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Liszt Ferenc és a Magyar Nemzeti Múzeum 
Liszt születésének 200., halálának 125. évében szerte a világon a zongoraművészre, a zeneszerzőre 

és a pedagógusra emlékeznek. A Nemzeti Múzeum ezen túl jeles donátorát is tiszteli benne, aki hazájá-
hoz, nemzetéhez való ragaszkodását fejezte ki azzal, hogy a múzeumnak ajándékozta legbecsesebbnek 
tartott tárgyait. 

1846-ban a már világhírű virtuóz, a „zongorakirály", magyarországi koncertkörutat tett, s ez valósá-
gos diadalmenetté vált.1 Kubinyi Ágoston, a múzeum igazgatója az 1840-es évek haladó eszméitől át-
hatva mindent megtett azért, hogy a múzeum valóban a tudomány s a művészetek megszentelt csarnoka 
legyen. Magáévá tette Miller Jakab Ferdinánd törekvéseit, akinek 1807-ben előterjesztett javaslata sze-
rint az „érdemekkel teljes férfiak képmásait is mutassák be" a múzeumban, s ennek a célkitűzésnek a je-
gyében József nádor védnöksége mellett 1846-ban létrehozta a Nemzeti Képcsarnokot Alapító Egyesü-
letet.2 Liszt első pesti hangversenye után Kubinyi a művész engedélyét kérte, hogy arcképét a múzeum 
számára megfestesse, s megbízta Barabás Miklóst a portré elkészítésével. A festmény költségeit köz-
adakozásból fedezte a Nemzeti Képcsarnok Egylet, s így kerülhetett be Liszt térdképe 1849. október 
14-én a múzeumba, a leltárkönyv szerint „ajándékozta több tisztelője".3 Liszt nagyméretű, élet után ké-
szült reprezentatív képén a művészt Barabás a reformkor kedvelt vörös-fekete magyar ruhájában ábrá-
zolta a zongora előtt (1. a címlapon). Ez a viselet a magyarsághoz tartozást, a reformkor eszméi iránti el-
köteleződést fejezi ki - ezek a színek több reformkori politikus és művész portréjáról is visszaköszön-
nek.4 

A következő találkozásra 1856-ban, az esztergomi mise évében került sor. Ebben az évben Kubinyi 
kérésére augusztus 26-án és 27-én a Nemzeti Múzeum dísztermében vezényelte Liszt a mise főpróbá-
ját. Nemcsak a díszterem és a kupolaterem telt meg a hallgatósággal, hanem még a lépcsőkön is százá-
val szorongtak az érdeklődők. Nagy siker volt, a Glória tételt meg is ismételték, a bevételt pedig Liszt a 
Lipótvárosi templom (a mai Bazilika) építésére ajánlotta fel.5 1858 áprilisában újból elhangzott a Nem-
zeti Múzeumban az esztergomi mise Liszt vezényletével. A múzeum zsúfolásig teli volt publikummal, 
de a bevételt Liszt kevesellte, ezért ő maga is hozzátett 200 forintot, majd az egészet a Nemzeti Zenede 
javára ajánlotta fel.6 

A Magyar Nemzeti Múzeum díszterme gyakorlatilag a palota megépítésétől kezdve jeles koncertter-
me a fővárosnak. Kubinyi igazgatósága alatt (1843-1869) kezdődtek meg a dísztermi hangversenyek. 
Az eredetileg a múzeumkert parkosítására a Helytartótanács engedélyével rendezett „zenélyek" csak-
hamar a legrangosabb társadalmi eseményekké váltak. Itt került sor a Filharmóniai Társaság első kon-
certjeire is,7 s a filharmonikusok megalakulásában, a koncertsorozatok elindításában Lisztnek is jelen-

' Prahács Margit: A Zeneművészeti Főiskola Liszt-hagyatéka. In: Zenetudományi Tanulmányok VII. Szerk.: 
Szabolcsi Bence és Bartha Dénes, Bp., 1959. 432. és 574-575. 

2 Mátray Gábor: A Magyar Nemzeti Múzeum korszakai, különös tekintettel a közelebb lefolyt huszonöt évre. 
Pesten, 1868.47^18. 

3 Sebestyén Ede: Liszt Ferenc hangversenyei Budapesten. Hat évtized krónikája. Bp., 1944. 33-35., Fejős Imre: 
A Nemzeti Képcsarnokot Alapitó Egyesület története. In: Művészettörténeti Értesítő VI. évf. 1957. 42.; 
Csernitzky Mária: A József Nádor Nemzeti Képcsarnok kezdeti évei. In: Művészettörténeti Értesítő 1995/3-4.. 
239-251.; Basics Beatrix: A Történelmi Képcsarnok. In: A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. 
Szerk.: Pintér János, Bp., 2002. 274-279. 

4 Tompos Lilla: A díszmagyar. A magyar díszöltözet története. Bp., 2005. 57-59. 
5 Mátray i. m. 73., Sebestyén i. m. 47. 
6 Liszt Magyarországi tartózkodásainak és főbb hangversenyeinek időrendi táblázatát közli a Zenetudományi 

Tanulmányok VII. 1959. 575-576.; Nádor Tamás: Liszt Ferenc életének krónikája. Bp., 1975. 210. és 220. 
7 Radnóti Klára: A Hangszergyüjtemény. In: A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Szerk.: Pintér 

János, Bp., 2002. 428. 
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tös szerepe volt.8 Ettől kezdve rendszeresen vezényelt itt Erkel Ferenc, s olyan művészek léptek fel, 
mint Hollósy Kornélia, Markovics Ilka, innen indult a tárogató divatja, sőt XIX. századi kultusza. A 
XIX. század derekára a Nemzeti Múzeum általános érvényű nemzeti emlékhellyé vált, olyan kultusz-
hellyé, ami maga is irányítja a kulturális eseményeket, befolyásolja a közízlést, alakítja a tudományos 
életet. 

Liszt az 1860-as években is kapcsolatban maradt az intézménnyel, ő közvetítette a híres hegedűmű-
vész barátja, Reményi Ede ajándékát, Thorwaldsen domborműveit 1865-ben a múzeumnak. Adattá-
runkban olvasható Kubinyi 1866. január 4-i köszönőlevelének másolata: ,Meményi Ede úr ajándokai a 
nemzeti múzeum számára, Liszt Ferencz tudor úr által beküldve Rómából" címmel.'1 

1873-ban, művészi pályafutása 50 éves megünneplésének eseményei mélyen érintették Liszt Feren-
cet, aki hazafiúi lelkesedéstől vezetve úgy határozott, hogy néhány becses emléktárgyát a Nemzeti Mú-
zeumnak adományozza. Szándékáról már 1873 novemberében levélben értesíti Sayn-Wittgenstein her-
cegnét, s felsorolja az átadni kívánt emléktárgyakat. Az ünnepségek folyamán a november 8-án kapott 
arany emlékkoszorúról azonnal kijelentette, hogy a pesti múzeumnak szánja; s emellett néhány másik 
jelentős emléktárgyát: arany karmesteri pálcáját, amit valaha a hercegnétől kapott, Beethoven híres 
Broadwood-zongoráját, az ezüst kottatartót, ami a Broadwood-zongorán állt az Altenburgban, az 
1840-ben Pozsonyban kapott kis arany serleget és a pesti kardot szánja a múzeumnak. „Maga több íz-
ben is mondta, hogy jó lenne ezeket a tárgyakat a pesti múzeumnak adni. Ez volt az én szándékom is - és 
csak a megfelelő alkalomra vártam: ez most kedvezőbben érkezett el, mint ahogy remélhettük. Szóval: 
nem szeretnék tovább késni - s ha lehetséges át akarnám adni adományaimat Pulszkynak, a múzeum 
igazgatójának még a 73-as év vége előtt" - írta.10 

Ugyan 1873-ban erre nem kerül sor, de 1874. 
május 3-án kelt levelében ugyanezeket a tárgyakat 
mindenesetre felajánlja Pulszkynak, kiegészítve a 
félszázados ünnepélyre vert arany- és ezüstéremmel 
és az Altalános Német Zeneegylet ezüst koszorújá-
val ." Az érmek és koszorúk a múzeumba kerültek 
még 1874 folyamán, s bemutatják őket a nagykö-
zönségnek: „Liszt Ferencz 50 éves jubileuma alkal-
mából készült arany, ezüstkoszorúja, és emlékérmei, 
ajándékozta Liszt Ferencz"}2 A Nemzeti Múzeum 
Adattára őrzi Pulszky köszönő levelének fogalmaz-
ványát, eszerint ezek a tárgyak „minden időben fen-
nen hirdetendik Nagyságodnak művészeti halhatat-
lanságát és fennkölt hazafias érzületét."'3 

Ebben az ajándékozásban nagy szerepe volt 
Pulszky Ferencnek, a múzeum igazgatójának (igaz-
gató 1869-1894) is. Liszt ugyanis rendszeres látoga-
tója Pulszky szalonjának, ahol szombatonként „a fő-
városi tudományos, írói és művészi körök kitűnősé-
gei"14 gyűlnek össze, méghozzá a Nemzeti Múze-
umban, az igazgató lakásában. A világlátott házigaz-
da nyugati mintára szervezte a pesti tudományos és 
művészvilág összejöveteleit, lányának, a művelt és 
szellemes Polyxénának a segítségével. Pulszky 

* L. erről: Eckhardt Mária: Liszt és a Doppler-testvérek szerepe a Filharmóniai Társaság alapításában. In: Zene-
tudományi Dolgozatok. Bp., 1982. 133-139. 

9 MNM Irattár, Érem és Régiségtár. Iktatószám nélkül. 
10 Idézi Gábr\• György: Liszt Ferenc emléktárgyai a Magyar Nemzeti Múzeumban In: Folia Historica 5. Bp., 

1977. 122 123". 
" OSZK Kézirattár Fond XII/674, Ep. Mus. 510. francia nyelven, és MNM Adattár Irattár 141/1874 magyar 

nyelvű fordítás Liszt eredeti aláírásával. A magyar fordítást Liszt kérésére Augusz Antal készítette - lásd 
Vendel-Mohav Lajosné: Liszt-emlékek Szekszárdon. Szekszárd, 1986. 85-86. 

12 Hampel József. Kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárában. Bp.. 1883. 
" MNM Központi Adattár Irattára 141/874 
14 Fővárosi Lapok 1874. március 24. 

Beethoven és Liszt zongorája, év műtárgya, 
2011". (Dabasi András felvétele) 
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Polyxéna visszaemlékezése szerint 1874-ben egy szombati összejövetelen Jókai és Liszt jelenlétében a 
„Holt költő szerelmé"-nek német nyelvű paródiáját is eljátszották, amin a szerzők sem sértődtek meg, 
hanem Liszt is a zongorához ült, s Jókaival együtt előadták a melodrámát.15 

Mindenesetre a Pulszkyval való jó viszony, a rendszeres kártyapartik sem vitték előbbre az ajándé-
kozás ügyét, s csak 1887-ben, Liszt halála után érkezik meg a múzeumnak szánt hagyaték. 1887. május 
25-én leltározták be a Broadwood-zongorát, a művész babérkoszorúit, díszkardját, arany karmesteri 
pálcáját, ezüst kottatartóját és több egyéb emléktárgyat, összesen 30 tételt. A bekerült tárgyakból 1887 
szeptemberében kiállítás nyílt a múzeumban, s a bemutatott tárgyakról részletes tudósítást közölt a saj-
tó.16 A bekerült tárgyak ettől kezdve nagy becsben vannak: Hampel József kiállításvezetőjének 9. ki-
adása szerint 1894-ben a 8. teremben, ami a „Kegyeleti és modern emléktárgyak" címet viseli, két vit-
rinben vannak elhelyezve.17 Ugyanezt olvashatjuk az 1902-ben, a múzeum alapításának 100. évfordu-
lójára kiadott kötetben is,18 és az 1908-ban újra, immáron tizenötödször kiadott vezetőben is.19 

nemzet nagyjainak emlékét ébrentartani a legszebb s legfontosabb feladatok egyike" - irja Isoz 
Kálmán, a Nemzeti Múzeum tisztviselője 1925-ben, amikor az 50 éves fennállását ünneplő Zeneakadé-
mián kialakított Liszt emlékszobához bevezetőt ír. S ezt szolgálják az időszaki kiállítások. 

A múzeum a kerek évfordulókat nagy kiállításokkal tette emlékezetessé: ezek közül kiemelkedik az 
1911-es, tehát a születés 100. évfordulója és az 1936-os kiállítás, valamint a 1986-os év tárlata is. A 
Liszt akaratából bekerült tárgyak mindig főszerepet kaptak ezekben a kiállításokban. Az 1936-os Liszt 
emlékévről Bartha Dénes kiállítási leíró lajstroma előszavában megjegyzi, hogy a „Nemzeti Múzeum 
csak hű maradt a hagyományaihoz, amikor Liszt Ferenc emlékét nagyszabású emlékkiállítással kívánja 
megünnepelni".20 Itt határozza meg a kiállítás célját is: elválasztani Liszt alakjában a lényegest a lé-
nyegtelentől, kiemelni, ami összefügg a művészi alkotómunkával, háttérbe szorítani, ami esetleges epi-
zód volt csupán.21 Akiállításnak ugyanakkor nemzeti hivatása is van - Liszt magyarságának a kérdését 
is tisztáznia kell - e célból mintegy 20 dokumentumot mutat be (a katalógus szerint a 87-től a 106. téte-
lig, s kifejti, mit kell mérvadónak tartani ebből a szempontból, s mi elhanyagolható (pl. a nyelvtudás).22 

Miközben a múzeum kiállításokat készített, illetve kiadványokat adott ki, hosszasan pereskedett 
Liszt hagyatéka miatt. Ugyanis Liszt oldalági leszármazói beperelték a múzeumot, s maguknak köve-
telték az 1887-ben bekerült tárgyakat. A főszerepet ebben Liszt Károly szigetszentmiklósi kádármester 
vitte. Újságcikk is jelent meg róla 1934-ben „Nem hagyom a jussomat" alcímmel, bár a cikk végül idézi 
a kincstárt, ill. múzeumot perlő felperes kijelentését, miszerint „Nem kell nekem az örökség, nem aka-
rom én megrabolni az államot, csak azt akarom, tudják, hogy jussom van hozzá, hogy nem hiába pörö-
lök. Maradjon csak ott, ahol van, minden. Jó is lesz úgy bejárni, hogy ezt mind én adtam az államnak, 
de az igazságomat azt követelem."23 Az ún. örökösök hosszasan próbálkoztak a Liszt-örökség birtoká-
bajutni , míg végre 1938 szeptemberében a Magyar Királyi Miniszterelnökség értesítette Liszt Károlyt, 
hogy sem jogi, sem erkölcsi, sem méltányossági, sem kegyeleti szempontból nincs ok arra, hogy az ol-
dalági rokonokkal egyezkedni, őket kártalanítani kellene.24 A per azonban aggasztotta a múzeum tiszt-
viselőit, s amikor a Zeneakadémia 1925-ben kölcsönözni akarta a múzeum Liszt-ereklye műtárgyait 
egy Liszt-emlékszoba berendezéséhez, akkor Isoz Kálmán főkönyvtáros, Liszt kiváló kutatója Hómann 
Bálint főigazgatónak írt levelében aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy „nem nyújthatunk-e az ún. Liszt 
örökösöknek újbóli leltározásra vagy lefoglalásra való alkalmat a Liszt-szobában való részvételünk-
kel?" Tekintettel az ünnepség fényére, s a külföld várható részvételére, a múzeum hat hónapra kölcsö-

15 Merényi Hajnalka: A Pulszky szalon. In: http:^fl.archivportal.hu/id-881-merenyi_hajnalka_pulszky szalon, 
html.; Concha Győző: Pulszky Ferenc - élet és jellemrajz a MTA 1903. évi május hó 10-i díszgyűlésén. In: 
Fővárosi Lapok 1874. március 25., 301.; Hampelné Pulszky Polixéna: Egy kép története. In: Vasárnapi Újság 
1911. október 22. 

16 Vasárnapi Újság 9. szám, XXXIV. évfolyam 1887. szeptember 25. 653. 
17 Hampel i. m. 44-45. 
18 A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene alapításának 100. évfordulója alkalmából. írták a Magyar Nem-

zeti Múzeum tisztviselői. Bp., 1902. 142. 
" Hampel József: Kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárában. Bp., 1908 (14. kiadás). 38-39. 
20 Liszt Ferenc Emlékkiállítás. Leíró lajstrom. Összeállította Dr. Bartha Dénes. Bp., 1936. 5. 
21 uo. 6. 
22 uo. 6-8. és 26-30. 
23 Réti Sándor. Liszt Károly szigetszentmiklósi kádármester Liszt Ferenc hagyatékáért perli a kincstárt. In: Újság 

c. napilap 1934. november 28. 
24 OSZK Kézirattár Fol. Hung. 3097. 
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nözte becses relikviáinak egy részét, ugyanakkor D'Isoz kifejti Hubaynak, hogy legcélszerűbb volna az 
emlékszobát kizárólag a Főiskola tulajdonában lévő tárgyakból berendezni.25 

A Zeneakadémián létrehozott Liszt-szoba, majd a tervbe vett múzeum is a Nemzeti Múzeum gyűjte-
ményéből indult ki, s a későbbiekben bekövetkező átszervezések során, a minisztérium utasításai nyo-
mán egyre nagyobb hangsúlyt kapott a Zeneművészeti Főiskola, mint Liszt örökségének gondozója. 
Bartha Dénest a múzeumból beosztották a Zeneművészeti Főiskolára, s feladatul kapta „az egykori Ze-
neakadémia épületében felállítandó Liszt Ferenc múzeum szervezési, berendezési munkáit végezni és a 
gyűjtemény őrzését ellátni".26 

Eközben továbbra is kerültek be a múzeumba Liszt-ereklyék: Széchenyi Imréné Sztáray Szirmay 
Alexandra grófnő ajándéka 1898-ban - egy korai fortepiano, ami az ajándékozó szerint Liszt Ferenc 
gyermekkori zongorája volt,27 egy Streicher-zongora, amin Liszt 1873-ban a Hungária szállóbeli esté-
lyén játszott,28 Eduard Liszt (1817-1879) zongorája, amit Liszt Ferenc többször is használt,29 a bostoni 
Mason & Hamlin cég 1877-ben Lisztnek ajándékozott harmóniuma,30 Mary Steele énekesnő 1841-ben 
Lisztnek ajándékozott ezüst szivartartója,31 stb. A relikviák száma gyarapodott, vásárlás útján is kerül-
tek be tárgyak, mégis, a múzeum az újabb zenei intézmények létrejöttével kisebb figyelmet fordított a 
gyűjtésre, s 1986-ban már nem a Magyar Nemzeti Múzeum rendezte a nagy évfordulós kiállítást, mert 
ebben az évben nyílt meg a Zeneakadémia Liszt emlékmúzeuma. Kiállításának létrehozásában a Nem-
zeti Múzeum is nagy szerepet vállalt - s jórészt 1986-tól ott látható jónéhány emblematikus műtárgya.32 

Ezek közül is kiemelkedik Liszt bécsi tisztelőinek ajándéka, egy ezüstből készült díszes kottatartó.33 

Liszt (Antoine Bovy után készült) domborművű profilja mellett Beethoven, Schubert - s a leltárkönyv 
szerint - Chopin mellszobra. Ez utóbbit (bár a korabeli sajtóhírek és a későbbi kiadványok is Chopint 
vélték benne felfedezni34) ma Carl Maria von Weberként azonosítjuk.35 Széles talapzatába vésték az 
ajándékozó tisztelök névsorát - betűrendben. Az első név Augusz Antalé, a legbensőbb magyarországi 
baráté, s ezt követi a többi adakozó felsorolása. A 133 név egyik fele arisztokrata körökből került ki, 
másik a zenész szakmából: zeneszerzők, zongoristák, kiadók, zongoragyártók.36 

Szintén Liszt hagyatékával került be a múzeumba Caspar Zumbusch 1877-es Beethoven-szobrának, 
a bécsi Beethoven-emlékműnek a kicsinyített mása. A bécsi Beethoven Emlékbizottság ajándékozta 
Lisztnek hálából a szobrot, aki több hangversenyt is adott az emlékmű javára, s így a felállítás költsége-
ihezjelentős mértékben hozzájárult.37 S ugyanekkor került be a múzeumba Liszt több más ajándéktár-
gya is.38 

25 MNM Adattár Irattára 117/1925. 
26 MNM Adattár Irattára 148/1942. 
27 Ltsz.: 1896. 136. Gábry György: Liszt Ferenc zongorái. In: Folia Historica 1973. 123-133.; D 'Isoz Kálmán'. A 

Liszt Ferencz emlékkiállítás lajstroma. Bp.. 1911. 26. és Bartha Dénes'. A Liszt Ferenc emlékkiállítás leíró 
lajstroma. Bp., 1936. 440. tétel, 50. 

28 Ltsz.: H. 1959. 44. Lásd Három nemzedék ereklyetárgyai a Magyar Nemzeti Múzeumban (1823-1875). 
Szerk.: Simon V. Péter. Bp., 1988. Liszt Ferenc relikviái 134-141. 

29 Ltsz.: H. 1972.9. 
30 Ltsz.: H. 1973.8. 
31 Ltsz.: 1962.154. 
12 Liszt Ferenc Emlékmúzeum. Katalógus. Összeállította: Eckhardt Mária. Bp., 1986. A legjelentősebbek: az 

ezüst kottatartó, az arany és ezüst 1873-as emlékérem, az 1887-ben bekerült ezüst tárgyak, Beethoven ülőszob-
ra, a harmónium. Liszt márvány keze, a Pius pápától kapott sétabot, minden jelentős Liszt-festményünk a Ba-
rabás-kép kivételével (Kaulbach, Than Mór, Madarász Viktor és Jakobey Károly festményei). 1986-tól 
2006-ig a Broadwood-zongora és a Streicher-zongora (Liszt Eduárd tulajdonából) stb. 

"Ltsz.: 1887.41.24. 
34 Pl. Vasárnapi Újság 1887. szeptember 25.; D 'Isoz Kálmán'. A Liszt Ferenc emlékkiállítás lajstroma. Bp. 1911. 

28., sőt a Három nemzedék ereklyetárgyai c. kötetben is (137. p.) 
5 Liszt Ferenc Emlékmúzeum. Katalógus. Összeállította Eckhardt Mária. Bp., 1986. 51.; Liszt és Beethoven ki-

állítás katalógusa. Bp., 2003. 98 100. Eckhardt Mária leírása 
36 Lásd erről részletesebben Gábry György. Liszt Ferenc bécsi környezete 1-2. In: Zenetudományi Dolgozatok, 

Bp., 1978. 95-105. és 1979. 119-125. ' 
37 Ltsz.: 1887. 78. Talapzatán felirat: „Dem verehrten Meister/ FRANZ LISZT/ das dankbare Beethoven-

Denkmal-Comité. 
38 Ltsz.: 1887.41.20. Fabergé tintatartó; 1887. 41.16. az 50 éves jubileumra kapott ezüst tintatartó; 1887.41.21. 

Scitovszky prímás ajándéka Lisztnek; 1887.41.19. pohár kanállal, 1887.41.23. Festetich Leó és felesége aján-
déka; 1887.41.22. ezüst szivartálca, szintén Fabergé; 1887.41.9. Pius pápa ajándéka, egy sétabot, stb. 

3 7 



1986-ban Fontana Gát Eszter és Simon 
V. Péter rendezésében, Liszt születésének 
175., halálának 100. évfordulóján „Ma-
gyar Történelmi Arcképek - parafrázis egy 
Liszt műre" címmel nyílt időszaki kiállítás 
a Magyar Nemzeti Múzeumban, s ebben 
Lisztre korának legjobbjaival (Vörösmarty 
Mihály, Széchenyi István, Petőfi Sándor, 
Teleki László, Eötvös József, Deák Ferenc 
és Mosonyi Mihály) együtt emlékeztünk.39 

2010-2011 során Liszt emlékét a „Szé-
chenyi világai" kiállításunk kultusz-részé-
ben idéztük fel, különös tekintettel Szé-
chenyi István és Liszt kapcsolatára.40 

2011-ben az év műtárgya a Beethoven- és 
Liszt-ereklye Broadwood-zongora.41 Liszt 
emlékének e világhírű műtárgy köré szer-

vezett kamarakiállítással adóztunk: Barabás Miklós és Munkácsy Mihály Liszt portréjával (utóbbit, az 
idős Lisztet abbéként ábrázoló olajfestményt a Magyar Nemzeti Galériától kértük kölcsön), azaz a Liszt 
ikonográfia két alappillérével, egy válogatással Éremtárunk Liszt anyagából, s Liszt-albumokkal idéz-
tük meg a Mestert. 

A Liszt évre való tekintettel állandó történeti kiállításunkat Liszt emlékszobával bővítjük, ami a 
nagy zeneszerző és virtuóz jelentőségéhez méltón egészíti ki 1996 óta álló kiállításunk Liszt-emlékeit. 
Ez az „emlékszoba" Lisztnek a Nemzeti Múzeumhoz való viszonyát, s ezen keresztül nemzeti kötődé-
sét, magyarságtudatát hangsúlyozza válogatottan értékes műtárgyakkal. Az állandó kiállításban látható 
Liszt-ereklyék közül csak a karmesteri pálcát mozdítjuk, mely ezáltal nagyobb hangsúlyt kap, s a jelen-
leg is látható relikviák egyébként maradnak a helyükön. Azaz Liszt hét babérkoszorúja42 ott marad a 
többi, már életében halhatatlannak minősített, s az akadémizmus e jellemző szimbólumával ékesített 
művész és tudós babérkoszorúi mellett. Továbbra is ott látható a francia Becsületrend jelvénye,43 s a 
magyar arisztokrata hölgyek által Lisztnek ajándékozott aranypohár 44 

Az emlékszoba központi helyére a Magyar Nemzeti Múzeum egyik legjelentősebb műtárgya, a már 
Liszt által is ereklyének tekintett Broadwood-zongora45 kerül, s egy válogatás azokból a tárgyakból, 
amiket Liszt 1874. május 3-án Pulszky Ferencnek írott levelében felajánlott a Nemzeti Múzeum számá-
ra. Kiállítjuk az 1840-ben Pesten „művészi érdeme és buzgó hazafisága méltatásául" kapott díszkard-
ját,46 arany karmesteri pálcáját47 valamint a művész levelét, amelyben mindezeket felajánlja: 

,Mélyen tisztelt Igazgató Ur! 
Múlt év november hóban, azon emlékezetes félszázados ünnepély alkalmából, melylyel Pest városa 

engem kitüntetni szíves volt; kifejezném Igazgató Ur előtt óhajomat s vélekedésemet az ünnepély emlé-
keihez tartozó arany koszorú és érem legillőbb végleges elhelyezése iránt. E nagybecsű adományok ren-
deltetése az, hogy tanúskodjanak a nemzet rokonszenvéről és nagylelkűségéről, a haza egy fiának irá-
nyában, kinek büszkesége, ha csekély művészi tehetségét Magyarhon szolgálatára felajánlhatja; továb-
bá az, hogy a művészeket is az áldozatkész hazaszeretet ösvényére buzdítsa. E kettős cél kijelöli 
helyöket, a pesti nemzeti muzeumban, Önnek, tisztelt Igazgató Úr, örzete alatt. Engedje tehát hogy azo-

Magyar történelmi arcképek - parafrázis egy Liszt műre. A kiállítást rendezte és a katalógust írta Fontana Gát 
Eszter és Simon V. Péter. Bp., 1986. 

40 Széchenyi világai. Időszaki kiállítás 2010. október 9. - 2011. március 16. Főkurátor Csorba László. Bp., 2010. 
41 Ltsz.: 1887.41.29. 
42 Ltsz.: 1874.80.1-2. és 1887.41.4-8. 
43 Ltsz.: 1912.105.2. 
44 Ltsz.: 1887.41.18. 
45 Ltsz.: 1887.41.29. 
46 1887.41.10. Hüvelyén felirat: „A nagy művésznek Liszt Ferencznek, művészi érdeme és buzgó hazafisága 

méltatásául - tisztelő honfitársai Pesten, 1840. január 4-én". 
47 1887.41. 15. Igazgyöngyökkel és smaragddal díszített arany karmesteri pálca, Sayn-Wittgenstein hercegné 

ajándéka Liszt Ferencnek. 
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kat, mai napon, a muzeum tulajdonául átadjam, hozzátévén az ezüst-koszorút is, melyet nekem az „álta-
lános német zeneegylet" (Allgemeiner Deutscher Musikverein, Leipzig-Jena) ugyanazon ünnepély al-
kalmából felajánlott. 

Óhajtásom és határozott akaratom, a most átadott emlékeken kívül, még a következő táigyakat a 
nemzeti muzeumnak adományozni: 

Azon kardot, mely 1840 évi Januárhóban a közönség tapsai közt adatott át nekem, a nemzeti 
színházban; 

A londoni Broadwood ház által Beethovennek felajánlott zongorát; 
Egy nagy zongora-hangjegytartót ezüstből; 
Egy karmesteri-vezénypálcát, tömör aranyból, drágakövekkel ékítve. -
E tárgyakat is azonnal ohajtám átadni; de hogy azokat jelenlegi elhelyezésökből, hol hivatalos pe-

csét alatt örizvék, kimozdíthassam, oly felhatalmazást kell kieszközölnöm, melyek rögtöni sürgetését 
személyes tekintetek tiltják. A lehető leghamarább azonban ezen emlékek is Weimarból Pestre fognak 
szállíttatni; bekövetkező halálom esetére is intézkedtem, hogy a nemzeti muzeum az általam neki szánt 
tárgyaknak biztosan jusson birtokába. 

Fogadja, mélyen tisztelt Igazgató Úr, kiváló nagyrabecsülésem és tiszteletem nyilvánítását, melylyel 
maradok 

Budapest, 1874 Májushó 3-án 
lekötelezett szolgája 
Liszt Ferencz" 48 

A Liszt akaratából bekerült relikviákon túl a nagy zeneszerző emlékét Barabás Miklós közismert fia-
talkori Liszt-portréjával,49 s a művész életében oly nagyhatású 1873. évi jubileumi ünnepségekkel idéz-
zük fel. A közönség hangfelvételről megismerkedhet a Broadwood-zongora hangjával is. 

A Broadwood hangszergyár a legjelentősebb angol zongoraépítő műhely volt. Thomas Broadwood 
1817-es bécsi útján ismerte meg Beethovent, s határozta el, hogy tisztelete jeléül egy zongorát küld neki 
ajándékba. Neves zenészekkel, zeneszerzőkkel választotta ki „a halhatatlan mesternek" ajándékul szánt 
hangszert. Ezt a zongora tőkéjén felirat jelzi. „Hoc instrumentum est Thomae Broadwood londini 
donum propter ingenium illustrissimi Beethoven. Fr. Kalkbrenner, Ferd. Ries, J.B. Cramer, J.G. Ferrari, 
C. Knyvett." A mahagóni furnéros szárny alakú zongora négy esztergált lábon áll, a billentyűzet felett 
intarziáit keretben a gyártó neve és címe, efelett a tulajdonos Beethoven neve olvasható. 

A zongorát 1817 decemberében tették hajóra Londonban, s Triesztig tengeri úton szállították, onnan 
pedig szekéren utazott tovább Bécsbe. A hosszú utazás megviselte, s Bécsben rögtön javítani, hangolni 
kellett. A Londonban készült mechanika azonban sokban különbözött a bécsitől, akárkire nem lehetett 
rábízni a beavatkozást - először Beethoven régi jó ismerőse, Nanette Streicher, a híres Andreas Stein 
hangszerkészítő mester leánya, egy zongorakészítő dinasztia tagja javította és hangolta. Beethoven -
ahogy hallása romlott - egyre kíméletlenebbül játszott a hangszeren, mondhatni szétverte, emiatt az 
többször is javításra szorult. Az idők folyamán javította Matthäus Andreas Stein, Wilhelm Leschen, 
Johann Andreas Stumpff és Conrad Graf is, s egészen 1827-ig, Beethoven haláláig használatban volt. A 
mester halála után ingóságait elárverezték, s a Broadwood-zongorát Carl Anton Spina zeneműkiadó 
vette meg, aki 1846-ban Liszt Ferencnek ajándékozta. Liszt rendkívüli becsben tartotta az immáron el-
avult hangszert egykori tulajdonosa miatt, hisz „A Beethoven név szent a művészetben" vallotta. Ő ma-
ga azonban már nem játszott rajta, a hangszer weimari otthonában, az Altenburg könyvtárszobájában 
állt egy Erard-zongora társaságában, s 1858-tól a tisztelőitől kapott nagy ezüst kottatartó díszítette.50 

Reményeink szerint az emlékszoba kialakítással méltóképp járulunk hozzá a Liszt-emlékév esemé-
nyeihez, kiegészítjük a Zenetörténeti Múzeumban rendezett központi kiállítást, s állandó kiállításunk 
bővítésével megnyugtató elhelyezést nyer a híres zongora, amit folyamatosan keresnek a zeneszerető 
látogatók a világ minden tájáról. 

Radnóti Klára 

48 Liszt levele (MNM Adattár Irattára 141/1874): 
4" Ltsz.: MTK.CS. 178. 
5" Gábry György: Beethoven és Liszt zongorája In: Folia Archaelogica XVI. 1964. 241-249. 
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