
-   - 

 

H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. ▪ Tel./Fax: (36-1) 342 1573 ▪ Bank: 11706016-20441966 
E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com ▪ Website: http://www.lisztsociety.hu/ 

 
 

 

 
 
 

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa 

Newsletter of the Hungarian Liszt Society 

T a r t a l o m   C o n t e n t  

 
 
A Liszt Ferenc Társaság archívumából: 
Beethoven szonátái Liszt kiadásában 
(Maurice Hinson előadása, 1986. március 21.) . . . . . 
 
Carolyne von Sayn-Wittgenstein bicentenáriumára 
(Eckhardt Mária) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Liszt  Ferenc és a cimbalom 
(Szalai András) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Budapesti hangversenyeink 2019-2020 . . . . . . . . . . . 
 

 
 
 
 

2 
 
 

18 
 
 

27 
 

39 

 
 
From the archives of the Liszt Ferenc Society 
The Liszt Edition of The Beethoven Sonatas 
(Maurice Hinson’s lecture, March 21, 1986) . . . . .  
 
For the bicentenary of Carolyne von Sayn-Wittgenstein 

(Mária Eckhardt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Ferenc Liszt and the cimbalom 
(András Szalai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Our concerts in Budapest 2019-2020 . . . . . . . . .  
 

 
 
 
 

11 
 
 

23 
 
 

33 
 

39 
 

 

 



- 2 - 

 

Liszt magyar szemmel – XXXVII. szám – 2019. október  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 37 – October 2019 

(Maurice Hinson előadása, 1986. március 21) [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ha az ember a XIX. századi zenét kutatja, rádöbben arra, hogy Beethoven árnyéka milyen átfogóan uralja a teljes századot. 
Ez az árnyék különböző módon hatott a konzervatívabb mesterekre, például Mendelssohnra és Brahmsra, de a haladóbbakra 
is, mint Berlioz, Liszt és Wagner. Különösen Lisztre volt Beethoven hatása hosszan tartóbb és behatóbb, mint bármely más 
zeneszerzőé, aki befolyást gyakorolt rá, beleértve Paganinit, Berliozt, Chopint és Wagnert is. E hatás Liszt hosszú pályafutása 
alatt, korai tanulmányaitól kezdve egészen haláláig végig kísérte őt, és egyformán erős volt. 

Köszönetet kell mondanom Mr. W. S. Newmannek e tárgykörben nyújtott segítségéért. Ő most fejez be egy tanulmányt 
Beethoven zongoraműveinek előadási gyakorlatáról. Kutatásai, amelyek Beethoven és Liszt kapcsolatát is felölelik, 
példamutatóak, és remélhetőleg hamarosan napvilágot látnak.[2] 

 

Beethoven jelentősége Liszt számára 

Liszt már 9 éves kora előtt került Beethoven bűvkörébe, amikor 1809-ben apja elvitte őt Bécsbe Czernyhez, hogy tőle 
zongorát, az agg Salieritől pedig zeneelméletet tanuljon. E tanulmányokat Liszt több mint egy évig folytatta, 1820-21-ben. 
Ezt követte legalább egy személyes találkozás Beethovennel 1823-ban, ha hitelt adunk annak, amit Liszt 52 év múlva, 1875-
ben így idéz fel: „egész művészi karrierem védőbástyája – palladiuma volt” – bár a híradások Beethoven reagálásáról igen 
különbözőek: a csodagyermekkel szembeni ösztönös idegenkedéstől egészen a gyermek ihletett játékáért adott lelkes 
homlokcsókig terjedt a széles skála.[3] 

Liszt már a Czernynél végzett tanulmányai alatt is foglalkozott Beethoven műveivel, bár Czerny vonakodott a tízéves fiúnak 
a Hammerklavier szonátát betanítani, amelyről Liszt ezt írta 55 év múlva, 1875-ben: „kétségtelenül igen rosszul, bár nagy 
átéléssel játszottam, anélkül, hogy azt bárki betanította volna nekem”. Három évvel később, 13 évesen azonban már 
bizonyára játszott kevésbé nehéz Beethoven-műveket, ugyanis atyja ezt írja Czernynek: „Ön tökéletesen meg lenne elégedve 
a fiúval, ha hallaná, mily korrektül és ügyesen játssza Dussek, Steibelt vagy Beethoven szonátáit. Gyakran vannak igen 
magasrangú vendégeink, akik azért jönnek hozzánk, hogy meghallgassanak egy-egy Beethoven-szonátát.” 

A következő évben a fiatal Liszt hamarosan felépítette azt a mértéktartó repertoárt Beethoven zongoraműveiből, amelyet 
aztán oly gyakran játszott el több mint 350 nyilvános és számtalan magánhangversenyén, amíg aztán az 1840-es évek végén 
lemondott a nyilvános koncertezésről, s még azután is magánkörökben és legalább egy tucat nyilvános szereplésen. Nemcsak 
Beethovennek azt a tíz szonátáját játszotta, amelyekről majd röviden beszámolok, hanem néhány egyéb művét is, például a 
Rudolf főhercegnek ajánlott B-dur triót, az Esz-dúr zongoraversenyt (először Párizsban 1828-ban) és a Kreutzer szonátát. E 
két utóbbit a Berliozzal közösen rendezett 1841-es párizsi hangversenyén adta elő, a tervezett [bonni] Beethoven-emlékmű 
javára. Hathatós hozzájárulása a szobor felállításához 1845-ben, valamint a Carl Anton Spina bécsi kiadótól 1845-ben 
örökölt, egykor Beethoven tulajdonában volt Broadwood-zongora felett érzett büszkesége, majd ennek a Magyar Nemzeti 
Múzeumra való örökhagyása, továbbá Beethoven mind a kilenc szimfóniájának igen népszerű átirata szólózongorára  
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(1837 és 1864 között), de mindenekfelett jelentős karmesteri ténykedése Beethoven szimfóniáinak és egyéb nagyobb 
lélegzetű műveinek vezényletével mind-mind képet adhatnak arról a mély tiszteletről, amit Liszt Beethoven iránt érzett, és 
arról az óriási hatásról, amelyet Beethoven művei Lisztre gyakoroltak. Ugyanolyan fontos, de sokszor kevésbé kézzelfogható 
az a tény, hogy Liszt saját zenéjében milyen ihletet merített Beethoventől, akár tudatosan, akár tudat alatt, szembe tűnően 
vagy árnyaltabban. Ám ennek kimutatása külön tanulmányt igényelne.  

Beethoven jelentősége Liszt művészi életére nézve nem csupán Beethoven iránti figyelmének mértékében és kiterjedésében 
tükröződik, hanem abban is, hogy miként közelítette meg nagy elődjét. Néhány szót kell itt ejtenünk arról, hogy Liszt 
hogyan tolmácsolta Beethoven szonátáit. 

 

Liszt játéka 

Liszt Beethoven-játékát egyéb zongorajátékával összefüggésben kell vizsgálnunk. A korabeli sajtótudósítások és egyéb hiteles 
beszámolók összevetéséből, amelyek közül egyesek bőbeszédűen áradozók, mások meg ellentmondásosak, kihámozhatók a 
legjellemzőbb vonások, legalábbis az 1850 előtti évekről és főbb nyilvános hangversenyei időszakának végéről. Liszt páratlan 
könnyedséggel küzdött le minden technikai nehézséget, abban a számtalan passzázsban is, amelyet ő maga talált ki: a gyors 
ugrásokat és az egymást követő decimák megszólaltatását hihetetlenül mozgékony ujjaival játszi könnyedséggel oldotta meg. 
Vitalitásának lényege a lüktetés, metrum, az ismert táncritmusok visszaadása volt. Hol drámai, hol fürkésző, tüzes, poétikus, 
virtuóz vagy spirituális volt, de mindezt hallatlan intenzitással tette. Stilisztikai szándékai a legpontosabbak voltak, sokszor 
kifejezetten a manierizmusig terjedtek, bár nem számított azok közé, akik egy művet kétszer azonos módon interpretálnak. 
Játékának majd minden korabeli kritikája említést tesz szabadosságáról, hozzátéve, hogy egyedül ő rendelkezett azzal a 
zsenialitással, hogy ezeket a módosításokat el is tudja játszani. Előadói szabadosságai részben azt is tükrözhették, hogy 
mindenkor teljesen belefeledkezett a művekbe. A szabadosságok legtöbbször ritmikai változtatásokban (Berlioz szerint 
„határtalan ritmikai változékonyság”-ban) vagy a szerző utasításainak megváltoztatásában illetve kiegészítésében 
jelentkeztek, valamint a struktúra és a lekottázott anyag gazdagítását, a nagyobb virtuozitást, dúsabb hangzást szolgálták. A 
Liszt és legközelebbi vetélytársa, Thalberg közti számos összehasonlítás Lisztnek ítéli oda a pálmát, ami a virtuozitást, az 
érzelemgazdagságot, az improvizatív készséget, eredetiséget és merészséget illeti. Ezzel szemben Thalberget szép éneklő 
hangjáért, klasszikus tisztaságáért, kelleméért, műveltségéért és modorosságtól mentes játékáért dicsérték. Clara Wiecket 
tartották hármuk közül a legbensőségesebb játékosnak. 

Lisztnek kifejezetten a Beethoven-játékát vélték felülmúlhatatlannak egyes kommentátorok, beleértve oly neves 
kritikusokat is, mint Berlioz, Glinka, Chopin és Wagner. Nem kétséges, hogy Liszt különösen tisztelte Beethovent. Említésre 
méltó tény, hogy kedvenc zeneszerzőinek műveiben nem alkalmazott változtatásokat, legalábbis a Beethoven-szonáták 
kiadásában nem tette, ellentétben például Schubert és Weber szonátáival. Még a Beethoven-szimfóniák általa készített és 
kiadott zongorakivonataiban és azoknak előadásaiban sem „panaszkodott senki a hűség hiányáról” – ahogy azt egy prágai 
kritikus jegyezte meg 1840-ben. 

Liszt Beethoven-megközelítését egészen egyedülállónak ítélték. Még ha alapjában véve az eredeti kottaképből indult is ki, 
akkor is valami újat nyújtott. Egy figyelmes hallgatója egy fél évszázaddal később így nyilatkozott: „Olyan szabad, 
improvizatív módon adta elő a művet, hogy szinte úgy látszott, mintha a hallgató szeme láttára komponálna.” Egy másik 
kommentátor 1842-ben a következőt írja egy berlini hangversenyről, amelyen Liszt öt Beethoven-szonátát játszott: „… 
Teljes egészet alkotott belőlük, gyönyörű egészet. Valóban, még ha az ember úgy gondolná, hogy Beethoven ezt vagy azt a 
részt másképpen játszotta volna, mint Liszt, akkor is megmarad a tűz és lelkesedés, mellyel elképzelését kivitelezi, ami ily 
módon sokkal meggyőzőbb, mint ugyanazon darabok talán hűségesebb, de hidegen kalkulált előadása, amit más pianisták 
esetében tapasztalunk.” 

Liszt szabadossága azonban nem váltott ki minden esetben elismerést, amikor Beethovent játszott. Úgy látszik, maga a 
helyszín is meghatározó volt ebben: Bécsben és Berlinben például nagyobb megértést tanúsított a hallgatóság, mint 
Lipcsében vagy Hamburgban. De valószínűleg javára kell írnunk a kritikusoknak és más kommentátoroknak, hogy 
legtöbbjük elsősorban az ízlés alapján kérdőjelezte meg ezeket a szabadosságokat, nem annyira vagy nem kizárólag 
purizmusból. Ezért úgy látszik, a tolerancia nagy mértékben attól függött, hogyan ítélték meg egyesek, hogy mi a jó ízlés. 
Például amikor Liszt és Ole Bull a Kreutzert játszották Londonban 1840. június 8-án, az egyik kritikusa úgy találta, hogy az 
előadás jó ízlésről tanuskodott („Briliáns és bőségesen áradó elképzelés, kibontakozása nem mond ellen az eredeti eszmének”), 
a másik viszont kevésbé volt megelégedve, úgy találta, hogy „a megnövelés és megszépítés általánosan alkalmazott rendszere 
éppen elég volt ahhoz, hogy elhomályosítsa a zeneszerző szándékát…” Amikor Liszt ugyanebben az évben Lipcsében 
Beethoven egy másik hegedű-zongora szonátáját, a c-moll Op. 31. No. 2-t játszotta, a kritikus vegyesen viszonyult az ízlés 
kérdéséhez: az Allegro tételek szerinte „dicséretesek voltak, erős színhatásaikért, amelyeket Liszt így kedvel”, az Adagio 
viszont kevésbé tetszett neki, mivel „nyugodt és klasszikus szépsége” elveszett az „izgatott előadásmód” következtében.  
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Rellstab, a neves poéta, aki személyesen ismerte és istenítette Beethovent, némileg aggályoskodott Liszt szabadossága miatt. 
Ezt írta 1842-ben: „Beethoven-[játékában] sokszor átlép az egyszerűség és nyugodt mélység birodalmából a maga túlzottan 
nyugtalan, viharos szenvedélyének birodalmába. … És mégis tökéletesnek mutatkozik a részletekben! Mi múlhatná felül 
díszítéseinek varázsát, arpeggio-passzázsainak erejét?... A szédítő, gyors oktáv-meneteket, a két- és háromhangos hangfürtök 
követhetetlen akkord-láncolatát mindkét kézben, és dallamainak kellemdússágát?...”  

Anton Schindler még tovább megy. Bár érdekes, hogy még ő is, akit amúgy is befolyásolt, hogy mestere helytelenítette 
Czerny növekvő extravaganciáit, és előítélettel viseltetett minden csodagyerek iránt, mint amilyen a fiatal Liszt is volt, 
olykor mégis meglátta Liszt Beethoven-játékában a rendkívüliséget és az autentikus szellemet. 

A Beethoven-zongoraszonáták közül tízet említhetünk meg, amelyeket Liszt legalább kétszer előadott nyilvános 
hangversenyen. Ezek az Op. 26, 27/2, 31/2, 57, 90, valamint az öt utolsó szonáta, Op. 101, 106, 109, 110 és 111. Ezek voltak 
az akkor, de még ma is legnépszerűbb darabok. Kétségkívül Lisztet is elismerés illeti azért, hogy ilyen népszerűvé válhattak. 
Amikor Liszt zongorázni kezdett, a legnépszerűbb Beethoven-szonáták az op. 13, 27/2 és 57 voltak. De ahogy 55 évvel 
később visszaemlékezett: „nem volt akkoriban szokás” nyilvánosan Beethovent játszani; Hummel és Moscheles dominált a 
repertoárban. Ezért csak két eset ismert, amikor Beethoven idejében nyilvánosan játszották szonátáit, és ezek sem a 
zeneköltő saját előadásában, illetve városában hangzottak el. Liszt bizonyára mind a „harminckettőt” ismerte, és néhány 
olyat is tanított közülük, amelyeket nyilvánosan maga nem is játszott; feltételezzük, hogy nem kérték olyasmi 
meghallgatására, amit nem kedvelt. Az Op. 53 hiánya a legfeltűnőbb a szonáták közül Liszt repertoárjában. Azt tudjuk róla, 
hogy tanította, de arról nincs adatom, hogy valaha el is játszotta volna akár magánkörben, akár nyilvánosan.  

Meglepő az is, hogy csak egyetlen sajtótudósítás került elő arról, hogy az Op. 13-at előadta: 1876-ban itt Budapesten 
játszotta, ahol az Op. 27/1-et is előadta egyszer, három évvel előbb. A Liszt által legtöbbet játszott szonáták közé tartoznak az 
Op. 27/2 (ez van messze az élen), majd a 31/2, 26, 57 és 106. Ez utóbbinak (a Hammerklavier szonátának) a jelenléte igen 
meglepő lehet azok számára, akik fel tudják becsülni, micsoda merészség volt egy ilyesfajta félelmetes mű nyilvános előadása 
akkoriban, amikor Beethoven szonátáinak előadása amúgy is merész dolognak számított. Nem fogja viszont meglepni azokat, 
akik elvárják és természetesnek tartják, hogy a pianista-óriás szívesen elfogadja a komponista-óriás kihívását. Ami a 
merészséget illeti: Liszt legalább ilyen merész volt, amikor öt Beethoven-szonátát is felvett hat vagy annál több koncertjének 
különféle sorozataiba Bécsben, Berlinben és más fő központokban. 

Berlioz igen részletes beszámolóval szolgált arról, hogyan adta elő Liszt Beethoven Op. 106-os szonátáját Párizsban 1836-
ban: ez volt a mű első ismert nyilvános megszólaltatása. Mintha csak előre is meg akarta volna védeni Lisztet a túlzott 
szabadosság vádjától, Berlioz kritikája elején így írt a műről: „Ez az a fenséges költemény, amely máig csupán a Sphinx egyik 
titka volt majd minden pianista számára. Ezt egy új ifjú Oedipus, Liszt megfejtette oly módon, hogy a szerző, ha hallhatta 
volna, repesnie kellett volna sírjában a büszkeségtől és örömtől. Egyetlen hangot sem hagyott ki vagy adott hozzá (kottával a 
kezemben kísértem a játékot), egyetlen tempót sem változtatott meg, egyetlen módosítást sem hajtott végre, egyetlen eszmét 
sem áldozott fel vagy forgatott ki. Mindezek fölött az Adagio-ban, e csodás himnuszban, amelyben mintha maga Beethoven 
énekelne magányosan lebegve a végtelenségben, Liszt biztonságosan tartotta magát a zeneszerző elgondolásához…” 

Az egyéb beszámolók az Op. 106 további előadásairól mind ugyanilyen elragadtatott hangneműek, bár némelyek 
megemlítik, hogy Liszt megengedett magának bizonyos szabadosságokat. Játszotta ezt a művet 1853-ban Baselban 
Wagnernak, aki már régóta keresett egy zongoraművészt, aki meg tud birkózni a darabbal. Wagner nagy elragadtatással 
hallgatta az előadást, s bár Liszt kénytelen volt egy erősen közepes hangszert használni, Wagner külön megjegyezte, hogy 
Liszt nemcsak eljátszotta a szonátát, hanem alkotó módon újat teremtett belőle. Szerov, orosz író és zeneszerző szintén 
hallotta Liszt előadásában Weimarban 1858-ban az Op. 106-ot. Lenyűgözőnek tartotta az előadást, s hozzátette: Liszt „úgy 
énekelt az Adagio-ban, mintha égi látomása lett volna, mintha szemtanúja lett volna egy síron túli világnak. Ő maga is 
mélyen meghatva, másokat könnyekre fakasztott. … És a fúgából, a hangok eme irtózatos zűrzavarából, amelyet szinte 
hihetetlen tempóban adott elő, még a legkisebb hangjegy sem ment veszendőbe, sőt Liszt a végén a trillákat oktávban 
játszotta.”  

 

Liszt véleménye a szonátákról 

Liszt igen keveset vetett papírra, ami kifejezetten a Beethoven-szonáták interpretációjára vonatkozik, viszont sokat 
foglalkozott velük leveleiben és írásaiban. Ez érdekes háttérül szolgál előadásainak szabadosságait illetően. 
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1837-ben egyik írásában[4] Liszt maga kért szinte bocsánatot önkényes módosításaiért: „Sokszor játszottam Beethoven, 
Weber és Hummel műveit privátim és nyilvánosan is, … és szégyenkezve vallom be, hogy a publikum 
tetszésnyilvánításainak kivívása érdekében, amely mindig késve veszi észre a szép dolgokat, nem voltak aggályaim a tempók 
és egyéb előírások megváltoztatásában. Sőt, arcátlanul olyan messze mentem, hogy egy jó pár orgonapontot és fortélyt 
alkalmaztam, hogy bejöjjön a buta taps, ami csalhatatlanul rossz útra vitt – amelyről azonban szerencsésen sikerült 
elszabadulnom. Nem hiszik el, mennyire sajnálom a rossz ízlésnek tett eme engedményeket, a szellemen és a betűn tett 
szentségtörő erőszakot, mivel mostanra az újdonság iránti régebbi szükségérzetemet és a gyermekkorhoz még közel álló 
ifjonc egoizmusát a legteljesebb mértékben felváltotta bennem a nagy mesterek remekművei iránti tisztelet. Jelenleg 
egyetlen kompozíciót sem tudok már elvonatkoztatni attól a kortól, amelyben keletkezett, és a korábbi iskolák törekvése a 
művek kidíszítésére és modernizálására oly abszurdnak tűnik egy muzsikusnál, mintha például egy építész korinthoszi 
oszlopfőt rakna egy egyiptomi templom oszlopára.” 

Játékának későbbi kritikáiból ítélve, amelyekről már szóltunk, a 26 éves Liszt vallomását kissé talán koraérettnek érezzük. 
De okoskodása kétségtelenül aláhúzta a teljes fordulatot játékstílusának hitelesebbé tétele iránt. 

Egy valószínűleg 1857 tavaszán kelt levélben Liszt arról beszél, hogy Beethoven utolsó három szonátáját előnyben részesíti 
sok más szonátával szemben (itt feltehetőleg más komponisták műveire gondol), amelyek ezek előtt vagy után keletkeztek. 
Nem kétséges, hogy Beethoven késői művei különösen jelentősek voltak Liszt számára. 

 

Liszt közreadói tevékenysége 

Liszt előkészítette Beethoven összes zongoraszonátájának kiadását, „Beethoven összegyűjtött munkái” tervezett „első 
összkiadása” részeként, amely kiadás azonban teljességében nem készült el. 1857 tavaszán valószínűleg az utolsó három 
szonáta kefelevonatának korrektúráját végezte, röviddel a harminckét szonátát tartalmazó két kötet megjelenése előtt. A 
kiadó a wolfenbütteli Ludwig Holle volt, aki valószínűleg ellátta Lisztet a munkához „eredeti”, illetve első kiadásokkal. Liszt 
kiadása később újra megjelent ugyanabban a században Bosworthnél Londonban és Hachette-nél Párizsban. Manapság ezek 
igen ritka példányok már.[5] 

Lisztnek semmilyen szerkesztési vezérelvére nem bukkantak rá a Holle-féle kiadásban, más kiadásokban viszont 
ismertetések találhatók tőle, és ezek igen érdekesek mind azokra az irányelvekre nézve, amelyeket alkalmazott a Holle-
kiadásban, mind azokat illetően, amelyeket nem. A Bülow-Lebert féle kiadásról így írt Rómából 1868-ban és 1870-ben 
Lebertnek: „A Cotta kiadó által felelősen rám bízott Weber- és Schubert-kiadás irányelve a következő: az eredeti szöveg 
teljes, gondos megőrzése, a saját, nem mérvadó előadásmódom feltüntetésével, eltérő betűk, kották és jelzések segítségével 
… A variánsok között Ön valószínűleg talál majd olyasmit, ami nem illik rosszul [az alapszöveghez], – szeretném hinni, 
hogy ezekkel az előadónak nagyobb szabadságot adtam és a hatást fokoztam anélkül, hogy Weber stílusát eltorzítottam vagy 
túlterheltem volna …  Mivel most így belejöttem a revízióba, mindjárt szeretném előkészíteni a Schubert-kötetet és 
szeretném még november vége előtt Önre bízni Weber és Schubert zongoraműveivel való sok éves, szenvedélyes 
kapcsolatom eredményét, ujjrendekkel, pedál- és előadási jelekkel, variánsokkal.”[6] „… Ami a kényes Tempo rubato-t illeti, 
…  a metronómszerű előadás terhes és értelmetlen; az ütemnek és a ritmusnak a dallamhoz, a harmóniához, a hangsúlyhoz 
és a poézishez kell alkalmazkodnia, azzal kell azonosulnia. Ám hogy ezt miként jelöljük? Borzadok, ha rá gondolok.” [7] 

Liszt tényleges változtatásai igen jól láthatók a Cotta-féle kiadásban, amelyre levelében utal, mivel ezeket mindenkor külön 
hangjegyvonalakon rögzítette az eredeti kottakép fölé. Néha már új alkotással határosak, így jelen témánkon kívül eső 
távlatokat nyitnak.[8] Máskor tizenkilencedik századi koncert-átiratoknak és „modernizációknak” minősíthetők; az utóbbiak 
azonban igazán túllépik jelen témánk határait, legalábbis ami Liszt Beethoven-kiadásait illeti, kivéve hogy ismét rámutatnak 
arra a különleges tiszteletre, amellyel Liszt Beethoven művei, nem utolsó sorban a szonáták iránt viseltetett. Még Liszt 
viszonylag kevés úgynevezett Beethoven-transzkripciói között is csak csekély számú zongoradarab és dal minősíthető koncert-
átiratnak, s ezek is határozottan konzervatívak Liszt egyéb átirataihoz képest. 

Tizenkilencedik századi mérce szerint Beethoven szonátáinak Liszt-féle közreadása valóban igazi „Urtext”-kiadás. Bár nem 
találhatók olyan irányelv-megjelölések benne, mint amilyeneket a Weber- és Schubert-közreadásairól idéztünk, mégis 
alkalmazhatjuk rá Liszt egy rövid megállapítását egy másik, 1879-ben Lebertnek írt leveléből[9] – ezúttal Beethoven három 
utolsó zongoraversenyének közreadásáról ír: „Magától értetődik, hogy egyetlen hangjegyet sem változtattam meg Beethoven 
eredeti kottaszövegében … és csupán egy meglehetős mennyiségű pedáljelzést és ujjrendet tettem hozzá a játékosok és a 
tanárok kényelmére.” A Holle-féle kiadásban a három utolsó szonáta kivételével még kevesebb változtatást eszközölt.  
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Valójában – néhány apróságtól eltekintve, amelyekről még szó lesz – az első huszonkilenc szonátát meglehetősen felületesen 
kezelte, legtöbbjüket egyszerűen átadta a kiadónak újravésésre és nevének, mint szerkesztőnek feltüntetésére. Az ujjrendek, 
összesen mintegy fél tucat, csak olyanok, mint amilyeneket feltehetően Beethoven maga is hozzáadott volna az eredeti 
kiadásokhoz. Nincsenek megoldások a díszítésekre, technikai problémákra, nincsenek ossiák, sem alternatívák a szélesebb 
hangterjedelmű hangszerre ott, ahol Beethoven szemmel láthatólag a maga szűkebb terjedelmű klaviatúrájához 
alkalmazkodott. Az Op. 27 Nr. 2-ben nincs változtatás Beethoven eredeti kérését illetően, hogy az egész első tétel alatt 
tartsuk felemelve a tompító pedált, pedig már Czerny felismerte, hogy gyakrabban kell pedálozni a későbbi generációjú, 
zengzetesebb zongorákon. Az Op. 31. Nr. 2 első tételének vége felé azonban, ahol a Largo recitativók Beethoven utasítása 
szerint végig egyetlen pedálban tartandók, Liszt a pedált mindig csak az első akkordra redukálta (ld. az 1a-b példát). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néha metronómjelzést is beiktatott – az Op. 90-ben és 101-ben minden tételhez, az Op. 14. Nr. 1-ben az első tételhez, – az 
Op. 106-ban pedig megtartotta azokat, amelyek kivételesen magától Beethoventől származtak, eltekintve attól, hogy a 
nyolcad-hang értékét a lassú tételben 92-ről 84-re lassította, és a tizenhatod-hangot 76-os nyolcadra változtatta a Finale 
lassú kezdeténél – ez utóbbi valószínűleg tévedés. 

Beethoven utolsó három szonátájának, az Op. 109, 110 és 111-nek a Holle-kiadásában Liszt sokkal több törődést mutat, sok 
aprólékos finomítást a dinamika, hangsúly, artikuláció, frazeálás és pedálozás szempontjából. Jellegzetes példa, hogy miként 
folytatja az alt szólamot az Op. 109. befejezése előtti 17. ütemben [=187. ütem] úgy, hogy a három előző ütem motívumát 
megismétli (ld. a 2a-b példát). 

 

 

1/a 

1/b 
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E változások is bizonyítják, milyen mélységig hatolt be Liszt Beethoven későbbi munkáiba, és egybevágnak saját, már 
említett megjegyzéseivel az artikulációt, deklamációt, frazeálást és a ritmika rugalmasságát illetően.  

Liszt általános interpretáló felfogásán belül a Holle-kiadás igen óvatosnak tekinthető. E felfogással sokkal inkább 
összhangban van az a kiadás, amelyet a legtöbben használnak a mai napig is, vagyis a Sigmund Lebert / Hans von Bülow-féle 
kiadás. Ez először Stuttgartban, 1871-ben jelent meg a Cotta kiadónál, öt kötetben. Bülow csak az utolsó két kötet 
kiadásában vett részt, az Op. 53-tól kezdve, kivéve az Op. 13, 26, 27/1-2 és 31/3-at. A többinél Bülow tiszteletben tartotta 
Lebert közreadását, de el kívánta magát határolni az első három kötettől. Számunkra a kiadványból elsősorban Bülow része 
figyelemre méltó. 

Liszt kapcsolata a Bülow-féle közreadással jelentős volt. Idézzük fel először a hátteret. Bülow Lisztnél Weimarban folytatta 
tanulmányait az 1850-es évek elején, Liszt legjelentősebb tanítványának bizonyult, és közülük bizonyára ő volt a 
legkiemelkedőbb tolmácsolója Beethoven zenéjének. Ő volt az is, aki Liszt remekét, a h-moll szonátát (és a Bechstein-
zongorát is) bemutatta 1857-ben, abban az évben, amikor Liszt veje lett. Liszt a legnagyobb elismeréssel beszélt és írt Bülow 
Beethoven-játékáról, például így: „Ő az igazi Beethoven-játékos és gondolkodó, az a valaki, akinek ehhez megvan a tudása és 
a képessége.” Említésre méltó, hogy kiemelte az Op. 106-ot a Bülow által játszottak közül, és itt is az Adagio sostenuto-t,  
 

2/b 

2/a 
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amelyért maga is annyi magasztalást kapott. Bülow Lisztnek dedikálta a maga kiadását Beethovennek az Op. 53-tól kezdődő 
szonátáiból, ezzel a szöveggel: „Liszt Mesternek, a világ  legutolérhetetlenebb Beethoven-szakértőjének, tanítása 
gyümölcseként.” A kiadás megjelenése után Liszt is a legmelegebb hangon írt és beszélt róla. Így írt 1881. február 15-én a 
„Gazette de Hongrie” főszerkesztőjéhez intézett levelében:[10] „Ön kíváncsi véleményemre Bülow tegnap esti 
hangversenyéről. … Itt közlöm röviden két szóban: csodálat, elragadtatás. Bülow a tanítványom volt huszonöt évvel ezelőtt, 
úgy, amint én huszonöt évvel korábban nagyon tisztelt és drága mesterem, Czerny növendéke voltam. De Bülownak 
megadatott, hogy jobban és kitartóbban küzdjön, mint én. Az ő csodálatra méltó Beethoven-kiadását nekem dedikálta, mint 
’tanításom gyümölcsét’. Ám itt a tanár csak tanulhat a tanítványtól, és Bülow folytatja az egész világ tanítását mind 
rendkívüli virtuozitása, mind óriási zenei tudása révén…”  

Bülow kiadásának megjelenése után Liszt saját növendékeinek tanításánál előnyben részesítette azt a saját kiadásával 
szemben. Mindenesetre Amy Fay erről számol be ismert könyvének (Music Study in Germany, Chicago: Jansen, McClurg & 
Co. 1885) 238. lapján.  

Ez a megerősítés arra vonatkozólag, hogy Liszt teljesen jóváhagyta Bülow kiadását, azért szükséges, mert – ahogy 
megjegyeztem – én a Bülow-kiadást közelebbinek érzem Liszt végleges elképzeléseihez, mint Liszt saját, túlzottan óvatos 
kiadását. A mai purista korunkban a Bülow-féle kiadás már nem örvend túlzottan jó hírnévnek. Valójában már tizenhat 
évvel a megjelenése után Bülownak azt kellett tapasztalnia, hogy irányelveivel szemben egyre nagyobb ellenállás nyilvánul 
meg. Ezek az irányelvek azonban a romantikus Beethoven-szemléleten belül érvényesek voltak – és ez Liszt szemléletét és 
minden más akkori muzsikus szemléletét is jelentette. 

Lina Ramann, a Liszt-rajongó, majdnem-kortárs és Lisztnek (az ő hozzájárulásával) úttörő életrajz-írója tanulságos 
megállapítást tesz. Először Adolf Bernhard Marx Bevezetés Beethoven zongoramuzsikájához című könyvére utalva, így írt: 
„Marx megkísérelte Beethoven művének szellemére alapozva megmagyarázni Beethoven melodikáját, kíséretét, ritmikai és 
retorikus hangsúlyait, a merev metrumtól való szabadságát, de eközben elfeledte megemlíteni, hogy Liszt már az 1830-as 
években felismerte mindezeket az előadási sajátságokat, s – mint a német mester egyik fő tolmácsolója – alkalmazta és 
műhelyében tanította ezeket. [Marx] azt is elmulasztotta megemlíteni, hogy épp ezekre a jellemzőkre való hivatkozással 
indítottak összpontosított támadást Liszt ellen a romantikusok és a klasszikusok képviselőinek csatájában. E jellemzők vagy 
elvek, amelyeket akkoriban kétségbe vontak és támadtak, ma megingathatatlanul állnak, s Liszt tanítványának, Hans von 
Bülownak Beethoven zongoraszonáta-közreadásában nyernek kifejezést.” 

A Bülow-kiadás természete ma jól ismert, különösen azért, mert sokan ezen nevelkedtünk, főleg az Egyesült Államokban. 
Azok a módszerek és irányelvek, amelyek ezt a kiadást érvénytelennek minősítik, nagyrészt ugyanazok, mint amelyek 
akkoriban megerősítették. E módszereknek és irányelveknek legalábbis az összefoglalása szükséges és hasznos lenne. Sokat 
tartalmaznak abból, ami a szonáták eljátszásának technikájára vonatkozik, ilyen különösen a nehéz passzázsok 
megkönnyítése a hangoknak [a két kéz közötti] újfajta megosztása, a ritmusok új notációja és új, gyakran zseniális ujjrend 
beírása által (néhány ezek közül feltehetően Liszttől került Bülow-hoz). Némiképpen merészebbé válik ott, ahol 
„javításokat” tartalmaz, illetve változtatást javasol magában a zenei anyagban, beleértve magas és mély fekvések 
kiterjesztését ott, ahol Beethoven a kisebb terjedelmű zongorája miatt kompromisszumokra kényszerült, egy sor passzázsnál, 
amelyekre ráfért egy kis polírozás vagy befejezés, s a kiadói változtatások nem mindig vannak megkülönböztetve az 
eredetitől, így például az artikulációs jeleknél és a frazeálásnál. Erősen ellentmondásossá válik, amikor mind kisebb, mind 
nagyobb léptékben sok tempóváltozást javasol. És kendőzetlenül romantikussá válik a lábjegyzetekben adott számos 
program-javaslatban, amelyek gyakran zenekari vagy színpadi képeken alapulnak, és sok mai muzsikus számára 
képtelenségnek tűnnek. Bülow lábjegyzeteiben három, felismerhetően Liszttől eredő levezetés néhány ritmikai alcsoportra 
vonatkozó javaslat, az Op. 57 első tételében a kóda kezdetén, az Op. 106 végén lévő komplikált trillánál és az Op. 109 
hetedik ütemében az alt szólam (korábban már említett) meghosszabbítása. 

Ma is hálásak lehetünk azért, amit a Bülow-féle kiadás nyújt, amely az USA-ban könnyen hozzáférhető G. Schirmer és 
Theodore Presser cégénél. Ami még nagyobb segítséget nyújtana, az lenne, ha újból kapható volna az eredeti Liszt-féle 
kiadás. Talán szerencsénk lesz, és itt Magyarországon találunk egy kiadót, amely vállalkozna ennek kiadására.  

1.  



- 9 - 

 

Liszt magyar szemmel – XXXVII. szám – 2019. október  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 37 – October 2019 

JEGYZETEK 
 
1. Maurice Hinson (1930-2015) amerikai zongoraművész, tanár, zenetörténész. A Journal of the American Liszt Society alapító 
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zongoraművekről összeállított legjelentősebb amerikai repertórium, amely eddig már négy kiadást ért meg. Hinson jelen előadása 
mind eredeti angol szövegével, mind magyar fordításban fennmaradt a Liszt Ferenc Társaság archívumában. A fordító, akinek 
szövegét csak a legszükségesebb esetekben módosítottuk, illetve nem kevés kihagyott mondatát – főleg idézeteket – pótoltuk, nincs 
megnevezve. A tanulmányhoz nincsenek jegyzetek, ezeket és a fordítás pótlásait Eckhardt Mária készítette. 
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3. A bonyolult témáról a legfrissebb összefoglalást ld. Alan Walker: Liszt-reflexiók, ford. Fejérvári Boldizsár, Budapest: L’Harmattan 
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Maurice Hinson and Béla Bartók – 1986. Budapest 
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(Maurice Hinson’s lecture, March 21, 1986) [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As one investigates nineteenth century music one realizes how all pervasive was the vast, benign shadow cast by Beethoven 
over the whole century. In various ways that shadow pervaded the creative lives, not only for more conservative masters 
like Mendelssohn, Brahms, but also the more progressive masters like Berlioz, Liszt, and Wagner. With special regard to 
Franz Liszt, Beethoven’s influence was longer lasting and broader than that of any of the composers who most influenced 
Liszt, including Paganini, Berlioz, Chopin and Wagner. We should remember how strong that influence was during most of 
Liszt’s long career, starting with his early studies and ending only with his death. I am greatly indebted to W. S. Newman 
for his help on this topic. Newman is completing a major study on performance practices in the piano works of Beethoven. 
His research in this area, which includes a careful investigation of the Beethoven-Liszt relationship, is exemplary, and 
hopefully will be made available soon.[2] 

 

Beethoven’s Importance to Liszt 

Liszt entered Beethoven’s own sphere before he was nine, in 1819 when his father brought him to Vienna to study piano 
with the indefatigable Czerny and theory with the aging Salieri. The lessons lasted for more than one year, in 1820-1821. 
They were followed by at least one actual encounter with Beethoven in 1823, if we believe what Liszt recalled 52 years 
later, in 1875 as „the palladium of my whole career as an artist,” although the reports of Beethoven’s reaction ranged widely 
from a dislike of prodigies to a fervent kiss on the lad’s brow for his inspired playing.[3] 

Liszt had already studied several of Beethoven’s works while he was with Czerny, but the latter hesitated to coach a ten 
year old on the „Hammerklavier” Sonata which, as Liszt recalled 55 years later, in 1875, he had played at the time, „very 
badly, no doubt, but with passion, and without anyone teaching it to me.” He must have been playing works not quite so 
difficult three years later, at 13, when his father wrote Czerny suggesting that „you would be perfectly satisfied with the boy 
if you heard how correctly and neatly he plays a Sonata by Dussek, Steibelt, or Beethoven. We often have visitors of the 
highest rank, who come to hear a Sonata by Beethoven.” 

In the following year, the young Liszt soon built up the moderate Beethoven portion of his piano repertoire that he was to 
use often in the more than 350 public recitals that he gave before he renounced public performance late in the 1840`s as well 
as in the numerous private performances before and after that dividing point and at least a dozen more public performances 
that followed it. He played not only the ten sonatas of Beethoven to be mentioned shortly, but  a few of his other works 
including the „Archduke Trio”, the „Emperor” Concerto (first in Paris in 1828), and the „Kreutzer” Sonata. Both of the latter 
he played in the Paris concert of 1841 that he shared with Berlioz on behalf of the proposed Beethoven monument.  
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His important help with the promotion of that monument from 1839 to 1845, his pride in inheriting Beethoven’s own 
Broadwood piano from the Vienna publisher Carl Anton Spina in 1845 and eventually bequeathing it on the National 
Museum here in Budapest, his widely known transcriptions of Beethoven’s nine symphonies for piano solo (1837-64), and 
above all his significant contributions as a conductor of Beethoven’s symphonies and other larger works, all give some idea 
of the breadth of Beethoven’s mark on Liszt and the respect of Liszt for him. Equally important but often less tangible are 
the derivations from Beethoven in Liszt’s own music, whether conscious or unconscious, obvious or subtle. But these would 
supply more than enough materials for a quite different study. 

The importance of Beethoven in Liszt’s artistic life is reflected not only in the extent and scope of Liszt’s attention to 
Beethoven, but in the ways he approached his great predecessor. 

A few words on Liszt’s interpretations of Beethoven sonatas is appropriate at this point. 

 

Liszt’s Playing 

Liszt’s performance of Beethoven’s sonatas needs to be viewed in the broader context of his playing  in general. From a 
consensus of contemporary rewiews and other firsthand reports, many of them effusive and verbose, and some of them 
conflicting, one may abstract the most characteristic traits, at least prior to 1850 and the end of his main public performing. 
Liszt conquered all technical difficulties with unmatched facility as in the many passages he himself invented with rapid 
leaps and successive tenth made easier by his flexible hands. His communication of pulse, meter, and familiar dance rhythms 
was the essence of vitality. He was variously dramatic, searching, fiery, poetic, virtuosic, or spritual, but always intensely so. 
His stylistic intentions were most precise often to the point of pronounced mannerims even though he never could be 
counted on the interpret the piece twice in the same manner. Nearly every contemporary mention of his playing includes 
reference to liberties he took with the music, often with the qualification that he alone had the genius to carry it off in this 
fashion. In part, these liberties must have  reflected his immediate involvement in the music. They took the form especially 
of rhytmic freedom of what Berlioz called „excessive rhytmic fluidity”, of changes in the composer’s editorial advices or 
additions to them, and of enrichment of the texture and scoring for reasons of virtuosity or fuller sonority. In the numerous 
comparisons made between Liszt and his closest competitor, Thalberg, Liszt characteristically was given the nod for his 
virtuosity, warmth of feeling, improvisation, originality, and boldness; Thalberg  for his singing tone, classic purity, grace, 
learning, and lack of affectation. Clara Wieck was called the most introspective of the three.  

With particular reference to his playing of Beethoven, some commentators seemed to have regarded Liszt as unsurpassed at 
his best, including such notable judges as Berlioz, Glinka, Chopin, and Wagner. There is no doubt that he treated Beethoven 
with special reverence. It is significant that among the works of his favourite composers, he did no rescoring or other 
arranging, at least  in his published edition of the Beethoven sonatas such as he did, for example, in editions of Schuberts’s 
and Weber”s sonatas. Even in his published reductions and  solo performaces of Beerhovens’s symphonies, „nobody 
complained about lack of faithfullness”, as a reviewer in Prague remarked in 1840. Liszt’s approach to Beethoven was jugded 
as something unique. If he departed from the original substantially, he still offered something new. Sometimes, one observer 
recalled a half-century later, he „performed the work in such a free, improvisatory manner that he seemed to be composing 
before the very eyes of the hearer”. As a result, to quote another reviewer, writing in 1842 of five Beethoven  sonatas Liszt 
played in ten Berlin recitals. „… He makes a totality of them, a beautiful totality. Indeed, even where one might prove that 
Beethoven had wanted this or that different from the way Liszt plays it, there still always remains the energetic fire and the 
enthusiasm with wich he carries out his concept, as something much higher and much more powerful than the performance 
of the same works, perhaps faithful but coldly calculated, the we find [given]  by many other pianists.” 

But Liszt’s liberites did not always  win favor when he performed Beethoven. The locale itself seems to have been one 
determinant, with more tolerance for the liberties, for example, in Vienna and Berlin than in  Lepizig and Hamburg. But it 
is probably to the credit of the  reviewers and other commentators that most of them questioned these liberties on the 
grounds of taste, primarily, rather than purism for the sake of purism alone. Therefore, it appears that the tolerance 
depended largely on indiviual judgments of what was good taste. For instance, when Liszt and Ole Bull played the 
„Kreutzer” Sonata together in London on June 8, 1840, one reviewer found the interpretation to be in good taste –  
„A brillant and affluent fancy, when it carries out, not contradicts the original idea” – whereas another was less content, 
finding that „the system of amplification and embellishment pursued in general, was quite sufficient to blur the composer’s 
intention…” When Liszt played that same year in Leipzig a different violin sonata  by Beethoven, Opus 30, No. 2. in C 
minor, the reviewer had mixed reactions on the question of taste, finding the Allegro movements „recommendable, for their 
strong color effects such as Mr. Liszt likes,” but the Adagio less so, because its „quiet and classic beauty” was lost in the 
„agitated performance”.  
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The poet Rellstab, who had known and idolized Beethoven, demured a bit before accepting Liszt’s liberties. As Rellstab 
wrote in 1842: „Much in Beethoven [he] takes out of the realm of simplicity [and] quiet depth into the realm of his 
excessively unsettled, stormy passion… And yet he exhibits perfecton in details! What could surpass the charm of his 
embellishments… What the power of his arpeggiated passages… What the dizzying, fast octave passages, the chord chains 
of two- and three-tone clusters in both hands, impossible to follow, and the gracefulness of his melodies…?” 

Anton Schindler resisted much more. Yet it is interesting that even he, who was prejudiced anyway by his master’s dislike 
of Czerny’s increasing extravagances, as well as by the image of all prodigies like the young Liszt, could not fail to see the  
extraordinary portrait and authentic spirit in some of Liszt’s playing of Beethoven. 

Among the Beethoven piano sonatas that Liszt actually performed, ten can be cited that he played publicly at least twice. 
They are Opera 26, 27/2, 31/2, 57, and 90 and all of the last five sonatas – Opera 101, 106, 109, 110, and 111. These are 
generally the more imposing sonatas, the ones that were most popular then and the ones that continue to be so today. In 
fact, some credit undoubtedly goes to Liszt for making them the most popular ones. Liszt found three sonatas to have been 
the most popular of several by Beethoven that were admired when he began to play piano: Opera 13, 27/2, and 57. But, as 
he recalled 55 years later, „It was not the custom then” to play Beethoven in public; Hummel and Moscheles dominated the 
performer’s repertoire. For that matter, only two instances are known of a sonata by Beethoven being played in public 
during the composer’s lifetime, and neither of those was his own performance nor in his own city. Liszt certainly knew all 
of the „thirty-two” and taught some that he himself did not play publicity, provided he was not asked to hear any to which 
he had taken a disliking. Opus 53 is most conspicuous by its absence from the sonatas Liszt performed. There is evidence 
that he taught the work, but no report, that I can locate, of his ever having performed it, privately or publicly. Surprising, 
too, for Liszt is the fact that but one report has been discovered of a public performance of Opus 13 – in 1876 here in 
Budapest, where he had also played Opus 27/1, once, three years earlier. The sonatas he seems to have played most of all, in 
order of frequency, are Opera 27/2 (far in the lead), 31/2, 26, 57, and 106. The presence of Opus 106 in this group must 
surprise those who appreciate the daring of playing so forbidding a work publicly at a time when playing any of Beethoven’s 
sonatas publicly was still daring.But it will not surprise those who would expect the giant among pianists to have welcomed 
the challenged posed by the giant among sonatas.  As for the daring, Liszt did at least as much when he dared to include as 
many as five Beethoven sonatas in several series of six or more recitals in Vienna, Berlin, and other main centers.  

We have a full report of Liszt’s playing of Opus 106 by Berlioz of a performance in Paris in 1836, in which occured the first 
known performance of his work in public. Proceeding almost as if he were defending Liszt against charges of excessive 
liberties, Berlioz began by calling the work…”this sublime poem that until this day was but the riddle of the Sphinx for 
nearly all pianists. A new young Oedipus, Liszt, has solved it in a way that the composer, if he could have heard it, must 
have trembled with pride and joy in his grave. Not one note was left out, not one note was added (I followed the score 
closely), not one change was made in the tempo that was not indicated in the editing, not one inflection, not one idea was 
sacrificed or diverted from its true sense. Above all, in the adagio in the performace of this wondrous hymn that the spirit of 
Beethoven seems to have sung by itself while soaring alone in the immensity, Liszt steadfastly kept up the level of the 
composer’s thought…” 

Further reports of subsequent performances of Opus 106 are all in much the same glowing tone, though several include 
mention of liberties Liszt did take. He played the work in 1853 in Basel for Wagner, who had long been seeking a pianist 
able to master it. Strongly  enthusiastic in spite of the mediocre instrument Liszt had to use, Wagner made a special point to 
the effect that Liszt was not merely reproducing the sonata but making a creatively new production out if it. The Russian 
writer and composer Serov heard Liszt play Opus 106 in Weimar in 1858, and found the performance overwhelming, 
adding that Liszt „sang in the adagio as if transfigured by a heavenly apparition; as an eyewitness of a world lying beyond 
the grave. Himself deeply  moved, he moves others to tears…. Of the fugue, this terrible turmoil of voices, played in a 
hardly believable tempo, not even the smallest note was lost, and the trills at the end Liszt played in octaves.” 

 

Liszt’s Discussion of the Sonatas 

Liszt wrote very little that bears directly on his interpretation of Beethoven’s piano sonatas, but he did have a number of 
things to say, both in his letters and on other writings, that provide interesting background for the liberties he took in that 
interpretation. 
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In Liszt’s writings from 1837 there is a statement that is almost an apologia for his liberties:[4] 

„I frequently played the works of Beethoven, Weber, and Hummel, either in public or private… and I confess to my shame 
that in order to extract bravos from the public ever slow to perceive things of beauty, I had no scruples about changing the 
tempo and the editing. I even went so far, insolently, as to add a lot of tricks and organ points that, in bringing me the 
stupid plaudits, led me unfailingly into a wrong path, from which fortunately, I soon extricated myself.  You will never 
believe how much I deplore those concessions to bad taste, those sacrilegious violations of the spirit and the letter, for now 
the most complete respect for the masterworks of the great masters has replaced in me the former need for novelty and the 
egoism on the part of a youngster still close to childhood. At present I can no longer separate my composition at all from the 
period in which it was written, and the pretense of decorating or modernizing the works of earlier schools seems to me as 
absurd to a musician as it would be for example, to an architect putting a Corinthian capital on the columns of an Egyptian 
temple.” 

Judging by later reviews of his playing already quoted here, Liszt’s confession at the age of 26 was still a bit premature. But 
its reasoning undoubtedly did underline the ultimate turn to more authenticity in his style of playing. 

In a letter dating probably from the spring of 1857, Liszt speaks of a preference on his part for the last three sonatas of 
Beethoven over a good many sonatas (by other composers, presumably) published before and after these. There is no doubt 
that the later works in Beethoven’s output came to have a special sigificance for him. 

 

Liszt’s Editing 

Liszt prepared an edition of Beethoven’s „Complete Sonatas for Piano Solo” as a part of a projected „first complete edition of 
the collected works” of Beethoven, which edition, however, failed to rech completion. In the spring of 1857 he was 
correcting possibly the proofs of the last three sonatas, shortly before the two volumes containing the „thirty-two” 
appeared. The publisher was Ludwig Holle in Wolfenbüttel. Holle evidently supplied „original” or first editions from which 
Liszt worked. Liszt’s same edition was republished later in the century by Bosworth of London, and Hachette of Paris. It is 
scarce today in any version.[5] 

No statement by Liszt of editorial policy in the Holle edition has been found, but statements do exist by him on other 
editions that he made, statements that are as interesting for policies not adopted in the Holle sonata edition, as for policies 
that did operate in that edition as well. In letters from Rome in 1868 and 1870, he wrote the following to Lebert of the 
Bülow-Lebert edition to be mentioned shortly:  

„My responsibility with regard to Cotta’s edition of Weber and Schubert I hold to be: fully and carefully to retain the 
original text together with provisory suggestions of my way of rendering it, by means of distinguishing letters, notes and 
signs… In the various readings, you probably will find some things not inappropriate; – I flatter myself that I have thus 
given performers greater license and have increased the effect without damaging or overloading Weber’s style….. And as I 
have now got into the way of revising, I should like at once to prepare this Schubert volume and submit it to you, before the 
end of November, the result of many years of most delightful cummunion with Weber’s and Schubert’s pianoforte 
compositions, with  fingering, marks for pedal and expression, and various readings[6]… With regard to the deceptive Tempo 
rubato… [:] a metronomical performance is certainly tiresome and nonsensical; time and rhytm must be adapted to and 
identified with the melody, the harmony, the accent and the poetry….. but how indicate all this? I shudder at the thought 
of it.” [7] 

Liszt’ actual changes are very easy to see in the Cotta edition to which he referred, because they are always added on 
separate staffs above the original. Sometimes they border on new creations, thus opening vistas outside the scope of our 
present topic. At other times they qualify  as nineteenth-century concert transcriptions and „modernizations.” But these last 
are really outside the scope of our present topic,[8] too, at least so far as Liszt’s editing of Beethoven is concerned and except to 
the degree that they point up once more the special reverence in which Liszt seems to hold the works of Beethoven, not the 
least his sonatas. Even among Liszt’s relatively few so-called transcriptions of Beehoven’s works, only a small number of 
piano pieces and songs might qualify as concert transcriptions and those are decidedly conservative, as Liszt’s transcriptions 
go. 

By nineteenth-century standards, Liszt’s edition of the Beethoven  Sonatas for Holle is, in fact, a virtual  Urtext edition. 
Although he left no policy statements like those quoted for his edition of Weber and Schubert, one could almost apply a 
brief statement in another letter to Lebert,[9] written in 1879, this time concerning his edition of the three last piano 
concertos by Beethoven: „As a matter of course I have not altered a single note of Beethoven’s original version…  
and have only added a tolerable amount of indications for pedal and fingering, for the convenience of pupils and teachers.”  
 



- 15 - 

 

But except for the final three sonatas, he made even fewer changes in the Holle edition. In fact, aside a few details of the 
sort to be mentioned, he seemed to have treated the first twenty-nine sonatas perfunctorily, for the most part simply passing 
the original editions on to the publisher to be re-engraved under Liszt’s name as editor. The fingering, about half a dozen 
instances in all, is only that generally supposed to have been supplied by Beethoven himself for the original editions. There 
are no solutions to ornaments or to technical problems, no ossias, and no wider-ranged alternatives where Beethoven seems 
clearly to have been limited by his narrower-ranged keyboard.  In Opus 27, No.2, there is no modification of Beethoven’s 
initial request to raise the dampers throughout the entire first movement, even though Czerny had already recognized the 
need for more frequent pedaling on the more sonorous pianos of a later generation. But Liszt did reduce Beethoven’s request 
for a single pedal throughout the Largo recitatives near the end of the first movement of Opus 31, No.2, to one lasting only 
through the initial chord in each instance (see example 1/a and 1/b on page 6). He inserted a very few metronome marks – 
in all movements of Opera 90 and 101 and the first movement of Opus 14, No. 1 – and retained the only ones Beethoven 
himself supplied, in Opus 106, except that he slowed the eight-note from 92 to 84 in the slow movement, and the sixteenth-
note to an eight-note at 76 in the slow opening to the finale, the latter probably by error. 

Liszt’s „editing” of the last three sonatas in the Holle edition, Opera 109, 110, and 111, does show much more concern –  
in fact, many meticulous refinements of details in the dynamics, accents, articulation, phrasing, and pedaling. 
Representative is his continuation of the alto voice in the seventeenth measure before the  end of Opus 109 so that it repeats 
the pattern established in the three previous measures (see examples 2/a and 2/b on page 7). All of these changes help to 
confirm Liszt’s deep penetration into the later works of Beethoven and his own remarks regarding articulation, declamation, 
phrasing, and flexibility of rhythm, mentioned earlier. 

Within the whole range of Liszt’s interpretive approach, the Holle edition must be viewed as overly cautious. Much more is 
harmony with that approach was the edition that was to become the most widely used of Beethoven’s piano sonatas to this 
day – that is, the one prepared by Sigmund Lebert and Hans von Bülow, first published in five volumes by Cotta in Stuttgart 
in 1871. Bülow’s share of the editing was only the last two volumes, from Opus 53 on, except for Opera 13, 26, 27/1, 27/2, 
and 31/3. For the rest, Bülow respected Lebert’s editing but wanted to be dissociated from the first three volumes. It is 
primarily Bülow’s share in the edition that is of interest to us. 
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Liszt’s connections with the Bülow edition were considerable. Recall, first, the background. Bülow studied with Liszt in 
Weimar int he early 1850’s, proving to be the most important of all Liszt’s pupils and certainly the most important 
Beethoven performer among them. It was also Bülow who introduced Liszt’s own great Sonata in B Minor – and the 
Bechstein piano – to the public in 1857, the year in which he became Liszt’s son-in-law. Liszt wrote and spoke in the 
highest terms of Bülow’s playing of Beethoven – for example, „he is the true Beethoven player and thinker, the one who has 
the knowledge and ability.” It is noteworthy that he singled out Bülow’s playing  of Opus  106, in particular the Adagio 
Sostenuto, for which he himself had  been so highly praised. Bülow dedicated his edition, from the Opus 53 on, „To Master 
Franz Liszt, the world’s most unattainable connoisseur of Beethoven, as the fruit of his instructions.” After the edition 
appeared, Liszt wrote and spoke of it, too, int he highest terms. Thus, in a letter to the editor of the „Gazette de Hongrie”  
of February, 15, 1881, he wrote:[10] 

„You want my impression of Bülow’s concert last evening. It is yours and that of all the intelligent public of Europe. Here it 
is briefly in two words: admiration, enthusiasm. Bülow was my student twenty-five years ago, as I  was twenty-five years 
earlierthe student of Czerny, my very honored and dear master. But Bülow has the stuff necessary to fight and last better 
then I. His admirable Beethoven edition is dedicated to me as ’the fruit of my teaching.’ In it, the professor can only learn 
from his pupil and Bülow goes on to teach the world – as much by his prodigious virtuosity at the piano as by his immense 
musical knowledge…” 

After Bülow’s edition appeared, Liszt evidently prferred to use it with his students rather than his own edition. At least, 
Amy Fay tells us this in her famous book on page 238 (Music Study in Germany, Chicago: Jansen, McClurg & Co., 1885). 

This much confirmation of Liszt’s complete endorsement of the Bülow edition because is needed because, as mentioned, the 
Bülow edition I regard as being more representative of Liszt’s ultimate aims in interpreting Beethoven than is his own 
overly cautios edition. In the present purist age, the Bülow edition is no longer in good repute. Indeed, only sixteen years 
after it had appeared Bülow had no recognize a growing chorus of opposition to its policies. But those policies did seem valid 
within the Romantic view of Beethoven – and that means Liszt’s view as much as any other musician’s. An illuminating  
statement is made by Lina Ramann, a Liszt idolator, near-contemporary, and (with his blessing) his pioneer biographer. 
Referring first to Adolf Bernhard Marx in his Introduction to the Performance of Beethoven’s Piano Music, she wrote: 

„… he attempted on the basis of the spirit of Beethoven’s works to set forth the performance of Beethoven’s melody and 
accompaniment, his rhythmic and rhetorical accents, his freedom from rigidity of the beat, but in doing so he [Marx] 
neglected to mention that Liszt already had recognized all these performance characteristics in the 1830’s, and – as major 
interpreter of the German master – had employed them and taught them in his studio. [Marx also failed to mention] that 
indeed it was with refernce to these caracteristics that the attacks were concentrated that had been lodged against Liszt int 
he battle between the romantics and representatives of the Classics. These [characteristics or priciples], challenged and 
attacked during the time, today stand inviolable and find their expression in the edition of the Beethoven piano sonatas by 
his [Liszt’s] pupil, Hans von Bülow …” 

The nature of Bülow’ editing is well known today, especially since many of us were brought up on it, especially in the 
United States. The very methods and policies that may invalidate it today are largely those that validated it then. At least a 
summary of those methods and policies should be helpful. They include much that is largely concerted with the mechanics 
of playing the sonatas, especially the facilitation of difficult passages through redistribution of the notes, renotation of the 
rhythms, and new, often ingenious fingerings (some of them presumably passed on to Bülow by Liszt). They become a little 
more venturesome when they include „improvements” or suggested improvements in details of the music itself, including 
extensions of high or low ranges where Beethoven’s smaller-ranged pianos forced compromises, a number of passages that 
do seem to need some polishing or finishing, and changes in the editing not always distinguished from the original as in the 
marks for articulation and phrasing. They become highly controversial in the many suggestions for tempo changes, both 
local and large-scale. And they become unabashedly  romantic in the copious programmatic suggestions in the footnotes, 
often based on  orchestral or scenic images and viewed as absurd by many present-day musicians. Three derivations from 
Liszt actually acknowledged in Bülow’s footnotes are the recommendations for certain rhythmic subgroupings at the start of 
the coda in the first movement of Opus 57, for the elaborated trills at the close of Opis 106, and the continuation of the alto 
voce in the seventeenth measure before the end of Opus 109 (mentioned earlier).  

We can still be grateful for what the Bülow edition offers and it is easily available in the U.S.A. from G. Schirmer and 
Theodore Presser. What would be very helpful is to have the Liszt edition made available again. Perhaps we will be 
fortunate and find a publisher here in Hungary who is willing undertake the project. It is aminently worthy. 
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NOTES 
 
1. Maurice Hinson (1930-2015) American pianist, pedagogue, musicologist. Founding editor of the Journal of the American Liszt 

Society, awarded  the „Medal of Excellence” of the American Liszt Society (1984) and the „Liszt Memorial Medal” of the Hungarian 
People’s Republic (1986).  It was at the award ceremony of the latter that he delivered the paper to the Hungarian Liszt Society 
which we reproduce here. His Guide to the Pianist’s Repertoire is the most important American handbook on piano music, published 
until now in four subsequent editions. Hinson’s paper (without notes) has been preserved both in the original English and in 
Hungarian translation in the Archives of the Hungarian Liszt Society. The footnotes were added by Mária Eckhardt. 

2. Hinson refers probably to the book Beethoven on Beethoven: Playing His Piano Music His Way (New York – London: W. W. Norton 
1988) by William Stein Newman (1912-2000), author of  the  History of the Sonata in 3 volumes.  

3. On this complicated topic, the most recent summary see in Walker, Alan: Reflections on Liszt, Ithaca (N.Y.): Cornell University Press 
2005, 2nd ed. 2011, Chapter 1: „Beethoven’s Weihekuss revisited”.  

4. Quotation from Lettres d’un Bachelier ès musique, letter to George Sand („A un poète ambulant”), dated „Paris, January 1837”, first 
published in Gazette musicale (Paris), 12 February 1837.  

5. A complete series of the Holle edition in the Research Library of the Music Academy, see LGy (Z) 654/1-36. The Bossworth edition 
was published in a revised version in 1916, too. 

6. Letter dated Rome, 19 October 1868. German original: La Mara ed.: Franz Liszt’s Briefe, Bd. 2. Leipzig: Breitkopf & Härtel 1893, Nr. 
75, pp. 129-130.. 

7. Letter dated Villa d’Este, 10 January 1870. German original: La Mara ed.: Franz Liszt’s Briefe, Bd. 2. Leipzig: Breitkopf & Härtel 1893, 

Nr. 98, p. 156. 

8. More on this topic, see Mária Eckhardt: „L'édition des oeuvres de Franz Schubert par Franz Liszt. La fantaisie Wanderer: une 
transcription de piano pour piano", Ostinato Rigore 18/2 (2001), pp. 69-84. 

9. Letter dated Rome, 25 September 1879. German original: La Mara ed.: Franz Liszt’s Briefe, Bd. 2. Leipzig: Breitkopf & Härtel 1893, 
Nr. 252, pp. 282-289. 

10. Letter to Dénes Pázmándy. French original: Gazette de Hongrie 15. Feburary 1881, German translation: La Mara ed.: Franz Liszt’s 
Briefe,Bd. 2, Nr. 274, p. 306. English translation: Dwight’s Journal of Music 23. April 1881, p. 70. 
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Megemlékezésünket egy hosszabb idézettel szeretném kezdeni Liszt Ferenc végrendeletéből, amelyet 1860. szeptember 14-
én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Weimarban fogalmazott meg, arra készülvén, hogy több mint egy évtizedes 
ottani tartózkodása után, udvari karmesteri munkáját feladva, elhagyja a várost, végre megnősülhet és másutt telepszik le. 
Tudta, milyen nagy fordulópont lesz ez az életében, ezért is készített végrendeletet, amelynek elején így tekintett vissza: 

„Ami jót tettem és gondoltam tizenkét év óta, azt Annak köszönhetem, akit oly hőn vágytam a hitves édes nevén szólítani – 
amivel mindeddig oly makacsul szembeszállt az emberi rosszindulat és a legnyomorultabb akadékoskodás  –,  Jeanne-
Elisabeth-Carolyne-nak, Wittgenstein hercegné, született Iwanowskának. 

Nevét nem tudom kifejezhetetlen remegés nélkül leírni. Minden örömöm tőle származik, minden szenvedésem őhozzá 
igyekszik, hogy elcsituljon. Nemcsak teljesen és lankadatlanul társult és azonosult az életemmel, a munkámmal, a 
gondjaimmal, a pályafutásommal – segítve tanácsaival, támogatva bátorításával, újjáélesztve lelkesedésével, a gondoskodás és 
előrelátás, a bölcs és szelíd szavak, okos és kitartó erőfeszítések elképzelhetetlen bőkezűségével; ennél többet tett, gyakran 
önmagát is feladta, lemondott arról, ami természetének jogos követelése, csak azért, hogy az én terhemet jobban viselhesse, 
melyet egyetlen gazdagságának és fényűzésének tekintett! 

Gondolatban térdre ereszkedem előtte, hogy megáldjam és hálát adjak neki, mint védőangyalomnak és Istennél 
közbenjárómnak; őelőtte, aki dicsőségem és becsületem, bűnbocsánatom és felmentésem, lelkem nővére és menyasszonya! [-
--] Ha [---] megmaradna valami zenei munkámból (amelyet tíz év óta mindent felülmúló szenvedéllyel igyekeztem 
végezni), ezek legyenek azok az oldalak, amelyekben Carolyne-nak a legnagyobb része van, szívének inspirációja révén! – 
Könyörgök neki, hogy bocsássa meg Művészi Alkotásaim szomorú elégtelenségét, valamint az oly sok hiányossággal és 
esztelenséggel elegy jó szándékaim még elszomorítóbb elégtelenségét. --- Ha még egy ideig továbbra is ezen a földön 
lakozom, megfogadom, hogy igyekezni fogok jobbá válni, csökkenteni és jóvátenni gyarlóságaimat, nagyobb erkölcsi 
egyensúlyra szert tenni, és semmit el nem mulasztani azért, hogy jó példát adó hírnevet hagyjak magam után.”[2] 

Ki volt ez az asszony, akiről a 49 éves Liszt ilyen csodálatos sorokban emlékezett meg végrendeletében, s akiről azt remélte, 
hogy rövidesen házastársa lesz?  
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Carolyne – akinek ifjúkori életrajzát Alan Walker összefoglalása nyomán ismertetem[3] – egy dúsgazdag lengyel földbirtokos-
házaspár gyermekeként 1819. február 8-án született Monasterzyskában, anyai nagyapja házában, katolikus családban. 
Egyetlen gyermeke volt szüleinek, Peter Iwanowskinak és Pauline Podowskának. Csak tizenegy éves volt, amikor szülei 
különváltak, és míg a ragyogó szépségű édesanya nagy társadalmi életet élt Bécsben és különböző divatos nyugati 
fürdőhelyeken, Carolyne podóliai birtokukon maradt a különc, könyvmoly édesapával, aki szinte egyenrangú felnőttként 
kezelte a kislányt. Ide vezethető vissza Carolyne igen széleskörű műveltsége, a filozófia és a művészetek iránti érdeklődése, 
éles vitákra való hajlama, erős dohányossága, a hagyományos nőiesség háttérbe szorulása (a házban a női elemet csupán a 
francia nevelőnő, Madame Patersi de Fossombroni képviselte, akit Carolyne tisztelt, és később Liszt lányainak nevelését is 
őrá bízta). Az apa a vagyon kezelésébe, az üzleti ügyekbe is bevezette lányát, aki szorgalmas, kitartó és rátermett 
tanítványnak bizonyult. De ugyancsak ez a szerető apa, Peter Iwanowski volt az, aki lánya számára kiválasztott egy jó állású, 
előkelő férj-jelöltet Nicholas von Sayn-Wittgenstein herceg, egy 24 éves, protestáns, az orosz cár szolgálatában álló 
lovaskapitány, a kĳevi kormányzó szárnysegédje személyében. A 17 éves Carolyne háromszor utasította vissza kérőjét, míg 
végül megadta magát apja akaratának. A kényszerházasságból, amely egy nyilvános arculütést követően jött létre, 1837. 
február 18-án egy kislány született, Marie von Sayn-Wittgenstein hercegkisasszony. A pár azonban szinte kezdettől fogva 
külön élt, Nicholas herceg Kĳevben, Carolyne hercegné pedig kislányával együtt Woronincében, vidéki birtokán, amelyet 
egy kastéllyal és kápolnával együtt apjától kapott hozományként. 1844-ben, amikor édesapja váratlanul elhunyt, Carolyne az 
egész hatalmas birtokát megörökölte, és igen ügyes kézzel, fáradságot nem kímélve igazgatta tovább – ami az ő korában egy 
nő részéről igazán különlegességnek számított.  

Nem fogok a továbbiakban ilyen részletekbe belemenni, hiszen mai megemlékezésünk legfontosabb része természetesen a 
zene lesz, de mindezeket azért kellett elmondanom, hogy megértsék, miért alakult Liszt és Carolyne közös élete úgy, 
ahogyan alakult. 

1847 elején, Lisztnek az akkor legnagyobb részben Oroszországhoz tartozó mai Ukrajna területén tett koncertkörútja 
kapcsán, Kĳevben találkoztak először. (Erről a koncertkörútról lapunk 34. számában egy ukrán zenetörténész, Liudmyla 
Volska tollából nemrég jelent meg egy nagyon sok érdekes új adatot tartalmazó tanulmány – benne eddig ismeretlen 
részletekkel Carolyne és Liszt találkozásairól és életútjuk egybefonódásáról.)[4] Carolyne-t Liszt személyiségében elsősorban 
nem a zongoravirtuóz, hanem a zeneszerző és a különleges   egyéniség ragadta meg. Valószínűleg életében először, igazi 
szerelemre gyulladt, és találkozásaik, hosszas beszélgetéseik során igen hamar megért benne a gondolat, hogy ezt az embert 
minél inkább segíteni kell, hogy életét valódi hivatásának: a komponálásnak szentelje; nyugalmat, szeretetteljes, szellemileg 
méltó környezetet kell biztosítani számára, és vissza kell őt vezetni az Egyházhoz is, amelytől virtuóz élete során 
eltávolodott – ha Isten-hitét nem is vesztette el soha. Már rögtön februárban meghívta Lisztet a birtokára, Woronincébe 
(kislánya, Marie hercegkisasszony 10. születésnapjának megünneplése ürügyén), és már ekkor megállapodtak, hogy Liszt a 
törökországi útja, majd a szeptemberben Ogyesszában és környékén adandó koncertjei után hosszabb időt tölt 
Woronincében, mielőtt Weimarban tartósan letelepszik, hogy udvari karmesteri kötelezettségeinek immár nemcsak 
jelképesen, néhány koncert erejéig, de állandó jelleggel eleget tegyen. 

Jókor találkoztak: Liszt és első élettársa, Marie d’Agoult grófné (három gyermekük édesanyja, aki sohasem kívánt Madame 
Liszt lenni) már három évvel korábban szakítottak. Liszt számára már igen terhes volt a virtuóz élet, és régen dédelgette az 
életmód-váltás tervét, hogy végre nyugodtan dolgozhasson régóta érlelődő nagy zeneművein, sorozatain. Carolyne a 
hatalmas vagyona jelentős részét pénzzé téve, 1848 forrongó koratavaszán titokban távozott tizenegy éves kislányával 
Oroszországból, és Weimarban telepedett le, hogy Liszt közelében élhessen, s kényszerházassága felbontása, az egyházi 
akadályok elhárítása után mihamarabb feleségül mehessen hozzá. Lépése persze nagy port vert fel az előkelő társaságban, és 
a nem túl jóindulatú pletykák Liszt Párizsban élő édesanyjához is eljutottak. Szeretnék idézni Liszt egyik keltezetlen 
leveléből, amelyet egy évvel később, 1849. február 13-a és március 8-a között írt édesanyjának: 

„Nagyon örülök annak a kegyes érzésnek és tiszteletteljes barátságnak, amelyet Anyám a Hercegné asszony iránt tanúsít. – 
Anyai ösztöne vele kapcsolatban nem csalja meg, és ahogy majd egyre jobban megismeri a hercegnét, az ő rendkívüli 
intelligenciája iránti csodálata és nagy szívének magasztos és végtelen gyöngédsége iránti szeretete még csak növekedni 
fog… 

Nem tudom, minek kapcsán mondta önnek G[agarin] hercegnő, hogy W[ittgenstein] hercegné nem szép. Alkalom adtán 
tolmácsolja részemről a barátainak és ismerőseinek, hogy szépség tekintetében meglehetősen jól kiismerem magamat, s hogy 
Wittgenstein hercegné szép, sőt nagyon szép, olyan jelentős és legyőzhetetlen szépsége van, amelyet egyedül a lélek 
ragyogása tud adni az arcnak és a test részleteinek –  

Ha megadatik nekem, hogy ez év folyamán bemutathatom őt Párizsban mint feleségemet, meg vagyok róla győződve, hogy 
szenzációt fog kelteni, s hogy a párizsi elit véleménye helyesbíti majd azokat az ostoba ítéleteket, amelyeket néhány 
goromba vidéki terjeszt.” [5] 
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Sajnos, nem adatott meg Lisztnek az az elégtétel, amit e levél szerint remélt. Most csak röviden összefoglalva: Liszt és a 
hercegné 1848 és 1860 között együtt éltek Weimarban, folyamatos és hullámzó sikerű küzdelmet folytatva a hercegné 
házasságának polgári és egyházi felbontásáért. Bár ez a kapcsolat azonnal kiváltotta a vaskalapos weimari kispolgárok 
megvetését, a hercegné eleinte legalább a nagyhercegi udvar támogatását élvezte. Amint azonban kiderült, hogy a nagy 
oroszországi vagyon miatt a Wittgenstein család minden eszközzel akadályozza a kényszerházasság érvénytelenítését, 
Carolyne az évek során minden oldalról egyre fokozódó megaláztatásokat volt kénytelen elviselni. Ugyanakkor valóban 
megteremtette Liszt számára közös otthonukban, az Altenburgban a méltó szellemi környezetet, és az együtt töltött 
tizenhárom esztendő a zeneszerző Liszt egyik legtermékenyebb korszakát eredményezte, számos új remekmű (mint például 
a h-moll szonáta, az Esztergomi mise, a 13. Zsoltár, szimfonikus költemények) születését vagy régebbi művek, sorozatok (így 
a Transzcendens etüdök, a Paganini etüdök, a Magyar rapszódiák, a Zarándokévek első két kötete, az Esz-dúr és A-dúr 
zongoraverseny) végleges alakba öntését. 

Sokan úgy állítják be Carolyne hercegnét, mint fontoskodó kékharisnyát, nehezen elviselhető, erőszakos perszónát, akiből 
nemcsak a szépség, de az ízlés és a mértéktartás is hiányzott, s aki fárasztó és terhes volt a környezete, így Liszt számára is. 
Én sem szeretném őt idealizálni, hiszen valóban volt benne hajlam a túlzásokra, amint ezt terjengős, nagy részben máig 
kiadatlan levelei és legfőképpen irodalmi munkái is bizonyítják. Ő maga is tisztában volt szélsőséges természetének taszító 
hatásával, amit egy megrázó levélben ecsetelt 1859. november 4-én, amikor először ünnepelte a névnapját frissen férjhez 
ment és Bécsbe költözött lánya nélkül, ráadásul betegséggel küszködve, Weimarban.[6] Azt írja Marie-nak, hogy mindig hálás 
volt az élet adományáért, soha nem kívánta, bárcsak ne született volna, de „már kora gyermekségemtől éreztem a lelkem és 
testem ellentétét, harmóniára való törekvésemet és személyem harmóniájának hiányát, […] éreztem, hogy a materiális 
ügyekkel kapcsolatos szenvedélyes foglalatosságaim és gondjaim milyen kevéssé felelnek meg az Isten és az Örökkévalóság 
iránti egyetlen szenvedélyemnek, […] ez a szerencsétlen Márta-Mária keverék[7] egyetlen személyben […] megvisel engem, 
és megnehezíti, hogy mások szeressenek. Tudom, hogy jó vagyok, de nem vagyok szerethető […] Senki sem melegszik a 
szívem hevénél, azt mondják, hogy éget. […] Csak ketten vannak, akik irgalommal és jósággal szeretnek engem – te ismered 
őket.” Természetesen a lányára és Lisztre utal, akit leveleiben csak „Drága Nagy”-ként („Cher Grand”) emleget. 

Miután Marie von Sayn-Wittgenstein hercegkisasszony házasságra lépett Constantin von Hohenlohe-Schillingsfürst 
herceggel (Ferenc József császár szárnysegédével, későbbi udvarmesterével), immár a Hohenlohe-Schillingsfürst családnak is 
az volt az érdeke, hogy ne jöjjön létre Carolyne és Liszt házassága – hiszen ha az első házasság Nicholas von Sayn-
Wittgenstein herceggel érvénytelen, úgy Marie törvénytelen gyermek! Így a korábbi házasságot érvénytelenítő határozat 
utolsó pillanatban való újabb megtámadása miatt elmaradt a Liszt ötvenedik születésnapjára, Rómába kitűzött esküvő. 
Carolyne végleg Rómában telepedett le, s bár Liszttel közös életük már soha nem állt helyre, mély baráti-emberi 
összetartozásuk mindvégig megmaradt. Liszt pontosan tudta, mennyit köszönhet Carolyne kitartó buzdításának és 
önfeláldozó szeretetének, s akár egy igazi házasságban, akkor is lovagiasan tartotta vele a kapcsolatot, amikor a hercegné 
egyre több gondot okozott neki. Carolyne ugyanis mániákusan dolgozott különböző könyvein, többek között az egyház 
válságával foglalkozó, huszonnégy terjedelmes kötetre rúgó kritikai munkáján, és igen szerencsétlenül nyúlt bele Liszt 
Chopinről illetve A cigányokról és magyarországi zenéjükről írt könyveinek új kiadásokhoz való átdolgozásába is – ez a 
tevékenysége sok támadásra adott okot, de Liszt állta a sarat, és soha nem árulta el őt. Fájó pont volt Liszt számára Carolyne 
és a Wagner-Cosima házaspár mélységes ellentéte, és az is, hogy a hercegné egy időre a saját lányával, a Liszt által nagyon 
szeretett és nagyra becsült Marie Hohenlohéval is feszült viszonyba került. Érdekességként megemlítem, hogy Carolyne 
római magányából, amelyet csak az idős Liszt évente visszatérő hosszasabb római tartózkodásai törtek meg, figyelemmel 
kísérte Liszt magyarországi életének fejleményeit is. Bőséges levelezése Liszt magyar barátaival: Augusz Antal báróval és 
Haynald Lajos kalocsai érsekkel az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában illetve a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban 
bizonyítja, mennyire aggódott Liszt testi-lelki szükségleteiért – persze legszívesebben mindig maga mellett tartotta volna őt 
Rómában, de ekkor Liszt élete már másként alakult. 

Liszt a megemlékezésem elején említett 1860-as végrendeletben Carolyne-t nevezte meg általános örökösének (a saját lányai 
férjhezmenetelük alkalmával kapták meg a nekik szánt örökrészt), s ezen később sem változtatott. A végrendelet életbe is 
lépett, amikor Liszt 1886. július 31-én Bayreuthban eltávozott az élők világából. Carolyne a halálhírre ágynak dőlt, s többé 
már nem is állt talpra. Csupán néhány hónappal élte túl Lisztet: 1887. március 9-én hunyt el Rómában, egyetlen lánya 
szerető karjaiban. Immáron Marie von Hohenlohe-Schillingsfürst hercegnő lett a Liszt-hagyaték tulajdonosa, s ő ezt a 
hatalmas értéket Weimarnak adományozta, így ott a nagyherceg együttműködésével rövidesen múzeum nyílt Liszt ottani 
lakásán, a Hofgärtnereiben. Később kettejük jóvoltából megindulhatott a lipcsei Breitkopf és Härtel kiadónál az első Liszt-
összkiadás (1907-1936), amely ugyan befejezetlen maradt, de a maga 35 kötetével óriási lökést adott Liszt zeneművei 
megismertetésének. Carolyne örült volna annak láttán, hogy lánya jóvátett valamit abból a veszteségből, amit a Sayn-
Wittgenstein és Hohenlohe-Schillingsfürst családok a házasság megakadályozásával az ő személyes életében okoztak. Hiszen 
– mint oly sokszor hangoztatta – az ő számára a legfontosabb az volt, hogy Liszt megfelelően ki tudja bontakoztatni istenadta 
alkotóművészi tehetségét, s ezáltal mind ő maga, mind mások közelebb kerüljenek ahhoz, akinek ez a tehetség köszönhető, s 
akire minden magasabb rendű törekvésnek irányulnia kell.  
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A továbbiakban átadjuk a szót a muzsikának, Thurzó Zoltán nagyváradi zongoraművésznek, és csupán néhány mondattal 
fogom ismertetni, hogy a felhangzó darabok miként kapcsolódnak a 200 éve született Carolyne von Sayn-Wittgenstein 
hercegnéhez.  

Elsőként két tételt hallunk a Költői és vallásos harmóniák (Harmonies poétiques et religieuses) zongoraciklusból. Ezen a 
művén Liszt hosszabb megszakításokkal csaknem húsz évig dolgozott, míg végül 1853-ban tíz tételből álló ciklusként 
nyomtatásban kiadta. Művét „Jeanne Elisabeth Carolyne”-nak, azaz a hercegnének dedikálta, akinek woronincei birtokán 
1847-ben hosszabb szünet után különösen sokat dolgozott ezen a zongora-sorozatán, bár magát a végleges ciklust csak kicsit 
később, Weimarban alakította ki. Először a nyitó tételt, a Lamartine költeménye által ihletett Invokációt halljuk, majd az 5. 
tételt, a Pater nostert, amely valójában vokális fogantatású, kórus-verziója Liszt legkorábbi egyházi kórusai közé tartozik. 
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Következő műsorszámként egy különlegességet hallanak: egy albumlapot, amelyet Liszt Carolyne hercegné édesanyja, a 
muzikális Pauline Iwanowska részére jegyzett le, akivel első woronincei tartózkodása alkalmával, a hercegkisasszony 
születésnapján találkozott. Egy Goethe szövegére komponált, népszerű dala, a Freudvoll und leidvoll (Bízni és égni) 
témájából készített formás kis apróságról van szó, amelynek a kézirata egy különálló kottalapon abba a díszes kötésű 
emlékalbumba belehelyezve (utólag beragasztva) maradt fenn, amelyet Liszt ajándékozott a tízéves Marie 
hercegkisasszonynak.  

 

Az említett album lapjain egyébként négy könnyű kis zongoradarabot is találunk, amelyeket Liszt kifejezetten Marie 
számára komponált népi témákra – ezek csak 2000-ben kerültek kiadásra, miután az értékes albumot 1999-ben egy aukción 
meg tudta vásárolni a weimari Goethe-Schiller Archívum.[8] Liszt azonban egy igényes, hosszabb zongoradarabokból álló 
sorozatot is dedikált Carolyne leányának Glanes de Woronince / Woronincei kalászok” címmel, amely visszatükrözi a 
woronincei birtokon és környékén töltött hosszabb tartózkodásának zenei benyomásait: ezt nyomtatásban is megjelentette 
1849-ben. Az albumlap után ezt a sorozatot hallják. Tételei: 1. Ukrán ballada, dumka – variáció-sorozat egy 17. századi 
kozák népi énekesnőnek tulajdonított dallamra. 2. Lengyel dallamok – ezek egyikét Liszt már korábban is ismerte, a másik 
pedig valójában egy Chopin-dal, melyről Liszt ekkor még azt hitte, lengyel népdal, hiszen a dalok csak Chopin halála után 
jelentek meg nyomtatásban. 3. Panaszkodás, dumka – ezt a dallamot Liszt saját bevallása szerint egy vak leány előadásában, 
egy idős férfi bandura-kíséretével ismerte meg, és érzelmileg nagy hatással volt rá. 
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Említettük, hogy Carolyne lengyel származású volt. Liszt már ifjúkori párizsi évei óta erősen rokonszenvezett a lengyelekkel, 
akiknek önálló országa ebben az időben nem is létezett: egyik része orosz uralom alatt állt, a másik a Habsburg birodalomhoz 
tartozott. Liszt szoros barátságban állt Chopinnel és a párizsi lengyel emigráció számos tagjával; 1847-es koncertkörútján is 
kimutatta a lengyelek iránti rokonszenvét; még Törökországban is meglátogatta a lengyel emigránsokat, amint erről lapunk egyik 
korábbi számában William Wright érdekes cikkében,[9] illetve legutóbb Volska tanulmányában olvashattak. Tudjuk, milyen 
csodálatos oratóriumot komponált a magyarok és a németek közös szentjéről, Szent Erzsébetről; Carolyne kedvéért szándékában 
állt hasonlóképpen megdicsőíteni Szent Szaniszlót, a lengyelek egyik jeles mártírját is. A Szent Szaniszló legendáját azonban 
(nagyrészt a szövegkönyvvel kapcsolatos nehézségek miatt) sohasem tudta befejezni, de egyes részletek elkészültek. Ezek közé 
tartozott két polonéz is, amelyeket Liszt az 1870-es évek elején komponált, ismert lengyel dallamok felhasználásával. Most a 2. 
Polonézt hallják Thurzó Zoltán előadásában. A polonéz mint tipikus arisztokratikus lengyel tánc közel állt Liszthez, Chopin-
könyvében gyönyörű leírást is ad róla, és művei között nem ez az egyetlen polonéz. A másik jellegzetes lengyel tánc, a mazurka 
ritmusai bukkannak fel a 12 tételből álló, szintén időskori kompozíció, a Karácsonyfa (Weihnachtsbaum) ciklus utolsó 
darabjában, a „Polnisch / Lengyel” tételben, amely valójában nosztalgikus hangulatú visszaemlékezésként hat, ezt fogják a Szent 
Szaniszló 2. Polonézét követően hallani. 

Hosszúra nyúlt megemlékező koncertünk méltó befejezéseként hallgassák meg a Költői és vallásos harmóniák ciklus záró tételét, 
a Cantique d’amour / Szerelmi himnuszt, amellyel Liszt szerelmük hajnalán Carolyne előtt hódolt, és gondoljunk tisztelettel erre 
a különös, nem túl szerencsés sorsú asszonyra, aki olyan fontos szerepet töltött be Liszt Ferenc életében.  

1. A Liszt Ferenc Társaság 2019. február 27-i megemlékező koncertjén elhangzott előadás szerkesztett változata.  
2. La Mara ed.: Franz Liszt’s Briefe , Bd. V, Leipzig: Breitkopf &Härtel 1900, 53. Magyarul: Alan Walker: Liszt Ferenc 2. A weimari 

évek 1848-1861, ford. Rácz Judit, Budapest: Editio Musica 1994, 529.  
3. Walker: Liszt Ferenc 2, ”Carolyne Wittgenstein színre lép” és „A hercegné utazásai, 1847-1848” fejezetei, i.m. 43-72.  
4. Liudmyla Volska: „Liszt Ferenc Ukrajnában / Franz Lisz in Ukraine (with summarizing table)”, Liszt magyar szemmel / The 

Hungarian View of Liszt Nr. 34, 2018. december, 8-39. 
5. Hamburger Klára ed.: Franz Liszt. Briefwechsel mit seiner Mutter, Eisenstadt: Amt der Burgenländischen Landesregierung 2000, F 

71, 231. Eredetĳe francia, E. M. fordítása.  
6. A levelet közli Bory, Robert: Liszt et ses enfants, Paris: R. A. Corrêa 1936, 220-223. p. 
7. Bibliai utalás a betániai Lázár nővéreire: a sürgölődő Mártára és a Jézus lábánál áhítatosan hallgató Máriára, Lk. 10, 38-42.  
8. Az albumról részletesen ld. Eckhardt Mária: Das Album der Prinzessin Marie von Sayn-Wittgenstein, Weimar: Kulturstiftung der 

Länder – Stiftung Weimarer Klassik 2000. A „Freudvoll und leidvoll” albumlap fakszimiléje: 8. p.  
9. William Wright: „Liszt ’elég hosszú kirándulása Ázsiában’ / Liszt’s ’Rather Long Excursion in Asia’”, Liszt magyar szemmel / The 

Hungarian View of Liszt Nr. 27, 2017.  április, 19-30.  
 

 

[1]

(Mária Eckhardt) 

I would like to begin our commemoration with a long quote from Franz Liszt’s last will and testament, drawn up in Weimar on 
September 14th 1860, on the feast of the Exaltation of the Holy Cross, as he was preparing to leave the city after he had resigned 
from working for more than a decade as a court conductor; he was preparing to get married and finally settle down somewhere 
else. He knew what an important turning point this would be in his life, which is why he drew up his will, beginning it with a 
retrospective section in the opening part: 

“My best thoughts and actions over the past twelve years I owe to her whom I have so dearly wished to call by the sweet name of 
wife, a wish that human malignity and the most deplorable chicanery have so far obstinately prevented – to Jeanne-Elisabeth-
Carolyne, née Iwanowska. 

I cannot write her name without an ineffable thrill. All my joys are from her, and all my sufferings go to her to be appeased. Not 
only has she become associated and completely identified with my existence, my work, my worries, my career, helping me with 
her advice, sustaining me with her encouragement, reviving me with her enthusiasm and with her unimaginable prodigality of 
attentions, anticipations, wise and gentle words, ingenious and persistent efforts; more than that, she has often renounced herself, 
abdicating whatever there is of a legitimate imperative in her nature, the better to bear my own burden, which she has made her 
wealth and her only luxury!! 

I kneel before her in thought in order to bless her and render thanks to her as my guardian angel and my intercessor with God; 
she who is my glory and my honour, my forgiveness and my rehabilitation, the sister and the bride of my soul! [---]If [---] there 
were to survive something of my musical toil (to which I have applied myself with an overriding passion for the last ten years), 
let it be the pages in which Carolyne has the greatest share because the inspiration of her heart! I beg her to forgive me for the 
inadequacy of my artistic legacy, as well as the still more distressing insufficiency of my good intentions intermingled with so 
many shortcomings and disparities. [---]If I continue to remain on this earth for some time, I vow to strive to become better, to 
diminish my failings, make amends, to acquire more moral stability, and to neglect nothing in order to leave behind a reputation 
of some good example.” [2]  
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Who was this woman whom the 49-year old Liszt commemorated in his last will with such marvellous sentences, and 
whom he hoped would soon be his wife? 

Carolyne – I outline the biography of her young years based upon Alan 
Walker’s summary[3] – was born on February 8th 1819 at Monasterzyska, 
in the home of her maternal grandfather, into a Roman Catholic family, 
as the daughter of an immensely rich Polish landowning couple. She 
was the only child of her parents, Peter Iwanowski and Pauline 
Podowska. She was only eleven years old when her parents separated, 
and while her extremely beautiful mother lived a grand social life in 
Vienna and in various fashionable western baths, Carolyne stayed at the 
Podolian estate with her eccentric book-loving father, who treated the 
young girl almost as an adult. This was the origin of Carolyne's 
comprehensive erudition, her interest in philosophy and the arts, her 
inclination to keen debates, her heavy smoking, her lack of traditional 
femininity (the female element in the house was only represented by 
Madame Patersi de Fossombroni, a French governess, whom Carolyne 
respected and to whom she later entrusted the education of Liszt's 
daughters). The father introduced his daughter to financial and 
property management as well as business affairs, and she proved to be a 
hardworking, persistent and capable pupil. But it was also this loving 
father, Peter Iwanowski, who selected a prospective husband for her 
daughter, a distinguished man of good social position, Prince Nicholas 
von Sayn-Wittgenstein, a 24-year-old Protestant captain of the cavalry 
in the service of the Russian Tsar, aide-de-camp of the governor in 
Kiev. The 17-year-old Carolyne  rejected her suitor three times before 
finally giving in to her father's will. From the forced marriage, which 
was contracted after a public slap in the face, a little girl was born on 
February 18th 1837, Princess Marie von Sayn-Wittgenstein. However, 
the couple lived separately from almost the very beginning: Prince Nicholas in Kiev and Princess Carolyne with her little 
daughter in Woronince, a rural estate with a castle and a chapel, which she had received as a dowry from her father. In 
1844, when her father passed away unexpectedly, Carolyne inherited all of his huge estate and continued to manage it with 
great expertise and effort – something that was indeed unique for a woman at that time. 

From here on I shall not go into more such details, as of course the most important part of our commemoration today will 
be the music, but I needed to say all this to help us understand why the shared life of Liszt and Carolyne happened the way 
it did. 

They first met in early 1847 in Kiev, during Liszt’s concert tour in the territory of today’s Ukraine, then for the most part 
belonging to Russia. (We recently published a study by a Ukrainian music historian, Liudmyla Volska, about this tour in our 
issue No. 34, with a lot of new data and information – including so far unknown details about the encounters of Carolyne 
and Liszt and the interlacement of their life paths.)[4] What primarily captured Carolyne in Liszt’s personality, was not the 
piano virtuoso, but rather the composer and his special individuality. Probably she fell truly in love the first time in her life, 
and during their meetings and lengthy conversations she soon conceived the idea of helping this man as much as possible to 
have his life devoted to his true vocation: composition. He must be granted tranquillity, and a loving, spiritually worthy 
environment; and also be led back to the Church from which he had moved away during his virtuoso life – even if he never 
lost his faith in God. Already in February she invited Liszt to her estate in Woronince (under the pretext of celebrating her 
daughter, Princess Marie’s 10th birthday), and they agreed then that Liszt would stay on the estate for a longer time after the 
concerts he was to give in Odessa and in the neighbouring areas after his journey to Turkey, and before he settled in 
Weimar permanently to accomplish his duties as a court conductor not only symbolically, with a couple of concerts, but 
now on a permanent basis.  

They met just at the right moment: Liszt and his first partner, Countess Marie d'Agoult (the mother of their three children, 
who never wanted to be Madame Liszt) had broken up three years earlier. Liszt had already begun to feel his virtuoso 
lifestyle to be irksome, and  ad long cherished a plan to change his life completely, so that he could finally work on his long-
maturing great musical compositions and sets of pieces. Carolyne, having turned much of her wealth into cash, left Russia in 
secret with her eleven-year-old daughter in the turbulent early spring of 1848, and settled down in Weimar to live close to 
Liszt and marry him as soon as possible after the dissolution of her forced marriage and the expected removal of 
ecclesiastical barriers. Her move, of course, caused a sensation in high society, and not really benign rumours reached Liszt's 
mother in Paris, too. I would like to quote from one of Liszt's undated letters, written to his mother about one year later, 
between February 13th and March 8th 1849: 
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“I am very pleased with the gracious feeling and respectful friendship my Mother has shown towards the Princess. - Your 
maternal instinct does not deceive you about her, and as you’ll get to know the princess more and more, your admiration for 
her extraordinary intelligence and your love for the sublime and infinite tenderness of her big heart will only grow ... 

I do not know in which context Princess G[agarin] told you that Princess W[ittgenstein] was not beautiful. Occasionally 
please communicate it to your friends and acquaintances that I have my bearings quite well in the questions of beauty 
myself, and that Princess Wittgenstein is beautiful, indeed very beautiful, having the significant and invincible beauty that 
the splendour of the soul alone can give the face and the details of the body –  

If I am given the honour to introduce her as my wife this year in Paris, I am convinced that it will be a sensation and that 
the views of the Parisian elite will correct the stupid judgments that some rude peasants are spreading.” [5] 

Unfortunately, Liszt was not given the satisfaction he was hoping for according to this letter. To summarize briefly, Liszt 
and the Princess lived together in Weimar from 1848 to 1860, in a continuous struggle with changing fortune for the civil 
and ecclesiastical dissolution of the Princess's marriage. Although this relationship immediately prompted the disapproval of 
the strait-laced Weimar citizens, the Princess initially enjoyed the support of the Grand Duke's court at least. However, 
when it turned out that the Wittgenstein family was leaving no stone unturned to hinder the dissolution of the forced 
marriage, Carolyne over the years was more and more compelled to endure increasing humiliation from all sides. At the 
same time, she truly established a worthy intellectual environment for Liszt in their shared home, the Altenburg, and the 
thirteen years they spent together resulted in one of Liszt's most productive periods, including the composition of many 
new masterpieces (such as the Sonata in B minor, the Gran  Mass, Psalm No. 13, the symphonic poems) or the finalization of 
former works and sets of pieces (such as the Transcendental etudes, Paganini etudes, Hungarian Rhapsodies, the first two 
volumes of Années de pèlerinage and the Piano Concertos in E flat major and A major). 

Many writers describe Princess Carolyne as a self-important blue-stocking, a hard to bear, forceful person who lacked not 
only beauty but also taste and moderation, and who was tiresome and annoying to her surroundings, including Liszt 
himself. I do not wish to idealize her, as she was indeed prone to exaggeration, as is demonstrated by her extensive, largely 
unpublished letters and, most of all, her literary works. She was aware of the unattractive character of her extreme nature 
herself, which she described in a harrowing letter on November 4th 1859, when she first celebrated her name-day in 
Weimar without her recently married daughter who had moved to Vienna, and moreover suffering from illness.[6] She 
wrote to Marie that she had always been grateful for the gift of life, and had never wished she had not been born, however 
“from my early childhood, I felt the conflict between my soul and my body, my pursuit of harmony, and the lack of 
harmony in my person, […] I felt how little my passionate activities with material issues and my concerns were in 
agreement with my only passion for God and Eternity, […] this unfortunate blend of Martha and Mary[7] in one person […] 
has been trying for me and makes it difficult for others to love me. I know I'm good, but I'm not lovable […] No one warms 
themselves at the heat of my heart, they say it burns them. […] There are only two people who do love me with clemency 
and goodness – you know who they are.” [8] 

After the marriage of Princess Marie von Sayn-Wittgenstein and Prince Constantin von Hohenlohe-Schillingsfürst (aide-de-
camp and later marshal to Emperor Franz Joseph), the Hohenlohe-Schillingsfürst family joined those who shared the 
interest of impeding the marriage of Carolyne and Liszt – after all if the first marriage with Prince Nicholas von Sayn-
Wittgenstein was invalid, then Marie was an illegitimate child! Thus, a last minute appeal against the decision annulling the 
previous marriage led to the cancellation of the wedding to be held on Liszt’s 50th birthday in Rome. Carolyne settled down 
permanently in Rome, and although the shared life of her and Liszt was never to be restored, their deep friendship and 
human relationship remained intact. Liszt knew exactly how much he owed to Carolyne's persistent encouragement and 
self-sacrificing love, and just as in a real marriage, he kept in touch with her even as the princess caused him more and more 
trouble. That is to say, Carolyne worked obsessively on her various books, including her critical work of twenty four 
extensive volumes dealing with the crisis of the church, and she also interfered in a very unfortunate manner with the 
revision of  new editions of Liszt’s books about Chopin and the Gypsies and their Music in Hungary – she caused several 
attacks on the books with this activity, but Liszt stood his ground firmly and never betrayed her. Another painful point for 
Liszt was the profound conflict between Carolyne and the Wagner-Cosima couple, and also the fact that the princess fell 
into a tense relationship at one point even with her own daughter, Marie Hohenlohe, whom Liszt loved and highly 
esteemed. It is interesting to note that from her solitude in Rome, which was interrupted only by the elderly Liszt’s annual 
long stays in Rome, Carolyne followed the developments of Liszt's life in Hungary as well. Her extensive correspondence 
with Liszt's Hungarian friends: Baron Antal Augusz and Archbishop Lajos Haynald of Kalocsa, preserved in the National 
Széchényi Library's Music Department and in the Liszt Ferenc Memorial Museum, demonstrates how much she worried 
about Liszt's physical and spiritual needs – of course she would most of all have liked to keep him at her side; but by this 
time Liszt’s life had taken another direction. 
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In his last will and testament of 1860, which I mentioned at the beginning of my commemoration, Liszt appointed Carolyne 
as his residual legatee (his own daughters received their portion of their inheritance at their respective marriages), and he 
never changed it later, so the will did come into effect when Liszt died in Bayreuth on July 31st 1886. Receiving the news of 
his death, Carolyne took to her bed and never recovered. She survived Liszt by just a few months: she died in Rome on 

March 9th 1887, in the loving arms of her only daughter. After her death, Princess Marie von Hohenlohe-Schillingsfürst 
became the owner of the Liszt heritage, and she presented this immense property to Weimar, and soon, with the 
cooperation of the Grand Duke, a museum was opened in Liszt's apartment there, the Hofgärtnerei. Later on, the two of 
them were responsible for the launching of the first Liszt complete edition at the Breitkopf and Härtel publishing house in 
Leipzig (1907-1936), which, although it remained incomplete, gave a huge boost to the introduction of Liszt's musical 
compositions tothe public with its 35 volumes. Carolyne would have been happy to see her daughter make up for some of 

the loss that the Sayn-Wittgenstein and Hohenlohe-Schillingsfürst families had caused in her personal life by preventing 
her marriage. Since, as she declared so many times, the most important thing for her was that Liszt should properly develop 
his divine artistic talent, thus bringing both himself and others closer to Him from whom this talent came and towards 
whom all endeavours of a superior nature should be aimed. 

Now in what follows, we shall give the floor to music, namely to Zoltán Thurzó, a Hungarian pianist from Oradea, and I 
shall explain in just a few sentences how the pieces to be played are connected with Princess Carolyne von Sayn-

Wittgenstein, who was born 200 years ago. 

First we shall be presented with two movements from the piano cycle Poetic and Religious Harmonies (Harmonies 
poétiques et religieuses). Liszt worked on this composition for almost twenty years, with long interruptions, and finally 
published it in 1853 as a cycle of ten movements. He dedicated his work to "Jeanne Elisabeth Carolyne", that is to say the 
Princess. After a long pause, Liszt worked particularly hard on this piano series in Woronince, the princess’ estate, in 1847, 
even though he shaped the final cycle only a little later in Weimar. First we shall hear the opening movement, “Invocation”, 

inspired by Lamartine's poem, and then the fifth movement, “Pater noster”, which was actually conceived in a vocal form, 
and its choral version is among Liszt's earliest pieces of church music. 

The next item on the programme is something unusual: an album page that Liszt recorded for Princess Carolyne’s mother, 
the musical Pauline Iwanowska, whom he met during his first stay at Woronince, on the occasion of the young Princess 
Marie’s birthday. It is a well-formed tiny piece composed from the theme of one of his popular songs to Goethe's words, 
Freudvoll und leidvoll (Full of joy and full of sorrow), the manuscript of which is preserved on a separate sheet of 

manuscript paper inserted (actually stuck in at a later date) into an ornamental keepsake album that Liszt gave as a gift to 
the ten-year-old Princess Marie. In fact, the album also features four little piano pieces which Liszt composed on popular 
themes explicitly for Marie – they were published only in 2000, after the Goethe-Schiller Archive in Weimar managed to 
buy the precious album at an auction in 1999.[9] However, Liszt also dedicated a more serious set of longer piano pieces to 
Carolyne's daughter with the title Glanes de Woronince, which reflects the musical impressions of his long stay at and 
around the Woronince estate, and this was published  in 1849. After the album page we will hear this set of pieces. Its 

movements are: “1. Ukrainian ballad, dumka” – a set of variations on a melody attributed to a Cossack folk singer in the 17th 
century. “2. Polish tunes” – one of which Liszt had known before, and the other is actually a song by Chopin, which Liszt 
thought was a Polish folk song at that time, since the songs were only published  after Chopin's death. “3. Complaining, 
Dumka” – according to Liszt’s own notes he had encountered this melody performed by a blind girl, with an old man's 
bandura accompaniment, and it had a huge emotional impact on him. 

We mentioned previously that Carolyne was of Polish descent. Ever since his youthful years in Paris, Liszt had felt a deep 
sympathy towards the Poles, who did not even have an independent state at that time: one part of their country was under 

Russian rule and the other part belonged to the Habsburg Empire. Liszt had a close friendship with Chopin and many 
emigré Poles in Paris; he also showed his sympathy for the Poles in his concert tour of 1847; he visited Polish emigrés even 
in Turkey, as we learn in an interesting article by William Wright in an earlier issue of our journal,[10] and most recently in 
Volska's study. We know what a wonderful oratorio he composed on St. Elizabeth, the shared saint of the Hungarians and 
the Germans, and for the sake of Carolyne, he also intended to glorify St. Stanislaus, one of the eminent martyrs of the 
Poles. However, he never finished the Legend of St. Stanislaus (largely due to difficulties with the libretto), but a few parts 

were completed. These included two polonaises that Liszt composed in the early 1870s using well-known Polish melodies. 
Now we will hear the “2nd Polonaise” performed by Zoltán Thurzó. Liszt felt the polonaise, as a typical aristocratic Polish 
dance, close to himself, as he describes beautifully in his Chopin-book, and this is not the only polonaise among his works.  
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The rhythms of the mazurka, the other typical Polish dance, appear in the final piece of his 12-movement composition, the 
Christmas Tree (Weihnachtsbaum) cycle, also from Liszt’s old age, in the "Polnisch/Polish" movement, which actually gives 
the impression of a nostalgic reminiscence. This will be the next piece on the programme after the “2nd Polonaise” from St. 
Stanislaus. 

As a worthy finale to our long memorial concert, please welcome the closing movement of the Poetic and Religious 
Harmonies cycle, the “Cantique d'amour (Hymn of Love)”, which Liszt composed in reverence to Carolyne at the dawn of 
their love, and let us think with respect to this unusual woman with a rather unlucky fate who played such an important 
role in Franz Liszt’s life. 
 

NOTES: 
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[1] 

(Szalai András) 
 

A mai koncerten a cimbalom-szak hallgatói lépnek fel. A Liszt által alapított Zeneakadémián 1897 óta van cimbalom-
oktatás. 

A cimbalom immár több mint 140 éve alkalmas arra, hogy kitörjön kizárólag egy műfajból: több mint 100 éve a klasszikus 
zenei előadó-művészet része, szívesen alkalmazza a kortárs zene és a jazz is.  

 
A cimbalom a reneszánsz és a barokk határán 

Mindenekelőtt fontos egy-két felvetéssel élnem arról, mi az, ami miatt az összeurópai zenekultúrában már régóta jelenlévő 
és alakuló cimbalom (előd- és rokonhangszereit is beleértve) sokáig nem rendelkezett saját irodalommal. 

A középkorban és a reneszánsz hajnalán majdnem mindenütt felbukkan Európában ez az ázsiai eredetű hangszer, amelynek 
európai megfelelője, a pszaltérium már jóval korábban ismert volt.  Népszerűségük nagyon gyorsan elterjedt a használati-
élvezeti zenék, tehát a népi- és szalonzenék „töltelékhangszereként” – gyakorlatilag a harmónia és hangzás kitöltését a 
dallam és a basszus-hangszerek között, a continuo szerepét töltötték be. A cimbalom komolyabb, önállóbb feladatot azonban 
nem kapott – még akkor sem, ha ezen műfajokból kilépve, a késő reneszánsz és a kora barokk klasszikus zenében is jó 
néhány példa akad megjelenésére, főként Itáliában, leginkább alkalmi kompozíciókban. Chaconne-okra és egyéb (félig 
megírt, félig improvizatív) műfajokra, kisebb versenyművekre, szonátákra gondolok. Ezekben a cimbalom, pontosabban 
annak helybeli rokona, a salterio prominensebb, akár szóló funkciót is kaphat. Mégis elsősorban continuo szerepe a jellemző, 
melynek példáján, olyan jelenleg működő olasz régizene együttesek használják a salterio rekonstruált változatait, mint a 
L’arpeggiata vagy az Il giardino armonico. 

 

1. A szerző 2018. november 28-i előadásának szerkesztett változata 
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Pantaleon Hebenstreit újításai 

A hangszer első jelentős megreformálója a német földön élt cimbalomjátékos, Pantaleon Hebenstreit (1667-1750) volt, aki 
művészetével számtalan híres és kevésbé híres zeneszerző érdeklődését keltette fel. Köztük volt közeli ismerőse, Wilhelm 
Friedemann Bach, de Telemann, Kuhnau és lehetséges, hogy Johann Sebastian Bach is. Sajnos még Hebenstreit hatására sem 
készültek „igazi” cimbalomdarabok, bár ő maga természetesen saját kompozícióit adta elő.  

Nem szeretném kikerülni azon művek sorát, amelyeket a XVIII. századig bezárólag egészen kiváló zeneszerzők – mint 
Vivaldi, Gluck, Monza, Jommelli vagy akár Leopold Mozart – előkelő helyeken cimbalomra komponáltak. Ezekben akár 
szólóban vagy egy együttes részeként is használják a hangszert, s nyilván nem tették volna Pantaleon Hebenstreit és 
tanítványainak léte és hatása nélkül. 

A bécsi klasszicizmus idején 

 Ezek a művek mégsem kifejezetten a cimbalom sajátosságait veszik kompozíciójuk alapjául, sokkal inkább egy kor 
stílusjegyei határozzák meg tartalmukat. Meggyőződésem, hogy nem is nagyon volt más lehetőségük. A cimbalom, mint 
hangszer, akkori állapotában valószínűleg nem is lehetett alkalmas a szóban forgó darabok által (akár csak stilárisan is) 
támasztott zenei és hangzásbeli igények kielégítésére. Ennek alátámasztására szolgálhat az a tény is, hogy a bécsi klasszikus 
irányzat virágkorában a zeneszerzők sokasága nem alkalmazza a cimbalmot – ellentétben olyan hangszerekkel, amelyek 
negyedakkora népszerűségnek sem örvendtek, és európai múltjuk sem mutatott akkora ívet, mint a cimbalom története. 

 A cimbalom pedig egyre népszerűbb lett a népi együttesek és szalonzenekarok részeként. A XVIII. századtól az elsősorban 
népies műzenét játszó cigányzenekarok egyik legfőbb résztvevője volt.  

 A klasszikus zenében való ritka alkalmazása ellenére a hangszer történetét folyamatosan végigkíséri a roppant erős 
érdeklődés jelenléte, mely a XIX. századtól kezdve csak fokozódik. Ez pedig egészen odáig vezet, hogy e század második 
felében megtörténik a cimbalom radikális átalakítása, megújítása a klasszikus zenében való jobb alkalmazhatóság irányába.  

A cimbalom a zenei romantika korában. Liszt Ferenc érdeklődése és „cimbalomműve” 

Liszt Ferenc életműve bizonyíték arra, hogy ez a világlátott, koncertező zongoraművész-zeneszerző milyen érzékeny volt 
minden újra és különlegesre, ugyanakkor mennyire becsben tartotta az értéket képviselő régit. Érdeklődése garanciát 
jelentett ezen értékek jelentőségére. Ha valami elhatározásainak, figyelmének körébe került, a tőle telhető legnagyobb 
erőfeszítések megtételére volt képes azok érvényre juttatásához. 

Érdeklődésének egyik központi témája volt a – sokáig általa is magyar népzenének hitt – népies műzene: a magyar nóta, a 
verbunkos zene. Igazi alkotó-előadóként részletesen figyelemmel kísérte ezek előadását és előadóit, a magyar cigányokat. A 
hangszerek közt pedig külön figyelmet szentelt a cimbalomnak. 

 

A képen apai nagyapám, id. Szalai József zenekara látható, ő a kép bal szélén áll. Liszt a középen látható, asztalra fektetett 
cimbalom típusával találkozhatott. / This photograph features the ensemble of my paternal grandfather, József Szalai Sr., 
first from the left side. Liszt probably met the type of cimbalom in the middle of the picture, placed on the top of a table. 
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Az ő nevéhez fűzödik az első, általam romantikusnak tekintett 
cimbalomdarab is. Igaz, nevezzük ezt inkább „fiktív 
cimbalomdarabnak”, ugyanis a XI. magyar rapszódia 
zongorára íródott. Liszt első tizenöt magyar rapszódiáját 1848 
és 1853 között írta, tehát a későbbi cimbalomreform előtt jó 
húsz évvel. Mégis arra sarkallta a hangszer még ebben az 
állapotában is, hogy saját zenei képet adjon róla.. 

A XI. magyar rapszódia legnagyobb része olyan, mint egy 
szóló cimbalom-improvizáció, melyet időnként a banda többi 
tagja kísérettel lát el. Liszt az első ütemben jelzi a zongorán 
való előadás módját: quasi zimbalo, tehát úgy, mintha 
cimbalom lenne. A bevezetés egyszólamúsága, finom tremolói, 
akkordjátéka, de még regiszterhasználata is megegyezik a 
cimbaloméval. Még a cimbalmos lehetséges előadásmódjait is a 
darabba komponálta Liszt: rövid arpeggio indítások, melyek 
átzengik az utána következő hangok lassan induló, majd 
fokozatosan gyorsuló futamait, tremolóit; ugyanezek az 
említett kísérettel ellátott, jól hallható változataival.  
Lehetetlen cimbalmon eljátszani – a zongoristának mégiscsak 
10 ujja van a cimbalmos 2 verője ellenében.  

Az improvizatív jellegű bevezetőt verbunkos-forma követi, 
tehát a Lassú és Friss. Itt már egyértelmű, hogy más hangszerek 
vennék át a vezető szerepet, a cimbalom pedig kíséretet 
játszana hozzá. Ám Liszt zongorás faktúrájából a darab végéig 
világosan kiderül, melyek azok a pontok, ahol rövid kadenciák, 
vagy jellegzetes futamok erejéig előtérbe kerülne a cimbalom.  

Liszt számos zongoraművében szerepelnek cimbalomszerű elemek, ezek továbbra is a rapszódiákban jelentkeznek 
legtöbbször. Több rapszódia jóval későbbi szimfonikus zenekarra hangszerelt változatában találhatunk cimbalmot, ezek 
hangszerelését azonban eredetileg nem Liszt, hanem Doppler Ferenc készítette – igaz, hogy Liszt később részben jóváhagyta, 
részben pedig alaposan átdolgozta. Eredeti cimbalomszólamot bár találunk tőle, a hangszert csak korlátozott szereppel, 
tetszés szerinti használathoz juttatja. 

Liszt érdeklődése – a népies műzenén keresztül – még az ázsiai eredetű, itthon nyakba akasztva használt, zengő-zúgó 
cimbalom iránt ébredt fel. De később jelen volt a magyar cimbalom mai alakjának születésénél, egyben az első hangszer 
bemutatóján, ld. az alanti képet („Az első pedálczimbalom bemutatása 1874-ben”).  
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Kevés olyan hangszer van, amelynek első bemutatásához pontos évszám köthető: 1874-ben mutatja be az első 
pedálcimbalmot Schunda Venczel József (1848-1923) cseh származású hangszerész Budapesten. Schundát már 1860 körül 
foglalkoztatta a hangszer megújításának gondolata. Több mint 10 évig kísérletezett, az első próbálkozásnál (még pedál 
nélkül) elkészített hangszerét Erkel Ferenc már 1861-ben alkalmazta operájában, a Bánk Bánban (fia, Erkel Sándor játszott 
cimbalmon). Liszt figyelemmel kísérte a hangszer fejlesztését, kölcsönösen tisztelték egymást Schundával. 

Schunda 1873-ban a bécsi világkiállításon mutatta be a teljesen megújított hangszer első változatát, 1874-ben pedig Pesten a 
végleges úgynevezett pedál-cimbalmot. A pesti bemutató a hazai zenei élet legkiválóbb alakjai, köztük Erkel Ferenc és Liszt 
Ferenc előtt történt.  

Schunda legfőbb újításai között tartjuk számon, hogy lábra állította a hangszert, megnövelte hangterjedelmét és kiküszöbölte 
a hangzás egyenetlenségeit a hangok jobb elrendezésével. Nagyobb zengőszekrénnyel és erősebb felépítéssel nagyobb hangot 
biztosított neki, tökéletesítette a hangolás lehetőségét, valamint a hangok összezúgására megalkotta a cimbalom 
pedálszerkezetét. 

Schunda így írt a bemutató után: 

„Most sikerült nekem hosszas tanulmány és sok kísérletezés után a pedálos czimbalmot feltalálnom; ez volt az alapja, hogy a 
czimbalom önálló jogosultsággal bíró hangszerré lett. Ekkor már bemutathattam alkotásomat egy kiváló művészkörnek, 
amelynek tagjai: Liszt Ferencz, Erkel Ferencz, Richter János, Erkel Sándor, Erkel Gyula, id. Ábrányi Kornél, Huber Károly 
és Allaga Géza voltak. Ők a rekonstruált hangszernek egyértelmüleg szép jövőt jósoltak és engem további kitartásra 
buzdítottak. Liszt Ferencz, ki a czimbalmot még régebbi köntösében is kedvelte, melegen szorított velem kezet és ezekkel a 
szavakkal tüntetett ki: „Ön a czimbalommal szemben azt az epochalis érdemet vívta ki, amit Erard a hárfával. Mind a ketten 
két ősi hangszert ragadtak ki az ezredéves pongyolaságból és megadták nekik a szalon-, hangverseny- és zenekari képességet. 
A magyar nemzet és a magyar zeneirodalom örök hálára van Ön iránt kötelezve; üdvözlöm önt a magyar zeneművészet 
nevében." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000. cimbalom   – koncert a Vígadóban Allaga Géza szervezésében – Liszt jelen van. A 2000. cimbalomra üdvözletét küldi, 
valamint támogatja nemzetközi bemutatását, királyi udvarokba, világkiállításokra (Párizs, Trieszt) ajánlja be Schundát és 
hangszerét. Barátját, Allaga Gézát (1841-1913) javasolja egy cimbalomiskola megírására, amelyet Schunda fog majd kiadni  –  
az alábbi levél tanusága szerint ő hozta össze a hangszerkészítőt a zeneszerzővel: 

„Igen tisztelt Uram. Ábrányi barátunk holnapra (kedd) át fogja adni Önnek és Allaga úrnak meghívómat. A találkozás órája 
10 óra körül Wieniawszky hangversenye és a színház előadás után; ad líbitum 10 óra előtt vagy után. Elvárom Önt és Allaga 
urat, valamint a fényes czimbalmot. Hétfő, február 26-án 1877. Barátságos tisztelettel, Liszt.” 

Allaga Géza, az operaház csellistája, zeneszerző, Liszt egyik kottamásoló segítője, 1890-től a Nemzeti Zenede tanára 
megtanul cimbalmozni, pedagógiai műveket (koncert-etűdöket) komponál, átiratokat készít. Schunda által publikált, 
Lisztnek dedikált cimbalomiskolája 4 kiadást ér meg. (Édesapám is ebből az „öntanításra alkalmas” cimbalomiskolából tanult, 
falun, lámpa mellett; fel is vették a Zeneakadémiára Rácz Aladárhoz.) 

Az új cimbalom lassan kiszorította a régi konstrukciókat mind a népzene, mind a műzene terén.  Elterjedésével divattá vált 
cimbalmon játszani a magasabb társadalmi rétegek között is, elsősorban a polgári szalonokban. Olyan népszerű volt a 
cimbalom, mint manapság a gitár. Allaga Géza cimbalomiskolájának, etűdjeinek, átiratainak, tanításának és tanítványainak 
köszönhetően szinte nem volt olyan magyar család, amelynek legalább egy tagja ne játszott volna cimbalmon.  
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Schunda Venczel József A Schunda cimbalom 
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Ám egy valami mintha még mindig nem változott volna. Zenei tartalomban a cimbalom továbbra sem lép ki a népies 
műdalok esetleg sanzonok, szalonzenék világából. Az igazán tekintélyes zeneszerzőket továbbra sem eléggé inspirálja művek 
megírására (a hangszer iránti különleges érdeklődése ellenére még Liszt sem írt önálló eredeti művet cimbalomra). Nincs 
ugyanis olyan kvalitású, cimbalmon játszó előadóművész, akinek léte a legszorosabban összefüggne hangszerével, aki éppen 
ezt az inspiráltságot tudná átadni mind zeneszerzőnek, mind hallgatónak. Így esély sincs más repertoár megjelenésére 

A cimbalom helyzete ily módon tehát változatlan mindaddig, amíg egy magyar cimbalmos és egy orosz zeneszerző Genfben 
nem találkozik…  

Az 1910-ben, húszas éveinek közepén járó Rácz Aladár (1886-1958) a Párizsba érkező magyar szórakoztató zenészek, köztük 
cimbalmosok egyikeként jelenik meg a francia fővárosban. Teszi ezt legfőképp jobb pénzkereset reményében, s valószínűleg 
nagyfokú, mindenre kiterjedő kíváncsisága csillapítására. Egyik nap még Pesten játszott – az egyik legpatinásabb kávéház, az 
Emke cigányzenekarának tagjaként, – másnap már a Párizs felé tartó vonaton ült, újabb zenészek társaságában. 

Rácz Aladár és Igor Stravinsky találkozására mégsem Párizsban, hanem pár évvel később, 1915-ben, Genfben kerül sor. A 
háború kezdetével mindketten elhagyják Párizst, és a politikailag semleges Svájcba költöznek. Innentől kezdve az orosz 
zeneszerző – saját bevallása szerint is – beleszeretett a cimbalomba. Rácz Aladár játékának pedig legnagyobb csodálójává 
vált. Segítségével cimbalmot vásárolt, amellyel gyakorlatilag minden pillanatban együtt élt. Közösen javították, közösen 
alakították a hangszert. Stravinsky jó néhány órát vett Rácz Aladártól, hogy  cimbalmozási tudását gyarapítsa. Kereste a 
hangszer megszólaltatásának legkülönbözőbb formáit, élvezte változatos hangszín-lehetőségeit. 

Sokan ismerik Rácz Aladár nyilatkozatát Stravinsky-val való találkozásáról, kevesebben Stravinskyét, aki 1935-ben 
megjelent önéletrajzában így emlékszik vissza kettejük első találkozására: 

„Egy genfi étteremben akkoriban egy kis vonószenekar játszott, s a hangszerek között volt egy cimbalom is, melyen kiválóan 
játszott egy magyar művész, Rácz Aladár, akiből azóta igen megbecsült virtuóz lett. Beleszerettem a cimbalomba, nagyon 
tetszett egyszerű és telt sonoritása s a muzsikus közvetlen kapcsolata a húrokkal – ujjai között tartott pálcikákkal játszott a 
húrokon –, de még a hangszer trapéz alakja is. Szerezni akartam egyet magamnak, és megkértem Ráczot, segítsen, 
érdeklődjék genfi kollégáinál. Csakugyan ajánlott egy öreg magyart, aki eladta nekem egyik hangszerét.  

Nagy boldogan Morges-ba szállíttattam, s hamarosan annyira megtanultam játszani rajta, hogy megkomponálhattam a Róka 
kis zenekarába beállított cimbalom szólamát.” 
 

Kodály és Bartók a cimbalomról  

Bartók Béla és Kodály Zoltán érdeklődése a cimbalom iránt viszonylag későn jelenik meg zeneszerzői munkásságukban. A 
századforduló első évtizedében, tanulmányaik elvégzése után éppen azt a városi szalonkultúrát akarták maguk mögött 
hagyni, amelynek a cimbalom népszerű eleme volt. A hangszer – amely az átlagnál így is különlegesebbnek számított – azon 
zenei műfajok részese volt, amelyeket Bartókék vagy alapjaiban vetettek el, vagy további útkeresésükhöz nem kapcsoltak. 
Gondolok itt a századforduló magyar zeneszerzésében is hódító magyarkodó, vagy a Richard Strauss hatását mutató 
romantikusabb stílusra. Jónéhány zeneszerző ekkor készült darabjában találhatunk cimbalmot, szívesen alkalmazzák duók, 
kamaraegyüttesek részeként. 
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Allaga Géza és Cimbalom iskolája 
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A tanulmányaik során ebben a stílusban alkotó, majd nem sokkal később ezzel szembeforduló két zeneszerző más vizek felé 
evez. A vidék, a város forgatagától messzebb élő emberek zenéjét, zenei világát kezdték kutatni. Ez döntő változást hozott 
mindkettejük alkotói életébe. 

Bár a cimbalommal találkozhattak a népzene hangszerei között, elsősorban az énekes népzenét kezdték gyűjteni. Hangszeres 
dallamokkal úgyszintén foglalkoztak, melyek erősen hatottak alkotói stílusukra. A népzene hangszeres együtteseiben 
azonban a cimbalomnak – a már korábban említett módon, a magyar nóta játszáshoz hasonlóan – kiegészítő funkciója van. 

Úgy gondolom, hogy a cimbalom népzenei alkalmazása, valamint városi népszerűsége együttesen eredményezi, hogy Kodály 
– az 1910-es évek végén – cimbalmot használ a Móricz Zsigmond Pacsirtaszó című színművéhez komponált zenéjében („Fáj 
a szívem…”).  

Rácz Aladár – majd huszonöt éves Párizsban tartózkodása után – újra Magyarországon folytatta pályáját. Állandóan 
fejlesztette magát és repertoárját. Schunda típusú hangszerét folyamatosan alakította a szebb hang, a szebb játék érdekében. 
Ötletei között szerepelt a pedál tökéletesítése (további „kispedálok” alkalmazása), valamint a cimbalom belső szerkezetének 
finomítása a vékonyabb hangzás érdekében. Új verőtípusokon kísérletezett, melyeknek nemcsak az ütési felületét, de a 
markolatát is megváltoztatta. Ezek a módosításai mind a klasszikus zene lehető legsokoldalúbb megszólaltatására irányultak. 

Rácz Aladár hazatérésével elérkezettnek látta az időt tudásának, tapasztalatainak továbbadására. 1938-tól a Zeneakadémián 
tanít, ahol – a cimbalom szakon különlegesnek számító – „tantervével” jó ideig nem számíthat hozzá hasonló kvalitású 
érdeklődőre. Mégis, művészetére érzéketlen növendékek sorát próbálja bevezetni az általa felfedezett kincs rejtelmeibe. 

Ez az állapot egészen addig tart, míg meg nem jelenik az a két tanítvány, akik cimbalomjátékát és a klasszikus művészetet 
értékelni tudták. 1947-ben Gerencsér Ferenc (1923-1989), két évvel később Szalai József (1929-2014) tanul nála. Óráiknak 
légkörét nem lehet eléggé visszaadni. Szűnni nem akaró tudásszomjuk, szorgalmuk, tehetségük és egymást inspiráló 
gondolataik Rácz Aladár talán legboldogabb éveit jelentették. 

Tanítványai létrehozzák az első magyar cimbalomduót, a Gerencsér-Szalai duót, amellyel nagy sikerrel koncerteznek. 
Gerencsér Ferenc a Zeneművészeti Főiskola tanára, Szalai József az Országos Filharmónia szólistája lesz. Gerencsér Ferenc 
tanítványa Szeverényi Ilona, aki zeneakadémiai tanításban is követi.  

Kurtág György és a cimbalom a XX. század második felétől napjainkig 

Kurtág is beleszeret a cimbalomba: a XX. század második felében elsőként komponál cimbalom-műveket Szalai Józsefnek , 
majd Fábián Mártának. Hatására elképesztő mennyiségű hazai és külföldi zeneirodalma   lesz a cimbalomnak (a teljesség 
igénye nélkül: Pierre Boulez, Henri Dutilleux, Balassa Sándor, Csemiczky Miklós, Dukay Barnabás, Durkó Zsolt, Eötvös 
Péter, Farkas Ferenc, Jeney Zoltán, Kocsár Miklós, Kósa György, Lendvay Kamilló, Orbán György, Petrovics Emil, Ránki 
György, Sári József, Sáry László, Szokolay Sándor, Vajda János, Vidovszky László). 

Mindeközben a hangszer a XX. században is tovább fejlődik, Bohák Lajosnak és ifj. Bohák Lajosnak köszönhetően. A Bohák-
cimbalom igazi fogalommá válik a világban,  

Bohák-cimbalom 
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Rácz Aladár és tanítványai hangszeren történő újításait ifj. Bohák Lajos (1906-1984) cimbalomkészítő mester alkalmazza a 
cimbalom sorozatgyártása terén. Számos egyéb változtatás mellett összesen egy oktávval megnöveli a hangterjedelmet, a 
rugós pedál alkalmazásával biztosítja a hangfogók érzékenyebb alkalmazhatóságát, valamint a – Schunda által kifejlesztett 
gerendarendszer fölött, a húrlábak alatt elhelyezkedő – rezonátortető oldalsó megnyitásával nagyobb hangerősséget biztosít 
a hangszernek. Külsejére vonatkozólag szintén változtatásokkal él. 

Ez a hangszer alkalmasabbá válik a nagyobb koncerttermekben való előnyösebb használatra, zenekari szerepeltetésében 
markánsabb megjelenésére, valamint a régi és új művek pontosabb játéklehetőségére. Nagyszámú elterjedése pedig 
bizonyíték az új cimbalomra való igény jelenlétének. 

Ifj. Bohák Lajos cimbalmát szinte a végsőkig tökéletesítette tanítványa, Jancsó István, aki ezzel a cimbalom Steinway-
minőségét hozta létra. Jancsó István neve fogalom az egész hangszerkészítő szakmában, bármilyen hangszerről is legyen szó. 
Precizitásával, megalkuvást nem ismerő alaposságával, hangszereinek kidolgozottságával a valódi koncertcimbalom 
létrehozója.  

Végezetül annyit: ha visszatekintünk a cimbalom alakulásának mind alkotókat, mind előadókat, mind műveket érintő 
gyújtópontjaira, azt kell mondanom, bármely más hangszer megirigyelhetné ezt a rendkívüli pályafutást.  

 

[1]

(András Szalai)  
 

Students majoring in the cimbalom will appear on the podium in our concert today. The Music Academy founded by Liszt 
has been teaching this instrument since 1897. 

For more than 140 years now, the cimbalom has been able to break out of being alone in a single genre: for more than 100 
years it has been part of classical music performing, and is also used with pleasure by contemporary music and jazz. 
 

The cimbalom at the borders of the Renaissance and the Baroque 

First and foremost, I would like to make one or two suggestions as to why the cimbalom, which had long been present and 
developing in pan-European musical culture (including its predecessors and related instruments), did not have its own 
repertoire  for a long time. 

In the Middle Ages and at the dawn of the Renaissance, this instrument of Asian origina – whose European counterpart, the 
psaltery, had been well known before – appeared almost everywhere in Europe. Its popularity spread very quickly as the 
"stuffing instrument" of used and consumer music, that is, folk and salon music –  practically performing the role of 
continuo, the filling in of harmony and sound between the melody and the bass instruments. However, the cimbalom was 
not given a more serious, independent role – not even if we consider that apart from these genres, there are quite a few 
examples of its appearance in late Renaissance and early Baroque classical music, particularly in Italy, and especially in 
occasional compositions. I am thinking of the Chaconne and other (semi-written, semi-improvisational) genres, smaller 
concertos and sonatas. In these compositions the cimbalom, or more precisely its local cousin, the salterio, may receive a 
more prominent, even solo function. However, it is primarily the role of the continuo that remains characteristic, 
demonstrated by contemporary early music ensembles such as L'arpeggiata or Il giardino armonico, which use reconstructed 
versions of the salterio. 
 

New developments  by Pantaleon Hebenstreit 

The first major reformer of the instrument was Pantaleon Hebenstreit (1667-1750), a cimbalom player on German soil, who 
aroused the interest of countless famous and less famous composers with his art. Among them was a close acquaintance of 
his, Wilhelm Friedemann Bach, but also Telemann, Kuhnau and possibly Johann Sebastian Bach as well. Unfortunately, 
even under the influence of Hebenstreit, no "real" cimbalom pieces were composed, although he performed his own 
compositions of course. 

 

 

1. Edited version of the author’s lecture on November 28th 2018  
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I do not want to omit the series of works that were composed by eminent musicians – such as Vivaldi, Gluck, Monza, 
Jommelli or even Leopold Mozart – until the 18th century, giving a prestigious role to the cimbalom. They use the 
instrument either as a solo or as part of an ensemble, and obviously they would not have done this  without the influence of 
Pantaleon Hebenstreit and his pupils. 

In the period  of the Vienna classics 

These  works, however, do not explicitly take the characteristics of the cimbalom as the foundation of their composition, 
but are rather determined by the style features of a certain era. I am convinced though that they did not have very many 
other opportunities. The cimbalom, in the state it used to be in as an instrument at that time, was probably unable to meet 
the musical and acoustic requirements of the compositions in question (even stylistically). This may also be supported by the 
fact that in the prime of the Viennese classical style, a large number of composers did not use the cimbalom at all – unlike 
instruments that were far less popular, and whose European history was far less impressive than that of the cimbalom. 

Meanwhile, the cimbalom became increasingly popular as part of folk bands and salon ensembles. From the 18th century on, 
it has been one of the main instruments of Gypsy bands playing mainly folk-style composed music. 

In spite of its rare use in classical music, the history of the instrument is constantly accompanied by the presence of an 
extremely strong interest, which has only increased since the 19th century. And as a consequence, the second half of that 
century brought a radical transformation and renewal of the cimbalom, towards making it suitable for its better application 
in classical music. 

The cimbalom in the era of musical Romanticism – Ferenc Liszt’s interest and his “cimbalom oeuvre” 

Ferenc Liszt’s oeuvre is the evidence of how sensitive this globetrotting concert pianist and composer was to everything 
new and special, while respecting the old and traditional as far as it represented values. His interest was a guarantee of the 
significance of these values. When something came into the circle of his interests and determination, he was able to make 
the greatest effort to achieve it. 

One of the main topics of his interest was folk-style composed music – which he believed to be Hungarian folk music itself 
for a long time – such as the “magyar nóta” (Hungarian folk-style songs) and verbunkos (recruiting) music. As a true 
creative artist, he closely followed their performances and performers, the Hungarian Gypsies. And among the instruments, 
he paid special attention to the cimbalom. 

He is also the composer of the first cimbalom piece that I 

would consider as romantic. Well, let us call it rather a 

"fictitious cimbalom piece", because the 11th Hungarian 
Rhapsody was of course composed for piano. Liszt composed 

his first fifteen Hungarian rhapsodies between 1848 and 

1853, about twenty years before the second cimbalom 

reform. Even so, the instrument inspired him in its current 

state to present his own musical image of  it. 

Most of the 11th Hungarian rhapsody is like a solo cimbalom 

improvisation, sometimes accompanied by other band 

members. In the first bar, Liszt indicates the way in which it 

should be played on the piano: quasi zimbalo,. as if it were a 

cimbalom. The monotonic introduction with its fine 

tremolos, chord playing and even the register usage are the 

same as those of the cimbalom. Liszt even composed the 

cimbalom player’s possible performance styles into the piece: 

short arpeggio introductions that echo through the slow-

starting, then gradually accelerating runs and tremolos of the 

subsequent notes; and then variations with the above 

mentioned accompaniment. It is impossible to play it on a 

cimbalom – the pianist still has 10 fingers as against the 2 

sticks of the cimbalom player.  
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The improvisational introduction is followed by a verbunkos form, that is, Slow and Fresh. Here it is already evident that 
other instruments would take over the lead and the cimbalom would play the accompaniment. But it turns out clearly from 
Liszt's piano texture till the end of the composition, which are the points where the cimbalom would come to the forefront 
for short cadenzas or characteristic runs. 

There are cimbalom-like elements in many of Liszt's piano works, and they occur most frequently in the rhapsodies. The 
cimbalom appears in much later versions of several rhapsodies arranged for symphony orchestra, but these arrangements 
were originally made by Ferenc Doppler and not by Liszt – although Liszt later partly approved and partly revised them 
significantly. Even though we can find original cimbalom parts, it gives the instrument only a limited role and its use is 
optional. 

Liszt's interest was awakened – through folk-style composed music – by the rattling  and clashing cimbalom of Asian origin, 
in Hungary played hung around the neck of the musician. But later he was there at the birth of the present form of the 
Hungarian cimbalom, as well as at the presentation of the first instrument.  

There are only a few instruments whereof we know the exact date of their first introduction: József Venczel Schunda (1848-
1923), a Czech-born instrument manufacturer introduced the first pedal cimbalom in Budapest in 1874. Schunda had 
already been interested in the idea of modernizing  the instrument around 1860. He experimented for more than 10 years, 
the instrument (still without a pedal) he made at the first attempt was already used by Ferenc Erkel in his opera Bánk Bán  
(his son Sándor Erkel played the cimbalom) in 1861. Liszt followed the development of the instrument, and he and Schunda 
mutually respected each other. 

Schunda presented the first version of the completely reformed instrument at the World Exhibition in Vienna In 1873, and 
the final so-called pedal cimbalom in Pest in 1873. The presentation in Pest happened in the presence of the most 
prominent figures of Hungarian musical life, including Ferenc Erkel and Ferenc Liszt. 

Schunda's major innovations were that he placed the instrument on legs, increased its sounding range, and eliminated 
dissonances by a better arrangement of the notes. With a larger sounding cabinet and a stronger frame, he achieved greater  
volume; he also improved the capabilities of tuning, and created the cimbalom’s pedal structure to improve consonance. 

Schunda wrote after the presentation: 

“Now, after long studies and a lot of experimentation, I have succeeded in inventing the pedal cimbalom; this was the basis 
for the cimbalom to become an independent instrument. By this time I had already presented my creation to an excellent 
group of artists: Ferenc Liszt, Ferenc Erkel, János Richter, Sándor Erkel, Gyula Erkel, Kornél Ábrányi Sr., Károly Huber and 
Géza Allaga. They predicted a bright future for the renewed instrument and encouraged me to persevere. Ferenc Liszt, who 
liked the cimbalom even in its earlier form, shook hands with me warmly and honoured me by saying the following words, 
‘You have earned the same epochal merit with the cimbalom that Erard has with the harp. You both have taken  two 
ancient instruments out from their millennial neglect and have given them the capabilities to feature in salons, concerts and 
orchestras. The Hungarian nation and Hungarian musical repertoire owe you eternal gratitude; I welcome you in the name 
of Hungarian musical art."  
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Liszt was present at “The 1000th ciimbalom” – concert in the Vigadó, organized by his friend Géza Allaga (1841-1913). He 
sent his best wishes to the 2000th cimbalom, and supported  its international introduction, commended Schunda and his 
instruments to royal courts and world exhibitions (Paris, Trieste). He proposed to Allaga that he write a cimbalom tutorial 
to be published by Schunda – according to the following letter, it was he who introduced the composer to the instrument 
manufacturer:  

"Dear Sir, Our friend Ábrányi will present you and Mr. Allaga with my invitation for tomorrow (Tuesday). The hour of the 
meeting is around 10 pm after Wieniawski's  concert and the theatre performance; ad libitum before or after 10 o'clock. I 
expect you and Mr Allaga, and the brilliant cimbalom. Monday, February 26th 1877. Yours faithfully, Liszt.” 

Géza Allaga, a cellist at the Hungarian Opera Orchestra, a composer, one of Liszt's assistant copyists, and a professor at the 
National Conservatory of Music (Nemzeti Zenede) from 1890, learned to play the cimbalom, composed pedagogical works 
(concert etudes), and transcriptions. His cimbalom tutor published by Schunda and dedicated to Liszt went into 4 editions. 
(My father also learned in the evenings from this "apt for self-learning" cimbalom tutorial at home in his village, and he was 
actually admitted afterwards to the Music Academy to study with Aladár Rácz.) 

The new cimbalom slowly replaced the old constructions in both folk and composed music. With its dissemination it 
became fashionable to play the cimbalom among the upper classes, especially in bourgeois salons. The cimbalom was as 
popular as the guitar nowadays. Thanks to Géza Allaga's cimbalom tutor, his etudes and transcriptions, his teaching and his 
pupils, there was hardly any Hungarian family without at least one member who could play the cimbalom. 

The history of the cimbalom published by József Schunda 
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But it seems that something had still not changed. In terms of musical content, the cimbalom still had not left the world of folk-
style composed songs or perhaps chansons and salon music. The truly prestigious composers were still not inspired sufficiently to 
compose cimbalom works (in spite of Liszt's special interest in the instrument, even he did not write any independent original 
works for the cimbalom). And the reason is that there was no musician of sufficient quality playing the cimbalom, whose artistic 
existence was closely related to his instrument, and who could convey that inspiration to both the composer and the audience. 
This way there was  no chance for another repertoire to appear. 

Thus the situation of the cimbalom remained unchanged until a Hungarian cimbalom player and a Russian composer met  in 
Geneva… 

In 1910 Aladár Rácz (1886-1958), in his mid-twenties then, performed  in the French capital as one of the Hungarian musician-
entertainers, including cimbalom players. He was there mainly for the sake of earning a higher income, and probably to satisfy 
his high degree of curiosity in several areas. One day he was playing in Pest as a member of the gypsy band at Emke – one of the 
most traditional cafés – and the next day he was on a train to Paris with some new fellow musicians. 

Yet the meeting between Aladár Rácz and Igor Stravinsky did not take place in Paris but a few years later, in 1915, in Geneva. At 
the outset of the war, they both left  Paris and moved to the politically neutral Switzerland. From this point on, the Russian 
composer –  based on his own confession – fell in love with the cimbalom, and became the greatest admirer of Aladár Rácz’s 
playing. He bought a cimbalom assisted by Rácz and spent a lot of time with it. They repaired and modified the instrument 
together. Stravinsky took several lessons from Aladár Rácz to improve his cimbalom playing skills. He was constantly searching 
for the most various ways to play the instrument, and enjoyed its tonal opportunities. 

Many people are familiar with Aladár Rácz's statement about his encounter with Stravinsky, less known is how Stravinsky 
remembered their first meeting in his  autobiography published in 1935: 

“There was a small string orchestra at a restaurant in Geneva at the time, and there was a cimbalom among the instruments, 
which was played excellently by a Hungarian musician, Aladár Rácz, who has since become a highly respected virtuoso. I fell in 
love with the cimbalom, I really liked its simple and full sonority and the musician's direct relationship with the strings – he 
played the strings with small sticks in his fingers – and even the trapezoid shape of the instrument. I wanted to get one for myself 
and asked Rácz to help me inquire among his colleagues in Geneva. He indeed recommended me an old Hungarian who then 
sold me one of his instruments. I was very happy to transport it to Morges, and soon I learned to play on it insofar that I could 
compose the cimbalom part inserted into the small orchestra of Renard (The Fox).” 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
    

Kodály and Bartók on the cimbalom 

The interest of Béla Bartók and Zoltán Kodály in the cimbalom appears relatively late in their compositional  work. In the first 
decade of the century, after completing their studies, they wanted to leave behind exactly the urban salon culture that featured 
the cimbalom as its popular element. The instrument – which was even so considered peculiar above the average – was part of 
the musical genres that Bartók and Kodály were either trying to drop fundamentally or were simply not involved in their further 
quest for new ways. I refer here to the over-nationalist style prevailing among Hungarian composers at the turn of the century, 
or a more romantic style with the influence of Richard Strauss. We can find the cimbalom in the compositions of several 
musicians at this time, willingly used as part of duos and chamber ensembles. 
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Rácz Aladár Cimbalom verő 
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The two musicians composed in this style during their studies, but soon afterwards turned their back on it and sailed 
towards other islands. They began to explore the music and musical world of people living in the countryside, farther afield 
from the bustle of the city. This brought a decisive change in their creative vision. 

Although they encountered the cimbalom among the instruments of folk music, they began to collect mainly sung folk 
music. They also worked with instrumental melodies, which strongly influenced their creative style. However, in the 
instrumental ensembles of folk music, the cimbalom has a complementary function, as we have already mentioned it in case 
of the folk-style Hungarian songs. 

I believe that the combination of applying the cimbalom in folk music and its popularity in the city jointly resulted in 
Kodály – in the late 1910’s – using the cimbalom in his music composed for Zsigmond Móricz's drama Pacsirtaszó (The 
Skylark’s Song) with the title “Fáj a szívem… (How My Heart Hurts ...)” 

Aladár Rácz continued his career in Hungary after staying in Paris for 25 years. He was constantly developing himself and 
his repertoire. He continuously made small changes to his Schunda-type instrument to achieve a better sound, and even 
more beautiful playing. His ideas included improving the pedal (using additional "small pedals") and refining the cimbalom's 
internal structure for a more refined sound. He experimented with new types of sticks, changing  not only the impact 
surface but also the grip. These modifications were all aimed at making classical music sound on the cimbalom as versatile as 
possible. 

When Aladár Rácz returned home, he felt it was time to pass on his knowledge and experience. He began teaching at the 
Music Academy from 1938, and with his “curriculum” – very individual to  the cimbalom faculty at that time – for a long 
time he could not count on having any pupils with a similar quality as himself. Still, he tried  to introduce a series of pupils 
not sensitive to his art to the mysteries of the treasure he had  discovered. 

This situation lasted until the appearance of the two pupils who were able to appreciate both his cimbalom playing and 
classical music. In 1947 Ferenc Gerencsér (1923-1989), and two years later József Szalai (1929-2014) joined his classes. The 
atmosphere of their lessons cannot be sufficiently reproduced: their relentless thirst for knowledge, diligence, talent and 
mutually inspirational thoughts meant perhaps the happiest years in Aladár Rácz’s life. 

His pupils created the first Hungarian cimbalom duo, the Gerencsér-Szalai duo, which gave many concerts with great 
success. Ferenc Gerencsér became a teacher at the Music Academy and József Szalai the soloist of the National Philharmonic 
Orchestra. Ferenc Gerencsér’s pupil, Ilona Szeverényi followed her professor in teaching at the Music Academy. 

György Kurtág and the cimbalom from the second part of the 20th century up until today 

Kurtág also fell in love with the cimbalom: he was the first to compose cimbalom works in the second part of the 20th 
century, first for József Szalai, and later for Márta Fábián. By that he sparked an incredible flow of Hungarian and foreign 
musical repertoire for the cimbalom (to name but a few of the composers without attempting to be comprehensive: Pierre 
Boulez, Henri Dutilleux, Sándor Balassa, Miklós Csemiczky, Barnabás Dukay, Zsolt Durkó, Péter Eötvös, Ferenc Farkas, 
Zoltán Jeney, Miklós Kocsár, Kamilló Lendvay, György Orbán, Emil Petrovics, György Ránki, József Sári, László Sáry, 
Sándor Szokolay, János Vajda, László Vidovszky). 

Meanwhile, the instrument was further developing in the 20th century, owing to Lajos Bohák and Lajos Bohák Jr. The Bohák 
cimbalom was becoming a genuine brand in the world. 

  The instrumental innovations by Aladár Rácz and his pupils were applied by Lajos Bohák Jr. (1906-1984) in the serial 
production of cimbaloms. Among several other changes, he increased the sounding range by a whole octave in total, and by 
applying a spring-loaded pedal he managed to make it possible to use the damper more sensitively. Moreover, by opening 
the resonator lid laterally – above the beam system developed by Schunda and below the string legs – he achieved greater  
volume for the instrument. There were also changes to the exterior. 

This instrument was to be better suited for use in larger concert halls and in a more effective way, a more prominent 
presence within the orchestra, and a more accurate playing of old and new compositions. And its proliferation on the 
market was the evidence of the need for a new cimbalom. 

Lajos Bohák Jr.'s cimbalom has been perfected to the very end by his student István Jancsó, who created the Steinway 
quality of the cimbalom. István Jancsó's name is a premium brand in the whole instrument making industry, no matter what 
instrument it is. With his precision, uncompromising thoroughness and sophistication of his instruments he is the creator of 
the true concert cimbalom. 

In conclusion, looking back on the focal points of the cimbalom’s development, whether in terms of composers, performers 
or compositions, I have to say that any other instrument might envy this extraordinary career. 
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Szeged – Prof. Kerek Ferenc pianist, music teacher, Music Faculty of Szeged University – 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. 

Szekszárd – Pintérné Fetzer Mónika teacher, Franz Liszt Art School – 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. 
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