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Vasárnapi Ujság, 1886. augusztus 8. 

 
Liszt budapesti időzése alatt érzékeny hiányát érezte, hogy ma-

gyarul nem beszélt. Ezt maga is sokszor fölemlítette, s mentségül 
hozta föl, hogy korán elszakadt Magyarországtól, hol akkor külön-
ben is németül beszéltek, s most már öreg arra, hogy új nyelvet tanul-
jon. A magyar zenével annál inkább foglalkozott; kezdetben hibás 
szempontból nézte, mikor a cigányokról írt könyvében azt fejtegette, 
hogy a magyar zenét voltaképpen a cigányok művelik. Nemsokára 
alkalma volt alaposabban megismerkedni a magyar zenével, s annak 
hatása meglátszik zeneművein, melyekben annyi magyar népdalt 
használt föl, s annyi magyaros részt írt. Az Erzsébet-oratórium egyik 
sokszor ismétlődő főmotívuma ez az egyszerű népdal: Nem ettem még 
ma egyebet, egyik leghíresebb zenekari rapszódiájának alaptétele pe-
dig egy másik nagyon ismert népdal, mely hímezetlen őszinteséggel 
mondja el szövegében, hogy milyen a német. Legutóbb sok magyar 
zenedarabot írt. Legnevezetesebb köztük a nagy szimfónia. Október 
6-a, a tizenhárom vértanú emléke. 

A Rákóczi-induló átirata is e nagy szellem hódolata a magyar 
zenének. Amint Chopin a lengyel zenét, úgy tette ismertté Liszt a 
magyar zenét. 

Mióta hazajött, mélyen érdeklődött az itteni viszonyok iránt, és 
bőkezűleg tett alapítványokat. 

A németek egyik legkiválóbb zeneírója, Nohl tanár már régeb-
ben megírta Liszt önéletrajzát, s jellemző vonásul emeli ki abban, 
hogy az annyi dicsőséggel és hódolattal körülvett Liszt mindig visz-
sza-vissza vágyott hazájába. Erről tanúskodnak még a harmincas 
évek végéről való levelei. 

A Revue et Gazette musicale de Paris 1838-ban közölte Liszt leve-
lét, melyben leírja magyar hazájának első viszontlátását. Elbeszéli, 
hogy atyja 1821-ben hagyta el békés tűzhelyét, s elvitte őt magával a 
nagyvilágba, fölcserélve a falusi élet szabadságát a művész fényes pá-
lyájával. Franciaországot alkalmas szférának tartotta, melyben kifej-
lődhetik a géniusz, aminek fia zenei hajlamait nevezte együgyű büsz-
keségében. Elmondja a levélben párizsi élményeit is, melyek nagyon 
korán elfeledtették vele hazáját, de szívében fölébredt újra az elalta-
tott hazaszeretet. „A véletlen költötte föl bennem – úgymond– a ha-
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zaszeretetet, melyet már végképp kialudottnak hittem, holott csak 
szunnyadott. Velencében olvastam a nagy vízáradás hírét, mely ha-
zám fővárosát félig elpusztította. Megrendített a nagy csapás, s föl-
támadt a szívemben a vágy, hogy segítségére legyek a szerencsétle-
neken. De hogyan segítsek én, akinek nincs meg a módom, melyet a 
pénz ad, s nincs olyan befolyásom, aminőt a hatalom biztosíthat. Jó, 
gondolám, nem lesz nyugalma szívednek, s álom nem borul szeme-
idre, amíg nem csillapítod e szerencsétlenek nyomorát. Az ég meg 
fogja áldani a művész fillérét, amint megáldja a milliomos pénzét. Az 
emlékezet visszavitt a múltba, s mondhatatlan gyönyörűséggel lát-
tam, hogy szívemben él még a hazaszeretet”. 

Érdekes az a levele is, melyet ugyanakkor Lambert Mossardnak 
írt, s amelynek egyik része így szól: 

„Egy élő, ellenállhatatlan érzet arra kényszerít, hogy segítségére 
siessek a sok szerencsétlennek. Én is e régi, erős fajhoz tartozom, én 
is fia vagyok e megfékezhetetlen nemzetnek, melyre hiszem, még 
jobb napok is várnak. E faj mindig hősi és büszke volt. Mellében 
mindig erős érzetek laktak. Büszke homloka nem szolgaságra van 
teremtve. A másokénál szerencsésebb intelligenciája sohasem vakí-
tatta el magát csalfa fénytől, lába sohasem tévedt rossz utakra, füle 
sohasem hallgatott hamis prófétákra. Nem mondották neki: Krisztus 
itt van … ott van… Még alszik ez a nemzet, hanem ha egy erős hang 
felébreszti, óh mint fogja lelke az igazságot a magáévá tenni, hogy 
fogja erős karja az igazságot megvédelmezni. Bizonyára dicsőségtel-
jes jövő várakozik nemzetemre, mert bátor és erős –, akaratát még mi 
sem tette tönkre, reményeit mi sem csalta meg! Oh, én vad, távoli ha-
zám! Ismeretlen barátaim! Nagy családom! Jajkiáltásod visszahítt 
hozzád, és szégyenkezve hajtom le fejemet, azért hogy eddig el tud-
talak feledni”. 

Ezután tartotta Liszt hangversenyeit a magyar árvízkárosultak 
javára, melyek ezreket jövedelmeztek az ínségesek számára.    

 


