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Az el múlt há rom esz ten dõ egy mást kö ve tõ mu zsi kus-
év for du lói kü lön le ges al kal mat kí nál tak az Or szá gos 
Szé ché nyi Könyv tár szá má ra, hogy men nél szé le sebb 
kö zön ség gel is mer tet hes se meg ze nei vo nat ko zá sú do ku -
men tu ma it. 2009-ben a hos  szú év ti ze de ken át az 
Es ter ház yak szol gá la tá ban ál ló s ek képp tisz te let be li 
ma gyar nak is te kin tett Joseph Haydn ha lá lá nak 200. 
év for du ló já ra em lé kez tünk az Erek lye tér ben lát ha tó
Haydn hét szer kamarakiállítással, il let ve a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia Ze ne tu do má nyi In té ze té ben mû kö dõ
Ze ne tör té ne ti Mú ze um mal társ ren de zett, nagy sza bá sú
Haydn és Ma gyar or szág tár lat tal. Ta valy Er kel Fe renc szü -
le té sé nek bicentenáriumát ün ne pel tük ha son ló mó don, 
a 19. szá za di Ma gyar or szág ze nés szín há zi kul tú rá ját át te -
kin tõ Ope ra és nem zet ki ál lí tás sal, va la mint a fo lya ma to san
bõ vü lõ erkel.oszk.hu te ma ti kus hon lap meg nyi tá sá val. Az
idei év ben pe dig Liszt Fe renc szü le té sé nek 200. év for du -
ló ja ad ta az ap ro pót, hogy a – megint csak a Ze ne tu do má -
nyi In té zet tel együtt mû köd ve lét re ho zott – Liszt és a társ -
mû vé sze tek ki ál lí tás ke re té ben nem csu pán a ze ne szer zõ
éle tét és mû ve it, de egy szer smind a kü lön bö zõ mû vé sze ti
ágak a ro man ti ka szá za dá ban ál ta lá nos sá vált (s Liszt
kom po zí ci ó i ban va ló ban pél da sze rû en ta nul má nyoz ha -
tó) köl csön ha tá sát is be mu tas suk.

Vis  sza te kint ve a 2009 ta va sza óta a Ze ne tör té ne ti Mú ze -
um ban lét re jött há rom nagy sza bá sú ki ál lí tás ra elé ge det -
ten ál la pít hat juk meg, hogy az elõ ké szü le tek év rõl év re
gör dü lé ke nyeb ben ha lad tak. Az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár ré szé rõl a ve ze tõ sze re pet a te ma ti ká ból adó dó -
an ter mé sze te sen mind há rom al ka lom mal a Ze ne mû tár
ját szot ta, de a Haydn és Ma gyar or szág az eszterházai ope -
ra ját szást be mu ta tó ter mé nek és az Ope ra és nem zet ki ál lí -
tás egé szé nek ös  sze ál lí tá sá ban meg ha tá ro zó sze rep ju tott
a Szín ház tör té ne ti Tár mun ka tár sa i nak is, az idei év ben
pe dig – az iro da lom, mint Liszt éle té ben ki emel ke dõ en
fon tos társ mû vé szet be mu ta tá sá nak cél já ból – nagy szám -
ban ke rül tek a vit ri nek be a törzs gyûj te mény do ku men tu -
mai is. A há rom ki ál lí tás kü lön le ges ér té két azon ban ta lán
ép pen az ad ta, hogy a nem ze ti könyv tár gaz dag gyûj te mé -
nyé bõl vá lo ga tott for rá sok a Ze ne tör té ne ti Mú ze um ban
nem ön ma guk ban ke rül tek be mu ta tás ra, ha nem szer ve -
sen il lesz ked het tek a szám ta lan ko ra be li fest mény, szo -
bor, ér me, ék szer és hang szer fel idéz te ere de ti kul tu rá lis
kö ze gük be.

Az idei ki ál lí tás fõ ku rá to ra Eckhardt Má ria, a Liszt 
Fe renc Em lék mú ze um és Ku ta tó köz pont tu do má nyos
igaz ga tó ja volt, akit ép pen ta valy no vem ber ben avat tunk
az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár örö kös tag já vá is. Az ál -

ta la ki dol go zott kon cep ció sze rint az el sõ te rem az if jú
Liszt mû velt sé gét meg ha tá ro zó kul tu rá lis él mé nye ket ve -
szi sor ra. A lá to ga tó meg is mer ked het a kis gyer mek el sõ –
na gyobb részt val lá si tár gyú – ol vas má nya i val; egy tel jes pá -
ri zsi sza lon gar ni tú ra és egy va ló di Erard-zongora se gít sé gé -
vel meg érez het va la mit az 1820-as, ’30-as évek pá ri zsi iro -
dal mi sza lon ja i nak han gu la tá ból, amely a fi a tal ze ne szer zõ
elõtt is egé szen új vi lá go kat nyi tott meg; vé gül pe dig szá mos
ko ra be li met szet és fest mény idé zi elénk a lé leg zet el ál lí tó
tá ja kat, ame lyek lát vá nya a Marie d’Agoult gróf né val Svájc ba
szö kõ if jú mu zsi kust is ma gá val ra gad ta.

Mint a mo li nón ol vas ha tó is mer te tõ szö veg is hang sú -
lyoz za, Liszt volt az el sõ, aki nem csu pán ter mé sze ti ké pe -
ket vagy iro dal mi mû ve ket, de konk rét kép zõ mû vé sze ti al -
ko tá so kat is „meg ze né sí tett” – en nek a té tel nek kü lö nö sen
szép il luszt rá ci ó it lát hat juk a má so dik te rem ben, ahol töb -
bek kö zött az Egy uta zó al bu ma (Al bum d’un voyageur) Itá -
li á ban ké szült da rab ja i val is mer ked he tünk meg. A két -
szár nyú aj tón be lép ve mind járt Raffaello Szent Ce cí lia 
ex tá zi sa cí mû hí res ké pé nek nagy mé re tû rep ro duk ci ó já ra
esik a te kin te tünk, s a mo li nón a ze ne szer zõ e fest mény -
hez fû zött elem zõ gon do la ta it is el ol vas hat juk, majd a vit -
ri nek ben elénk tá rul nak Liszt Szent Ce cí lia le gen dá já nak
kü lön fé le ze nei for rá sai. A to váb bi tár lók a ze ne szer zõ
szá mos ké sõb bi, egy há zi vo nat ko zá sú mû vét idé zik meg,
a fa lak ra ke rült Itá lia-áb rá zo lá sok – így pél dá ul Ba ra bás
Mik lós és Libay Kár oly mû vei – pe dig ar ra em lé kez tet nek,
e Liszt szá má ra oly fon tos él mény men  nyi re ál ta lá nos volt
a ma ga ko rá ban: az an tik ro mok kal tar kí tott tá ja kon tett
hos  szas ta nul mány út ek kor ra már (szin te mû faj tól füg -
get le nül) min den va la mi re va ló al ko tó mû vész ta nu ló éve i -
nek ré szét ké pez te.

A har ma dik te rem vol ta kép pen egy át já ró, amely nek fa -
la i ra Liszt „ar cai és ál ar cai” ke rül tek: egy fe lõl olyan ké pek
má so la tai, ame lye ken va la me lyik fi gu ra min tá ja a ze ne -
szer zõ volt, más fe lõl né hány cím lap, il let ve rész let azok -
ból a ko ra be li kulcs re gé nyek bõl, ame lyek ben Liszt – akár
af fé le cameo-szerepben, akár egyik-má sik sze rep lõ töb bé-
ke vés bé tit kolt mo dell je ként – ma ga is meg je le nik.

Az ap rócs ka át já ró ból azon ban már is to vább lép he tünk
a ne gye dik és egy ben leg na gyobb te rem be, amely Liszt
szim fo ni kus prog ram ze né jét te kin ti át. Kor tár sai meg le -
he tõ sen ér tet le nül szem lél ték, ami kor a vi lág hí res zon go -
ra mû vész vá rat la nul fel ha gyott ad di gi vir tu óz pá lya fu tá -
sá val, és Weimarban te le pe dett le, hogy az ud va ri szín ház
élén – bi zo nyos ér te lem ben Goe the örö ké be lép ve – im -
már a kul tú ra szer ve zés nek és a ze ne szer zés nek szen tel je
ide jét. A Né met or szág egy ko ri „iro dal mi fõ vá ro sá ban”

LISZT ÉS A TÁRS MÛ VÉ SZE TEK
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töl tött bõ év ti zed min den -
eset re szin te el ke rül he tet le -
nül lett Liszt pá lyá ján a társ -
mû vé sze tek és a ze ne kö zöt ti
kap cso lat új le he tõ sé ge i vel
va ló ter mé keny kí sér le te zés
idõ sza ka: a Dan te-, il let ve a Fa ust-szim fó nia és kü lö nö sen
a szim fo ni kus köl te mé nyek óri á si ha tást gya ko rol tak 
a kor tár sak ra és a ké sõb bi ze ne szer zõ-nem ze dé kek re egy -
aránt. A ki ál lí tás azon ban nem csu pán e kom po zí ci ók 
el sõd le ges ins pi rá ci ós for rá sa it ve szi szám ba, de egy szer -
smind be mu tat ja az ugyan azon mû vek ál tal ih le tett társ -
mû vé sze ti al ko tá so kat is: Gustav Doré az Is te ni szín -já ték -
hoz ké szí tett met sze tei, Zichy Mi hály Fa ust-so ro za ta vagy
Delacroix Ham let-il luszt rá ci ói egy szer smind új fényt vet -
nek Liszt sze mé lyes in terp re tá ci ó já ra is. A te rem tá vo lab bi
vé gé ben Mun kácsy Mi hály hí res Liszt-port ré ja von ja ma -
gá ra a fi gyel met – an nál is több jog gal, mi vel a két mû vész
ba rá ti kap cso lat ban állt, és a ze ne szer zõ ké sei ma gyar rap -
szó di ái kö zül a 16-os szá mút ép pen Mun kácsy nak aján -
lot ta.

A port ré egy szer smind át ve zet az ötö dik te rem be, amely
Liszt ma gyar kap cso la ta it mu tat ja be rész le te seb ben is.
1840 ja nu ár já ban adott ne ve ze tes pes ti kon cert je it kö ve tõ -
en a ze ne szer zõ rend sze re sen vis  sza járt Ma gyar or szág ra,
a ’70-es évek ele jé tõl pe dig már ál lan dó la kást is fenn tar -
tott a fõ vá ros ban, s így el ke rül he tet le nül meg is mer ke dett a
ha zai mû vé sze ti és po li ti kai élet szin te va la men  nyi ve ze tõ
alak já val Ba ra bás Mik lós tól Re mé nyi Edén át Jó kai 
Mó rig, Eöt vös Jó zsef tõl Te le ki Lász lón ke resz tül Apponyi
Al ber tig. E kap cso la tok mély nyo mot hagy tak Liszt szá -

mos kom po zí ci ó ján is, lé vén a ci -
gá nyos–ma gya ros ze nei idi ó ma
jel leg ze tes ele mei ko ránt sem csu -
pán a ki fe je zet ten né pi es ih le té sû
mû vek ben je len nek meg. A te -
rem emel lett rész le te sen be mu -
tat ja Liszt az 1850-es évek vé gén 
(elõ ször fran ci á ul) meg je lent 
A czigányokról és a czigány ze né rõl
Ma gyar or szá gon cí mû  kö te té nek
ha zai fo gad ta tá sát, hi szen a kö tet
alap té zi se – mi sze rint a ma gya -
rok ze né je vol ta képp a ci gá nyok
szel le mi tu laj do na vol na – csak -
nem jó vá te he tet le nül meg mér -

gez te a ze ne szer zõ és a ha zai
ve ze tõ kö rök vi szo nyát.

A megint csak ki sebb ha to -
dik te rem két rész re osz lik:
egyik fe lé ben Liszt da la i nak,
me lod rá má i nak és kó ru sa i -
nak szö veg író i val is mer ked -
he tünk meg, a má sik ban 
pe dig a ze ne szer zõ rõl fenn -
ma radt szá mos ka ri ka tú -
ra kö zött bön gész he tünk. 
A kö vet ke zõ szo ba a ze ne -
szer zõ élet mû vét tel jes kö rû -
en el ér he tõ vé ten ni pró bá ló

össz ki adás ok tör té ne té be en ged be pil lan tást – ért he tõ
büsz ke ség gel hang sú lyoz va, hogy a kur rens Új Liszt 
Ki adás ép pen Bu da pes ten ké szül, és az Editio Musica
gon do zá sá ban je le nik meg. Az utol só, nyol ca dik te rem fa -
la it az ugyan csak Eckhardt Má ria gon doz ta (és rész ben az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár do ku men tu ma it is be mu -
ta tó) ju bi le u mi pla kát ki ál lí tás 16 tab ló ja bo rít ja, a ve tí tõ -
vász non pe dig a mú ze um ba lá to ga tó cso por tok elõ ze tes
egyez te tés nyo mán né hány Liszt tel kap cso la tos film rész -
le tet is meg te kint het nek.

Az idei Liszt és a társ mû vé sze tek ki ál lí tás mél tó zá ró ak -
kord ja a Ze ne tör té ne ti Mú ze um és az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár kö zött az el múlt évek ben meg va ló sult ter mé -
keny együtt mû kö dé sé nek. A tár lat 2012 au gusz tu si zá rá -
sát kö ve tõ en – a há rom nagy muzsikus-bicentenárium 
el múl tá val – a mú ze um ter mei is mét sa ját, ál lan dó ki ál lí -
tás nak ad nak majd ott hont. A ze nei vo nat ko zá sú könyv tá -
ri do ku men tu mok és a társ mû vé sze tek al ko tá sa i nak 
pár hu za mos be mu ta tá sá val kap cso lat ban szer zett ta pasz -
ta la tok nak azon ban bi zo nyá ra mind a mú ze um, mind 
a nem ze ti könyv tár mun ka tár sai jó hasz nát ve szik majd
ké sõb bi, im már nem ha son ló kop ro duk ci ó ban meg va ló -
su ló ki ál lí tá sa ik ter ve zé se kor is.

Mikusi Ba lázs
mikusi.at.oszk.hu

A pá ri zsi sza lon

A Zichy csa lád és Liszt
kapcsolatát bemutató tárló
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