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Liszt Születésnapi Fesztivál

A 200 éves évforduló alkalmából rendezett három napos születésnapi 
koncert fesztivált 2011. október 21-23-ig a Régi Zeneakadémián tartották. 

A koncertek a múzeummal szomszédos kamarateremben voltak, ami 
egy olyan különleges lehetőséget nyújtott, hogy a művészek néhány mű-
vet magában Liszt szalonjában adtak elő a mester eredeti hangszerein és 
azt vetítéssel tették láthatóvá a koncertterem nézői számára. Így lehetett 
a Liszt Ferenc Kamaratermet is Liszt egykori lakásának autentikus helyszí-
névé varázsolni. 

A fesztiválon három ősbemutató hangzott el: a teljes Faust szimfónia 
átirata, amelyet Liszt tanítványa Carl Tausig készített el, és a Gretchen té tel 
amelyet szintén Liszt nézett át, és Alexander Zellner készített el. Külön 
említést érdemel a Jeanne d’Arc a máglyán c. dala melynek kíséretét Liszt 
a különleges kombinált pianino-harmóniumra készítette el, hogy a két 
hangszer váltogatásával létrehozott különböző hangzásokkal a vers érzel-
mi ellentéteit emelje ki. Így e mű csak ezen a hangszeren adható elő, ami 
valószínűleg az 1860-as évek közepéről származik. Mindhárom mű kéz-
iratát a Liszt Múzeum őrzi.

A háromnapos fesztiválon főként azok a művészek vettek részt akiknek 
a Zeneakadémia és annak Liszt Múzeuma már régóta szívügyük, nagy-
részt zeneakadémiai tanárok, akik korábban is adtak hangversenyt a mú-
zeum javára és tették ünnepivé a múzeum programját.

*
Ünnepi köszöntőt mondott:
Devich János a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Emeritius professzora: 

Hölgyeim és uraim, tisztelt zenerajongók, kedves vendégeink!

Ismét ünnepelni jöttünk össze, az egyik legnagyobb magyar géniusz, 
Liszt Ferenc 200. születésnapjának esztendejében.

Ismét, mondom, hiszen ebben az évben Egyetemünk oktatói és hallga-
tói valamint Egyetemünk büszkesége, a Liszt Ferenc Múzeum tudós-mun-
katársai közreműködésével oly sokszor, oly sok helyen, oly sokféleképpen 
emlékeztünk a Mesterre.

Elsősorban zenével persze, de éppúgy kiállításokkal, a Helikon Kiadó-
val közösen gyönyörű kiadványokkal, legnevesebb kutatótudósaink ér te-
ke zé sei vel, előadásaival. Néhány eseményt vagy eseménysort külön is 
meg em lí tenék, amelyek ötletével, szervezésével, sikerével a Zeneakadémia 
büszkélkedhet. A magyar előadóművészek színe-java, akik sok esetben 
Egyetemünk tanárai, a világ számos helyén – Németországtól Japánig, 
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Azer bajdzsántól Finnországig, Spanyolországtól Kínáig – bizonyították 
hang versenyeken, mesterkurzusokon: tiszteljük, értjük és ápoljuk Liszt 
Ferenc örökségét. A Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara tavasszal a 
Faust Szimfónia előadásával ünnepelt. A koncerten ősbemutatóként hang-
zott még el kollégánk Dubrovay László, Liszt zsenije előtt tisztelgő Zon-
goraversenye. 

Egyetemünk zeneszerzős hallgatói 5-6 perces kompozíciókban fogal-
mazták meg, mit hallanak ki a Mester zenéjéből. E művekből összeállított 
koncertet a Budapesti Őszi Fesztivál fogadta be. Az Egyetemünkön is 
otthonra talált Nemzetközi Liszt Zongoraverseny több mint 50 résztve-
vője sokszor elkápráztató teljesítménnyel adott bizonyságot arról, hogy 
Liszt Ferenc zenéjét bárhol a világon becsülik és szeretik. A versenyzők 
között nem egy hallgatónkra figyelt fel a közönség és a zsűri.

Ugyanakkor a szakmabéli, de a zenéért rajongó középiskolás csapatok 
a Liszt Ferenc műveltségi vetélkedőn lenyűgöző felkészültséggel válaszol-
nak a kérdésekre, oldják meg a szellemes XXI. századi technikát is igény-
bevevő feladatokat, melyeknek tudományos tartalmát tanáraink állították 
össze. 

Ezt a messze nem teljes számadást nem véletlenül jegyeztem le. Bizonyí-
tani akartam vele, hogy végre egy emlékező év, melynek sikeréért össze-
fogott – megfelelő forrást biztosítva – a kulturális kormányzat és a tudá-
sa legjavát adó szakma annak érdekében, hogy Liszt szellemi öröksége 
eljusson a társadalom minél szélesebb rétegeihez.

A Liszt Ferencet ünneplő év még nem ért véget. Holnap, a születésna-
pon lép színpadra Egyetemünk Szimfonikus Zenekara és Énekkara 
Bayreuthban, hogy előadja Liszt Krisztus-oratóriumát (csak zárójelben 
jegyzem meg, hogy ez a mű holnap este, egy időben, a világ számos nagy 
hangversenytermében is elhangzik), és ma a Liszt Emlékmúzeum igazga-
tó asszonya, Domokos Zsuzsa álma, a három napos Liszt-Fesztivál, igazán 
autentikus helyen, és az Önök jelenlétében válik valósággá. Érezzük ma-
gunkat meghívott vendégként a „Hírhedett Zenésze” szalonjában, mélyed-
jünk el, és egyben oldódjunk fel egy zseni lenyűgöző romantikájában. 

A Fesztiválon nagyszerű művészek fognak minket kalauzolni Liszt 
Ferenc művészetében. Akik figyelemmel végigkísérik a koncerteket, sokat 
megtudhatnak a Mesterről. A színesen összeállított műsor mentén mint-
ha életrajzát olvasnánk, vagy breviáriumát lapozgatnánk, melyből meg-
ismerhetjük gondolatait, mély istenhitét, imáit, szerelmeit, utazásait. 
Együtt éljük át a velencei gyászgondola tragikumát, a Villa d’Este szökőkút-
jainak játékosságát és a magyar rapszódiák hallgatásakor megbizonyosod-
hatunk hitvallásának igazságáról: „Je suis hongrois!” Vagy ahogy máshol 
írja: „Vezércsillagom az legyen, hogy Magyarország egykor büszkén mutat-
has son rám!”

Kívánom, hogy érezzék jól magukat a Fesztivál koncertjein, és nemes 
élményeiket őrizzék meg sokáig emlékezetükben!
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A gyönyörű program lehetővé tette, a fesztivál szervezőinek álmát, 
valóra vált, hogy három napon át szólt a zene, arányosan elosztva a dél-
előtti és délutáni órákat. Az egyes művészek és programok bemutatását 
felváltva tartotta: Eckhardt Mária, Domokos Zsuzsanna és Watzatka Ágnes, 
természetesen angol nyelven is, mivel a mindig zsúfolt teremben nagy-
számú külföldi érdeklődő is volt. 

A fesztivált a Zeneakadémia Liszt Ferenc Emlékmúzeuma és Rendez-
vényszervezési Osztálya közösen rendezte. A Liszt Múzeum és Kutatóköz-
pont hálás köszönetét fejezte ki, azon művészeknek akik első megkeresés 
után örömmel és önzetlenül vállalták a szereplést, és mindazoknak akik 
támogatásukkal hozzájárultak e nagyszabású fesztivál megvalósításához. 
Az élmény és a siker maradandó élménye a jubileumi Liszt-évnek.

szerk.

HOMMAGE À LISZT
Fiatal Karvezetők 6. Nemzetközi Versenye és 

Nemzetközi Konferencia Liszt Ferenc tiszteletére
születésének 200. évfordulója alkalmából

2011. szeptember 14-18. 

A Magyar Kórusok és Zenekarok szövetsége és az Európai Kórusszövet-
ség, az Európa Cantat több napos rendezvény-sorozattal emlékezett Liszt 
Ferencre a jubileumi esztendőben.

A Karvezető verseny Elődöntő és Középdöntő helyszíne a Pomázi 
Magyar Kóruskastély volt. A Nyitó Ünnepséget ott tartották 14-én este, 
a köszöntőt Párkai István professzor Kossuth-díjas karnagy mondta, 
a koncerten a Discantus Együttes szerepelt, Mészáros Péter vezetésével. 
15-én volt az Elődöntő, ahol a „Régi zene”, és 16-án amikor a Középdöntőn 
a „Romantika” körében komponált művek vezénylésével vettek részt 
a versenyzők. 16-án Budapesten a Duna Palotában a Döntő zártkörű pró-
báján a „Kortárs kórusmuzsika” műveit kellett interpretálni. A Döntő 
Nyilvános hangversenye délután volt a Magyar Rádió Énekkarának (kar-
igazgató: Somos Csaba) közreműködésével. Ezt követően a zsűri döntése 
alapján hirdették ki a győzteseket, és osztották ki a Különdíjakat. 

A Nemzetközi Konferenciát 17-
én tartották Budapesten a Semmel-
weis Szalonban (VIII. Üllői út 26.) 
Reggel 9-kor az Angelica Leánykar 
fogadta a vendégeket, a KÓTA Liszt 
Ferenc tiszteletére rendezett zene-
szerzőverseny díjnyertes művének 
előadásával: Tóth Péter: Salve Regina. 
Vezényelt: Gráf Zsuzsanna.




