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Liszt Ferenc és a magyarság 
A 200 évvel ezelőtt született Liszt Ferencre, a XIX. század egyik legkiemelkedőbb zeneszerzőjére és 

minden idők legnagyobb zongoristájára, s ahogy Vörösmarty nevezte, a világ „hírhedett zenészére" 
emlékezünk. Kalandos életét, szerelmi történeteit, hangversenykörútjait, virtuóz zongorajátékával ara-
tott felülmúlhatatlan sikereit, művészi tevékenységének sokszínűségét, regénybe illő alakját több film 
és könyv feldolgozta már. Szenvedélyes hangú müveit rendszeresen hallhatjuk a rádióban és hangver-
senytermekben. 

A Sopron és Felsőpulya között fekvő horvát-magyar-német ajkú községben, a Sopron megyei 
Doborjánban született 1811. október 22-én. A falut ma Raidingnak hívják, 1921 óta Ausztriához tarto-
zik. A bicentenárium ürügyén vizsgáljuk meg, mit is jelentett számára a határvidéken felnőve Magyar-
ország, miképp vélekedett nemzeti hovatartozásáról - s hagyott-e nyomot a magyarság tevékenységén 
és alkotómüvészetén. 

Édesanyja, Lager Anna ágán elődei nagyrészt alsó-ausztriai osztrák földművesek voltak. Édesapja, 
Liszt Ádám magyar volt, akinek ősei magyar földön - Nyugat-Magyarország német nyelvű részén, ja-
varészt a mai Burgenland területén - éltek és dolgoztak. Édesanyja révén Liszt Ferenc anyanyelve né-
met volt, de a háromnyelvű faluban és édesapja által bizonyára „ragadt rá" a magyar is. Nemzeti hova-
tartozása a saint-germaini békediktátum után vált igazán viták tárgyává, ekkor került Doborján Ausztri-
ához. A náci korszakban német eredetét hangsúlyozták. Ezt vették át napjainkban sok esetben a felszí-
nes, félmüveit nyugati útikalauz- és tankönyvszerkesztök. 

Tizenhat éves korában korának szellemi központjába, Párizsba költözött, s a francia csaknem máso-
dik anyanyelvévé vált. Mindig szívesebben beszélt franciául, mint németül. Élete során hosszabb ideig 
élt Rómában és Weimarban is, de soha fel nem vette sem a francia, sem az olasz, sem a német állampol-
gárságot - és soha nem volt osztrák állampolgár sem. Utazásai során magyar útlevéllel járta be a vilá-
got, melyben illetőségi helyeként a megyeszékhely, Sopron szerepel. Gyermekei is magyar állampol-
gárok voltak. 1870 és 1873 között Liszt magyarul tanult. Beszéde nem volt tökéletes, ezért nyilvános-
ság előtt nem szólalt meg, nehogy nevetségessé váljon, de értette nyelvünket és egyszerű szövegeket el 
tudott olvasni. Nyelvtanára Vadász Zsigmond piarista szerzetes, gimnáziumi tanár volt. De döntő-e va-
jon a nemzethez való tartozás megítélésében a magyar szó? 

A magyar nyelv nem - avagy hiányos tudása egyáltalán nem ritka jelenség a XIX. századi magyar-
országi, elsősorban nyugat-magyarországi nemesi és polgári családjainál. Batthyány Lajos, Széchenyi 
István, Eötvös József, Mosonyi Mihály, Semmelweis Ignác vagy az aradi vértanúk közül többen is nem, 
illetve törve beszéltek magyarul, nemzeti hovatartozásuk azonban nem vonható kétségbe. 

S hogy mely nemzethez tartozónak érezte magát Liszt Ferenc, azt megtudhatjuk az Augusz Antal 
báróhoz 1873. május 7-én írott német nyelvű leveléből: Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelv 
sajnálatos nem-tudásától eltekintve születésemtől síromig szívemben és gondolataimban egyaránt ma-
gyar maradjak, és komolyan támogathassam a magyar zenekultúrát." 

Bartók híres akadémiai székfoglaló beszédében (1936) - Liszt nemzeti hovatartozásának kérdésé-
ben így foglalt állást: ,d-iszt magát mindenkor, Magyarország jósorsában éppúgy, mint balsorsában áll-
hatatosan magyarnak vallja. Már pedig egy ilyen nagy művészi jelenségnek, mint amilyen Liszt volt, ki-
jár a világ minden részéről, hogy ebbeli akaratát tudomásul vegyék, annak ne mondjanak ellent." 

Az ifjú Liszt gyakorlatilag semmiféle kapcsolatot nem tartott fenn hazájával. Életének meghatározó 
fordulópontja volt azonban az 1838-as pesti nagy árvíz: hír nagyon megrázott. [...] Efelindulások és 
érzelmek hatására világossá vált számomra annak a szónak értelme: hazám. Hirtelen visszahelyeztem 
magam a múltba s szívemben érintetlenül megtaláltam a gyermekkori emlékeim kincsesházát. Szemem 
előtt nagyszerű táj bontakozott ki: [...] a sziklákon zúgó, rohanó Duna - a széles mezőség, melyen sza-
badon legelnek a békés nyájak, - ez volt Magyarország, az erős, termékeny talaj, mely oly nemes fiakat 
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nemzett! S ez az én hazám! ,Én is' - kiáltottam [...] a ha-
zafiúi érzés rohamában, én is ehhez a régi erőteljes fajtá-
hoz, ehhez a tősgyökeres, betörhetetlen nemzethez tarto-
zom, mely még biztosan jobb napokat lát majd!" 

Bécsben, jótékonysági koncertsorozatával 25 ezer 
aranyforintot gyűjtött össze az árvízkárosultak javára: ez 
volt a legnagyobb magánkézből származó adomány, me-
lyet ekkor a magyarok kaptak. (Ez az összeg akkoriban 
hatvan középiskolai tanár évi fizetését jelentette.) Ekkor, 
egyik hangversenye alkalmával 1839 decemberében kül-
döttség érkezett hozzá Pestről, hogy meghívja, adjon 
hangversenyeket Magyarországon. Döntő hatással volt 
rá e meghívás: a magyar közönség leírhatatlan, mámoros 
ünnepléssel, soha másutt nem tapasztalt rajongással fo-
gadta. Hogy e lelkesedést megértsük, fel kell idéznünk a 
történelmi hátteret: az országra ekkor már másfél évszá-
zada osztrák elnyomás nehezedett, a nemzet életének 
minden fontos eseményét Bécs irányította. A magyar 
nyelvet és kultúrát kíméletlenül háttérbe szorították, az 

ország anyagi forrásait kifosztották. A függetlenségéért küzdő Magyarországon a reformkorban a nem-
zeti lelkesültség áradata söpört végig. Ebből következett az az áradozó odaadás, mellyel Lisztet körül-
vették. Bécsből Pest felé tartva Pozsonyban időzött (1839. december), ahol éppen ülésezett a Diéta. Ez 
az országgyűlés fogadta el az önkéntes örökváltságot. Itt ismerkedett meg Liszt Batthyány Lajossal és 
Széchenyi Istvánnal, tőlük szerzett tudomást az ország gondjairól. Pozsonyi hangversenye után Ester-
házy Kázmér gróf hintajában, diadalmenetben utazott Pestre. Egész Pest róla beszélt, ablaka alatt nem 
egyszer szerenádot adtak, hangversenyeire százak és százak utaztak vidékről. A cukrászok zongora-for-
májú tortákat sütöttek, s Liszt nevét cirkalmazták rájuk cukormázból. Tiszteletére a nemesi családok 
hajnalokba nyúló díszvacsorákat adtak, melyeknek egyikén valaki felállt, s javasolta, hogy rendezzenek 
gyűjtést Liszt mellszobrára. Tíz percen belül 1500 frank gyűlt össze. 

Liszt Ferenc, Kriehuber, Joseh litográfiája, 
Bécs, 1838 

Liszt látogatásának csúcspontja az a történelmi jelentőségű zongoraest, melyet a régi magyar Nem-
zeti Színházban adott. Már puszta megjelenésével is fergeteges éljenzést váltott ki: meggyszínű dísz-
magyarban, kordován csizmában lépett a színpadra. Műsora végén, elülni nem akaró tapsvihar közepet-
te belekezdett a nemzeti önállóságot jelképező Rákóczi-induló saját maga készített fantáziaszerü fel-
dolgozásába. Ez természetesen nem kerülte el a titkosrendőrség figyelmét sem. Öt nap alatt öt jelentés 
foglalkozott a művésszel. Az osztrák cenzúra a forradalmi gondolattársítások miatt betiltotta a Rákóczi-
-induló kinyomtatását. A közönségből viszont oly lelkesedést váltott ki - mint ahogy azt a korabeli tu-
dósításokból olvashatjuk hogy „szinte egy halottat is feltámasztott volna". A mámoros ünnepelés 
csúcspontján Festetics Leó gróf pompázatos díszmagyarba öltözött magas rangú nemesek élén a szín-
padra lépett és egy drágakövekkel ékesített díszkardot nyújtott át a művésznek. Liszt erősen meghatód-
va így köszönte meg az ajándékot: „Drága Honfitársaim - mert itt lehetetlen pusztán közönséget lát-
nom - a kardot, mely nekem oly nemzet képviselőitől nyújtatott, kinek vitézsége s lovagiassága oly kö-
zönségesen bámultatik, egész éltemben őrzeni fogom, mint a legbecsesb, szívem előtt legdrágább kin-
cset. E kard ez órákban gyenge és békés kezekbe tétetett. Nem jelkép ez? Nem az van-e ezáltal kimond-
va, hogy Magyarország, miután magát annyi csatasíkon dicsőséggel övezte, jelennen a művészetektől, 
literatúrától, tudományoktól, mindannyi barátaitól a békének várja újabb koszorúit? Nem az van-e ez-
által mondva, hogy az értelmesség és a munka embereinek mai nap szintoly nemes feladás, szintoly ma-
gas hivatás jutott közöttünk? [...] Igen, Urak, minden törvényes és békés eszközzel törekedjünk e mun-
kán, melyben mindnyájunknak részt kell vennünk, kinek-kinek erejéhez, módjához képest." 

A jeges hidegben a színházból hazafalé menet mintegy ötezres tömeg kísérte fáklyákkal, katonaze-
nekarral a Festetics-kastélyhoz. Riadalmas menet volt, amilyenben Lafayette és a forradalom néhány 
embere részesült csak" - írta a nem mindennapi eseményről Marie d' Agoult grófnénak. 

Tíz napot maradt még Pesten, a város díszpolgárává választották. Hangversenyei plakátjait és belé-
pőjegyeit - először a zenei életben - csak magyarul nyomtatta. Találkozott Vörösmarty Mihállyal, ki 
ódával köszöntötte. (A verset egy évszázaddal később Kodály Zoltán vegyes karra dolgozta föl.) Ala-
pítványt tett a szegényebb sorsú tehetséges fiatalok tanulásának elősegítésére, zongoraestet adott a 
Nemzeti Zenede létrehozásának javára. Személyesen nyújtotta be a megyegyűlésen magyar nyelvű 
adománylevelét, mely elejétől a végéig saját keze írása: 
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„Tekintetes Nemes Vármegye! 
A 'szép művek, ezek közt a'hangászat a 'lelki tehetségek emelésére, nemesítésére hathatós eszközök 

lévén - erőtellyes haltadó Hazánkban ezen irány sem maradhatott figyelem nélkül és a' mint azon 
győzödés terjed miképp a' hangászat a 'Nemzetiségre kitűnő befolyással lehet legkivált hazánkban hot 
a 'Nemzetiség külsőjelei köze a 'hangászat is kiilönössen tartozik és eredetiségében amazok során erek-
lyeképpen fennmaradón, úgy a'Nemzeti és egyéb hangászat kiképzésében czélszerü útba vezetés kor-
mányzási egyesítő pont elkerülhetetlen, ez pedig egy Hangászat Képző Nemzeti Intézet /Konser-
vatorium:/ által legbiztosabban eszközölhető. 

Nagyszámú Honfiak érzette ezen Nemzeti ezél. Közelítésére egész létemet álthatotta hazaszeretettől 
buzdítva csekély tehetségem szerint én is járulni kívántam a ' Pesti Magyar Színházban eszközlésem 
mellett e folyó hó llken adott hang\<ersenykor bejblyt somm[á]t azon Nemzeti Intézet alakítására szen-
telem és ezzel a szükséges tőkék ajánlását megkezdem. 

Oly tisztelő bizalommal, hogy a' Tekintetes Megye, melly minden hazafi ezélokat lelkesen pártol, 
ezen tsekély igyekezetemet is kegyes figyelmébe méltatni fogja az említett alkalommal bevett és jelenleg 
meg a Magyar Színház igazgatóságánál levő mint egy 1500pengő forintokat oly alázatos kéréssel nyúj-
tom ált (!) a ' Tekintetes Nemes Megyének, hogy addig is, míg ezen summa az egész Nemzet által annak 
útján meghatározandó saját czéljára a' Hangászat Képző Nemzeti Intézetre fordíttatni fog, azt kegyes 
intézkedése alá venni és a 'tökének bátorságos elhelyezését eszközölni méltóztassék úgy az attól időköz-
ben járó kamatokat a ' Buda-Pesti Hangász Egyesület által alapított Ének Oskola mint a ' czélba vett 
közhangász Intézet kiinduló pontjának évenként kifizettetni kegyeskegyék. 

Többnyire mély tisztelettel vagyok 
A tekintetes Nemes Vármegyének 
Pesten Január I3án 1840. 
alázatos szolgája 
Liszt Ferencz" 
Győrben, Pozsonyban, Sopronban adott hangversenyt, saját müvein kívül Bellini, Beethoven, Berli-

oz, Donizetti, Puccini, Rossini, Schubert zongoradarabjait, valamint átiratokat, parafrázisokat játszott. 
Széchenyiék, majd Esterházy Kázmérék, Bezerédjék vendége volt, Batthyányi Lajosnál ebédelt. 
„Olyan szívélyességgel fogadtak, amiről Franciaországban fogalmuk sincs az embereknek" - irta 
Marie d'Agoult grófnénak. Szülőhelyén, Doborjánban járván a falu lakossága mintegy ezer ember -
vonult ki tiszteletére. „Utam mentén fölismertem minden falut, minden tornyot, sőt még pár házat is" 

Elutazván Magyarországról szenvedélyes hangú levelet írt Festetics Leó grófhoz: ,JVéha már a pesti 
bélyeg láttán is megdobban a szívem. Olyan jól éreztem magam körötökben! Mit ér a tapsvihar és a vég 
nélküli éljenzés ahhoz képest, amit ti adtatok nekem! Ahogy Augusznak mondtam egyszer: másutt min-
denhol a közönséggel van dolgom, de Magyarországon a nemzethez szólok!" 

Mint virtuóz zongoraművész, Európa csaknem minden országában megfordult és mindenütt párat-
lan sikert aratott. 1846-ban járt ismét Magyarországon. Hangversenyt adott (több ízben jótékony céllal) 
Sopronban, Kőszegen, Pesten, Szekszárdon, Pécsett, Temesvárott, Aradon. Lúgoson, Nagyszebenben, 
Kolozsvárott. Közben Dákán Festetics Leó gróf, Szekszárdon Augusz Antal báró, Hőgyészen Apponyi 
György gróf. Nádasdon Scitovszky János pécsi érsek, Bánlakon Karácsonyi Guidó gróf vendége volt. 
Sorolhatnánk még a tisztelet számtalan jelét, közéleti kitüntetéseit, mellyel elhalmozták: Sopron vár-
megye táblabírájává választották, s tömör ezüst karmesteri pálcát kapott ajándékba; Sopron, Kőszeg, 
majd Arad díszpolgára lett, majd a kolozsvári zeneegylet tiszteletbeli tagja. Erdélyi útja során ezer és 
ezer közvetlen szeretet-megnyilvánulásban részesült. „...Ez a legfantasztikusabb dicsőséges utazás, 
melyről művész valaha is álmodhatott..." - írta. 

1869-től haláláig minden évben több hónapot Magyarországon töltött. Állandó lakást tartott fönn a 
Vörösmarty utcában, a Régi (akkor új) Zeneakadémia első emeletén, majd életének utolsó budapesti 
színtere a Terézváros volt. A Király utcában lakott, a Szent Teréz templomba járt misére. Folyamatosan 
figyelemmel kísérte a hangversenyéletet, bemutatókat, a zenei egyletek és kórusok működését. Élénk 
zenei kapcsolata volt Reményi Ede hegedűművésszel, valamint kora neves zeneszerzőivel: Mihalovich 
Ödönnel, Erkel Ferenccel, id. Ábrányi Kornéllal és Mosonyi Mihállyal. 

A király 1871 -ben Andrássy Gyula belügyminiszter fölterjesztését elfogadva udvari tanácsosi címet 
és évi négyezer forint tiszteletdíjat adományozott neki. Művészpályájának 50. évfordulója alkalmából 
Christus című oratóriumát adták elö és aranykoszorú emlékéremmel tüntették ki. Az ünnepségsorozat 
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Liszt-hangverseny a pesti Vigadóban 1872. március 18-án, Jankó János metszete 

alatt kapott ajándékok közül kimagasló volt számára a Liszt-alapítvány, melynek kamatából minden 
évben a létesítendő zeneakadémia általa javasolt két növendéke kaphatott ösztöndíjat. 

írásba foglalta a Magyar Királyi Zeneakadémia irányelveit, majd az 1875-ben megnyíló intézmény 
elnöke lett. Elvállalta - bár eredetileg nem érezte magát alkalmasnak semminemű rendszeres tevékeny-
ség folytatására - a zongoristák „legfőbb kimüvelési osztályát". Növendékei már az első diákmatinén 
kitűntek. Korábbi szabódásai ellenére így írt: legboldogabb óráim azok, melyeket tanárkodással töl-
tök az új Zeneakadémián". 

Tanítványa, Thomán István, aki később Bartók és Dohnányi mestere volt, így emlékezett vissza 
Liszt óráira: „Tanítása kevéssé terjedt ki a technikai problémákra. Hanem ami utolérhetetlen volt nála, 
az a stílusérzék képzése, valamint az egyéniség megóvása és fejlesztése. Odament a zongorához, és né-
ha az egész darabot, néha egy-egy kiemelkedőbb részt az ő felülmúlhatatlan, majd álmodozó, majd 
graciózus, majd szenvedelmes modorában demonstrálta. Ilyenkor lett világos előttünk, mi annak a 
kompozíciónak a fizionómiája, karaktere. Ezer szó sem képes egy zenemű előadását úgy megmagyaráz-
ni, mint annak mintaszerű előadása. Ezt megtanultam a nagy Mestertől és ez lett tanítási pályámon 
egyik legfontosabb vezérelvem.'" - E tanítási stílus alapozta meg a ma is Liszt Ferenc nevét viselő buda-
pesti Zeneművészeti Egyetem európai rangját. (A jelenleg felújítás miatt zárva tartó épületet a mester 
már nem láthatta, mert halála után, 1907-ben nyílt meg, de annak idején éppen az egyik legjobb barátja 
és tanítványa, az akkor kultuszminiszter, gróf Apponyi Albert avatta fel. Az épület homlokzatán Liszt 
szobra látható, mely Stróbl Alajos alkotása.) 

Kevésbé köztudott, hogy a Magyar Filharmóniai Társaság megalapításának ötlete is Liszttől szár-
mazott, ezt a Weimarban nála vendégeskedő Doppler Ferenc leveléből tudjuk. Az elgondolást Erkel Fe-
renc a Doppler-testvérekkel együtt nagy örömmel fogadta, akik végül létrehozták a Társaságot. Az 
Operaházat szomorú hangon említi időskori életrajzában. 1884-es megnyitásának alkalmából tervezték 
egy Liszt-mű megszólaltatását is, ezért a mester egy szép, hazafias kórusmüvet komponált, a Magyar 
király-dalt, amelyben a Hej! Rákóczi, Bercsényi éneket dolgozta fel. Az intézmény akkori intendánsa, 
Podmaniczky Frigyes azonban nem egyezett bele a forradalmi dal bemutatásába, tartván attól, hogy 
sértené az ünnepségen résztvevő királyi házaspárt. 

Alkotóművészről lévén szó, Liszt magyarságának kulcskérdése: hatott-e müveire a magyar zene, el-
képzelhető-e zenei munkássága a magyar tapasztalatok mellőzésével, beépültek-e zenei stílusába olyan 
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elemek, amelyeket csak a magyarságtól 
kaphatott? Müveiben először különös, 
szokatlan színként jelenik meg a magya-
ros hangvétel, majd a hazafias karakter-
darabokat bensőségesen átélt magyar 
kompozíciók követik. Magyar hangja 
azonban nem népzenénkben gyökerezik. 
A cigánybandák által játszott verbunkos 
zenét a XIX. századi közfelfogás téve-
désből a népzenével azonosította, nem 
tett különbséget a népzene és a népies ze-
ne között. A verbunkos volt a magyar 
nemzeti romantika alapja, ezt használta 
föl zenéjében Erkel Ferenc, Liszt Ferenc 
és Mosonyi Mihály is. De ez volt kiindu-
lópontja Haydn, Beethoven, Schubert és 
Brahms magyaros színezetű darabjainak 
is. A magyar nemzeti romantikus zene-
szerzők, Erkel, Liszt és Mosonyi a ver-
bunkosban gyökerező zenét európai szintre emelték. Mindhármuk szándékában a magyar müzene meg-
teremtése és támogatása állt. Szívből magyar zenét írtak, és nem szabad a szemükre vetni, hogy zenéjük 
csak magyaros. Hiszen az igazi magyar parasztzenét, a népzenét nem ismerték. Tévedésüket Bartók és 
Kodály igazította helyre. 

A verbunkos zenei jellegzetessége a pontozott ritmika, a bokázó-zárlat, a díszítések, „figurák", az 
„előkék" és „utókák", a bővített másodos „cigányskálák", a felugró „kuruc-kvart", az induló-karakter, a 
lassú darabok szabad, rubato előadásmódja, stb. Lisztet már gyerekkorában elbűvölte Bihari János, 
majd a cigányzenekarok játéka, az ősi erővel feltörő muzikalitása, együttes rögtönző képessége. Ro-
konszenvet érzett irántuk, s isteni adománynak tekintette tehetségüket. Magyar Rhapszódiái a cigányok 
virtuóz, improvizációs hatásokkal tarkított, ragyogó változatokkal teli előadásmódját tükrözik. Köny-
vet is írt A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon címmel, mely amikor megjelent, nagy 
méltatlankodást váltott ki. Kései híve, Bartók Béla Liszt mellett foglalt állást: ,Miért háborodtak fel a 
magyarok? Egyszerűen azért, mert arról, amit a magyarok cigányzenének neveznek, Liszt azt merészel-
te a könyvében állítani, hogy az - csakugyan cigányzene. [...] Liszt Ferencet csak részben terhelhetjük 
váddal téves következtetéseivel kapcsolatban; mindabból, amit módjában volt látni és hallani, aligha 
vonhatott le más eredményt, mint ami könyvéből kiviláglik." 

Liszt szemében a magyarság alapvető lelki jellemvonása volt a „lovagias és nagyszerű", „büszke és 
hősies" stb. Ez az eszményítő gondolat kapcsolta össze a magyar stílust és az indulótípust (pl. Rákóczi-
induló; Ungarischer Sturmmarsch; Ungarischer Geschwindmarsch). Weimari periódusában, az 1848-as 
forradalom idején is született két, témájában és zenei eszközeiben egyaránt hangsúlyozottan magyar 
müve: a Hungária kantáta és a Hungária szimfonikus költemény. A magyaros elemek stilizált változata-
it - különösen a hősiesség ábrázolására - a nem magyar témájú müveiben is felhasználta (pl. a Ma-
zeppa, a Hunok harca, a Tasso, a Hamlet című szimfonikus költeményében, sőt a h-moll szonátában is). 

A szabadságharcot befejező fegyverletételt kíméletlen megtorlás követte. Haynau rémuralmának 
114 halálos áldozata volt. Kufstein, Olmütz, Josefstadt és Gyulafehérvár tömlöcében másfélezer politi-
kai rab sínylődött. (Bár megdöbbentően nagy számok ezek, 1956 után Kádár János bosszúhadjárata 
messze túltett Haynau összes embertelenségén.) Liszt Ferenc ebben az időben egyre jobban kötődött a 
magyar eseményekhez, a magyar sorshoz. Müveiben a csillogó, pompás hangvételt a nemzethez való 
kapcsolódás bensőséges hangja váltotta föl: stílusának szerves alkotóivá váltak a magyar elemek. Az 

1849. október 6-án kivégzett Batthyá-
ny Lajos miniszterelnöknek, tágabb 
értelemben az aradi vértanúknak és a 
szabadságharc hőseinek állított emlé-
ket a megrendítő Funérailles 1849 
című gyászzenéjével. E zongorada-
rab eszmeisége tükröződik a Heroide 
Funébre c. 8. szimfonikus költemé-

Liszt: Funerailles 1849 nyében is. 

Liszt kézírása 1886-ból: Magyar király-dal. (Egy régi 
magyar dallam után) a Rákóczi-nóta első tíz ütemével. 
A dallamjeljegyzés alatt olvasható magyar nyelvű szöveg: 
,Mint magyar hazámnak hű fia / Liszt Ferencz." 
(A dokumentum 1956 őszén megsérült, OSZK.) 
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Scitovszky János hercegprímás felkérésére, az esztergomi ba-
zilika felszentelésére írta meg lenyűgöző hatású liturgikus mű-

vét, a Missa Solemnist. Ebben a kompozícióban, mely való-
sággal forradalmi újítás a musica sacra területén, nemigen 

találunk magyar elemeket. Azonban tudatosan törekedett 
magyar motívumok fölhasználására a Ferenc József és 
Erzsébet számára írt Magyar koronázási miséjében (pl. 
Rákóczi-induló motívumai a Glóriában és az Agnus 
Deiben; bokázó ritmus a Kyrie, Benedictas és Agnus 
Dei tételekben - merész kísérlet ez a liturgikus zene te-
rületén!). S bár rosszakarói elérték, hogy a Mátyás 
templomban a művet nem ő vezényelhette, mégis a nép 
lelkes ünnepléssel kísérte a koronázás után lakására. 

Árpád-házi Szent Erzsébetnek állít emléket a Szent 
Erzsébet legendája című színes lírai oratóriumában, 

melybe Magyarországról Mosonyi Mihálytól kapott dal-
lamokat épített be. (A Náray-féle Lyra Coelestisből a Szent 

Örzsébet asszony életirül, valamint a Nem ettem én ma egye-
bet c. népies müdalt.) E müvével tudatosan a magyar műzene 

fejlesztéséhez kívánt hozzájárulni: „Ha óhajom valósággá válik, 
ez a mű az új magyar zeneirodalmat gyarapítja majd, in-
tegráns módon" - írta Mosonyi Mihálynak. 1865-ben, a 
pesti Vigadóban, a Nemzeti Zenede fennállásának 25 
éves jubileuma alkalmából a művet maga vezényelte - a 
bemutatót valóságos diadalünnep követte. 

Christus című oratóriumának szövege ugyan nem kapcsolódik a magyarsághoz, de zenei stílusát át-
itatják a magyar elemek. Hallunk benne duda-basszust, Bartókot előrevetítő akusztikus skálát, ci-
gány-skálából leszűrt hangzatokat. A Háromkirályok indulójának magyar jellege már a weimari ősbe-
mutató (1875) betanító karnagyának is föltűnt. Liszt magyarázatul Rubensnek arra a festményére hivat-
kozott, amelyen a művész a keleti királyokat flamandok gyanánt ábrázolta. Ha Rubens ezt tehette, ak-
kor ő is teljes joggal ábrázolta az egyik „mágust" kifent bajusszal, azaz magyar ember gyanánt. 

Liszt időskori portréja, 
Pollák Zsigmond fametszete 

(A képek forrása: Magyar Nemzeti Múzeum \ 
Történelmi Képcsarnok) 

Az idős, de folytonosan kísérletező Liszt újdonságszámba menő művészetében komor, szigorú, asz-
kéta nyelvezetében a magyar elemek egyre inkább csak alapanyagul szolgáltak, állandóan csiszolódtak, 
s így elvonttá és személyessé váltak. E korszak legjelentősebb kompozíciói, melyekben egyetemes ér-
zéseket a magyar zene eszközeivel fejez ki: a Michelangelo versére írt La Nőtte című Funerailles-hoz 
hasonló gyászhangulatú zenekari műve, a kései magyar rapszódiák, a Vándorévekből a Sunt lacrimae 
rerum, a Karácsonyfaciklus Magyarja és a döbbenetes magyar haláltánca, a Csárdás macabre - mely-
nek egyik dallama az „Ég a kunyhó, ropog a nád" dallamához áll közel. A „Makacs" vagy ahogy kortár-
sai találóan fordították, a „Dacos" csárdás, a Csárdás obstiné téma-átalakításaiban a stilizált magyar ze-
nei anyag elemeire bontva és változatosan összerakva jelenik meg. Liszt a ritmikus, szinte monomániás 
zenei gondolatok kifejezésére a zongorát ütőhangszerszerű keménységgel használta - s ezzel már a 
XIX. században Bartók hangját előlegezte. Magyaros fordulatok mozaikjai bukkannak föl a Magyar 
Történelmi Arcképek ciklusában, melyben gróf Széchenyi Istvánnak, báró Eötvös Józsefnek, Vörös-
marty Mihálynak, gróf Teleki Lászlónak, Deák Ferencnek, Petőfi Sándornak és Mosonyi Mihálynak ál-
lított emléket. (A művek keletkezésének kezdetei az 1870-es évekre nyúlnak vissza.) 

A XIX. század zenéjében egész Európában fontos szerepet játszott a nemzeti színezet. Liszt magyar 
gyökerű müvei olyan fontos helyet töltenek be a magyar zenetörténetben, mint az olaszokéban Verdi, az 
osztrákokéban Schubert, a németekében Wagner, a lengyelekében Chopin, a franciákéban Berlioz, a 
csehekében Dvorak, az oroszokéban Muszorgszkij, vagy a finnekében Sibelius kompozíciói. Liszt mű-
veit a mai magyar műzene alkotásainak előzményeiként is tekinthetjük. 

Lisztet - ha csak életmódját tekintjük - akár világpolgárnak is nevezhetnénk. Otthonosan mozgott 
Európa hangversenytermeiben, fejedelmi udvaraiban, az arisztokraták körében, különféle művészek 
társaságában. Szellemi öröksége az egyetemes emberi kultúra része. Őszinte magyar érzéseiben - me-
lyek tetteiben és művészetében folyamatosan megnyilvánultak - nincs sem okunk, sem jogunk kétel-
kedni. 

Radics Éva 
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