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Vasárnapi Ujság 1886. augusztus 8. 
 
„A világ legnagyobb zenésze nincs többé. A zongora-király, ki-

vel e haza földje ajándékozta meg a zene világát, a múlt hó utolsó 
napján Bayreuthban, hova a Wagner-előadások meghallgatása végett 
utazott, kiszenvedett. Halálával egy rendkívül fényes, dicsőséggel 
páratlanul teljes életpálya záródott, melynek ragyogásából szülőha-
zájára és a magyar névre is esik egy sugár. A tizenkilencedik század-
ban nem volt a zenei előadásnak nagyobb mestere nála, még hozzá 
fogható sem, sőt az őt megközelítő is kevés. Elsősége minden vitán 
fölül áll annak a nagy zenésznek, kinek művészete királyokat és 
nemzeteket bűvölt el, s kinek élete folytonos diadalút vala, melyen 
önként hódoltak meg varázshatalmának a szívek ezrei, önként hord-
ták lábaihoz a babért. Az egész világ ünnepelte, csodálta, s a művé-
szet egyetemessége nevében a magáénak tartotta; mindazonáltal 
mégis a miénk, magyaroké volt leginkább, s művészetének legfénye-
sebb sikerei magyar tárgyú zenekölteményeihez fűződnek, melyeket 
ő szülőföldje géniuszától ihletve alkotott s vezetett be a művészet 
magas régióiba. Általa ismerte meg a külföld a magyar zenét, mely-
nek műbecsét, addig alig sejtett szépségeit a zeneértő világnak ő ma-
gyarázta meg ékesen, elbájolón. Ha elveszte fölött gyászfátyolt ölt 
magára a zene múzsája, ha a zenevilág egyeteme könnyet hullat a 
mester halotti leplére: a mienknek kell lennie e könnyek között igaz 
fájdalomtól a legragyogóbbnak.” 

(…) Liszt az utóbbi években a Budapesten fölállított országos 
zeneakadémiának volt az elnöke, s e minőségében minden évben hu-
zamosabb időt töltött a fővárosban. Az alkotási vágy életének leg-
utolsó szakaszában sem hagyta el, aminthogy általában – leszámítva 
a már érintett időszakokat – egész életében át lázas tevékenységgel 
dolgozott. A kamarai zenét kivéve a zene minden területén 
megkísérlé erejét, s a fajokban nem válogatott. Operák, szimfóniák, 
szonáták, balladák, hangverseny- és magasabb szalonzene minden 
fajai, misék, zsoltárok, oratóriumok, kantáták, zenekari legendák, 
énekek, dalok, ez mind nagy mennyiségben került ki tolla alól.  
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Mint tanár és karigazgató is rendkívüli volt. Tanítványait lelke-
sülni, rajongani tanította a zene iránt, s művészi ihletet tudott beléjük 
önteni. A zenekarral, a legnagyobbal is úgy bírt elbánni, mint akár-
csak a zongorával, s nem egy eltemetett zenei remek köszöni az ő 
karnagyi géniuszának föltámadását. 

Mint író, Liszt kétségtelenül a legjelesebb zenei műítészek közé 
tartozik. Iratai, köztük a „Cigányokról és zenéjökről Magyarországon” 
című, mely élénk polémiára is szolgáltatott okot, továbbá Chopin-ról 
írt könyve, Field-je, Wagnerről írt művei, melyekkel a Tannhäuser-nek 
és a Lohengrin-nek a színpadon utat tört, számos cikkei és tanulmá-
nyai szellemesség, elevenség és mesteri irály1 tekintetében még Ber-
liozéit is fölülmúlja, nem is szólva Wagnerről, kinek dagályos, ne-
hézkes stílusával vajmi nehéz megbarátkozni. Liszt iratainak leg-
többje az eredeti franciából (mindig e nyelven írt) csaknem minden 
európai nyelvre le van fordítva. 

Bayreuthban érte a halál, mely a lázas tevékenységű életnek vé-
get vetett. Még betegen is fölvitette magát az első Wagner-előadásra, 
abba a színházba, mely külön a Wagner-féle operák számára építte-
tett. Kimúlása csendes volt, és fájdalom nélküli, méltó befejezése an-
nak az életpályának, mely osztályrészéül jutott. 

 
Liszt halála 

 
A nagy zenészt éppen ott érte a halál, Bayreuthban, mely az ő 

zeneköltői irányának fölavatott helyévé lett, s ahol ez irány merész 
harcosa, Lisztnek szellemi rokona, lányának férje, Wagner Richard 
sírja emelkedik. Bayreuthban állított Wagner színházat saját dalmű-
veinek előadására, egészen különös berendezéssel. A nyári hóna-
pokban Németország különböző színházainak legjobb énekesei és 
énekesnői itt gyűlnek össze, hogy Wagner operáiból mintaelő-
adásokat rendezzenek. Az előadásokra a zenekedvelők messze ide-
gen földről is elmennek. Most nyíltak meg az előadások. A német 

                                                 
1 irály – nyelvi stílus 
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trónörökös is ott volt. Liszt szintén elment, s az ő jelenléte még von-
zóbbá tette a kis bajor várost a zenészek számára. 

Bayreuthban lakik a Wahnfried nevű nyaralóban Wagner család-
ja. Liszt minden tekintetben a legrokonibb körben volt itt. Akárhol 
máshol éri a halál, talán élesebben fölmerül a kérdés: hol temessék 
el? Liszt az egész művelt világé volt, s dicsőségteljes élete mindig 
hullámzott, mindig másfelé ragadta. Fényes és zajos ifjúságának 
színhelye Párizs volt, de Párizst már régen elhagyta, s többé nem is 
lehettek döntők rá nézve az ifjú évek emlékei, mikor a zenei alkotás 
annyi más frissebb és nagy emlékei halmozódtak amazokra. Mint 
zeneköltő a legtevékenyebb munkásságot Weimarban fejtette ki. Soká-
ig itt volt otthona, szívesen és sokszor elment most is oda, és hossza-
san időzött ott, tiszteletteljes barátságát bírván a weimári uralkodó 
hercegnek. Az évnek másik részét már több év óta itthon, Budapes-
ten töltötte, mint az országos zeneakadémia vezetője. Budapesten te-
lepült le, otthonát itt rendezte be anélkül, hogy idegen lett volna 
máshol is, hová évenként elvitte nyugtalan szelleme, mely szerette 
környezetében is a változást.  (…) 

* 
Liszt márciusban utazott el Budapestről, ezúttal nem csöndes 

időzésre, mint mikor Rómába a Vatikánba ment, vagy Weimarba. Pá-
rizst, Londont kívánta viszont látni. Mily fényesen, mily kitüntető 
ovációval fogadták a mestert, megírtuk. Július elején liszt családi ün-
nepélyre érkezett Bayreuthba. Unokája, Bülow Daniela mennyegzője 
volt dr. Todéval. Aztán Munkácsyhoz utazott Luxembourgba, hová 
július 19-én érkezett. Az ottani kaszinó estélyt rendezett tiszteletére, 
és végül viharos tapsokkal kérték fel, hogy zongorázzon. Liszt elját-
szotta Schubertnek Soirée de Vienne című művét, és egy saját szerze-
ményét. Ez volt a világhírű művész utolsó fellépte. Játékában már 
hiányzott a régi tűz és hév, de azért az még mindig erőteljesen hang-
zott. Másnap Liszt Ferenc otthagyta Luxembourgot, és Bayreuthba 
utazott a Wagner-előadásokra. Az úton meghűlt. Mikor július 21-én 
Bayreuthba ért, már erősen köhögött. Kevés javulás állt be, és a 
Parsifal és Tristan előadása alkalmával a lépcsőkön fel kellett vinni a 
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színházba. Július 25-én éjjel nagyon nyugtalan volt, és az orvos, dr. 
Landgraf,  reggeli látogatása alkalmával lázt és a jobb tüdőszárny 
gyulladását konstatálta. A beteget tehát azonnal ágyba fektették, és a 
legnagyobb nyugalomban tartották. A Wagner-család egy barátját, 
dr. Fleischer erlangeni tanárt konzíliumra hívták. A betegség tünetei 
eleinte nem voltak vészthozók, de nemsokára tüdőgyulladás követ-
kezett be. Július 31-én elvesztette eszméletét, és éjfélkor meghalt. (…) 


