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Marie D’agoult-nak, Pozsony, 1839. dec. 19.  
 

Ó, én vad és távoli hazám! Ó, barátaim, ámen!  
Megérkezés Pozsonyba reggel 5 órakor. Ma délben: első koncertem. Teg-

nap vacsora (diner) Batthyány grófnál (a jelenlegi ellenzék vezére Magyarorszá-
gon), látogatás Széchenyinél, aki tökéletesen kedves volt velem. Majdnem egész 
népszerűségét elvesztette a híd miatt, de fölöttébb kiváló ember. Nagy estély 
Fiume kormányzójánál, Kiss úrnál, ahol ott volt mindenki, és ahol én mint a 
nap hőse szerepeltem. Bár a pozsonyi közönségnek szörnyű híre van: hogy na-
gyon hideg –, mindenki meg van győződve róla, hogy ugyanaz a lelkesedés lesz 
(mint másutt). Kedves részlet: a nádor elnapolt egy nagy gyűlést, amelynek ma 
kellett volna megtörténnie, mert a mágnások nagyobb része szívesebben jött 
volna a hangversenyre, mint az ülésre. Pár szót hozzáírok majd levelemhez a 
hangverseny után, de előbb más dologról kell beszélnem magával, ami eléggé 
kedvemre való. 

Valószínű, hogy egy hónap múlva, vagy talán korábban is, a magyar diéta 
nemesi rangra emel. Mivel ez nemzeti ügy, amit semmiképpen sem kerestem, 
sem nem kértem, sőt nem is vágytam rá, bevallom, örömet okoz nekem. Nem 
akartam erről magának beszélni, amíg a dolog nincs elintézve. De van egy kis 
nehézség, ami tulajdonképpen nem az. Ha nemesi levelet adnak nekem, akkor 
címert is kell adniuk. Nos, azt szeretném, ha maga címert találna ki nekem. Ed-
dig Festetics csak a baglyot találta elfogadhatónak, mert a lant, a hárfa és a pa-
pírtekercs lehetetlenek volnának, de kellene még valami más is a bagoly mellett, 
s valami jelentőségteljes. (…) 
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Marie D’agoult-nak, Pest, 1839. december 25. 
 

Visszatérek a pozsonyi dologra, hogy befejezzem. 
Hangversenyem utáni nap, pénteken, a színházban játszottam a szegé-

nyek javára. A terem zsúfolva volt, ami borzasztó ritka dolog Pozsonyban. A 
plakáton csak egy darabban szerepeltem (a Luciára írt fantázia első részével és a 
„máriás keringővel”, de mivel a közönség nem fáradt bele a kihívásokba, 
kénytelen voltam visszaülni a zongorához. A tapsok megkettőződnek, s végül, 
amikor nekivágtam a Rákóczi-induló első akkordjának (nagyon népszerű dallam 
Magyarországon; most írtam át a magam módján), egyetlen kiáltás volt az egész 
terem: „Éljen! Éljen!” Fogalma sem lehet erről, mert a siker és a tapsok iránt 
való sztoikus közömbösség dacára, bizonyos vagyok benne, hogy meg lett 
volna hatva, mert ez a nép nem üvöltőkből álló tömeg, mint a bécsi és sok más: 
ezek erős keblek, nemes és büszke szívek. (…) 
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Marie D’agoult-nak, Pest, 1839. december 29. 
 

(…) Tegnap először voltam a magyar színházban. Fidelió-t adták (magya-
rul). Mikor a páholyba léptem, a közönség tömegesen tapsolni és éljenezni kez-
dett. Háromszor is megköszöntem – királyi módon –, sem többször, sem keve-
sebbszer. Mindez hallatlan dolog ebben az országban, s azt hiszem, mindenütt 
máshol is. 

Ma délben: második hangversenyem. Növekvő tömeg és siker. Öt órakor 
a magyar arisztokrácia virága, mely Pesten van, nagyszerű bankettet adott ne-
kem (meghívtak kb. tíz hölgyet is: Szapáry, Zichy, Festetics, Wenckheim gróf-
nőket stb.) a kaszinó termében. Több mint ötvenen ültünk az asztalnál. Vagy 
féltucat pohárköszöntőt mondtak rám magyarul, sőt – a hölgyeket kivéve – 
mást nem is köszöntöttek föl. 

Én francia tósztot mondtam „közös hazánk” jólétére, haladására, szabad-
ságára; gondolhatja, hogy fogadták a pohárköszöntőt. (…) 
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Marie D’agoult-nak, Pest, 1840. január 6. 

 
Ragyogó napról besszéltem magának. Ez a szó nem túlzott. Nem írok er-

ről senkinek, s még magának is nagyon rosszul írok róla, mert ezeket a dolgo-
kat nem lehet megírni. Január 4-én a magyar színházban játszottam a Lucia An-
dante-ját, a Galoppot és, mivel a tapsok nem szűntek, a Rákóczi-indulót (egyfajta 
magyar arisztokratikus Marseillaise). Abban a pillanatban, amikor éppen vissza 
akartam vonulni a kulisszák mögé, belép Festetics Leó gróf, Bánffy báró, Te-
leki gróf, mindhárman mágnások, Eckstein, Augusz, s egy hatodik, akinek el-
felejtettem a nevét – mind magyar díszruhában; Festetics egy pompás (80–100 
lajosarany értékű), türkizekkel, rubinokkal stb. ékesített kardot tart a kezében. 
Rövid magyar beszédet intéz hozzám az egész közönség előtt, mely frenetiku-
san tapsol, s felövezi rám a kardot a Nemzet nevében. Augusszal engedélyt ké-
retek, hogy franciául szóljak a közönséghez. Ünnepélyes és szilárd hangon 
mondom el azt a beszédet, amelyet holnap kinyomtatva küldök el magának. 
Ezt többször is megszakítják a tapsok. Amikor vége, Augusz lép elő, és ugyan-
azt a beszédet magyarul olvassa fel.  

Nem lehet elképzelni ennek a jelenetnek komolyságát, ünnepélyes és 
mély benyomását; mindenütt másutt nevetséges lett volna – legalábbis bizo-
nyos rosszindulatú kisebbség számára, amilyen mindenütt van –, a nélkül a 
biztonság nélkül s az „állkapcsomat” jellemző valami nélkül, amit beletettem a 
beszédembe, s ami lelkesített s fenntartotta a többieket is.  

Nagyszerű volt. Páratlan. De ez még nem minden. 
Az előadás végén kocsiba ültünk. S lám, óriási tömeg zárta el a teret, s 

kétszáz fiatalember meggyújott fáklyákkal, élén a katonazenekarral, kiáltozott: 
„Éljen, éljen, éljen!” 

S hallgassa csak meg, milyen csodálatos tapintat: alig tettünk vagy ötven 
lépést, mintegy húsz fiatalember odarohant, hogy kifogják a lovainkat. Nem, 
nem! – kiabált a többi –: ezt megcsináltuk nyomorult táncosnőkért, Elslerért, – 
ezt itt másképp kell ünnepelni! Nem kitűnő ez? 

Festetics háza, ahol lakom, nagyon messze van a magyar színháztól. 
Amikor az útnak mintegy harmadát megtettük, azt mondom Festeticsnek: 
„Nem ragaszkodom már hozzá (hogy kocsin menjünk); szálljunk le; ne játsszuk 
az ön hintajában az arisztokratákat.” Kinyitom a kocsi ajtaját, a kiáltozás, mely 
tíz perc óta nem szünetelt, valóságos dühvel kettőződik meg. Azonnal félreáll-
nak, s mi gyalog indulunk neki, Festetics, Augusz és én (középen), mind a hár-
man magyar ruhában (az enyém –  zárójelben legyen mondva – vagy ezer fran-
komba került, és nagyon egyszerű; szükséges kiadás volt). 

Lehetetlen fogalmat adnom magának ennek az egész népnek lelkesedésé-
ről, tiszteletéről, szeretetéről! Este 11 órakor minden utca tele emberekkel. 
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Pesten mindenki és a „társaság”, még a legelőkelőbb is, talán 5–6 ember kivé-
telével 10-kor már ágyban van. 

A kiáltások nem szűntek. Diadalmenet volt, olyan, amilyent La Fayette s 
a forradalom néhány embere próbált csak meg. 

Egy utcafordulónál megkértem Auguszt, akinek nagy gyakorlata van a 
nyilvános szónoklásban (főjegyzője egy rendkívül mozgékony Bizottságnak), 
hogy beszéljen ezekhez a fiatalemberekhez; különben csodálatosan teljesítette 
feladatát. Témául azt adtam fel neki, hogy „sem a múltban, sem most semmi-
képp nem érdemelhettem ki azt a fogadtatást, amiben hazámban részesítettek. 
De ezeket a több mint hízelgő tanúságokat úgy fogadtam el, mint amelyek új, 
teljesítendő kötelességeket rónak rám stb.… 

Az első szavakra a leghatározottabb, legegyhangúbb, legzajosabb cáfo-
lattal válaszoltak… De igen, de igen – kiáltották mind –, megérdemli s még 
sokkal többet is. 

Csodálatos ez, ugye? 
Házam kapujánál a katonazenekar megállt, de vagy harminc fiatalember 

fáklyáival felkísért lakosztályom ajtajáig. Több mint féltizenkettő volt. 
A katonazenekar még néhány darabot adott elő. Kétszer kihívtak az er-

kélyre. Végül is Festetics szónokolt hozzájuk az erkélyről, hogy elküldje őket. 
Ki voltam merülve a fáradságtól. (…) 

 
Utóirat. (Szerda reggel.)      

           
  Ilyen tüntetés után (amin túlzás nélkül a „társaság” éppúgy résztvett, 

mint az egész lakosság) azon voltam, hogy én is tegyek valamit a városért és az 
országért. Ezért néhány nappal meghosszabbítottam pesti tartózkodásomat 
(csak hétfőn utazom), s jövő szombatra óriási hangversenyt indítványoztam a 
magyar színházban a pesti konzervatórium javára, amelynek költségeit megsza-
vazza a Diéta, és amely egy év, tizennyolc hónap múlva állni fog. Én vezénylem 
a zenekart és a kórusokat, szóval mindent, s ezenfelül eljátszom a Nagy 
Beethoven Fantáziát, kórusokkal, és Webber Koncert-jét –, és mindazt, amit 
kívánnak. Lehetetlen így alkudni egy közönséggel. Holnap megírom ennek az 
előadásnak a műsorát s a híres beszédet (…) 
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Marie D’agoult-nak, Stuttgart, 1842. november 20. 
 

… A kis bécsi lapok hírül adják, hogy Teleki csatlakozott hozzám egy 
„cigánnyal”, akit kérésemre Erdélyben választott ki. Levelem nagyon kimért és 
nagyon pontos volt. Sőt, hangsúlyoztam azt a feltétlen kötelezettségét, hogy 
fizesse ki rajnai adósságait. Az ő levele (amit előbb írt nekem) semmi érdekeset 
nem tartalmaz; egyik barátjának diktálta; ez, úgy látszik, nem szamár, mert térd-
fájást hozott fel ürügyül, ami az ágyban tartja, és csak pár sor baráti utóiratot 
fűzött hozzá! 
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Marie D’agoult-nak, Donau-Eschingen,1843. november 26.     

 
Íme, feljutottam hazai folyóm, a Duna forrásához. A kastélytól két lépés-

nyire, Fürstenberg herceg (akinél lakom) kastélyának kapujánál van egy kis for-
rás, úgy elrendezve, mint a kénes vizek forrásai, kőbekeretezéssel és egy csöpp 
lépcsővel; egy pár, gyér kis szürke hal úszkál benne –, valószínűleg meg vannak 
elégedve. Ez a Duna forrása. Tíz lépésnyire két kis patak, a Brigach és a Breg 
csatlakozik „inkognitó” a rettenetes folyamhoz… Jelkép és előjel. 
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Augusz Antalnak, Temesvár, 1846. novenber 10. 
 

(…) „Az összes élő művészek közül (írtam épp most egyik bécsi bará-
tomnak) én vagyok az egyetlen, aki büszkén dicsekedhetik el egy büszke hazá-
val… Míg a többiek fáradságosan kínlódnak a takarékos közönség sekély vizei-
ben, én szabadon vitorlázom előre egy nagy nemzet nyílt tengerén. Sarkcsilla-
gom mindig azt mutatja, hogy Magyarország valamikor büszkén tekinthet majd 
rám!” (…) 

 
Seydlitz bárónak, Jassy, 1847. január 4/16. 
 

„Temesvár és Debrecen!” ez mintegy az én „Montjoie – St.-Denis-em volt, 
ha emlékszik még a Hungária-beli vacsoráinkra a „Maison Dorée”-ban… 

Nos, kedves barátom, előérzeteim helyesek voltak, s akármilyen kérges és 
zsugorodott szívűnek tud is engem, ha sikereimről van szó, bevallom, ez alatt a 
legutóbbi három hónap alatt, amit Magyarországon és Erdélyben töltöttem, 
nemegyszer komoly megindultság szállt a szívemre!… de ma nem akarom a 
hihetetlen és a lehetetlen leírásával untatni, sem túl sokáig magamról beszélni… 
hacsak nem változtatok nyelvet, hogy három sort idézzek, amelyeket nemrégi-
ben egy barátomnak írtam, s körülbelül összefoglalják azt a benyomást, amit ez 
a legutóbbi utam tett rám: 

„Az összes most élő művészek közül én vagyok az egyetlen, aki joggal 
büszke hazát mutathat fel jogos büszkeséggel…” 

„Míg másoknak üggyel-bajjal kell vesződniük az egyre spórolósabb közön-
ség sekély vizeiben, én szabadon vitorlázom előre egy nagy nemzet nyílt tenge-
rén… – Vezércsillagom az legyen, hogy Magyarország egykor büszkén mutat-
hasson rám –”. 
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Hans von Bülownak, Weimar, 1853. június 8. 
 

(…) Nagyon örülök, hogy a Magyar rapszódia zenekarral megtette hatását. 
Kefelevonata (csak zongorára) az asztalomon van, és épp most írtam rá az ön 
nevét, mint ajánlást. Hamarosan megjelenik a 11., 12., 13. és 15., utolsó Rap-
szódiával együtt Schlesingernél, Berlinben. Hálás leszek és örömet okoz nekem, 
ha ezeket a darabokat (amelyeket R. félt kiadni!) népszerűsíti Magyarországon. 
Hallgassa a cigányokat, s sajátítsa el tőlük a ritmus és a dallam energikus hang-
súlyozását. Játssza el Festetics Leónak a 3. számút és a 13 számút, amelyeket 
neki ajánlottam, s Augusznak is az f-mollt (Schott adta ki), amit nála írtam 
Szekszárdon. (…)    

   



 10

Augusz Antalnak, Weimar, 1860. január 14.  
 

(…) Földi hazánk, sajnos, sok hányattatás zsákmánya most, és aszerint, 
amit ön mond el nekem, s ami megerősíti az újságok híreit, nemigen engedi 
remélnünk a helyzet nehézségeinek kedvező és közeli megoldását. A hazafiság 
bizonyára nagy és csodálatra méltó érzés, de ha rajongásában odáig jut, hogy 
már nem számol a szükséges határokkal, és csak a láz inspirációjától kér taná-
csot, vele is megeshetik, hogy „szelet vet és vihart arat”. Ami engem illet, nem 
kell ítéletet alkotnom ezekről az eseményekről, mert nem érzem magam hivatva 
arra, hogy aktív részt vegyek bennük. De szilárdan remélem, hogy most sem 
hagyom cserben feladatomat, s szüntelenül azon leszek, hogy becsületet sze-
rezzek hazámnak (amint őfelségének, a császárnak is megmondtam) művész-
munkám és jellegem révén. Ha ez nem is éppen az a mód, ahogyan a hazafisá-
got egyes hazafiak értelmezik, akiknek a Rákóczi-induló (Rákóczi-Marsch) körül-
belül az, ami a Korán volt Omárnak, és akik szívesen elégetnék, mint az ale-
xandriai könyvtárt, az egész germán zenét ezzel a szép érvvel: „Vagy megvan a 
Rákóczi-indulóban, vagy semmit sem ér. ” Ha nem is éppen pontosan ezen a 
módon (amit régi barátunk, Fáy Stefi újabban különösen figyelmembe ajánlott, 
egy a legtréfásabban eredeti stílusú minapi levelében), azt hiszem, azért nem 
kevésbé mélységesen ragaszkodom Magyarországhoz. Kimondjam-e? a cigá-
nyokról szóló kötetem körül támadt zenebona megéreztette velem, hogy sokkal 
igazábban magyar vagyok, mint ellenfeleim, a magyaroskodók, mert a lojalitás 
nemzeti jellemünk egyik megkülönböztető vonása. Nos, kérdem: lojális dolog-e 
megrabolni azokat, akiket támogattunk? Bihari, Lavotta, Chermák, Boka és húsz 
más cigány nem hagytak-e maguk után egy tömeg, nevükkel jelzett kompozíciót, 
amelyek emlékeink szívében gyökereztek? Miért ne adjuk vissz a cigányoknak, 
ami a cigányoké, megőrizve a magyaroknak, ami az ő jogos tulajdonuk? S hát 
mi mást tettem én? 

Bizonyára nem szeretném megmakacsolni magamat a védekezésben (kü-
lönösen ott, ahol oly tisztának érzem a lelkiismeretemet, s hogy nem érdemel-
tem meg, hogy vádoljanak, sőt azt sem, hogy csak gyanúsítsanak is), de ha min-
denképpen el akarnak marasztalni és tévedést bizonyítani rám, azt fogom kí-
vánni, hogy jobb bizonyítékokat hozzanak, mint amilyenek a rosszul értelme-
zett önérzet izgalmai. 
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Sayn-Wittgenstein hg.-néhez, Pest, 1865. augusztus 16. 
 
 

Ezúttal semmiféle ökölcsapással nem dicsekedhetem – hacsak nem szá-
mítom a kötelező szerénységemre mért csapásokat! Az Erzsébet-et hangosan 
ünnepelték tegnap este – a lapok tele vannak a nevemmel –, egyfajta közérdekű 
esemény lettem! Eduárd, aki tegnapelőtt óta itt van, majd ír ezekről magának, 
Cosette hasonlóképpen. Ide mellékelem a két első koncert műsorát; a harmadik 
valószínűleg jövő szerdán lesz. Hogy a dolgok illendően menjenek, akarva, nem 
akarva, el kellett vállalnom a tényleges vezetést – vagyis vezényelnem kellett a 
próbákat és műveim előadását. Nagyon kevés kedvem volt ehhez, mint tudja –, 
de ha félreteszünk mindenféle álszerénységet vagy ostoba hiúságot, nem volt rá 
mód, hogy másképp tegyek. Meg vagyok győződve róla, hogy nem helyteleníti, 
amit tettem, ha tájékoztatom a helyzetről. Az Erzsébet 500 előadójához – hogy 
úgy mondjam – 2000 hallgató csatlakozott, akik figyelmükkel és rokonszenvük 
folytonosságával csodálatosan „résztvettek” a műben. Már több napja nem le-
het jegyet kapni a holnapi hangversenyre. A Vigadó nagyszerű és gazdagon dí-
szített terme bizonyosan nagyobb, mint a Capitoliumé Rómában. 2–3000 em-
bert befogadhat. 

Az Erzsébet újra előadásra kerül a harmadik koncerten, szerdán; valószí-
nűleg negyedik is következik. Eddig, azt hiszem, nem csináltam ügyetlenséget. 

Igazán nem kell igyekeznem, hogy itt közönséget szerezzek magamnak! Csakhogy 
nincs 10 percem a magam számára. Hat napja ezek az első sorok, amelyeket 

írok. Szegény szaggatott stílusom így hát még szaggatottabb lesz. Reggel 8 
órától kezdve érkeznek a látogatók. 7-kor misét hallgatok Pest főtemplomában: 

a belvárosi templomban (…) 
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Sayn-Wittgenstein hg.-néhez, Pest, 1873. február 27. 
 
(…) Ismeri Andrássy gróf döntő válaszát, amit így lehet összefoglalni: 

„Ön Magyarországon született –, itt mindenki megbecsüli. Mi azt óhajtjuk, 
hogy a mienk legyen – ez a vox populi, amit őfelsége előtt tolmácsoltam, amikor 
azt javasoltam neki, hogy adományozzon önnek megfelelő címet és tiszteletdí-
jat, ami egyáltalában nem kell, hogy feszélyezze, csak annak a hivatalos megál-
lapítására szolgáljon, hogy önt azok közé a hírességek közé számítjuk, akik Ma-
gyarországnak becsületére válnak.” – Az eljárás nemes volta szívemig hatott. 
Igaz hálával egyeztem bele, mert azt reméltem, hogy megállom a helyemet, és 
meglehetősen szabadon rendelkezhetem az időmmel. De ez itt a bökkenő: mi-
vel közbejött az akadémia, ez nyakamba teszi a kötelet. A hurok majd követke-
zik – és összehúzásához sem hiányoznak majd a buzgó emberek! De – mint 
már mondtam – gyávaság nélkül nem hátrálhatok meg. Azért arra kérem az én 
jó őrangyalomat, hogy világosítson meg és támogasson! (…) 
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Augusz Antalnak, Róma, 1873. október 14. 
 

Mélyen tisztelt barátom! 
 
Két legutóbbi leveleden keresztül, amelyeket a hercegnőhöz intéztél, 

megint Schiller régi mondása ragyog fel szívem legmélyén: 
 

„Tapadj hazádhoz, és egész szíveddel 
Ragadd meg, el ne engedd drága földed. 
Itt él erőd erős gyökérzete.” 
 

Nos, az a kevés, amit tehetek, ne legyen félmunka.  
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Sayn-Wittgenstein hg.-néhez, Pest, 1873. november 19. 
 

(…) S most engedje meg, hogy kérést intézzek magához: azt hiszem, 
megegyezik a maga kívánságával. Amikor november 8-án megkaptam a Ma-
gyarország nevében felajánlott aranykoszorút, mindjárt kijelentettem, hogy 
csupán letétnek tekintem, s arra szánom, hogy majd a pesti Nemzeti Múzeum-
ban legyen, mint az ország nemes bőkezűségének jele azokkal szemben, akik 
ragaszkodnak hozzá. Ehhez a koszorúhoz négy vagy öt tárgyat szeretnék hoz-
zátenni, amelyeket a maga weimari bútorraktárában őrzünk. Ezek: a pompás 
arany karmesteri pálca, amit maga adott nekem. Majd gondoskodom róla, hogy 
a maga nevét és az adomány idejét jelző címke kerüljön rá. Az a zongora, ame-
lyet a Broadwood londoni cég ajándékozott Beethovennek – Ries, Moscheles 
aláírásával. A billentyűzet fölé Beethoven neve van beírva. A tömör ezüstből 
való kottatartó, ami az Altenburgban Beethoven zongoráján volt. Ezt a kotta-
tartót, amelyet közadakozással kezdtek [készíttetni] Bécsben 46-ban vagy 47-
ben, csak néhány évvel később fejezték be. A kis aranyserleg, amelyet 1840-ben 
Pozsonyban adtak nekem a Batthyány, Károlyi, Széchenyi, Esterházy grófnők 
stb., akiknek a nevei be vannak vésve a serlegbe. Pesti kardom. Maga több íz-
ben mondta, hogy jó lenne ezeket a tárgyakat a pesti múzeumnak adni. Ez volt 
az én szándékom is – és csak megfelelő alkalomra vártam. (…) 
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Augusz Antalnak, Villa d’Este, 1875. december 26. 
 

(…) Távol van tőlem a hiúság minden kicsinyessége, de vajon belső hi-
vatásomat betöltöm-e? A budapesti Zeneakadémia alkalmat ad-e majd nekem 
arra, hogy jó szolgálatot tegyek hazámnak, s ott a zeneművészet iránti érzéket 
és annak gyakorlatát fölemelhessem? Szeretném remélni, hogy segítséget és ro-
konszenvet kapok ebben a nehéz munkámban, amely erős türelmet igényel, 
aztán értelmes és folyamatos tevékenységet. 
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Sayn-Wittgenstein Carolyne-nak, Kolozsvár, Erdély, 1879. március 13. 
 

Nagyon ünnepelnek itt. Érkezésem napján, hétfőn, régi benső barátom, 
Teleki Sándor gróf fulguráns cikket tett közzé rólam. A vokális és instrumentá-
lis éji zenére több mint ezren gyűltek össze Teleki grófné háza előtt, ahol la-
kom. Ma reggel az újságban pár sor vers van tiszteletemre a dóm-plébános, 
Veszely aláírásával. Holnapután, szombaton visszatérek Budapestre Zichy 
Géza gróffal, akit idekísértem. 

Egész Magyarország izgalomban van a szörnyű szegedi katasztrófa miatt 
– ezt a várost, amely az ország egyik legnagyobb városa, csaknem elpusztította 
az árvíz. Nem tehetem, hogy Budapesten még egyszer ne zongorázzam nyilvá-
nosan, bármennyire fáraszt az ilyesmi. Szégyen volna, ha ilyenkor megtagad-
nám a magam obulusát! 

Úgy számítom, hogy április 2-án  Bécsben leszek. Unokahúgom nagyon 
rajta van, hogy nála lakjam: elfogadom. Az Esztergomi mise előadása április 8-ára, 
nagyhét keddjére van kitűzve… 
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Armand Gouzien szépművészeti felügyelő, Párizs, 1879, július 
 

Kedves uram, 
 
semmiképpen nem kételkedem annak a hősi indulónak a kiválóságában, 

amelyre a magyar motívum ihlette Massenet-et. Ismeri őszinte és nagy megbe-
csülésemet az ő művei iránt; sokszor kifejeztem ezt mások előtt, és e tekintet-
ben mindig szívesen ismételem magam! 

Ami a magyar zenét illeti, barátaim azt állítják, hogy meglehetősen hoz-
zájárultam elterjesztéséhez: vagy tizenöt Rapszódiai (ezek közül hat zenekarra), a 
Koronázási mise, a Hungaria című szimfonikus költemény, és több Magyar induló 
tanúskodik aktív hazafiságomról művészetemben. Egyes – szomorú és nemes – 
magyar hangnemek velem születtek, s én egész szívemből teszem hozzájuk azt 
a kis tehetséget, amit több mint ötven esztendő szakadatlan munkájával még 
szereztem. 

Szívből köszönöm kedves ajándékát: a Szeged javára a párizsi Operában 
rendezett ünnepély programját. Ennek fénye és eredménye megfelelt az ízlés és 
a szellemi mozgalom nagy fővárosának. 

Rendelkezzék, kérem, Gouzien úr, legjobb belátása szerint „Revive 
Szégédin!” (Éledjen újra Szeged!) című kis átiratommal, valamint a kísérő sorok-
kal, és számítson mindig tiszteletemre és ragaszkodásomra, 

Liszt Ferenc. 
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Sayn-Wittgenstein Carolyne-nak, Weimar, 1885. július 30. 
 

Maga a buddhizmusban úszik, én viszont zeneileg a magyarságba merü-
lök el 6–7 történelmi arcképpel: Széchenyi István, Deák, Teleki László, Eötvös, 
Vörösmarty, Petőfi képe és Mosonyi barátom temetési menete – az egészet egy 
apoteózis-harsona fejezi be.                           

 
    
 

Forrás: Hankiss János: Liszt Ferenc válogatott írásai 
Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1959 

 


