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Liszt Ferenc 

 

Az ajándék-cigányfiú 
 
Párizsban betoppan hozzám egy reggel gróf Teleki Sándor; vele 

egy körülbelül tizenkét esztendős, magyarruhás fiú; a nadrágja csupa 
sujtás, az arca sötétbarna, a haja borzas, a nézése merész, a föllépése 
olyan dölyfös, mintha nagyobb úrnak tartaná magát a világ minden 
királyánál; és a kezében hegedű.  

– Nesze – szólt a gróf, felémlódítva a gyereket –, ezt az ajándé-
kot neked hoztam. 

Az épp nálam levők roppantul elálmélkodtak ezen a francia 
szempontból igen furcsa jeleneten. A többi között Thalberg szüntele-
nül faggatott, hogy hát járja nálunk az e fajta ajándékozás? Az én 
meglepődésem sem volt csekélyebb, mert már régen elfelejtettem, 
hogy Magyarországon egyszer azt a kívánságomat hangoztattam: 
bár tudnék találni egy tehetséges hegedűs cigányfiút, akiből még le-
het valakit nevelni. De mégis legott könnyen kitaláltam, hogy ez a 
vézna, korán érett és nyilván máris megférhetetlen, elbizakodott fic-
kó hazámbeli cigányfiú, kit azért hoztak Párizsba, hogy eleget tegye-
nek óhajtásomnak. 

Valóban, a figyelmes gróf, mielőtt velem együtt külföldre uta-
zott, úgy rendelkezett birtokain, hogy ha szert tudnak tenni olyan 
gyerekre, amilyet én Magyarországban létem alatt hiába kerestem, 
hát küldjék  ki neki egyenesen Párizsba. A vásott kölyket, kit most 
bemutatott nekem, nem sokkal azelőtt födözték föl és szállították Pá-
rizsba, miután megvásárolták szüleitől, hogy jóbarátok között aján-
dék tárgya lehessen. 

* 

A gyereket egy darabig magamnál tartottam, s örömest figyel-
tem meg, hogyan fejlődnek hajlamai és ösztönei ebben a reá nézve 
teljesen új világban. Lelkének legfőbb vonása a büszkeség volt, mely 
mindenféle alakban mutatkozott, de legfőképp az ezerféle együgyű 
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gyermekes hiúságban. Pákosztos volt, mindjárt meg akart csókolni 
minden asszonyt, s irgalmatlanul szétszedett minden masinát, 
amelynek nem ismerte a szerkezetét. Ezek valának meglehetős kel-
lemetlen, de természetes hibái, melyek, úgy látszott, majd maguktól 
el fognak múlni; csakhogy mégis nehéz volt leszoktatni őt a rosszról, 
mert amit elfojtott benne az ember, mindjárt valahol másutt ütközött 
ki belőle. Józsi csakhamar nagy gavallér lett ismerőseim körében, 
mely muzsikálását bőven jutalmazta. Jócskán tevén szert pénzre, 
csakhamar azt is megtanulta: hogyan kell költeni hideg vérrel és úri-
asan. Legfőbb gondja volt saját személyének eleganciája. Szörnyen 
cifrálkodott. Vásárolt sétapálcákat, szép melltűket és aranyláncokat. 
Nyakravalói és mellényei sohasem lehettek neki eléggé tarkák, és 
semmi fodrász sem tudta kedvére megfésülni és haját felgöndöríteni. 
Az volt a legfőbb törekvése, hogy szép legyen. De ebben a tekintet-
ben szörnyű nagy bú emésztette, s meg is rontotta minden örömét: a 
tükörben mindig látta, hogy bőre milyen barna és sárga a többi em-
beréhez képest. Azt hitte, majd segít a bajon a sok mindenféle szap-
pan és illatszer, melyet azok használnak, akinek az arca szebb színű. 
Hát nyakra-főre vásárolta a sok szappant. Végigjárta a legnagyobb 
boltokat, maga elé rakatott mindent, amiről azt hitte, hogy hasznos 
lehet, aztán oda lökött egynéhány ötfrankost, sokkal nagyobb úr lé-
vén, semhogy elfogadja a visszajáró aprópénzt. 

* 

Csakhamar lehetetlen volt bármiképp is felügyelni rá, olyan 
„gavallér-művész” lett belőle. Minthogy különben is Spanyolország-
ba kellett mennem, reá bíztam őt Massartra, a Conservatoire hegedű-
professzorára, ki megígérte nekem, hogy gondosan fogja fejleszteni 
valóban bámulatos zenészi tehetségét; a nevelőintézet vezetője pedig, 
kinél elhelyeztem, „elméjének és szívének művelésére” vállalkozott. 
A hozzám érkező hírek csakhamar meggyőztek róla, hogy nem hiába 
féltem én: ez az örökbefogadás nem fog sikerülni. Józsi elméjét lehe-
tetlen volt reá kényszeríteni, hogy a zenén kívül bármivel is komo-
lyan foglalkozzék. Szörnyen megvetett mindent, ami nem tudott, és 
bár nem merte megvallani, szentül hitte, hogy ő különb mindenkinél, 
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aki körülötte van. Nem érdeklődött semmi iránt; mint igazi vad te-
remtés: nem szeretett semmit, csak az ő mulatsága, az ő hegedűje, az 
ő muzsikája volt fontos a szemében. 

Mikor Teleki gróf elhozta hozzám a magyarruhás cigányfiút, 
csak hitvány kis falusi hegedűje volt, de az így-amúgy összetákolt 
szerszámon, az inkább emberek akasztására, semmint gyönyörűségre 
való húrokon bámulatos tűzzel, kifogyhatatlan erővel játszotta a fris-
seket. Nem az volt benne a hiba, hogy nem eléggé ügyes: örömest is 
játszott, és órákig hegedült félig emlékezetből, félig rögtönözve, és 
nótái közé ímmel-ámmal belekeverte a közöttünk hallott motívumo-
kat is. Ezeket ő ízetleneknek vagy csúnyáknak ítélte, de néha mintha 
megkedvelt volna egy-egy dalt, melyet én zongoráztam, aztán elcin-
cogta társaságunkban olyan furcsán, hogy nem győztünk kacagni raj-
ta. Mikor azonban tanulni kezdett, tanítóinak állítása szerint oly ke-
mény fejű volt, s oly sok hibákat követett el, aminőket a legnehezeb-
ben tanuló gyermekeknél sem igen tapasztalni. Sehogyan sem lehe-
tett bebizonyítani előtte, hogy amit ő tud, százszor kevesebbet ér an-
nál, mint amire tanítani akarják, és azt a hitét sem lehetett megtörni, 
hogy barbár erőszak áldozata, valahányszor mestere valamire reá 
akarja szorítani. 

* 

Nemsokára azt írták nekem, hogy Józsi nő, de nem változik; ha-
ladása egyenlő a semmivel, s nincs mód benne, hogy faragjanak belő-
le valamit. Én egy kissé részrehajló voltam iránta, s tehetségének 
nyomait láttam a boglyas írású, keletiesen ömledező levelekben, me-
lyeket tőle kaptam. Hogy mielőbb láthassam őt, elhívtam Strassburg-
ba. De mikor e városba érkeztem, már megfeledkeztem róla, hogy ő 
ott fog várni. Alig lépek le a vasúti kocsiból, megragad és majd meg-
fojt ölelésével egy ismeretlen. Időbe tellett, míg megtudtam, hánya-
dán vagyok, s hogy az a párizsias öltözetű, igazán szép, nagy fiatal-
ember az én kis pusztai cigányom. Józsi kampós orra és keleties sze-
me azonban nem változott, és sötét arcbőre is a régi maradt, hiába 
pazarolta rá Franciaország minden kenőcsét és szépítőszerét. S a lel-
ke is csak régi volt, mert mikor meglepődésemben felkiáltottam: 
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„Nini, hiszen te olyan vagy, mint valami úr!”, zavarodás nélkül, egy 
spanyol nemes méltóságával válaszolta: „Az is vagyok!”. Új ruhájá-
ban is csak olyan kevélyen beszélt, mint azelőtt, és mozdulatainak 
grandezzája sem változott. Nem áltattam többé magamat, hogy ezt a 
megfékezhetetlen természetet a társasélet határai közé és megszabott 
pályára lehessen szorítani. 

* 

De aki nagyon óhajtotta a sikert, csak lassan veszti el reménysé-
gét. Azt képzeltem, hogy talán valamely, az erdőhöz, mezőhöz köze-
lebb eső helyen könnyebben lehet erre a fiúra hatni. Elhelyeztem hát 
őt Németországban, a Fekete-erdő szélén egy kitűnő zenésznél, ki 
most Hohenzollern herceg ő fenségének udvari hegedűse Löwen-
bergben. Józsi nem lehetett se jobb kezekben, se egészségesebb vidé-
ken. Azt hittem, itt lesz belőle valami, a természet ölében, távol a 
nagyváros rossz levegőjétől és a veszedelmektől, melyek nem valami 
erős erkölcsét szüntelenül kísértették. 

* 

Nem sok idő múlva Bécsben voltam. Emlegettek előttem egy 
pompás új cigánybandát, mely épp akkor érkezett oda. Egy este egy-
néhány barátommal elmentem a Zeisig-fogadóba, megtudni: csak-
ugyan ér-e valamit ez a banda. Egyikünknek sem jutott eszébe, hogy 
ismerősre akadhatunk a cigányok között; mindenki elálmélkodott 
hát, mikor jöttünkre nagy mozgolódás támadt a bandában. Egyszerre 
kiugrik közülük egy csinos legény, hozzám rohan és kimondatlan 
hévvel átöleli a térdemet. A következő pillanatban már ott volt az 
egész banda, és elhalmozott kézcsókkal, köszönettel, hálálkodással, 
amelyből én nem értettem egy szót sem. Végre nagy nehezen ki tud-
ták sütni, hogy az a legény, ki azt kiáltva: „Éljen Liszt!, elsőnek borult 
lábamhoz, Józsi testvérbátyja volt, reám ismert, és nagy zokogva em-
legette, mennyi jót tettem én a szegény, eladott gyermekkel. De ab-
ban nagy elérzékenyedése sem gátolta meg, hogy szeretné öccsét lát-
ni és visszakapni. Minthogy Józsi új mesterétől nem hallottam semmi 
biztatót, s mivel nem lehetett többé reménységem, hogy ebből a fiú-
ból fegyelmezett művészt lehet faragni, elgondoltam, hogy nem sza-
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bad tovább erőszakot tennem ezen az ős népen, mely nem tűrheti 
társadalmunk hideg levegőjét; lelkiismeretem ellene szólt, hogy azt 
az erős akaratot megtörve, elválasszam az ágat a törzsétől. Vagy 
merhettem-e azt mondani, hogy ez az európai világ, mely magát ke-
resztyénnek nevezi különb, valamit tud neki adni a természet és a 
szabadság örömeinél, melyek iránt talán érzéketlenné is teheti. 

Elhozattam hát őt Bécsbe, hogy visszatérhessen övéihez, ha ked-
ve tartja. A fiú öröme határtalan volt, mikor viszontláthatta testvéreit; 
azt hittük: belebolondul. Noha kacérságában más bőrt kívánt magá-
nak a fajtájabelinél, mégis bebizonyította, hogy nem tagadja meg. 
Alig érkezett meg Józsi, a banda vele együtt eltűnt Bécsből: apjához 
vitték az elveszett fiút, Józsi aztán visszatért, de tűrhetetlenebb volt, 
mint valaha, és végre rimánkodó hálálkodás között arra kért, hogy 
bocsássam vissza családjához mindjárt és örökre. Hát elváltunk. Még 
egyszer megtöltöttem bugyillárisát egy kis pénzmaggal, melyeket ő 
tüstént el is herdált, hallatlan tivornyát rendezve pajtásainak, ráadá-
sul a búcsúlakomára, melyet én készíttettem. 

Nem tudom mi lett aztán e féktelen gyerekből.  Meglehet, talál-
koztam még egyszer vele valami erdőben, ahol pipáz vagy alszik, ke-
zében a hegedűje. 

 
 

Liszt Ferenc, Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie, 1859. 
 
Forrás: Magyar Anekdotakincs. Gyűjtötte és magyarázza Tóth Béla 

Budapest, Singer és Wolfner kiadása (harmadik kötet) 
 

      
 
           
    
  


