

leküzdésén; a zongora eltűnik és feltárul a Zene”.  

Azt pedig, hogy mekkora átéléssel zongorázott Liszt, 

a következő képpen ecsetelte: „Például, amikor egy vihart 

játszott, láttuk a villámcsapásokat arcizmainak rángásain 

keresztül, a tagjai rázkódtak és remegtek, akár a viharos 

széltől, hosszú tincseiről pedig az általa megjelenített eső 

csepegett. És most, amikor a legháborgóbb vihart játssza, 

ő maga felülkerekedik rajta, mint az utazó, aki az Alpok 

egyik csúcsán áll, amíg lába alatt tombol a vihar a völgyben:  

a felhők összegyűlnek messze alatta, a villámok úgy 

csavarodnak lábainál, akár a kígyók, és ő felemeli fejét, 

mosolyog a tiszta éterbe”. 

Az írók közül Liszt egyik legodaadóbb híve a dán mese-

mondó, Hans Christian Andersen volt, aki annak idején 

beutazta Európát (Pest-Budáról is találhatunk útibeszámolót 

művei közt) és kétszer is hallhatta Liszt játékát Német-

országban, melynek kapcsán megjegyezte: „szinte azt 

hihetné az ember, hogy egész utazásom csak álom volt 

Liszt gyöngyöző fantáziaképei körül!”.  Szemléletesen 
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lefestik Andersen rajongását az olyan kifejezések, mint 

„a hangok birodalmának királya” vagy „az új Orfeusz”, 

leírása pedig teljes mértékben egyezik a Heine által ecsetelt 

Lisztománia-jelenséggel: „már játéka előtt felvillanyozta 

közönségét; óriási dicsfényének híre felnyitotta az emberek 

szemét s fülét, és szinte már előre hallották és látták, 

ami majd következik!” Esszéjében Andersen Liszt mellett 

Thalberg nagyságát hangoztatja, továbbá azt, hogy  

„korunk már nem a fantázia és érzések világa, hanem 

az értelemé és a technikai készségé minden művészetben 

és iparágban”.

Andersen szerint tehát a technika elsőbbrendűséget élvez 

– az ipari forradalom után, de jóval a hangfelvételek 

meg jelenése előtt –, ezért is izgalmas és kiemelkedő 

számára Liszt játéka. A dán író pontos képet ad  

Liszt megjelenéséről, az általa kiváltott ovációról és 

zongorázásáról is: „sápadt arcán tükröződő hatalmas 

szenvedéllyel ül a zongoránál, mint egy démon, akit 

odaszögeztek hangszeréhez, s a hangok úgy áradtak 

e hangszerből, mintha önnön véréből, gondolataiból 

áradtak volna; démon volt, aki játékával fel tudta szabadítani 

a lelkét; állta a kínzást, folyt a vére, idegei remegtek; 

de ahogy tovább játszott, eltűnt belőle minden démoni, 

és láttam, hogy sápadt arcára nemesebb, finomabb 

kifejezés ül, szeméből az isteni lélek világít, minden vonása 

úgy meg szépül, ahogy csak a szellemtől és a lelkesedéstől 

szépülhet meg valaki!” 

A démoni és isteni hasonlatokon túl Andersen költői 

képekben gazdagon mesél később arról is, hogy benne 

milyen érzelmeket és gondolatokat idézett fel Liszt játéka: 

„hallottam, hogy kalapál vérző szívem, midőn hazámtól 

búcsúztam; hallottam a hullámok Isten hozzád kiáltását [...], 

s mintha Németföld régi dómjainak orgonáit is hallottam 

volna, gleccserek zuhanását az Alpokból, ahogy Itália 

táncol a jelmezes karneválon, lecsap ostorával, s közben 

szívében Cézárra, Horatiusra és Raffaellóra gondol! [...]” 

Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a magyar 

irodalmi termést sem, bár sajnálatos módon az egyik első 

koncertélmény Petőfi által dokumentálatlan maradt: 

az éppen Sopronban katonáskodó költő sem verset, sem 

naplóbejegyzést nem hagyott hátra annak az 1840-es 

soproni hangversenynek kapcsán, amelyre elszökött 

a kaszárnyából, vállalva a másnapi büntetést.  

Noha Petőfi le sem írja Liszt nevét egyetlen versében vagy 

levelében, Ágai Adolf – aki az eset idején mindössze 

négyéves volt, tehát csak később hallhatta Petőfitől 

a történetet – a következő sorokat hagyta az utókorra: 

„Szerencsétlenségére ugyanez este megint valami  

kötelessége akadt Sándornak, kinek lángoló szíve annak 

hallatára, hogy Liszt Sopronban játszani fog, csaknem 

hamuvá égett a vágytól. A barátok azonban segítettek 

a bajon. Petőfit bebújtatták valami frakkfélébe, fejébe 

nyomtak egy magas tetejű kalapot, a kaszárnyából  

kiszöktették s szerencsésen bejutottak a színházba.  

Sándort másnap természetesen kurta vasra verték.”  

Mivel azonban Ágai jeles humoristaként,  

a Borsszem Jankó című karikatúrákat bemutató élclap 

alapító-szerkesztőjeként vált ismertté, nem biztos, hogy 

hitelt adhatunk anekdotájának.  

Jókai Mór és Liszt kapcsolatáról már többet tudhatunk, 

noha nem indult valami rózsásan, hiszen Liszt 1859-ben 

megjelentetett A czigányokról és a czigányzenéről  

Magyarországon című könyvében kijelentette, hogy 

a magyar zene – vagyis az általa ismert cigányzene – „nem 

a magyaré, hanem a cigányé”, s ezzel nagy felháborodást 

keltett. A felháborodók köréhez csatlakozott Jókai is  

egy verssel, amely Vörösmarty költeménye nyomán  

a Liszt Ferenchez címet kapta, csak épp jóval kevésbé 

hízelgő hangot ütött meg.

Egy bő évtizeddel később, 1871 január elején – felejtve  

vagy nem is értesülve Jókai egykori verséről –  

Liszt meglátogatta Jókait, akinél a magyar irodalmi élet felől 

érdeklődött, két évvel később pedig Jókainé Laborfalvi 

Rózával adta elő saját, Lenore című melodrámáját.  

A hangversenyen Liszt szólódarabot is játszott, amelynek 

kapcsán a laikusnak mondható Jókai Mór lelkesen írta  

a következő sorokat, mintegy összegezve és talán  

a legköltőibb módon kifejezve Liszt Ferenc zongora-

játékának megfoghatatlanságát:  

„Ahogy Liszt bánik a zongorával, azt szavakkal leírni nem 

lehet. Mikor ő arra a sokfogú szörnyetegre ráteszi a kezét, 

az megszűnik zongora lenni; valami élő csoda lesz belőle, 

mely haragjában fenyeget, mint az apokalipszis réme 

ledörög reánk; aztán meghunyászkodik a rém s elkezd 

beszélni lágyan a szív mély titkairól, miknek számára szó 

nincsen; megfogja a holdsugarakat s a csillagsugarakat, 

s azoknál fogva közelebb húzza hozzánk az egész menny-

boltot.”
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