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Vasárnapi Ujság 
Buda-Pest, november 9-én, 1873.  

 
Mire e sorok napvilágot látnak, már javában fog folyni ama 

nagyszerű zenészeti és társadalmi ünnepély, melyet az írói és művé-
szi kör s a magyar főváros Liszt Ferenc ötvenéves jubileumának tisz-
teletére és emlékére tervezett. Mind a nevezett társaság, mind a most 
egyesült főváros alig választhatott volna méltóbb ünnepélyt, hogy a 
szépművészetek előmozdításának munkáját is megkezdhessék. Ez 
lesz az első alkalom, midőn a zeneművészet iránt érdeklődők fi-
gyelme az egész világról Budapestre lesz irányozva, s mind az írói és 
művészi kör, mind a magyar főváros történetének fényes lapja lesz 
1873. november 9-e, mely nap egy oly férfiú dicsőítésének volt fenn-
tartva, ki egy emberkort túlhaladó munkálkodásával a zene és külö-
nösen a zongorajáték történetében örökre tartó nyomokat hagyott 
hátra, és hazánknak is helyet biztosított azon országok sorában, me-
lyek a világra szóló művészet birodalmát halhatatlanokkal népesíték. 

Ha Liszt Ferenc ötvenéves munkálkodását1 figyelemre méltat-
juk és részletezzük, azt roppant változatosságában oly dúsgazdag-
nak fogjuk találni, melynek egy negyede is elégséges volna arra, 
hogy bármely művésznek is soha el nem évülő érdemeket szerezzen; 
és akár a zongorászt, akár a műtörténészt, akár a zeneszerzőt vagy a 
tanítványaitól környezett mestert vizsgáljuk benne, mindenütt oly 
mozzanatokra fogunk akadni, melyek nem közönségesek, igen gyak-
ran pedig rendkívüliek. 

Nem lehet célunk e helyen mindenre kiterjeszkedni, mi össze-
függésben volt és van e férfiú életével és hosszas munkálkodásával: 
de csak a főbb vonások föltüntetésével is oly képre tehetünk szert, 
mely az ember és művész lelkületét eléggé megismerteti. 

Ez évben ötven éve múlt annak, hogy Liszt Ferenc, ki akkoriban 
még atyja, Liszt Ádám Eszterházy-hercegi gazdatiszt társaságában 
utazott, először Párizsban hangversenyezett, és játékával bámulatot 

                                                 
1 A Liszt-karrier kezdetének az 1823-as bécsi „búcsúkoncertet” tekintették, amely 
után az ifjú tehetség európai körútra indult. Ennek a koncertnek az ötvenéves év-
fordulóját ünnepelték meg 1873-ban Budapesten. 
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idézett elő. A lapok nem győzték dicsérni a tizenkét éves csodagyer-
mek különös játékát; csodálták merész technikáját, viharos szenvedé-
lyes előadását; némelyek meg is rótták az eddigi műhagyományt 
mellőző és minden szabályt kigúnyoló műfogásaiért; de mindnyájan 
megegyeztek abban, hogy itt egy rendkívüli tehetséggel van dolguk. 
Elmondták aztán, hogy a kis François Liszt Magyarországon a Sop-
ron megyei Rajdingban (Doborján) született, hogy az első útmutatást 
a zongorázásban atyjától nyerte; hogy Szapáry és Amadé grófok, de 
különösen Eszterházy herceg bőkezűek voltak iránta, amennyiben 
képeztetésére, szép pénzösszegeket adtak át atyjának, és végre hogy 
Bécsben maga Beethoven is csodálattal hallgatta a gyermek játékát. A 
szellemileg gyorsan fejlődött, és ama körülménynél fogva, hogy ma-
ga körül sok hízelgőt látott és mindnyájan csak dicsérték, csakhamar 
elkapatott ifjú nem tűrte a gyermekség korlátait, és időnek előtte 
emancipálta magát. Úgy viselte magát, mint egy meglett nagy ember, 
s e mellett csak a szélsőségekben lelte kedvét, ami fokozta amaz ér-
dekeltséget, mellyel iránta minden körben és különösen a nők visel-
tettek. A főrangú világnak valódi bálványa volt, és egyéniségének 
bűverejével mindenkit le tudott kötelezni. Játszott az orleansi herceg 
palotájában, és 1824-ben Londonba áthajózván, IV. György angol ki-
rálynak is bemutattatott, ki nagy élvezettel hallgatta zongorázását. 

Párizsba visszatérvén, elveszté atyját. Levertségét még növelte 
az a körülmény, hogy ezidőben jelent meg Pagannini, ki bűvös he-
gedűjátékával hódítólag lépett föl, és a művészifjúra is rendkívüli be-
folyást gyakorolt. Liszt, ki eddig versenytársakat nem ismert, most 
meghatottan érzé, hogy le van győzve; és az életuntság nem titkolha-
tó jeleivel a magányba vonult, csak magának és művészetének élve. 
Az önmeghasonlás és mélabú e világfájdalmas korszaka azonban 
nem tartott soká. Thalberg2, ki ekkortájt lépett a hangversenyezés 
kényes talajára, fölrázta őt álmából, és az oroszlán megint talpon 
volt, hogy helyt álljon a viadalban.  A két nagy művész fény- és árny-
oldalainak ecsetelésében most valódi polémia fejlődött ki a hírlapok 

                                                 
2 Sigismund Fortuné François Thalberg (1812–1871) osztrák zongoravirtuóz és ze-
neszerző, aki 1836-ban nagy sikert aratott Párizsban Liszt riválisaként, közös 
hangversenyük azonban Liszt fölényes győzelmével zárult (1837). 
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és műbírák között; sokan Thalbergnek ítélték oda az elsőség koszorú-
ját, míg mások nem is merték őt egy színvonalra helyezni Liszttel. 
Bármit mondtak legyen, Liszt legkevésbé volt az, kit legyőztek volna, 
ő rövid idő múlva megkezdte európai körútját, mely valódi diadal-
hoz hasonlított, és Madridtól Szentpétervárig a meglepőségek hosszú 
láncolata volt. Berlinben kifogták lovait, Szentpétervárott a császári 
palotában lakott. 

Hazájába 1839-ben tért ismét vissza, és a hosszú idő, melyet itthon 
töltött, nemcsak a hangversenyezésnek és általában a művészetnek, ha-
nem egyszersmind a jótékonyság-
nak volt szentelve. Liszt a Király-
hágón innen és túl adott hangver-
senyei jövedelmének nagy részét 
jótékony célokra osztotta ki, és alig 
volt nevezetesebb város hazánk-
ban, mellyel nemesszívűségét ne 
éreztette volna. 1845-ben díszkard-
dal lepték meg tisztelői, és Vörös-
marty egy magasröptű fenséges 
ódával énekelte meg, mely lelke-
sült, velőkig ható kifakadásaival és 
bensőségteljes elevenségével Liszt 
zongorajátékára emlékeztet. A köl-
tő fölfogta a kor intő szózatát, de a megénekelt művész nem maradt 
következetes hozzá. Liszt megint búcsút mondott Magyarországnak, 
és a bekövetkezett nehéz és szomorú korszakot kívül tölté a hon ha-
tárain, és nem látszott törödni hazájával. 

Később Weimarban telepedett meg, hol mint a nagyherceg ud-
vari karnagya magára vállalta az udvari zenekar szervezését, melyet 
befejezvén, főgondját az ottani zeneviszonyok javítására és tökéletesí-
tésére fordítá, mi annyira sikerült neki, hogy rövid időn a kis Weimar 
valódi Mekkájává lett a zeneművészetnek, hová nemcsak fiatalabb 
művészek sereglettek bemutatni hódolatukat a zongora-királynak, 
hanem idősebb zeneszerzők és karnagyok is örömest mentek meghall-
gatni a mintaelőadásokat, főleg Richard Wagner dalműveit, melyeket 
az új karnagy addig alig ismert tökéllyel hozott színre. Mert Liszt 



 4

volt az, ki rajongó előszeretetével a szokatlan, a regényes iránt, barát-
ja dalműveinek Németországban polgárjogot szerzett, és azokat ott 
meghonosítá. És nemcsak karnagyi botját vette igénybe e célra, ha-
nem tollát is, mellyel az új irány szépségeit, és illetőleg előnyeit nagy 
szakavatottsággal fejtegeté, mi által páratlan szolgálatot tett Wag-
nernek, ki a Liszt közvetítő, jótékony pártfogása nélkül alig, vagy 
csak nagy bajjal győzhette volna le az eléje tornyosuló akadályokat. 
De Liszt győzedelmesen hagyta oda a küzdőtért, és győzött általa az 
ügy is. 

Liszt életében itt fordulóponthoz jutottunk. Mert ha eddig 
majdnem kizárólag a páratlan, s eddig még legkitűnőbb tanítványai 
által is alig megközelített, de soha még utól nem ért zongoraművészt 
csodáltuk benne, ki merész újításaival a zongorázásnak új irányt je-
lölt, s a zongorairodalmat a műtörténelemre nézve örökké becses és 
magyar szempontból is új világot derítő művekkel gazdagítá: ezentúl 
csak mint instrumentalistával és zeneszerzővel fogunk találkozni ve-
le, ki a hangszeres és főleg egyházi zene terén is külön figyelmet ér-
demel. Szimfóniai költeményei zabolátlan merészségről, gyakran  
keresettségről tanúskodnak, de kivétel nélkül érdemesek arra, hogy 
tanulmány tárgyai legyenek. Liszt különben valódi mester a hang-
szerelés nehéz művészetében, és egyházi zeneművei eléggé mutatják, 
hogy ő e részben is hivatott művész. Különben ránk nézve kettős ér-
dekűekké teszi műalkotásait az, hogy az egyházi zenébe a magyar 
elemet is fölvette; és nemcsak miséi és itt elsősorban koronázási mi-
séje, hanem oratóriumai is kiválóan becses nemzeti emlékeket eleve-
nítenek föl. 

Az esztergomi bazilika fölszentelése ürügyül szolgált Lisztnek a 
hazajövetelre és ez alkalomra írt miséjét, mely címét is a magyar 
primások e régi lakhelyétől vette, ő maga igazgatta 1857-ben. Minden 
jel arra mutatott, hogy Liszt, ki honától oly sok ideig volt távol, me-
gint a nemzeté lesz; de ez óhaj teljesülésének reményét megzavarta 
ama könyv3 megjelenése, melyet ő a cigány zenéről írt, s mely a ma-
gyar zene rovására annyi valótlanságot foglalt magában, hogy a til-
takozások egész özönét vonta maga után, s kivált az akkori nehéz 
viszonyok között kétszeresen elkeserítőleg hatott. 

                                                 
3 A cigányokról és cigányzenéről Magyarországon. Pest, 1861, Heckenast-Landerer. 
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De ismét változtak az idők. Az alkotmányosság virulni kezdő 
napjai szebb jövővel kecsegtették az eddig csak a remény által titkon 
táplált honfiúi szívet, s a régi sérelmek feledésbe merültek. 

Ez idő alatt egy más lépésével lepte meg a világot. Liszt, ki eddig 
szélsőségei és különcködései mellett nem egyszer árulta el hajlamát a 
titokszerűség, a véghetlen, a mélységes iránt, Rómában az egyházi 
rendbe lépett, és az 1865. év nyarán a pesti nemzeti zenede negyedszá-
zados ünnepélyére már mint abbé jött haza. Fogadtatása országra szóló 
volt, és mind ő maga, mind barátai oly előzékenységre találtak, 
melyre alig lehettek elkészülve. A közönség örömmel hitte, hogy az 
elveszett fiú meglelte honát. Liszt maga igazgatta ekkor a világnak 
először bemutatott Erzsébet-oratóriumának előadását, oly lelkesedést 
idézve elő, mely a külföldi művészvilágban is visszhangot keltett.  

 

Kép: Liszt Ferenc Szent Erzsébet oratóriumának első előadása a budapesti Redout-
teremben 1865. augusztus 15-én – Székely Bertalan rajza 

 

Azután rövid időre ismét búcsút mondott hazájának, nem anélkül, 
hogy ne érintkezett volna folyvást a távolból is zenészeti köreinkkel, 
míglen az 1867-ki koronázás fényes ünnepére újólag hazaérkezett, 
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emelve a szertartások fényét koronázási miséjével, melyet a budai 
vártemplomban adtak elő. Lisztet ekkor többnemű kitüntetés érte, s 
ez időtől fogva megszoktuk őt folyvást körünkben látni, hogy éven-
ként jótékony hangversenyeket adjon, és felséges zongorajátékával 
gyönyörködtesse füleinket; és most már nem is aggódunk azon, hogy 
valamikép elveszítsük; ő állandóan a miénk maradt, megtért hoz-
zánk szellemével, munkálkodásával, melynek egyik kiváló és leg-
újabb eredményét, Krisztus-oratóriumát jubileumára tűzték ki elő-
adásra. 

E vázlatos életrajzot még azzal kellene kiegészítenünk, hogy 
Liszt van kiszemelve a rövid időn fölállítandó országos zeneakadé-
mia főigazgatójául. Óhajtjuk, hogy e helyet mielőbb elfoglalja, és le-
gyen e tanintézet olyan, mely ne csak művészeket, hanem embereket 
és valódi hazafiakat is neveljen. 

v. v. 
 
 


