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(Eckhardt Mária) 

A Liszt Ferenc Társaság és a Zeneakadémia ismét közös koncertsorozatot indít a Régi Zeneakadémia Liszt Ferenc 
Kamaratermében. A szünet nélküli, 80-90 perces műsorok, amelyek a sokoldalú Liszt Ferenc zeneszerzői arcát változatos 
szemszögekből világítják meg, szerdai estéken 18.00 órakor kezdődnek. 

A Liszt Ferenc Társaság tagjai részére minden egyes hangversenyre 40 ingyenes belépőjegy áll rendelkezésre, amelyet 
előzetes regisztráció után a helyszínen tagsági kártya felmutatásával lehet igénybe venni. A regisztráció (az egyes 
koncertekre külön-külön) a Liszt Ferenc Társaság titkárságán történik, e-mailben, telefonon vagy személyesen. A 
jelentkezés egy-egy hangverseny előtt két héttel kezdődik és a koncert előtt két nappal, hétfőn este lezárul, hogy az esetleg 
fennmaradt jegyeket még értékesíteni lehessen. A jegyek ára tagsági kártyával nem rendelkező illetve nem regisztrált 
érdeklődők számára 1800.- Ft, diákok és nyugdíjasok esetében 800.- Ft. A jegyértékesítés november 1-jétől a Zeneakadémia 
Liszt Ferenc téri jegypénztárában, a Régi Zeneakadémián a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban illetve a Zeneakadémia 
honlapján online történik.  
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The Liszt Ferenc Society and the Music Academy is to launch a joint series of concerts again at the Liszt Ferenc Chamber Room of the Old 
Music Academy from this November. The 80-90 minute programmes played without intermission will begin on Wednesday evenings at 6 
PM, aimed at presenting the composer’s portrait of the versatile Ferenc Liszt from various aspects.  

Now as promised earlier, we present the programmes of the concerts, as well as the conditions to visit them. 

The Liszt Ferenc Society has 40 tickets available free of charge for its members for each concert, which are available at the venue after 
previous registration by presenting the membership card. Registration (for each concert individually) is possible at the general office of 
the Liszt Ferenc Society, either by email, phone, or personally. Registration is open from two weeks in advance before each concert, and is 
closed two days before the concert on Monday evening, so that tickets (if any) not claimed by members may be sold in due time. Ticket 
prices for non-members, or for members not registered previously are HUF 1800-, for students and pensioners HUF 800-. Tickets are 
available from November 1st at the ticket office of the Music Academy at Liszt Ferenc square, at the Old Music Academy, or online 
through the homepage of the Music Academy.  
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(Eckhardt Mária) 

Amikor Paul Merrick zenetörténész és Esztó Zsuzsanna zongoraművész kezdeményezésére egy kuratórium 2008-ban létrehozta az 
”Esztergomi Liszt Hét” elnevezésű rendezvénysorozatot, a fő cél Liszt Ferenc vallásos ihletésű zenéjének, különösen is vokális egyházi 
muzsikájának, valamint dalainak jobb megismertetése volt. A Liszt Ferenc Társaság, valamint a Liszt zenéje iránt őszinte lelkesedést érző 
előadóművészek, együttesek kezdettől fogva önzetlenül és készségesen álltak a kezdeményezés mellé. Bár mindig komoly gondot okozott 
a fesztivál anyagi hátterének biztosítása, a különböző pályázatok, szponzori támogatások és a közreműködő művészek áldozatkész 
ügyszeretete eleinte évente lehetővé tette, hogy augusztus utolsó hetében Liszt muzsikája csendüljön föl a Liszt ünnepi miséjével 
fölszentelt Bazilikában, illetve Esztergom más templomaiban, iskolai koncerthelyszínein és a Szent Adalbert Központban. Rövidesen 
kurzusok is csatlakoztak az ünnepi hét programjához: 2009-től Tardy László karnagy úr vezetésével, a visegrádi országokból érkezett 
kórusok részvételével nemzetközi kóruskurzus, amely az ünnepélyes zárókoncert műsorát készítette elő, 2010-től pedig Nicholas Clapton 
professzor énekesek számára tartott mesterkurzusa, amelynek záró hangversenye szintén illeszkedett a Liszt Hét koncertprogramjába. A 
Liszt Ferenc Társaság fokozatosan teljességgel átvette a szervezés munkáját, amelyben Rozsnyay Judit főtitkár asszony elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. A 2012-es V. Esztergomi Liszt hét anyagából társaságunk egy reprezentatív válogatást is megjelentetett DVD-n. 

2013-ban támogatás híján az immáron hagyományossá vált, de pénzügyileg többnyire veszteséges rendezvény elmaradt; 2014-ben 
azonban újra meg tudtuk rendezni az Esztergomi Liszt Hetet. Lapunk olvasói a 18. számban megismerhették az igényes és szép, bár a 
koncertek számát anyagi okokból kissé redukáló és zenekar közreműködését mellőző műsort; a 19. számban pedig részletes beszámolót is 
olvashattak a nagy sikerű, ezúttal pénzügyileg is pozitív eredménnyel zárt rendezvénysorozatról. A VI. Esztergomi Liszt Hét legszebb 
számaiból a Liszt Ferenc Társaság ismét kiadott egy DVD válogatást. 
 

Úgy látszik, a korábban évente megrendezett 
Esztergomi Liszt Hét a jövőben csak kétévente tud 
jelentkezni: idén ismét sikertelenül pályáztunk a 
támogatására. Szerencsére azonban Esztergom a 
2015-ös év augusztusának utolsó hetében sem 
maradt Liszt-muzsika nélkül egy lelkes fiatal 
orgonaművész-karnagy jóvoltából. Kováts Péter a 
2014. június 23-án elhúnyt, legendás hírű Baróti 
István utóda lett, mint az Esztergomi Bazilika 
orgonistája és a Bazilika kórusának karnagya. Már 
2014-ben is ő helyettesítette a zenekart az orgonánál 
az Esztergomi mise Tardy László által vezényelt 
előadásakor, és idén önállóan szervezett három 
koncertet „Liszt napok az Esztergomi Bazilikában” 
címmel. Ezek közül az utolsót magamnak is módom 
volt hallani, és örömmel állapítottam meg, hogy 
milyen komoly igény van ezekre az esztergomi Liszt
-koncertekre: a Bazilika szépen megtelt, és a 
közönség lelkesen ünnepelte az Esztergomi Balassa 
Bálint kórust és a Főszékesegyházi Kórust, a kitűnő 
énekes szólistákat, az Esztergomi mise zenekari 
szólamainak remek orgonakivonatát elkészítő és 
eljátszó Kováts Pétert, de leginkább a vezénylő 
Reményi Károlyt, a város több zenei együttesének 
hűséges és szerény karnagyát, nyugalmazott 
zeneiskolai igazgatót, aki éppen a koncert napján, 
augusztus 31-én vette át a Zeneakadémián 
aranydiplomáját. 
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 Nicholas Clapton ének-kurzusa sem maradt el – bár ezt, akárcsak 2013-
ban, most is Budapesten kellett megtartania a kontratenor énekművész
-professzornak a világ számos részéről (Angliából, az Amerikai 
Egyesült Államokból, Hong-Kongból, Németországból és 
Magyarországról) jelentkezett növendékek részére. A záró 
hangverseny a Vakok Intézete gyönyörű szecessziós koncerttermében, 
a Nádor teremben a Liszt Ferenc Társaság szervezésében augusztus 29-
én volt. A rettenetes hőség bizonyára sokakat elriasztott, mert elég kis 
létszámú, de annál lelkesebb közönség gyűlt össze az igen magas 
színvonalú és kiváló hangulatú koncert meghallgatására. Feltűnő volt 
azoknak a fiatal énekeseknek az ugrásszerű fejlődése, akik már nem 
először vettek részt Clapton professzor kurzusán. A nagyszerű egyéni 
produkciók mellett újdonságként együttessé szerveződve is felléptek a 
szólísták: a Carmen „Habanera”-jának kísérő kórusát adták elő, látható 
kedvvel és egymás iránti figyelmes szeretettel. 

Köszönet illeti Kováts Pétert és Nicholas Claptont, akik ily módon 
hidalták át az Esztergomi Liszt Hét idei hiányát. A Liszt Ferenc 
Társaság mindent megtesz, hogy 2016-ban ismét meg lehessen 
rendezni az Esztergomi Liszt Hetet, amelyhez reménykedik a lelkes 
helybeli közreműködők mellett a város vezetőségének aktív 
támogatásában is.  

(Mária Eckhardt) 

When an advisory board established the series of events with the 
slogan “Liszt Week in Esztergom” in 2008, on the initiation of music historian Paul Merrick and pianist Zsuzsanna Esztó, the main target 
was that the general public could become better acquainted with Ferenc Liszt’s religious music, and especially his vocal religious music 
and songs. The Ferenc Liszt Society, and the musicians and ensembles who have felt whole-hearted enthusiasm for Liszt’s music, have 
supported the initiative with an unselfish and helpful approach from the very beginning. Although securing the festival’s financial 
background has always been a major issue, at the beginning the grants and sponsorship funds and the generosity and commitment of the 
performing musicians made it possible every year that Liszt’s music filled the Basilica, which had been consecrated with Liszt’s Missa 
Solemnis [Gran Mass], and other churches in Esztergom, as well as concert venues in schools and in the St. Adalbert Center. Shortly after, 
courses were also introduced in the programme of the festival week: from 2009 an international choir course led by the choral conductor 
László Tardy with participation by choirs from the Visegrád countries, and which also prepared for the programme of the ceremonial 
closing concert; and from 2010 the master course for singers given by Professor Nicholas Clapton, whose closing concert also fitted in 
with the concert programme of the Liszt Week. The Liszt Society gradually took over the entire organization of the Week, and here we 
should especially acknowledge the imperishable merits of our general secretary Judit Rozsnyay. The society has also issued on DVD a 
representative selection from the music of the 5th Liszt Week in Esztergom in 2012. 

In the absence of the necessary financial backing we had to cancel the already traditional, but financially loss-making event in 2013, but 
we could, however, organize the Liszt Week in Esztergom again in 2014. Our readers have been informed about the programme in our 
18th issue – a demanding and attractive programme, even though we had to reduce the number of concerts and leave out the participation 
of an orchestra; and in our 19th issue we presented a detailed report on the series of events that was as successful with the audience as 
usual – and this time we finished up with a positive financial record as well. The Ferenc Liszt Society has again issued a DVD-selection 
from the best performances of the 6th Liszt Week in Esztergom. 

It seems likely that the Liszt Week in Esztergom, which earlier was organized on a yearly basis, will only be feasible every second year 
from now on: this year our applications for financial support failed again in the end. However, fortunately, the last week of August 2015 
did not pass without Liszt‘s music in Esztergom, owing to a young, enthusiastic organist and choir master. Péter Kováts who has 
succeeded the legendary István Baróti, who died on June 23rd 2014, as the organist of the Esztergom Basilica and the choir-master of the 
Basilica’s choir. He had already substituted for the orchestra by playing the organ for the performance of the Gran Mass (Missa Solennis) 
conducted by László Tardy, and this year he organized three concerts by himself under the title “Liszt days in the Esztergom Basilica”.  

I had the privilege of attending the last of those three concerts, and it was a pleasure to see the serious demand for these Liszt recitals in 
Esztergom: the Basilica was nicely attended with a full house, and the audience celebrated zealously the Bálint Balassa choir of Esztergom 
and the Basilica’s choir, the excellent soloists, and Péter Kováts, who arranged and played the splendid setting for organ of the orchestral 
parts of the Gran Mass, but above all the conductor, Károly Reményi, the faithful and modest choral director of several musical ensembles 
in the city, and who received his golden diploma from the Music Academy exactly on August 31st, the day of the concert. 
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The singing course of Nicholas Clapton was not cancelled either – although, just like in 2013, the countertenor and professor had to hold 
the course in Budapest for his pupils who came from various parts of the world (England, United States, Hong-Kong, Germany and 
Hungary). The closing concert was in the Nádor chamber, the beautiful Art Nouveau concert chamber of the National Institute for the 
Blind on August 29th, organized by the Liszt Society. The terrible heat wave may have discouraged a few people, as the number of the 
audience was rather small, but indeed enthusiastic. The atmosphere was excellent, and the quality of the concert was impressively high. It 
was especially remarkable how the singers, who participated for the second or third time at Professor Clapton’s course, had developed 
since their previous appearances. As a novel production, in addition to the magnificent solo performances the singers also appeared on the 
platform as an ensemble: they performed the accompanying chorus of the “Habanera” from Carmen, with obvious pleasure and caring 
affection towards each other.  

We offer our thanks and admiration to Péter Kováts and Nicholas Clapton, who helped to bridge over in this way the absence of the Liszt 
Week in Esztergom this year. The Ferenc Liszt Society will do everything on their part in order that the Liszt Week in Esztergom may be 
held again in 2016, and in addition to the enthusiasm of local contributors we also hope for the active support of the city’s local 
government.  

 

Az Ősbemutató 150 éves évfordulóján: 

Liszt Ferenc nagyszabású zenei freskójának, első oratóriumának ősbemutatója 1865. augusztus 15-én (Mária mennybemenetelének napján) 
volt a Pesti Vigadóban. A mű komponálását Liszt még Weimarban kezdte meg, és Rómában fejezte be 1862-ben. Az Otto Roquette német 
szövegére írt oratóriumot Liszt eredetileg a türingiai Wartburg várában, Szent Erzsébet életének egyik legfontosabb színhelyén kívánta 
bemutatni a vár teljes rekonstrukciójának elkészültekor. A munkálatok azonban elhúzódtak, s amikor Liszt meghívást kapott a Nemzeti 
Zenede negyedszázados jubileumának pesti ünnepségeire, úgy döntött, hogy ez alkalommal legyen az ősbemutató, mégpedig magyar 
nyelven, Ábrányi Kornél fordításában. Így kerülhetett sor a legenda első előadására – két évvel a wartburgi előadás előtt – Liszt Ferenc 
vezényletével, aki a kisebb egyházi rendek felvételét követően ez alkalommal jelent meg először a nyilvánosság előtt. Az akkori közönség 
lelkesen fogadta a művet; becslések szerint két-háromezer fő töltötte meg a Vigadó „gazdagon díszített és lenyűgöző” nagytermét. 

2015. augusztus 15-én, napra pontosan 150 évvel az ősbemutató után, az újonnan felújított Vigadó gyönyörű épületében ismét elhangzott 
a Szent Erzsébet legendája, az eredeti előadás rekonstruálásával, magyar nyelven. A grandiózus, mintegy két és fél órás oratórium 
előadásában az énekes szólisták és a szimfonikus zenekar mellett egy több, mint száz tagú kórus és gyermekkar vett részt. A hat tétel 
Árpádházi Szent Erzsébet életének egy-egy jelenetét ábrázolja – nagyon is valóságos minták alapján, hiszen a mű megalkotásához az egyik 
legfontosabb inspirációt Liszt számára a wartburgi kastély falfestményei, Moritz von Schwind munkái adták. A világhírű énekesnő, 
Marton Éva és Kocsár Balázs karmester elképzelései alapján megszületett különleges produkció rekonstruálta az ősbemutatón elhangzott, 
de később feledésbe merült, Ábrányi Kornél által írt, egyéni hangú magyar nyelvű librettót. A különleges előadásról felvétel készült, 
amelyet levetítettek két fővárosi és több vidéki helyszínen is; DVD verziója a napokban jelenik meg.  

A Liszt Társaság az ősbemutatóra és a 150 évvel későbbi „második” ősbemutatóra Oláh Gusztáv, az Operaház egykori kiváló díszlet- és 
jelmeztervezőjének az 1930-as években az oratórium szcenikus előadásához készített jelmeztervei közreadásával emlékezik.  

Rozsnyay Judit 

Liszt Ferenc vezényel a Vigadóban 
Franz Liszt is conducting in the Vigadó 

A Pesti Vigadó 
The Pest Vigado 
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On the 150th anniversary of the world premiere 

 

(Judit Rozsnyay) 

The world premiere of Ferenc Liszt’s first oratorio, this monumental musical fresco, was on August 15th (the day of the Assumption of 
Our Lady) in 1865 in the Vigadó in Pest. Liszt started composing the oratorio while he was still in Weimar, and finished it in 1862 in 
Rome. The oratorio was written to a libretto in German by Otto Roquette, and Liszt originally wanted the premiere to take place in the 
castle of Wartburg in Thüringia - one of the most important places in St. Elizabeth’s life - as soon as the full reconstruction of the castle 
was finished. But the reconstruction work dragged on, and when Liszt received an invitation to the 25th anniversary celebrations of the 
National Music Institute in Pest, he decided that it would be the right occasion for the world premiere, and also that it should be in 
Hungarian, using a translation by Kornél Ábrányi. This is how the first performance of the legend occurred – two years before the 
premiere in the Wartburg – conducted by Ferenc Liszt himself, who at this event appeared for the first time in public after having 
received minor orders in the Catholic church. The contemporary audience received the composition with enthusiasm, an estimated 2-
3000 people filled the “abundantly embellished and fascinating” great chamber of the Vigadó. 

On August 15th 2015, exactly 150 years after the world premiere, the Legend of St. Elizabeth was given again in the beautifully restored 
building of the Vigadó, in a reconstruction of the original performance, in Hungarian. In addition to the singers (soloists) and the 
symphony orchestra, a choir of more than 100 members and a children’s choir also participated in the performance of the monumental 
oratorio, which lasted about two and a half hours. The six acts represent six events from the life of St. Elizabeth of Hungary – based on 
very realistic sources, as the frescoes in the Wartburg castle by Moritz von Schwind were among the main inspirations for Liszt in the 
work's composition. The unique event that took place as the idea of the conductor Balázs Kocsár and the world famous soprano, Éva 
Marton, also used a reconstruction of the Hungarian libretto by Kornél Ábrányi. It is written in an unusual Hungarian style, and was  
sung as it was at the world premiere, which had fallen into oblivion later. The unique performance was recorded, and shown at two 
further venues in Budapest and in several other venues in other Hungarian cities; the DVD version is to be published soon. 

The Liszt Society commemorates the world premiere and the “second” world premiere 150 years later by publishing the costume designs 
for the scenic performance of the oratorio in the 1930’s by Gusztáv Oláh, the one time prominent stage- and costume designer of the 
Budapest Opera House.  

 

 

             Oláh Gusztáv jelmeztervei a Szt.Erzsébet legendához / Costume design by Gusztáv Oláh 
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Könyvbemutató 2015. október 9.  

Az Az Eötvös József könyvkiadó ezzel a címmel jelentetett meg egy kötetnyi 
Liszt tanulmányt. A szerzők: Dömötör Zsuzsa, Kovács Mária, Mona Ilona és 
Sziklavári Károly. A most közreadott Liszt tanulmányok közül a Dömötör Zsuzsa 
b Kovács Mária szerzőpáros Liszt Ferenc magyarországi hangversenyei 1839b40 
és Mona Ilona Liszt Ferenc és a reformkor című munkái 1976-ban a Fővárosi 
Tanács és a Liszt Ferenc Társaság közös pályázatára készültek, amelyeket 1980-
ban a Zeneműkiadó könyv alakban meg is jelentetett – bár ez könyvárusi 
forgalomban nem volt kapható és napjainkban igen nehezen hozzáférhető. A 
most kiadott könyv kiegészül Sziklavári Károly új tanulmányával: Liszt Ferenc 
Magyarországon 1846-ban címmel és áttekintő összesítést ad Liszt jelenleg ismert 
tartózkodásairól Magyarország és Erdély, valamint Horvátország területén 1846 
folyamán. 

A kötet első két írása keretbe foglalja a zeneszerző első hazatérésének izgalmas 
eseményeit. Dömötör Zsuzsa és Kovács Mária közel 40 évvel ezelőtti alapos 
kutatómunkája bőséges korabeli híradás és sajtóvisszhang nyomán eleveníti fel 
Liszt koncertjeinek egyedülálló, különleges hangulatát, a Liszt körül zajló, s 
sokszor hangversenyeihez kapcsolódó társadalmi eseményeket, krónikáját adva 
Liszt összes pesti és vidéki fellépésének és koncert repertoárjának. 

Mona Ilona Liszt Ferenc és a reformkor 1839-40 című tanulmányában Liszt 
magyarságát, a nemessé avatásra tett kísérleteket, a róla szóló titkosrendőri 
jelentéseket és a magyar zenekultúráért hozott áldozatait világítja meg számos, 
korábban ismeretlen dokumentum bemutatásával. 

Sziklavári Károly munkája a ’Liszt Ferenc Magyarországon 1846-ban’ lényegében 
szerves folytatása az első két tanulmánynak, amely a jelenleg megtalálható és 
megismerhető korabeli dokumentumok (sajtó, magánlevelek, koncertprogramok, 
naplók, stb.) alapján rendszerezi az 1846-os magyarországi tartózkodás 
eseményeit. Az igen élvezetes leíró stílus mellett lábjegyzetben bőségesen 
részletezett forrásanyag olvasható. Emellett a függelékben egy sor prózai 
dokumentum (pl. Liszt saját elbeszélése doborjáni [Raiding] tartózkodásáról, 
vagy gróf Teleki Sándor írása Liszt kolozsvári tartózkodásáról), egykorú magyar költők Liszt előtt tisztelgő versei, néhány kotta- és 
képmelléklet található, például egy, a szakirodalomban gyakorlatilag elfeledettnek számító, 1839. évi pozsonyi keltezésű Liszt-albumlap is. 

A Józsefvárosi Zeneiskola (VIII. Nap u. 33.) adott helyt a zenei illusztrációkkal gazdagított bemutató előadásnak. Szerzők téma-ismertetői 
között Majzik Viktor (ének) és Seraina Braun (zongora) egy sor Liszt-dalt (Petrarca, Viktor Hugo, Goethe és Petrichevich Horváth Lázár 
költeményeire) szólaltatott meg, majd Elek Szilvia és Horváth Anikó négykezes zongora előadásában Liszt Ferenc: Petőfi szellemének c. 
műve hangzott el. Elek Szilvia az említett Liszt-albumlapot is eljátszotta. 

Örömmel mondhatjuk, hogy ismét megjelent és a nagyközönség számára is hozzáférhető munkát vehet az olvasó a kezébe, amely a 
jelenlegi legalaposabb kutatások eredményeképpen született. Köszönet érte a szerzőknek és az Eötvös József kiadónak. 

( Könyv megvásárolható/megrendelhető a Kiadónál, de rövidesen kereskedelmi forgalomba is kerül.)  

Rozsnyay Judit 

Meghívó a könyvbemutatóra 
Invitation to the presentation of a new book 

The book:  
Ferenc Liszt’s travels in Hungary in the Reform Era 

A szerzők / The authors:  
Dömötör Zsuzsa, Kovács Mária, Sziklavári Károly 
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Presentation of a new book on October 9th 2015 

The Eötvös József publishing house has published a volume of Liszt studies under this title. The authors are Zsuzsa Dömötör, Mária 
Kovács, Ilona Mona and Károly Sziklavári. Two of the studies – Ferenc Liszt’s concerts in Hungary 1839-40 by Zsuzsa Dömötör and Mária 
Kovács, and Ferenc Liszt and the Reform Era by Ilona Mona were originally written for the joint competition announced by the City 
Council of Budapest and the Liszt Ferenc Society in 1976, and they were published by Zeneműkiadó in 1980 in the form of a book as well 
– even though it was never for sale in the retail bookseller trade and is rarely available and very difficult to find today. The recently 
published book is now complemented with a new study by Károly Sziklavári under the title Ferenc Liszt in Hungary in 1846, which 
provides a general summary of Liszt’s known stays in the territory of Hungary, Transylvania and Croatia in 1846. 

The first two studies of the volume give us a frame of the exciting events of the composer’s first homecoming. The thorough research 
work done by Zsuzsa Dömötör and Mária Kovács almost 40 years ago recalls the unique and special atmosphere of Liszt’s concerts, based 
upon abundant contemporary sources and press reports, and also the social events around Liszt, which were often connected with his 
concerts, providing a full chronicle of Liszt’s concert repertoire, and each of his appearances in Pest and in the countryside. 

In the other study, Ferenc Liszt and the Reform Era 1839-40, author Ilona Mona analyses Liszt’s attachment to the Hungarian nation, 
examining the efforts to confer a Hungarian peerage upon him, the secret service reports about him, and the efforts and sacrifices he made 
for Hungarian musical culture, also presenting several previously unknown documents. 

The book by Károly Sziklavári, Ferenc Liszt in Hungary in 1846, is basically an organic continuation of the previous two studies, with a 
systematic presentation of Liszt’s 1846 stay in Hungary based on the contemporary documents that are available and recognizable today 
(press, private letters, concert programmes, diaries, etc.). In addition to the enjoyable descriptive style, the footnotes present abundant 
details of the original sources. Furthermore, there are many prose documents in the appendix (e.g. Liszt’s own report about his stay in 
Doborján [Raiding], or the description by Count Sándor Teleki about Liszt’s stay in Kolozsvár (Cluj)), contemporary poems by Hungarian 
poets adressed to Liszt, and a few supplements of scores and pictures, e.g. a Liszt-album page dated from Pozsony (Pressburg) in 1839, 
which may practically be considered forgotten in Liszt's music..  

The Music School of Józsefváros (33. Nap street, 8th district) was the venue of the presentation, also embellished with musical illustrations. 
Between the presentations of the book’s authors, a series of Liszt-songs (to poems by Petrarca, Victor Hugo, Goethe and Lázár 
Petrichevich Horváth) were performed by Viktor Majzik (voice) and Seraina Braun (piano), and then Szilvia Elek and Anikó Horváth 
played Ferenc Liszt’s To the spirit of Petőfi (Petőfis Geiste gewidmet) in a four-handed piano performance. 

It is a pleasure to report to our readers on a book that has now been published again and is available to the general public, based upon the 
most profound research available today. Thanks to the authors and the Eötvös József publishing house  

(The book is available from the publisher, but is soon to appear in bookshops as well.)  

Judit Rozsnyay 
 

Kaczmarczyk Adrienne: 

AZ LISZT ÖSSZKIADÁS ÚJ KÖTETE (S/7) ELÉ 

Az Új Liszt Összkiadás 2005-ben, a szólózongora-művek két sorozata után azzal a céllal indította el a supplementum- vagy pótkötetek 
sorozatot, hogy a többverziós alkotások esetében teljes számban hozzáférhetővé tegye a véglegest megelőző verziókat is. A sorozat 
természetéből adódóan a pótkötetek többsége tematikailag heterogén. Ebből a szempontból  a kisebbséghez tartozik a 2015 decemberében 
megjelenő 7. kötet: a benne közölt darabok mindegyike style hongrois-feldolgozás, mégpedig abból a tanuló–kísérletező időszakból, amely 
a tizenöt magyar rapszódia kiadásával (1851–53) ért véget. Az életmű magyar vonulatának megalkotására, mint ismeretes, az első hazai 
látogatása (1839/40) ösztönözte Lisztet. Célja elérése érdekében az első lépéseket nagyjából az első és a második (1846) hazai látogatás 
közötti években tette meg. Az ekkori, részben kéziratban maradt, részben kiadott, magyar tematikus anyagból építkező kompozíciókon 
kezdte kidolgozni azt az új stílust, amelyben a 19. század magyar nemzeti zenéjét a műzene talajában gyökerező egyéni stílusával kapcsolta 
össze. Ezen időszak nyomtatott kiadásban, illetve tudományos igényű kiadásban eddig nem elérhető kompozíciói válnak hozzáférhetővé 
az Új Liszt Összkiadás 7. pótkötete révén. 

A kötet főrészét alkotó tizenegy tagú sorozat, a Magyar Dallok / Ungarische National-Melodien, azóta, hogy 1839–43 között elkészült és 
megjelent, egy szovjet kiadástól eltekintve, nem ért meg teljes kiadást. A zeneszerző első hazai látogatása alkalmából komponált mű 
születéséről elsőként egy 1839. december 15-én kelt bécsi levél adott hírt[1]. Liszt arról tudósít benne, hogy másnapig el kell küldenie 
Diabellinek és Haslingernek a nekik ígért „Mélodies hongroises”-t. Diabelli nyilván Schubert négykezes zongoraművének átiratát, a 
Divertissement à la hongroise-t sürgette, Haslinger pedig a Magyar Dallok / Ungarische National-Melodient várta. Könnyen lehet, hogy a 
két zongoramű ötletét a kiadók vetették fel, akik e style hongrois feldolgozásoktól a szokásosnál nagyobb hasznot remélhettek. A korabeli 
felfogás szerint ugyanis Liszt már nemzeti hovatartozásával is garantálta a darabok tematikai–stilisztikai hitelességét, s hangversenyein 
még népszerűsítésükről is gondoskodott.  

A levél elárulja, hogy első magyar feldolgozásait Liszt a virtuózpálya követelményeit szem előtt tartva komponálta: közönségének 
igyekezett kedvében járni annak népi–nemzeti zenéjével. Ám az ilyen dallamfeldolgozások nem állandósultak volna a virtuózok műsorán, 
ha az udvariassági gesztust és az üzleti érdeket nem hatja át a felvilágosodás és a romantika népi–nemzeti kulturális sajátosságok iránti 
őszinte és a társadalom valamennyi rétegében megnyilvánuló érdeklődése.  
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 E szellemi áramlat ösztönzői közül, mint ismeretes, különösen időtállónak 
bizonyult Herder meggyőződése, miszerint a népművészeti alkotások a 
„néplélek” (Volksgeist) megnyilatkozásai. Liszthez alighanem párizsi 
ellenponttanára, Anton Reicha közvetítésével jutottak el Herder eszméi, aki 
Traité de mélodie című, 1814-ben megjelent munkájában a népköltészet 
mellett immár a népzene tanulmányozására biztatott. Liszt először svájci 
utazása kapcsán adott ki népzenei ihletésű feldolgozásokat, majd kiadvány-
sorozatot indított e műfaj számára Album d’un voyageur címmel. Az Album 1. 
és 2. éveként jelent meg a Trois airs suisses 1837-ben és a Fleurs mélodiques 
des Alpes 1840-ben. 1841. január 3-án kelt levele szerint Liszt egy itáliai 
füzetet is tervezett, amelyben a Velence és Nápoly 1840-ig megkomponált első 
változatának kellett volna napvilágot látnia[2]. A magyar feldolgozásokat 
ugyanez a levél említi. Ezeket Bernard Latte adta ki 1842-ben Mélodies 
hongroises címmel, Párizsban. Az Album d'un voyageur e harmadik, egyben 
utolsó füzetének anyaga azonos a Bécsben már 1840-ben kiadott Magyar 
Dallok / Ungarische National-Melodien 1–7. számával. A tizenegy tagú sorozat 
8–11. darabja csak Haslingernél jelent meg, 1843 tavaszán[3]. 

Mivel a Magyar Dallok / Ungarische National-Melodien rövid darabjai 
önmagukban legfeljebb ráadásszámként állták meg a helyüket, a koncertműsor 
részeként Liszt feltehetőleg kezdettől fogva többet játszott közülük. Az ilyen 
összeállítások egyike hamarosan állandósult: a lendületes 5. darabot (Desz-dúr) 
a játékos 2. (Cisz-dúr) követte, majd a sort a 11. darab táncos karakterű 
második része (B-dúr) zárta. A kis ciklus 1846-ban jelent meg Haslingernél 
Ungarische National-Melodien címmel. A tizenegy tagú sorozattól 
megkülönböztetendő, a címlapra a következő megjegyzés került: „Ezeket a 
dallamokat Liszt Ferenc valamennyi hangversenyén előadta Londonban, Párizsban és Bécsben”[4]. Elődeikhez képest a darabok nem vagy 
csak csekély mértékben módosultak. Újdonság viszont, hogy – a három darab ciklusjellegét erősítendő – a finale elé Liszt bevezetést 
komponált (Preludio).  

A műjegyzékek szerint e Haslinger-kiadvánnyal megegyezik Bernard Latte-é, aki Trois mélodies hongroises címmel, 1844-ben jelentette 
meg a három tételes összeállítást. Azonban mivel a 3. tétel Preludiója eltérő a bécsi és a párizsi kiadványban, azok valójában két önálló 
verziót képviselnek. Az összkiadás új kötete lehetővé teszi mindkét kiadvány tanulmányozását, valamint összehasonlításukat a könnyített 
verzióval, amelybe egy harmadik Preludio került[5].  

Liszt svájci és itáliai népi dallamfeldolgozásaihoz mérten a magyar sorozat 1–5. száma meglepően egyszerű stílusban íródott. Mivel ezeket 
a 6. számtól kezdve formailag összetettebb és terjedelmesebb darabok követik, egyszerűségüket alighanem a stilisztikai biztonság hiánya 
magyarázza. Az, hogy az 1840 januárjában elkészült 8–11. darab kiadását Liszt 1843-ig halogatta, ugyancsak a stílus hosszabb, behatóbb 
tanulmányozásának igényéről árulkodik. Mivel a style hongrois előadásmódjának megfigyelésére csak 1846-ban, többhónapos látogatása 
során nyílt alkalma, a magyar feldolgozások iránt tanúsított műgond elsősorban nem a zenei tapasztalatok szaporodásának, hanem a hazai 
fogadtatás megrendítő élményének tulajdonítható. 1840. január 4-én, amikor a Nemzeti Színház javára adott hangversenye után a magyar 
nemesek saját jelképükkel, a karddal tüntették ki, kifejezték: maguk közé, a nemzeti felemelkedés ügyének letéteményesei közé számítják 
őt. Ez megerősítette Liszt magyarságtudatát, egyszersmind elkötelezte őt a nemzeti kultúra szolgálata mellett[6].  

A hazai látogatás hatására Liszt keresni kezdte a verbunkost, a magyar népies műdalt és a népdalt is magában foglaló, tág értelemben vett 
style hongrois [7] műzenei feldolgozásának lehetőségeit. Az 1840-es évek közepén és az évtized második felében hosszan kísérletezett 
magyar eredetű témák és motívumok, valamint saját romantikus fantázia-stílusa ötvözésével. Ezt a törekvést példázzák az összkiadás 7. 
pótkötetében közreadott további kompozíciók.  

A két, többé-kevésbé magyaros töredék, amelyeket a műjegyzékek Zwei Klavierstücke ungarischen Charakters (Raabe: 662), Deux pièces 
en style hongrois (Searle/Winklhofer: 693, Eckhardt/Mueller: Q12), illetve Deux marches dans le style hongrois (Short/Howard: 693) 
címmel tartanak számon, feltehetőleg az évtized második felében íródott. Nagyjából szintén ekkor fogott hozzá Liszt annak a két műnek a 
megkomponálásához, amelyeknek a végső verziója a Magyar rapszódiák között kapott helyet. E zongoraművek jelen kiadása különös 
érdeklődésre tarthat számot. A Pesti karnevál 1848-ban megjelent első verziója esetében a műjegyzékek mind Haslinger, mind a párizsi 
Brandus kiadását feltüntetik. Arról azonban nem tudnak, hogy a két kiadás között számos apró, de csak a zeneszerzőre visszavezethető 
eltérés figyelhető meg. Az összkiadásnak köszönhetően most mind a két szövegváltozat hozzáférhetővé válik. A 7. pótkötetben közölt 
másik mű igazi unicum: az 1. magyar rapszódia első teljes változata, amelynek meglétéről eddig a filológusok sem tudtak.  

Az, hogy az 1. magyar rapszódia e korábbi változatát a műjegyzékek sem tartották számon, annak következménye, hogy a zongoramű 
egyetlen forrása, az autográf szokatlan és megtévesztő módon kétféle formátumú papírra íródott: az 1–16. oldal anyaga álló, a 17–33. 
oldalé viszont fekvő alakú kottapapírokra lett lejegyezve[8]. Liszt halála után a két kéziratcsomót egymástól független töredékeknek 
gondolták és külön katalogizálták. A zavart csak fokozta a fekvő kéziratcsomó élén talált címlap, melynek köszönhetően a 17–33. 
oldalakat a címlapon olvasható „Rèves et fantaisies” címmel vették jegyzékbe (Short/Howard: 695d, Eckhardt/Mueller: T5). A zenei 
elemzés azonban kétségbevonhatatlanná teszi, hogy a két kéziratcsomó nemcsak, hogy összetartozik, de egyetlen, hiánytalan kompozíciót 
alkot.  

Abból, hogy Liszt az 1. magyar rapszódia első, teljes és kidolgozott változatát nem jelentette meg, hogy a két magyaros–népies töredéket 
be sem fejezte, továbbá hogy weimari éveiben a rapszódiát, a Pesti karnevált és a Magyar Dallok / Ungarische National-Melodien darabjait 
is átdolgozta, nyilvánvaló, hogy a műzenei fantáziastílus és a style hongrois ötvözésére irányuló kísérleteit nem tekintette kellőképp 
eredményesnek. 1846-os látogatása fordulatot hozott: ettől kezdve azon volt, hogy rekonstruálja az általa feltételezett zenei nemzeti 
eposzt[9]. Ennek érdekében műzenei fantáziastílusát háttérbe szorítva, a verbunkos előadásmódját igyekezett minél hívebben átültetni 
zongorára. A „tanulóévek” e második szakaszának tanulmányozása az Új Liszt Összkiadás 2016-ban megjelenő 8. kötete segítségével válik 
majd lehetővé. 
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1) Franz Liszt, Marie d’Agoult, Correspondance. Nouvelle édition revue, augmentée et annotée par Serge Gut et Jacqueline Bellas. (Paris: Fayard, 2001),  
    453. A továbbiakban: GBLAC 
2) GBLAC, 728. 
3) A keletkezés- és kiadástörténethez ld. Benedikt Jäker munkáját: Die Ungarischen Rhapsodien Franz Liszts. (Studio Verlag: Sinzig, 2009) 
4) „Diese Melodien wurden von Franz Liszt in allen seinen Conzerten in London, Paris und Wien vorgetragen” Lemezszám: T.H. 10,045. HM, 122. o.: 1846.   
    augusztus. Példány: D-BS, Busoni Sammlung 27/4. 
5) 1: D-dúr, 2: C-dúr, 3: B-dúr; LZK I/18. (angolban: NLE I/18) A. Leduc 1886-os, a 3. darabot Preludio nélkül közlő kiadványa – a „revue par l'Auteur”  
    felirat ellenére – kalózkiadás lehet. 

János Kárpáti, transl. by Bernard Adams (Budapest: Rózsavölgyi, 2011). 
7) A stílus tanulmányozásához ld. http://stylehongrois.com/ 
8) Stiftung Weimarer Klassik, Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar: D-WRgs 60 / I 7 (1–16. oldal), D-WRgs 60 / I 37 (címlap és 17–33. oldal) 
9) A témához ld. Detlef Altenburg: „Liszts Idee eines Nationalepos in Tönen”, Studia Musicologica, 28, Fasc. 1/4 (1986), 213–223. 

 

Adrienne Kaczmarczyk: 

THE NEW VOLUME (S/7) OF THE LISZT COMPLETE EDITION  

When the New Liszt Edition (NLE) launched the supplementum, or supplement volume series in 2005, after the two series of the solo 
piano works, it was aimed at making available the previous, non-final versions in full number as well, in the case of the compositions that 
have more than one version. The supplement volumes are thematically heterogenous, as is natural in the case of such series. From this 
point of view the 7th volume to be published in December 2015 is an exception: all the pieces published therein are style hongrois-
adaptations, and in particular from Liszt's learning-experimenting period, which finished with the publication of the fifteen Hungarian 
rhapsodies (1851-53).  

As is well known, his first visit to Hungary (1839/40) inspired Liszt to create the Hungarian aspect of his oeuvre. He took the first steps in 
order to reach his aim round about the years between his first and second (1846) visit to Hungary. He used the compositions from this 
period, based upon Hungarian themes - that were partly published and partly remained in manuscript – to work out the new style, in 
which he joined the Hungarian national music of the 19th century to his own individual style rooted in the soil of art music. The 7th 
supplement volume of the New Liszt Edition makes available the compositions from this period that have not so far been published at all, 
or not in an edition of scholarly standards. 

The The main part of the volume is a series of 11 items, Magyar Dallok / Ungarische National-Melodien, which has not been published in 
a full edition since it was composed and published in 1839-40 -apart from an edition in the Soviet Union. The first source mentioning the 
series which was composed on the occasion of Liszt’s first visit to Hungary is a letter written from Vienna on December 15th 1839[1]. Liszt 
reports in the letter that he would send the promised “Mélodies hongroises” to Diabelli and Haslinger by the next day. Obviously, Diabelli 
was expecting the transcription of Schubert’s piano composition for four hands, Divertissement à la hongroise, while Haslinger the 
Magyar Dallok / Ungarische National-Melodien. It is quite possible that the idea of the two piano compositions was raised by the 
publishers, who might have calculated on receiving higher than usual profits from these style hongrois adaptations, since according to the 
contemporary approach Liszt just by his national identity guaranteed the thematic and stylistic authenticity of the compositions, and  
even provided for their promotion by playing them in his concerts.  

The letter reveals that Liszt composed his first Hungarian adaptations with an eye on the requirements of the virtuoso’s career: he aimed 
at pleasing his audience with the national-popular music they were expecting from him. However, those adaptations would never have 
become standard pieces of the best pianists’ repertoire if the complimentary gesture and business interests had not been infiltrated by the 
sincere interest of the Enlightenment and Romanticism in the popular and national cultural characteristics, shared by all social classes. 
From among the inspirations of this spiritual trend, as is well known, Herder’s belief proved to be especially abiding: the belief that  
works of folk art are the manifestations of the “people’s spirit” (Volksgeist). Herder’s ideas probably reached Liszt through Anton Reicha, 
his counterpoint teacher in Paris, who had already also urged the study of folk music - after folk poetry - in his work Traité de mélodie, 
published in 1814. Liszt's first published adaptations inspired by folk music were in connection with his journey to Switzerland, and later 
he launched a series of publications in this genre with the title Album d’un voyageur. The first two issues of the Album were Trois airs 
suisses in 1837, and Fleurs mélodiques des Alpes in 1840. According to a letter dated January 3rd 1841, Liszt was also considering an Italian 
volume that would have published the first version of Venice and Naples, composed until 1840[2]. The Hungarian adaptations are 
mentioned in the same letter. They were eventually published in 1842 by Bernard Latte in Paris with the title Mélodies hongroises. The 
material in this 3rd and final issue of the Album d'un voyageur is identical with the first seven pieces of Magyar Dallok / Ungarische 
National-Melodien already published in 1840 in Vienna. The 8th - 11th pieces of the full series containing 11 items were only published 
later at Haslinger in the spring of 1843.[3] 

Since the short compositions of Magyar Dallok / Ungarische National-Melodien could stand only as encore pieces in themselves, Liszt 
probably played several of them together in his concert programmes already from the very beginning. One of such arrangements soon had 
become a standard: the dynamic 5th piece (in D flat major) was followed by the playful 2nd (C sharp major) and the series concluded with 
the second part of the 11th piece (B major) with its dancing character. The shortl cycle was published by Haslinger in 1846 with the title 
Ungarische National-Melodien. In order to distinguish it from the 11-item series, the following remark was printed on the front page: 
“These melodies were interpreted by Ferenc Liszt in each of his concerts in London, Paris and Vienna."[4] Compared to their predecessors, 
there were no changes or only minor ones to these compositions. However, as a novelty, Liszt composed a preludium (Preludio) to the 
final piece, to strengthen the cyclic character of the three compositions).  
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According to the records, Bernard Latte published the same arrangement of 
three items in 1844 the same as they are in the Haslinger publication, with the 
title Trois mélodies hongroises. However, as the Preludio of the 3rd item is 
different in the Vienna and Paris editions, in fact they represent two 
independent versions. The new volume of the complete edition makes it 
possible to study both publications, and also to compare them with an easier 
version including a third Preludio.[5] 

In comparison to Liszt’s Swiss and Italian folk melody adaptations, the 1st-5th 
pieces of the Hungarian set of pieces were written in a surprisingly simple 
style. As they were followed by longer and formally more complex 
compositions from the 6th piece, we can assume that their simplicity is rather 
due to Liszt’s lack of stylistic condfidence. The fact that Liszt delayed the 
publication of the 8th - 11th pieces that he had composed in January 1840, until 
1843, is a further piece of evidence that he wanted to study the style more 
deeply and more intensively. Since he only had the opportunity to study the 
interpretation of style hongrois in 1846, during his visit to Hungary lasting 
several months, the special commitment towards the Hungarian adaptations 
was mostly due to the emotional experience of his Hungarian reception, rather 
than his widening musical experiences. When the Hungarian nobles awarded 
him their own symbol, the sword, after his concert for the benefit of the 
National Theatre on January 4th 1840, they expressed the fact that they counted 
him among the nobility of the cause of national progress. This gesture verified 
Liszt’s Hungarian identity, and at the same time committed him to the service 
of national culture.[6] 

Under the influence of his visit to Hungary, Liszt started to search for 
opportunities to adapt the style hongrois [7] in art music in a wider sense, which 
would have have included the verbunkos genre, the Hungarian folk-style art 
songs and folk songs as well. In the middle of the 1840’s and in the second half of the decade he experimented a lot with blending themes 
and motives of Hungarian origin with his own romantic phantasy-style. The further compositions in the 7th supplement volume of the 
complete edition are good examples of this endeavour.  

The two more or less Hungarian-style fragments, included in the catalogues with the titles Zwei Klavierstücke ungarischen Charakters 
(Raabe: 662), Deux pièces en style hongrois (Searle/Winklhofer: 693, Eckhardt/Mueller: Q12), and Deux marches dans le style hongrois 
(Short/Howard: 693) probably originated in the second half of the decade. It was about the same time that Liszt took up the composition 
of the two pieces whose final versions were later included in the Hungarian rhapsodies. The present publication of those two piano 
compositions may attract special interest. In the case of the first version of Carnival in Pest, issued in 1848, the catalogues indicate both 
the Haslinger and the Brandus (Paris) editions. However, they seem to know nothing of the several small differences between the two 
editions, which can be traced back to the composer. Now both versions have become available, thanks to the complete edition. The other 
composition published in the 7th supplement volume is genuinely unique: the complete version of the 1st Hungarian rhapsody, which was 
utterly unknown until now even to philologists until now.  

The fact that these earlier versions of the 1st Hungarian rhapsody are not included even in the art history records, is due to an interesting 
incident. The only source of the composition, the autograph, was written in an unusual and misleading manner on papers of two different 
formats: pages 1-16 were recorded on manuscript pages in vertical format, while pages 17-33 on sheets with a horizontal format.[8] After 
Liszt’s death the two batches of manuscript were considered as two independent fragments, and they were catalogued separately. The first 
page of the horizontal batch of manuscript even deepened the confusion, and this was the reason why pages 17-33 were catalogued with 
the title ”Rèves et fantaisies” (Short/Howard: 695d, Eckhardt/Mueller: T5). However, musical analysis makes it unquestionable that the 
two batches do not just belong together, but also form a unique and complete composition. 

The fact that Liszt never published the first, full and complete version of the 1st Hungarian rhapsody, that he didn’t even finish the two 
popular-Hunhgarian style fragments, and that he rearranged the rhapsody, Carnival in Pest and the Magyar Dallok / Ungarische National-
Melodien compositions, make it obvious that he did not consider his experiments in blending art music fantasy style and the style 
hongrois as being appropriate and successful. His visit in 1846 then brought a turning point in this field: from that time on he 
concentrated on reconstructing the national musical epos as he assumed it.[9] In order to achieve that, he pushed his art music fantasy style 
into the background, and tried to transplant the manner of expression of the verbunkos style onto the piano as faithfully as possible. 
Studying the second period of these “years of apprenticeship” will become possible with the help of the 8th volume of the New Liszt 
Edition, due to be published in 2016.  
 

1) Franz Liszt, Marie d’Agoult, Correspondance. Nouvelle édition revue, augmentée et annotée par Serge Gut et Jacqueline Bellas. (Paris: Fayard, 2001), 
453. Hereafter: GBLAC 

2) GBLAC, 728. 
3) For the history of publishing and dates see Benedikt Jäker’s work: Die Ungarischen Rhapsodien Franz Liszts. (Studio Verlag: Sinzig, 2009) 
4) ”Diese Melodien wurden von Franz Liszt in allen seinen Conzerten in London, Paris und Wien vorgetragen” Record number: T.H. 10,045. HM, p. 122.: 

August 1846. Specimen: D-BS, Busoni Sammlung 27/4. 
5) 1: D major, 2: C major, 3: B major ?B flat major; NLE I/18. The publication by A. Leduc in 1886, publishing the 3rd piece without the Preludio is 

probably a pirate edition – in spite of the legend thereon: “revue par l'Auteur” 
6) About the period see: Music in Hungary. An Illustrated History, ed. by. János Kárpáti, transl. by Bernard Adams (Budapest: Rózsavölgyi, 2011). 
7) To study the style see: http://stylehongrois.com/  
8) Stiftung Weimarer Klassik, Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar: D-WRgs 60 / I 7 (pp. 1-16), D-WRgs 60 / I 37 (front page and pp. 17–33.) 
9) On this topic see Detlef Altenburg: ”Liszts Idee eines Nationalepos in Tönen”, Studia Musicologica, 28, Fasc. 1/4 (1986), 213–223. 

Liszt Ferenc / Franz Liszt 
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(Eckhardt Mária) 

2015. szeptember 26-án volt éppen 70 esztendeje, hogy Bartók Béla elhunyt New York városában. Erre a szomorú évfordulóra az idén 
különleges és igen örvendetes módon emlékezett a magyar zenei élet: a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi 
Intézetében egész napos program keretében jelentették be, hogy a szerzői jogok felszabadultával végre megindul Bartók Béla 
zeneműveinek kritikai összkiadása. A Zenetudományi Intézet Bartók Archívumában Somfai László illetve Vikárius László irányításával 
már évtizedek óta készültek erre az eseményre, kidolgozták a közreadás módszertanát, próbaköteteket készítettek elő, és várták a 
megfelelő lehetőséget. A szellemi előkészítés továbbra is a budapesti Bartók Archívum koordinálásával történik, míg magát a kiadást a 
budapesti Editio Musica és a müncheni G. Henle Verlag közösen valósítja meg. Mindkét kiadónak már komoly gyakorlata van 
összkiadások publikálása terén, és a G. Henle Verlag rendkívül széles és jól működő terjesztői hálózattal is rendelkezik. Egy próbakötetet 
már be is bemutattak kinyomtatva és bekötve: ez a Gyermekeknek zongorasorozat négy füzetét tartalmazza, de már előkészületben van 
egy másik típusú kötet is, a zenekarra komponált Concerto partitúrája. A gyönyörű kiállítású mutatványkötetből még hiányzott ugyan a 
szöveges kommentár legnagyobb része (az egy-egy mintaoldal után ezeknek szánt üres oldalak száma arra utal, hogy igen alapos 
magyarázatokra számíthatunk), de már így is egy kis ízelítőt kaptunk abból a sok újdonságból, amelyek ezt a modern összkiadást 
jellemezni fogják. A Gyermekeknek kötetben például egymás melletti oldalakon, párhuzamosan kerül kinyomtatásra a sorozat Bartók által 
felügyelt legkorábbi és legkésőbbi kiadása, hogy a két, sokszor kissé eltérő, de egyenértékű verzió összehasonlítását és a választást 
megkönnyítsék a muzsikusok számára. Sőt, mint Vikárius Lászlótól, a Gyermekeknek kötet közreadójától megtudtuk, az összkiadásban – a 
világon először – külön figyelmet szentelnek Bartók saját műveiből fennmaradt hangfelvételeinek, és ha ezek eltérnek a nyomtatásban 
megjelent verzióktól, úgy a Függelékben ezeknek a lejegyzését is közölni fogják. 

Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, úgy tervezik, hogy Bartók zeneműveinek 48 kötetre rúgó teljessége mintegy huszonöt év alatt fog 
megjelenni. A Bartók Archívum és a két kiadó összefogásával lehetséges volna ugyan ezt a projektet sokkal rövidebb idő alatt 
lebonyolítani, de egy-egy összkiadásból a nagy könyvtárak (az ilyen típusú sorozatok fő és stabil vásárlói) pénzügyi okokból évente 
maximum két kötetnyit képesek megvásárolni. 
 

Ennek kapcsán óhatatlanul is eszembe jutott, hogy hazai és nemzetközi 
konferenciákon milyen gyakran hangzott el a szemrehányó kérdés: miért 
halad ilyen lassan az Editio Musica Liszt-összkiadása. Tény, hogy ez az 
immáron harmincöt esztendeje, 1970-ben Gárdonyi Zoltán és Szelényi 
István szerkesztésével megindult, majd Sulyok Imre és Mező Imre 
főszerkesztésével folytatódott és jelenleg Kaczmarczyk Adrienne által 
irányított összkiadás (Új Liszt-Összkiadás – New Liszt Edition – Neue Liszt 
Ausgabe) eddig csupán a kétkezes zongoraművek kiadásáig jutott el. Az I. 
sorozat (Liszt eredeti zongoraművei) 18 kötetének kiadása több, mint 
tizenöt évet vett igénybe, miközben az induláskori társkiadó, a Bärenreiter 
Verlag, amely jelentősen – és szakmai szempontból nem túl kedvezően – 
beleszólt a közreadás elveibe is, kihátrált a projektből. A II. sorozat, 
amelyet már teljes egészében Sulyok Imre és Mező Imre szerkesztett, Liszt 
zongorára írt szabad átdolgozásait és átiratait tartalmazza. Összesen 24 
kötete az 1986-2005. közötti időszakban, tehát mintegy húsz esztendő 
alatt jelent meg, miközben a sorozat egyre inkább kezdett megfelelni egy 
valódi kritikai összkiadás követelményeinek. A korábbi mulasztások 
pótlására és az időközben felbukkant újdonságok közlésére indult el 2005-
ben az I. és II. sorozat pótköteteinek (Supplements) kiadása, kezdetben 
még Mező Imre közreműködésével, ma már teljes egészében Kaczmarczyk 
Adrienne irányításával. A tervezett 15 pótkötetből az elmúlt tíz év alatt 11 
jelent meg, igen magas színvonalú, különleges gazdagsággal és tudományos 
alapossággal kommentált kötetek, amelyek figyelembe veszik és lehetőség 
szerint közlik egy-egy mű legkülönbözőbb verzióit, sőt a fennmaradt 
töredékeket is – amint ez manapság egy modern kritikai összkiadás 
esetében szükséges. A következő, megjelenés előtt álló kötetről, amelyet 
Kaczmarczyk Adrienne Sas Ágnessel közösen ad közre, lapunkban 
Kaczmarczyk Adrienne „Liszt és a style hongrois: tanulóévek” című 
írásában olvashatnak. 

Mint látjuk, az új Liszt-összkiadás átlagosan alig mintegy másfél kötetet képes évente megjelentetni, és ezt a kiadók szerint az eladhatóság 
figyelembe vételével maximálisan is csak évi kettőre érdemes emelni; úgy látszik, ez az utóbbi esztendőkben egyre inkább sikerül is. 
Persze Liszt esetében a publikálandó zeneművek száma lényegesen nagyobb, mint Bartóknál, és a forráshelyzet is lényegesen 
bonyolultabb. Számos műcsoport van még hátra, amelyek közül hamarosan a zongorára és zenekarra írt művek fogják követni a kétkezes 
zongoraműveket. Nyilvánvaló azonban, hogy az új Liszt-összkiadás teljessé válására még nagyon sokáig kell várnunk. Bármily szomorú is, 
tudomásul kell vennünk, hogy még jó ideig maradnak olyan Liszt-művek, amelyeknél a régi, ma már elavultnak tekinthető és 
befejezetlenül maradt Breitkopf & Härtel-féle összkiadás (1907-1936) köteteire kell támaszkodnunk, vagy Liszt-korabeli, ma már 
muzeálisnak számító kottákat kell könyvtárak mélyéről előásnunk – sőt esetleg kéziratokat kell rekonstruálnunk. Így ideiglenes 
hiánypótlásként továbbra is helye van egyes művek önálló, kritikai jellegű kiadásának (mint például a 2013-ben a BHKZ Kiadó által 
indított Liszt Ritkaságok – Liszt Rarities sorozatnak). Annak viszont szívből örülhetünk, hogy a Boronkay Antal által igazgatott budapesti 
Editio Musica immáron két világszínvonalú összkiadás gondozója, és annak a reményünknek adunk kifejezést, hogy az új, rendkívül 
igéretes Bartók-összkiadás mellett továbbra is szívügyének tekinti az „idősebb testvért”, Liszt Ferenc zeneműveinek összkiadását.  
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(Mária Eckhardt) 

On On September 26th 2015 it was exactly 70 years ago 
that Béla Bartók passed away in New York City. This 
year the Hungarian musical community commemorated 
this sad anniversary in a special and very pleasing 
fashion: it was announced in the course of a whole-day 
programme at the Institute of Musicology of the 
Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for 
Humanities, that the complete critical edition of Béla 
Bartók’s musical works is finally set to be published as 
the copyrights have expired. A team in the Bartók 
Archives of the Institute of Musicology led by László 
Somfai and László Vikárius have been preparing for this 
event for decades. They have worked out the 
methodology of the publication, prepared sample 
volumes, and waited for the proper occasion to come. 
The Bartók Archives will continue the coordination of 
the intellectual preparations, while the edition itself 
will be the joint venture of Editio Musica in Budapest 
and G. Henle Verlag in Munich. Both publishing firms 
have vast experience in the field of publishing complete 
editions, and the G. Henle Verlag has an exceptionally 
broad and operative retailer network as well.  

A sample volume has also been presented in a printed 
and bound form: this contains the four instalments of 
the set of piano pieces For children, but another volume 
of a different type is also in preparation: the score of the 
Concerto composed for orchestra. Even though a great 
part of the textual commentary is still missing from the 
beautifully executed sample volume (the number of 
pages left empty for the commentary suggests that we 
can expect very detailed explanations), but we already 
are given a taste of the many new things that will 
characterize this modern complete edition. For example 
in the For children volume, there are two versions printed parallel on two adjacent pages: the earliest and the latest editions supervised by 
Bartók, in order to make it easier for musicians to compare and choose from the two versions, which are often slightly different but equal 
in value. Moreover, as we have learnt from László Vikárius, the editor of the For children volume, special attention will be payed in the 
complete edition – for the first time in the world – to the available recordings of Bartók’s works played by himself, and if they are 
different from the versions published in print, they also will be put into score and published in the Appendix.  

As was announced at the press conference, the whole 48 volumes of Bartók’s musical oeuvre are planned to be published in about twenty 
five years. Although the collaboration of the Bartók Archives and the two publishing houses would make it possible to conclude this 
project with a much shorter deadline, the large libraries (who are the main and staple buyers of this kind of complete edition) for financial 
reasons can purchase a maximum of two volumes per year from such a publication.  

This announcement inevitably made me think about the reproachful question that we hear so often at conferences both in Hungary and 
abroad: why the complete Liszt edition by Editio Musica is progressing so slowly. It is true enough that the New Liszt Edition (Neue Liszt 
Ausgabe) that was launched in 1970, already 45 years ago, first with Zoltán Gárdonyi and István Szelényi as editors, then with Imre 
Sulyok and Imre Mező as chief editors, and now managed by Adrienne Kaczmarczyk, has so far only attained the publication of the piano 
works for two hands. The publication of the 18 volumes of Series I (Liszt’s original piano works) took more than fifteen years, while the 
initial co-publisher Bärenreiter Verlag, who intervened in the principles of the edition as well – not very favourably from a professional 
point of view – backed out of the project. Series II, which was already completely edited by Imre Sulyok and Imre Mező, includes Liszt’s 
free arrangements and transcriptions for piano. The 24 volumes of this second series were published in about twenty years between 1986-
2005, during which the series began to comply more and more with the requirements of an authentic complete critical edition.  
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In order to make up for the earlier omissions of Series I and II, and to publish new discoveries, a Supplement Series has been started, 
initially with the contribution of Imre Mező, and now completely managed by the chief editor Adrienne Kaczmarczyk. 11 of the planned 
15 Supplement volumes have been published in the past ten years; they are volumes of outstanding quality, with abundant comments of 
scholarly thoroughness, which also take into consideration, and if possible publish, the different versions of the compositions, even 
including the surviving fragments – as is necessary nowadays in the case of a modern complete critical edition. The next volume, jointly 
edited by Adienne Kaczmarczyk and Ágnes Sas is about to be published; you can read more about it in the following article “Liszt and the 
style hongrois: years of apprenticeship” written by Adrienne Kaczmarczyk. 

As we can see, the New Liszt Edition has not been able to publish more than one and a half volumes per year on average so far, and the 
publishers suggest that considering the capacity of potential buyers, there would be no point in increasing that number to more than two 
volumes a year, a number that seems to be more and more feasible in recent years. Of course, the number of Liszt works to be published is 
much larger than in the case of Bartók, and the situation with the sources is more complicated as well. There are still several groups of 
compositions left, and the works for piano and orchestra are soon to follow the piano compositions for two hands. However, it is obvious 
that there is still a very long time to wait until the new Liszt complete edition will indeed be complete. However sad it is, we must 
acknowledge that there are and will be works by Liszt for quite a while where we must rely on the volumes of the old Breitkopf & Härtel 
complete edition (1907-1936), which is actually incomplete itself, and considered outdated in many ways today, or we must dig out 
printed scores from Liszt’s time, real museum pieces from archives and libraries – or even restore original manuscripts. That is why 
independent critical editions of certain individual works may be justified as a temporary measure to supply for deficiencies (e.g. the Liszt 
Rarities series launched by the BHKZ publishing house in 2013). On the other hand, we can sincerely welcome the fact that Editio Musica 
in Budapest, under the direction of Antal Boronkay, is now in charge of two complete editions of the highest international standards, and 
we would like to express our hope that in addition to the new and very promising Bartók complete edition they will continue to regard 
the “elder brother”, the complete edition of Franz Liszt’s oeuvre, as a labour of love.  

 

Sziklavári Károly 

Ifjabb Ábrányi Kornél (1849–1913) – író, költő, újságíró, minisztériumi 
tisztségviselő, politikus, Ábrányi Kornél (1822–1903) zeneszerző, 
pedagógus és zenei szakíró idősebb fia – személyes, sőt bizalmas 
kapcsolatban állt Liszt Ferenccel. Ő írta a Magyar királydal és A lelkesedés 
dala c. Liszt-kompozíciók szövegét, s mint majd a jelen közreadásban is 
olvashatjuk, Jókainé Laborfalvy Róza számára szintén ő fordította magyarra 
Gottfried August Bürger Lenore-jának verstextusát, amelyhez Liszt már 
előzetesen (1857–58) melodrámát komponált. Ábrányi közvetlen 
szemtanúja volt a Mester 1865–86 közötti pest-budai ill. budapesti 
tartózkodásai jó részének, s azok egyes epizódjairól olykor külön is 
tudósított a korabeli sajtó hasábjain. Visszaemlékezéseinek 1911. évi, 
nagyobb terjedelmű közzétételét Liszt születésének centenáriuma 
motiválta. Ahogy ő maga is hangsúlyozta bevezető soraiban: tekintettel az 
egész művelt világ lelkesültségére a zeneköltő akkori ünneplését illetően, 
„talán nem lesz sem fölösleges, sem érdektelen, ha mi, akik abban a 
kivételes szerencsében részesülhettünk, hogy azt a huszonegy évet, 
melynek legnagyobb részét [1] Liszt Ferenc az ő szülőhonának fővárosában 
Budapesten töltötte el, állandóan az ő oldala mellett, az ő közvetlen 
közelében élhettük át, hű képét nyújtjuk e huszonegy év történetének és 
pedig nem csupán krónika alakjában, hanem Liszt Ferenc művészi 
tevékenységének, nagy és nemes céljainak, szóval egész lelki életének, 
szokásainak, sajátságainak, az őt jellemző intimitásoknak rajzával 
összekötve” (Egyetértés, 1911. szeptember 13.). 

Úgy tűnik, az eddigi szakirodalom nemigen vett tudomást Ábrányi 
cikksorozatáról, amely nyolc részben jelent meg az Egyetértés című napilap 
1911. évi számaiban (szeptember 13., 15., 17., 21., 24., 28.; október 3., 21.), 
s amelynek szövegéből válogatást kap most kézhez az Olvasó. Általuk nem csupán Liszt már eddig is jól ismert személyiségvonásai 
egészülnek ki újabb adalékokkal, hanem ugyanúgy fény derül az idősödő muzsikus mindennapjainak, sőt szakmai tevékenységének 
bizonyos, rejtettebb oldalaira is. Olyanokra például, mint saját dalainak önálló megszólaltatása – sőt a megszólaltatás mikéntje –, 
Beethoven-játékának némely specifikuma, pályatársakkal való kapcsolata. Az emlékezések és az általuk megelevenedő atmoszféra hitelét 
nem rontják az időnkénti, nyilvánvaló pontatlanságok sem: az ilyenek léte szinte törvényszerűnek mondható több évtized távolából. 

Barabás: Laborfalvy Róza (Jókainé) 
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„Kevés világhódító lángelmének adatott meg, hogy puszta megjelenéséből annyira kisugárzott légyen a »rendkívüliség«, mint Liszt 
Ferencnek. Külseje nemcsak markáns volt, hanem kellemesen megragadó és lebilincselő. Rá volt írva égi származása. Habár nem tartozott 
az úgynevezett férfiszépségek közé, sőt arca, behatóan analizálva, a kritikát ki nem állta. Orra hosszabb volt kelleténél, szája pedig – kivált 
ha nevetett – egészen a füléig nyúlt. Fülei, mint általában a zenei hallásra alkotott fülek, szétállók, tányérosak voltak, de mindezeket a 
természeti túlzásokat arányosan összhangzóvá tették a csodaszép szemek, amelyekből a leglágyabb érzelmek éppúgy mosolyogtak, mint 
ahogy a szenvedélyek viharai fenyegetni tudtak. És szemeiben mindenek fölött dominált a szellem: az igazi, az Isten kegyelméből való 
lángész. Mély bariton hangjának rezgése is – az éneket kivéve – minden érzelmi árnyalat és hangulat kifejezésére hajlékony és hajlítható 
volt. Deklamálni úgy tudott, mint senki, csak az énekléshez nem volt semmi képessége. De nem is próbálta soha. Ha dalait ő maga adta 
elő, a szöveget inkább deklamálta, mint énekelte. De az ő előadásában minden Liszt-féle dalt jobban át lehetett érteni és jobban lehetett 
élvezni is, mint a legszebb, legiskolázottabb hangú énekesek ajkáról hallva. És modora, melyben egyéniségének minden varázsa 
érvényesült, egyszerűen ellenállhatatlan volt. És ez a modor semmit sem veszített zománcából élete alkonyán sem. És mivel modora 
örökké fiatal maradt, Liszt Ferenc még öreg korában is megőrizte nemcsak szellemének elevenségét, hanem mozgásának ruganyosságát, 
sőt fürgeségét is. A harmadik emeletre fölszaladni még hatvan éves korában is oly könnyedén tudott, mint más ember 25 éves korában. 
Sudár magas alakja mindvégig megtartotta egyenességét és férfias tartását” (Egyetértés 1911. szeptember 13., az idézett bevezető szakasz 
közvetlen folytatásaként). 

„Liszt Ferenc 1865-ben, de azután is még egy egész évtizeden át, míg csak az országos zeneakadémia helyiségében nem rendeztek be 
számára állandó lakást [2], a belvárosi plébánia épületének első emeletén lakott. Schwendtner apát boldog és büszke volt, hogy Lisztet 
vendégeül tisztelhette, és a plébániaépületnek egész első emeletét, két óriási szalont, dolgozó- és hálószobát, ebédlőt és több vendégszobát 
Liszt rendelkezésére bocsájtotta. Ebben a lakásában látta Liszt vendégeül leányát, Cosimát, akkori férjével báró Bülow Jánossal; [3] s ebben a 
lakásában tartotta a következő években, a böjti idő (nálunk hangversenyszezon) minden vasárnapján azokat a híres Liszt-matinékat [4], 
melyeken az egész arisztokrácia, a politika legkiválóbbjai, az egész írói és művészi világ, nemcsak találkozott, de ami igazán nagy dolog 
volt, meg is ismerkedett és sans gene beszélgetett is egymással. Liszt barátai fel voltak hatalmazva, hogy akit méltónak tartanak rá, külön 
meghívó nélkül is bevezethessék a matinékra, s ezért nem volt ritkaság, hogy tehetséges, szerény kezdők a legnagyobb társadalmi és 
politikai tényezők társaságába juthattak. Hogy milyen felfrissítő és összeolvasztó hatása volt ennek a társadalom legtávolibb rétegeire, azt 
ki sem lehetett számítani” (Egyetértés 1911. szeptember 24.). A „plébánia nagy szalonjait vasárnaponkint nemcsak a magyar társadalom és 
a magyar közélet kiválóságai töltötték meg, hanem mindenkor láthatók voltak ott olyan külföldi nevezetességek is, akik messze utat tettek 
meg, hogy Liszt Ferenc játékát meghallhassák. Egy szóval Budapest külföldi forgalmának Liszt egymaga többet használt, mint azóta 
minden drága reklám és még drágább hatósági intézkedés. És a külföldről nemcsak híres írók és művészek jöttek, hanem diplomaták és 
milliomosok is” (Egyetértés 1911. szeptember 28.). 

„Liszt Ferenc, akin a világfias simaság, a társaságbeli előkelőség és a mindenféle etiquettek terén senki túl nem tett, aki tehát a hozzá méltó 
légkört joggal kereshette a legfelsőbb régiókban, tulajdonképpen a legnagyobb bohéme volt a világon, aki függetlenségét és szabadságát 
senkinek és semminek nem rendelte alá. Napirendjéhez, szokásaihoz a legnagyobb pedantériával ragaszkodott és bárhol tartózkodott is, ez 
a napirend és ezek a szokások ugyanazok maradtak. És ennek a napirendnek egyik fő pontja az volt, hogy munkaidejét, kedvenc 
szórakozásait és a lelkületéhez illő társaságot ő maga válassza meg. Elfogadta ugyan a magas helyekről jövő meghívásokat és nagyon sok 
időt töltött el a társadalmi formaságok kedvéért, de mindig fenntartotta magának, hogy a maga kedve szerint is mulathasson a saját 
bohéme-világában. Liszt tehát, ha szellemileg a legtávolabb rokonságban állott vele, éppen úgy kapható volt a budai nyárspolgárok vagy a 
pesti bohémek harmadik emeleti szűk lakásának is, mint a Károlyiak, a Zichyek és a Szapáryak szalonjainak. És annak a legszűkebb 
bohéme-gárdának kiválasztásában, mely állandó testőrsége volt, abszolute nem tett különbséget a mágnás és a cigány között. Az itthoni 
művészvilágból kezdettől fogva a legbizalmasabb hívei közé tartozott az édes apám és általa a két fia is, Emil és én. Minálunk Liszt éppen 
olyan mindennapos volt, mint mi az ő lakásán. Egy ízben 1873 őszén[5] egy jótékony célú hangverseny programjába vétetett föl, hogy 
Jókainé és Liszt Ferenc együtt szerepeljenek. Jókainé szavalja el a Bürger ismert balladáját, »Lenórát«, melyhez Liszt Ferenc zenei 
illusztrációt írt és a Jókainé szavalatát Liszt maga kísérje. Az eszme nagyszerű volt, de a kivitel annál nehezebb. Mert Jókainé amilyen 
nagy szavalóművész volt, épp olyan járatlan úgy a zenében, mint a német nyelvben. A hangjegyből tehát sem azt nem tudta megérteni, 
hogy mikor kell neki a zenekísérettel együtt szavalnia? mikor kell zenekíséret nélkül szavalnia és mikor kell a zenekíséretbe – zenei 
nyelven szólva – »bevágnia«? Hasonló nehézségekkel járt az előadás előtti próbák kérdése is, mert Jókainé nem értett németül, Liszt pedig 
nem tudott magyarul.[6] Mindezeknek a nehézségeknek a legyőzése és elhárítása végre is énrám bízatott. Nekem kellett Lenórát magyarra 
fordítanom, nekem kellett a próbákon és az előadáson kottaforgatás címén Liszt és Jókainé közt állanom, mindkettőnek súgnom, hogy 
mikor kezdjen bele, s mikor hagyja abba. A próbákra Liszt személyesen ment mindenkor Jókaiékhoz, akik akkor a Külső Stáció utca (ma 
Baross utca) végén laktak s a próbák előtt értem jött s úgy vitt magával. Egyszer délután 6 óra felé, amint belépett hozzánk, éppen a 
zongora mellett talált engem, amint a ballade zene-kíséretén babráltam. Oly váratlanul lépett be, hogy időm sem volt a zongora mellől 
fölállanom s már mellettem termett. Nagy karimájú félcilindere a fején maradt, hosszú papi felső kabátját föl sem gombolta s úgy, ahogy 
volt, folytatni kezdte a zenekíséretet s elkezdte a balladát szavalni. Éppen azon a helyen, ahol a Lenóra elesett szeretője mint kísértet jön 
az istenkáromló leányhoz és felszólítja őt, hogy a nászágyba kövesse. Azok a rémes, kísértetiesen gúnyos szavak, melyekkel Liszt a szcénát 
kiszínezni tudta, aztán a kísértet nyargalása a leánnyal, végül a temetői jelenet, mindezek a Liszt szavalásában és mellé kápráztató 
zongorakíséretében oly démonikus hatást gyakoroltak reám, melyhez hasonlót sem azelőtt, sem azután sohasem éreztem. Mert Lisztnek 
deklamációján és zongorajátékán kívül arcjátékát is megfigyelhettem. S talán ez volt a legkifejezőbb. Egy szóval, akárhogyan tombolt is 
később a Jókainé szavalatára a hangversenyközönség tetszése, csak én magam éreztem, hogy a balladát sokkal megrázóbban, sokkal 
tökéletesebben hallottam már elszavalni: magától Liszt Ferenctől. 
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Mi rajtunk kívül a bohéme-világból a Liszt legszűkebb gárdájához tartozott Reményi Ede, Mosonyi Mihály, [...] Siposs Antal, Gobbi 
Henrik, Langer Viktor, Bartay Ede, Zimay László, Theindl János és a [...] zeneműkereskedők közül Táborszky és Dunkel János, a felsőbb 
társaságból pedig, mint legrégibb barátja, báró Augusz Antal, továbbá gróf Széchenyi Imre, a későbbi berlini nagykövet és végül a fiatalabb 
generációból gróf Apponyi Albert, Mihalovich Ödön és Végh János” (Egyetértés 1911. szeptember 28.). 

„Liszt Ferenc annak dacára, hogy a sors legelkényeztettebb gyermeke volt és hogy az élet elhalmozta mindennel »was gut und theuer«: 
mindvégig a megtestesült egyszerűség volt és az is maradt. Ételben, italban, szivarban nem volt gourmand. Az udvari, a mágnási és a 
pénzarisztokraták lucullusi konyhájának mindig elébe tette a jó házi kosztot és mióta hazájába visszatért, a magyar konyhát. Szerette a 
szegedi halászlét, a töltött káposztát és a túrós csuszát s később, mikor Budapesten is saját háztartása volt,[7] ezek kerültek legtöbbször 
asztalára. A borok közt a szekszárdi vörös bor, mellyel mindenütt báró Augusz Antal látta el, volt rendes itala és kivételképpen 
megkívánta néha a Tokajit. Pezsgőt sohasem ivott, csak muszájból.[8] S a szivarok közt, a mindenféle havannák mellőzésével, kedvenc 
szivarja volt a préselt virginia, melyet csak félig szítt el, mert a másik felét már mindig elrágta. De akármilyen egyszerűen élt is, pénze 
sohasem volt. Mert a kéregetők közt a Dárius-kincsét is széjjelosztogatta volna. Különben is sohasem értett a pénzhez és nem is törődött 
vele” (Egyetértés 1911. szeptember 28.). 

„Liszt Ferenc napirendje Budapesten évről évre ugyanaz volt. Reggel korán minden nap a plébánia-templomba misét hallgatni ment. A 
mise után megreggelizett és munkához fogott. Sohasem volt munka nélkül s agya a reggeli és délelőtti órákban volt legtermékenyebb. Evés 
alatt nem volt szabad sem levelet, sem táviratot kézbesíteni. Evés után szeretett egy órát nyugodni s aztán látogatásokat fogadott vagy tett. 
Az estéket legtöbbször hangversenyeken, vagy az operában, vagy soireékon töltötte el” (Egyetértés 1911. szeptember 28.). 

„Liszt Ferenc sokszor látogatta meg Erkel Ferencet s nemcsak magának, hanem Erkel Ferencnek is nagy gyönyörűségére, a készülőben 
levő operát [= a Dózsa Györgyöt], partitúrából prima vista lejátszta zongorán.[9] Így Erkel Ferenc a Liszt ujjain át hallotta meg először a 
saját operáját s így jutottam e szerencséhez én is, aki Lisztet Erkelhez kísérhettem. Emlékszem, hogy ennek az operának második 
felvonása, a sátor-jelenet,[10] könnyekig meghatotta Lisztet is, Erkelt is” (Egyetértés 1911. szeptember 28.). 

„Minden zeneköltő közül Beethoven volt az egyedüli, akit Liszt csak önmagának játszott. És mindig, ha lelkét elfoglalta és marcangolta a 
világfájdalom, melyet Liszt az ő Byronizmusának nevezett, azt csak Beethovennel tudta elűzni. Én, aki a Liszt lakása fölött a második 
emeleten laktam,[11] ködös, zimankós téli délutánokon sokszor hallottam Lisztet órákon át Beethovent zongorázni. Egy ízben a 9-ik 
szimfónia »Öröm« dallamába úgy belegabalyodott, hogy nem tudott kiszabadulni belőle. Mindenféle új variánsban és új kísérettel százszor 
is újra kezdte és mámoros gyönyörének nem tudta végét szakítani. De idegen fülnek Beethovent sohasem játszott.[12] És annál nagyobb 
kegy volt tőle, hogy Vadnay Károly úrnak, aki térden kérte őt, hogy játssza el neki a Beethoven »Mondschein Sonate«-ját, e kérés 
teljesítését mégis megígérte. De ennek az ígéretnek komoly háttere volt.  

Már előbb említettem, hogy Tisza Kálmán miniszterelnök, Liszt Ferenc iránt engesztelhetetlen antipátiával viseltetett, és az az irodalmi 
klikk, mely a Tisza Kálmán hatalmi szférájának schleppje volt, kötelességének tartotta osztozni a Tisza Kálmán rokon- és ellenszenveiben. 
Ez a klikk tehát rossz szemmel nézte azt a nimbuszt, mely nemcsak övezte Lisztet, hanem amely fényt árasztott a Liszt környezetére is. És 
Gyulai Pál elkövette azt az ízléstelenséget, hogy harminc évvel az 1849-iki események után lefordította a Heine Liszt-gyalázó versét, és 
kiadta a Vasárnapi Újságban. Minden egyebekben ugyanennek a Lisztet gyűlölő irodalmi klikknek volt tagja Vadnay Károly is, a Fővárosi 
Lapok szerkesztője, de a Liszt-gyűlöletben nem vett részt, sőt nemegyszer a klikk ellen fordult. S Vadnay Károly ilyetén magatartásáért, a 
főérdem Vadnay Károlynét illette, aki egyike volt a legőszintébb Liszt-rajongóknak. Ezért tett vele Liszt Ferenc kivételt, és egy estély 
alkalmával, melyet Liszt adott, s melyen Vadnay és Vadnaynén kívül csak a Liszt legszűkebb baráti köre volt jelen, eljátszotta a 
Mondschein szonátát” [13] (Egyetértés 1911. október 3.). 

„És habár a Liszt Ferenc életeleme csak a zene volt, mégis a zenén kívül is minden, ami észt és tudást feltételezett, nemcsak érdekelte, 
hanem vonzotta is őt. A tudományok terén semmiféle új munka vagy új egyéniség nem volt előtte ismeretlen. Az irodalom terén nála 
senki sem volt otthonosabb. És éppen úgy otthon volt, anélkül, hogy bármikor is beleavatkozott volna – a magas politikában, sőt még a 
magyar politika számos különlegessége sem volt idegen terület előtte. Gróf Apponyi Albert nemes és ideális lelkületét minden 
megnyilatkozásában igen nagyra becsülte, s politikai törekvéseit is, anélkül, hogy pártjához tartozott volna, a legmelegebb rokonszenvvel 
kísérte. De minden magyar államférfi közt legnagyobb bámulója volt gróf Andrássy Gyulának, kit a legnagyobbakkal egy sorba helyezett, s 
aki fölött Európa összes államférfiai között egyet sem látott” (Egyetértés 1911. október 21.). 

„Az Andrássy úti palota, mely az Orsz. Zeneakadémia számára épült és rendeztetett be, nemcsak örömmel, hanem büszkeséggel is töltötte 
el Liszt Ferencet, mert a saját budapesti tartózkodásának és működésének nemcsak elismerését, hanem erkölcsi megjutalmazását láthatta 
benne. [...] Mikor Liszt a Hal térről átköltözött az Andrássy úti Zeneakadémiába,[14] már 70 éves volt, de fiatalos ruganyosságából és 
energiájából semmit sem vesztett. És bár egyáltalában nem kímélte magát, sohasem volt beteg. Az aggkor betegségei közül egyik sem 
tudott erőt venni rajta. Sokszor a leghidegebb télen is kesztyű nélkül járt, s ujjai ilyenkor sem gémberedtek el. Az egészség fenntartására 
nézve megvoltak a saját elvei, melyektől el nem tért soha. Mindenféle meghűléstől eredő lázt hideg víz borogatásokkal, minden emésztési 
zavart vagy csúzos bántalmat fekete retekkel gyógyított. És pedig úgy, hogy a fekete retket meg kellett reszelni, aztán a levét egy pohárba 
kinyomni, s azt lefekvés előtt itta meg. A retket megsózni azonban nem volt szabad. Ennek a gyógymódnak jó hatását annyiszor 
tapasztalta saját magán, hogy másoknak is teljes meggyőződéssel ajánlotta. S voltak, akik követték és még ma is hálásak érte. Ezek közé 
tartozik Ságh József, a »Zene-lap« szerkesztője, aki ma is esküszik, hogy életét Liszt Ferenc mentette meg” (Egyetértés 1911. október 21.). 
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1) Helyesen: jelentős részét, de nem a legnagyobb részét. 
2) Az egykori Hal téren 
3) 1865-ben 
4) Lásd mindezekről részletesebben is Legány Dezső könyvét: Liszt Ferenc Magyarországon 1869–1873, Zeneműkiadó Budapest 1976. 
5) Helyesen 1873. január 12. a hangverseny dátuma, lásd Legány Dezső hivatkozott könyvét. A hangverseny programjának többi részletét is lásd ugyanott. 
6) A megfogalmazás különbségének jelentősége van: ahogy Ábrányi is hangsúlyozza visszaemlékezésének itt nem közölt részében, Liszt sok mindent 

megértett a magyar nyelvű társalgásból. 
7) Ábrányi itt Liszt 1875-ben berendezett, első zeneakadémiai (Hal téri) lakására, s ottani háztartására céloz, melyre később még röviden kitér az 

emlékezésnek ehelyütt nem közölt szakaszában. 
8) Ez viszont életútja egészére nézve nem helytálló. 
9) A látogatásra 1865-ben kerülhetett sor. 
10) Helyesen: a sátor-jelenet az opera IV. felvonásában kapott helyet. 
11) A Hal téren, a Zeneakadémia legelső épületében. 
12) Ami a pálya egészére nézve nem állja meg a helyét, ellenkezőleg: köztudott, hogy Liszt, Beethoven művészetének egyik legjelentékenyebb propagátora 

volt a romantika századában. 
13) Az estélyre 1879. január 4-én került sor: lásd részletesebben a Fővárosi Lapok és a Pesti Napló 1879. január 6-i számait, valamint Legány Dezső 

könyvét: Liszt Ferenc Magyarországon 1874–1886, Zeneműkiadó Budapest 1986, 88–89. A huszonöt főnyi társaság tagja volt Léo Delibes francia 
zeneszerző is, aki Liszt meghívására három napot töltött el Budapesten, s az estélyen mások mellett ő is zongorázott. 

14) 1881-ben  

 

Károly Sziklavári: 

Kornél Ábrányi Jr. (1849-1913) – author, poet, journalist, civil servant, politician, the elder son of composer, teacher and musical 
journalist Kornél Ábrányi (1822-1903) – maintained a personal, and even confidential relationship with Ferenc Liszt. He was the author 
of the words for Liszt’s compositions Ungarisches Königslied (Hungarian Royal Song) and Das Lied der Begeisterung (The Song of 
Ardour), and he also translated the text of Gottfried August Bürger’s poem Lenore into Hungarian for Róza Laborfalvy Jókay - a poem that 
had already previously (1857-58) inspired Liszt to compose a melodrama. Ábrányi was a close witness of the majority of the Master’s stays 
in Pest-Buda and in Budapest between 1865-86, and he also dedicated special articles to some of the episodes of those stays in the 
contemporary press. His vast memoirs were published in 1911, on the occasion of the centenary of Liszt’s birth. As he himself pointed out 
in the preface: considering the enthusiasm of the whole civilized world regarding the celebrations of the composer’s centenary, “perhaps 
it will be neither redundant nor uninteresting, if we, who had the exceptional privilege to live those 21 years that Ferenc Liszt spent 
mostly [1] in Budapest, the capital of his homeland, constantly by his side, in his closest neighbourhood, should present the true picture of 
that 21 years history, and not only in the shape of a chronicle, but also linking it with the description of Ferenc Liszt’s artistic activities, 
the great and noble aims he followed, and of his whole spiritual life, habits, peculiarities and characteristic intimacies” (Egyetértés, 
September 13th, 1911) 

It seems the scholarly literature has not really taken notice of Ábrányi’s articles until now, a series that was published in eight parts in the 
1911 issues of the daily newspaper Egyetértés (on September 13th, 15th, 17th, 21st, 24th; October 3rd, 21st). Here I would like to present a 
selection from the text of those articles to our Readers, which should not only complete the already well-known characteristic features of 
Ferenc Liszt with new additions, but also discover certain hidden aspects of the everyday life and the professional activities of the ageing 
musician. For example, the manner in which he performed his own songs by himself, some particulars of his way of playing Beethoven, or 
his relationship with colleagues. The authenticity of the reminiscences and the atmosphere thereof should not be spoiled by the obvious 
inaccuracies that occur in the text now and again: they are almost inevitable from the distance of several decades.  

“There are only a few world-conquering geniuses, whose “exceptionality” is so obviously displayed in their pure physical presence, as is so 
in the case of Ferenc Liszt. His appearance was not only pronounced, but also pleasing and captivating. His celestial descent was written 
on him. Even though he was by no means a so-called Adonis in his looks, indeed his face, analyzed in detail, could not withstand 
criticism. His nose was longer than it should be, and his mouth stretched out even to his ears – especially when laughing. He was jug-
eared, as is usual in the case of those who have an ear for music, with his ears sticking out from his head, but all those exaggerations of 
nature were arranged and ruled in harmony by his beautiful eyes, which could smile with the most splendid emotions as well as threaten 
with the tempest of passion. And above all his eyes were dominated by the spirit: the real genius from the mercy of God. The vibration of 
his deep baritone was also flexible and adaptable to express each shade and mood of emotions – except for singing. He could declaim as 
nobody else, but he had absolutely no talent for singing. He never even tried it, though. When he performed his own songs, he rather 
declaimed the lyrics, instead of singing them. However, the Liszt songs were somehow more understandable and more enjoyable in his 
own recitation than hearing them from the lips of even the most talented and cultivated singers. And his manners, displaying all the 
magic of his personality, were simply irresistible. Those manners never lost their polish even in the twilight of his life, and as his manners 
remained forever young, Ferenc Liszt could preserve - even in old age – not only the liveliness of his mind and spirit, but also the 
elasticity, and even the agility of his movements. Running up to the third floor was just as easy for him at the age of 60, as other people do 
it at the age of 25. His tall, slender figure kept its upright masculine posture all the time. (Egyetértés, September 13th, 1911, 
continuingdirectly after the paragraph quoted in the introduction.) 
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“In 1865, and then also in the years of the following decade, until a permanent apartment was set up for him in the premises of the 
national music academy, [2] Ferenc Liszt lived on the first floor of the presbytery in the City district when he was staying in Pest. Abbé 
Schwendtner was happy and proud to entertain Liszt as a guest, and he offered him the whole first floor of the presbytery building, two 
large drawing-rooms, a cabinet and a bedroom, a dining room and several spare bedrooms for the guests. Liszt welcomed in this 
apartment as a guest his daughter Cosima, with her then husband, Baron Hans von Bülow; [3] and in the next years this apartment was also 
the scene of those famous Liszt-matinées,[4] on every Sunday of the season of Lent (also the traditional concert season), where the whole 
aristocracy, the crème of the political class and the whole artistic world not only met each other, but also got acquainted and sans gene 
talked to each other. Liszt’s friends were authorized to introduce to the matinées those whom they thought were deserving of it, without 
any special invitation, so it was not rare that talented and modest beginners could meet the highest social and political factors. It would be 
impossible to calculate the inspiring and melting effect of that for the different and remote layers of society.” (Egyetértés, 24th September, 
1911) 

“On Sundays the large drawing-rooms of the presbytery were filled not only with prominent personalities from Hungarian society and 
public life, but there were always celebrities from abroad as well, who had come from far away just to listen to Ferenc Liszt playing the 
piano. In short, Liszt himself did more for the tourist industry of Budapest than all the expensive promotion campaigns and even more 
expensive official measures have done ever since. And it was not only famous authors or artists who came from abroad, but also diplomats 
and millionaires.” (Egyetértés, September 13th, 1911)  

Ferenc Liszt, who was in a class of his own when it came to the elegance of bon-vivants, the buoyancy of high society and different 
etiquettes, and who therefore could rightly position himself in the highest regions of society, was actually the greatest bohéme in the 
world, who never surrendered his freedom and independence to anyone or anything. He always insisted on his daily routine and his 
habits with the utmost pedantry, and those habits and routine remained the same, wherever he was staying. One of the main points of 
this routine was that he chose his favourite pastimes and adequate company based upon his spiritual disposition. Although he accepted 
invitations from the highest places, and spent a lot of time fulfilling social obligations, he always reserved the right to enjoy himself in his 
own way in his own bohéme–world. However distant he was spiritually from them, he was available even for cramped third-floor 
apartments of the petty bourgeois in the Buda side of the city, just as he was for the large salons of the Károlyi, Zichy or Szapáry families. 
And when it came to the selection of his closest personal bohéme-guard, he made absolutely no differences between the nobility and the 
gipsy. My father was one of his closest intimates from the bohéme–world from the very beginning, and his two sons, Emil and myself 
were also introduced to this special circle. Liszt was just as regular visitor at our home, as we were at his apartment. Once in the autumn 
of 1873 [5]it was announced that Mrs. Jókai and Ferenc Liszt would appear on the platform together in the programme of a charity concert. 
Mrs. Jókai would recite Bürger’s well-known ballad »Lenora«, and the recital would be accompanied by Liszt himself playing the musical 
illustration he had composed to the ballad. The idea was excellent, but its accomplishment was as difficult as could be. Mrs. Jókai, as great 
a reciter as she was, was also very much unfamiliar with music and with the German language. Therefore, the musical notes would not 
make her understand at all, when she should declaim with the musical accompaniment or without it, nor when she should “cut in” on the 
music. Similar problems came up at the rehearsals before the performance, as Mrs. Jókai didn’t understand German, while Liszt did not 
speak Hungarian.[6] Eventually it turned out to be my job to avert and overcome all those difficulties. I had to translate Lenora into 
Hungarian, and I had to stand between Liszt and Mrs. Jókai during the rehearsals and the performance, officially as a score turner, but 
actually to prompt both of them when to start and when to stop. The rehearsals were at Jókai’s apartment in Külső Stáció street (today 
Baross street). Liszt was always there at the rehearsals, he picked me up before, and we went there together. Once as he entered our flat, 
he just found me at the piano as I was tinkering with the musical accompaniment of the ballade. He entered so unexpectedly, that I had 
no time to stand up from the piano, and he was already there. He left his top hat with a broad brim on his head, and even his long priestly 
overcoat remained buttoned up, as he just took over the musical accompaniment and started reciting the ballad. It was just the part where 
Lenora’s departed lover comes to the blaspheming girl and calls her to follow him to the wedding-bed. Those dreadful and ghostly 
sarcastic words used by Liszt to embellish the scene, then the ghost galloping with the girl, and finally the graveyard scene, and all this in 
Liszt’s recital and with his dazzling piano accompaniment made such a demonic impact on me that I have never felt either before or after 
that evening. Because in addition to Liszt’s declamation and playing the piano, I could watch his mimicry as well, and perhaps that was 
the most expressive of all. In short, when later the audience roared with admiration at the concert at Mrs. Jókai’s recital, I could only feel 
that I had already heard the ballad declaimed in a much more affecting and perfect way: from Ferenc Liszt himself.  

Further members of this closest guard of Liszt from the bohéme-world included Ede Reményi, Mihály Mosonyi, [...] Antal Siposs, Henrik 
Gobbi, Viktor Langer, Ede Bartay, László Zimay, János Theindl [...] from among the musical trade Táborszky and János Dunkel, and from 
high society, as his oldest friend, Baron Antal Augusz, then Count Imre Széchenyi, the later ambassador in Berlin, and finally from the 
younger generations Count Albert Apponyi, Ödön Mihalovich and János Végh” (Egyetértés, September 28th, 1911)  

“In spite of being the most cherished son of fate, and a life that has showered him with everything »was gut und theuer«: Liszt was and 
always remained the picture of simplicity. He was no gourmand in food, drink or cigars. He always preferred good plain cooking - and 
after he returned to his homeland, Hungarian cuisine - to the Lucullian cuisine of the courts, aristocrats or magnates. He liked fish soup 
Szeged style, stuffed cabbage and túrós csusza (a Hungarian dish with quark and small home-made noodles or pasta), and when later he 
lived in his own household in Budapest,[7] those were the most frequent dishes on his table. His favourite wine was the Szekszárd Red, 
always supplied by Baron Antal Augusz and sometimes he really felt like drinking some Tokaji wine. He only drank champagne when he 
had to.[8] And as far as cigars are concerned, he ignored the different Havanas, his favourite was the pressed Virginia cigar, that he only 
smoked half of, and chewed up the rest. But however simple the life he led, he never had money, as he would share out the treasure of 
Darius among the needy. Anyway, he never knew the first thing about money, nor did he care about it.” (Egyetértés, September 28th, 
1911)  

“The routine of Liszt in Budapest was the same from year to year. He began every day early in the morning at Mass in the parish-church. 
After Mass he had breakfast and started work. He was never without work, and his brain was the most productive in the morning hours. 
It was forbidden to deliver him either letters or telegrams during his meals. After lunch he liked having a rest for an our, and then he 
received or paid visits. Usually he spent the evenings at concerts, at the opera or at soirées.” (Egyetértés, September 28th, 1911) 
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“Ferenc Liszt often visited Ferenc Erkel, and he played the opera Erkel was working on [= Dózsa György], on the piano prima vista from 
the score, much to the delight of both Erkel and himself. [9] So Ferenc Erkel heard his own opera for the first time via Liszt’s fingers, and 
so did I, who was lucky enough to escort Liszt to Erkel’s home. I remember how the second act of the opera, the tent-scene,[10] moved 
both Liszt and Erkel to tears” (Egyetértés, September 28th, 1911) 

“From among all composers, Beethoven was the only one whom List 
played just for himself. And always when his soul was occupied and 
tormented by the Weltschmerz, that Liszt called his own 'Byronisme', 
he could only chase it away with Beethoven. I lived on the second 
floor above Liszt’s apartment,[11] and I could listen to Liszt playing 
Beethoven through hours and hours on misty, bitter winter 
afternoons. Once he got twisted into the “Joy” melody of the 9th 
symphony so much, that he just could not escape from it. He started it 
over and over again a hundred times, in different new variations, and 
nothing could stop his agony of joy. But he never played Beethoven to 
foreign ears.[12] That’s why it was a great favour from him when Mr. 
Károly Vadnay asked him on his knees to play Beethoven’s 
»Mondschein Sonate«, that he still promised to comply the request. 

But that promise had a serious background. I already mentioned 
earlier that prime minister Kálmán Tisza felt implacable antipathy 
towards Ferenc Liszt, and the literary clique that was part of Kálmán 
Tisza’s sphere of power felt it was their obligation to share Tisza’s 
sympathies and antipathies. Therefore this clique disapproved of the 
glory, which was not only the property of Liszt, but also radiated over 
Liszt’s surroundings. And Pál Gyulai committed the indecorum that 
thirty years after the 1849 events he translated Heine’s abusive poem 
on Liszt, and published it in the weekly Vasárnapi Újság. Károly 
Vadnai, editor of the review Fővárosi Lapok, was himself a member of 
this Liszt-hating literary clique in every other issue, but never took 
part in the hate against Liszt, and even turned against the clique 
several times. The credit for this behaviour goes mostly to his wife, who was one of the most faithful admirers of Liszt. That’s why Liszt 
made an exception at his request, and played the Mondschein sonata at an evening party thrown by Liszt, where only Liszt’s closest 
friends were present in addition to Mr. and Mrs. Vadnay.” [13] (Egyetértés, October 3rd, 1911) 

“And even though music was the only natural element of life for Ferenc Liszt, still he was not only interested in, but also attracted to 
everything outside of music as well that assumed brains and knowledge. In the field of knowledge there was no work or personality that 
remained unknown to him. Nobody could be more familiar with literature than he was. He was familiar with the high regions of politics 
as well, without trying to meddle in them, and he was even aware of some features of Hungarian political life. He always expressed his 
admiration for Count Albert Apponyi’s noble and idealistic disposition, and followed his political endeavours with profound sympathy as 
well, without belonging to his party. But above all other politicians he was the greatest admirer of Count Gyula Andrássy, whom he 
considered one of the best, and not second to anyone among all the statesmen in Europe.” (Egyetértés, October 21st 1911). 

The building on the Andrássy street, built and set up for the National Music Academy, was the source of not only joy, but also of pride for 
Ferenc Liszt, as he could rightly consider it as not only the appreciation, but also the moral remuneration of his stays and activities in 
Budapest [...] When Liszt moved from Hal square to the Music Academy in Andrássy street,[14] he was already 70 years old, but he hadn’t 
lost anything of his youthful elasticity and energy. And even though he never spared himself at all, he was never ill. None of the illnesses 
of old age took hold of him. He often walked without gloves even in the coldest winter, but his fingers never became stiff with cold. He 
had his own principles about keeping his health, and he never deviated from them. He cured all kinds of fever from chills of various sorts 
with cold water compresses, and he cured all indigestion problems or rheumatic pain with ramolaccio (a special type of radish). The 
method was to grate the ramolaccio, then squeeze its juice into a glass, and he drank this juice before going to sleep. But it was forbidden 
to salt the ramolaccio. He experienced the positive effect of this method on himself so many times, that he recommended it to others as 
well with full confidence. And there were people who followed him, and are still grateful for it. One of those people is József Ságh, editor 
of »Zene-lap«, who even today swears that Ferenc Liszt saved his life” (Egyetértés, October 21st, 1911). 
 

1) Correctly: he spent there a significant part of his time, but not most of it. 
2) At the former Hal square 
3)  In 1865 
4) See more details in Dezső Legány’s book: Liszt Ferenc in Hungary 1869–1873, published by Zeneműkiadó Budapest, 1976. 
5) Correctly: the date of the concert was January 12th, 1873; see also in Dezső Legány’s book, with all the details of the concert’s programme. 
6) The two different expressions are intended: as Ábrányi also points it out in other parts of his reminiscences not published here, Liszt understood quite 

a lot from conversations in Hungarian 
7) Ábrányi refers to Liszt’s first Music Academy apartment (at the Hal square) set up in 1875, and the household therein, which is obvious from a 

reference in a later part of his reminiscences not published here 
8) However, this is not true for the whole of his life. 
9) The visit should have happened in 1865. 
10) Correctly: the tent-scene is later in Act 4 of the opera.  
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