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A Nemzetközi Konferencia nyitányát jelentette az előestén, 
szeptember 16-án, 

Budapesten az Egyetemi Templomban
 a Liszt Ferenc tiszteletére rendezett Nyitóhangverseny

 Liszt és utódai

A bevezető köszöntőben Dr. Mindszenty Zsuzsánna a KÓTA társelnöke, 
méltó zenetörténeti háttérrel ismertette a helyszín aktualitását. Beszédé-
ből idézünk:

 „Nem véletlen a helyszín, hiszen az Egyetemi Templom és környéke 
bővelkedik a Liszt Ferenccel kapcsolatos emlékekben. – Az Egyetem téren 
működött például 1840-től a Pest-Budai Hangászegylet Énekiskolája. Liszt 
több koncertjének jövedelmét az egylet által létesítendő zenedének aján-
lotta. Érdekes tudni, hogy a Hangászegylet első állandó saját épülete 1898-
tól a Semmelweis utca 12 volt, a Nemzeti Zenede, ahol később a Zeneaka-
démia tanárképző tagozata működött. – Itt a környéken több barátja is 
lakott Liszt Ferencnek, így gyakran megfordult errefelé, többek között 
a Szerb utcában lakott Blaskovits Miklósné bárónő, aki tanítványa is volt 
Liszt Ferencnek. De itt volt a környéken a mai Mercur Hotel helyén Siposs 
Antal Zeneiskolája is, ahova Liszt gyakran eljárt a növendékkoncerteket 
meghallgatni. 

Mai koncertünk, ebben a gyönyörű barokk templomban, rangos zenei 
események helyszíne volt a 19. század második felében. Például 1873. ok-
tóber 22-én Liszt 62-ik születésnapján a Nemzeti Zenede Énekkara, 
Engeszer Mátyás Magyar miséjével köszöntötte Lisztet. Ugyanitt lépett 
fel 1885-ben a Zeneakadémia Kórusa, amikor Liszt Ferenc jelenlétében 
a Krisztus oratóriumából énekeltek részleteket.”

A hagyományőrzés legszebb példájának tarthatjuk, hogy ezen alkalom-
mal, Liszt Ferenc születésének 200 éves évfordulójára emlékezve ismét 
a Zeneakadémia Kórusa adott hangversenyt. Sok évtizeddel ezelőtt Párkai 
István tanár úr volt az alapítója az ifjú zeneakadémisták kórusának és 
büszkén viselték a Liszt Ferenc nevet. Miután a hallgatók sora, így a kó-
rusénekeseké is állandóan megújul, változik, az új növendékek mindig 
alakítják az énekkart, ám megőrizve a régi tagokat is. Néhány évi kihagyás 
után az elhivatott zeneiség ismét feléledt és a Kossuth-díjas karnagy Pár-
kai Tanár Úr tanítványa, Erdei Péter vette át a vezénylő pálcát. Az utód-
kórus 2010 februárjától Új Liszt Ferenc Kamarakórus néven szerepel. 
Karnagya a Liszt- és Bartók-Pásztory-díjas Erdei Péter, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem tanára.

A nagy repertoárral rendelkező énekkar ezen az ünnepi hangversenyen 
a magyar egyházzenei kórusművekből mutatott be válogatást. 
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Kodály Zoltán nagy vegyeskari műveinek egyik legdöbbenetesebb ere-
jű alkotása, Vörösmarty Mihály versére komponált,: Liszt Ferenchez című 
mű szólalt meg elsőként drámai erővel Erdei Péter vezényletével. Vörös-
marty Mihály e költeményét annak emlékére írta, amikor Liszt Ferenc 
1838-ban a nagy pesti árvíz károsultjainak javára adott jótékonysági hang-
versenyt.

 „Hirhedett zenésze e világnak,
Bárhová juss, mindig hű rokon!
…
Zengj nekünk dalt, hogy mély sírjaikban
Őseink is megmozduljanak,
És az unokákba halhatatlan
Lelkeikkel visszaszálljanak, ”…

Lehet-e ennél őszintébben kifejezni Liszt Ferenc hovatartozását? 
E gazdag érzelmeket kifejező költemény Kodály Zoltán harmóniavilágá-
ban csodálatos meggyőző erővel hat, kiemelve a felejthetetlen befejezést: 
„Van még lelke Árpád nemzetének!” Az énekkar kiváló szövegmondása 
mindenki számára megszívlelendővé tehette Vörösmarty szavait. 

Az utódok sorát Bárdos Lajos: Popule meus, meghatóan szép műve 
követte. Majd ugyane korosztály neves tudós-művésze Gárdonyi Zoltán: 
Szelíd szemed, Úrjézus, e mély átélést kifejező kórusműve szólalt meg. 
A következő generációk szerzői, Szokolay Sándor: Cantate Domino, és 
Orbán György: Cor mundum kórusművei. A legifjabbak, Vajda János nö-
vendékei voltak a Zeneakadémián, Megyeri Krisztina aki már a Pécsi 
Egyetem Zeneművészeti karán tanít, előadott műve: Magnificat; és Szabó 
Barna, aki jelenleg doktorandusz, Prófétaének című vegyeskarát adta elő 
az énekkar. 

A műsor átgondolt összeállítása az egyre fiatalabb korosztály új kife-
jező zenei megoldásait, harmonikus egységbe állította Liszt Ferenc mű-
veivel. Felváltva szólaltak meg, mindig a magyar szerzők műveit követve, 
Liszt kórusművei Morva Péter orgonakíséretével. 

A Salve Regina; az Ave Maria in A; az O salutaris hostia és befejezésül 
a Pater noster.

A sokszínű műsorban felhangzott művek egyedi szépségét a vezénylő 
karnagy Erdei Péter karakteres megfogalmazása tárta fel. 

Maradandó élményt jelentett a „Liszt és utódai” koncert ahol méltó 
válogatásban, kiváló, igényes előadásban szólaltak meg a művek 200 év 
áttekintésében, bemutatva Liszt örökségét a magyar kórusművészetben. 
Befejezésül a nagyszámú közönség hálás köszönettel, hosszasan ünnepel-
te az előadókat.

Márkusné Natter-Nád Klára




