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L I S Z T F E R E N C C S A L Á D J A É S A Z 
E S T E R H Á Z Y H E R C E G E K . 

AMAGYARORSZÁGI zenekultúrát pártoló főúri családaink között az 
Esterházy hercegi házat az első hely illeti meg. Már Miklós nádor, 
a család hatalmának és tekintélyének megalapítója, a XVII. szá-

zad elején jóhírű udvari zenekart tart szolgálatában, fia, Pál, az első her-
ceg és nádor pedig a kismartoni egyházi zenekar megszervezésével meg-
veti alapját annak a zenei együttesnek, melynek két évszázadra terjedő 
működése a hazai zenei művelődésnek legragyogóbb bizonysága. 

Liszt Ferenc is közelebbi vonatkozásban állt a hercegi házzal, nem-
csak személyes ismeretsége, hanem elődei, főként atyja révén és már mint 
kisgyermek Miklós herceg részéről oly támogatásban részesült, melynek 
pályafutására, ha nem is döntően, de befolyással kellett lennie.1 

A Liszt-család eredete, annyi már birtokait vesztett és tönkrejutott 
magyar nemesi családdal együtt, a homályos multba nyúlik vissza. Néme-
lyek a XVI. század folyamán már jeles tagokkal dicsekedő Liszthy-nem-
zetségben keresték a Liszt-család eredetét, mások a nagyszámú hasonnevű 
családok közt, biztos eredményre azonban nem sikerült jutni. 

A család első ismert tagja Liszt György volt, Ferenc dédatyja, aki 
az első császári huszárezredben mint főhadnagy szolgált és az alsóausztriai 
Raggendorfban halt meg.2 Közelebbi adatokat nem tudunk róla, családi 
viszonyait sem ismerjük, pedig érdekes volna tudni, vajjon rendelkezett-e 
zenei hajlammal, mely fiában öröklődve, unokájában fokozottabb mérték-
ben, dédunokájában pedig tüneményszerűen jelentkezett. 

Liszt Ádám, Ferenc nagyatyja, Raggendorfban született 1755-ben.3 

Ha egyszerű életpályájával az alábbiakban talán részletesebben foglalko-
zunk, az nemcsak azért történik, mert ezáltal ismeretlen adatokat hozunk 
a család történetéhez, hanem elsősorban azért, mert Liszt Ádám zeneértő 
volt és mint hercegi muzsikus fejezte be életét. 

Talán éppen zenei képessége révén, hegedülni és orgonálni tudott, 
választhatta a tanítói pályát. Húszéves korától kezdve a hercegi urada-
lomhoz tartozó helységekben működött. Meglett férfikorában került 1794-ben 
Köpcsényből Szentgyörgyre, ahol iskolamester és egyúttal községi jegyző 
volt. A községi elöljárókkal azonban folytonos ellentétben állott, amiért 
1801-ben állásából elmozdították. Kérésére a hercegi uradalomnál nyert 
alkalmazást, mint a márci fatelep irnoka. Lisztnek ekkor már 12 gyermeke 
volt. Csekély fizetéséből (évi 67 forint, 9 mérő búza, 27 mérő rozs, 4 akó 

1 A hercegi levéltár zenei osztályának eddig ismeretlen iratanyagát (Acta musi-
calia, rövidítve : A. m.) Esterházy Pál herceg engedélyével használtuk fel. 

2 L. Somssich Andor, Liszt Ferenc élete, 1925. 5. l. 
3 Ami a név írását illeti, megjegyezzük, hogy nevét mindig «st»-vel írta. Fia már 

kivétel nélkül «sz» betűt használt. 
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bor, 6 öl fa) nagyszámú családját alig tudta eltartani. Erre való tekintettel 
1806-ban nagymartoni majorosgazdának léptették elő. Ezt az állást is csak 
rövid ideig tölthette be, mert hanyagságából eredt szabálytalanság miatt 
1812-ben a hercegi szolgálatból elbocsátották.1 

Nehéz napok következtek ezután Lisztre. Az ekkor már 14 gyerme-
kes családapa seholsem tudott megfelelő álláshoz jutni. Egyideig fiánál, 
Ádámnál lakott, aki ekkor már szintén hercegi alkalmazott volt és Dobor-
jánban lakott, majd Nicky gróf faiszi birtokán és Lichtenstein hercegnél 
volt ideiglenesen gazda. A nincstelenség e keserves időszakában számtalan-
szor fordult kérvénnyel a hercegi uradalomhoz, hogy vegyék vissza a szol-
gálatba, de kérelmét nem teljesítették. Csak egy alkalommal kapott 6 forint 
alamizsnát végső nyomorára való tekintettel.2 

Sok viszontagság és nélkülözés után végre 1819-ben a pottendorfi 
hercegi posztógyárban nyert állandó alkalmazást mint gyári munkás. 

A pottendorfi uradalmat Miklós herceg 1802-ben Stahrenberg gróf-
tól vétel útján szerezte. A régi kastélyt átépíttette és gazdag képtára egy 
részét is ide helyezte. A nagyszerű kastélyt és az azt körülvevő gyönyörű 
parkot utóbb annyira megkedvelte, hogy a nyári időszakot Pottendorfon 
szokta tölteni. A várban külön plébániát alapított és úgy kívánta, hogy 
vasárnaponként és ünnepnapokon a várkápolnában zenés mise legyen. 
A sors úgy hozta magával, hogy az orgonás teendőivel éppen Liszt Ádámot 
bízta meg, akinek ezért a szolgálatáért fizetésén kívül 150 forintot utalt ki.3 

Liszt buzgón megfelelt megbízatásának : műkedvelőkből ének- és zene-
kart szervezett. Buzgalma a herceg helyeslésével találkozott, aki a kismar-
toni nagyzenekarnál felesleges hangszereket szívesen átengedte az újonnan 
alakult pottendorfi zenekar számára. 

Kismartonban Hummel János még az 1800-as évek elején egy fiú-
énekesintézetet szervezett, mely arra volt hivatva, hogy a templomi vegyes-
kar felső szólamainak éneklésére fiúkat képezzen ki, hangjuk elvesztése 
után pedig a tehetségesebb hangszerjátszókból használható zenekari tagokat 
neveljen. Ehhez hasonló énekiskolát akart Liszt is Pottendorfban létesí-
teni. Elő is terjesztette ezirányú kérelmét, de terve nem valósulhatott meg, 
mert Fuchs János, akkori hercegi karmester, nem tartotta őt elég képzett-
nek arra, hogy tanítványainak az éneklésben kellő oktatást nyujtson s 
így az iskola nem tölthette volna be rendeltetését, mert azt semmi szín 
alatt sem tartotta megengedhetőnek, hogy egy hercegi templomban a hívek 
gyenge vagy egyenesen rossz zenét hallgassanak, mert már mindenki hozzá-
szokott ilyen helyeken kifogástalan zene élvezetéhez. A karmester inkább 
azt javasolta a hercegnek, hogy nagyobb ünnepségek alkalmával Kismarton-
ból küldjön énekeseket és zenészeket kisegítőkül Pottendorfba, vagy akár 
az egész kart rendelje oda.4 

A fiúénekesiskola tervének meghiúsulása nem kedvetlenítette el Lisztet, 
szerényebb keretek közt azért megvalósította elgondolását. Szorgalmával 
és odaadásával kiérdemelte egyházi felettesei elismerését és dicséretét, 

1 Szegődménykönyvek 1801-ből és a XIX. század elejéről. — A. m. 4168—95., 
1999., 248., 3044., 3139. sz. 

2 A. m. 3221., 3232., 4195—97. sz. 
3 Meller S., Az Esterházy képtár története. 1915. XLIX. l. — A. m. 4198—4200., 

3272., 3495. sz. 
4 A. m. 3299., 3302. sz. 
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Miklós herceg pedig azzal jutalmazta meg buzgó törekvését, hogy 1822-ben 
az addigi 150 forint fizetését 100 forinttal felemelte, a zenekar részére pedig 
vonós és fúvós hangszereket adott.1 

Lisztnek ebben az időben a templomi zene szolgáltatása lehetett már 
egyedüli elfoglaltsága. Évi 250 forint fizetése a környékbeli orgonisták 
fizetéséhez viszonyítva igen sok volt, mert például a hasonló szolgálatot 
teljesítő pottendorfi tanító fizetése csak évi 45 forintot tet t ki, a mödlingi 
szakképzett orgonista pedig évi 170 forintot kapott, jóllehet az ottani temp-
lomi kar a vidék elismerten legjobb együttese volt. A pottendorfi egyházi 
zenélés természetesen csak a legszűkebb keretek közt mozgott és egy mű-
kedvelő együttes művészi teljesítményein alig emelkedett felül, bár Liszt 
a maga részéről minden lehetőt elkövetett, hogy a kar tagjai minél töké-
letesebb tudásra és gyakorlatra tegyenek szert. Különösen a gyermekek 
énektudását iparkodott fejleszteni, velük foglalkozott legtöbbet és legszí-
vesebben. A gyermekkar már népes családjából is kitellett volna, hisz gyer-
mekeinek száma ezidőben már húszon felül volt. Egyik beadványában 
meg is említi, hogy valamennyien zeneértők. Az énekesfiúkat vasárnapon-
ként lakásán szokta összehívni, ahol egy silány zongora mellett tanítgatta 
őket. Mivel zongorája annyira rossz volt, hogy éneklés közben annak hang-
ját nem lehetett hallani, kérésére Miklós herceg egy jobb hangszert enge-
délyezett neki használatra, amit utóbb, egy véletlen esetből kifolyóan, oda 
is ajándékozott neki. A kismartoni ferences gvárdián ugyanis szintén egy 
zongorát kért a hercegtől, aki, megfeledkezve Lisztről, éppen az annál levőt 
szánta a gvárdiánnak. Midőn Liszt erről értesült, kérte a herceget, hagyja 
nála a hangszert, mert arra igen nagy szüksége van. A herceg rendelkezé-
sére azután mindegyikük ajándékba kapott egy zongorát. Liszt megkapta 
a nála levőt, a gvárdián pedig egy díszesebb kivitelűt.2 

Liszt gyermekeinek zenei nevelését sem hanyagolta el. Ádám, Ferenc 
atyja zongorát és zeneszerzést tanult, Edvárd pedig, aki később Bécsben 
jogot és filozófiát végzett, 12 éves korában már oly ügyesen zongorázott, 
hogy tudását az atyjának ajándékozott zongorán a hercegnek is be akarta 
mutatni.3 

Közel húsz éven keresztül végezte Liszt Ádám az orgonás teendő-
ket, egészen a pottendorfi várplébánia 1837-ben bekövetkezett megszün-
tetéséig, mely alkalommal a zenei együttes is feloszlott és állásának meg-
szüntetése is szóba került. Liszt, bár ezidőben már 80 éven felül volt, de — 
úgy látszik — még mindig elég erőben, hogy teendőit elláthatta. Magas 
korára való tekintettel az egyébként is vagyontalan aggastyánnak, ki fize-
tése beszüntetésével igen szomorú helyzetbe került volna, a herceg meg-
hagyta az addig élvezett teljes járandóságát. Liszt hátralevő napjait mint 
hercegi kegydíjas töltötte Pottendorfon, 89 éves korában bekövetkezett 
haláláig. Meghalt 1844 augusztus 8-án. Háromszor nősült és e házasságok-
ból 27 gyermeke született.4 

1 A. m. 3530., 3319. sz. 
2 A. m. 3321., 3551., 3330., 4201—2. sz. 
3 A. m. 3704. sz. 
4 A. m. 3674., 3771., 4203., 3782., 3796., 3834., 3852—3., 3857. sz. — Fiai közül 

Antal órásmester volt Bécsben. Midőn 1817-ben felszabadult, atyja az uradalomtól 25 
forintot kapott. Az 1840 körül elhúnyt Ferenc váci püspökségi kasznár volt Nógrádon. 
Lajos a Ferdinánd császárról elnevezett huszárezredben szolgált 1845-ig. A katonaságot 
elhagyva az uradalomnál keresett alkalmazást. — A. m. 4219—21. sz. 
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Az a zenei rátermettség és tehetség, mely a pottendorfi orgonistá-
ban megvolt, nagyobb mértékben nyilvánult meg fiában, Ádámban, Ferenc 
atyjában, aki 1777-ben született a mosonmegyei Nemesvölgyön. Életének 
javarészét mint hercegi gazdasági tisztviselő töltötte el és ez az aránylag 
rövid életpálya tele volt küzdelmekkel, nemes törekvésekkel előbb a maga, 
utóbb pedig fia érdekében. 

Liszt Ádám zenész szeretett volna lenni, de a szűkös családi viszo-
nyok korán gyakorlati és megélhetést biztosító életpályára kényszerítet-
ték. Középiskoláit még elvégezhette, de filozófiai tanulmányait az első 
év után abba kellett hagynia. Iskolai tanulmányaival párhuzamosan zenei 
képességei fejlesztését sem hanyagolta el. Hogy kinél tanult zenét, nem 
tudjuk, csak annyit sikerült megállapítanunk, hogy zeneszerzésre egy Rig-
ler nevű mester (talán Rigler Ferenc Pál pozsonyi zenetanár) tanította. 

Még nem volt egészen 21 éves, midőn tanulmányait megszakítva, 
hercegi szolgálatba állott. Pályafutását mint a fraknói uradalom gazdasági 
gyakornoka kezdte meg 1798 január elsején. Nem műveltsége hiányossá-
gának tudható be, magyarsága terhére sem róható, hogy magyarul csak 
igen keveset tudott.1 A magyar nyelv hiányos ismerete miatt nem is tudta 
betölteni a tiszttartósági írnoki állást Kapuvárott, ahova 1800 június 6-án 
nevezték ki, de ismételt kérésére már novemberben ismét Fraknóra helyez-
ték vissza. 

A gazdasági teendők elvégzése mellett Liszt mindig talált időt és 
módot arra, hogy zeneszenvedélyének hódoljon és ha már a művészi pályát 
élethivatásul nem választhatta, önerejéből igyekezett tökéletesíteni magát. 
Nemcsak a zongora-, hegedű- és gordonkajátékot gyakorolta és ért el a 
dilettantizmust meghaladó készséget, hanem zeneszerzéssel is foglalkozott, 
azonkívül basszushangjának kiképzésére is időt szentelt. 

A Kapuvárott eltöltött néhány hónap után négy évig működött mint 
tiszttartósági írnok Fraknón. Egyetlen vágya az volt, hogy Kismartonba 
kerülhessen, ahol a nagyhírű hercegi zenekar ezidőtájt második virágkorát 
élte. Haydn József állandó lakása ugyan már Bécsben volt, de gyakran 
ellátogatott még Kismartonba. A templomi zenekar élén ezidőben Fuchs János 
másodkarmester állott, Hummel János, a híres zongora virtuóz pedig mint hang-
versenymester és udvari zeneköltő működött és Schmidt Henrikkel karöltve 
a kamarazenei és operai ügyeket intézte. Liszt már 1801-ben folyamodványt 
nyujtott be a gazdasági igazgatósághoz áthelyezése érdekében. Ugyanekkor 
Miklós hercegnek egy saját szerzeményű Tedeumát ajánlotta fel egyrészt 
hódolata és köszönete jeléül, hogy az uradalomnál nyerhetett alkalmazást, 
másrészt pedig zenei tudásáról kívánt művével tanuságot tenni. Szerze-
ményét sok hangszerre írta — mondja a herceghez intézett kísérőlevelé-
ben — de ezeket mind nem tar t ja elegendőnek arra, hogy Isten dicsőségét 
és hercegének vele szemben gyakorolt kimondhatatlan jóságát eléggé kife-
jezhesse. Lisztnek tudomásunk szerint egyetlen fennmaradt szerzeményét 
a hercegi zenekar gazdag hangjegygyüjteménye őrizte meg az elkallódás-
tól.2 Liszt művét vegyeskarra és nagyzenekarra (2 hegedű, 2 oboa, 2 klari-
nét, 4 trombita, 2 kürt, gordonka, nagybőgő, üstdob és orgona) írta. Szer-

1 V. ö. Somssich i. m. 6. l. —Szegődménykönyvek mint fönt. A. m. 3359., 3363—4., 
4204—5. sz. 

2 Inventarium über die hochfürstl. Esterházyschen Kirchen-Musicalien zu Eisen 
stadt. Anno 1858. Te Deum laudamus nr. 12. — A. m. 1895., 3361., 3367. sz. 
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zeménye mint művészi alkotás számba nem jöhet, csupán többé-kevésbbé 
sikerült próbálkozásnak tekinthető. Lisztnek sokkal jobb gyakorlati muzsi-
kusnak kellett lennie, mint amilyen zeneszerző volt. 

Mielőtt Miklós herceg, aki tekintettel volt alkalmazottai zenei művelt-
ségére és a zeneértőket Kismartonban összpontosította, Liszt kérelmét tel-
jesítette volna, Fuchs karmester véleményét kérte ki, aki Liszt zenei tudá-
sát megvizsgálta. Fuchs véleménye szerint «Liszt eléggé muzikális, de a 
zenélés igazi módja előtte egy kissé még ismeretlen, amit azonban a her-
cegi zenekarban való hosszabb gyakorlat által könnyen elsajátíthat, mert 
a zenei tehetség, amint látszik, nem hiányzik nála». 

Liszt 1805 februárjában költözött Kismartonba. Boldogan foglalta 
el új hivatalát, az irodai teendőkön kívül a zenekarban mint másodgor-
donkás, az énekkarban pedig mint basszusénekes működött közre. Nagy 
volt öröme, midőn a tisztviselőknek kijáró hivatali ruha mellett a hercegi 
zenészek díszes egyenruháját is megkapta.1 

A Kismartonban eltöltött rövid néhány esztendőt lehet Liszt leg-
nyugodtabb és legmegelégedettebb életszakának mondanunk. Közelebbi 
ismeretségbe került Hummel Jánossal, akinek művészi zongorajátéka beha-
tóbb gyakorlásra ösztönözte, az elsőgordonkás mellett pedig a gordonka-
játékban tökéletesítette magát. Mint zenész, résztvett azokon a nagysza-
bású ünnepségeken, melyek ezidőtájt sűrűn érték egymást a kismartoni 
udvarnál. 1808 december 13-án Beethoven pálcája alatt a C-dur-mise elő-
adásán is közreműködött. Hivatalában és a zenekarban kifejtett szorgal-
máért a herceg rövidesen hivatali írnokká léptette elő és zenei szolgála-
taiért gyakran részesítette őt külön jutalomban.2 

Alig négy évre terjedt Lisztnek kismartoni tartózkodása. 1808 októ-
ber 3-án juhászati számadóvá nevezték ki Doborjánba. E kinevezés révén 
kedvezőbb anyagi helyzetbe került ugyan (javadalmazása évi 130 forint, 
szabad lakás, 24 mérő búza, 48 mérő rozs, 10 akó bor, 10 öl fa és 20 mázsa 
széna volt), de elszakadt Kismartontól. Doborjáni magányában a zene 
volt egyetlen szórakozása. Mindenféle hangszerrel megpróbálkozott, ami 
kezeügyébe került, de főként a zongorán sajátított el nagyobb készséget. 
A kismartoni zenészek, különösen Hummel, gyakran megfordultak házá-
ban, ahol szívesen együttmuzsikáltak vele. Nem változott a helyzet akkor 
sem, midőn 1810-ben megnősült, nőül véve Lager Annát, egy kremsi keres-
kedő leányát, aki kevésbbé viseltetett vonzalommal a zene iránt.3 Liszt 
neve zenei tudása révén csakhamar ismert lett nemcsak a környéken, hanem 
távolabbi vidéken is. A nála rendezett magasszínvonalú kamarazeneesté-
ket bécsi zenebarátok is szívesen látogatták.4 

Ilyen környezetben teltek el az 1811 október 22-én született Ferenc 
gyermekévei, aki már zsenge gyermekkorában élénk érdeklődést mutatott 
a zene iránt. Liszt különös örömmel fedezte fel fiában a zenei hajlamot 
és maga vezette őt be a zongorajáték elemeibe. A kis Ferenc bámulatos 

1 A. m. 2025., 2074., 3381—3., 1464., 2091., 3403., 2106., 2114. sz. 
2 A. m. 3396., 2425. sz. 
3 A. m. 4207., 2842., 2440. sz. 
4 Liszt csak két évig volt távol Doborjántól. 1813-ban Pomogyra, onnan 1814-ben 

Boldogasszonyba helyezték át, rá egy évre azonban ismét Doborjánba került vissza. Házá-
ban a zenészeken kívül más művészek is megfordultak. Egy festő 1819-ben megfestette 
arcképét, amint spinét előtt ül. A kép felirata : «Franz Liszt's Vater und Lehrmeister am 
Spineth, worauf Franz Liszt lernte. Raiding, 1819». Eredetije a Nemzeti Múzeumban. 
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fogékonysága korán arra az elhatározásra jut tat ta , hogy fiából zenészt 
nevel. E tekintetben felesége ugyan nem volt egy nézeten vele, mert ő inkább 
papnak, mint művésznek szánta egyetlen fiát és szinte örült, midőn férje 
az oktatást a kisfiú szervezetének rendkívüli gyengesége miatt időnkint 
megszakítani kényszerült. Egy alkalommal a gyermek állapota oly válsá-
gosra fordult, hogy a koporsót is megrendelték számára. 

Az apa aggodalomteli gondjai gyermeke miatt korán megkezdődtek. 
Ferenc csak nyolc éves volt, de már olyan tökéletesen zongorázott, hogy 
atyja egy Bádenben tartandó nyilvános hangverseny keretében kívánta 
őt bemutatni. Mivel tisztsége állandóan Doborjánhoz kötötte, 1819 július 
havában 8—10 napi szabadságot kért, amit meg is kapott és így igen való-
színűnek tartjuk, habár egyéb adattal igazolni módunkban nem áll, hogy 
Liszt Ferenc első nyilvános hangversenye 1819 augusztus havának máso-
dik felében vagy szeptemberben lehetett a Bécs melletti Bádenben. A kapott 
szabadságból juthatott idő a soproni fellépésre, melyen Miklós herceg is 
megjelent és a hangverseny végeztével a kisfiút ölébe emelte és 50 darab 
arannyal ajándékozta meg.1 

A siker Liszt Ádámot arra buzdította, hogy fia zenei kiképeztetése 
érdekében minden lehetőt elkövessen. Arról igen korán meggyőződhetett, 
hogy fia tőle újat nem tanulhat, azért Bécsbe szerette volna őt küldeni, 
ahol elsőrangú mestert óhajtott fia tanítójául. Szándéka azonban anyagi 
nehézségek miatt nem valósulhatott meg mindjárt. Ahhoz ugyanis módja 
nem volt, hogy fiát egyedül küldje a császárvárosba, mert szerény fizeté-
séből ilyen kiadásra nem telhetett, maga pedig nem hagyhatta el családja 
megélhetését biztosító vidéki állását, hogy Bécsbe költözzék. Kérvénnyel 
fordult tehát Miklós herceghez terve megvalósítása érdekében. Nagyobb 
anyagi támogatásra nem tartotta magát méltónak, csupán azt kérte, helyez-
zék fel Doborjánból Bécsbe, mint hercegi tisztviselőt. 

Kérése Szentgály János akkori jószágkormányzó és udvari tanácsos 
személyében jóindulatú pártfogóra talált. Szentgály előzetesen megtárgyalta 
az ügyet Fuchs karmesterrel, Liszt jóismerősével és csak azután terjesz-
tette elő a hercegnek javaslatát. Az kétségtelen volt előtte is, hogyha Ferenc 
egyedül menne Bécsbe tanulni, az atyjának elviselhetetlen terhet jelen-
tene, mert az ellátás legszerényebben is évi 5—600 forintba kerülne. Egy 
komoly és tapasztalt zenemester 5 forinton alul leckét Bécsben nem ad. 
Ha hetenként csak három órát is venne a kis Liszt, amire pedig okvetlen 
szüksége volna, azért 780 forintot kellene évenkint kiadni. Az ellátás és 
tanítás tehát már magában véve évi 1400 forintba kerülne, hol van akkor 
még a nyelvmester fizetése, hangjegyek beszerzése és a ruházkodási költ-
ségek ! Szentgály azonban még így is kétségesnek vélte, hogy a kívánt cél 
elérhető lenne, mert nagyon megfontolandónak tartotta, hogy egy ilyen 
tehetséges gyermeket, akinek megbízható felügyelőre és irányítóra van szük-
sége, szabad-e teljesen idegenekre bízni. Sokkal inkább kivihetőnek gon-
dolta Liszt tervét olymódon, ha a herceg Bécsbe helyezné őt. Erre azon-
ban ezidőtájt nem volt alkalom, mert a bécsi udvartartásnál minden hely 
be volt töltve. Szentgály jóindulatát az ügy iránt mi sem mutatja jobban, 
minthogy ennek dacára Liszt áthelyezését javasolta a hercegnek olyformán, 
hogy számára egy új állást létesítene az ottani pincészetnél, bár ez a javas-

1 Magyarország és a Nagyvilág, 1873. 45. sz. — A. m. 3493. sz. 
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lata ellenkezett egy rendelettel, mely már azt is megtiltotta, hogy a vezető 
állásban levő tisztviselők csak állást is ajánljanak valakinek, vagy bárkit 
állás betöltésére felszólítás nélkül előterjesszenek. 

Liszt kérelmével kapcsolatosan egy igen érdekes indítványt is tett 
Szentgály. Azt tanácsolta ugyanis, hogy a herceg vállalja magára a kisfiú 
kitaníttatásával járó összes költségeket, de ennek fejében Liszt Ádám fia 
nevében kötelezze magát arra, hogy mindaddig, amíg a reáfordított össze-
get a hercegi kincstárnak vissza nem téríti, kizáróan a hercegi ház szolgá-
latában marad. Szentgály, úgylátszik, tisztában volt a kis Ferenc rendkí-
vüli képességeivel, talán nagyrahivatottságát is sejtette és személyében 
egy második Haydn Józsefet kívánt szerezni. 

Miklós herceg Liszt kérelmét az előterjesztés alapján nem találta tel-
jesíthetőnek, de megígérte, hogy mihelyt alkalom kínálkozik, áthelyezi őt 
Bécsbe. Szentgály előbb elmondott tervét a herceg nem tette magáévá. 

Liszt az áthelyezése iránti kérelmével egyidejűen lehetőséget kért 
arra is, hogy fiát a hercegnek Kismartonban bemutathassa. E bemutat-
kozás az ottani vadászatok alkalmával egybegyűlt előkelőségek előtt 1819 
szeptember havában történt meg.1 

A bécsi tervek tehát egyelőre nem valósulhattak meg, Liszt Dobor-
jánban maradt. 1820 április 13-án megismételte áthelyezése iránti kérel-
mét. Folyamodványában elmondja, hogy már teljes vagyonát fiára áldozta 
éspedig nem eredménytelenül : fia Bach, Mozart, Beethoven, Clementi, 
Hummel, Cramer és mások műveit a legnagyobb könnyedséggel, még a 
legnehezebb darabokat is lapról, első látásra, szigorú ütemben, hibátlanul 
le tudja játszani. De ha fia nem betegeskednék annyit és alkalma nyílnék 
alaposabb tanításban részesülni, biztosra veszi, hogy eddig még nem hal-
lott tökéletességre tenne szert. 

Liszt nemcsak saját vagyonkáját, hanem feleségéét is Ferencre köl-
tötte. Iparkodott minden jobb zongoraművet beszerezni. Ferenc kótagyüj-
teménye ezidőben több mint 1100 lapból állott, amiért atyja nagy összeget, 
486 forintot adott ki. Liszt Ádám házasságkötése alkalmával egy zongo-
rát vásárolt Bécsben, mely a falusi nedves lakásban hamarosan tönkre-
ment. 1819-ben új hangszert vett, de ez is csakhamar hasznavehetetlenné 
vált. Egyetlen megmaradt értéktárgyát, a több mint 400 forint értékű 
arany ismétlőóráját volt kénytelen értékén aluli áron eladni, csakhogy fia 
számára új zongorát vehessen.2 

A kivezető utat nyomasztó helyzetéből egyedül a Bécsbe való áthelye-
zésétől várta. Egyévi fizetésnélküli szabadságot kért, midőn az áthelye-
zés elé ismét akadályok gördültek. Kész volt pénzzé tenni még megmaradt 
bútorait és állatait, azonban még így sem remélte, hogy a fia taníttatásá-
val felmerülő összes kiadásokat fedezni fogja tudni, azért legalább szabad 
lakást kért Bécsben és egy kis anyagi támogatást. Végső esetben azonban 
még állásáról is kész lett volna lemondani és minden segítség nélkül Bécsbe 
költözni, csupán azt kérte, hogy a herceg fogadja vissza azután szolgálatába.3 

Miklós herceg ezúttal teljesítette Liszt kérését, habár nem oly mérték-
ben, mint azt a kérelmező gondolta. Megengedte neki ugyanis, hogy állomás-
helyét egy évre elhagyhassa és Bécsbe mehessen, támogatásul évi 200 forintot 

1 A. m. 170., 4213. sz. 
2 A. m. 3500. sz. 
3 A. m. 3279. sz. 
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rendelve számára. Megengedte továbbá azt, hogy amennyiben a fiába helye-
zett reménye nem valósulna meg, az egy év eltelte után állását ismét elfoglal-
hassa. A hercegnek a kisfiúval szemben támasztott aggodalmára annak állandó 
betegeskedése és gyenge szervezete adhatott okot. Ebben a körülményben, 
melyhez hozzájárulhatott a csodagyermekekkel szemben táplált és sok 
esetben beigazolódott kételkedés, leli magyarázatát, hogy Liszt nem részesül 
bőkezűbb támogatásban. 

Liszt a kapott szabadságot nem tudta felhasználni. Atyai szíve teljes 
szomorúságával jelenti feljebbvalóinak, hogy a herceg iránta tanusított 
kegyességét a maga javára fordítani nem tudja, tervét kénytelen egészen 
elejteni és lemondani arról az álomról, hogy fiát valaha nagy emberek sorában 
láthassa. El akarja felejteni addigi törődését, a rengeteg áldozatot, felhagy 
minden reményével és fia számára más hivatást fog választani. Milyen érzel-
mek uralkodtak az önfeláldozó atya szívében, azt nehéz volna szavakba 
foglalni.1 

A Liszt-életrajzokban kivétel nélkül olvasható a magyar főuraknak a 
kis Ferenc 1820 november 26-i hangversenye alkalmával elhangzott «vitam 
et sanguinem» felkiáltása : a hatévre szóló ösztöndíj önkéntes felajánlása. 
A kis művész elragadó játéka kiválthatott olyan lelkesedést, mely nagyobb 
áldozatok hozásától sem rettent vissza. A hirtelen lelkesedésben tet t ígéret, 
és annak beváltása nem járt azonban együtt. Nem tudjuk ugyanis elképzelni, 
hogy — amint később látni fogjuk — Liszt Ádám még éveken keresztül esede-
zik a hercegi támogatásért és szinte úgy tűnik fel, hogy vágyainak teljesülése 
csupán a bécsi lakáson fordul meg, ha ugyanakkor 600 forintos ösztöndíjjal 
rendelkezik. A Pozsonyban megajánlott támogatás tehát egyelőre csak alapot 
adhatott a reménységre, növelhette a bizalmat a jövő nehézségeivel szemben, 
semmint segítséget jelentett az adott nehéz helyzetben.2 

A kis Liszt neve ekkor már Bécsben is ismert volt. Liszt Ádám 1821 
márciusában felszólítást kapott több bécsi előkelőségtől, hogy fiát nyilvános 
hangversenyen szerepeltesse. Liszt e felszólításnak engedve, 8—10 napi sza-
badságot kért erre a célra. Kérvényében elmondja, hogy fia bőséges tudással 
rendelkezik, «a szükséges zenei fegyverzettel fel van vértezve», biztosra veszi 
tehát, hogy általános tetszésre fog találni és a zongorajátszók legjobbjai előtt 
is tekintélyre fog szert tenni. Midőn a szabadság iránti kérelmét beadta, még 
nem tudta a hangverseny biztos időpontját. Szabadságát április hóra kérte, 
9—17 vagy 24—30 közti időre. Miklós herceg nem zárkózott el a kérés teljesí-
tése elől s így a tervezett hangverseny, Liszt Ferenc első bécsi szereplése elé 
akadály nem gördült.3 

Az apa előtt lépésről-lépésre világosabban tűnt ki fia nagyrahivatott-
sága. Újra megkísérelte régi terve keresztülvitelét, hogy fiát Bécsben taníttat-
hassa. 1822 márciusában egyévi szabadságot kért, amit meg is kapott. A her-
ceg ezúttal is évi 200 forintot biztosított neki. Liszt hálásan köszönte a kapott 
kegyet: fia előmenetelét, bel- és külföldi sikereit nem a maga, hanem a her-
cegi ház dicsőségének fogja tartani, mert a herceg nagylelkűsége révén lesz 
csak képes terveit megvalósítani.4 

1 A. m. 3506. sz. 
2 Állítólag Miklós herceg is adományozott három évre terjedő ösztöndíjat Lisztnek, 

Diabelli bécsi zeneműkiadó ajánlatára. L. Vasárnapi Ujság, 1891. 22. sz. 
3 A. m. 3510. sz. 
4 A. m. 3279., 3531. sz. 
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Liszt a kapott szabadságot, bizonyára nem kis gondok közepette, 
igénybe is vette. 1822 május 8-án elhagyta Doborjánt és Bécsbe költözött, 
ahol a «Zöld sündisznóhoz» címzett vendégfogadóban, a Stiftgasse 92. szám 
alatt bérelt lakást, az első emelet utcai részén.1 Liszt kezdetben Hummelt 
szemelte ki fia tanítójául, de enneK anyagiassága a Liszttel szemben táplált 
barátságnál nagyobb lévén, egy Lajos-aranyat kért óránként. Liszt ezt 
sokalva, Czerny Károlyhoz fordult, alá teljesen díjtalanul vállalta a kis fiú 
tanítását, az elért eredményben látva fáradozásának bőséges jutalmát. Salieri 
Antal, császári udvari karmester, akinél Ferenc zeneszerzést tanult, hasonló-
képpen önzetlenül fáradozott. Midőn Salieri, — mint azt maga írja a herceg-
hez intézett egy levelében2 — a kis fiút első alkalommal hallotta lapról ját-
szani és rögtönözni, annyira meglepődött, hogy azt hitte, álmodik. Megtudva 
Liszt Ádám szűkös anyagi helyzetét, a legnagyobb örömmel vállalkozott arra, 
amint azt másoknak is többízben megtette, hogy fiát tisztán barátságból 
tanítsa. 

Bár Liszték a legegyszerűbben éltek Bécsben, az akkor még külvárosi 
lakásra is alig tellett. A belvároson kívül való lakás pedig nagy hátránnyal 
járt nemcsak azért, mert az ide-oda való járással sok idő veszett kárba, hanem 
a kedvezőtlen időjárás miatt Ferencnek sok leckét kellett elmulasztania, nem 
kockáztathatván a rossz időben egyébként is gyenge egészségét. Liszt Ádám 
azonban, anyagi okok miatt a belvárosban, ahol Ferenc tanárai laktak, lakást 
bérelni nem tudott, hiszen összes vagyona 162 forint 30 krajcár volt, a 8 darab 
arany dukáton kívül, amit fia egyenként kapott ajándékba. Ismét Miklós 
herceghez fordult tehát, kérve őt, engedélyezzen neki szabad lakást az egyik 
hercegi házban és anyagilag is támogassa, mert sohasem rettegett annyira, 
hogy egy szép napon krajcár nélkül fog állani, mint itt a pénzfaló Bécsben. 
A magával hozott pénzét már mind elköltötte, segítséget egyedül a hercegtől 
remél. «Sok éjszakát töltök álmatlanul — írja a hercegnek — és tiszta lelki-
ismerettel állíthatom, hogy néha majd eszemet vesztem, ha előbbi oly boldog 
és mostani annyira szomorú helyzetemre gondolok.» 

Ez alkalommal Salieri is meleghangú levelet intézett Miklós herceghez. 
Talán ennek az ismételt kérelemnek lett az eredménye, hogy Liszték október-
ben már a belvárosban laktak, a Krugerstrasse 1047. szám alatt, a második 
emeleten.3 

Az engedélyezett egyévi szabadság komoly munka közt igen hamar 
eltelt. A kis zongoraművészt mindenki ismerte és csodálta Bécsben. Liszt csak 
egy alkalommal hagyta el a várost, midőn 1822 december 18-án engedélyt 
kapott, hogy fiával Pozsonyba mehessen, bizonyára hangversenyezés céljából. 
A magyar mágnások által felajánlott ösztöndíjra, úgy látszik, csak most szá-
míthatott valójában és így a külföldi tanulmányútnak akadálya nem volt. 
1823 áprilisában Liszt azzal a kérelemmel fordult a herceghez, hogy szabad-
ságát még két évvel megtoldhassa. A hercegi uradalomban eddig szokatlan 
kérése azonban nem teljesülhetett, csupán azt engedték meg neki, hogy a 11 
éves Ferenccel Bécsből Budapestre utazhat.4 A május elején megtartott buda-
pesti hangverseny keretében vett búcsút azután honfitársaitól a kis Liszt, 
mielőtt világhódító művészi útjára indult volna. 

1 A. m. 4215—16. sz. 
a A. m. 3325. sz. 
8 A. m. 4217. sz. 
4 A. m. 3546., 3549., 4215. sz. 
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A budapesti hangverseny után Liszt Ádámot felszólították, hogy fog-
lalja el állását, különben azt mással fogják betölteni, mert felettesei véle-
ménye szerint már éppen eléggé részesült a hercegi kegyben ; egyébként is úgy 
tapasztalták, hogy az utóbbi időben hivatalát már nem az előbbi buzgalommal 
töltötte be és nem láttak semmi reménységet arra nézve, hogy Liszt az eset-
leges kétévi szabadság után, ha fia egyáltalában életben marad, munkakörét 
a jövőben rendesen fogja ellátni, mert szellemét kizáróan saját anyagi jóléte 
és a zene foglalkoztatja. Ez volt a hivatali felettesek véleménye az egykor szor-
galmáról mintaképnek tekintett tisztviselőről és fia érdekében még önmagát 
is feláldozni kész atyáról.1 

Liszt az elutasító válasz dacára ismételten a herceghez fordult. Utolsó 
megható írását érdemes elolvasnunk : 

«Főméltóságú Herceg ! Legkegyelmesebb Uram ! 
Gyermekem iránti szeretetből, hogy őt a tudományokban nevelhessem 

fel, nyugalmamat és vagyonomat feláldoztam abban a legédesebb reményben, 
hogy magas támogatása révén megkezdett és már eddig jelentős mértékben 
elért kiképzését külföldön folytathassam és tökéletesíthessem, hogy a hazai 
művészek számát gyarapíthassam és fiamat az enyészetnek alá nem vetett gaz-
dagsághoz juttassam, amiáltal mind magamagának, mind pedig hazájának 
hasznára lehet. 

Ilyenformán úgy gondoltam, hogy mindent megtettem, amire a ter-
mészeti és erkölcsi törvények a szülőket kötelezhetik. 

Az isteni gondviselésnek kell számtalanszor megköszönnöm, hogy az ügy 
várakozásom dacára még mindig jól ment és sohasem volt okom az eddig 
jelentős mértékben hozott áldozatom megbánására. Az uradalmi igazgatóság 
2803. számú rendeletével azonban, melyből benyujtott kérésem teljes elutasí-
tásáról értesültem, rettenetes felfordulás állott be, mert ez nemcsak azzal 
fenyeget, hogy eddigi megfeszített munkám kárba vész, hanem azzal is, hogy 
a hercegi kegy megvonatik tőlem. 

Ha az engem körülölelő, fejem felett lebegő szerencsétlenség megvaló-
sulna, akkor valóban bánnom kellene munkám megkezdését és kétségbe 
kellene esnem a szomorú vég miatt. 

Ha mindkettő talán be is következett volna, az a vigasztaló gondolat, 
hogy minél közelebbi és rettenetesebb a veszély, annál biztosabb a segély, 
mégsem száműzetnék mélyen lesujtott lelkemből. Ez a boldog tudat erősít 
engem ezalatt és ad új erőt ahhoz, hogy Főméltóságod trónusa előtt mégegy-
szer segítségért és megmentésemért könyörögjek. 

Mélységes hódolattal és tisztelettel bátorkodom azért mégegyszer térden 
állva kérni, kegyeskedjék Főméltóságod magas kegyeibe ismét visszafogadni 
és vállalkozásom érdekében kétévi szabadságot engedélyezni és egy bizonyít-
ványt részemre kiadni kegyeskedjék, amellyel a kormányzóságnál útlevelet 
szerezhetek. 

Mélységes hódolattal és tisztelettel legalázatosabb kérésemet megismé-
telve, vagyok Főméltóságodnak alázatos könyörgő szolgája Liszt Ádám. 
Bécs, 1823 július 31».2 

Csak miután ennek a kérésnek sem volt foganatja, kényszerült Liszt az 
uradalomnál 22 éven keresztül viselt állásáról lemondani, miáltal a hercegi 
házzal való összeköttetése is megszakadt. Még tanuja lehetett fia párisi és 

1 A. m. 3550. sz. 
2 A. m. 3552. sz. 



518 

londoni nagy sikereinek, ahova elkísérte őt. A korai halál a franciaországi 
Boulogneban szólította ki az élők sorából, 50 éves korában, 1827 augusztus 
28-án. 

Liszt Ferenc mindig hálásan gondolt vissza atyjára, első tanítómesterére. 
Világot járó útjában nem kerülte el szülőfaluját sem. Midőn 1840-ben, Pestről 
Pozsonyba visszatért, Bezerédy tolnai követ felhívására, hogy látogassa meg 
szülőföldjét, kész volt további utazását is elhalasztani és azonnal Doborjánba 
menni, ahol az egyszerű falusiaktól ünnepélyes fogadtatásban részesülve, 
megtekintette a falut, gyermekkori emlékeinek színhelyét, bemenve atyja 
egykori lakásába is, ahol született.1 E látogatás alkalmával merülhetett fel 
benne szülőháza megvételének terve. Ez ügyben személyes érintkezésbe lépett 
Pál herceggel, aki kész volt a világhírű művész kívánságát teljesíteni, de két-
szeri kísérlet (1848, 1853) dacára sem lett a vételből semmi.2 Liszt kegyeletes 
szándéka megvalósulását talán a mostoha idők tették lehetetlenné. 

Nagy emberek életrajza szinte hiányosnak tekinthető elődeik életfolyá-
sának ismerete nélkül. Liszt Ferenc, minden idők legnagyobb zongoraművésze, 
megérdemli, hogy nagyatyja és atyja rokonszenves alakját a feledéstől meg-
óvjuk. Az érdemes elődök egyszerű életpályájának hétköznapi szürkeségére 
ragyogjon néhány sugár a még érdemesebb ivadék dicsőségének ünnepi 
fényéből. 

Hárich János. 

1 Társalkodó, 1840. 18. sz. 
2 A. m. 337., 3877., 3884., 3890. sz. 




