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• Liszt Ferenc Európája

A címlapon:
Varga Imre: Liszt Ferenc. Pécs, Püspöki palota
(Fotó: Burucs Kornélia)

2011Liszt éve volt. Ünneplésekkel. Értelmiségiek: pompás kiállí-
tásokkal, koncertekkel; állam: a Liszt-év meghirdetésével,
létesítmény-elnevezéssel. A közönség: mindezt szerette, tu-

domásul vette, hogy Liszt, igaz, nem tudott magyarul, de magyarnak vallotta ma-
gát, s mi is ma annak tartjuk, szomszédaink pedig németnek, sõt osztráknak tart-
ják, mert német volt anyanyelve, a franciák is sajátjukként beszélnek róla, mert a
francia volt kedvelt érintkezési nyelve. S az Európai Unió is magáénak vallhatná.
Mint a jövõ európai értelmiségének elõfutárát.

Most jövünk mi, a történészek. Beszéljünk a zene, a mûvelõdés társadalomtör-
ténetérõl. Mert: az 1811–1886 közötti háromnegyedszázad nem csak a polgári
társadalom kibontakozásának ideje, Liszt maga is az új eszmények tevékeny ala-
kítója, a modern európai polgári mûvész-tudós réteg jellegzetes egyénisége. Ve-
zéregyénisége. A vállalkozó, vagyonosodó, eredményeire, gazdagságára büszke
polgár társadalmi uralma épül ki a korban. Elfogadottá válik: a munkaszervezet-
ben – hivatalban, üzletben, termelésben –, a társasági életben az elõmenetel
alapja a szakértelem, az egyéni tehetség. Kifejlõdnek az európai polgár új maga-
tartás-gyakorlásának fórumai: nemcsak az egyéni képviseleten alapuló politikai
pártok és parlamentek, hanem a napi civil összejövetelek magánintézményei, a
klubok, egyletek, társasági körök, alapítványok. Ahol az állami ellenõrzõ admi-
nisztrációtól függetlenül szabadelvûen viselkedhetnek, jártathatják szájukat. Ahol
maguk alkotta szokásrendek – az érintkezés új szabályai – uralkodhatnak. Be-
széljünk arról a polgárról, így Lisztrõl is, akinek eszménye: a mindenre nyitott-
ság, az elõítéletek nélküli kapcsolatépítés. Beszéljünk a magánvagyon, a tulajdon
érinthetetlenségérõl, amelynek közhaszna nemcsak az, hogy adózik, hanem az,
hogy a tulajdonos eltartója az új érintkezési és találkozási színhelyeknek. Nem-
csak belépõjegyeket vesz a társasági élet újfajta rendezvényeire, a koncertekre,
kiállításokra, hanem mecénásként új alapításokat is tesz, nemegyszer közcélú
iskolákra, mûvelõdési-szociális intézményekre. És fogyasztója az új kulturális esz-
közkultúrának – könyvnek, hangszernek. Otthonát is ezekkel szereli fel.

Beszéljünk a szolgáltató polgári állam kifejlõdésérõl. Az állami iskolák – az
anyanyelvi képzés otthonai – mellett a község és az állam tervezteti-építteti a
nemzeti kultúra új színtereit, a közkultúra reprezentatív épületegyütteseit: a mú-
zeumokat, színházakat, közkönyvtárakat, opera- és koncertházakat, sõt a kultu-
rált szabadidõ-töltés színhelyeinek – a népparkok, szórakozóhelyek – sorát. A
polgár képzésének, önképzésének és idõmúlatásának új helyei.

Beszéljünk a múltról, gondoljunk a jelenünkre. Játékból. Beszéljünk az elmúlt
kétszáz év polgári életeszményeirõl. De: közben gondoljunk – komolyan – jele-
nünkre, az elmúlt húsz esztendõ kelet-európai újrapolgárosodására. Közéletre –
ahol éppen kivesznek az imént újraéledõ civil társadalom kezdeményei, a polgári
körök, az alapítványok – s civil szervezetek helyett pártéletek lesznek a polgári
közügygyakorlás maradék fórumai. Gondoljunk a klasszikus polgári szakértelem-
igényre ma, amikor a személyi és politikai technikák lesznek az érvényesülés elõ-
mozdítói… Gondoljunk a vagyonok, a magántulajdon közhasznára – akkor, ami-
kor az állam (kényszerûségbõl?) új gondoskodási, államosítási programokat hir-
det szerte Európában… Gondolunk a klasszikus európai polgár leleményére, kí-
váncsiságát csiszoló általános mûveltségének egyéni hasznára, és közben komo-
lyan reménykedünk abban, hogy korunkban a kulturális és a közéleti eszközök
demokratizálása, a „mindenkinek hozzáférhetés” nemcsak a „bunkóság” kultu-
szát, a társasági életkeretekben az internetes felelõtlen „anyázást”, az utca ural-
mát hozza ránk, hanem a közmûveltség és a polgárok versenyképességének
emelkedését is. Ahogy Liszt korában is... Mindehhez egy kérdõjel…
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