
Az utóbbi megállapítás csak részben igaz, mert Hertmann Antalt széles körű érdeklődése valóban a 
néprajz más területei felé is elvezérelte (több más tárgykörben is maradandót alkotott), de a cigányok-
kal kapcsolatos tevékenységét soha nem hagyta abba, élete végéig folytatta. Gyűjtött, kutatott, kutatá-
sokat szervezett, tudományos és népszerűsítő előadásokat tartott, tanulmányokat, közleményeket, cik-
keket publikált (cigány vonatkozású írásainak száma meghaladja a százat). Mint Magyarországon leg-
elsőként kinevezett néprajzprofesszor fontos oktató-nevelő munkát fejtett ki 1898 és 1926 között a ko-
lozsvári, majd a szegedi tudományegyetemen. Tőle hallhatta például József Attila is Szegeden az 1924 
őszén meghirdetett A cigányok költészete, nyelve, zenéje és 1925 tavaszán A cigányok néprajza címen 
meghirdetett előadásokat37 és még halála évében, 1926-ban is meg volt hirdetve A cigányok népköltése 
(nyelvmutatványokkal) című kurzusa.38 

Liszt „híres-hírhedt cigánykönyve"19 olyan kutatót inspirált munkára, akinek eredményei alapvető-
en fontosak és máig megkerülhctetlenek a ciganisztikában, különösen a cigány folklór vizsgálatában.40 

Hála József 

Liszt Ferenc Szekszárdja -
Szekszárd Liszt Ference 

,JJe bonyolódjék túl sok részletbe. Az én életrajzomat inkább kitalálni kell, semmint másolva leír-
ni..." figyelmeztet és biztat a Mester élete alkonyán. Számunkra is kötelező útmutató ez, ha dr. Had-
nagy Albert máig alapvető tanulmánya nyomán életének mindössze öt ezreléket, vagyis a Szekszárdon 
töltött napokat vizsgáljuk: ismert tényeket világítunk meg új oldalról, és eddig homályban maradt rész-
leteket igyekszünk tisztázni. E történetben leglényegesebb szerep Augusz Antalnak jut, hiszen ő 
1839-1840-től utolsó leheletéig nemcsak ismerte, hanem kölcsönös baráti viszonyt ápolt a „hangok 
nagy tanárjá"-val, aki halálakor, 1878-ban ennél többet is mondott: esztergomi mise első előadása 
óta - több mint húsz éve - lélekben egyek voltunk." 

Az 1839-es pozsonyi koncert után a haza Európa-szerte ismert fiának a lehetőség szerint a legtöbbet 
kívánta kifejezni akkor, midőn a nem nemesi származású Lisztnek nemesi jelképet, kardot adományo-
zott. A háttérben azonban akad egy kis gond: a megtisztelt nem tud magyarul, a hon szent helyén pedig 
nem szívesen hallanának német szót. Csakhogy Liszt latinul sem beszél, nemeseink meg franciául nem 
jutottak magas szintre. A Festetics Leó jóvoltából elkészült díszmüvet a Nemzeti Színházban nyújtják 
át 1840. január 4-én, s a 14 éves korában már nyelvkönyvet megjelentetett, később nyugati utazást tett 
Augusz Antal végzi sikerrel a szinkrontolmácsolást. 

Kapcsolatuk barátsággá fejlődik, s hat év múlva, 1846 októberében Liszt így látogat először Szek-
szárdra, ahol nemcsak kellemes 11 napot, hanem koncertet is szervez számára az időközben alispánná 
és férjjé lett Augusz. Neje Schwab Klára (Hűsek Rezső szerint) Bécsben született 1826. május 9-én; 
osztrák nemesi családja a grazi Páli Szent Vince leányai zárdájában nevelteti. Itt több nyelvet tanul, ki-
tűnően zongorázik, énekel, de titok, hol és hogyan ismerkedik meg a 36 éves Augusz Antallal, akihez 
1843. május 25-én ment feleségül. A látogatásakor kitűnik gondos szervezésével, s bár nincs rá adat, de 

17 Lengyel András: József Attila népköltészeti ismereteinek forrásaihoz. Herrmann Antal szegedi egyetemi elő-
adásai. Néprajzi Hírek XVIII. 1989. 1-3. sz. [122-126.] 122-123. 

18 Gaal György: Herrmann Antal, a néprajzoktatás meghonosítója a Ferenc József Tudományegyetemen. A Kriza 
János Néprajzi Társaság Értesítője IX. 1999. 1-2. sz. [6-20.] 20. 

39 Sárosi i. m. (2008) 44. 
40 Herrmann Antal cigánykutatásairól és annak eredményeiről a fenti (különösen a 10. sz.) jegyzeteken kívül lásd 

Hohmann, Joachim (hrsg.): Märchen und Lieder der Roma. Aus dem Nachlass des Ethnologen Anton 
Herrmann (1851-1926). Studien zur Tsiganologie und Folkloristik 26. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New 
York-Paris-Wien, 1999; Bódi i. m. (1999) (Gragger Róbert, Kós Károly, Paládi-Kovács Attila, Voigt Vilmos 
és Bódi Zsuzsanna tanulmányaival, valamint Herrmann cigány vonatkozású műveinek bibliográfiájával); 
Hála József: Herrmann Antal és a cigányság néprajzi kutatása. In: Deákv Zita-Nagy Pál (szerk.): A cigány kul-
túra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében. A Bódi Zsuzsanna emlékére rendezett történeti-nép-
rajzi konferencia előadásai (Gödöllő, 2009. február 18—20.). Cigány Néprajzi Tanulmányok 15. Buda-
pest-Gödöllő, 2010. 76-95. (a fent említett bibliográfia kiegészítésével és a néprajztudós gyűjtési kalandjait 
bemutató anekdotákkal és történetekkel). 
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legvalószínűbb, hogy a koncerten is az ő Bécsből hozott zongoráján (vagy esetleg férje itteni hangsze-
rén) játszik október 18-án Liszt a vármegyeházán. 

Augusz beláthatta: vendégének meglehetősen érdekes, de nem megterhelő programról kell gondos-
kodnia. Tudjuk, hogy a Tolnáig gőzhajón utazó, vele mint alispánnal ideérkező Lisztet üdvözölte a da-
lárda. A Mester kedvéért 12-éről 18-ára halasztották a városháza avatását, hiszen e napon a vármegye-
háza nagytermében pontban délben kezdte hangversenyét. (Vajon mit szólt a megkonduló haranghoz?) 
A Weber-, Schubert- és saját darabok oly sikert arattak, hogy a kinnrekedt több mint száz érdeklődőnek 
este meg kellett ismételnie a műsort. 

A háttérben egy másik műsor is zajlott. Antal főjegyző gondosan elkészített iratában mindenütt ok-
tóber 12-ét jelöli meg az emlékhenger elhelyezéséül. Tudjuk, hogy éppen Liszt, de főleg Augusz kedvé-
ért azt elhalasztották 18-ára. Ezt a főispán, a takarékpénztárt is életre hívó Ürményi József nem vehette 
jó néven, mert - akármilyen furcsa is - a városházát újra fölavatta. Ami még különösebb: erről fennma-
radt egy hosszú című hétoldalas kiadvány is: Beszéd, mellyel Szegzárd mezőváros ujonépült közháza 
talpkövének Méltgs Ürményi József úr által 1846. évi Mindszent hava 31-ik napján lett ünnepélyes leté-
tele alkalmával tartott Antal János. Talán itt kezdődött az a bujkáló ellentét, amiért aztán az 1850-es 
években a hiú Ürményi párbajozott is Augusszal... 

Az éppen tízéves kisdedóvó-intézetnek, akárcsak a polgári lövészegyesületnek elnöke a vendéglátó, 
de van zeneiskola, takarékpénztár, rabdolgoztató posztógyár, könyvnyomtató intézet, két kaszinó, vár-
megyei levéltár: némelyiket valószínűleg meglátogatta a vidék örömeit kereső Liszt. 

Az is bizonyos, hogy házigazdájával kisétált annak szőlőjébe, melyet éppen az e napokban megje-
lent Magyar Gazdában Péterffy József Szekszárdi hegyek s szöllőmivelés című cikke így dicsér: „nem 
mulaszthatom el kiemelni megyei első alispán tekintetes Augusz Antal urat, kinek csinosabb mívelésü 
szőllője, s javított pincekezelése már is utánzókra talál". A szomszédos szőlőben a Liszt-koncert napján 
Garay a szüret örömére írja Szegszárdi hordaiái, amelyben először említi saját szótalálmányát, a bika-
véri. A költőt már első kötete megjelenésekor támogatta Augusz atyja, akinek belső szolgája volt (és így 
akár Liszt elé is kerülhetett!) Az obsitos később világhírűvé lett hőse, Háry János: ő megéneklőjét ferde 
szemmel nézte az imént említett szüreten. Garayt ez év tavaszától számon tarthatta az, akit Liszt Fe-
renchez című, az egyetemi ifjúság nevében elmondott költeményében „zenék királya"-ként így köszön-
tött: „Véred itt vérét találja, / Melyen állsz, anyád a föld. / Hir-neveddel a világnak / Vagy csodáltja, re-
meke; / De sziveddel szép hazádnak / Lől s maradj hű gyermeke." 

A németül kitűnően tudó, tankönyvet is író Garay szülővárosában találkozhatott Liszttel, talán így 
kerül szóba ismét a komponista régi vágya, hogy magyar 
versre szerezzen dalt. Erre legalkalmasabb volt a rövid, 
szellemes és könnyen fordítható A pataknál című nyolc 
sor: „Mily tiszta vagy patakcsa! / Lelátni kebledig, / 
Mindannyi kis kövecsre, / Mely benned rejtezik. // így 
látni szép szemén át / Az ő keblére le, / S ah éppen ily kö-
ves szüt / Táplál a kebele!" Nem tudjuk, a 35 éves Liszt 
aktuálisnak érezhette-e ezt a férjéhez rajongásig hü, ra-
gyogó szépségű 23 éves háziasszonya otthonában, de 
már elutaztában hozzákezdett a megzenésítéshez, s azt 
Nádasdon, Scitovszky János pécsi püspöknél be is fejez-
te. 

Tiz év múlva az időközben hercegprímássá emelke-
dett Scitovszky Augusz hathatós közreműködésével 
örülhet az Esztergomi misének, mellyel a gáncsoskodók 
dacára avatják fel a székesegyházat. Az ellenzők feje 
ugyanaz a Festetics Leó, akit a Helytartótanács alelnöke-
ként a kultúráért felelős Augusz - Jókai személyes tanú-
sága szerint! - azért mozdított el a Nemzeti Színház in-
tendánsi posztjáról, mert az intézmény létalapját fenye-
gette. Az író így emlékezik a nevezetes szavakra: ,Most 
Festetics Leó csinál egy ötvenezer forintos túlkiadást: ezt 
az alaptőkéből kell megtéríteni... Festeticset pedig eltá-
volítom a színházigazgatástól. Hiszen ha ő ott marad, az 
egész országos alapja a Nemzeti Színháznak odavész né-
hány év alatt. Ez ellen nem tudtam replikázni." 

Liszt Ferenc. Kriehuber, Joseph 
litográfiája, 1846. (Magyar Nemzeti 
Múzeum Történelmi Képcsarnok) 
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Jókai sok mendemondát is megőrzött - tisztázó szándékkal. legjobban kipécézett alakok egyike 
volt Augusz Antal báró, a helytartóság elnöke. Az osztrákot, a csehet nem gyűlölték annyira, mint a ma-
gyar celebritást, aki a Bach-rendszer alatt hivatalt vállalt... Még egy olyan komoly főúr és nagybirto-
kos, mint Ürményi József is, ki akkor örökölt dúsgazdag nagybátyja, a koronaőr után budapesti palotá-
kat, s nyílt házban fogadta a forradalom ismert alakjait..., amellett a Bécsben legjobban rettegett ókon-
zervatív pártnak a vezére volt: mondom, még ez a kiváló személyiség is célpontul tűzte ki báró Auguszt 
mindenféle rafinált bosszantásoknak: úgyhogy utoljára a minisztérium kényszeríté Augusz bárót, hogy 
Örményitől fegyveres elégtételt kérjen. A párbaj végbe is ment, pisztolyra, sebesülés nélkül, az ellenfe-
lek kibékületlenül váltak el. 

Egyébiránt Augusz Antalnak a legváltozatosabb életlefolyása volt, kivel a Nemezis ellentétes játéko-
kat űzött. Elébb a magyarok gyűlölték osztrák érzelmei miatt, akkor az osztrákok német bárósággal ju-
talmazták, s első hivatalos polcra emelték. Néhány év múlva aztán rájöttek, hogy ez a magyaroknak se-
gít, honfitársainak ügyét pártolgatja, akkor elcsapták a magyar érzelmeiért. Végre aztán a magyarok 
jutalmazták meg magyar bárósággal hazafiúi érdemeiért. Halálával minden vagyonát, közel félmilliót, 
egy szeretetház örökölte. Ekkor aztán megtudták, hogy derék jó ember volt. De már akkor az egész csa-
ládja együtt volt a sírboltban: az Augusz-címer megfordítva az ajtó fölött." S ha nem is ennyire egysze-
rű a történet, mert valójában Imre fia alapította az árvaházat, s hagyományozta a vagyont, a lényegen ez 
nem változtat. 

Liszt mindezt érzékelhette, de - igen ízlésesen - nem Augusznak, hanem feleségének fejezte ki hálá-
ját a mise bemutatása idején. ,, Asszonyom, lába elé helyezem tiszteletem, hódolatom és a legőszintébb 
odaadásom" - tolmácsolja Orbán István Liszt Ferenc 1856 augusztusi levelét - „...sok boldogságot és 
valamennyi örömének folytatását kívánom ezen a névnapon. Egy szeretett feleség szíve adott menedék-
hely egy férfinak, akit a képességei, esze erővel párosulva alkalmassá tesznek arra, hogy kitűnjék gon-
dolataival és tetteivel. A szeretet és az önfeláldozás, amellyel az élet nehéz megpróbáltatásain át Ön 
megőriz egy barátot, akinek sok hálával tartozom, kiment engem Önnél, ha arra törekszem, hogy az Ón 
legodaadóbb és legbuzgóbb szolgái sorába tartozzam..." Ennek szellemében az anyja nevét viselő maj-
dani csöppségnek már ez évben bölcsődalt ígér a Mester, aki természetesen hivatali menesztése után is 
hű lesz barátjához. Az udvar megmaradt és a magyar nemesség föléledt bizalmát jelzi, hogy 1865-ben a 
kiegyezés ügyében ő közvetít: ennek eredményeként születik meg Deák nevezetes Húsvéti cikke... 

Ez az év a Szent Erzsébet legendája bemutatója miatt is nevezetes. Eddig csak vázlatból volt ismere-
tes az a beszéd, mely egyedül maradt fenn Augusztól az elhangzottak közül a Vasárnapi Újság jóvoltá-
ból a 'Liszt Ferenc tiszteletére Schwendtner Mihály plébános úr által adott 60 terítékű díszebédről'. 
„Huszonhat éve, hogy koszorús költőnk, »világ hírhedett zenészét« üdvözölt - és Hazád babéraidért ko-
szorút nyújtott; Te pedig válaszolád: hogy azon erő, mely egykor harci dicsőséget aratott, ezentúl hivat-
va legyen a béke műveit e honnak megszerezni. Mit az ember érez, gondol és akar, azt hangokban, sza-
vakban és tettekben fejezi ki. 

Te, Istentől ihletve, a kedély és érzelmek országát, a zenét választád, mint minden magasb művelt-
ség alapját. 

Szellemed azonban a szép, a nemes, és dicső köreiben is a legtökélyesbre vágyott, s így lőn, hogy 
magasb hivatásod sejtelmében a dicsőség tetőpontján kezdetted komolyabb munkádat. 

Minden históriai művelt nép szertartásaiban az isteni tisztelet lényeges részét a zene képezte, - és e 
szerint művészeted csak is ebben találta célját, körét és alanyát. 

Hazafi érzelmeid a nemzeti induló magyarázatában kerestek kifejezést. 
Vallási buzgalmad az Esztergomi misében szárnyalt alkotód felé, midőn egy ország imáit egyesítéd 

szent zenédben a magyar Sión magaslatán, honnan - szerinted - a keresztyénséggel a polgárisulás, a 
mivelődés terjedett el Isten áldotta hazádon. 

Tanúi vagyunk, miként fokozta művészetedet szentséges atyánk áldása, midőn Erzsébetünk szent 
fénykörét zengeményed halhatatlanságával egyesitéd. 

Időről időre Hazádba visszatérsz, hogy új babéraidat neki áldozd, hogy ünnepeit dicsőítsd, és re-
mény táplál, hogy közel jövőben az ország nagy ünnepén, midőn Szent István koronája a király és nem-
zet közt alkotmányszerűleg létrejött frigyet szentesíti - nagy és dicső hivatással a koronázási miséddel 
megjelensz, és 

Zengeményed nagy szavára 
Milliók eggyé leszünk, 
S lészen egy nemzet zsoltára, 
Egybezengő énekünk. 
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Liszt Ferenc - a művész! - a honfiú! - a világ hírhedett zenésze! Éljen!" 

Ebben Augusz finoman, de határozottan elsőként javasolja, hogy Ferenc József koronázási miséjét 
Liszt készítse - az erre hivatalosan várományos udvari zenészek helyett. A kamarilla persze majd nem 
felejt: sem Auguszt, s ami szinte hihetetlen, még Lisztet sem hívják meg az előadásra. 

Azonban még 1865-ben vagyunk, a Mester második szekszárdi látogatásakor, melyről leghívebben 
a 17 éves Augusz Anna naplója tájékoztat bennünket. Szeptember 2-án, az érkezés napján már az ebéd-
nél köszönti a vendéget a város Bocsor plébános vezette küldöttsége, este családi koncert feledteti a fá-
radalmakat. Másnap, a vasárnapi mise után az Augusz-ház kertjét és üvegházát nézik meg, majd hintó-
val kirándulnak Decsre. Itt a leányok körtánca és Pörge Sára parasztasszony házának megtekintése vár 
rájuk. Visszafelé megálltak Őcsényben, ahol Liszt érdeklődéssel figyelte a mulatozó helybelieket, a tár-
saságukban lévő Rosty és Plotényi azonban nem éri be ennyivel: csatlakoztak a táncolókhoz. 

Este megtelt a görögtűzzel és fáklyákkal megvilágított Zöldkút tere, a mai Garay tér. A nemrég még 
betiltott „dalárda élén álló Halász úr beszédet mondott a szekszárdiak nevében" a dalos üdvözlet előtt 
„az egész világon tisztelt nagy mester"-nek, akit annyira meghatott ez, hogy „zongorához ült és Remé-
nyivel magyar rapszódiákat adott elő, majd grandiózus módon játszották el Bülowval négy kézre a Rá-
kóczi-indulót". A dalárda két zászlóján eközben ott fénylett az Éljen Liszt Ferenc! és az Éljen a Haza! 
felirat. Visszavonulva a nagy zeneszerző tréfás történetben adta elő, miért is nem tudott ő magyarul 
megtanulni. 

Negyedikén a hölgyek a várkertben sétáltak, Lisztet pedig a helybeli óvodás gyermekek köszöntöt-
ték. Szószólójuk a kis Eibenschütz Mari, aki majd színésznőként lesz ismertté. Délután a férfiak kisétál-
tak a szőlőbe. Útközben csodálatos hegedűjáték üti meg fülüket: a Kiskadarka utca végi házból szűrő-
dik ki Kristofek Sándor gyakorlása: a helybeliek közül elsőként ő végzett a bécsi zeneakadémián. (A sé-
ta utáni napon már meghívott vendég.) Este, a szalonban Liszt veje, Bülow és a Mester csillogtatják vir-
tuóz zongorajátékukat. 

Ötödikén az óvodások nem csokrot, hanem szőlőt hoztak a bátran megszólaló Marika vezetésével, 
mire Liszt homlokon csókolta a csöpp leánykát. Ez és a következő nap társalgással, kártyával s persze 
zenével telt - pihenésként. Hetedikén délután a férfiak a Csörge-tóhoz hajtattak, bárkába szálltak, Liszt 
állva gyönyörködött a lenyugvó napban, Bülow horgászott, majd a parton sült halat ettek, s meghallgat-
ták Paks szülötte, Jámbor Pál versét, melyet a Mesternek ajánlott, s Reményi ott fordította franciára. 

Nyolcadikán, a búcsú napján a Remete-kápolnához zarándokoltak, s gyertyát gyújtottak a Mária-ol-
táron. Visszafelé a naplóíró legnagyobb élménye: „a kápolnából lejövet karomat nyújthattam neki". 
Ebédnél aztán - már a búcsúzás jegyében - nagy ígéretként hangzik el: jövőre két hónapot itt fog tölteni 
Liszt. 

Az 1865-ös vendégséget (ismeretlen forrásból) megörökítette gróf Vay Sándor a Pesti Hirlap 1909. 
294. számában, s ebből átvéve az egyik helyi hetilap is Liszt Ferenc Szegszárdon címmel. Néhány rész-
let oly különös, hogy akár igaz is lehet. ,J3áró Augusz Antal..., a család feje, mindent elkövetett, hogy a 
Maestro Szekszárdon otthonosan érezze magát. - Zongorád lesz Streicher - mondta a lelkes házigazda, 
- s hogy Liszt abbénak se legyen hiánya, hálószobád mellé egy kis kápolnát is építettem. 

Ebben a kápolnában aztán éjjelente is buzgó imádságba merült az áhítatos egyházi férfiú. (IX. Piusz 
nem régiben nevezte ki abbénak, s Liszt ehhez méltóan vallásos életet élt, főleg egyházi müveket alko-
tott, reverendában járt.) így történt egy alkalommal, amikor imádságában szokatlan hangok zavarták. 
Megyegyűlést tartottak éppen Szekszárdon, s a Tolna vármegyéből összesereglett bizottsági tagok nagy 
cécót csaptak. A kastéllyal szemközt levő Szegzárd Vendégfogadó volt a muri színhelye. Az ottani híres 
cigányok húzták, az urak meg nótáztak, mulattak; de mind jobban elhallgatott a lárma, csak a cigányok 
bűbájos, szordínós hegedűje hangzott még át. 

A sok ismeretlen csodaszép melódia teljesen megfogta Liszt Ferenc lelkét, a hangoknak csodás pers-
pektívája nyílt meg előtte, s a fölfedezett zenekincs valóságos extázisba hozta. Alig várta a reggelt, mi-
helyst találkozott a bárói csatáddal, említette az éjjeli incidenst, szokása szerint lelkes áradozással 
mondott köszönetet a véletlennek, amely a zeneszerzés terén új utat mutatott neki. Valósággal boldogok 
voltak Auguszék, amiért Liszt őáltaluk ismerkedett meg a magyar dal igazi mivoltával, hiszen eddig 
senki sem mert előtte magyar nótát játszani, nehogy érzékenységét megsértsék, és ő azt hihesse, hogy 
bármiképpen is irányítani akarják..." Igaz-e a történet néhány eleme, vagy csak legenda? így is, úgy is 
szép: valóságnak és mesének is bájos a maga túlzásával. 

Más emlékről egykori gyermek mesél évtizedek múlva a Tolnamegyei Hírlapban 1935-ben. „Pé-
csett lakik özv. Szabó Józsefné Morvay Berta, tősgyökeres szekszárdi család sarja... A nagyasszony 82 
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éves, de élénken emlékezik még a régi jobb időkre. S ő azon kevesek közé tartozik, akik a világhíres Liszt 
Ferencet látták és hangversenyezni hallották... 

- Nagy szenzáció volt az akkor Szekszárdon. Az egész város... talpra kerekedett, mikor híre szaladt, 
hogy Liszt Ferenc látogatóba jön a Főutca elején lakó báró Augusztékhoz (!). Délelőtt érkezett Liszt Fe-
renc Szekszárdra. A bevonuláskor senki sem láthatta, mert a báróék csukott botárjában érkezett. Azért 
hát késő estig az egész város apraja-nagyja ott hullámzott le-fel a bárói kastély előtt, (hogy) legalább 
láthassa a világhíres zeneszerzőt és zongoraművészt. 

Este kinyíltak a báró kastélyának ablakai és a ház előtt hullámzó tömeg szórakoztatására a kiváló 
művész egy órás hangversenyt adott. A hangverseny-zongorán egyik darabot a másik után játszotta 
Liszt Ferenc, oly tapsorkánt aratva, amilyent azóta sem kapott zongoraművész Szekszárdon. Másnap a 
nagy művész, aki egyébként őszülő hajában fésűt hordott, sétát tett a városban, a lakosság meleg ünnep-
lésétől kisérve." 

Az élet s a politika úgy hozta, hogy az újabb látogatás 1870-ben, a porosz-francia háború idején va-
lósult meg. Már túl vannak az 1867-es koronázásra és az 1868-ra, az újvárosi templom felavatására 
utolsó pillanatban elkészült, de nehézsége miatt majd 1872-ben jénaiként előadott Szekszárdi misén. 
(Ezt végül 1986-ban hallgatta meg eredeti helyén a témából kisregényt író Baka István is.) A Mester ki 
akar maradni a megrázó eseményekből, s főleg a véleménynyilvánításból. Szekszárdon ezt könnyen te-
hette... 

A július 31-től november 16-ig tartott látogatásról dr. Hadnagy Albert visszafogottan jegyzi meg: 
,JLiszt el akart zárkózni egy olyan eseménytől, amely mélyen sértette j'ranciabarát és III. Napóleon irán-
ti érzelmeit." Azt gondolhatnánk, a helybeliek inkább azzal voltak elfoglalva, hogy a szeptember 8-i vi-
har derékba törte a nevezetes Béri Balogh-fát. Ennél sokkal többet tudnak, mert a helyi nőegyletnek 
mégis sikerül megzongoráztatnia Lisztet azon a hangversenyen, ahová csak hallgatóként ült be. 

A fővárosi sajtó pletykál is. „Születésnapjára sokan készülnek Auguszthoz (!)... néhány nap előtt egy 
borotvált arcú, pápaszemes idegen érkezett, kit a szegszárdiak Ollivier megbukott francia miniszternek 
tartanak." - Mosolyoghatnánk, ha nem tudnánk: ő Liszt veje, s egyben III. Napóleon miniszterelnöke is 
volt augusztus 9-éig. De vajon honnét tudhatták ezt a helyiek? Október 30-án azonban helyreigazít a 
Vasárnapi Újság, bár újabb hibával: ,J^iszt Ferenc a napokban ünnepelte meg hatvanadik (!) születés-
napját Szegszárdon... Zenészeink közül számosan lerándultak hozzá ez alkalommal; volt hangverseny, 
lakoma és fáklyás-zene. Ollivier francia exminiszter azonban nincs Szegszárdon, az akit pápaszemmel, 
borotvált arccal ott láttak Liszt társaságában, egy jámbor német muzsikus, a kinek semmi része Fran-
ciaország mostani veszedelmében." 

A barátok, akik szeretettel veszik körül Lisztet a már 1865-ben dedikált Beregszászy zongora mellett 
a rajzoló kedvéért, nem gondolják, hogy utoljára látják Mosonyi Mihályt, aki visszaútján meghűl nyi-
tott hintójában, s hamarosan meghal. Emlékét őrzi a Magyar történelmi arcképek utolsó darabja. Ahogy 
december 4-én írják: ,J^iszt Ferenc legújabb szerzeménye, melyet a nagy mester Szegszárdon készített, a 
»Mosonyi gyászmenete« már nyomtatás alatt van." A felajánlott 20 húszfrankos magyar aranyat „a 
nagynevű szerző a keletkező Mosonyi-zenetársulatnak ajándékozta." 

S még egy apróság. Lisztet születésnapján több ezer helybeli ünnepli, felköszönti az alispán és alkal-
mi versével Gájásy Lajos kórházigazgató orvos: akár franciául mondhatta müvét, hiszen a helyi sajtó 
Victor Hugo-fordításait hozza majd. A levelek ugyan nem dicsekszenek, de a számára legfontosabb 
mondatot magyarul is megtanulhatta Liszt, mert egy másik december 4-i tudósítás szerint 'A nemzeti 
dalkör zászlóavatási ünnepélyén a második szeget Liszt Ferenc verte be, „Éljen a haza!" szavakkal... ' 
Ennek valódi tartalmát 1870-ben itt megérlelődött hazatérése igazolja legfényesebben. 

Mire utolsó látogatására sor kerül 1876 októberében, házigazdája már magyar báró, s családjával 
részt vesz azon a budai koncerten, melyet Bécsben őrzött festmény ábrázol: a trónörökös mögött ül 
Augusz és két leánya. Itt a zajos fővárosi napok után csendben el-elsétál az újvárosi templomba, ahol az 
orgona ujja érintését, plakett pedig arcképét is őrzi. Wigand Edit domborműve 1932-ben került az 
Augusz-házra, egy másik a megyeházára. 

De még a Mester életében akadt olyan tanítványa is: Janosits József, aki Szekszárdon mutatkozott be 
1880-ban (Merkler Andor későbbi zenekritikussal, Bartók egyik első értékelőjével együtt). Egy évvel 
később „nagyreményű Janosits Józsi... édesapját örömittasan értesíti arról, hogy ő húshagyó kedd es-
tély étől (!) fogva egészen boldognak érzi magát, mert szerencsés volt Budapesten gróf Zichy Géza úr, az 
egykarú zongoraművésznél tartott estélyen jelen lenni s valódi művészek által házi hangversenyen -
működőleg - részt vehetni. A farsang eltemetési ünnepélyének Liszt Ferenc által előadott »magyar ro-
ham« című indulóval lett befejezésével hazamenni szándékozván, köszönt a zongora-királynak, ki hozzá 
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intézett azon kérdésére, »mit akar?«, feleletül azt kapván: »haza ballagok«, egész kedélyesen úgy nyi-
latkozott: »ily fiatal kis művészhez nem illő s nem szabad, hogy gyalog botorkáljon haza« - s ezen állí-
tását azzal bizonyította be, hogy művészünket kocsijába véve haza szállította. Janosits Józsi halhatatlan 
Lisztünk e beli kegyét nagyobbra becsüli minden - bármi nagy - kincsnél, pedig az ö teljes kiképezteté-
sére nézve igen reáférne, ha valakiben Maecenásra akadna, mert apjának, a teveli iskola tanítónak 
nagy megerőltetésébe kerül fia taníttatása" - írja 1881. március 27-én a Tolnamegyei Közlöny. 

Mi lett Janositsból? Az utolsó Berzsenyi nemesi címét s nevét is neki adta tiszteletből. Elvégezte a 
Zeneakadémiát, később vasúti mérnök lett, s Kikötőépítés című könyve jelent meg. Berzsenyi-Janosits 
képe ma is látható a komáromi múzeumban. S a zene? Megmaradt emléknek. 

Mások nehéz időkben vannak tisztában a Mester tárgyainak értékével. ,fiszt Ferenc szekszárdi zon-
gorája - írja a Tolnamegyei Újság - , amelyen évtizedekig ismétlődő szekszárdi nyaralásai alkalmával 
állandóan játszott és amelyet a zongorában látható sajátkezű bejegyzéssel, az Esztergomi misére való 
hivatkozással néhai Augusz Antalnénak dedikált (A la bien approuvés Mdame baronne d' Augusz - F. 
Liszt m. p. Aut. '56.), lapunk kiadóhivatalában eladó. A pompás hangú zongora eredetét közjegyzői ok-
iratok és könyvek igazolják. Ara: egy jó pianinó vagy rövidzongora és egy waggon búza, illetve annak 
az ára." Kinek van ennyije 1923-ban? Csupán a kalocsai érsekség engedhette meg magának. 

A helyi Liszt Társasággal is élő kultuszt (a nemrég elhunyt) Hűsek Rezső jóvoltából 1955-től Liszt-
ről elnevezett zeneiskola ápolja, s nagyterme számára Augusz képét is megfesttette Baky Péterrel az in-
tézmény, mely előtt Borsos Miklós mellszobra is áll. Mohay-Vendel Lajosné, s nyomában a múzeum 
újabb munkatársai rendezték kiállítássá Liszt emlékeit az Augusz-házban, utóbb a vármegyeházán. 

A többit - a zenével együtt - legcélszerűbb a szívünkbe rejtenünk. 

Töttős Gábor 

Bátaszék neves szülöttjéről 
Az elmúlt év őszén születése városában, Bátaszéken és fiatalkori zenei tanulmányainak színhelyén, 

Pécsett emléktáblát avattak, megemlékezést és hangversenyeket tartottak ZádorJenő zeneszerző emlé-
kére az Amerikában élő lánya, fia és unokája jelenlétében. 

Bátaszéken a város római katolikus nagytemplomában e sorok írója mondott emlékbeszédet és a 
PTE Zeneművészeti Intézetének fúvósötöse Szvit fúvósötösre című öt tételes művét szólaltatta meg. Pé-
csett az egyetem aulájában a budapesti MÁV Szimfonikus Zenekar Howard Williams vezényletével 
Aria és allegro, Magyar capriccio, Zenekari vázlat és Csárdás rapszódia című müveit, valamint zene-
szerzőtársa, Rózsa Miklós az általa hangszerelt Sinfonia concertante című müvét adta elő Kelemen Bar-
nabás hegedű és Kokas Dóra cselló közreműködésével. A pécsi hangverseny Budapesten is bemutatás-
ra került. 

A 82 éves korában, 1977. április 4-én Los 
Angelesben elhunyt Zádor Jenő a Tolna me-
gyei Bátaszéken, a 703. számú házban jött vi-
lágra 1894. november 5-én bőrkereskedéssel 
foglalkozó családban. Megszületésével a szü-
lei öt gyermek felneveléséről gondoskodtak. 
Mivel Jenő nevű gyermekük zene iránti érdek-
lődése korán megnyilvánult és tartóssá vált, ki-
teljesítésére a XVIII. század végi Magyaror-
szágon: Pozsonyt, Budát és Kassát követően a 
negyedikként, azaz az 1788-tól hivatalos enge-
déllyel és azóta eredményesen működő pécsi 
zeneiskolai szervezetbe íratták be. Ezerkilenc-
százhatot írtak ekkor. Két év múlva, 1908-ban 
a pécsi zeneoktatás állami fennhatóság alá ke-
rült, élére pedig Hubay Jenő tanítványát, a ki-
váló hegedűművészt, Kürschner Emánuelt he-
lyezték. 

Zádor Jenő (balról) és Ormándy Jenő 1963-ban 
Los Angelesben 
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