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KÖRKÉP: LISZT SZÜLETÉSNAPI MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBERBEN
Liszt Ferenc születésnapja -  2014-ben a 203. -  környékén nemcsak a Liszt Ferenc Társaságban, hanem m ondhatni világszerte 
tartanak megemlékezéseket, ünnepi hangversenyeket a nagy művész emlékére.
A Liszt Társaság m inden évben, születésnapi koncert keretében október 22-én adja át a Nemzetközi Lemez Nagydíjat. Idén -  kellő 
számú lemez híján -  a díjátadás és hangverseny sajnos elmaradt, a születésnapi megemlékezés természetesen nem. Megemlékezésünk 
a Régi Zeneakadémia épületének falán lévő emléktábla megkoszorúzásával kezdődött október 22-én délután 4 órakor. 
Meghívásunkra és nagy örömünkre jelen volt Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora Vigh Andrea és Devich János professzor 
emeritus, társaságunk részéről pedig Eckhardt Mária társ-elnök és Rozsnyay Judit főtitkár, valamint a Liszt Társaság szép számban 
megjelent tagjai. Az emléktáblánál a Himnusz eléneklése után Rozsnyay Judit olvasta fel megemlékező szavait, majd a jelenlévők 
elhelyezték koszorúikat az emléktáblánál. Az elhangzott beszédet az alábbiakban adjukközre:

„Tisztelt Lisztiánus barátaink!
Azért gyűltünk egybe, hogy ma, október 22-én emlékezzünk Liszt Ferenc születésének 203. évfordulójára. Nekem ju to tt a megtiszteltetés, 
és a feladat, hogy a nagy mester emléktáblája előtt beszédet mondjak, amit némi szorongással teszek meg hiszen a Liszt Ferenc Társaság 
vezetői és tagjai között számos, nálam illetékesebb személy van, aki ezt a tisztet szakmailag sokkal jobban el tudná látni. Itt és most a Régi 
Zeneakadémiánál elsősorban Liszt Ferencről, a magyar zeneoktatás kimagasló alakjáról szeretnék megemlékezni.
A  Zeneakadémia és Liszt Ferenc személyisége elválaszthatatlan egymástól. Kezdetben az első, Hal-téri épület adott otthont a 
Zeneakadémiának.
1875. szeptemberében Augusz Antalnak Rómából írott levelében reagál a hírre, hogy a Zeneakadémia végre „ zöld utat kap” és máris kész 
lenne cselekedni: „ „Erkel, Volkmann és Ábrányi kinevezését a közoktatásügyi minisztérium közölte velem; ebből azt következtetem, hogy 
a Zeneakadémia működésének megindulása szabályszerű előadásokkal nem várat magára.” „Kötelességemet lelkiismeretesen, legjobb 
tudásom szerint fogom teljesíteni, hazánk hasznára és dicsőségére. E tekintetben személyes fáradságom és kellemetlenségeim nem 
számítanak; csak arról van szó, hogy tegyük meg, amit kell és ahogyan kell, kitérés és köntörfalazás nélkül.”
Majd ugyanazon év novemberében így ír a 'haltéri csecsemő'-ről: ' „remélem, hogy állandóan és nehézség nélkül megfogjuk érteni 
egymást nagyon tiszteletreméltó munkatársaimmal: Erkellel, Ábrányival, Volkmannal, stb. úgy, hogy kiérdemeljük ... az ország 
megelégedését, amelyben fokozatosan kell emelni a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a 
feladat főképp az új Akadémiára hárul.” Liszt 1876-ban, az első tanévben 9 tanítványt választott ki magának Erkel zongoranövendékei 
közül, egy évvel később ezt írja: Négyszer hetenként tartom óráimat bel- és külföldi pianista ifjak és nők számára. Közülük egy féltucat 
kitűnő, és m int ügyes művészek, nyilvánosan is felléphetnek.. Valószínű, hogy a Zeneakadémia két éven belül annyira fejlődik, hogy 
többet beszélhetünk róla: egyelőre dolgozunk -  és hallgatunk.
A  Zeneakadémia rohamosan fejlődik, 1881-ben kikerül a régi városból az új sugárútra, az épülő Operaház közelébe. Mikor 1881 
januárjában Budapestre érkezik, már elfoglalhatja lakását is az épületben, amelyről így ír „Zichy Géza és Ábrányi vártak az állomáson és 
elvezettek tágas lakásomra, amely tökéletes ízléssel van díszítve. (...) A  királyi (zene)akadémia sugárúti új épületében lakom, az új 
Művészházzal szemben.”
A z elkövetkező években -  haláláig -  minden télen, januártól márciusig tartózkodott Budapesten, tanította növekvő számú növendékeit, 
előkészítette a vizsgaelőadásokat, növendékhangversenyeket. Utolsó óráját 1886. március 6-án tartotta a Zeneakadémián, majd 4 
nappal később, búcsúhangversenyén meglepő módon csak Liszt művek hangzottak el legkiválóbb tanítványai előadásában.
Ugyan a mai megemlékezés Liszt Ferenc születésnapján történik, mégis arról a hatalmas örökségről kell elsősorban szólni, amit távoztával 
hagyott az utókorra, elsősorban az 'Alma Materre’, amely Liszt nélkül talán nem valószínű, hogy ilyen nemzetközi hírű zenei 
intézménnyé fejlődött volna. Mindazok a tiszti örökségből táplálkozó művészek, akik kezdetben közvetlenül Liszttől, az ő szellemi 
útmutatásával lettek kiváló zongoraművészek és zenepedagógusok (Aggházy Károly, Thomán István) adhatták tovább tudásukat, majd 
generációk követték és követik egymást a tiszti hagyatékból táplálkozva.
A  Zeneakadémia -  ma már Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem -  nimbusza ma is változatlan, nemzetközi ismertsége és elismertsége 
révén a világ zenei élvonalába tartozik. Külön öröm a Liszt Ferenc Társaság számára, hogy napjainkban ismét szorosabbá fonódott 
kapcsolatunk ezzel a nagy hagyományú intézménnyel és talán részesei lehetünk -  hacsak kis mértékben is -  annak a törekvésnek, hogy 
Liszt Ferenc hatalmas zenei, szellemi örökségét, művészi hitvallását megismertethessük az ifjú növendékekkel, a ma felnövekvő és 
jövendő zeneművészekkel:
„Művészi feladatommal több éve tökéletesen tisztában lévén, annak teljesítéséhez nem hiányozhat nálam sem a következetes kitartás, 
sem a nyugodt megfontoltság. Isten áldása, mely nélkül semmi sem tud fejlődni és gyümölcsöt hozni, kísérje müvemet!”
Ezek a mondatok szolgáljanak példaképpen mindannyiunk, de legfőképpen a jövő nemzedék számára.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.”
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Koszorúzás után a Régi Zeneakadémia Tanácstermében gyűltek össze a jelenlévők 
kötetlen, baráti beszélgetésre. Az egyetem rektorának megtisztelő jelenléte alkalmat adott 
arra, hogy ismételten kifejezzük köszönetünket azért a kibontakozó együttműködésért, 
amit a rektorasszony lehetővé tett és ami a 2014 őszétől 2015 tavaszáig megtartandó 6 
hangverseny közös rendezésében nyilvánul meg. Bízunk abban, hogy az első jelentős, és 
igen értékes, tartalmas és sikeresnek ígérkező koncertsorozatot további közös koncertek, 
előadások fognak követni az egyetem tanárainak és növendékeinek közreműködésével. Az 
együttlétet kihasználva ismertettük a Liszt Társaság jelenlegi helyzetét, kilátásait. Jó hír, 
hogy a Liszt Társaság immár újabb tagozattal bővült: megalakult a Kelet-Magyarországi 
tagozat Kaba-Földes központtal Felvégi Béla lelkes és ambiciózus tagunk, zenetanár 
vezetésével. Örvendetes tény az is, hogy a Soproni Tagozat új vezetője, Bencsik Erzsébet 
jóvoltából a m ár-m ár kihalásra ítélt tagozat jelenleg közel 100 tagot számlál, a 
hangversenyek igen nagy érdeklődésnek örvendenek, nemcsak Sopronban, hanem a 
környékén is híre van.

Ugyanakkor nem  lehet elhallgatni, 
hogy igen komoly problémák vannak a 
Szekszárdi és Szegedi Tagozattal. Az 
előbbi esetben a tagozatvezető minden 

erőfeszítése ellenére kilátástalannak tűnik a fenn-maradás egyrészt a fiatalabb 
korosztályok és a helyi zeneoktatási intézmény érdektelensége, másrészt pedig a 
régi tagok kiöregedése miatt. A magyar Liszt Társaságra és Szekszárdra nézve is 
rendkívül sajnálatos lenne, ha éppen Szekszárdon szűnne meg a Liszt Társaság.
Ugyan más okokból, de a szegedi tagozattal is meglazult a kapcsolat a kezdeti 
lelkesedés után. A Liszt Társaság vezetőségének mindkét esetben át kell gondolnia 
a megoldási lehetőségeket. Bár ezúttal a zenei élmény hiányzott, a születésnapi 
megemlékezésről a j elenlévők a j ó hangulatban eltöltött órák emlékével távozhattak.

A Liszt Társaság haladó hagyománya szerint valamennyi tagozata tartott október 22. alkalmából ünnepi hangversenyt:
PÉCS: Október 23. délután 5 óra Művészetek és Irodalom Háza. Tien Hsieh amerikai zongoraművésznő nagyívű Liszt hangversenye: 
A műsorban elhangzott többek között:
Beethoven-Liszt: An die fem e  Geliebte, Aprés une lecture du Dante: Fantasia quasi 
sonata, S. 161, No. 7, "Dante Sonata", Liszt: 3. és 5. Rapszódia, Mozart-Liszt: Don Juan 
parafrázis S. 418. A művésznő m űsorát október 25-én megismételte a Régi 
Zeneakadémia Kamaratermében megtartott matinén.
SOPRON: Október 25. 18 óra BW Pannónia Hotel Európa hangversenyterem. Mali 
Emese zongoraművész hangversenye: Liszt és Chopin h moll szonátája volt hallható. A 
koncertet hatalmas érdeklődés kísérte, a Várkerület-beli hangversenyterem zsúfolásig 
megtelt, amint ez az elmúlt évben a Bencsik Erzsébet által szervezett hangversenyeket 
jellemezte.
SZEKSZÁRD: Október 21-én 18 órakor került sor a Liszt Ferenc Zeneiskola 
tanárainak és növendékeinek közreműködésével az ünnepi emlékestre.

Végül, de nem utolsósorban beszámolunk arról, hogy az új Kelet-Magyarországi 
tagozat vezetője Felvégi Béla szervezésében október 15-16-án két fontos eseményre is 
sor került: Október 15. és 16-án kétnapos Liszt emlékünnepet tartottak KÁBÁN és 
TETÉTLENBEN: A szokásos tetétleni emléktúra, koszorúzás és hangverseny mellett 
Liszt műveltségi vetélkedő is volt a zeneiskolás növendékek részvételével. Ez utóbbi, ha 
lehet, nagyobb jelentőséggel bír, m int a hagyományos ünnepi koncertek általában, 
hiszen a jövő nemzedék aktív szereplése, előzetes készülődése megalapozza a 
komolyzenei műveltséget és annak igényét. Zichy Géza születésének 165. és halálának 90. évfordulója alkalmából október 16-án, a 
gazdag, kétnapos program záró eseményeként Sőrés Ildikó zongoraművész előadásában, Felvégi Béla ismertető szövegével Zichy 
emlékhangversenyt is hallhatott Kábán a Művelődési Házban az érdeklődő közönség.
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Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Kaba

Polgármesteri Hivatal Kaba

Református Lelkészi Hivatal Kaba

Polgármesteri Hivatal Tetétlen

Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Zichy Géza Tagiskolája 

Tetétlen

Sári Gusztáv Általános Iskola és alapfokú 
Művészeti Iskola Raffay Lajos Tagiskolája 

Báránd

Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Ökrös István Tagiskolája Sáp

MEGHÍVÓ
Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és 

kedves Családját

2014. október 15.-én és 16.-án rendezendő 

Liszt Ferenc Emlékünnepélyre

Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola

Kaba

Október 15.
9.00
Ünnepi zenés áhítat a kábái református templomban
Igét hirdet Sohajda Mihály református lelkész
Elhangzik Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchez címzett ódája
Diószeghy Iván színművész tolmácsolásában
Orgonái Laczi Ervin, a gyülekezet kántora
Liszt Ferenc és Zichy Géza barátsága címmel megemlékezést tart
Felvégi Béla zenetanár
10.15
Gyalogos emléktúra Liszt Ferenc nyomdokain Kábáról Tetétlenre 
gróf Zichy Géza egykori kastélyához
11.30
Koszorúzás a Zichy kastély udvarán
Emlékbeszédet mond Felvégi Béla zenetanár
Elhangzik Zichy Géza: Liszt Ferenchez címzett verse Diószeghy Iván
színművész előadásában

Október 16.
15.00
Műveltségi vetélkedő „Zichy Géza élete és működése” címmel
16.30
Növendékhangverseny a Művészeti Iskola hangszeres tanszakainak 
részvételével
Tanárok: Radovics-Méder Lili hegedű, gitár, Szilágyi-Kondor Zsuzsa 
furulya, Széles Krisztina furulya, Tóthné Stumpf Noémi szolfézs,
László Bernadett zongora, Felvégi Béla zongora
17.30
Kiállítás a Művészeti Iskola rajz, kerámia és grafika szakos tanulóinak 
munkáiból
Tanárok: László Noémi kerámia, grafika és Nánássy Barnabás rajz
18.00 Záróhangverseny a kábái Mácsai Sándor Művelődési Házban 
Liszt Ferenc és Zichy Géza műveiből
Közreműködnek: Sőrés Ildikó és Felvégi Béla

PANORAMA: LISZT BIRTHDAY COMMEMORATIONS IN OCTOBER
Around the birthday of Ferenc Liszt -  the 203rd in 2014 -  commemorations and gala concerts are held in memory of the great 
composer, not only by the Liszt Ferenc Society, but all around the world.
The Liszt Society traditionally hold the prize giving ceremony of the International Grand Prix du Disque every year on October 22nd 
in the frame of a birthday concert. This year -  in lack of enough submitted discs -  the ceremony and the concert were unfortunately 
cancelled, but the birthday commemoration of course was not. We started the commemoration with a wreath-laying ceremony at the 
memorial plaque on the wall of the Old Music Academy building at 4 pm  on October 22nd. To our great pleasure, the rector of the 
Liszt Ferenc University of Musical Arts Andrea Vigh, and Professor Emeritus János Devich accepted our invitation and participated 
at the ceremony, where co-chair Mária Eckhardt, general secretary Judit Rozsnyai and members in great numbers represented the 
Liszt Society.
After singing the national anthem, Judit Rozsnyai read her words of commemoration at the memorial plaque, then the attendants laid 
their wreaths at the marker. We hereby publish the text o f the speech:

“M y dear Lisztianfriends!
We have come together today, on October 22nd, to commemorate the 203rd anniversary o f Ferenc Liszt's birth. I  have the honour and the 
duty to hold a speech in fron t o f the memorial plaque o f the great master, which I'm doing with some anxiety, as there are several 
personalities among the leaders and members o f the Liszt Ferenc Society who could fulfil this duty much better in a professional sense. 
Here and now, at the Old Music Academy, first o f all I  would like to commemorate Ferenc Liszt, the outstanding figure o f Hungarian 
musical education. The Music Academy and the personality o f Ferenc Liszt are inseparable from  each other. In the beginning, the home o f 
the Music Academy was in thefirst building at the Fish-square.
In September 1875, Liszt reacted - in a letter he wrote to Antal Auguszfrom Rome - upon the news that the Music Academy finally received 
the “green light”, and he was ready to act immediately: “ The Ministry of Public Education informed me about the appointment of 
Erkel, Volkmann and Ábrányi, which makes me come to the conclusion that the launch of the operation of the Music Academy with 
regular lectures will suffer no delay any more.” “I shall fulfil my duty faithfully and according to my best knowledge, for the glory 
and benefit of our homeland. My personal troubles and inconveniences do not count in this respect; it is only about doing what and 
how we must do, without any excuse and equivocation ".Then he writes the following about the “infant at Fish-square” in November o f 
the same year: “I hope that we shall get on well permanently and without any difficulties with my most honourable colleagues: Erkel, 
Volkmann, Ábrányi, etc., so that we could deserve... the satisfaction of the country, in which we should gradually increase the level 
of understanding, cultivating and practising musical arts. This is the main responsibility of the new academy.” Liszt selected 9 pupils 
fo r himselffrom among Erkel's piano students in 1876, thefirst academic year, and he writes thefollowing one year later: I  give lessons four 
times a week for young male and female pianists from  Hungary and from  abroad. Haifa dozen o f them are excellent, and as clever artists, 
they will be able to appear in public. I t is probable, that within two years the Music Academy will develop so fa r  that we can talk more 
about it: fo r the time being we are working-and keeping silent.
The Music Academy is in a rapid development, and in 1881 it is moved from  the old city to the new avenue, close to the Opera house, then 
under construction. When Liszt arrives in Budapest in January 1881, he can already occupy his apartment in the building, whereof he 
writes: Géza Zichy and Ábrányi were waiting for m ea t the station, and they showed me to my spacious apartment that is furnished with 
perfect taste. ( ...) !  live in the new building o f the royal (music) academy at the Sugár avenue, just opposite the new Artist's House.”
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In the following years -  until his death - he stayed in Budapest every winter, from  January to March, he gave lessons to his pupils, more and 
more in number, he prepared the exam performances and pupils ’ concerts. He gave his last lesson at the Music Academy on March 6th 
1886, and 4 days later, at his farewell concert, surprisingly there were only Liszt works on the programme, performed by his best pupils. 
Even though we hold today's commemoration on Ferenc Liszt's birthday, we should rather speak about the monumental legacy he left to us 
with his farewell, and especially to the “Alma Mater”, which perhaps would not have developed into a musical institution o f such 
international fam e without Liszt. All the musicians who used and built on Liszt's heritage, who became excellent pianists and music 
pedagogues with the direct spiritual guidance by Liszt in the first times (Károly Aggházy, István Thomán), could later give on their 
knowledge, and generations have followed one after the other ever since, building on the legacy o f Liszt. The prestige o f the Music Academy 
-  today already the Liszt Ferenc University o f Musical Arts -  is undiminished, and belongs to the vanguard o f the world's musical life by its 
currency and recognition. It is a special delight for the Liszt Ferenc Society, that nowadays our connections with this institution o f great 
traditions have become tighter again, and perhaps we can be -  i f  only to a small extent -  part o f the endeavour to make the monumental 
musical and spiritual legacy and ars poetica o f Ferenc Liszt known to young pupils, the musical artists o f today and ofthefuture.:
“In perfect knowledge of my artistic duty for several years now, I cannot miss the consistent perseverance, nor the steady discretion 
to fulfil it. May the blessing of God, which is inevitablefor anything to develop and bring forth its fruits, accompany my work!”
These sentences should serve as an example for all o f us, and for the next generation in particular. Thank you for your kind attention.”

Wreath-laying ceremony

After the ceremony, the attendants gathered in the council room of the Old Music Academy for an informal and friendly 
conversation. The flattering presence of the university rector presented an opportunity to express our thanks again for the developing 
cooperation that she made possible, which is manifested in the joint organization of 6 concerts from the autumn of 2014 to the spring 
of 2015. We hope that this first significant concert series, expected to be valuable, substantial and successful, will be followed by 
further joint concerts and lectures in cooperation with the professors and students of the university.
We took advantage of being together to give an outline of the present situation and prospects of the Liszt Society. Good news is that the 
Liszt Society has grown with a new branch: the East Hungary branch 
has been founded with its centre in Kaba-Földes, by our zealous and 
ambitious member, music teacher Béla Felvégi. Another welcome news 
is that owing to the new leader of the Sopron branch, Erzsébet Bencsik, 
the branch that was already on the verge of extinction now counts 
almost 100 members, and their concerts have become famous and well 
attended not only in Sopron, but also in the neighbouring area.
At the same time, we cannot conceal the fact that there are serious 
problems with the Szekszárd and Szeged branches. In the first case, 
survival seems to be hopeless in spite of all the efforts by the leader of the 
branch, because of the disinterest of younger generations and the local 
institution of musical education on one hand, and the aging of the old 
members on the other hand. It would be extremely unfortunate for both 
the Hungarian Liszt Society and Szekszárd, if the Society would lose its 
branch precisely in Szekszárd. Reception
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The connections with the Szeged branch have also come loose after the enthusiasm 
in the beginning, though for other reasons. The board of the Liszt Society should 
carefully consider the options to address these problems.
Although this time we had to miss the musical experience, the attendants could leave 
the birthday commemoration with the memory of spending some time together in a 
good mood. According to the progressive tradition of the Liszt Society, each branch 
held gala concerts on the occasion of October 22nd:

PÉCS:
October 23rd, 5 pm  in the House of Arts and Literature. A large-scale Liszt recital by 
American pianist Tien Hsieh
The programme included among others: Beethoven-Liszt: An die fem e  Geliebte, 
Aprés une lecture du Dante: Fantasia quasi sonata, S. 161, No. 7, "Dante Sonata", Liszt: 
Rhapsody No. 3. and 5., Mozart-Liszt: Don Juan paraphrase S. 418 
The pianist repeated the programme on October 25th at he matinee held in the 
Chamber Hall of the Old Music Academy

Tien Hsieh

SOPRON:
October 25th 6 pm  in the concert hall at the BW Pannónia Hotel Európa 
A concert by pianist Emese Mali: Sonatas in h m inor by Liszt and Chopin.
The concert attracted huge interest and audience, the concert hall in the Castle 
district was filled to capacity, which has been a hallmark of the concerts organized by 
Erzsébet Bencsik in the last year.

SZEKSZÁRD: October 21st at 6 pm, a festive memorial evening featuring 
teachers and students of the Liszt Ferenc School of Music.

A Liszt Ferenc Társaság Soproni Tagozata 
szeretettel hívja tagjait és minden kedves érdeklődőt 

következő programjára

2014. október 25-én, 
szombaton 18.00 órakor

a BW Pannónia H otel Európa termébe: 
(Sopron, Várkerület 75.)

L iszt Ferenc születésének 203.
ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE

M ali E m ese
zongoraművész hangversenye.

Last but not least, a brief report about two important events on October 15th and 
16th in the organization of Béla Felvégi, leader of the new East Hungary branch:

A two-day Liszt commemoration was held on October 15th and 16th in KABA and 

TETÉTLEN. In addition to the usual memorial tour, wreath-laying ceremony 
and concert in Tetétlen, there was also a cultural contest with participation of music 
school pupils. The latter is perhaps even more im portant than the traditional gala 
concerts in general, as the active involvement and the preparation of the future 
generation can be the basis of classical music education, and the demand thereof.

Műsoron:
Chopin: h-moll Szonáta 

Liszt: h-moll Szonáta

Belépő: 500 Ft, a Liszt Társaság tagjainak díjtalan. , .  . ,. , w w w .lisz tso c ie ty .h uJegyek az eloadas előtt a helyszínen vásárolhatok. J

Zenei kdleidoszkóp kom olyzenei hangversenysorozat

grog Z IC H Y  G É Z Á R A
emlékezünk

165 éve született és 90 éve hunyt el gróf Zichy Géza

2014. október 16-án, csütörtökön 18.00 órai kezdettel 
a Mácsai Sándor Művelődési Ház előadótermében

On October 16th, on the occasion of the 165th anniversary of the death and the 90th 
anniversary of the birth of Géza Zichy, as the final event of the rich two-day 
programme, the interested audience could also attend a Zichy memorial concert in the 
House of Culture in Kaba, with a recital of pianist Ildikó Sőrés, and the introductory 
lecture by Béla Felvégi.

Műsor:

Liszt Ferenc: Funérailles -  October 1849 

Zichy Géza: Hat etűd bal kézre No. 1 Szerenád

Richard W agner -  Liszt Ferenc:
Izolda szerelmi halála 

a Trisztán és Izolda című operából

Zichy Géza: Hat etűd bal kézre No. 2 Allegro vivace

Richard W agner -  Liszt Ferenc: Ballada 
A Bolygó hollandi című operából

Közreműködik:

Sőrés Ildikó zongoraművész 
Felvégi Béla zenepedagógus
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LISZT, A REMÉNY ZENÉJE -  
LISZT, LA MUSICA DELLA SPERANZA
Tusnády László adta e cím et m agyarul és olaszul íro tt költeményeit 
tartalm azó kötetének, amely szinte véletlenül ju to tt a Liszt Társaság 
tudomására és nem kis büszkeséggel őrizzük ezután könyvtárunkban egy 
dedikált példányát.

Tusnády László Sátoraljaújhelyen él, a Miskolci Egyetem Com enius 
Tanárképző Főiskola professzor em eritusa, az irodalom tudom ányok 
kandidátusa, író, műfordító, költő, a magyar-olasz irodalom tudósa, emellett a 
török, perzsa és arab nyelvek tudója. Tasso 'Megszabadított Jeruzsálem' című 
művének magyarra fordítását követte többek között olasz-magyar nyelvű 
Tasso és Dante monográfiája, Arany János, Kazinczy és Madách ihlette 
könyvek, költemények. A professzor 1980 óta a Római Nem zetközi 
Tudományos és Művészeti Leonardo da Vinci Akadémia és a Nápolyi 
Nemzetközi Tudományos és Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja.2013- 
ban jelent meg Liszt Ferenc zenéjének, műveinek ihletéséből született, VII. 
Énekből, elbeszélő költeményekből álló verseskötete, ugyancsak olasz és 
m agyar nyelven. „É rtünk dalol Liszt” -  olvashatjuk dantei strófáit, 
„szimfonikus költeményét” és a szerzővel együtt elmondhatjuk:
„A zenéd a mi számunkra ünnep”.

Liszt,
a remény zenéje 

Liszt,
la musica della speranza

LISZT, THE MUSIC OF HOPE -  
LISZT, LA MUSICA DELLA SPERANZA
László Tusnády has given this title to his book containing his poems written in 
Hungarian and Italian, a book that the Liszt Society has learnt o f almost 
accidentally, and from now on we preserve a dedicated copy in our library 
with great pride.
László Tusnády lives in Sátoraljaújhely, he is professor emeritus at the 
Comenius College of Education of the University of Miskolc, a Doctor of 
Literature, writer, translator, scientist of the Italian literature, and of Turkish, 
Persian and Arabic languages. After translating Tasso's “Jerusalem Delivered” 
into Hungarian, he published, among others, his monographs about Tasso 
and Dante written in Italian and Hungarian, as well as books and poems 
inspired by János Arany, Kazinczy and Madách. The professor is an honorary 
member of the International Leonardo da Vinci Academy of Science and Arts 
in Rome and the International Academy of Science and Arts in Naples.
In 2013 he published his book of epic poems and songs inspired by the music 
and works by Ferenc Liszt, also written in Italian and Hungarian.
“Liszt is singing for us” -  as we can read it in his Danteic strophes, in his 
“symphonic poem”, and we can say with the author: “Your music is a feast for 
us all”.

Janus, Kazinczy és Madách után Liszt Ferencet is úgy 
idézi elénk Tusnády László, mint egyetemes kisugárzású 
magyar lángelmét, aki megszenvedett zsenialitásáért és. 
magyarságáért is. Szinte „vezérmotívutnként” vonul végig 
az elbeszélő költeményeken -  „örökkön megújhodva” - 
a sötétből előtiindöklö fény, az. örök felvilágosodás nagy 
szimbóluma. „Fekete honban nagy hiány a fáklya.”

„Az ég felé törj bátor büszke szárnyon! / Istenhez szállj fel, 
fel a fenti tájra!” -  Zeneszerzőnek, eposzköltőnek egyaránt 
szól a biztatás. „Éltünk dalol Liszt” -  értünk dalol Tusnády 
László is. Olvassuk dantei strófáit, „endecasi 1 labo’Mt, 
hallgassuk eposz-szimfóniáját, „szimfonikus költeményét”: 
„A zenéd a mi számúnkra ünnep.”

Madarász Imre
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LISZT FERENC SZOBOR TORONTÓBAN
Stremeny Géza szobrászművész a nyár végén értesített arról, hogy Liszt Ferencről 
készített szobrát tervezik felállítani a torontói Royal Conservatory of Music-ban 
október 22-én, Liszt Ferenc születésnapja alkalmából. Az alkotást egy zenekedvelő 
kanadai magyar úr, Fekete Tamás adományozza. Időközben kiderült, hogy a 
szobor felállítását november végére elhalasztották. A művész Liszt Ferencről 
készített alkotását -  terv stádiumban és a m ár kész bronzszobrot képét -  elküldte a 
Liszt Társaság számára, ezeket tesszük most közzé.
Reméljük, hogy sikerül m egm utatnunk majd a végleges helyén, a torontói 
konzervatóriumban felállított szobrot is.

FERENC LISZT S SCULPTURE IN TORONTO
Sculptor Géza Stremeny* informed us at the end of the summer that his sculpture of Ferenc Liszt was to be erected in the Royal 
Conservatory of Music in Toronto on October 22nd, on the occasion of Ferenc Liszt's birthday. The sculpture is the donation of a 
Canadian-Hungarian gentleman, Mr. Tamás Fekete. Meanwhile it turned out that the erection of the sculpture was postponed to the 
end of November. The artist has sent his work -  pictures of the bronze sculpture both in draft and completed -  to the Liszt Society, 
which we publish hereby. We hope that we shall be able to show the sculpture it in its final place, the Conservatory of Music in Toronto 
as well.

Liszt Ferenc szoborterv/ Sculpture of Ferenc Liszt, draft Liszt Ferenc elkészült szobra, bronz/ 
Sculpture of Ferenc Liszt, completed, bronze
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A NEMZET MŰVÉSZEI
A Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére -  hasonlóan a Nemzet Színésze, Sportolója 
címhez -  a Nemzet Művésze elnevezésű díjat alapított, amellyel idén novemberben, első 
alkalommal 90 művészt tűntetett ki. Ezt a rangos elismerést kapta a Liszt Társaság alapító tagjai 
közül Szőnyi Erzsébet zeneszerző, zenepedagógus és Párkai István karnagy, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem professzor emeritusza.
M indkettőjük munkássága, életpályája kiemelkedő a magyar zenei életben. A mai napig 
fáradhatatlanul tevékenykednek, figyelemmel kísérik az újabb és újabb generációk zenei fejlődését 
és teljesítményét. E helyről is gratulálunk a magas elismeréshez, amelyet méltán megérdemeltek és 
kívánunk további alkotásokban gazdag éveket.

ARTISTS OF THE NATION
Similarly to the titles Actor/Athlete of the Nation, a new prize has been established on the initiative 
of the Hungarian Academy of Arts. In November 2014, for the first time, 90 artists were awarded 
with the prize. Two of the awardees of the precious acknowledgement are two founding members of 
the Liszt Society, composer and music pedagogue Erzsébet Szőnyi, and conductor István Párkai, 
professor emeritus of the Liszt Ferenc University of Musical Arts.
Both of them  have outstanding curricula in Hungarian musical life. They both keep on working 
indefatigably even today, keeping their eyes on the musical development and performance of new 
generations. Hereby we Congratulate them  for the deserved acknowledgement and wish them 
many further years rich in success and work.

NÉMET TESTVÉR-TÁRSASÁGUNK ÉLETÉBŐL
ECKHARDT MÁRIA

A Deutsche Liszt-Gesellschaft az idén október-november fordulóján, a Reformáció ünnepe miatt meghosszabbodott hétvégén 
tartotta szokásos évi Liszt-napjait Weimarban, az ottani Hochschule fúr Musik Franz Liszt által fiatal zongoristák számára rendezett 
versenyhez is kapcsolódva. Mivel ez most kivételesen nem esett egybe a Liszt-születésnappal, amikor az itthoni számos rendezvény 
miatt nem szívesen utazom külföldre, ezúttal én is részt tudtam  venni a legfontosabb weimari eseményeken október 31 -e és november 
2-a között, és tapasztalataimról szeretnék beszámolni olvasóinknak -  annál is inkább, m ert a német Liszt-társaság életében és 
működésében számos érdekes változás történt és várható a közeli jövőben.
A Deutsche Liszt-Gesellschaftnak a Német Szövetségi Köztársaság több tartományából vannak tagjai, sőt az Aachen közelében lévő 
Eschweilerben egy önálló részlege is működik. Az Alfred Brendel és Nike Wagner eszmei támogatását élvező társaság 
tevékenységének legnagyobb része mégis Weimarhoz kapcsolódik, ahhoz a városhoz, amely Liszt életének egyik kiemelten fontos 
színhelye volt, s ahol hagyatékának legjelentősebb részét őrzik. A német társaság vezetése nemrég szervezeti átalakuláson ment át: a 
nagy létszámú vezetőség helyett, amely igen ritkán tudott teljes létszámban összej önni, egy mindössze öt, főként Weimarban működő 
tagból álló vezetőség és egy bővebb létszámú tanácsadó kuratórium végzi a m unkát (az utóbbinak egy osztrák kollégával együtt 
magam is tagja vagyok). A vezetőség évente többször találkozik, és így rugalmasabban tudja végezni az operatív munkát; a 
kuratórium leginkább a Liszt-napokon jön össze, és ilyenkor szokott sor kerülni a társaság éves közgyűlésére is. Az elnök m ár 
hosszabb idő óta Dr. Wolfram Huschke zenetörténész, a weimari Hochschule für Musik Franz Liszt egykori rektora (neki volt 
köszönhető az intézmény teljes felújítása mintegy másfél évtizeddel ezelőtt), míg alelnökként a nálunk is jól ismert nagy tekintélyű 
zenetudóst, Dr. Detlef Altenburgot most váltotta Dr. Christiane Wiesenfeld asszony, aki a Jénai Egyetem és a Hochschule für Musik 
Franz Liszt Weimar közös zenetudományi intézetének vezetői posztján is Altenburg professzor utóda.
Német testvér-társaságunk életében újdonságot jelent, hogy ezentúl kétévente az eddigieknél is nagyobbszabású Liszt
rendezvénysorozatot terveznek, egy LISZT BIENNÁLÉT indítanak. Az első ilyen rendezvényre 2015. május 20-25 között „Virtuositat. 
Hexerei?” („Virtuozitás. Boszorkányság?”) címmel kerül sor, mégpedig Weimaron kívül Thüringia számos városának bekapcsolásával. 
A nyitó koncert például Meiningen frissen renovált, gyönyörű színházában lesz, ahol a nagy múltú, egykor Hans von Bülow vezetése 
alatt állt és Liszt által is megcsodált udvari zenekar, a Meininger Hofkapelle mai utóda három haláltáncot ad elő: Saint-Saéns és Liszt 
műve mellett egy kortárs komponista, Thomas Adés darabját. De lesznek koncertek mindenféle műfajban -  a zongora-, dal-, 
kamarazenei műsoroktól a balettig - Thüringia-szerte, így Altenburgban, Eisenachban, Erfurtban, Gerában, Jénában és 
Sondershausenban is -  csupa olyan helyen, ahol Liszt annak idején maga is többször megfordult és része volt a hangversenyéletnek.
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Ily módon Thüringia legjelesebb zenei intézményei és előadóművészei, kulturális és turisztikai szervezetei kapcsolódnak bele ebbe a 
Lisztet középpontba állító ünnepi hétbe, amelynek részletes program ja m ár m egtekinthető, sőt jegy is rendelhető a 
http://www.thueringen-tourismus.de/urlaub-hotel-reisen/liszt-biennale-thueringen-142599.html honlapon.
A Deutsche Liszt-Gesellschaft m ár megtervezte a következő Liszt-biennálék helyszíneit is: 2017 Weimar, 2019 Sondershausen, 2021 
Altenburg (nem tévesztendő össze Liszt weimari karmesteri időszaka idején használt otthonával: ez utóbbi egy villa, ahol egyébként a 
német Liszt-társaság jelenleg Liszt-centrumot működtet), 2023 Jena. Boldog ország, ahol ilyen nagy távlatokban előre tudják tervezni 
a kulturális rendezvényeket!

Másik nagy újdonság, hogy megszűnik a Deutsche Liszt-Gesellschaft „Liszt- 
Nachrichten” cím ű -  a m i Liszt-bulletinünkhöz hasonló -  nyom tatott 
információs lapja, amelynek utolsó, dupla számát (No. 19/20 -  2014) most 
vehette kézhez a weimari Liszt-napokon megjelent tagság.
Ez a szám igényes, rövidebb lélegzetű tanulmányok, kisebb írások, hanglemez- 
és könyvismertetések mellett egy nagy képriportot is közöl a német társaság egy 
csoportjának ez év tavaszán tett budapesti látogatásáról (a mi beszámolónk 
erről az eseményről idei második számunkban jelent meg). A vezetőség 
köszönetét fejezte ki Gabriele Maria Fischernek, aki sok éven át volt a lap 
szerkesztője.
A Deutsche Liszt Gesellschaft most egy új, kétévente megjelenő kiadvány- 
sorozatot tervez Dr. Christiane Wiesenfeld szerkesztésében „Liszt-Jahrbuch” 
címmel, amelyben nagyobb lélegzetű Liszt-tanulmányok jelennek majd meg, 
előre kijelölt témához kapcsolva. A társaság aktuális híreit, beszámolóit pedig a 
teljesen megújuló honlapjukon szeretnék a jövőben közölni; ezt interaktívvá 
óhajtják alakítani úgy, hogy a tagok saját maguk is közvetlenül tudósíthassanak 
Liszttel kapcsolatos tevékenységeikről.

Mivel a „Liszt-Nachrichten” megszűnésével német testvértársaságunk nem  fog 
többé olyan rövidebb, nem  okvetlenül központi Liszt-témához kapcsolható, 
ugyanakkor érdekes és tartalmas írásokat közölni, m int amilyenek az utolsó 
szám ban m egjelentek például Liszt „Vanitas”-gyűrűjéről, a bayreuthi 
sírkápolna tö rténetérő l, M arie zu H ohenlohe-Schillingsfürst herceg
kisasszonyról (Carolyne leányáról) vagy éppen egy a Goethe-Schiller Archívum által újabban vásárolt Liszt-levélről, felajánlottam, 
hogy a mi lapunkban szívesen fogadunk egy-egy ilyen közleményt.

A Deutsche Liszt-Gesellschaft, amelynek tagdíja (40.- illetve 30.- €) jócskán meghaladja a m i Liszt Ferenc Társaságunkét, m inden 
évben valamilyen „Mitgliedsgabe”-val kedveskedik tagságának. Korábbi években például három alkalommal egy-egy exkluzív CD- 
felvétel volt a tagok éves ajándéka, idén pedig egy nagyon szép és fontos Liszt-levél hasonmás kiadását kapták meg. A levelet Liszt 
1881. novemberében Rómából írta az Allgemeiner Deutscher Musikverein (ADMV, Általános Német Zeneegylet) vezetőségének, 
megköszönve, hogy az Egylet tiszteletbeli elnökének választotta. Liszt m ár az ADMV létrejötténél is bábáskodott, és folyamatosan 
figyelemmel kísérte az Egylet munkáját, lehetőség szerint részt vett éves zeneünnepein, amelyek értékes kortárs művek bemutatására 
nyújtottak alkalmat. „Alsó schreiten wir zusammen, aufedler Bahn, wacker vorwarts” („Akkor hát haladjunk együtt a nemes pályán, 
merészen előre”) -  írta köszönőlevelében. Evelyn Liepsch, a Goethe-Schiller Archívum tudományos munkatársa és a Deutsche Liszt- 
Gesellschaft vezetőségének tagja rövid kommentárt is írt a levélhez, amelyet elegáns, Ernst Rietschel medaillonja nyomán készült 
mélynyomásos Liszt-portréval díszített borítóban kapott kézhez a Deutsche Liszt-Gesellschaft tagsága.

Szólnom kell még a Liszt-napok alkalmával Weimarban hallott koncertekről is. Én elsőként egy igen különleges hangversenyt 
hallhattam a hercegi kastély díszes termeiben azokon a historikus zongorákon, amelyek ezúttal kíséretként szolgáltak egy nagyszerű 
szoprán énekesnő, Marietta Zumbült által előadott dalműsorhoz. Liese Klahn zongoraművésznő megszólaltatta az 1811-es, 
Párizsban készült Erard-hangszert Maria Pavlovna nagyhercegasszony szalonjában (mint tudjuk, Lisz különösen kedvelte e cég 
későbbi zongoráit), játszott egy 1825-ös bécsi Streicher-zongorán és egy Weimarban, 1798-ban készült Schenk-hangszeren is a 
Falkengalerie-ben. A hallgatók szinte a hercegi család vendégeinek érezhették magukat, amikor a Zelter-, Mozart-, Schubert- és 
Mendelssohn-dalokat hallgatva egyik hangszertől a másikhoz vonultak, és a hangszerrestaurátor tanulságos magyarázataival még 
közelebb kerülhettek ezekhez a különleges régi zongorákhoz.

Liszt-N achrichten
Nachrichten dér Deutschen Liszt-Gesellschaft N° 19/201 2014

Franz Liszt und George Sand

Warum wurden Carolyne 
und Franz nicht getraut?

Liszts Vanitas-Ring

Liszts ursprüngliche 
Grabkapelle

Sampling Liszt
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A Liszt-napok fő hangversenyét Bach- és Liszt-m űvekből novem ber 1-jén két 
versenygyőztes fiatal zongorista adta a Hochschule fur Musik Franz Liszt központi 
épületének hangversenytermében.

Nekem különösen a 2014. évi lipcsei Bach-verseny 2. helyezettjének játéka tetszett. 
Schaghajegh Nosrati, a Hannoverben élő fiatal pakisztáni zongoraművésznő bámulatos 
stílushűséggel játszotta Carl Philipp Emanuel Bach A-dúr szonátját, és különösen elbűvölt 
Johann Sebastian Bach 6., e-moll Partitájának technikailag fölényes, mély zeneiségű 
előadásával. Talán még nála is nagyobb közönségsikert aratott azonban a műsor második 
részében az „Années de pélerinage” („Zarándokévek”) teljes Svájc kötetének előadásával 
Teo Gheorgiu, aki még 2005-ben nyerte meg Weimarban az ifjú zongoristák nemzetközi 
Liszt-versenyét. Tanulságos lehetett ez a forró hangulatú este az éppen folyamatban lévő 
ifjúsági Liszt-verseny fiatal résztvevői számára is.

3 2 . W eim arer Liszt-Tagé 2014 
8 . Stiftertag dér N euen  Liszt Stiftun g  W eimar

Bach-Liszt-Klaviernacht

Schaghajegh Nosrati, Klavier 
Teo Gheorghiu, Klavier

Sam stag, 1. Novem ber 2014 
2 0 :0 0  Uhr, Festsaal Fürstenhaus

Veranstaltungen Symposien Konzert
-ven' 5 Wetfbewerbe

FROM THE LIFE OF OUR GERMAN TWIN SOCIETY
MÁRIA ECKHARDT

This year the Deutsche Liszt-Gesellschaft held their traditional yearly Liszt days in Weimar at the turn  of October and November, on 
the unusually long weekend of the Reformation Day. The festival was also connected to the competition for young pianists, organized 
by the Hochschule fur Musik Franz Liszt in Weimar. Thus the 2014 event exceptionally did not coincide with the Liszt birthday - when 
I'm reluctant to travel abroad because of the several programmes in Hungary - which made it possible for me this time to take part in 
the most im portant events in Weimar between October 31 st and November 2nd. Hereby I would like to report my experiences to our 
readers -  and even more so because there have been several interesting changes in the life and operation of the German Liszt society, 
while other changes are yet to come in the near future.
The Deutsche Liszt-Gesellschaft has members in several states in Germany, and there is even an independent branch in Eschweiler, 
near Aachen. However, the focal point of the activities of the society, that enjoy the spiritual support of Alfred Brendel and Nike 
Wagner, is still strongly connected to Weimar, the town that used to be an exceptionally important location in Liszt's life, and where 
the most im portant elements of his estate are preserved. The management of the German society has gone through an organizational 
change recently, and instead of the overstaffed board, which could only rarely come together in full force, now the work is shared 
between a small operating board of just five members, who chiefly operate in Weimar, and an ample advisory board (I am a member of 
the latter by the way, together with an Austrian colleague.) The operative board can hold meetings several times a year, which makes 
the operative work more flexible; while the advisory board usually gather on the Liszt-days, which is also an occasion to hold the 
general assembly of the society. The Chair of the society has been music historian Dr. Wolfram Huschke for quite a long time now, the 
former Rector of the Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar (we owe to him  the full renovation of the institute lasting about one 
and a half decades), while Dr. Christiane Wiesenfeld has just succeeded Dr. Detlef Altenburg - the highly respected musicologist, also 
well known in Hungary -  in the position of vice president. Dr. Wiesenfeld has also succeeded Professor Altenburg as leader of the 
joint institute of musicologyat the University of Jena and the Hochschule fur Musik Franz Liszt in Weimar.
Another new thing in our twin society's life is that they are planning to hold an even more monumental Liszt event series every two 
years, a LISZT BIENNALE. The first of those events is scheduled for May 20th-25th 2015, with the title ’’Virtuositat. Hexerei?” 
(” Virtuosity: Witchcraft?”), and in addition to Weimar, they are going to include in the programmes several other cities in Thuringia. 
For example, the opening concert is to be held in the recently renovated beautiful theatre in Meiningen, where the successors of the 
Meininger Hofkapelle, a court orchestra of great traditions formerly conducted by Hans von Biilow and also admired by Liszt, will 
perform three danse macabres: in addition to the compositions by Saint-Saéns and Liszt, a piece by the contemporary composer 
Thomas Adés will be on the programme as well. There will also be concerts of various genres -  from piano-recitals, song-recitals, and 
chamber music programmes to ballet -  throughout Thuringia, e.g. in Altenburg, Eisenach, Erfurt, Gera, Jena and Sondershausens -  
all of them locations where List himself used to appear and take part in the concert life. In this manner, the most prestigious musical 
institutions and performers, as well as cultural and tourism organizations will join in this festival week with Liszt as the focal point. 
Their detailed programme is already available, and even tickets can be booked through the website: 
http://www.thueringen-tourismus.de/urlaub-hotel-reisen/liszt-biennale-thueringen-142599.html.
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The Deutsche Liszt-Gesellschaft has already laid out the locations for the next Liszt-biennales as well: 2017 Weimar, 2019 
Sondershausen, 2021 Altenburg (not to be confused with Liszt's home during his spell in Weimar as a conductor: the latter is a villa 
building, now hosting a Liszt-centre operated by the German Liszt Society, by the way), 2023 Jena. A happy country, where cultural 
events can be planned with such a long perspective!

The other important new thing is the sign-off of the printed information journal “Liszt-Nachrichten” issued by the Deutsche Liszt- 
Gesellschaft -  and similar to our Liszt-bulletin -  whose last, double issue (No. 19/20 -  2014) was just presented to the members who 
visited the Liszt-days in Weimar. In addition to short studies and articles of a high standard and reviews about discs and books, this

last issue has also presented a huge photo report about the visit of a group 
from the German society in Budapest this spring (our report about the visit 
was published in our issue No. 2 of 2014). The board have expressed their 
thanks to Gabriele Maria Fischer, who has been the editor of the journal for 
many years. The Deutsche Liszt Gesellschaft is now planning a new biennial 
publication series edited by Dr. Christiane Wiesenfeld with the title "Liszt- 
Jahrbuch”, with longer Liszt-studies, in connections with a topic defined in 
advance.

On the other hand, the actual news and reports of the society will be 
published on their totally renewed website in the future; which is supposed 
to become an interactive platform, so that members themselves can report 
directly about their activities in connection with Liszt. Since after the 
cessation of “Liszt-Nachrichten” our German twin society will no longer 
publish short - yet interesting and substantial - studies that are not 
necessarily connected to a central Liszt-topic - such as studies in the last 
issue about Liszt's “Vanitas”- ring, the history of the tomb chapel in 
Bayreuth, Princess Marie zu Hohenlohe-Schillingsfurst (the daughter of 
Carolyne) or a Liszt-letter recently bought by the Goethe-Schiller Archives - 
I offered them that now and then we would welcome such publications in 
our bulletin.

The Deutsche Liszt-Gesellschaft, whose membership fee is considerably 
higher (40 or 30 euros) than that of our Liszt Ferenc Society, presents the 
members every year with some kind of ’’Mitgliedsgabe”. For example in 
previous years, an exclusive CD recording was the yearly present to the 
members on three occasions, while this year they received the facsimile 
edition of a beautiful and important Liszt-letter. Liszt wrote the letter in 
November 1881 from Rome to the board of the Allgemeiner Deutscher 
Musikverein (ADMV, General Music Association of Germany), expressing 
thanks that the Association had elected him  as honorary president. Liszt had 
already been active at the foundation of ADMV, and later he continuously 
followed closely the work of the Association, and if he could, he also 
participated at their yearly music festivals, which offered an occasion to 
present valuable contemporary compositions.

„Also schreiten wir zusammen, aufedler Bahn, wacker vorwarts” ("So let us 
proceed together on the noble course, boldly ahead!’) -  he wrote in his letter of 
thanks. Evelyn Liepsch, a research fellow at the Goethe-Schiller Archives 
and board member of the Deutsche Liszt-Gesellschaft has written a brief 
comment to the letter, which was presented to the members of the Deutsche 
Liszt-Gesellschaft in a cover decorated with an elegant photogravure Liszt- 
portrait upon the medallion by Ernst Rietschel.
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I should also mention the concerts I attended in connection with the Liszt days in Weimar. First of all, a very special concert in the 
decorated halls of the ducal castle, played on the historical pianos that this time served as an accompaniment to a song recital 
performed by an excellent soprano, Marietta Zumbült. Pianist Liese Klahn played the Erard-instrument made in Paris in 1811 in the 
parlour of the Duchess (as we know, Liszt particularly liked the later manufactured pianos of this company), and she also played on a 
Streicher piano from Vienna from 1825 and on a Schenk-instrument made in 1798 in Weimar, in the Falkengalerie. The audience 
could almost feel themselves as guests of the ducal family, as they walked from one instrument to the other, listening to songs by 
Zelter, Mozart, Schubert and Mendelssohn, and they could get even closer to these unusual old pianos through the instructive 
explanations of the instrum ent restorer.
The main concert of the Liszt days was held on November 1st by two young contest winner pianists in the concert hall of the central 
building of the Hochschule fiir Musik Franz Liszt, with Bach and Liszt works on the programme. I particularly liked the playing by the 
runner-up of the 2014 Bach contest in Leipzig. Schaghajegh Nosrati, the young Pakistani pianist, who lives in Hannover, played the 
Sonata in A major by Carl Philipp Emanuel Bach with amazing fidelity of style, and she especially enchanted me with her technically 
superior and musically profound performance of Johann Sebastian Bach's 6th Partita in E minor. However the audience gave perhaps 
an even bigger ovation in the second part of the concert to Teo Gheorgiu, who had won the international Liszt competition for young 
pianists in Weimar back in 2005, for his performance of the complete Suisse (Switzerland) volume of the ’’Années de pilerinage” 
(’’Years o f Pilgrimage”). The ardent atmosphere of the evening must have been illuminating for the young participants of the ongoing 
youth Liszt competition as well.

LISZT FERENC DALKÖLTÉSZETE
RÉSZLETEK: GESZLER ÖDÖN* FELSŐBB ZENEISKOLA EMLÉKKÖNYVBEN 1937-BEN MEGJELENT ÍRÁSÁBÓL.

Liszt Ferenc sokszor idézett prófétai mondása: „Ich kann warten” -  teljes igazolást nyert. Az a panasz, hogy ma sem méltányolják 
eléggé műveit, m ár nem  indokolt. Könnyen meggyőződhetünk erről, ha rádiónkat bekapcsoljuk s körsétát teszünk vele külföldi 
állomásokon. Alig múlik el nap, hogy valahonnan ne hoznának a hanghullámok Liszt-műveket. Egyedül dalai nem  részesülnek még 
kellő méltánylásban s távolról sem foglalják el zenei életünkben az őket méltán megillető helyet. Mentségül szolgáljon, hogy Liszt 
daltermésének a fele csak a legutóbbi időben került sajtó alá s így a nyilvánosságra. Összesen 107 dalát ismerjük ma, ezek közül Julius 
Kapp kitűnő, 1909-ben megjelent Liszt-biográfiája még csak 58 dalról tud. A többi dal felkutatása nagyrészt Raabe Péter, a weimari 
Liszt-múzeum volt igazgatójának érdeme, aki azokat Liszt műveinek összkiadásában a régiekkel együtt három kötetben rendezte 
sajtó alá. Ez az 50-60 esztendő, ami a dalok keletkezésének ideje óta eltelt, elveszett időnek tekinthető, m ert sokkal fontosabb és 
jelentősebb szerepet tölthettek volna be a dal fejlődéstörténetében akkor, m int ma. Ha egy dalköltő történeti szerepét, jelentőségét és 
művészetének esztétikai értékeit kívánjuk méltatni, elsősorban azt kell megállapítanunk: miként szabályozza a zene és költészet 
egymás közti viszonyát, hogyan alakul ez a kapcsolat az ő művészi elgondolásában?
A zene és szöveg az antik világban és a régi klasszikus korban, amint tudjuk, szoros összefüggésben voltak egymással és útjuk csak a 
római birodalom bukása után ágazott széjjel. Magukra maradottságukban, bolyongásaikban csak ritkán találkoznak, sok évszázadon 
keresztül egyedül a katolikus, később a protestáns templomok istentiszteletein. Tulajdonképpen itt ér véget hontalanságuk, m ert 
egymáshoz való viszonyukat a katolikus egyház törvényesíti. A világi irodalom csak a német klasszikusok fellépésével közeledik a 
zenéhez. A közeledési kísérletek még a XVIII. század vége felé is csak lassan és félénken haladnak. Ez a közeledés természetesen 
legkönnyebben történik a dalnál. [.....]
Lehet-e költő vagy zenész számára magasztosabb feladat, m int a bennünket körülölelő mindenség természeti jelenségeit, vagy az 
ember lelkivilágának érzelmeit és hangulatait versben és zenében visszaadni, megörökíteni? Még magasztosabbá válik ez az eszmény, 
ha a kettő egy közös műremekben: a dalban ju t kifejezésre. Schubert egyike az elsőknek, aki közvetlen természetességgel teszi 
magáévá Goethe és Heine lirikumát és Schiller balladáit. A mély gondolkozású Schumann, Liszt Ferenc, Hugo Wolf, Brahms, 
Cornelius és kortársai m ár gyors és pompás eredményeket mutatnak fel, ellentétben a képzőművészetek egyesítési törekvéseivel, ahol 
Gluck erélyes fellépése ellenére még nagyon sok idő telt el, míg a zenészek és a költők közös művészi munkálkodásra egyesülnek. Liszt 
Ferenc dalköltészetének Schubert és Hugo Wolf között jutott történeti szerepe. Stílusa nem olyan egységes, m int Schuberté, éppen 
úgy, m int művészetének egyéb ága, dalköltészete is sok és változatos fejlődésen ment keresztül. Egy helyen így írja le felfogását a 
dalszövegről: „Minden törekvésem oda irányult, hogy a zene továbbfejlődése a költészettel szoros kapcsolatban történjék. Ettől a 
művészet szabadabb kibontakozását várom és azt hiszem, hogy ez felel meg legjobban korunk szellemének is.” Tudjuk, hogy 
másoknál is ez volt a vezérlő gondolat, m int például Berlioznál, Wagnernél, nem is szólva a romantikusokról. Ami Lisztet tőlük 
megkülönbözteti, abban láthatjuk, hogy e törekvésben sokkal több függetlenséget őrzött meg a tiszta zeneiség számára, m int a 
többiek. Ha felfogását erről a tárgykörről alaposabban akarjuk megismerni, utalok zongoraműveihez, szimfonikus költeményeihez 
írt bevezető előszavaira. Wagner a költészet fölényét hangoztatta, Lisztet a költemény inspirálja, de ha egy dalszöveg megzenésítése 
közben a szavak béklyóját érezte, inkább megváltoztatta a szöveget, egyes részeit más szóval helyettesítette, de zenei fantáziáját 
korlátozni nem  engedi.
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Schubert után a dalkompozíció két fejlődési irányt vesz. Az egyik Schumann és Brahmshoz vezet, a másik Liszten Keresztül Hugo 
Wolfhoz. A két irány abban különbözik, hogy előbbiek írásmódja, technikája még nem tér el a strófikus feldolgozástól. Schubert 
túlnyomóan strófikusan komponálta meg a költeményt; legfontosabb a formai keret és a dallam karakterisztikuma. Lisztnél ez csak 
másodlagos, a költemény eszmei tartalmából indul ki, irányítja, szinte átkölti, zenei kifejezéseinek szolgálatára kényszeríti a szöveget. 
Schubert és Schumann -  ha még olyan művészi tökéllyel is -  egyszerűen megzenésítik a költeményt, a szót, s fantáziájukban 
úgyszólván egy pillanat alatt születik meg a hozzáillő dallam. Liszt zenei szükségletei szerint formálja, alakítja tovább a témáját, 
tekintet nélkül arra, hogy ez megegyezik-e a költemény formai szerkezetével. M intha nem  is verset zenésítene meg, hanem 
szimfonikus költeményt írna.
Hugo Wolf a dalban csak a hangulatot kereste, fantáziája, mely a költészet és zene belső egyesülésében valósítja meg álmait, gyönyörű 
alkotásokra inspirálta. Annak ellenére, hogy zenekritikai írásai költői szépségekben bővelkednek, ő maga nem foglalkozott 
költészettel. Liszt a dalt közelebb hozta az abszolút zenéhez és a szöveg alaphangulatát zenében oldotta fel. Míg Wolf tudvalevőleg 
egyes dalt nem  szívesen komponál meg, hanem mindig egész csoportot s legszívesebben egy-egy költő összes verseihez írt zenét, 
Liszt csak ritkán zenésíti meg egy-egy dalköltő versciklusát. Ez nem is lehetett másképpen egy olyan impulzív jellemnél, m int amilyen 
ő volt. Ha egy vers tartalma megkapta, tépelődés nélkül hangjegyekbe öntötte, későbbi időkre hagyván annak tökéletesítését, 
csiszolását. Innen van az, hogy több dalát három-négy fogalmazványban is megtaláljuk és nem mindig az utolsó a legsikerültebb. 
Olvasmányai közben természetesen soknyelvű dalszöveg került a kezébe és így megzenésített a német és francia nyelvű 
költeményeken kívül olasz és magyar nyelvűeket is, bár el kell ismernünk, hogy az utóbbiak a kevésbé értékesek közé tartoznak. A 
versek kiválasztásában sem volt mindig szerencsés, éppen így kisebb zenei értékű is akad dala között. De melyik zeneköltőnél nincs ez 
hasonlóan?
Hogy Liszt dalaiban a zongorakíséret oly gazdag és sokoldalú, azt nem csodálhatjuk a zseniális zongora-virtuóztól. A virtuozitás 
nemcsak zongorajátékában, de természetesen kompozíciónak, dalainak fölépítésében is megnyilvánul, azzal párhuzamosan halad. 
Dalkíséretében méltányolandó az az önfegyelem, melyet itt tanúsít: az énekszót sehol sem nyomja el ez a kíséret s ugyanolyan szerepet 
tölt be itt, m int Wagner zenedrámáiban a zenekar. Annak a sokszor hangoztatott kijelentésnek: „Wolf a dal Wagnere” nem kell 
okvetlenül hitelt adni, m ert ebben a vonatkozásban jóval megelőzte őt m ár Liszt. Amint a kápráztató zongoravirtuózból céltudatosan 
fejlődött ki a nagy zenei reformátor, éppen ilyen céltudatossággal alkotta meg a Schubert utáni dalkíséret legjellegzetesebb mintáit. 
Noha Liszt alkotásainak súlypontja nem helyezhető dalköltészetébe s életműve ennél sokkal jelentősebb és fontosabb állomásokat 
érintett, dalai mégis logikusan és szervesen illeszkednek bele művészi fejlődésének vonalvezetésébe. Ezek a dalok túlságosan 
arisztokratikusak ahhoz, hogy köznapi értelemben vett népszerűségre juthassanak. Hozzájárul még az is, hogy formai szerkezetük is 
összetettebb, m int Schubert, Schumann, Wolf vagy Brahmsnál. Nála a vezető gondolat, vagy a téma sokszor nem periodizál, sem 
mondattá nem egészül ki, ami pedig a könnyű megértésnek és gyors felfogásnak a legjobban kedvezne. Ha egy népdalt, vagy egy 
egyszerű Schubert- vagy akár Brahms dalt hallunk, dallamát könnyen megjegyezhetjük, sőt egyszeri hallásra is utána dúdolhatjuk és 
ez az ének kerek és befejezett gondolatot közölhet m inden hangszerkíséret nélkül is. Liszt legtöbb dalában elképzelhetetlen ez a hatás 
zongorakíséret nélkül. Csak a kettő együtt, az énekszólam és a kíséret kölcsönhatása adja meg a dal értelmét. Az előbb említett 
dalokat viszont akár szöveg nélkül is énekelhetjük. Éppen ezért tartanak igényt a Liszt-dalok legtökéletesebb interpretációra, m ert 
nem engedik magukat alkotó elemeire bontani; az énekszólamnak, a szövegnek, a zongorakíséretnek és a mélyen átérzett előadásnak 
lehető legtökéletesebb egysége kell egybeolvadnia.
Liszt dalainak előadásában az előadónak sokkal fontosabb szerepe van, m int bármely más szerző műveinek tolmácsolásában. Dalai 
finom érzékű, nemes felfogást, átszellemült előadást igényelnek. Művelt, intelligens előadó föltétien követelmény itt. Az énekest 
nemcsak énektechnikai készsége, hanem lelki berendezése szempontjából is kell kiválasztanunk, ha Liszt dalainak interpretálását 
akarjuk rábízni. Az az énekes, aki nem örvendeztet meg bennünket mélyen átérzett előadásával, az nem  fog sok hatást elérni Liszt
dalaival, ha éneklése még oly tiszta és technikailag kifogástalan is. [....... ] Aki nem tud a sorok között olvasni, az ne nyúljon Liszt
legtöbb dalához. Dalaiban felszántja az emberi érzések majd minden területét.
Kevés számú magyar vonatkozású dalai közül kimagaslik, általában egész daltermésében előkelő helyet foglal el Lenau „A három 
cigány' című versére írt dala. Ennek megzenésítésére cigányszeretet inspirálta Lisztet. A költemény filozófiai tartalmát páratlan 
megjelenítő erővel foglalja hangokba. Az életet átmuzsikáló, átpipázó és az átaluvó cigányok alakját ritka élethűséggel rajzolja meg. A 
puszta homokjában vánszorgó szekér leírásában és a cimbalom húrján átsuhanó szellő érzékeltetésében pedig az impresszionista 
zeneirányzat egyik korai megnyilvánulását láthatjuk. Tartalma elárulja vonzódását a cigányzene dallamai és virtuóz különleges-ségei 
iránt.
Liszt kevéssé ismert dalai közül való a 'Szeretnék elmúlni' című, Herwegh szövegére írt dal, talán a legjelen-tékenyebb Liszt egész 
daltermésében. A dalirodalom alig ismeri bensőbb és magasztosabb összeolvadását a költeménynek a zenével, m int az ebben a dalban 
megnyilvánul. Kéziratára Liszt a következő szavakat jegyezte fel: „Ez a dal ifjúkorom testamentoma”. Ugyanezeket a szavakat idézi e 
dallal kapcsolatban Wittgenstein hercegnőhöz intézett levelében s hozzáterszi. „Amikor írtam, nem  gondoltam arra, hogy valaha 
találkozom egy olyan lélekkel, aki ezt úgy meg fogj a érteni és átérezni, m int Ön.”
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Ezt azért kell itt leszögezni, m ert kiderül, hogy a dalt Liszt a hercegnővel való ismerettsége előtti időben írta, tehát még 1847 előtt. Ez a 
dátum viszont azért fontos, m ert e dalban megtaláljuk a zongorakíséretben Wagner Tristan-jának 'Unstillbare Sehnen'motívumát, 
azt, amivel a dalmű kezdődik. Tudvalévőén Wagner 1857-ben kezdte el nevezett dalművének megzenésítését, tehát Liszt legalább 10- 
15 évvel előzte meg ezzel a motívummal Wagnert. [... ]
Wittgenstein hercegnő nevezetes mondása.”Liszt valamennyi zeneköltő közül dárdáját Wagnernél is messzebb, a legtávolabbi jövőbe 
vetette” -  dalaiban is teljes igazolást nyer.
Liszt Ferenc diadalaiban és csalódásokban egyformán gazdag, önmagát másokért feláldozó élete, saját kora által meg nem értett, 
félreismert munkássága arra kötelez bennünket, hogy ránk hagyott szellemi örökségét hiánytalanul feltárjuk és m inden 
képességünkkel ápoljuk.

*Geszler Ödön (1879-1959) zeneiskola igazgató, zenekritikus, zeneszerző
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The often cited prophetic phrase by Ferenc Liszt: “Ich kann warten” (I can wait) -  has proven completely true. The complaint that his 
music is not fairly acknowledged today, is no longer justified. We can easily prove this by turning on the radio and browsing through 
foreign radio stations. It's hard to find a day when there are no Liszt works reaching us through the sound waves. Only his songs are not 
yet fairly appreciated, and do not occupy their deserved position in our musical life. Though there is one excuse we can find: about half 
of Liszt's song compositions have only recently been published. Today we know about 107 of his song compositions altogether, while 
the excellent Liszt biography by Julius Kapp - published in 1909 - listed only 58. Most of the other songs were discovered later by Péter 
Raabe, the former director of the Liszt museum in Weimar, who edited these “new” songs together with the other ones in three 
volumes within the full edition of Liszt's compositions. Those 50-60 years since the composition of the songs should be considered as 
lost time, because they could have played a much more important and significant role in the development history of song at that time 
than today.
W hen we try  to appreciate the historic role, the importance and the aesthetic values of a song composer's oeuvre, the first thing to 
evaluate is: how it determines the relation between music and poetry, and how that relation is taking shape in the composer's artistic 
concept?
As we all know, music and words lived in a symbiotic relationship in the ancient world and in the classical era, and they only started to 
go their separate ways after the fall of the Roman empire. Then they rarely m et again in their solitude and rambles through several 
centuries, and it happened almost exclusively in the Catholic, and later also in the Protestant religious services. Their exile was 
actually over precisely there, because the Catholic church legalised their relationship. Secular literature only started to become closer 
to music with the appearance of the German classics, and even that approach was slow and tim id towards the end of the 18th century.
And the most natural agent of that approaching is the song. [ ]Is there a more sublime duty for a poet or a musician than reflecting
and recording the natural phenomena of the universe around us, or the emotions and moods of the soul in poetry or in music? And 
the idea is even more sublime, when they are expressed in a joint piece of art: the song.
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Schubert is one of the pioneers, who makes his own the poetry of Goethe and Heine and the ballads of Schiller with ease and 
genuineness. Schumann with his deep way of thinking, then Ferenc Liszt, Hugo Wolf, Brahms, Cornelius and their contemporaries 
already joined in with quick and gorgeous results, which is in contrast with the unification efforts in the fine arts, where in spite of 
Gluck's firm steps it still took a longtim e until musicians and poets joined their forces to work together.
Ferenc Liszt's song compositions find their historic role between Schubert and Hugo Wolf. His style is not as consistent as Schubert's, 
his song compositions went through various phases of developm ent, just as his music's other branches. Once he described his 
concept of the words: “All my endeavour is aimed at developing music in strong connection with poetry. I expect from that a freer 
evolution of art, and I also believe that this is in deeper harmony with the spirit o f our age.” We are aware that other composers also 
shared this principle, e.g. Berlioz, Wagner, not to mention the romantics. W hat makes Liszt different from them  is that he preserved 
much more independence for pure musicality in his endeavour than the others did. To understand his concept better, I would like to 
point out the prefaces he wrote to his piano works and symphonic poems. Wagner emphasized the superiority of poetry; Liszt is 
inspired by the poem, but when he felt the shackles of words while writing music for poetry, he preferred changing the words or 
replacing them, but he never allowed his musical imagination to be restricted.
After Schubert, song composition developed in two different directions. One of them  leads to Schumann and Brahms, the other leads 
through Liszt to Hugo Wolf. The difference between the two directions is that the style and technique of the first keep the strophic 
arrangement. Schubert composed most of his songs strophically; the most important things are the formal framework and the 
characteristics of the melody. However, that is only a secondary issue for Liszt: he sets out from the conceptual content, as he manages 
the lyrics, almost rewriting them, and forcing them to serve his musical expression. Even though with artistic perfection, Schubert 
and Schumann simply set the words to music, and the appropriate melody was born in their imagination in a moment, without 
considering if it was in accordance with the formal structure of the poem. As if they had written a symphonic poem and not set the 
words to music.
Hugo Wolf was only looking for the atmosphere in the song, and his imagination, making his dreams come true in the inner 
unification of poetry and music, inspired in him beautiful pieces of art. In spite of the fact that his written musical criticism is rich in 
poetic beauty, he was not engaged in writing poetry. Liszt brought the song closer to absolute music, and he resolved the basic 
atmosphere of the lyrics in music. While we know that Wolf didn't like to compose single songs but rather a whole group of songs, and 
he preferred writing music for a poet's full edition of his works, Liszt rarely composed music for a whole poetic cycle by a particular 
poet. With such an impulsive character, he could hardly have done otherwise. W hen he was captivated by a poem's essence, he turned 
it into music, and he left polishing it and making it perfect for later times. That's why we find several Liszt songs in 3-4 versions, and 
not always the last one is the best.
He read poems in several different languages, so in addition to German and French poems, he also composed music for words in 
Italian and Hungarian, though we must admit that the latter ones are among those of less quality. He was not always fortunate in his 
selection of poems either, and there are also some less valuable pieces among his songs in a musical sense. But which composer is free 
of these errors?
It is no wonder from a brilliant piano virtuoso that the piano accompaniment is so rich and colourful in Liszt's songs. Virtuosity is his 
trademark not only in his way of playing the piano, but also in the structure of his compositions and songs: the two walk hand in hand. 
However, we must appreciate the self-discipline in his piano accompaniment style: the piano never outdoes the singing, but plays a 
similar role to the orchestra in Wagner's music dramas. We should not necessarily give credit to the often heard phrase: ’’Wolf is the 
Wagner of the song”, because Liszt pretty much preceded him in this respect. As the great reformer of music developed purposefully 
from the brilliant piano virtuoso, he created the most characteristic samples o f song accompaniment after Schubert with the same 
resolve.
Song compositions are certainly not in the focal point among Liszt's works, there are much more im portant areas in his output, 
however, his songs fit logically and organically into his artistic development. These songs are too aristocratic to become popular in the 
everyday sense of the word. Moreover, their formal structure is also more complex than is the case with Schubert, Schumann, Wolf or 
Brahms. The leading theme or thought is often not periodical in his songs, and it is not complemented in a full sentence either, which 
would be favourable in terms of easy understanding and quick apprehension. W hen we hear a folk song or a simple song by Schubert 
or even Brahms, we can easily remember the melody, and hum  it after just one hearing, and the singing part may tell us a complete 
and finished thought without any instrumental accompaniment. In the case of the majority of Liszt's songs this kind of impact is 
inconceivable without the piano accompaniment. Only the two elements together, the interaction of the singing part and the 
accompaniment can express the meaning of the song. On the other hand, we can sing the previously mentioned songs without the 
lyrics as well. That's why Liszt's songs require the most perfect interpretation, because they don't allow any kind of decomposition; the 
singing part, the lyrics, the accompaniment and the deep-felt presentation should merge into a perfect unity as much as possible.
The performer plays a much more important role in performing Liszt's songs than in the interpretation of any other composer's 
works. His songs require a subtle and noble concept and a spirited performance.

-1 6 -



Liszt magyar szemmel - XX. szám - 2014. december • The Hungarian View of Liszt - Nr. 20 - December 2014

An educated and intelligent performer is an absolute must here. The singer should be selected not only for his/her technical qualities, 
but also the spiritual constitution, if we would like to find the right singer for the interpretation of Liszt's songs. A singer without a 
deeply felt presentation will not achieve deep impact with Liszt's songs, even with a clear and technically flawless singing. Those who
cannot read between the lines, should not touch most of Liszt's songs. His songs cultivate almost all areas of human feelings. [ ]
Among the few Liszt songs with Hungarian connections we should highlight his song for Lenau's poem ’’The three gypsies”, which is 
also im portant in terms of his whole portfolio of songs. This song was inspired by his affection for gypsies, and he puts the 
philosophical content of the poem into notes with incomparable power of presentation. He describes the figures of the gypsies - who 
live their life playing music, smoking a pipe and sleeping -  really drawn to the life. We can also notice an early piece of musical 
impressionism in the description of the cart slowly staggering in the sand of the Puszta and the light breeze touching the strings of the 
cimbalom. The content of the song reveals his attraction towards the melodies and virtuoso specialities of gypsy music.
One of Liszt's less known songs, T would like to pass away' [Ich möchte hingehen] - written to Herwegh's words - is perhaps the most 
significant song in his whole song portfolio. The universal song repertoire hardly presents a more inner and more sublime merge of 
poetry and music than what we can find in this song. Liszt wrote the following note on the original manuscript: “This song is the 
testament of my youth”. He quotes the same words in his letter written to Princess Wittgenstein, and he also adds: “W hen I wrote it, I 
didn't believe I would ever meet a soul that would understand and feel that as You do.” This should be noticed here, because it reveals 
that Liszt composed the song before he first met the princess, i.e. before 1847. And that date is also important, as we can find the 
' Unstillbare Sehneri motive of Wagner's Tristan in the piano accompaniment of the song, which is the opening motive of the opera. It is 
well known that Wagner started composing Tristan in 1857, which means that Liszt preceded him  with this motive by at least 10-15 
years. [..... ]
The famous saying of Princess Wittgenstein: ”Liszt has thrown his spear the farthest among all music composers, even farther than 
Wagner, into the farthest future” -  is completely proven in his songs.
Ferenc Liszt's life, equally rich in triumphs and disappointments, a life he sacrificed for others, as well as his music that was 
misunderstood or not understood at all, compels us to thoroughly discover and preserve his spiritual heritage as much as we can.

*Ödön Geszler (1879-1959) music school director, musical critic, composer
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2014. OKTÓBERI RENDEZVÉNYEK A LISZT FERENC EMLÉKMÚZEUM ÉS KUTATÓKÖZPONTBAN
DOMOKOS ZSUZSANNA -  MONA DÁNIEL

Ha október elérkezik, a Liszt-tisztelők többsége mesterünk születésének évfordulójára gondol. A 
budapesti Liszt Múzeum 2011 óta kezdeményezi, hogy a születésnapot megelőző szombati napon, 
amikor hagyományosan amúgy is mindig matinét tartunk, a születésnaphoz kapcsolódóan az előző 
szombaton ne csak egy hangverseny szóljon Liszt egykori otthona mellett, hanem több hangversennyel 
ünnepeljük meg az évfordulót. A bicentenárium alkalmával kiemelkedően gazdag, 11 hangversenyből 
álló három-napos fesztivállal tisztelegtek művészeink Liszt előtt, a következő évtől kezdve egy teljes 
szombati napot szervezünk a születésnap alkalmából, egy délelőtti, egy délutáni és egy esti koncerttel.
Idén a délelőtti koncertet a Zeneakadémia zongora tanszakának két kiemelkedően tehetséges hallgatója,
Váradi László és Kovács Gergely adták olyan műveket játszva, amelyek Liszt egykori repertoárján is 
gyakran szerepeltek. A koncert záró számaként pedig szerzői négykezes változatban adták elő a Rákóczi 
Indulót, amely Liszt szinte összes magyarországi koncertjét kicsendítette. A délutáni koncert is 
különlegességet tartogatott a közönség számára: a Zeneakadémia népzene tanszéke és Balog József 
zongoraművész Liszt Ferenc magyar rapszódiáit és azok népzenei, népies műzene ihletésű forrásanyagát 
mutatták be.
Az esti koncerten pedig Nagy Péter zongoraművész tisztelgett a múzeum és Liszt emléke előtt: műsorán 
Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn műveket hallhattunk, amelyeket Liszt maga is játszott, illetve 
átiratot készített belőlük. Végül az időskori Liszt portréja is megelevenedett a művész hivatott 
tolmácsolásában a Magyar Történelmi Arcképsorozatból válogatott művekkel.

Domokos Zsuzsanna

*  *  *

Az új tanév kezdetével a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont a középiskolás gyerekeket 
szólította meg. A Liszt Múzeum munkatársai olyan múzeumpedagógiai előadássorozatot álmodtak 
meg, ahol sok zenével és színes vetítésekkel mutatják be Liszt előadói és szerzői sokoldalúságát, s 
mindezek forrását, árnyalt személyiségét. Az előadások betekintést nyújtanak Liszt zongora-, 
szimfonikus-, program-, egyház- és színpadi zenéjébe, s mindezt életrajzi történések tükrében 
vizsgálják.
Elsőként Mona Dániel Liszt: szimfonista és one man band című előadására került sor. Témája a zenekar 
zongoraszerű, illetve a zongora zenekarszerű használata Liszt Ferenc életművében. A szimfonikus 
költeményekkel és átiratokkal foglalkozó előadás Liszt Ferenc szimfonikus, karm esteri és 
zongoratechnikai újításait, s ezek elválaszthatatlan kapcsolatát igyekezett bemutatni.
A következő héten a zenetudós hallgató Békéssy Lili, és a gyakorló muzsikusként is működő és gyakran 
improvizáló Spischak David közös előadását hallhattuk, melynek címe A  zenei rögtönzés művészete és 
története Lisztnél és Liszten túl. Fókuszban Liszt Ferenc mint improvizatőr állt, illetve a mindenkori 
rögtönzés főbb jellemzői. Szó esett jazzről, de előkerült a múlt rögtönzése is, a gregorián. A jelenlegi 
időszaki kiállításról is van mit mesélni. S ki más lenne erre alkalmasabb, mint a tárlat kurátora, Peternák 
Anna Kölcsönhatások -  Képzőművészek Liszt életében. Ezt a címet viseli előadása, mely Liszt képleírásai, 
kiállításélményei alapján vázolta fel nagy vonalakban Liszt ízlését, zene és képzőművészet kapcsolatára 
reflektáló kompozícióinak hátterét. Képet kaphattunk Liszt magyar képzőművész kortársakkal való 
barátságairól is. Watzatka Ágnes a vallásos Lisztet kívánta bemutatni, de kutatásai során színesebb és 
izgalmasabb problémákra bukkant. Előadása (Zongoraművész vagy katolikus pap? A z  ifjú Liszt 
pályaválasztási vábága) jelentős életkorszakot fogott át. -  A csodagyermek Liszt, aki serdülő korára 
elfordul a tömegek szórakoztatásától, és a katolikus papságban keres vigaszt. Nem lát jövőt a virtuóz 
létben. Tíz év is beletelik, mire fokozatosan visszatalál zongorista énjéhez; mire meggyőzi magát, hogy 
érdemes célt szolgál hangszerével. A sorozatot Domokos Zsuzsanna előadása zárta. A Liszt kapcsolata a 

színpadi zenével egyszerre zárlat és nyitány. Az előadás kündulópontja (Liszt gyerekkori operája, a Don Sanche), valamint az ebből 
fakadó kérdések, miszerint Liszt miként látta az operát a század közepén, és a műfaj végül milyen formában tudott beolvadni 
életművébe, előrevetítették a Liszt Múzeum 2015-ös időszaki kiállításának témáját...A képzett előadások alatt egyre biztosabban 
körvonalazódott, hogy a Liszt Múzeum hagyományt teremtett. így jövőre is szeretnének szervezni hasonló zenei előadássorozatot még 
több érdekességgel, még több gyermeknek! Hagyomány a Matinékoncert is. A Kamaraterem falai minden szombaton megtelnek 
szebbnél szebb zenével, jobbnál jobb előadással. Októberben vendégünk volt többek közt Perényi Eszter és növendékei, novemberben 
pedig a Zeneakadémia rektorasszonya, Vigh Andrea lép színpadra tanítványaival. Mona Dániel
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EVENTS IN THE LISZT FERENC MEMORIAL MUSEUM AND RESEARCH CENTRE, OCTOBER 2014
ZSUZSANNA DOMOKOS -  DÁNIEL MONA

When October comes along, most Liszt-admirers think of the anniversary of our master's birth. We have a long 
tradition of organizing a matinee concert on the last Saturday before the birthday, and since 2011 the Liszt 
Museum in Budapest has initiated an enhancement of the celebrations, which means further Saturday concerts 
to commemorate the anniversary. In 2011 our musicians paid tribute to Liszt with an outstandingly abundant 3- 
day festival including 11 concerts on the occasion of the bicentenary, and from the next year on we have 
organized whole-day Saturday programs to celebrate the birthday, with one concert each in the morning, in the 
afternoon and in the evening. This year two eminently talented students from the piano faculty at the Music 
Academy, László Váradi and Gergely Kovács gave the morning concert, with a program including compositions 
that are familiar to us from the former repertoire of Liszt. The final piece of the concert was a four-handed 
composer's version of the Rákóczi march, which used to be the last movement of almost every concert that Liszt 
played in Hungary. The afternoon concert offered a special surprise to the audience as well: the faculty of folk music at the Music Academy and 
pianist József Balog presented Ferenc Liszt's Hungarian rhapsodies and their source material inspired by folk music and folkish art music. The 
evening concert featured pianist Péter Nagy paying tribute to the museum and to the memory of Liszt: the programme included compositions by 
Johann Sebastian Bach and Felix Mendelssohn, pieces that Liszt used to play at his concerts as well, or ones that inspired him to compose 
transcriptions. Finally, the portrait of the aging Liszt was also invoked in an inspired interpretation of the pianist, with selected pieces from the 
Historical Hungarian Portraits series. Zsuzsanna Domokos

*  *  *

The Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre has launched a campaign at the beginning of 
the new school year, specially targeted at secondary school students. The researchers of the Liszt 
Museum have worked out a series of lectures in museum pedagogy, where they demonstrate the 
versatility of Liszt as a composer and as a performing artist with a lot of music and colourful 
projections, with a special focus on the source of this versatility: his manifold personality. The lectures 
offer an insight into Liszt's piano-, symphonic-, program,- religious and stage music, examining them 
in the mirror of the events in Liszt's life. Dániel Mona held the first lecture with the title Liszt: the 
symphonist and one man band. The topic of the lecture was using the orchestra as a piano, and using the 
piano as an orchestra in Ferenc Liszt's oeuvre. The lecture about symphonic poems and transcriptions 
focused on presenting Ferenc Liszt's symphonic, conductorial and piano technique novelties and the 
inherent relations among them. The following event was a joint lecture by two PhD students in music 
science, Lili Békéssy and David Spischak -  the latter is also an active performer, known of his frequent 
improvisations -  with the title The art and history of musical improvisation with Liszt and beyond 
Liszt. The lecture focused on Ferenc Liszt as an improviser and on the general characteristics of 
improvisation, discussing jazz music as well as the improvisational style of the past, the Gregorian. The 
present temporary exhibition is also well worth mentioning, and who could give a better insight than 
Anna Peternák, the curator of the exhibition?! Interactions -  The fine arts in Liszt's life. That was the 
title of her lecture, sketching out a rough picture of Liszt's taste and the background of his compositions 
reflecting the relationship between music and fine arts, based on Liszt's descriptions of paintings and on 
impressions he gathered at different exhibitions. The lecture also provided an insight into Liszt's 
friendships with contemporary Hungarian artists. Ágnes Watzatka originally aimed at presenting the 
religious Liszt, but she has discovered even more interesting and exciting issues during her research. 
Her lecture (A pianist or a catholic priest? The choice-of-profession crisis of the young Liszt) embraced 
a significant period in Liszt's life. The infant prodigy, who had turned away from mass entertainment by 
the age of adolescence, and tried to find consolation in his ambitions to become a catholic priest. He 
sees no future in being a virtuoso musician. It takes as much as ten years until he slowly makes his way 
back to his pianist self, until he convinces himself that he is serving a worthy purpose with his 
instrument. The series was finished with a lecture by Zsuzsanna Domokos. Liszt's relationship with 
stage music -  opening and closure at the same time. The starting point of the lecture (Liszt's childhood 
opera, Don Sanche) and the subsequent questions - e.g. how Liszt perceived opera in the middle of the 
century, and in which form this genre could finally merge into his oeuvre -  a real teaser to the theme of 
the temporary exhibition at the Liszt Museum in 2015. As we listened to the high standard lectures one 
after the other, it turned out more and more obviously that the Liszt Museum has established a 
tradition, so next year we would like to organize a similar musical lecture series with even more 
interesting topics, and for even more students! The Matinee concert is another tradition. The walls of 
the Chamber Room are filled with beautiful music and magnificent performances every Saturday. In 
October, among others, we welcomed Eszter Perényi and her pupils, and then Andrea Vigh, the Rector 
of the Music Academy entered the stage with her pupils in November. ná ‘ 1M
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KÖSZÖNET / THANKS

Köszönet a pártoló tagoknak, akik 2014-ben a tagdíj minimum háromszorosával támogatták törekvéseinket.
Thanks to our supporting members who sponsored our efforts with at least threefold of the minimum membership fee in 2014.

Budapesti tagozat:
Baráti István t

Papné Halász Teréz, Béky Zoltán, Eckhardt Mária, Fedineczné Vittay Katalin, Klinkóné Vigh Emese, Roska Tamásné, Tóth Imre,
Kiss Ferencné, Tardy László, Bolya Istvánná, Horváth Károlyné, Meskó Bánk, Mozsár György, Rozsnyay Kinga, Ruppert István, Bősze 

Zoltánná, Hamburger Klára, Haulis Ildikó, Jandó Jenő, Mecseki Angéle, Kolozs Vendel, Neményi Györgyné, Somfai Rózsa, Vígh Józsefné

Pécsi tagozat: dr. Hasznos Árpádné 
Soproni tagozat: Walter Rezső

Külföld/ Abroad:
dr. Klaus Leimenstoll, Ria Plum (Germany), Ursula Schroeder(Germany), Eleni Panagiotopoulou (Greece), Thien Hsieh (USA)

*  *  *
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Társelnök / Co-President: Eckhardt Mária - a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont ny. igazgatója 
/ret. Director of Liszt Memorial Museum and Research Centre 

Társelnök / Co-President: Bánky József - a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának ny. tanára 
/rét. Prof. of University of Pécs Faculty of Music 

Főtitkár /  Secretary: Rozsnyay Judit

Tagozatvezetők / Board of Sections
Pécs - Pogány Ildikó pianist, teacher House of Arts and Literature - 7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8. 

Sopron -  Bencsik Erzsébet pianist, music teacher - 9400 Sopron Füredi sétány 11.
Szeged -  Prof. Kerek Ferenc pianist, Music Faculty of Szeged University - 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. 

Szekszárd -  Ms. Somlai Gáborné, Franz Liszt Art School - 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. 
Kelet-Magyarország -  Felvégi Béla pianist, music teacher 4177 Földes, Fő utca 7.
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