
LEGÁNY DEZSŐ

Liszt Ferenc, szülei és hazája

A mai Magyarország legészaknyugatibb sarkában van egy kis falu: Rajka. Kívülről

erősen megvíselt, vaskos tornyú, 14. századi gótikus templomát belül barokká alakí
tották át. Ott rejtőzik egy emléktábla: ebben a faluban halt meg egykor Liszt legré
gibb, név szerint ismert apai felmenöje, a dédapja, itt született Liszt nagyapja. Hetven
kilométerre Rajkától délnyugatra egy másik kis falu fekszik. Magyarul Doborjánnak
hívják, németül Raidingnak. Annak egyik szerény házában született 175 éve Liszt
Ferenc. Akkor Magyarországhoz tartozott e helység és egész messze környéke: az első

világháború végén Ausztriához csatolták.
Akármilyen zseniális adottságokkal született volna Liszt az isten háta mögötti kis

helyen, senki sem ismerné nevét, ha apja nem áldozza fel érte szerény, de nyugodt
állását, otthonát. Tőle örökölte Liszt a tehetségét, a vállalkozás merészségét, anyjától
pedig a jó szívet, mindkettejüktől a lemondani tudást és tűrést, amikor kell, a mély
vallássossággal együtt.

Liszt apjának nehéz élet jutott ki. Egy huszonöt gyermekes család második gyer
meke volt, a feleségének elhunyta után háromszor nősült nagyapa első házasságából.
Testvérei közül mintegy tíz még csecsemő vagy kicsi korában elhunyt. A hányatott
életü nagyapa előbb különféle helyeken pár évtizedig falusi tanító és bizonyára
egyúttal kántor is volt, majd az Esterházy-uradalmaknál szolgált mint írnok, majoros
gazda, ispán, gyári munkás, legvégül orgonista és énekkarvezető. Ekkora családból és
ilyen körülmények közül a gyermekek legfeljebb a maguk erejéből vihették valamire.
Liszt apja, Ádám, tizennégy éves korától a pozsonyi katolikus gimnáziumba járt,
közben zenét is tanult, és tizenkilenc éves korában ott záróvizsgát tett. Utána próba
idős szerzetesnövendék lett a ferenceseknél, ahol életre szóló barátságot kötött a
Komárom megyében született, magyar eredetű Wagner Józseffel, szerzetes nevén
Kapisztrán atyával, a pesti ferencesek kolostorának későbbi házfőnökével. Másfél
éves szerzetesi előkészület után, többszöri kérelmére Liszt Ádámot nyughatatlan
természete miatt elbocsátották a nagyszombati kolostorból. Még beiratkozott a po
zsonyi egyetem filozófiai tanszékére, de pénz híján fél év múlva felhagyott tanul
mányaival, és Ö is az Esterházy-uradalmakhoz állt be kistisztviselőnek.

Liszt anyjának gyermekkori életútja még göröngyösebb volt. Kremsben született,
Bécstől nyugatra 80 kilométerre Matthias Lager pékmester tizedik gyermekeként.
Mire a kis Anna kilencéves lett, rövid időn belül mindkét szülöjét elvesztette. Hogy
legyen mit ennie, Bécsbe ment gyermekként szobalánynak. Jó helyekre került, s amit
árvasága miatt nem tanulhatott meg az iskolában, nyílt szemmel járva, az élet isko
lájában igyekezett megismerni. Ott sajátította el a jó családok szokásait és viselkedé
sét, a mindenkivel békés megférést. Ott vált azzá a kedves, szeretetre méltó, mindig
segítőkész egyéniséggé, ami egész hátralevő életében jellemezte. Bécsből huszonkét
éves korában egyik fivéréhez költözött a Sopronhoz közeli Nagymartonba (ma Mat
tersburg, Ausztria), és rövid ismeretség után házasságot kötött az akkor ott élő apját
Doborjánból meglátogató Liszt Ádámmal.

Egy éven belül megszületett kisfiuk. Keresztszülőknek az anyakönyvi bejegyzés
tanúsága szerint Liszt Ádám Zambothy (helyesen bizonyára Szombathy) Ferencet és
Szalay Juliannát kérte fel. Innen és az apa ferencrendi kapcsolataira utalva nyerte a
kisfiú a latinul vezetett anyakönyvben a Franciscus keresztnevet. Külön érdekessége
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a bejegyzésnek. hogy a túlnyomóan német ajkú környezetben Liszt Ádám két ma
gyart kért fel keresztszülőnek, ezzel is hangsúlyozva saját kötődéséta magyarsághoz.

A kis Liszt Ferenc gyönge, beteges gyerek volt, néha majdnem menthetetlen. A fa
lusi iskolában kezdett tanulni és hatéves korában apja lett az első zongoratanára.
Zsenialitásának köszönhetően bámulatos gyorsasággal fejlődött zenei téren. Dobor
ján, ahol laktak, Soprontól. Rajka, ahová férfi ágon a Liszt család legmesszebb nyo
mozható vissza, Pozsonytól esik kissé délre. Szülöfaluján kívül e két régi város kö
tötte magához Liszt legmélyebb gyermekkori emlékeit. Sopronban lépett fel először

nyilvánosság előtt kilencéves korában egy vele egykorú, ugyancsak magyarországi és
rendkívül tehetséges, de korán elhunyt kis hegedüssel közös koncerten. Egy hónap
múlva Pozsonyban zongorázott, ott lakó magyar főurak előtt, akkora sikerrel, hogy
többen közülük hat évre szóló ösztöndíjat ajánlottak fel továbbképeztetésére. Liszt
élete végéig nem felejtette el és többször emlegette hálával, hogy ebből az ösztöndíj
ból képeztethette ki magát azzá a müvésszé, aminek őt a világ megismerte. A két vá
ros közül Sopron szülöfalujának volt megyeszékhelye, azért is volt neki kedves, Po
zsony viszont a Liszt család régi fészkéhez esett közel. Emellett Pozsony volt a 18.
század végéig 250 éven át Magyarország fővárosa, a 19. század közepéig 300 éven át
ott tartották meg az országgyüléseket és koronázták meg a Liszt életében is nagy sze
repet játszó dómban az ország királyait.

A soproni és a pozsonyi bemutakozás sikere felkeltette apjának legvérmesebb re
ményeit. Hiába ostromolta azonban Esterházy Miklóst beadványaival, hogy a herceg
bécsi irodáiban juthasson kenyérhez, és így Bécsben megfelelőmuzsikussal taníttat
hassa fiát. Kudarcot vall va, végül egyéves fizetés nélküli szabadságot vett ki, s ezáltal
maga mögött mindent felégetett. Apja nagy önfeláldozásával így indult meg 1822-ben
a gyermek Liszt a roppant kockázatos úton a nagyvilágba, hogy vagy új Mozart lesz
belőle, vagy a csodagyermekek nagy többségének módjára a túlhajszolt gyermekkor
miatt igen fiatalon elpusztul. esetleg az agyonhajszoltság másik ellenhatásaként to
vábbfejlödni nem tudó, kiégett felnötté válik. Mindössze egy évig volt igazi, rátermett
zongoratanára Bécsben, Czerny személyében. Közben három koncerten lépett fel ott,
majd 1823-ban búcsúkoncerteket adott Pesten. Már akkor elvitte őt apja a pesti fe
rencesekhez bemutatni.

Liszt Ádám nem érte be többé a bécsi és pesti sikerekkel. Európa legkiválóbb ze
neoktatási intézetébe, a párizsiba kívánta fiát bejuttatni. A rendkívül fárasztó posta
kocsi-utazáskor odafelé a gyermek Liszt bámulatos sikereket aratott, amerre megáll
tak, s ettől kezdve ő tartotta el szüleit és önmagát az apja által borsos áron megsza
bott fellépési díjakból. Párizsba, a nagy remények városába érkezve, életének egyik
legkeservesebb csalódását kellett elviselnie. A Conservatoire külföldi származású
igazgatója, Cherubini közölte a könyörgő fiúval és apjával. hogy nem engedélyezi be
iratkozását a túlzsúfolt zongora tanszakra, mert külföldi. (Liszt valóban szűletésétöl

haláláig magyar állampolgár volt. Két útlevele maradt fenn, mindkettö Weimarban.
Az egyik latin nyelvu és Budán állították ki 1846·ban, a másik magyar nyelvü és Bu
dapestről keltezett 1874-ből.)

Párizsból visszaút Bécsbe és Magyarországra nem volt; az ilyen csak életre szóló
megszégyenülést jelenthetett volna. A tizenkét éves fiúnak és negyvenhét éves apjá
nak keményen meg kellett küzdenie az élettel a továbbfejlödésért, bármiféle zon
goratanár nélkül. A zongoramüvészi fejlődésében teljesen magára maradás és az
ilyen tanulásra minden percét beosztó apai vasszigor hatására a gyermek és serdülő

Lisztben ki kellett hogy alakuljon valamilyen mély melankólía, bármilyen tűnemé

nyesek voltak is sikerei a párizsi szalonokban és angliai koncertjein. Amikor közel
tizenhat éves korában apját hastífusz miatt hirtelen elvesztette, Párizsba kérette
Ausztriából anyját. Úgy látszott, teljesen felhagy a müvészi pályával. csak tanításból
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tartja fenn magukat, s mindenröl lemondva az egyház szolgálatába áll. Egyelőre azon
ban még együtt laktak, anya és fia. évekig. Nagyon tiszteletreméltó. hogy az akkor
már harminckilenc éves, alapjában véve tanulatlan anyja majdnem négy évtizeden át,
egészen haláláig Párizsban milyen bámulatosan bele tudott illeszkedni a számára új
világvárosba, holott a francia nyelvterület először igencsak szokatlan lehetett neki.
Mindent meg tudott érteni fiának életéből, és semmit sem vett zokon: igazi anya volt.
Szeme előtt játszódtak le Liszt vívódásai az egyházi szolgálat és a müvészi pálya közt,
mely utóbbira Berlioz, Paganini, Chopin és az 1830-i párizsi forradalom felrázó hatá
sa ragadta vissza Lisztet.

Amikor anyja Párizsba érkezése után nyolc évvel Liszt Svájcba és Itáliába költö
zött, s ott d'Agoult grófnéval élt együtt, az anya segítőkészsége fia iránt akkor sem
csappant meg. Levelezésükből tudjuk, hogy fáradhatatlanul küldte tömegével utána
a fia rendkívüli látókörét és kultúráját igazoló, általa kért könyveket. kottákat, és d
járt tárgyalni akárhová. ahogy fia kérte. Később ő nevelte magánál példás szeretettel
fiának d' Agoult grófnétól született három gyermekét.

A magyarországi szűletésü, majd élete fogytáig igen mélyen francia müveltségú
Liszt Itáliában már feledni látszott szülöhazáját, Az 1838-ik évi szörnyú pesti árvízka
tasztrófa híre kellett ahhoz, hogy felocsúdjék. Akkor írta vagy íratta Párizsba Lam
bert Massart-nak: ..Ú, én vad és távoli hazám! ismeretlen barátaim! óriási családom!
Fájdalmad kiáltása visszahívott hozzád. Egész bensőmet felkavarta a részvét, s én le
hajtottam fejemet - szégyenernben. hogy ily sokáig megfeledkeztem rólad." Bécsbe
sietett hangversenyezni a pesti árvízkatasztrófa szerencsétlenjeinek megsegítésére. s
ezzel elkezdödtek - a Skandináv-félsziget kivételével - egész Európát többször be
járó, közel tízéves, példátlan hangversenykörútjai.

1839-40 telén jött gyermekkora óta újból haza. Rendkívüli lelkesedéssel fogadták
pozsonyi és pesti hangversenyein, győri és soproni koncertjén és szülöfalujában. A
főváros és Sopron díszpolgárává választotta, Pest megye magyar nemességre terjesz
tette fel őt a Habsburg-udvarhoz - hiába: onnan magyar nemességre nem számítha
tott. Sőt, gyanússá vált előttük az általuk rossz szemmel nézett, mert a Rákóczi
szabadságharcra emlékeztető Rákóczi-induló ismételt és mindenkit fellelkesítő eljat
szásával, aminek kiadását saját feldolgozásában éppen e felső körök tiltották be. Liszt
jól tudott erről, honnan jött a tilalom. Számtalan akkori nagy élményéből egyik leg
mélyebb a pesti ferencesek újabb meglátogatásához kötődött. Egy másik - még ko
rábbi - a Pozsonyba érkezéséhez. Ott éppen ülésezett a magyar országgyűlés,mely
nek két kiemelkedő államférfiával: Széchenyi István és Batthyány Lajos gróffal igen
hamar életre szóló kapcsolatot teremtett.

Nagyszeru hangversenykörútjairól 1846-ban jött újra haza. Akkor járt Magyaror
szágon a legkiterjedtebb hangversenykörúton. Kezdte a fövárosban, Pesten, május
ban öt hangversennyel (amiből négyet jótékony célra adott), és befejezte Nagyenye
den, Erdélyben. decemberben. Májusi pesti koncertjei után külföldre utazott. Onnan
július végén először a horvát társország fővárosában.Zágrábban lépett fel, augusztus
elején Sopronban, szeptember végén Köszegen, Október közepén újra Pesten játszott
jótékony célokra, s innen megkezdte dél-magyarországi és erdélyi hangversenykörút
ját: Szekszárdon, Pécsett. november elejétől Temesvárott, Aradon, Lugoson, Nagy
szebenben és négy koncerttel Erdély fővárosában. Kolozsvárott. Hazai körútjának
utolsó hangversenyét december közepe előtt adta Nagyenyeden, s elutazott Rorná
niába, Bukarestbe.

Úgyszólván egész Európát behálózó és roppant fárasztó hangversenykörútjain az
elöadómúvészetnek korábban senki más által el nem ért fokán, a Paganini hatására
kialakított, felülmúlhatatlan technikájával és Beethoven, valamint a romantika mú
vészetének terjesztésével új korszakot nyitott meg a zenetörténetben. Végül is bele-
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fáradva, 1848 májusában meglátogatta szülőfaluját és Kismartont (az első világhá
ború vége óta: Eisenstadt, Ausztria), utóbbit a fiatal kora óta nagyra becsült Albach
atya, ferences szerzetes felkérésére, akinek első, férfikari miséjét ajánlotta.

Weimarban telepedett le udvari karmesterként, hogy a kimeritő zongoramüvészi
körutakról visszavonulva minél több ideje legyen a zeneszerzésre, mely téren már
addig is sok értékkel gazdagította a zeneirodalmat. Odaköltözött a lengyel szárma
zású, szinte gyermekkori kényszerházassága után már hosszú évek óta kűlőn élő Ca
rolyne Sayn-Wittgenstein hercegné is, menekülön, hátrahagyva mesésen hatalmas és
gazdag lengyel és ukrajnai birtokait. Mindent megtettek, hogy házasságot köthesse
nek. Nem rajtuk múlt, hogy az előző házasság felbontását több mint egy évtizedes
erőfeszítésselsem tudták kieszközölni, noha közben Carolyne protestáns vallású, cári
tisztként szolgáló férje új házasságot kötött.

Weimari korszakában teljesedett ki először Lisztnek már gyermekkorában elkez
dett s azóta is szakadatlan zeneszerzői pályája, korábbi müveinek újrafogalmazásával
és számtalan új kompozícióval. Ezt hirdeti a Zarándokévek első két kötete (Svájc, Itá
lia), a Vallásos és költői harmóniák sorozat, a 12 Transzcendentális etüd; a 6 Paganini
etüd, a 15 Magyar rapszódia és más értékek mellett minden idők zongorairodalmának
egyik legnagyobb ékessége: a h-moll szonáta. Ezt hirdeti akkor írt 12 szimfonikus köl
teménye, a Faust- és a Dante-szimionia, a részben akkor keletkezett 2 zongoraverse
nye. Az 1848-49-i szabadságharc példamutató küzdelmeit, fényes győzelmeit és tragi
kus bukását csak távolról láthatta. Amikor azonban elszabadult a bestiális megtorlás
és ugyanazon a napon végezték ki Pesten Batthyány Lajost, az első magyar miniszter
elnököt, amelyiken Aradon a szabadságharc 13 magyar, német, szerb és horvát anya
nyelvű tábornokát, Liszt maradandó emléket állított nekik és a százával kivégzettek
nek, tízezrével hosszú időre bebörtönzötteknek. százezrével mélyen megalázottaknak
a Funérailles, October 1849 kompozíciójával. E vonatkozásban Liszt érzelmei három
évtized múlva sem módosultak. Ezt írta Budapestről külföldre, egy orosz hercegi
származású asszonynak 1879-ben: "Amikor megkapja soraimat, Kolozsvárott leszek
(Erdély fővárosában). Innen 18 órás vonatút, de megígértem régi barátomnak, Teleki
Sándornak, hogy viszontlátjuk egymást otthonában, mielőtt pályánk végére jutunk.
Velem volt 42-43-ban Pozenben, Boroszlóban, Varsóban, Szent Péterváron. Moszká
ban ... Aztán 49-ben fel akarták akasztani Aradon a világ legdicsőségesebbés legtisz
teletreméltóbb társaságának - a magyar hazaszeretet vértanúinak sorában. Telekinek
sikerült kiszöknie fogságából és megmenekülnie az akasztófától. magam sem tudom,
hogyan."

Weimarban írta egyik legkiválóbb egyházzenei múvét, a Missa solennist az eszter
gomi bazilika 1856-i felszentelésére. Az érsek felkérésére maga vezényelte bemutató
ját augusztus 31-én Esztergomban. Liszt ettől kezdve élete utolsó előtti évéig több
ször elment oda, nemcsak az egymást felváltó két érsek iránti barátságból. hanem
egyúttal az ott felhalmozott képzőművészetialkotások megcsodálására, amiket egyik
levelében a weimari nagyhercegnek is figyelmébe ajánlott. Esztergomból Pestre
visszaérkezve. 1856 szeptemberében a Hermina-kápolna felszentelésekor vezényelte
Férfikari miséjét és még ugyanazon a napon a Nemzeti Színházban 2 szimfonikus köl
teményét: a Les Préludes és a Hungaria címűt; ez utóbbit válaszként komponálta Vö
rösmartynak sok évvel korábban hozzá intézett szép ódajára. Ekkori tartózkodásakor
kérte felvételét confraternek a pesti ferenceseknél.

Két év múlva, 1858-ban újra Pestre jött, elvezényelni a Missa solennist a Nemzeti
Múzeumban és a belvárosi plébániatemplomban. A budai Várban lévö Mátyás-temp
lomon kívül csak ebben a templomban vezényelt Liszt ismételten a főváros templo
mai közül. Ekkor kapta meg a pesti ferencesektől ünnepélyes beiktatással a confra
teri okmányt, amelyet Pozsonyban állítottak ki az előző évben.
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Még abban az évben, kifütyülése miatt, meghasonlott a weimari közönséggel és
karmesteri állásáról lemondott. Egy évvel később, tüdővészben meghalt egyetlen fia,
Daniel. Az ő emlékére írta első gyászódaját Les Mons (A holtak) címmel és a kom
pozíciót fiatalabbik lányának, Cosimának dedíkálta: az volt Liszt írásos kívánsága,
hogy ezt játsszák majd egykor az ő temetésén, Cosima azonban apja halálakor nem
tartotta tiszteletben ezt a kívánságot. Másfél évvel Daniel után, gyermekének szülé
sébe belehalt Liszt idősebb lánya, Blandine. Újabb szörnyü megrázkódtatasát Liszt a
fenséges Weinen, Klagen variációkban öntötte ki. Már Rómában élt akkor, a Carolyne
Sáyn-Wittgensteinnel tizenkét éve annyiszor és igen sok utánjárással tervezett, végül
is újabb tilalmakkal megakadályozott házasságkötés végleg lezárult gondolatával a
háta mögött. Carolyne elzárkózott a világtól fanatizmusába, Liszt pedig egy római
kolostorban befejezte oratoriumát, a Szent Erzsébet legendáját. Elkezdett dolgozni a
Krisztus oratóriumon és két év múlva abbé lett. Ezt anyja Párizsban még megélte, de
háromnegyed év múlva elhunyt. Az ő halála után komponalta meg Liszt a Krisztus
oratóriumhoz a Tristis est anima meát és a Stabat mater dolorosát, az oratórium leg
szívbemarkolóbb számát.

Az abbé Lisztből sok gúnyt üztek. Pedig ez átélt utolsó öt évének, a szüleitöl örö
költ vallásosságnak és a pesti ferencesekhez kötődésénekoly sokszor kimutatott. ter
mészetes folyamanya volt. Amellett Liszt velejéig müvész maradt, és ha talált emberi
és müvészi kapcsolatot, továbbra sem számított neki, ki milyen hiten van.

1865-ben, már mint abbé - még anyja életének utolsó fél évében - újra Pestre jött,
s a Nemzeti Zenede negyedszázados jubileumán bemutatta a Szent Erzsébet legen
dáját, egy másik koncerten a Dante-szimiánia első tételét és a zenekari Rákóczi
indulót. Amit már több mint másfél éve úgyszólván sehol sem tett meg máshol, teljes
koncertet betöltő zongorahangversenyt is adott veje, Bülow (Cosima első férje; a
második férj Cosima válása után Wagner lett) és Reményi Ede közremüködésével,
Csupa Liszt-rnü szerepelt müsorukon - ő valamennyi számban fellépett, többek közt
zongorára írt két kiváló legendájának bemutatójával: Assisi Szent Ferenc prédikál a
madaraknak, Paolai Szent Ferenc a hullámok felett. Ettől kezdve Liszt, valahányszor
Pestre jött, 1871 novemberében kibérelt első állandó pesti lakásáig Schwendtner
Mihály belvárosi apátplébános vendége volt, néha hónapokon át. Schwendtner el
hunytáig (1885) igen szívélyes barátság füzte őt e derék paphoz, akit a szabadságharc
elbukása után Haynau, a "bresciai hiéna" halálra ítéltetett, s csak azért nem végeztek
ki, mert hirtelen leváltása fölötti dühöngésében Haynau, feletteseinek .megbosszu
lására" a még végre nem hajtott halálos ítéleteket sokévi súlyos börtönbüntetésre
változtatta át.

1867-ben, a kiegyezéskor megint Pestre jött, hogyakoronázáskor a sok intrika el
lenére mégiscsak felcsendülő Magyar koronázási miséjét a Mátyás-templom kórusán
legalább hallhassa, ha már neki a vezénylést és a magyar muzsikusoknak a közre
müködését az udvartartás nem is engedélyezte. Az udvarnak mégsem sikerült kikap
csolnia zenében a magyar elemet a magyar királlyá koronázásból. A Credótól és a
Benedictustól eltekintve (mely utóbbi olyan, mint egy művészí magyar népies him
nusz) Liszt a mise minden tételébe beleszőttea Rákóczi-induló motivikáját.

1869-től, amikor megkezdte utazásait Róma, Budapest és Weimar közt, Liszt tizen
nyolc éven át, haláláig évente hazajárt. miközben volt év, melyben nem ment el Ró
mába vagy Weimarba. Zeneszerzési szempontból ez a korszaka volt a legizgalmasabb,
mert minden korábbinál jövöbemutatóbb, A zenei élet, hangversenyek, zenei együt
tesek és intézmények alakulására jelenléte ugyanolyan pezsdítöen hatott Budapesten
és Rómában, mint Weimarban és az onnan felkeresett Altalános Német Zeneegylet
változó székhelyü nyári ünnepségein. melyek éppen Liszt befolyására váltak a né
mettel együtt más országok friss zenei termésének gyüjtőlencséivé.
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1871 nyarán, Andrássy Gyula miniszterelnök felterjesztésére, kinevezték magyar
királyi tanácsossá. Budapesthez kötődésének másik tetőpontja volt az 1873 öszén
nagy fénnyel megünnepelt ötvenéves rnüvészi jubileuma, amit külön e célra alakult
jubileumi bizottság rendezett meg a Kriszius oratórium minél nagyszabásúbb elő

adására, Richter János vezényletével. A harmadik tetőpont lezáratlanul élete végéig
tartott attól kezdve, hogy kinevezték a Zeneakadémia elnökévé, mely 187S-ben kezd
te meg rnüködését. Akárhová ment: az akkori Nemzeti Színházba operakat hallgatni,
a Magyar Tudományos Akadémiára előadásokés ottani koncertek miatt - megjelené
se rangot kölcsönzött az estének. 1880-ban a Zeneakadémia új, e célra készült épület
be költözött, melynek első emeletén pazar lakást rendeztek be neki, művészi környe
zetben. A Zeneakadémia mellett emelkedett a Mücsarnok épülete (ma: Bábszínház),
ahová gyakran átjárt tárlatokra, azon túl a Képzőművészeti Főiskola.

Hetvenedik születési évfordulójának küszöbén, 1881 januárjában költözött be Liszt
legújabb, nagyszerűen berendezett és utolsó budapesti lakására, a Zeneakadémián.
Néhány nappal érkezése után arról értesülve, hogy a Monarchiában először Buda
pesten a fiatal Apponyi Albert gróf elnökségével megalakult egy Francia Kör, nyom
ban felvételét kérte oda. "Müveltségem egészen francia" - indokolta meg jelentkezé
sét levelében. Liszt osztrák anyától született, de tizenkét éves, legfogékonyabb korá
tól Párizsban élt s ott nyelvében, kultúrájában, szokásaiban a francia müveltséget
vette át. Kizárólag franciául levelezett a weimari nagyherceggel, Hans Bülow-val, va
lamennyi gyermekével, anyjával is leveleinek 80 százalékában és a legtöbb sze
méllyel. De érzelmeiben nem lett francia. Születésétöl haláláig magyar állampolgár
volt. Hovatartozás tekintetében magát leveleiben mindig magyarnak vallotta, csak a
magyarokat nevezte honfitársainak, Magyarországot hazájának. A német, francia
olasz hátterek ellenére Liszt nem lett kozmopolita, hanem minden nép és kultúra
számára nyitott, megértő és fogékony, ahogy bármilyen vallásúak előtt is az volt, no
ha a maga hitét nem adta fel. Hazáját jól ismerte, nemcsak gyermekkorából és vir
tuóz korszakából. hanem még inkább utolsó tizennyolc évéből. amikor minden év
ben itthon élt, néha fél évig, máskor hónapokig. Budapestről ezalatt tízszer járt Po
zsonyban, főleg az ottani kiváló Egyházzenei Egylet (1833-1944) hívására, hatszor Esz
tergomban és hatszor Kalocsán Haynald érseknél, leginkább a nagyhétre és húsvéti
ünnepekre, háromszor Szekszárdon Augusz Antalnál. két-két alkalommal Sopronban,
szülőfalujában és Sopronhorpácson Széchényi Imre grófnál. egyszer rokonlátogató
ban Székesfehérvárott s az ottani püspöknél. egyszer Zichy Géza gróffal, az európai
hírű félkezes zongoramüvész tanítványával Kolozsvárott, majd annak Debrecen kö
zelében, Tetétlenen lévő kis rezidenciáján és még néhány kisebb helyen. Valahány
szor Olaszországból jött vagy Budapestről közvetlenül oda ment, egy eset kivételével
mindig a Fiumén, Zágrábon, a Balaton déli partján vezető vasútvonalon érkezett és
távozott el.

Hitéhez és hazáj ához való ragaszkodása mellett példamutató volt a szegénység meg
értésében is. Virtuóz korszakának kezdetétől haláláig csakis ingyen tanított és hang
versenyeinek bevételéből vagyonokat adott át szegényeket, árvákat, elhagyott gyer
mekeket, öregeket gyámolító vagy zenei célokat szolgáló intézményeknek bármely
országban, ahol éppen járt. Sokszoros milliomos lehetett volna a leggazdagabb nyu
gati államok fogalmai szerint is, ha nem így él. Éppen ezért sohasem gazdagodott
meg. Nem volt és nem lesz adakozóbb müvész nála. Apja és anyja nehéz gyermek
korának emléke kísértett vissza élete végéig kimeríthetetlen jótékonyságában?

Amikor hetvenedik születési évfordulójának tavaszán, 1881-ben Budapestről már a
közelgö évforduló vonzáskörében Pozsonyba, Sopronba és szülöfalujába utazott, Po
zsonyból Sopronba menet Zichy Mihály festömüvésztöl egy rajzot kapott kézhez, ez
zel a címmel: A bölcsőtől a sírig. El lehet képzelni, hogy hetven év küszöbén nem is
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maga a rajz, hanem a benne rejlő gondolat, a cím miként hatott Lisztre. Azonnal le
velet irt Zichynek: "Ön nagyszeru ajándékot adott nekem. Rajza: »A bölcsőtől a sírig
csodálatos szimfónia. Megpróbálom, hogy megkomponáljam és a művet Önnek ajánl
jam." Ezekből az élményekből és hátterekből született meg Liszt utolsó szép szimfo
nikus költeménye.

Míg így élete látszólag egyre fényesebb lett, kevesen láthatták meg a benne lezajló
drámát. Az 1870-es évek második felében túlhajszolt életének következményeként is,
talán élettani okokból is, egyre mélyülöbb depresszió verte bilincsbe közel két évig.
1"876 szeptemberében így ír: "Erőfeszítésembe kerül túlélni bizonyos órákat és napo
kat." 1877 januárjában: "Leírhatatlan depresszió lesz rajtam úrrá." 1877 novemberé
ben: "Úgy érzem, elérkeztem a véghez, sőt összeomláshoz - és nem kívánok meg
hosszabbítást .. , Szörnyen belefáradtam az életbe, de mert úgy vélem, Isten ötödik
parancsolata: »Ne ölj« az öngyilkosságra is vonatkozik, tovább tengödöm a legmé
lyebb búnbánattal és töredelemrnel." E szörnyü meghasonlás után még kilenc évet
élt és komponált máig ható remekmüveket.

Aztán mihelyt e depresszióból úgy-ahogy, egészen azonban soha ki nem gyógyult,
jöttek a megalázások, a késhegyig menö ellentétek Carolyne részéről, mert nem sza
kított Wagnerrel, Cosimával. Jöttek Wagner és Cosima gúnyolódásai, mert nem szakí
tott Carolyne-nal, és Bülow elhidegülése amiatt, hogy a tőle elpártolt Cosimával és
Wagnerrel kapcsolatot tartott fenn. Liszt szerette volna mindegyiküket megtartani.
ezért mind ellene fordultak. Ezek váltották ki Lisztből a Mefisztó-polka, az időskori 3
Mefisztó-keringő, a 4 Elfelejtett keringő, a Konok csárdás, a Halotti csárdás zenéjét, vala
milyen menekvést a szorongatásokból, de szembefordulást is az élet kihívásaival,
Liszt természete gúnyos és lobbanékony vonásainak vagy melankóliájának kiéle
zödését.

A lelki összeomlások, megalázások, a feldúltság a gyenge embert a halálba taszít
ják. De a végső igazságra hagyatkozó emberből, amilyen Liszt volt, lappangó erőfor

rásokat fakasztanak fel, a birokrakelést önmagával - és a felülkerekedést.
Még megélte, hogy az 1884-ben megnyílt Operaház bejáratának egyik oldalán lát

hassa saját, másik odalán Erkel szobrát. Még megélte, hogy időskori müveinek javá
ban ő álmodja meg elsőnek a jövő nem egy zenei irányzatának számos stílusjegyét,
hogy a múlt század zenei életének ő legyen legnagyobb építője, a fiatalság és a jövő

nemzedék legkimagaslóbb müvészi nevelője. Megélte ezeket, miközben visszavonuló
ban volt. Persze, csak Liszt nagyságrendjében volt visszavonulás az. Nem állhatta
meg, hogy az egész Európát felkavaró szegedi árvizkatasztrófakor még egy utolsó,
nagy budapesti nyilvános hangversenyt ne adjon a szerencsétlenek javára a roska
dásig megtelt Vigadóban (1879). Utána már csak gyermekkorának két emlékhelyén:
Pozsonyban és Sopronban játszott nyilvános hangversenyen, jótékony célra (1881) és
Tetétlenen a föld egyszeru népének (1884). A budapesti belvárosi templomban (1882)
és a pozsonyi dómban még elvezényelte Magyar koronázási miséjét (1884). Az utolsó
pillanatig minden óráját megtartotta a Zeneakadémián, betegen is, amikor évente itt
hon tartózkodott. Amikor még alig mozgott reggel valaki az utcán, naponta eljárt a
templomba imádkozni, és zsebéből sohasem hiányzott pénz a koldussorsra jutott, ott
a legfőbb irgalomhoz könyörgő asszonyoknak. Magánházakban még sokfelé zongorá
zott; meghívottak nagy serege előtt halála előtti évéig már csak a pesti angolkis
asszonyoknál (1880-1885), a Magyar Irók és Müvészek Társaságának estélyén (1883,
1885) és nagyszombat este vagy húsvét vasárnapján Kalocsán, az érseki rezidencián
(1882, 1884, 1885). Már alig látott, amikor megkomponálta utolsó zongoraciklusát, a
Magyar történelmi arcképeket, hogy benne a reformkor régen halott és többük sorsá
ban tragikus nagy alakjai: Széchenyi István, Deák Ferenc, Teleki László, Eötvös
József. Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor és leghívebb magyar zeneszerző társa, Mo-
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sonyi Mihály portréját, emlékét hagyja az utókorra és ezáltal a velük azonosuló
önmagát.

Utolsó budapesti napján, 1886. március ll-én délelőtt elment a pesti ferencesek
templomába és hosszasan imádkozott. Aztán sokáig melegen járatta körül tekintetét
a neki régóta kedves templomban. Búcsúzkodott? Ide kívánt temetkezni? Már több
mint tíz éve kiszabatta a ferenceseknél halotti öltönyét. Azért szabatta ki itt, hogy
anélkül temessék el másutt?

Éjjel elutazott utolsó, nyugati diadalútjára.
Nem hozta vissza a vonat, sem élve, sem holtan. Porai messze földben szunnyad

nak. Nem a mi hibánkból, nem az ő akaratából. De rajtunk áll, hogy szelleme köztünk
éljen, és annyiszor megrohamozott soraink ne inogjanak meg kultúránk és népünk
védelmében.

Két régi írás Liszt Ferencről

Mind a kettő 191l-ben, a múvész születésének századik évfordulójára készült, s mind
a kettő kimagaslik a jubileumi cikkek alkalmi tömegéből. Két erős szólam, mely ma,
a százhetvenötödik évfordulón is figyelmet érdemel: újraközlést, korrekciójaként a
szakirodalomnak, me ly megfeledkezett róluk.

Az egyik írás Szomory Dezsöé: a Nyugatban jelent meg. Szerzöjéröl tudtuk, hogy
személyes ismerőse, "úgynevezett tanítványa" volt Liszt Ferencnek; az évfordulói
megemlékezést, mondhatni, el is várhattuk tőle. A másik írás Lovik Károlytól való, a
Magyar Figyelő lapjairól, s ez már meglepö, mert a kitűnő novellista zenei érdeklődé
séről eddig nem szólt a krónika, az irodalomtörténet ugyanis mindmáig feltáratlanul
hagyta publicisztikai és tanulmányírói munkásságát.

Két írói mú Liszt Ferencről, egy személyes vallomás és egy gondolatfüző tanul
mány, bizonyságául annak, hogy a "hírhedett zenész" hatása messze túlterjedt a mu
zsika szakmai körén. Érdekes, hogya két különbözőmüfajú írás szerzöit azonos kér
dés foglalkoztatta: Liszt Ferenc magyarsága.

Szomory válasza tagadó. A zeneköltöt szerinte csak a születés helyének véletlene
füzi hozzánk, alkotásaiban "isteni sas"-ként szárnyal, aki "ideálisan szabad volt és
mert is szabad lenni", a nemzeti kötelékektől is. Lovik mélyebbre tekint, s azt vizs
gálja, irodalmi példákon és a zenében: "mi teszi tulajdonképp magyarrá a művésze

tet?" Semmi esetre sem a magyaros külsöség, a népies sallang (a "kelmeiség", mint
Erdélyi János mondaná), hanem a tehetség alaprajzában, keresztmetszetében mutat
kozó hazaiság (melyet már Kölcsey megkövetelt az írótól). Ezt az "architektonális jel
lemvonás"-t látja Lovik feltünedezni Liszt Ferenc müvészetében, s példájából kiin
dulva mintegy Bartók útját egyengeti és jósolja meg (l911-ben!): "A magyar szim
fonikus zene, a magyar opera megteremtöje az lesz, aki muzsikájának jellemében, stí
lusa vérkeringésében, tehát nemesen burkolt formában, jeleníti meg előttünk a haza
levegőjét, lakosainak lelkét, korának szellemét .. :'
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