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A királyi karmester, Antonio Salieri hangja is csatlakozott immár 

mindazok népes kórusához, akik közbenjártak Esterházy hercegnél Liszt ér-
dekében. 

 
 

Bécs, 1822. augusztus 25. 
 

Fenség!   
 
Alázatos alulírott nagy kegyet merészel kérni Fenséged jó szívé-

től. 
Egy magánházban véletlenül hallottam a gyermek Liszt Feren-

cet rögtönözni és lapról játszani zongorán, és annyira csodálatba ej-
tett, hogy valóban azt hittem, álmodom. 

Atyjával beszélvén, s szívből gratulálván néki, megtudtam, 
hogy Fenséged szolgálatában áll, s egyéves bécsi tartózkodásra ka-
pott engedélyt, hogy fia itt valamilyen nyelvet tanulhasson és az 
egyik legjobb mesternél tökéletesíthesse hangszeres tudását; ezenfe-
lül elmondta, hogy fia számára már mindent talált, de még nincs 
olyan tanára, akinél generálbasszust és zeneszerzést tanulhatna. 

Minthogy észrevettem, hogy végül is engem akart erre megkér-
ni, ezért a legnagyobb örömmel nyomban felajánlottam szolgálatai-
mat, tisztán barátságból, amint már sok éve teszem szegényebb fiata-
lokkal. A múlt hónap közepe óta tehát az apa hetenként háromszor 
elhozza hozzám a fiát, s a fiú káprázatosan halad az énekben, a gene-
rálbasszusban és a különféle műfajok partítúráinak olvasásában; ezt 
a három tárgyat gyakoroltatom vele minden órán, hogy lassanként 
bevezethessem a zeneszerzésbe, s egyszer s mindenkorra megőriz-
hessem jó ízlését. 

Minthogy azonban meleg napokon mindig nagyon megizzadva 
és felhevülten jött el hozzám az apjával 11 órakor, megtudtam, hogy 
a Mariahilfen lakik. Megmondtam apjának, hogy rossz időben az 
ilyen utazás nagyon veszélyes lehet a törékeny egészségű kisfiúnak, s 
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szükséges lenne, hogy a fiú benn lakjék a városban. Azt válaszolta, 
hogy erre vonatkozólag kérelemmel fordul Fenségedhez, de válasz 
még nem érkezett. Legutóbb aztán megtudtam, hogy Fenséged meg-
kapta az írásbeli kérelmet ebben a tárgyban. Nem kívánom Fensége-
det tovább untatni e levéllel, melyet csupán azért írtam, hogy a be-
adványhoz a magam legmelegebb kérésével csatlakozzam, megígér-
vén Fenségednek, hogy megkettőzöm buzgalmamat azzal, hogy ak-
kor a fiú mindennap eljöhet hozzám, mert istenadta tehetsége való-
ban minden figyelmet megérdemel. 

Alázatosan bocsánatot kérek bátorságomért és magas megtisz-
teltetésnek érzem, hogy magamat Fenséged alázatos, hű és lekötele-
zett szolgájának mondhatom 

 
Antonio Salieri 

a Bécsi Császári és Királyi Udvari Zenekar Karmestere 
 
 
 

Forrás: Alan Walker: Liszt Ferenc. Zeneműkiadó, Budapest, 1986. 


