
Nem csalás! Nem ámítás! A világhírű magyar zongoraművész végre hazalátogatott! 

Fergeteges koncert a Magyar Színházban! Az Európa szerte ismert Liszt Ferenc bécsi 

jótékonysági koncertje után itthon kápráztatta el a mélyen tisztelt publikumot. A közönség 

megrészegült játékától, s a hangverseny után fáklyás menettel kísérte szállásához. De mi áll 

hazatérése hátterében? Cikkünk lerántja a leplet! Úgy látszik, hogy a pusztító pesti árvíz 

nemcsak a felelőtlen folyószabályozásokat hozta felszínre, hanem Liszt Ferenc szunnyadó 

magyarságtudatát is. Méltán tehetjük föl a kérdést, mi vala az oka annak, hogy Liszt Ferenc 

ily hirtelen hazalátogatott?  A hírek szerint csapot-papot otthagyott, még hőn szeretett 

grófnéját is, hogy rég elfeledett hazájába visszatérjen.   

Hírlapunk utána járt az eseményeknek, s csupa szívmelengető hírrel találkozott. 

Többek között fényt derített a hazaérkezése előtti történtekre. Hazánk szülötte Liszt Ferenc, 

ki   a Sopron megyei Doborjánban látta vala meg a napvilágot. Itt, édesapja Liszt Ádám, 

kitűnő zenei neveltetésben részesítette. Azonban a család, hogy a tehetséges kisgyermeknek 

megfelelő oktatást biztosítson, Bécsbe költözött. Az ifjú tehetség taníttatását, Beethoven 

egykori, igen nagy hírű tanítványa, Czerny vállalta el, ki világhírű zenészt formált a kicsiny 

fiúból. Sikereit itthon kezdte, ugyanis csupán tizenkét esztendős korában Pesten adott 

hangversenyt. Ámulatba ejtően tehetséges kisgyermek volt.  A sajtó már akkor úgy írt Liszt 

Ferencről, mint aki a művészetek mesterségében nagy dicsőségre fog szert tenni. S ez 

igaznak bizonyult, Pest után Európát is meghódította játékával.  

Évek múltán Liszt Ferenc Párizsban lelt honra, hol a zenei élet nagyjával barátságra 

tett szert. Párizsban komponált, írt, elmélkedett, természetesen zongorázott, nagy művésszé 

fejlődött.  Eme hosszú alatt nem is gondol kicsiny, messzi szülőhazájára, Magyarországra. 

Vajon mi ébresztette föl benne oly hirtelen a hazafias érzelmeket? Ily nagy vehemneciával? 

Híresztelések szerint, Liszt épp Velencében tartózkodott, mikor egy német újság címlapján 

észrevette a magyar katasztrófáról szóló híreket. Ekkor következett be ama nagy változás, 

mely csupa jó és nemes hozománnyal rendelkezett, s melyért áldja magyar hazánk az eget! 

Az elmondások szerint azon nyomban megrohanták őt kicsiny gyermekkori emlékei, hisz 

magyar hazáját utoljára tizenkét esztendősen látta. Mélyen megérintették a szörnyűséges 

árvízről szóló híresztelések, s azon nyomban Bécsbe utazott. Ekkor még nem is sejthettük 

okát, s hogy ezzel mekkora segítséget fog nyújtani magyar hazájának.  

Bécsbe érkezvén feledhetetlen koncertet adott a pesti árvízkárosultak javára. Eme 

becses tett, s pénzösszeg nagy segítségére volt a székesfővárosnak, hisz az árvíz okozta 

pusztítások mérhetetlen károkat okoztak. Ez volt a legnagyobb magánszemélytől érkezett 

adomány, amelyet a fővárosunk kézhez kapott. Liszt saját szavaival élve a katasztrófa 

előhívta benne a hovatartozási érzéseket, felébresztette benne a haza eszméjét s visszaadta 

számára a nemzeti öntudat érzését. Eme szavak minden honfitársunk szívét 

megmelengették. S folyó év telén e zseniális zongoravirtuóz végre valahára hazánkat is 

meglátogatta.  Először Pozsonyban, majd később itt Pesten is részesei lehettünk hihetetlen 

szenvedéllyel átitatott koncertjeinek. Liszt személyes kívánságára a koncertjegyeket csak 

magyar nyelven nyomták. Micsoda öröm ez nékünk, és mekkora fejlődés a magyar nyelv 

elismerése érdekében. A Magyar Színházban, a hangverseny kezdete előtt Lisztet Grill János 

karmester kantátája köszöntötte ezekkel a szavakkal: Liszt Ferenc hazád büszke rád!  A 



koncert során a zeneértő publikum különös szeretettel fogadta a magyaros dallamokat és a 

Rákóczi indulót. A közönség mely részesévé vált Liszt zenéjének nem tudta elengedni a 

művészt. Fáklyás menettel kísérték ideiglenes szállásához. Eme tömegmegmozgató aktus 

során még többen csatlakoztak az eredeti nézőközönséghez. Liszt Ferencet a haza nagyjai 

díszkarddal övezték, amelyet Liszt, mint később megtudhattuk, jelképként tisztelt. Ama 

jelképként, hogy Magyarország ez után már a művészetekben is jeleskedni fog, hisz egy 

zeneművész kezébe helyezte az oly nemes kardot. Ezek után pedig Pest díszpolgárává 

választották.  

Liszt Ferenc saját elmondása szerint eddigi élete során Franciaországot tekintette 

hazájának, de eme véletlen körülmények felébresztették benne a helyes érzést. Hont adtak 

neki, Magyarhont. Sajnálatos módon azonban Liszt nem beszéli a magyar nyelvet, hisz 

gyermekként volt itt utoljára. Ezért francia szavait Auguszt Antal báró tolmácsolta. Itthon 

tartózkodása során Liszt Ferenc többek között Széchenyi gróffal, Zichy gróffal és Batthyányi 

gróffal is ismertségre tett szert. A pesti zenei élet egyik vezető személyisége, a mindenki 

számára ismerős Festetich Leó egyengeti az útját az itthoni körökben bizonytalanul mozgó 

géniusznak. De a pesti és pozsonyi koncertjeivel még nem ért véget a művész diadalútja. 

Győr, Doborján, Kismarton és Sopron gyönyörű települései is valószínűleg kitörő örömmel 

fogadják majd az odaérkező Lisztet.  

A Pest - Buda polgárai abban reménykedne, hogy hőn szeretett zenészük 

mihamarabb visszatér, hogy újból hallhassák játékát. Igen nagy büszkeséggel tölt el minden 

szívet az, hogy egy ilyen világhírű zenészt mondhat honfitársának. Reménykedünk abban is, 

hogy legközelebb nem egy ily hatalmas katasztrófa nyomán fog a művész hazalátogatni. A 

pesti kárvallotaknak általa felajánlott összeg mindenesetre életmentő lehet, hisz van, aki 

még mindig a pusztító árvíz következményei miatt szenved.  

Liszt Ferenc Európa nagyjai közé sorolta Magyarországot, hitet adott a tehetséges 

zenészeknek és fergeteges koncerteket a hozzáértő publikumnak. Eme tetteit a haza sose 

feledi! Cikkünket Grill János szavaival zárjuk: Liszt Ferenc a hazád büszke rád! 


