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Liszt Ferenc magyar Pantheonja

"Egy harmincadik évét még el nem ért ifjú férfi lép ki, s ezer kéz tapsaitól
reng a terem. Ő egyik kezével a hangszerre támaszkodva, mély meghajlással
fogadja a lelkesedett üdvözletet, nem mint mi azt táncmesterünktől tanul
tuk, hanem - ha van lelketek gondolni e gondolatot s kimondani e szót 
ügyetlenül! [ ... ] Egyedül az arc derül fel édes keserűen, nyájas köszöne
tet inteni a részvétért, melyet ő életerejének egy-egy részével vásárolgat
meg."

Toldy Ferenc írta e szavakat abban a cikkében, mely ezzel az ünnepélyes
bejelentéssel kezdődik: "A zongora királya köztünk van."

A nevezetes férfiú érkezését szomorú esemény előzte meg: a nagy pesti
árvíz, 1838-ban. A zongora királyát Velencében érte el a hír. Szerelme és
gyennekeinek anyja, Marie d'Agoult így emlékezik vissza: "Egy nap Franz
hirtelen betoppant szobámba, kezében egy német újsággal. Az imént olvasta
benne egy szömyü dunai árvíz leírását. - Irtózatos! - mondta Franz. - Mit
szólna hozzá, ha váratlanul Bécsben teremnék? Az egész város tódulna, hogy
újra hallhassa az egykori csodagyereket! A bécsiek lelkesek és könnyen köl
tenek. Hihetetlen összeget keresnék ..." Marie-nak nem nagyon tetszett az
ötlet. "Ezeken a szegényeken más is segíthet, de nekem, aki magányos és
beteg vagyok, ki siet majd a segítségemre?" Franz azonban hajthatatlan;
nemcsak a részvét ösztönzi, hanem a vágy is, hogy kibontakozzék, legalább
egy időre, a foszladozó szerelem szálai közül.

Már ekkor, jótékony célú bécsi hangversenyeinek diadalmámorában eszé
be jut, hogy fölkeresi szülöhazáját, melyet idestova tizenöt éve gyennekként
hagyott el. "Nagyszeru táj jelent meg lelki szemeim előtt: a jól ismert erdő,

mely a vadászok kurjongatásától visszhangzik; a Duna, mely sziklákon rohan
keresztül; a hatalmas rétek, ahol békés nyájak legelnek szabadon .. ." Lélek
ben már látja magát, amint gyalogszerrel, hátizsákosan járja a különös or
szág eldugott vidékeit. A romantikus tervnél azonban egyelőre erősebbnek

bizonyul Marie nyügösködése. "Magyarországra nem megyek - vigasztalja a
férfi. - Minek mennék? Te vagy a hazám, a mennyországom és egyetlen me
nedékern.'

Így történt, hogy Franz - vagyis Liszt Ferenc - csak másfél évvel később
látogatott először Magyarországba. És most, 1840. január 4-én itt hajlong
ügyetlenül a pesti magyar színházban, a tomboló közönség előtt, aztán:
II' •• ujjai a billentyükre szöknek, s az első hanggal változik az arc, a termet 
írja az éles szemmel figyelő Toldy. - Ez fölegyenesedik, az inak feszülnek, az
izmok duzzadnak a harmóniák tánca alatt. Az arc? Láttátok-e Bonaparte fe
jét azon időből, midön Egyiptom gúlái alatt járt, midön a havasokon rontott
által: ez ember testvére, gyermeke lehetne, oly meglepő a vonalok rokonsá
ga. S ez arcon - mely szép volna, ha a benne lobogó tűz rózsáit el nem ham-

Elhangzott a Magyar Nemzeti Múzeumban a "Liszt Ferenc és a magyarok" címü kiállítás meg
nyitásakor, 1986. március 13-án.

643



vasztá, s az indulat vulkánja láváival barázdákat nem von benne -lelki csend
terjed el, hasonlólag egy óvilági szoborfejhez, melyen nyúgalom s fenség ül.
De benn az alkotó szellem hatalma szövi a hangok regéit; és csak néha, mi
dön az árieli lebegéseket vihar váltja fel, ront keresztül e hév a kérgen. a
vonások felélednek, nekikeményednek, elkomorodnak, a megüvegesedett
szembe az élet fénye tér vissza, s pillantása láng és tör; ritkabban. mint vil
lám az éjet, rövid mosoly deríti fel az ábrázt." Liszt Ferenc a Rákóczi-indulót
játssza ...

Megvolt tehát az első találkozás a rég elhagyott hazával s fővárosának kö
zönségével. Cenzúrájával is, mert a Rákóczi-induló kottájának kinyomtatását
megtiltják, de nem tilthatják meg a tiszteletjelek és ajándékok özönlését: a
zongorahős - rendszerint szenvedélyes honleányi pillantások kereszttüzében
- emlékalbumot, aranyserleget, pipagyűjteményt, magyaros kucsmát kap,
továbbá régi, jeles díszkardot, melynek átadását takaros beszéddel köszöni
meg, természetesen franciául. A fogadtatás mindenütt ünnepélyes és proto
kolláris. Pozsonyi és pesti hódításai után a világ hírhedett zenésze a szülö
falujába is ellátogat, s úgy viselkedik, mint egy államfő: szabadkozva hárítja
el a térdre hullt parasztok kézcsókját. s a közösen meghallgatott mise végez
tével bort adat nekik, míg ő maga rántottát és kávét fogyaszt, aztán megtán
coltatja a falusi lányok szebbjeit, végül száz dukát hátrahagyásával méltóság
teljesen és meghatottan, bár kissé sietve távozik, mert Sopronban még köz
lakoma várja, nyolcvan teritékkel.

A többi benne van minden lexikonban: az 1846. évi újabb hangverseny
körút, egészen Kolozsvárig; a mind sűrűbb hazalátogatások; a magyar bará
tok növekvő száma; a csavargás Teleki Sándorral; a szekszárdi szép napok s
a kötetnyi levél Augusz Antalhoz; az esztergomi bazilika felavatásának ün
nepségei, mely alkalomra miseinget ölt; rajongása a cigányzenéért; magyar
művészek támogatása; a pesti tartózkodások ismétlődő hónapjai s aHalpiac
téri lakás; a díszkard és egyéb hazai emléktárgyak felajánlása a Nemzeti Mú
zeum számára; évek munkája Zeneakadémiánk megalapítása érdekében; új
meg új jótékony hangversenyek még akkor is, amikor már rég búcsút mon
dott a zongorának; sikerek, tapsok, pohárköszöntők,de intrikák is - a világ
vándorát, azt hiszem, akkor fogadta be igazán ez az ország, amikor more pat
rio már áskálódott ellene.

S ami egy zenész szívének s nemzeti hovatartozásának megítélésében fon
tosabb, mint a paprika fogyasztása, a nyelvhasználat s a nálunk lakás, fonto
sabb még az írásbeli nyilatkozatoknál is: a magyar tárgyú és szellemű zene
művek sokasága, a rapszódiák, csárdások, magyar indulók, a Koronázási mi
se, a Hungaria, a Hunok csatája s annyi más - ezek tanúskodnak arról, hogy
Liszt Ferenc hazafisága több volt, mint romantikus nosztalgia. Nem beszélt
magyarul? Nem értette Vörösmarty és mások hozzá írt verseit? Régen min
denkit, aki a Kárpátok ölén született, hungarusnak neveztek, akármilyen
nyelven imádta Istenét, s a Bél Mátyások, Tessedik Sámuelek és mások
hosszú sora a világ legtermészetesebb módján vállalta s vallotta hungarus
voltát, míg a XIX. század marakodásainak árja el nem sodorta ezt a csalá
dias életet örökké. Azt hiszem, Liszt Ferencet nevezhetjük az utolsó hunga
rusnak.

Vagy épp ellenkezőleg: nem a születés véletlen helye döntött, hanem a
művész választása jelölte ki e földet fogadott hazájául? Valószínű, hogy mind
a kettő. Liszt Ferenc magyarsága mély és megszenvedett volt. Sorsunkban
osztozó.
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1848 forradalmi évé t távol idegenben élte, de a jó hírre kitört az öröm
szava: " ... az én honfitársaim nagy dolgokat csináltak; szívem mélyéből

örülök neki" - írta március 30-án. Más levelében, 1851. július IS-én, az itt
honi "súlyos gondok"-ról ír magyar barátjának, s megkomponálja Hősi gyász
énekét, e legméltóbb búcsúvételt azoktól, akik meghaltak a magyar és a vi
lágszabadságért.

Ekkortájt, az 1850-es években kezdett el dolgozni zeneszerzői pályafutása
legkülönösebb vállalkozásán, a Magyar történelmi arcképek hét zongora
darabján, melyet majd csak élete utolsó évében fog befejezni. Amikor a mu
zsikájával fölmagasztalt nevek viselői már valamennyien halottak voltak.

Széchenyi, Eötvös, Teleki László, Deák, Vörömarty, Petőfi és egy zeneszer
ző, Mosonyi Mihály: ők kerültek be Liszt Ferenc zenei Pantheonjába. A vá
lasztottak legtöbbjéhez személyes ismeretség fűzte Liszt Ferencet. Pálya
társa, Mosonyi Mihály esetében ez természetes; úgy látszik, többre tartotta
Erkelnél is. Széchenyivel 1839 végén, Pozsonyban találkozott először; évek
múlva Pesten a nemes gróf kalauzolásával tekintette meg az épülő Lánchíd
munkálatait. Eötvöst egy 1846. évi levelében bizalmas nevén Pepinek említi,
s üdvözletét küldi neki, akárcsak Teleki Lacinak. 1849-ben segíteni igyekszik
Teleki László párizsi diplomáciai misszióját, Eötvössel pedig, második mi
nisztersége idején, tartósan együttmüködik a Zeneakadémia megalapításán.
Deák Ferencnél 1870. december 26-án vizitel először, és följegyzi a haza böl
esének egy kesernyés politikai adomáját. Vörösmartyval a találkozást, bár a
költő szerény és visszahúzódó volt, aligha kerülhette el viharos első pesti
ünneplésekor, s évtizedek múlva is büszkén emlékezett a néki címzett "szép
költemény-re, melyet - mint írja - viszonozni próbált a Hungariával és más
magyar ihletű müveivel. Petőfi és Liszt Ferenc személyes ismeretségének
nincs nyoma; a zongoramüvész nem tudhatta, hogy 1840-ben, soproni hang
versenyén a közönség sorában szorongott egy Petrovics nevü közbaka, s
Petőfinek sem lehetett tudomása arról, hogy az ifjú Liszt Ferenc az ő kedves
Saint-Justjének írásaiból jegyezgetett ki forradalmi gondolatokat.

A zeneköltő mindenesetre jól választotta ki Pantheonjának lakóit: a na
gyok nagyjait. Ne hiányoljuk közülük Kossuthot: az ő népvezéri, populáris
gesztusai alkalmasint kevésbé vonzották a társasági élet és a szellem arisz
tokratáját, s különben is, a mü komponálása idején az agg turini még élt, és
Liszt Ferenc csak a nemzet halottjaival akart társalogni: akozáklándzsa ha
lottjával, a döblingi öngyilkossal, a halálba menekült Teleki Lászlóval, az
emésztő víziók vén cigányával, kiábrándult és borongó hazafiakkal. Micsoda
nemzet ez, amely véresen kísértő árnyat, öngyilkosokat, csalódott politiku
sokat tisztel héroszaiként! Liszt Ferenc ehhez a nemzethez tartozott, mert
ehhez akart tartozni.
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