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Vasárnapi Ujsag, 1911. október 22. Budapest 
 

Liszt Ferenc gyermekkorából 
 

Liszt Ferenc atyja testestül-lelkestül magyar ember volt, anyja 
osztrák származású nő, ennek ellenére azonban oly színmagyaros 
háztartást vezetett, hogy sok ősi magyar kúria úrasszonya bátran 
mintául vehette volna, habár magyar szó csak nagyon is szükségsze-
rűen csendült meg a házban. Az apa szenvedélyes szeretettel foglal-
kozott a zenével. Kifejlett technikával zongorázott, hegedült és gor-
donkázott, pihenő perceiben pedig a zeneművészet nagymestereinek 
életrajzát olvasgatta. Liszt Ádám nem tartozott a jelentéktelen dilet-
tánsok közé. Tartalmas, költői kedélyű egyéniség volt, csak épen az 
az isteni szikra hiányzott a lelkéből, mely szétpattantani tudja a kö-
zepesség bilincseit. 

Ferenc fia tőle örökölte a zene szenvedélyes szeretetét, anyjától 
pedig a nüanszírozott finom kedélyt, a másik iránt való szeretetet és 
főleg a vallásosságot. Ezek az értékes lelki tulajdonságok adták meg 
későbben hatalmas egyéniségének varázsos vonzóerejét, súlyát és 
állandó karakterisztikumát. Mindezek a jellemvonások már a láng-
lelkű gyermekkedélyben is érezhetővé váltak, s rohamosan öntuda-
tos kifejezésre jutottak. Liszt Ferenc merészen törtető szellemi fejlő-
dése mellett több éven át jelentékenyen háttérbe szorult fizikai gya-
rapodása. Gyenge, törékeny szervezetű gyermek volt, ami sok aggo-
dalmas pillanatot szerzett a gondosan őrködő szülőknek. Gyakran 
ismétlődő merevgörcsökben szenvedett, s három esztendős korában, 
amikor ez a baj elementáris erővel lépett föl, egy ízben fakó arccal 
teljes mozdulatlanságban pihent gyermekágyán, s a világosra festett 
parányi deszkakoporsó is elkészült számára, mert mindenki azt hitte, 
hogy a ragyogó tekintetű gyermek utolsó órája elérkezett. A doborjáni 
napló szerint mintegy hat éves koráig betegeskedett, de ezután mind 
szellemileg, mind testileg bámulatos gyorsasággal fejlődött, megiz-
mosodott. 
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Liszt Ferenc zenei képességeinek első erőteljesebb megnyilatko-
zása mintegy hat éves korában vált pontosan érzékelhetővé. Az apa 
egy alkalommal Ries1 egyik szonátáját játszotta. A zseniális lelkű gyer-
mek ott ült az apja mellett, s élénktüzű tekintetén meglátszott, mint 
sugárzik át szívén-lelkén a zenedarab minden hanghulláma. Amikor 
véget ért a játék, szó nélkül kifutott a szobából a kertbe, néhányszor 
eldalolta a Ries-szonáta alaptémáját, s amikor emlékezetből res-
taurálta az egészet, visszament, odaállott az apja elé, s így szólott: 
„Édesapám, hallgassa meg, el tudom énekelni az egész Ries-szonátát, 
amit az imént játszott.” Az apa örömmel és nagy csodálkozással hall-
gatta az alig hatesztendős gyermek első szereplését, aki csaknem hi-
bátlanul tudta elénekelni a nehéz zenemű minden részletét. 

A fogékony lelkű gyermek szokatlan mohósággal szívta magá-
ba a zeneművészet minden áramlatát. Finom idegzetét élénk moz-
gásba hozta a zenei hangok harmóniája, s a gazdag érzésű szívének 
mélységeiben bensőséges kifejezésre jutott minden hang, mely a mű-
vészet berkeiből csendült feléje. 

Liszt Ferenc egy-két esztendő alatt annyira fejlődött, hogy korá-
val semmiképpen össze nem egyeztethető művészi készültsége az 
apában és baráti környezetében a nyilvánosság előtt való fellépés 
gondolatát érlelte meg. Mindössze nyolc esztendős volt, amikor Sop-
ronban egy jótékony célú hangverseny keretében először lépett a 
nyilvánosság dobogójára. Ries és Hummel2 koncertjeit és egy szabad 
ábrándot adott elő. A közönség megbűvölve állott a „zenei rejtély” 
előtt, mondja a korabeli feljegyzés. Csodás temperamentummal, ki-
forrott mesterek virtuozitására emlékeztető bravúrral s valami kife-
jezhetetlen könnyedséggel játszott a gyermekművész, aki már az első 
fellépésével a legmagasabb művészi szempontoknak helyes megérté-
séről tett tanúságot. A hangverseny műértő és előkelő közönsége a 
váratlan és szokatlan impressziók hatása alatt – szemtanúk állítása 
szerint – könnyezett a lelkesedéstől. 

                                                           
1 Ferdinand Ries (1784–1835) német zeneszerző cisz-moll szonátáját 
2 Johann Nepomuk Hummel (1778–1837) osztrák zongorista és zeneszerző 
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Megilletődéssel fogadta a gyermekművész a nagyszerű, nem-
várt ünneplést az apával egyetemben, s a krónikás szavai szerint: 
„kedves zavar és rózsás pír ült mind kettejök arcán”. A jelenlévő Es-
terházy herceg megható szavakkal üdvözölte a csodagyermeket, s 
elismerése jeléül ötven aranyat csúsztatott a piciny művészi kezekbe. 
Ez volt Liszt Ferenc első kitüntetése, dicsőségének első arany doku-
mentuma. A varázsos hatású soproni hangverseny, habár szigorú mű-
vészi értelemben nem minősíthető zeneművészeti eseménynek, még-
is magán viseli az élet mélységes mélyeiből egy váratlanul felbukka-
nó művészi tehetség bemutatkozásának ünnepi bélyegét – az öröm-
nek s lelkesedésnek csodásan szép hangulatát. 

* 
Az örök szépért és művészetekért lelkesedő Esterházy herceg-

nek pazar rezidenciájába kell mennünk ezután, hogy a zseniális 
gyermek egy nagyobb sikerének tanúi lehessünk. A soproni debüt 
után néhány hónap múlva nagyszabású, de zártkörű hangversenyt 
rendeztek a hercegi udvarban, melynek sokágú koronás programján 
Liszt Ferenc neve az elsőrangú művészek élén ékeskedett. A pazar 
termekben nem a könnyűvérű tréfa és a léha szórakozások közönsé-
ge volt együtt. Műértő, lelkesedni tudó, művészi tehetségek elbírálá-
sában jártas, otthonos közönség gyűlt egybe, hogy élvezője legyen a 
művészetek egén egy új csillag feltűnésének, s annak a varázsos mű-
vészetnek, melynek híre már a legműveltebb körök érdeklődését is 
lázas izgalomba hozta. Liszt Ferencnek második szereplése még fo-
kozottabb sikerrel járt, s habár jelentősége nem a nagy nyilvánosság 
tapsaiból szövődött, mégis hatalmas lendületet adott a fiatal művész 
korai hírnevének. A fényes ünnep keretében nagy megbecsülésben 
részesült a szürke számtartó családja. Sokan üdvözölték a boldog 
apát, de még többen dédelgették Ferenc fiát, kinek csodás művészete 
titokzatos erővel lopózott a szívekbe. Nagy sikerrel járó második sze-
replésének emlékéül értékes, pompás díszítésű, nemzeti díszruhát 
kapott ajándékba a művészetért rajongó hercegtől. 

Mindez azonban csak a kezdő poéták szárnypróbálgatására, 
rigmusaiknak első mámoros sikerére emlékeztető szereplés volt Liszt 
Ferenc művészi pályafutásában. A szó valódi értelmében első komo-
lyabb sikere, illetőleg művészi értelemben vett fellépése Pozsonyhoz 
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fűződik. Pozsony Liszt Ferenc idejében politikai és társadalmi szem-
pontból Magyarország centruma volt. Főuraink és nemességünk szí-
ne-java itt tartózkodott. Innen jutott el a magasabb társadalmi régiókba 
az, aki származása, tehetsége vagy politikai szereplése révén maga-
sabb pozíciók elérésére vágyakozott. Liszt Ádám jól számított, ami-
kor arra határozta el magát, hogy fiát Pozsonyba viszi, és az ország 
nagynevű emberei előtt mutatja be művészi képességeit. A pozsonyi 
szereplés magában véve annyit jelentett, mint legalábbis fél Magyar-
országon ismertnek lenni, sikert aratni. Az elhatározás valóra vált, 
Liszt Ferenc pozsonyi hangversenye jelentős, komoly sikerrel végző-
dött. Ez volt tulajdonképpen a fiatal művész pályájának igazi kiindu-
lópontja. Ebben a fellépésben elmosódott már minden gyermekes 
vonás, habár mindössze kilenc esztendős volt. Komolyan vette mű-
vészetét a közönség és a kritikus egyaránt. Hangversenyének hatása 
oly nagy lelkesedést váltott ki, hogy a jelenlévő főurak közül neveze-
tesen Szapáry, Amadé és Apponyi grófok hat évre szóló ösztöndíjat 
biztosítottak számára. A felsőbb kiképzés céljából felajánlott évi 600 
tallérnyi összeg, szerényen bár, de a kor viszonyaihoz mérten ele-
gendő mégis volt arra, hogy egy fiatal művésznövendék tovább ha-
ladhasson pályáján. 

A pozsonyi hangverseny meglepő sikere örömet és biztató re-
ményt öntött az apai szívbe. Liszt Ádám, habár nagynevű főúr al-
kalmazottja, mégsem élt teljesen gondtalan anyagi helyzetben, de 
mindenek ellenére fiának felsőbb kiképeztetése érdekében minden 
előkészületet megtett, minden anyagi áldozatra készen állott. Le-
mondott állásáról, értékesítette ingóságait, s fiával együtt a magasabb 
zenei élet metropolisába, Bécsbe költözött. Ily komoly elhatározás, a 
jövő idők sikerébe vetett biztos remény, s főleg a művészetszeretete 
adtak szilárd alapot a csodagyermek művészi fejlődésének. 

 
Csudáky Bertalan 

 
 

 
 


