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Az Operaház homlokzatát két nagyalakú szobor díszíti félköríves fülkében elhelyezve a kocsifelhajtó két oldalán. Balra 
Erkel Ferenc, jobbra Liszt Ferenc szobra áll. A pompázatos zenepalota Ybl Miklós tervei alapján épült, a szobrok Stróbl 
Alajos munkái. Mindkét szoboralak ül, Erkel maga elé tekint, Liszt az ég felé. Teljes okkal került ez a két szép szobor az 
Operaház homlokzatára. Erkel gyér előzmények után megteremtette és diadalra vitte a magyar operát, Liszt, a 19. század 
romantikus zenéjének nagy reformátora a nagyvilágot választotta működése színteréül. Erkel szívósan dolgozó, otthonülő 
természet volt – Bécsnél távolabb sosem jutott el -, Liszt fényes diadalokat aratott egész Európában, s az önmaga által 
többször hangsúlyozott magyarságával mérhetetlen dicsőséget szerzett a kis magyar hazának. Amint elképzelhetetlen a 
magyar opera és operajátszás Erkel alapvető és megszilárdító munkája nélkül, az általános zenetörténet sem képzelhető el 
Lisztnek a zene minden ágában kifejtett forradalmi, újító tevékenysége nélkül. 

Amikor szobraik 1884-ben az Operaház homlokzatára kerültek, Erkel és Liszt idős férfiak voltak már. Erkel 74, Liszt 73 éves, 
és mindkettőjüknél egyformán beköszöntött már a külvilág meg nem értésének, közönyének fájdalmas folyamata, amit 
zenetörténeti munkák „Liszt Ferenc, illetve Erkel Ferenc estéjének” szoktak nevezni. Öregségükre, kései kompozícióikban 
messze koruk előtt jártak, életüknek e szakaszában írt műveikre csak most kezd igazán figyelni a tudomány, sőt egyre inkább 
a közönség is. Az Operaház megnyitása (1884) után Liszt még két, Erkel kilenc évig élt. Mindkettőjüknek megadatott tehát, 
hogy szembenézhettek saját szoboralakjukkal, ha az akkori főváros legszebb palotája mellett vitt el az útjuk.  

A két nagy magyar mester élete több pontban metszette egymást, míg végül párhuzamosra fordult a zeneakadémián közösen 
eltöltött években. Az 1875-ben alapított intézménynek Liszt volt az elnöke, és Erkel az igazgatója. A két mester azonban 
jóval korábban ismerte és becsülte egymást. Nincs szándékunkban feleleveníteni valamennyi találkozásuk krónikáját. Most 
csak egy-egy képet villantunk fel párhuzamos életrajzukból. 

1823 májusát írjuk. Erkel Ferenc Pozsonyban a kiváló zeneszerzés-tanár, Klein Henrik tanítványa, és kosztos diákja. Mestere 
befolyásának köszönhető, hogy részt vehetett Liszt pozsonyi hangversenyén. Erkel akkor 13, Liszt 12 éves. Az Erkel 
családban erről a találkozásról keringett egy ízes adoma. A két zseniális gyermek találkozott. „Erkel megkérdezte Liszttől: - 
Na Franci, mi lesz veled? Abbahagyod a zongorázást? – Én nem, felelte Liszt. Van zongorád? – teszi fel a kérdést Erkel. – 
Egyelőre nincs. – Hogy akarsz hozzájutni? – Elmegyek papnak. – Na, légy nyugodt, nekem is lesz zongorám, ha másképpen 
nem, legfeljebb én is elmegyek papnak – fejezte be Erkel Ferenc.” Így jegyezte fel Szerdahelyi István, a gyulai Erkel Ferenc 
Múzeum néhai tudós igazgatója a kis történetet, aminek hitelességéért természetesen nem felelünk. 
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Liszt pozsonyi hangversenyének hatása alatt a kis Erkel rendíthetetlen szorgalommal szentelte magát zongora-tanulmányainak. 
Ezt olyan sikerrel tette, hogy a múlt század húszas éveinek végén Kolozsvárott (ma Cluj-Napoca, Románia) s más erdélyi 
városokban, a harmincas évek elején Pest-Budán adott hangversenyeinek kritikáiban már az ország legkiválóbb 
zongoraművészeként emlegetik személyét. 

Most ugrunk néhány évet az időben. Erkel a harmincas évek végén megkomponálja első operáját, az 1840-ben bemutatott Bátori 
Máriát, s ezzel megveti a magyar dalmű alapjait. E mű kevéssé ismert, illő, hogy kicsit bővebben foglalkozzunk vele. Egressy Béni 
szövegére készült, Dugonics András hason-című drámája alapján. Ám Dugonicsnak is voltak forrásai, spanyol és portugál 
színművek, amelyeknek főszereplője Iňez de Castro és német művek, amelyeknek hőse Agnes Berhauer. Dugonics András a két 
idegen hölgyet átkeresztelte Bátori Máriára, s a cselekmény idejét Könyves Kálmán király korára, helyét az akkori 
Magyarországra, Erdélyre tette. Ami a zenei megoldást illeti, bár Erkel sűrűn alkalmazza a magyar tematikát, a kor uralkodó 
stílusát, a verbunkost és a népes műdalt, operájának néhány jelenete mégis a Bellini-Rossini-Donizetti képviselte olasz bel canto 
operákra mutat vissza, de ezek a részek is magyarrá lényegülnek Erkel keze alatt. Ha a Bátori Mária még csak ígéret volt, akkor az 
1844-ben, ugyancsak Egressy Béni szövegére írt Hunyadi László már maga a beteljesülés, az első ízig-vérig magyar opera. Erkel e 
művében is vannak olaszos részletek, de csak az ellentábor: V. László, Cillei, Gara ajkán. Hunyadi László és hívei, anyja, Szilágyi 
Erzsébet, és a magyar tábort megjelenítő kórusok már színmagyar hangon énekelnek egy olyan zenei idiómában, ami a verbunkos 
és a műdal felsőbbrendű szintézise. 

A Hunyadi Lászlónak bőségesen vannak Liszt-vonatkozásai. Magyarországi tartózkodásainak egyikén, 1846-ban Liszt őszinte 
elragadtatással hallgatta meg Erkel operáját, és elhatározta annak külföldi előadatását. Sajnos, csak az első lépést tehette meg, a 
nyitány bécsi bemutatását, későbbi fáradozásai, éppúgy, mint Reményi Edéé, Thalbergé, Szemere Bertalané, és másoké, elakadtak. 
Ám az opera tovább foglalkoztatja Lisztet. Először a nyitányt szeretné átdolgozni zongorára, de megfelelő kiadó hiányában e 
tervéről letesz. Ekkor parafrázist ír a Hattyúdalra, és az opera egyik indulójára. Az u.n. Hattyúdal az opera legelőször elkészült 
részlete eredetileg zongoradarab, Erkel erdélyi barátjának és pártfogójának Brassai Sámuelnek, a tudós polihisztornak ajánlva, aki 
Erkel figyelmét először terelte a magyar zene felé. E zongoramű 1843-ban, egy évvel a Hunyadi László bemutatása előtt megjelent 
a Wagner József vezette zeneműkiadó cégnél. Tulajdonképpen két részből áll. Az első rész meditatív, búslakodó magyar 
verbunkos, benne Hunyadi László végzetének minden baljós előjele. A második, lírai rész visszatekintés László szerelmére, Gara 
Máriára. A zongoradarabot nagy tetszéssel fogadta a pest-budai zenekedvelő közönség, s a művet Erkel meghangszerelte és 
beépítette a Hunyadi László partitúrájába, a menyegző és a börtönkép közzenéjeként. 

Liszt átírta zongorára a Hattyúdalt és az opera egyik részletét, feltehetően a gyászindulóját 1847 óta hangversenyein néhányszor 
előadta. A mű a Raabe-jegyzékben a 160. számon szerepel. Tudomásunk szerint mindeddig nem adták ki, kézirata Weimarban 
található.[1] 

Az 1844-es év Erkel életének legsikeresebb esztendeje volt. 
Ezévben ajándékozta meg a nemzetet a Kölcsey Ferenc 
szövegére készült Hymnusszal, ami azóta is nemzeti imánk, 
hazánk hivatalos himnusza. A mű egy pályázat első díját 
elnyerve kezdte meg diadalmas pályafutását, s bár 1844-ben 
keletkezett, mint nemzeti himnusz főleg a szabadságharc alatt 
és az azt követő elnyomatás éveiben töltötte be először 
hivatását. A pályázatot Bartay András, a Nemzeti Színház 
nagy-érdemű bérlő-igazgatója hirdette, az 1843-as Szózat 
pályázatának sikerén felbuzdulva. A Szózat pályamunkái 
közül Egressy Béni műve nyerte el a babért, de Erkel is 
komponált Szózatot Vörösmarty költeményére, ám mivel a 
bírálóbizottság tagja volt, a pályázaton részt nem vehetett. 
Bartay egy későbbi pályázatának köszönhető a népszínmű 
vitatott, de kultúrtörténeti és zenetörténeti szempontból 
egyaránt fontos műfajának létrejötte is. Ez zenei betétes 
színdarab volt, témáját jobbára a népéletből merítve. Zenéje 
általában egyvelegszerű nyitányból, majd betétként elhangzó 
műdalokból, ritkábban igazi népdalokból állt, s művelői közt 
olyan zeneszerzők jeleskedtek, mint Erkel Ferenc, fiai, Gyula 
és Elek, Szerdahelyi József, Thern Károly, Bognár Ignác, 
Huber Károly, stb., akik operaszerzők is voltak, vagy 
karnagyként vették ki részüket a magyar főváros zenei 
életéből, mint Erkel Gyula és Elek.  
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Meg kell jegyeznünk, hogy népdal alatt a reformkorban általában a közkedvelt népies műdalt értették, amit jobbára 
cigányzenészek terjesztettek, de a népszínmű-zenék közt elvétve akadt valódi népdal is. Érdemes lenne kinyomozni, hogy 
Liszt Ferenc „Magyar dallok” és „Magyar rapszódiák” című műveinek hány dallama volt éppen a népszínművek zenéjéből 
eredeztethető.[2] 

Egressy Béni Szózata és Erkel Ferenc Himnusza egy zongora-parafrázis megírására ihlette Lisztet. A mű 1844-46 között 
keletkezett, de nyomtatásban csak 1873-ban jelent meg a Rózsavölgyi cégnél.[3] E művét Liszt meg is hangszerelte, e változat 
1870 körül keletkezett. 

S most ismét időbeli ugrás következik Liszt és Erkel kapcsolatában. 1857-et írunk. I. Ferenc József és hitvese Erzsébet 
magyarországi körútra indulnak. A fővárosba is készülnek ellátogatni. Feltehetőleg Ráday gróf intendánsának jutott eszébe 
az, hogy a Nemzeti Színház új művel köszöntse a királyi párt, s az legyen eredeti, magyar opera. A szöveg hamarosan 
elkészült, az egyéb érdemekben gazdag, de opera libretto-költőnek szánalmasan gyenge Czanyuga József megírta az Erzsébet 
című opera szövegét, ami magyarországi (Árpádházi) Szent Erzsébet életének egy epizódjára épült. A mű már annyiban is 
érdemes figyelmünkre, mert később, igaz, más műfajban és más koncepciót követve, Liszt is szentel egy becses művet Szent 
Erzsébetnek. A részletekre még kitérünk. 

Czanyuga szövege tehát elkészült. Terjedelmes és unalmas, de nincs más. Az idő azonban rövid. Erkelnek az az ötlete támad, 
hogy a komponálás munkáját megosztja bizalmas barátjaival, a Doppler-fivérekkel, Ferenccel és Károllyal. Ferencé lesz az 
első felvonás, Károlyé a harmadik. A második felvonás komponálásának jogát Erkel Ferenc magárnak tartotta fenn. A  
Doppler fivérek a monarchia keleti végvidékén, Lembergben születtek. Mindketten fuvolavirtuózok, zeneszerzők és 
karmesterek, s mindkettő bemutatott már operát a Nemzeti Színházban, sőt Doppler Ferenc Liszt Ferenc néhány Magyar 
Rapszódiájának hangszerelésével is nagy hírnevet vívott ki magának. Doppler Ferenc operáinak sikere az Erkeléivel 
vetekednek, a Benyovszky és az Ilka hosszú szériákban került előadásra, a Vandának és a Két huszárnak már mérsékeltebb 
volt a sikere, akárcsak Doppler Károly Gránátos táborának és A vadon fia c. operájának. A Doppler fivérek Erkel legszűkebb 
baráti köréhez tartoztak, sőt kezük nyoma ott található az Erkel-partitúráiban is, mint Erkel gondolatainak kidolgozóiéi, s 
jeles hangszerelőké. Erkel oldalán később fiai töltötték be ezt a szerepet, Gyula, Elek és Sándor. Afféle alkotóműhely volt ez, 
mint néhány nagy barokk festőé, a főbb alakokat a mester alkotta meg, a hátteret, a mellékfigurákat meghitt tanítványai, 
Erkel esetében fiai. S ezen nem szabad csodálkoznunk. Erkel a Hunyadi bemutatása óta valóságos nemzeti intézmény, 
mindenütt látni-hallani akarják, a bár zongoraművészi fellépéseit a minimumra redukálja, a magyar zene minden 
intézményében vezető szerepet kínálnak fel neki, s ő vállalja, pedig Nemzeti színházi karmesteri, később főzeneigazgatói 
állása is már mértéktelenül igénybe veszi. Támadják is sokat, lustasággal, nepotizmussal vádolják, de ő konokul halad 
kitűzött útján és sorra megvalósítja elképzelt műveit. S most térjünk vissza az Erzsébet című, alig ismert operára. Először 
Doppler Ferenc készült el az I. felvonás komponálásával 1857 március 22-én, majd Károly a harmadikkal április 28-án, s 
Erkel április utolsó, május első napjaiban tesz pontot a második felvonás végére. A bemutatóra 1857. május 6-án kerül sor, 
korabeli kritikusok állítása szerint meglátszottak az előadáson a szűkre szabott betanulási idő miatt a kapkodás jelei, de azért 
a bemutató fényes külsőségek közt, zavartanul lezajlott. 

Az 1857. május 6-iki bemutató a Nemzeti Színházban zajlott le a császári pár jelenlétében, parádés szereposztásban. A 
korszak zseniális koloratúr-szopránja Hollósy Kornélia volt Erzsébet, a külföldön is elismert tenor Jekelfalussy Albert Lajos 
őrgróf, Gunda a kitűnő Kaiserné Ernst Leopoldina, Kuno a hallatlanul népszerű baritonista és népdalgyűjtő Füredi Mihály, 
II. Endre a veterán Kőszeghy Károly. 

Doppler Ferenc I. felvonását kissé váll-veregetve, de jóindulatúan intézi el a kritika. Doppler Károly harmadik felvonását 
hatásvadászóan, triviálisnak tartja. A középső felvonással kapcsolatban a Divatcsarnok c. lap kritikusát idézzük: „A második 
fölvonás (Erkeltől) egészen magyaros szellemben van írva. Az ének és a zene minden ízén önálló eredetiség és drámai 
emelkedettség látszik” – írja a bíráló, s megjegyzi, hogy az előadást vezénylő Erkelt „kinek tehetségére valóban büszkék 
lehetünk” többször lelkesen kitapsolták. 

Az „alkalmi díszműnek” meglepően szép volt a közönség-, és sajtósikere. Később kétszer is felújították, először 1865-ben, 
majd 1879-ben és összesen tizenhatszor adták elő a Nemzeti Színházban. Az 1879. évi felújításra a művet vezénylő Erkel 
Sándor, Erkel Ferenc legnagyobb tehetségű fia, és Odry Lehel a kitűnő énekes, a dalmű akkori rendezője két felvonásra 
vonta össze az operát. A „triviálisnak” minősített 3. felvonást elhagyták s Lajos leleplezését a lovagi torna végén a 2., Erkel 
felvonása végére illesztették be. A Fővárosi Lapok így írt erről a verzióról: „Az Erkel felvonása valódi beccsel bír s hatalmas 
nagy záradéka a legszebbek közé tartozik, a mit valaha az ősz zeneköltő írt.” Ezzel a véleménnyel ma is száz százalékig 
egyetértünk. De nézzünk egy kicsit a kulisszák mögé. A Bátori Máriával Erkel elindult a magyar opera útján, a Hunyadi 
Lászlóval meghódította a közönséget. Hunyadĳának bemutatója után azonnal hozzáfogott Egressy Béni szövegének 
felhasználásával a Bánk bán komponálásához.  
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Amikor Erzsébetjére felkérik, teljesen a Bánk bán emelkedett világában élt, és Czanyuga rendkívül gyenge librettója ellenére 
az Erzsébethez ihletett, gyönyörű zenét írt, ami már magában foglalta mindazokat a zeneszerzői erényeket, amelyek a Bánk 
bán bemutatása után nyilvánvalóvá teszik, hogy a 19. század magyar operazenéjének nemcsak legnagyobb, hanem egyedüli 
maradandó alakja a konok következetességgel hősi és nemzeti témákat komponáló Erkel Ferenc. S így bár az Erzsébet egy 
uralkodói látogatás emlékére készült alkalmi mű, minden ízén érezhető a szerző zsenialitása. Kórusszámaiban már nemcsak 
a Bánk bán, hanem a nagy zenedrámák, a Dózsa és a Brankovics ígérete is felsejlik. 

Árpádházi (Magyarországi) Szent Erzsébet alakja, élettörténete Liszt Ferencet is megihlette. Ő azonban természetesen nem 
az opera felől közeledett témájához. E közelítés, ha nem is közvetlenül, vizuális természetű. Moritz von Schwind osztrák 
festőművész 1854-ben hat képből álló freskósorozatot alkotott a wartburgi várkastély falára. A képek Szent Erzsébet 
életének egyes epizódjait örökítik meg. Liszt élettársa, Carolyne Wittgenstein a képek sorrendjét követve egy témavázlatot 
készített el egy esetleges zenemű részére. Liszt felkérte Otto Roquette-et, aki francia neve ellenére is német költő volt, hogy 
Carolyne vázlatai alapján írjon részére librettót, ami tulajdonképpen oratórium lenne, de műfaji megjelölése legyen inkább 
legenda. 

Liszt akkor már nagy jelentőségű lépéseket tett az egyházi zene, a mise, az oratórium reformjának útján. Bach, Händel és 
Haydn felértek a műfaj csúcsaira, Mendelssohnnak és Schumannak sikerült néhány művükben a hagyományos keretekben is 
jelentősen alkotniok. Berlioz már új utakra tért, de iránya aligha volt követhető. 
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Liszt a végkimerüléssel fenyegetett műfajt a szimfonikus elemek nagyobb kihangsúlyozásával, korábbi idők zenéinek 
segítségül hívásával (gondolunk itt elsősorban a gregorián énekre, az énekelt többszólamúság – vokális polifónia – nagy 
hatású mestereire, s különösképpen Gesualdora), tehát Liszt ennek a különös színezetű, archaikus levegőt árasztó zenei 
világnak az újra feltámasztásával, valamint a jövőzene (Zukunftmusik) néhány elvének: a vezérmotívumoknak, a végtelen 
dallamnak alkalmazásával kívánta az egyházi zenét megreformálni. Hogy e sok, egymástól olykor szélsőségesen elütő 
kompozíciós elvből egységes, új utakat mutató zene születhessen, ahhoz természetesen Liszt géniuszára volt szükség. Mielőtt 
hozzálátott volna a Szent Erzsébet legendája komponálásához, egyházzenei művek impozáns sorával bizonyította, hogy 
választott útja járható, eszközeivel meg tudja reformálni az egyházi zenét. Gondolunk itt az Esztergomi-, a Koronázási –
misékre, a Missa Choralisra, amelyben a gregorián, a középkori vokális többszólamúság, az archaizálás terén Liszt oly 
messzire ment, de ide tartozik még Requiemje is, amit a férfikar sötét tónusai tesznek annyira izgalmassá. Sorrendben most 
már a Szent Erzsébet legendája következik, de a vonulat szerves folytatása, kiteljesedése is ide kívánkozik, a Krisztus 
oratórium és a kései Via Crucis. 

A Szent Erzsébet legendája komponálásához 1858-ban fogott hozzá Liszt, tehát egy évvel az Erkel-Doppler Ferenc-Doppler 
Károly kooprodukcióban keletkezett Erzsébet-opera bemutatója után. Rendkívüli alapossággal dolgozott, egy filológus 
pontosságával kívánta beleélni magát az Árpádházi udvari világ s a Wartburg fénykorának zenéjébe. Magyar barátai, 
Mosonyi Mihály, Mátray Gábor, Reményi Ede, és Liszt német tanítványa, Wilhelm Gottschalg révén eredeti, veretes  régi 
dallamok birtokába jutott, s ezeket saját stílusához igazítva bedolgozta a készülő mű partitúrájába. A munka dandárját még 
nyugodt weimari évtizedeiben végezte el, ott, ahol szimfóniái, szimfonikus költeményei, zongoraversenyei és számos egyéb 
műve készült. 1861-ben Rómába költözött és egy év múlva ott fejezte be a Legenda komponálását. Eredetileg a Wartburgban 
akarta bemutatni művét, de míg weimari kapcsolatai meglazulóban voltak, addig egyre inkább hívta őt vissza szülőhazája, 
Magyarország. A magyar főváros 1865 augusztusában készült ünnepelni a Pest-Budai Hangászegyesületi (később Nemzeti) 
Zenede fennállásának 26. éves jubileumát egy hangverseny-sorozattal, amelyre Lisztet is meghívták. Úgy vélte, hogy ez az 
alkalom méltó a Legenda első megszólaltatására. Barátai révén tudta, hogy Erkel zenekara európai szinten is a legjobbak 
közé tartozik, és hogy a magyar dalárdák lelkesek, vezetőik kényes és nehéz feladatok megoldására is alkalmasak. Id. 
Ábrányi Kornél magyarra fordította Roquette német szövegét, ami egyébként 6 részre tagozódik, akárcsak Schwind freskója.  

Liszt 1865. augusztus 8-án érkezett Rómából Pestre, az esti bécsi vonattal. Másnap a Vigadóban meghallgatta az Erkel által 
vezényelt 500 tagú kórust. 12-én megjön Hans von Bülow és felesége Liszt Cosima, valamint rokonuk, Eduard. 14-én a 
Vigadóban nyilvános főpróbát tartanak.  
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A Legendát Liszt vezényli Erkel hathatós segítségével. 15-én este 7 órakor zajlik le a bemutató, először Munkácsy Flóra 
mond prológot, Mátray Gábor akadémikus, a jubiláló Zenede igazgatója díszes karmesteri pálcát nyújt át Lisztnek, majd 
elkezdődik a hangverseny, Szent Erzsébet Legendájának bemutatója. A szólisták a következők voltak: Erzsébet – Pauliné 
Markovics Ilka, a Nemzeti Színház kiváló szopránja, Lajos őrgróf európai hírű, olasz hangzású neve ellenére ősi magyar 
nemesi családból származó bariton, Bignio Lajos, Zsófia a felívelő pályájú Rabatinszky Mari, Hermann őrgróf és II. Frigyes a 
veterán basszista Kőszeghi Károly, aki évtizedek óta a Nemzeti Színház operájának egyik oszlopa, a magyar mágnás Thaisz 
Péter jeles műkedvelő énekes volt. Az 500 tagú kórus fővárosi és vidéki dalárdákból állt össze, Engeszer Mátyás és Wöhler 
Gotthard tanították be, az utolsó simításokat Erkel végezte el. A bemutató hatalmas sikert hozott a szerzőnek és a 
szereplőknek egyaránt. 

A Pesti Napló kritikusa szerint Liszt úgy vezényelt „mint a szerző, nem mint a karnagy, mert művének némely mozzanatán 
elandalodva, elfeledé merengésében mozgatni vezérbotját és inkább csak a  kifejezéseknek adott irányt, míg mögötte Erkel 
egész igyekezettel és szokott élénkségével vezérlé a zenekart.” 

Id. Ábrányi Kornél, a szöveg fordítója A magyar zene a 19. században cimű, 1900-ban megjelent könyvében egy teljes 
fejezetet szentelt a Szent Erzsébet Legendájának s valljuk be, hogy e fejezetben sok a legenda, de vannak benne hasznos 
információk is, pl. hogy a zenekar koncertmestere Reményi Ede volt, Mosonyi Mihály nagybőgőn játszott, Bülow „az 
üstdobot kezelte” s Erkel hátul „felügyelt” a teljes együttesre. Ilyen parádés együttest aligha látott-hallott még a magyar 
főváros közönsége. 

A kor egyetlen zenei szaklapja, a Zenészeti Lapok hasábjain is id. Ábrányi Kornél méltatja Liszt Legendáját: „…az egész 
zeneirodalomban korszakalkotó, felülmúlhatatlan mű. A leghidegebb és leglaikusabb hallgatót is el kell ragadnia magasztos 
költészetével, emelkedett irányával, mesteri kidolgozásával s főleg mindent magával ragadó hatalmas karaival. Minden egyes 
része osztatlan és fokozott tetszéssel találkozott s vége-hossza nem volt a kihívásoknak…” 

A Legenda bemutatójának előkészítése és első három pesti előadása (gondolunk itt a 14-i főpróbára, a 15-i bemutatóra és a 
23-iki ismétlésre) szép példája annak, hogy Erkel milyen készséggel és önzetlenséggel segítette Liszt magyarországi 
elismertetését. Az általa alapított és vezetett Filharmóniai társaság zenekarával 1956 és 1871 között kilenc Liszt-művet 
mutatott be 11 hangversenyen. 

A két mester még sokszor találkozik, sőt 1875 után, zeneakadémiai munkájuk szorosabbra fonja a köztük lévő köteléket, ami 
azonban barátivá sosem mélyül. Pedig sok közös vonásuk volt. Nemcsak Liszt volt reformátor, hanem a maradisággal, 
merevséggel, konoksággal vádolt Erkel is. Aki egyszer átnézte a Dózsa és a Brankovics partitúráját, az tudja, hogy Erkel 
legalább olyan messzire jutott el a zenedráma reformjának terén, mint Liszt a műzene más területein. A két nagy mester 
közt a távolságtartás környezetük műve lehetett leginkább. Erkelt énekesei, zenészei, dalárai, tanítványai s népes családjának 
tagjai vették körül, Lisztet mágnások, főpapok s néhány olyan zenész, pl. Id. Ábrányi Kornél és Mosonyi Mihály, akik 
Erkellel szemben való elfogultsággal éppen nem voltak jellemezhetők. Aztán jött a két mester estéje, a meg-nem-értés, vagy 
éppenséggel az annál is rosszabb félreértés, félremagyarázás. Ám végül mind a ketten a magyar zene hallhatatlan klasszikusai 
lettek, akiknek hírneve évtizedek múltával is csak nő, egyre nő. 

És amikor vége van az előadásnak, az Operaház lámpái kialszanak, az utca elcsendesedik, talán megszólal Erkel és Liszt 
szobormása az operapalota homlokzatán, és amit életükben el nem mondtak, el nem mondhattak egymásnak, belesuttogják 
az éjszakába valahogy így: Amit tehetünk, megtettük s a jövendő igazolta tetteinket. Művünk él és hat, ennél többet alkotó 
nem érhet el. 

S mi, akik most Erkelre és Lisztre emlékezünk, feltehetjük magunkban a kérdést: vajon megtettünk-e mindent, hogy a 
felmérhetetlen érdemű két mester művei dacoljanak az idővel?! Úgy véljük, sok minden történt e téren, de sok még a 
tennivaló. Műveik nem heverhetnek tovább kiadatlanul, levelezésüket teljes egészében meg kell jelentetni, kettőjük 
kapcsolatának minél hitelesebb képét meg kell rajzolni.[4] Akkor, de csak akkor mi is megpihenhetünk.  

 

JEGYZETEK: 

1. A Schwanengesang und Marsch aus Erkels Hunyadi László, Konzertparaphrase  megjelent az Editio Musica, Budapest New Liszt 
Edition összkiadásának II/9 kötetében.  

2. A témához ld.  Zoltán Gárdonyi: „Paralipomena zu den Ungarischen Rhapsodien Franz Liszts”, in: Klára Hamburger ed.:   
Franz Liszt. Beiträge von ungarischen Autoren, Budapest: Corvina 1978, 197-225. 

3. Mindkét verzió kompozíciós dátuma 1872, kiadása 1873. 
4. Azóta nemcsak Liszt műveinek összkiadása haladt jelentősen előre, de folyamatban van Erkel operáinak kritikai kiadása is. 
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The facade of the Opera House is adorned with two large statues positioned in semicircular niches on either side of the 
entrance. To the left there is the statue of Ferenc Erkel, and to the right that of Ferenc Liszt. The magnificent musical edifice 
was built to plans by Miklós Ybl and the statues are by Alajos Stróbl. Both statue figures are in a sitting position, Erkel 
looking straight ahead, Liszt facing skywards. These two beautiful statues were placed on the facade of the Opera House 
with good reason. Erkel created and led to triumph Hungarian opera and operatic performances with few antecedents 
before him, while Liszt, the great reformer of 19th century romantic music, chose the wide world as his stage. Erkel was a 
man of hard-working, homely nature – he never travelled beyond Vienna – while Liszt won glorious triumph all over 
Europe, and gained immeasurable glory for his small Hungarian homeland by emphasizing his Hungarian origins. As 
unimaginable as Hungarian opera is without Erkel's fundamental and consolidating work, general music history is just as 
impossible to imagine without Liszt's revolutionary, innovative activity in all branches of music. 

When their sculptures were placed on the facade of the Opera House in 1884, Erkel and Liszt were already old men. Erkel 
was 74 years old and Liszt was 73, and both of them had already experienced the painful process of misunderstanding and 
indifference from the outside world, which is often referred to as "Ferenc Liszt's or Ferenc Erkel's Twilight" in musical 
history books. In their old age and in their late compositions they were well ahead of their time, and their works composed 
at that stage of their lives are only now beginning to attract notice from musicology and, increasingly, the public as well. 
After the opening of the Opera House (1884), Liszt lived for two more years and Erkel for nine years – so they were both 
given the opportunity to look at their own statues if they walked past the most beautiful building of the  capital as it was 
then. 

The lives of the two great Hungarian masters had intersected at several points, eventually running parallel in the years they 
spent together at the Music Academy. They both played important roles at the institution, opened in 1875, Liszt as president 
and Erkel as director. However, the two masters had already known and appreciated each other much earlier. I have no 
intention of recalling the chronicles of all their encounters; here I will only flash a couple of pictures from their parallel 
biographies. 

In May 1823, Ferenc Erkel was a boarding pupil with Henrik Klein, the outstanding composition teacher in Pozsony 
(Pressburg/Bratislava). Thanks to the influence of his master, Erkel had the opportunity to attend Liszt's concert in Pozsony. 
Erkel was 13 years old, and Liszt was 12. “In the Erkel family, there was a little anecdote circulating about this encounter. 
The two brilliant children met each other. Erkel asked Liszt: 'Well, Franci, what about you? Will you cease playing the 
piano?’ ‘Not at all’ Liszt answered. ‘Do you have a piano?’ Erkel asks. – ‘Not yet’ – ‘How are you going to get one?’ – ‘I'm 
going to be a priest.’ ‘Well, rest assured I’ll also have a piano, and if not, then at most I’ll be a priest as well’ – Ferenc Erkel 
finished.” That’s how István Szerdahelyi, the late scholar director of the Erkel Ferenc Museum in Gyula, noted down the 
little story, the authenticity of which we cannot guarantee, of course. 

Under the influence of Liszt's concert in Pozsony, the little Ferenc Erkel devoted himself to his piano studies with 
unwavering diligence. He was so successful in his studies that he was already mentioned as the most brilliant pianist in the 
country in reviews of his concerts in Kolozsvár (now Cluj-Napoca, Romania) and in other Transylvanian cities in the late 
twenties of the past century, and later in Pest-Buda in the early thirties.  

Now let's jump a few years in time. In the late thirties, Erkel composed his first opera, Bátori Mária, whose première was in 
1840, thereby laying the foundations of Hungarian opera. This work is little known, and it seems proper to say a few words 
about it. The opera was written to a libretto by Béni Egressy, based on András Dugonics' drama of the same title. But 
Dugonics already had his own sources as well, Spanish and Portuguese plays featuring Iňez de Castro and German works 
about Agnes Bernauer. András Dugonics renamed the two foreign ladies as Mária Bátori, and put the time of the plot in the 
era of King Kálmán of Hungary, and the scene to Transylvania. As for the musical composition, although Erkel often makes 
use of Hungarian themes, especially the prevailing style of the time, the verbunkos and folk-like composed songs, some 
scenes of his composition refer back to Italian bel canto operas as represented by Bellini–Rossini–Donizetti, but these parts 
are also transformed into Hungarian under Erkel's hand. If Bátori Mária was only a promise, then Hunyadi László, 
composed in 1844, also with a libretto by Béni Egressy, was the fulfilment itself, the first out-and-out Hungarian opera. 
There are Italian-like details in this work by Erkel as well, but only on the lips of the enemy camp: László V., Cillei and 
Gara. László Hunyadi and his followers, his mother, Erzsébet Szilágyi, and the choruses presenting the Hungarian camp 
already sing in a completely Hungarian voice, in a musical idiom which is a superior synthesis of verbunkos and folk-style 
composed songs. 



- 9 - 

 

Liszt magyar szemmel – XXXVIII. szám – 2019. december  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 38 – December 2019 

László Hunyadi has abundant Lisztian aspects as well. On one of his visits to Hungary in 1846, Liszt was sincerely delighted 
with Erkel's opera and decided to perform it abroad. Unfortunately, he was only able to take the first step, presenting the 
overture in Vienna, and his later efforts, just like those of Ede Reményi, Sigismund Thalberg, Bertalan Szemere and others, 
were suspended. But the opera continued to occupy Liszt. First he wanted to arrange the overture for piano, but in the 
absence of a suitable publisher, he had to drop that plan. Then he composed a paraphrase on the “Swan song” and a march 
from the opera. The so-called “Swan song” was the first completed piece of the opera, originally composed for the piano and 
dedicated to Erkel’s friend and patron in Transylvania, Sámuel Brassai, the scholar polymath, who first drew Erkel's 
attention to Hungarian music. In 1843, one year before the première of Hunyadi László, this piano piece had been published 
by the music publishing company headed by József Wagner. In fact, it consists of two parts. The first part is a meditative, 
lamenting Hungarian verbunkos, with all the ominous signs of László Hunyadi’s fate. The second, lyrical part is a look back 
at László's love, Mária Gara. The piano piece was well received by the Pest-Buda music-loving audience, and Erkel arranged 
it and incorporated it into the score of Hunyadi László as intermezzo music in the wedding and prison scenes. 

Liszt composed a piano transcription of the “Swan song” and another part of the opera, presumably the funeral march, and 
performed it several times in his concerts from 1847. The work is listed as No. 160 in the Raabe catalogue. As far as we 
know, it has not yet been published, and its manuscript is in Weimar.[1] 

1844 was the most successful year of Erkel's life. That year he presented the nation with the Hymnus composed to the poem 
by Ferenc Kölcsey, which has been our national prayer ever since, the official national anthem of our country. The 
composition began its triumphant career after winning the first prize of a competition, and although it was composed in 
1844, it became a true national anthem during the War of Independence in 1848-49 and in the subsequent years of 
oppression. The competition was announced by András Bartay, the highly acclaimed director of the National Theatre, 
inspired by the success of the 1843 competition to compose music to Mihály Vörösmarty’s poem Szózat. It was Béni Egressy 
who won that competition, but Erkel also composed a piece to Vörösmarty's poem, however, as a member of the jury, he 
was unable to participate. Later there was 
another competition announced by Bartay that 
resulted in the emergence of the controversial 
genre of the theatre folk play, which from a 
cultural and music historical point of view was 
important. It is a play with musical inserts, its 
subject being mostly based on folk life. Its music 
usually consisted of a medley-like overture, 
followed by composed songs performed as 
inserts, less often real folk songs, and among the 
composers of the genre there excelled musicians 
such as Ferenc Erkel, his sons Gyula and Elek, 
József Szerdahelyi, Károly Thern, Ignác Bognár, 
Károly Huber, etc. who were also opera 
composers, or took part in the musical life of 
the Hungarian capital as choral and orchestral 
conductors such as Gyula and Elek Erkel. It 
should be noted that during the Reform Era (ca. 
1825-1848), the term folk song was generally 
understood to mean popular folk-like composed 
songs, which were mostly performed by Gypsy 
musicians, but sporadically real folk songs also 
appeared in the folk play’s music. It would be 
worthwhile investigating how many of the 
tunes in Ferenc Liszt's "Hungarian songs" and 
"Hungarian rhapsodies" may have originated 
from the music of those theatre folk plays.[2] 

Béni Egressy’s Szózat and Ferenc Erkel's Hymnus inspired Liszt to compose a piano paraphrase. He composed it between 
1844-46, but it was not published until 1873 by the Rózsavölgyi Company.[3] Liszt later also composed an orchestrated 
version around 1870.  
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And now there is a jump in time again in the relationship between Liszt and Erkel. In 1857 emperor Franz Joseph I and his 
wife Elizabeth set off for a tour in Hungary. They intended also to visit the capital. Probably it was the idea of Count Ráday, 
the intendant of the National Theatre that the royal couple be greeted with a new composition, and that it should be an 
original Hungarian opera. The libretto was soon completed by József Czanyuga – who might have been meritorious in other 
ways, but was deplorable as an opera libretto author – based on an episode from the life of St. Elizabeth (Erzsébet) of 
Hungary. It is already worthy of our attention just because Liszt later also dedicated a valuable work to St. Elizabeth, though 
in a different genre and following a different concept (we shall come back to the details later.) 

So the libretto by Czanyuga was completed, bulky and boring, but that’s all there was. However, time was short. Erkel had 
the idea of sharing the work of composing with his confidential friends, the Doppler brothers, Ferenc/Franz and Károly/
Karl. Ferenc would compose the first act and Károly the third act. Ferenc Erkel reserved the right to compose the second 
act. The Doppler brothers were born in Lemberg, at the eastern end of the monarchy. They were flute virtuosos, composers 
and conductors, both of them had already had their own operas staged at the National Theatre, and Ferenc Doppler had 
even gained a reputation for arranging some of the Hungarian Rhapsodies by Ferenc Liszt. The success of Ferenc Doppler's 
operas was comparable to those by Erkel. Benyovszky and Ilka were played in long series, while other operas by the two 
brothers were less successful. The Doppler brothers belonged to Erkel's closest circle of friends, and their fingerprints can 
even be found in Erkel's scores, as the developers of Erkel's ideas and as well-known arrangers. Later on, that role was 
played along Erkel’s side by his sons, Gyula, Elek and Sándor. It was a kind of creative workshop, like that of some great 
Baroque painters: the main characters were created by the master, while the background and the side characters were done 
by the trusted pupils, in Erkel’s case by his sons. And we should not be surprised by this. Since the première of Hunyadi 
László, Erkel was a true national institution, people wanted to see and hear him everywhere, and although he minimized his 
piano performances, he was offered a leading role in all Hungarian musical institutions, and he took it on, even though the 
role of National Theatre chief conductor and later musical director was just enough work for one person. He was also 
attacked a lot, accused of being lazy and of nepotism, but he went stubbornly on his way forth and realized the 
compositions in his mind one by one. And now let's return to the barely known opera, Erzsébet. Ferenc Doppler was the 
first to finish the first act on March 22nd 1857, followed by Károly with the third act on April 28th, and Erkel marked the end 
of the second act on the last days of April or the first days of May. The première took place on May 6th 1857. Contemporary 
critics claimed that the signs of rush due to the narrow rehearsal time were apparent in the performance, but the première 
was still successful among the ceremonial formalities. 

The premiere on May 6th 1857, took place in the National Theatre in the presence of the imperial couple and with an all-star 
cast. The brilliant coloratura soprano of the era, Kornélia Hollósy sang the role of Elizabeth, the renowned tenor, Albert 
Jekelfalussy the role of Count Ludwig, while the role of Gunda was sung by the excellent Leopoldina Ernst-Kaiser, Kuno by 
the extremely popular baritone and folk song collector Mihály Füredi, and King Endre II by the veteran Károly Kárszeghy. 

Ferenc Doppler’s first act was handled by the critics a bit condescendingly but benevolently. Károly Doppler’s third act was 
considered showy and trivial. About the middle act, we refer to the critic of the review published in the journal 
Divatcsarnok. He wrote: “The second act (by Erkel) is written in a truly Hungarian spirit. There is a distinct originality and 
dramatic elevation in every aspect of the singing and music”. He also noted that the conductor, Erkel, "whose talent we can 
truly be proud of", was repeatedly and enthusiastically applauded. 

The "occasional festive composition" won surprising success from both the audience and the critics. It was later revived 
twice, first in 1865, then in 1879, and performed a total of sixteen times at the National Theatre. For the revival in 1879, the 
conductor, Sándor Erkel, Ferenc Erkel's most talented son, and Lehel Odry, the outstanding singer, and then director of the 
performance, shortened the opera into two acts. They left out the third act, described as "trivial", and the unveiling of 
Ludwig was inserted at the end of the knights’ tournament at the end of the second act, composed by Erkel. The newspaper 
Fővárosi Lapok wrote the following about this version: "The act by Erkel is a real treasure, and its great finale is among the 
most beautiful music ever composed by the silver-headed master." We still entirely agree with this view. But let's take a 
short look behind the scenes. With Bátori Mária, Erkel made his first steps on the path of Hungarian opera, and then he 
conquered the audience with Hunyadi László. Immediately after the première of Hunyadi, he began composing Bánk bán, 
again using words by Béni Egressy. When invited to compose Erzsébet, he was living entirely in the elevated world of Bánk 
Bán, and despite Czanyuga's extremely weak libretto, he composed beautiful and inspired music for Elizabeth, which 
already included all the composer's virtues that made it obvious after the première of Bánk bán, that Ferenc Erkel, who 
composed heroic and national themes with stubborn consistency, was not only the greatest, but the only permanent figure 
of Hungarian operatic music in the 19th century. Thus, although Elizabeth is an occasional composition commemorating the 
visit of a monarch, the genius of the composer can be felt throughout it in every aspect. In its choruses, there is the promise 
of not only Bánk bán, but also the great music dramas Dózsa and Brankovics György shining through. 
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The figure and history of St. Elizabeth of Hungary inspired Ferenc Liszt as well. Of course, he did not approach the subject 
from the side of the opera. His approach, if not directly, is of a visual nature. In 1854, the Austrian painter Moritz von 
Schwind created a series of six frescos for the wall of Wartburg Castle. The images capture some episodes of St. Elizabeth's 
life. Liszt's partner Carolyne Wittgenstein, following the sequence of the pictures, prepared a theme sketch for a possible 
musical work. Liszt asked Otto Roquette, who, despite his French name, was a German poet, to write a libretto based on 
Carolyne's sketches, which would actually be an oratorio, though its genre label would be rather “legend”. 

By that time Liszt had already taken major steps in reforming church music, the mass, and the oratorio. Bach, Händel and 
Haydn had risen to the top of the genre, then Mendelssohn and Schumann succeeded in making significant contributions in 
some of their works within the traditional frameworks. Berlioz was already on new paths, but his direction could hardly be 
followed. 

Liszt wanted to reform the endangered genre of church music by giving more emphasis to symphonic elements and by 
recalling musical elements from older ages (we are thinking primarily of Gregorian chant, the powerful masters of vocal 
polyphony, and Gesualdo in particular), by reviving that musical world of characteristic colours and archaic atmosphere, 
and by applying some of the principles of the music of the future (Zukunftmusik): leading motifs (Leitmotif) and unending  
melodies. Of course, the genius of Liszt was needed to create an organic, new way of music from these manifold and 
sometimes extremely contrasting compositional principles. Before he began composing the Legend of St. Elizabeth, he had 
demonstrated through an impressive array of church music works that his chosen way was viable and he was in possession 
of the tools to reform church music. We are thinking of the Esztergom (Gran) Mass and the Coronation Mass, the Missa 
Choralis, in which Liszt went so far in Gregorian chant, medieval vocal polyphony and archaism, but also of his Requiem, 
which is made so exciting by the dark tones of the male choir. In order now follows the Legend of St. Elizabeth, but we 
should also mention the organic continuation of the process, the oratorio Christus and the late Via Crucis. 

Liszt began composing the Legend of Saint Elizabeth in 1858, a year after the premiere of the Elizabeth opera in the co-
production by Ferenc Erkel, Ferenc Doppler and Károly Doppler. He worked with the utmost care; he wanted to experience 
the music of the court world of the kings of the House of Árpád and the golden age of the Wartburg with the precision of a 
philologist. With the help of his Hungarian friends, Mihály Mosonyi, Gábor Mátray, Ede Reményi, and Liszt's German  

student Wilhelm Gottschalg, he got hold of original and traditional old tunes and incorporated them into the score of the 
work, adapted to his own style. He completed the lion’s share of the work still in his calm decades in Weimar, where he 
composed symphonies, symphonic poems, piano concertos and many other works. He moved to Rome in 1861 and finished 
composing the Legend there, a year later. Originally he wanted to present his work in the Wartburg, but while his 
connection with Weimar were loosening, he was increasingly feeling the call of his native Hungary. In August 1865 the 
Hungarian capital had prepared to celebrate the 25th anniversary of the Pest-Buda (later National) Music Association with a 
series of concerts, to which  Liszt was invited. He thought that this occasion was worthy of the Legend's first performance. 
Through his friends, he knew that Erkel's orchestra was one of the best even at a European level, and that Hungarian choirs 
were enthusiastic and their conductors were capable of solving delicate and difficult tasks. Kornél Ábrányi Sr. translated 
into Hungarian Otto Roquette’s German text, which is divided into 6 parts, like Schwind's frescoes. 

Liszt arrived from Rome to Pest on August 8th 1865 on the evening train from Vienna. The next day he went to the Redoute 
(Vigadó) to audition a 500-member choir led by Erkel. On the 12th Hans von Bülow and his wife Cosima Liszt arrived, 
escorted by Liszt’s oncle-cousin, Eduard Liszt. A public rehearsal was held at the Redoute on the 14th of August. The Legend 
was conducted by Liszt with the assistance of Erkel. The premiere took place at 7pm in the evening of the next day, starting 
with Flóra Munkácsy’s prologue, then Gábor Mátray, director of the jubilee Association presented Liszt with an ornate 
conductor’s baton, and then came the concert, the première of the Legend of St Elizabeth. 

The soloists were: Elizabeth – Ilka Markovics-Pauli, the outstanding soprano of the National Theatre; Count Ludwig – Lajos 
Bignio, the baritone of European fame, who despite his Italian-sounding name came from an ancient Hungarian noble 
family; Sofia – the rising star Mari Rabatinszky; Count Hermann and Friedrich II – the veteran bassist, Károly Kőszeghy, 
who for decades had been a prominent singer of the National Theater’s Opera, and finally the Hungarian magnate – Péter 
Thaisz, an excellent non-professional singer. The 500-member choir was made up of choirs from the capital and the 
countryside, rehearsed by Mátyás Engeszer and Gotthard Wöhler, with Erkel’s final touches finishing the work. The 
premiere was a huge success for both the composer and the performers. 
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The Rose Miracle  – Wall-painting by Moritz von Schwind in Wartburg Castle 
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According to the critic of Pesti Napló, Liszt conducted "as the composer and not as a conductor, because at some moments 
he seemed to be drifted away by his own work, forgot to move his baton, and rather just gave direction to the expressions, 
while behind him Erkel conducted the orchestra with all his diligence and usual vigour." 

Kornél Ábrányi Sr., the translator of the text devoted a whole chapter to the Legend of St. Elizabeth in his book Hungarian 
music in the 19th century, published in 1900, and let us admit that this chapter includes many stories, but also contains 

useful information, e.g. that Ede Reményi was the leader of the orchestra, Mihály Mosonyi played the double bass, Bülow 

"handled the kettle-drum" and Erkel "oversaw" the whole ensemble from behind the orchestra. The audience of the 

Hungarian capital could hardly have seen or heard such a spectacular ensemble before. 

In the columns of the only professional musical journal of the era, Zenészeti Lapok, it was again Kornél Ábrányi Sr. who 

praised Liszt's Legend: “… an epoch-making and unsurpassable work in the musical repertoire. Even the coldest and most 
inexpert person in the audience should be ravished by its magnificent poetry, elevated direction, masterful craftsmanship 
and, above all, its enormous and captivating choruses. Each part was welcomed with undivided and heated enthusiasm and 
there was no end to calling out the performers again and again to the stage with applause…” 

The preparation of the Legend’s première and the first three performances in Pest (I mean the public rehearsal on the 14th, 

the official première on the 15th and the performance on the 23rd) are a good example of Erkel's skills and altruism in helping 

Liszt gain recognition in Hungary. Between 1856 and 1871, the Philharmonic Society, founded and conducted by him, 

presented nine Liszt works in 11 concerts. 

The two masters then met many more times, and after 1875 their work at the Music Academy strengthened the bond 

between them, but it never deepened into friendship, even though they had a lot in common. Not only was Liszt a reformer, 

but also Erkel, in spite of being accused of obsolescence, stiffness, and stubbornness. Anyone who has once reviewed the 

scores of Dózsa and Brankovics, knows that Erkel went at least as far in reforming musical drama as Liszt in other areas of 

music. The distance between the two great masters may have been mostly the work of their environment. Erkel was 

surrounded by his singers, musicians, choir members, pupils and members of his large family, while Liszt rather by 

magnates, prelates and also a couple of musicians, e.g. Kornél Ábrányi Sr. and Mihály Mosonyi, who could not be 

characterized with having a positive bias towards Erkel. Then came the twilight of the two masters, the non-understanding 

between them, or even worse, misunderstanding and misexplanations. But in the end, they both became classic masters of 

Hungarian music, whose fame has continued to grow over the decades. 

And when the show is over, the lights of the Opera House go out, the street goes silent, perhaps the statues of Erkel and 

Liszt on the facade of the opera house begin to talk, and what they didn’t tell each other in their lives, they whisper in the 

night now, something like this: “We did what we could, and the future has justified us. Our work is alive and makes an 
impact, and there’s nothing more a composer can achieve.” 

And we, who now remember Erkel and Liszt together, should ask ourselves the question: have we done all we can so that 

the works of these two masters of immeasurable merit can defy the passing of time?! We believe that much has been done in 

this field, but much remains to be done as well. Their works can no longer remain unpublished, their correspondence must 

be published in full, and the relationship between the two of them must be described as authentically as possible.[4]  

And then, but only then, can we also take a rest. 

 

NOTES: 

1. The Schwanengesang und Marsch aus Erkels Hunyadi László, Konzertparaphrase  was published in Vol. II/9 of the New Liszt 
Edition of Editio Musica, Budapest. 

2. To this topic, see Zoltán Gárdonyi: „Paralipomena zu den Ungarischen Rhapsodien Franz Liszts”, in: Klára Hamburger ed.:   
Franz Liszt. Beiträge von ungarischen Autoren, Budapest: Corvina 1978, 197-225. 

3. Both versions were composed in 1872 and published in 1873. 
4. Since then, not only the New Liszt Edition has advanced significantly, but the critical edition of Erkel’s operas is also in progress. 
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Tisztelt jelenlévők! 

Két legszentebb hazafias ünnepi énekünket, a Himnuszt és a Szózatot hallhatták Liszt Ferenc fantázia jellegű 
feldolgozásában, amelyet Király Csaba Liszt-díjas zongora- és orgonaművész, a Liszt Ferenc Társaság elnöke adott elő. Méltó 
kezdete volt ez a mai ünnepi programnak, hiszen a Liszt Ferenc Társaság Soproni Tagozatának 45 éves jubileuma alkalmából 
jöttünk össze itt a Pannónia Szálló nagytermében, amelyet Szilágyi László főorvos úr mindig oly nagylelkűen bocsát 
rendelkezésre társaságunk hangversenyeihez. 

A Liszt Ferenc Társaság egyik társ-elnökeként az én feladatom, hogy röviden megemlékezzem az ünnep jelentőségéről, 
visszatekintve az alapokra és a kezdetekre. 

Nem vitás, hogy Sopron városa különleges jelentőséggel bírt Liszt Ferenc életében. Szülőfaluja, Doborján-Raiding szinte 
karnyújtásnyira van innen (alig több mint 20 kilométerre), s Liszt idejében még országhatár sem választotta el a két 
települést. Nem véletlen, hogy „a Sopron vármegyei ifjacska” 9 évesen itt lépett életében először a nyilvánosság elé 1820 
októberében a Kaszinóban rendezett hangversenyen. Később is többször megfordult első sikere színhelyén, a számára oly 
kedves városban, ahol nemcsak az arisztokraták házaiban fogadták tárt karokkal, de a művelt polgárság is mindig értékelte a 
művészetét. Amikor már híres zongoravirtuózként először tért vissza hazájába egy hosszabb, Pozsonyt, Pest-Budát és Győrt 
érintő hangversenykörútra, utolsó koncert-állomása Sopron volt: 1840. február 18-án nagy jótékony hangversenyt adott a 
Kaszinóban az óvoda, a szegények kórháza és a Hangászegyesület javára. (Erre a koncertre az éppen Sopronban katonáskodó 
Petőfi Sándor is kiszökött a kaszárnyából Lisztet meghallgatni – meg is büntették érte.) Sopron városa hálából díszpolgárává  
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választotta Lisztet, a szalonokban pedig lelkesen ünnepelték. Nem hagyta ki kedves városát a következő magyar 
hangversenykörútja alkalmából, 1846-ban sem: ismét jótékony koncertet adott a Kaszinóban augusztus 3-án, s ugyanezen a 
napon a megyegyűlés Sopron vármegye táblabírájává választotta, maga Sopron városa pedig egy ezüst vezénylőpálcával 
ajándékozta meg, amely ma a budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum állandó kiállításán csodálható meg. – Ezt követően Liszt 
sokáig nem járt Sopronban, csak a közelében, Doborjánban és Kismartonban, amikor 1848-ban megmutatta a szülőfaluját 
Carolyne von Sayn-Wittgenstein hercegnének, új élettársának. Idős korában azonban megint többször is visszatért. 1874-
ben, hosszabb sopronhorpácsi tartózkodása idején, amikor több művésztársával együtt Széchényi Imre gróf vendége volt, 
február 12-én megint nagy jótékony koncertet adott Sopronban, amelyet különleges gonddal szervezett meg, egyenesen 
Bécsből hozatott zongorát Bösendorfertől (mellesleg itt, a Pannonia termében is egy kitűnő Bösendorfer-zongora van 
Szilágyi főorvos úr jóvoltából, úgy látszik ez már hagyomány…), és meghívta sok jeles művészbarátját is. Fogadtatásáról 
idézek pár sort Legány Dezső „Liszt Ferenc Magyarországon 1874-1886” című könyvéből:  

„Előre kérte, hogy mellőzzenek bármiféle ünneplést. Nem így lesz. A város büszke a mesterre, a megye szülöttére, Sopron 
díszpolgárára és a jótékony emberre. Küldöttség élén a polgármester köszönti az állomáson. Onnan szállására hajtat, Csáky 
Emánuel grófhoz a templom utcába,  fogadja az óvoda-bizottság és a líceumi zenetársaság képviselőit. Ebédre Esterházy 
hercegékhez hivatalos. Este van a hangverseny a kaszinóban. Háromszor több jegyet kértek a terem befogadóképességénél a 
városból, a felbolydult közeli és távoli környékről, és a sűrűn befutó táviratokkal Bécsből, Budapestről. A termet 
feldíszítették, s az összezsúfolt közönség a tisztelet és a lelkesedés orkánjával köszönti Lisztet, ami egyes számai után újra és 
újra előviharzik.” A ragyogó sikert fényes estély követi Esterházyéknál – ne feledjük, Liszt édesapja egykor még igen 
szerényen fizetett hivatalnok volt e hercegi család birtokain! Micsoda elégtétel!... 

S végül emlékezzünk meg arról az igen fontos soproni kezdeményezésről, amelynek eredményeképpen 1881. április 7-én, 
Liszt közelgő hetvenedik születésnapját jó előre megünneplendő, a Soproni Irodalmi és Művészi Kör a Mester személyes 
jelenlétében emléktáblát leplez le a doborjáni szülőházon. Az idős Liszt előző nap adta utolsó jótékony hangversenyét 
Sopronban a balkezes zongoraművésszel, Zichy Géza gróffal, és most mélyen meghatva fogadja ezt a maradandó emléket, 
amellyel szülőházát soproni barátai megjelölték. (Kérdés, mit szólt volna a másik, német nyelvű táblához, amelyben őt 
„deutscher Meister”-nek nevezik – de az csak több évtizeddel a halála után került a szülőházra!) 

Most ugorjunk egy nagyot az időben. 1973. május 15-én a budapesti Zeneakadémián, ünnepi hangversennyel bevezetett 
közgyűlés keretében, újjáalakul az először éppen nyolcvan esztendővel korábban létrejött, de működését többször 
szüneteltetni kénytelen Liszt Ferenc Társaság. Az alapítók a korszak legjelesebb művészei, közéleti emberei; a társaság 
létrehozója és első főtitkára Forrai Miklós, a Zeneakadémia tanára, a Budapesti Kórus karnagya, Liszt műveinek lelkes és 
avatott tolmácsolója. Hosszú és küzdelmes munkával, ügyes diplomáciával elsőként neki sikerült a szocialista időkben újra 
engedélyt szerezni egy civil egyesület működéséhez – amelynek elnökségében többek között ifjabb Bartók Béla, sőt Csanádi 
György személyében még egy miniszter is részt vállalt. S nem telt el még egy teljes év sem, amikor 1974. április 18-án a Liszt 
Ferenc Társaság soproni tagjaiból alakult bizottság értesítette Forrai Miklóst és a Liszt Ferenc Társaság vezetőségét, hogy „az 
alapszabályok adta lehetőségekkel élve, helyi csoportot óhajtanak alakítani.” Úgy gondolom, egyáltalán nem véletlen, hogy a 
Liszt Ferenc Társaság helyi önálló tagcsoportja iránti igény először éppen Sopronban merült fel. Hiszen itt Liszt halála után 
is mindig elevenen élt az emléke, így például róla nevezték el a helyi, 1829-ben alapított (tehát immár 190 éves) 
zeneegyesületet és az abból önállósult szimfonikus zenekart, itt működött  1939-től 1941-ig Gárdonyi Zoltán zeneszerző és 
zenetudós, az egyik legjelesebb magyar Liszt-kutató, az Új Liszt Összkiadás egyik első főszerkesztője. 1952-től 1988-ig Liszt 
Ferenc nevét viselte a városi múzeum is, amelyet 1963-ban bekövetkezett haláláig Csatkai Endre, Liszt soproni 
vonatkozásainak jeles kutatója vezetett (a Deák-téri épületben külön terme is volt a soproni Liszt-emlékeknek, amelyek 
sajnos nem maradtak együtt, amikor  a múzeum kiköltözött ebből az épületből, amely – mint hallom – épp most újult meg: 
milyen jó volna újra együtt látni az értékes anyagot, a Liszt-zongorát, kottákat, kéziratokat, műsorokat!), És ma is Liszt nevét 
viseli a Kaszinó melletti Konferencia és Kulturális Központ, sok szép és nagy Liszt-hangverseny helyszíne. Aktív – és szintén 
mindig élvezte a Pannonia Szálló és Szilágyi főorvos úr támogatását – a  Pro Kultúra Sopron Egyesület, mely többek között 
számos Liszt-programot valósított és valósít meg. 

De térjünk vissza 1974 tavaszához. Forrai Miklós igen lelkesen fogadta a Sopronból érkezett javaslatot, sőt személyesen 
mondott köszöntőt, amikor május 6-án a Liszt Ferenc Társaság Soproni Csoportja megtartotta alakuló ülését, amelyet 
hangverseny követett. (Bizonyára érdeklődésre tarthat számot, hogy Bencsik Erzsébet, a Soproni Tagozat jelenlegi vezetője, 
akkor egészen fiatal zeneiskolai tanár is fellépett Liszt „Zarándokévek” első kötetéből a „Tell Vilmos kápolnája” című 
darabbal.) A Soproni Csoport vezetője Lomoschitz Pál óvónőképző intézeti tanár lett, s már kezdettől fogva jelentős munkát 
végzett mindenfajta szervezésben, kutatásban Nagy Alpár, szintén az Óvónőképző Intézet zenetanára, aki Lomoschitz Pál 
1977 novemberében történt lemondása után 1978-tól hivatalosan is a csoport vezetője („ügyvezető titkára”) lett, egészen 
1999-ig, amikor egészségi okokból vissza kellett vonulnia. Nagy Alpár mind Lomoschitz Pállal együtt, mind több mint húsz 
éves önálló vezetői időszakában egészen elképesztő munkát végzett. A Soproni Csoportnak különösen szoros volt az  
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együttműködése nemcsak a város vezetésével (Kocsis József tanácselnök-helyettes is a vezetőség tagja volt!), a múzeummal, a 
Liszt Ferenc Művelődési Központtal, a soproni kórusokkal, a helyi szimfonikus zenekarral, a zeneiskolával és egyéb helyi 
kulturális intézményekkel, de élénk kapcsolatot ápoltak a Liszt Ferenc Társaság időközben sorra megalakult további vidéki 
(szekszárdi, kalocsai, pécsi) tagcsoportjaival, sőt a pozsonyi Liszt Klubbal, a doborjáni Liszt Egyesülettel és az egész Kárpát-
medence (így például Románia) Liszt-kutatóival is. Nagyszerű koncertek egész sorát élvezhették a soproniak a Liszt Ferenc 
Társaság Soproni Csoportja jóvoltából – nem csupán kiváló szólistákkal, de kórusokkal, saját és vendég szimfonikus 
zenekarokkal is: előadásra kerültek Liszt olyan nagyszabású művei, mint például a Dante-szimfónia vagy az Esztergomi 

mise. Megrendezték az Ifjú Zongoristák 
Nemzetközi Liszt Találkozóját. Szobrok 
újultak meg, új emléktáblák kerültek nemcsak 
Sopron számos házára, de Nyugat-
Magyarország más Liszt-emlékhelyeire is.  

Rengeteg koncerttel egybekötött értékes 
szakmai előadás volt (jeles bel- és külföldi 
vendég-előadókkal), Több tematikus 
kirándulás, találkozó, kiállítás kezdemé-
nyezője és szervezője volt a Liszt Ferenc 
Társaság Soproni Csoportja, amelynek nagy 
érdeme volt abban is, hogy az 1986-os nagy 
Liszt-jubileum alkalmával különleges 
rendezvények, kiállítások egész sora vonzotta 
Sopronba Liszt tisztelőit. Nagy Alpár 
kapcsolatba lépett a Liszt helyi vonatkozásait 
kutató szakemberekkel, ajánló bibliográfiát 

állított össze, sőt saját kutatásokat is végzett 
és értékes írásokat publikált, de még 
kiadatlan írásai, anyaggyűjtései is vannak, 
amelyekből rekonstruálni lehetne a Liszt 
Ferenc Társaság Soproni Csoportjának 
mozgalmas tevékenységét – ezt legjobban ő 
maga tudná elvégezni, hiszen nagy 
örömünkre örök-fiatalon jelen van köztünk. 
Szeretném bejelenteni, hogy a Liszt Ferenc 
Társaság a legutóbbi közgyűlésén, ez év 
május 24-én Nagy Alpárt tiszteletbeli tagjává 
választotta, olyan jelentős muzsikusok és 
Liszt-kutatók mellett, mint például Szőnyi 
Erzsébet, Hamburger Klára vagy Ránki 
Dezső. Ezennel Király Csabával együtt 
szeretnénk neki nagy tisztelettel átadni az 
erről szóló oklevelet. Egyúttal felkérem 
Bencsik Erzsébetet, adja át a Soproni Tagozat 
nevében Nagy Alpárnak azt az emléklapot is, 
amelyet a mai jubileum alkalmával (a már rég 
elhunyt Lomosits Pál kivéltelével) a Tagozat valamennyi egykori és jelenlegi vezetője köszönetképpen megkap. 

Szerencsére a Zeneiskola fiatal zongoratanára, Rázó Emőke 1999-ben át tudta venni az 1998 végén leköszönt Nagy Alpártól a 
stafétabotot, és különösen a kezdeti időkben még együtt is dolgoztak; Nagy Alpár még értékes előadásaival is színesítette a 
Liszt Ferenc Társaság programjait. Rázó Emőke nagy érdeme, hogy mint zeneiskolai tanár, kollégáit, növendékeit és azok 
családjait is meg tudta nyerni Liszt Ferenc ügyének. Már 2000-ben – az akkori közgyűlési beszámoló tanúsága szerint – 64 
tagot számlált a korábban 30-40 fős Soproni Tagozat. Emőke kiválóan be tudta kapcsolni előadóként is zeneiskolai kollégáit 
(például a soproni születésű Darázs Renáta énekművészt, aki jelenleg a Zeneakadémia tanára), de Budapestről is sok előadó 
érkezett, változatos koncertműsorokkal és különféle Liszt-témájú előadásokkal. Ekkoriban kezdtem én is Sopronba járni egy
-egy sok zenével illusztrált előadás megtartására a Liszt Ferenc Társaság itteni tagjai és más érdeklődők számára.  2007-ben 
családja örvendetes gyarapodása miatt azonban Rázó Emőkének át kellett adnia a Tagozat vezetését a fiatal zongora- és 
orgonaművésznek, Kuzsner Péternek.  Most szeretnénk Rázó Emőkének is megköszönni azt a sok és nem könnyű munkát, 
amit társaságunk Soproni Tagozatáért végzett, Kérem Bencsik Erzsébetet, adja át az emléklapot! 

 

 
A táblaavatáskor  – balra Lukin László, jobbra Nagy Alpár 
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Kuzsner Péter, aki Rázó Emőkét követte, kezdetben nagy igyekezettel fogott munkához. Hosszú szünet után sikerült az 
Önkormányzattól egy szerény, 60.000 forintos anyagi támogatást kieszközölnie a Liszt Ferenc Társaság Soproni Tagozata 
számára. Igyekezett a város zeneéletében közben egyre aktívabb szerepet vállaló Liszt Ferenc Kulturális Egyesülettel is 
együttműködni. Munkája gerincét egyébként az évi 4-5 hangverseny megszervezése és lebonyolítása tette ki. Továbbra is 
számított a zeneiskolai tanárokra, helyi művészekre, de saját maga is adott orgonakoncertet a Társaság tagjai részére. Sajnos, 
Kuzsner Péter a később változó és nem mindig szerencsésen alakuló körülményekkel nem nagyon tudott megbirkózni: 
néhány év után a tagság létszáma erősen megcsappant, az érdeklődés és a zenei aktivitás lanyhulni kezdett. Mindenesetre 
Kuzsner Péter vitathatatlan érdeme, hogy a Soproni Tagozat életben maradt – ellentétben például a Kalocsai Csoportunkkal, 
vagy a Kelet-magyarországi Tagozatunkkal, ahol a vezetők halála után senki sem vállalta, hogy tovább vigye Liszt ügyének 
különleges ápolását. Sopronban a folyamatosság nem szakadt meg, de 2013-ban a jövő érdekében szükség volt a 
vezetőségváltásra. Kuzsner Péter csaknem hét évnyi munkájáért azonban köszönettel tartozunk, amelyet szintén 
emléklappal szeretnénk kifejezni. Kérem Bencsik Erzsébetet, adja át az oklevelet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy szerencsénkre 2013-ban Bencsik Erzsébet zongoraművész, nyugalmazott zeneiskolai tanár vállalkozott a Liszt Ferenc 
Társaság Soproni Tagozata vezetésének az átvételére. Az ő dinamikus egyénisége, az igényes zene iránti, másokat is magával 
ragadó lelkesedése, különlegesen jó szervező készsége, kiterjedt kapcsolatrendszere új lendületet adott a Soproni Tagozat 
munkájának. A taglétszám már az első évben csaknem 100 főre nőtt, az első lelkesedés után persze (ahogy az már lenni 
szokott) kicsit megcsappant, de az utóbbi években biztonságosan 60-65 főben állapodott meg, ami igen jónak mondható, sőt 
az idén már 72 fő fizette be a tagdíját, ami az érdeklődés újabb emelkedését tanusítja. (Összehasonlításképpen:  Budapesten 
és Pécsett 120-150 állandó és aktív tagunk van, de például Szekszárdon csak 15-20 főt számlál a tagság.) Az igényes művészi 
színvonalú koncertek, előadások megszervezése mellett (amelyekről a jelenlévőknek nyilván nem szükséges külön 
beszélnem – s amelyeken sokszor nemcsak tagok, de fizető vendég-hallgatók is megjelennek) Bencsik Erzsébet személyes 
eredménye, hogy rendszeres támogatást sikerült kieszközölnie Sopron Város önkormányzatától, évi 350.000.- forintot, 
amely – a tagsági díjakkal együtt – biztonságosabbá, könnyebbé teszi a Liszt Ferenc Társaság Soproni Tagozatának 
működését. Szívből reméljük, hogy ez a kapcsolat az új városvezetéssel még tovább is fog erősödni, és Liszt kultuszának 
ápolása Sopronban, ebben a Lisztnek annyira kedves városban, felnő amellé, amelyet a határ túloldalán a burgenlandiak a 
szülőfaluban az utóbbi évtizedekben nemzetközi jelentőségre emelve kialakítottak. Itt is meg volna minden adottság ehhez, 
és hiszem, hogy a Liszt Ferenc Társaság Soproni Tagozata az összes helyi egyesülettel, Liszt-baráttal és lokálpatriótával 
összefogva, ehhez komoly segítséget tudna nyújtani.    

Mindannyian tudjuk, hogy különleges hála illeti Bencsik Erzsébetet, egyik legaktívabb tagozatvezetőnket, akinek Király 
Csabával együtt én magam szeretném átnyújtani az emléklapot, abban a reményben, hogy még jó pár évig dolgozhatunk 
együtt, s a Soproni Tagozat jövőjét is biztos kezekben tudhatjuk! 

Most pedig adjuk át a szót ismét a muzsikának. Király Csaba a Bellini Normájának témáira írt monumentális Liszt-fantáziát 
játssza, amely az egyik legsikeresebb darabja volt az utazó virtuóz Liszt műsorainak. Ezzel gratulál Társaságunk elnöke a 45. 
jubileumát ünneplő Soproni Tagozatnak, amelynek szívből kívánunk további sikeres működést!  
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Rázó Emőke és Kuzsner Péter  
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Ladies and Gentlemen, 

You have just heard our two most sacred patriotic ceremonial songs, the Himnusz, our national anthem, and Szózat, in a 
fantasy-like transcription performed by Liszt Prize-winning pianist and organist and Chairman of the Liszt Ferenc Society, 
Csaba Király. It was a worthy opening of today's festive programme, as we have gathered here on the occasion of the 45th 
anniversary of the Liszt Ferenc Society's Sopron Branch in the Great Chamber of Hotel Pannónia, which is always so 
generously provided by Chief Medical Officer Dr. László Szilágyi for the concerts of our society.  

As one of the co-chairs of the Liszt Ferenc Society, it is my task to briefly remember the importance of this jubilee, looking 
back to the foundations and the beginnings. 

It is not disputed that the city of Sopron was of special importance in Ferenc Liszt’s life. His home village, Doborján-
Raiding, is within reach from here (just over 20 kilometres), and at the time of Liszt’s life there was no border between the 
two settlements either. It is no coincidence that the "youth from Sopron County” first appeared in front of an audience here, 
at the age of nine at a concert in the Casino, in October 1820. Later, he returned several times to the scene of his first 
success, the city so dear to him, where he was welcomed not only in the aristocrats’ houses but also the educated public 
always appreciated his art. When he returned to his native country for the first time, already as a famous piano virtuoso, for 
a long concert tour of Pozsony (Bratislava), Pest-Buda and Győr, his last concert of the tour was precisely in Sopron: on 
February 18th 1840. He gave a major charity concert for the benefit of the Kindergarten, the Poor Hospital and the 
Musicians’ Association (the poet Sándor Petőfi, then a soldier in Sopron, escaped from his barracks to attend the concerts – 
for which he was punished.) In gratitude, to Liszt the city of Sopron elected him a freeman of the town, and he was 
celebrated enthusiastically in the salons. He did not omit his dear city on his next concert tour in Hungary either, in 1846 
he gave a charity concert again at the Casino on August 3rd, and on the same day the Sopron county assembly elected him an 
honorary judge, and the city of Sopron itself presented him with a silver baton, which  today is exhibited in the permanent 
exhibition of the Liszt Ferenc Memorial Museum in Budapest. 

Király Csaba, Bencsik Erzsébet, Nagy Alpár, Eckhardt Mária, Rázó Emőke, Kuzsner Péter 
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After this Liszt did not visit Sopron for a long time, he only appeared in its neighbourhood, in Doborján/Raiding and Eisenstadt, 
when in 1848 he showed his birthplace to his new partner, Princess Carolyne zu Sayn-Wittgenstein. However, he returned 
several times in his old age. In 1874, during his long stay in Sopronhorpács, where he was the guest of Count Imre Széchényi, 
together with several of his artist colleagues, he gave a big charity concert in Sopron once again, which he organized with special 
care, and had a piano brought straight from Vienna from Bösendorfer (by the way, there is an excellent Bösendorfer piano here 
in the chamber of Pannonia, courtesy of Dr. Szilágyi, it seems like a tradition here...) and invited many of his famous artist 
friends. Here are a few sentences about his reception from Dezső Legány's book "Liszt Ferenc Magyarországon [Ferenc Liszt in 
Hungary] 1874-1886": 

“He asked in advance to avoid any celebration. It was not to be like that. The town was proud of the master, who was born in the 
county, was a freeman of Sopron and a man of charity. The mayor greeted him at the railway station as head of a delegation. 
From there, he was driven to his lodgings at Count Emánuel Csáky's house in Templom Street, and was received by the 
kindergarten committee and the Music Society of the Lyceum. He had an invitation for lunch to the Princes Esterházy. The 
concert was at the casino in the evening. Three times more tickets were requested than the capacity of the room allowed, from 
the town itself, from excited neighbourhoods near and far, and from Vienna and Budapest via frequent telegrams. The room was 
decorated and the crowded audience welcomed Liszt with a hurricane of reverence and enthusiasm, which was repeated over 
and over again after each piece on his programme”. The brilliant success was followed by a splendid evening reception at the 
Esterházys – remember that Liszt's father was once a very modestly paid official on the estate of this princely family. What 
satisfaction!.., 

Finally, let us remember the very important initiative of Sopron, which resulted in the inauguration of a memorial plaque in the 
personal presence of the Master, at his birthplace in Doborján – celebrating Liszt's upcoming seventieth birthday well in advance 
on April 7th 1881, organized by the Sopron Literary and Artistic Club. The elderly Liszt gave his last charity concert in Sopron 
with the one-armed pianist Count Géza Zichy the previous day and now he received, deeply touched, this lasting memory of his 
birthplace being marked by his friends in Sopron. (There is a question about what he would have said about the other, German-
language plaque calling him "deutscher Meister" - but it was only put there decades after his death!) 

Now, let's take a big jump in time. On May 15th 1973, the Liszt Ferenc Society, which had been established for the first time 
exactly eighty years earlier, but had several times to suspend its activities, was re-established at the Budapest Music Academy, in 
the frame of a general assembly introduced with a festive concert. The founders were the most prominent musicians and public 
figures of the era; the actual founder and first general secretary of the Society was Miklós Forrai, professor at the Music Academy, 
conductor of the Budapest Choir, and an enthusiastic and dedicated interpreter of Liszt's works. With his long and hard work 
and skilful diplomacy, he was the first to obtain permission to operate a civil society in socialist times, with a board including Béla 
Bartók Jr. and in the person of György Csanádi, an active government minister as well. And it was not even a full year later, 
when, on April 18th 1974, a committee of the Liszt Ferenc Society’s members in Sopron informed Miklós Forrai and the board that 
they "wished to form a local branch, based upon the statutes".  

I think it was no coincidence that the first demand for an independent local branch within the Liszt Ferenc Society first arose in 
Sopron. After all, Liszt's memory was alive here even after his death, as the local music association founded in 1829 (now 190 
years old) and the independent symphony orchestra were named after Liszt, and this was the town where the composer and 
musicologist Zoltán Gárdonyi worked from 1939 to 1941, one of the most prominent Hungarian Liszt scholars, and one of the 
first editors-in-chief of the New Liszt Complete Edition. From 1952 to 1988, the city museum was named after Ferenc Liszt as 
well, headed by Endre Csatkai until his death in 1963, a prominent researcher of Liszt's life regarding Sopron (within the 
museum there was a separate room for Liszt memorabilia in the building at Deák square, which unfortunately was not  kept 
together when the museum moved out of the building, which – as I hear – has just been refurbished: how nice would it be to see 
the precious material together again, the Liszt piano, the scores, sheet music, manuscripts, programmes!). And the Conference 
and Culture Centre next to the Casino, the venue of many great and beautiful Liszt concerts, still bears the name of Liszt. The Pro 
Cultura Sopron Association – which among other things has implemented and is implementing several important Liszt 
programmes – is also active, and can also rely on the generous support of the Pannonia Hotel and Chief Medical Officer Dr. 
Szilágyi.  

But let's go back to the spring of 1974. Miklós Forrai was very enthusiastic about the proposal from Sopron, and even gave a 
personal greeting speech when the Sopron Branch of the Liszt Ferenc Society held its inaugural meeting on May 6th, followed by 
a concert. (You may be interested in the fact that Erzsébet Bencsik, the current head of the Sopron Branch, then a very young 
music school teacher, was one of the performers at the concert, playing “The Chapel of William Tell” from the first volume of 
Liszt's "Années de pèlerinage". Pál Lomoschitz became the first head of the Sopron branch, a teacher at the training school for 
kindergarten teachers, and from the very beginning they did an excellent job in the field of organizing and research with his 
colleague at the same school, Alpár Nagy, who then officially became head of the branch ("executive secretary") from 1978, after 
Pál Lomoschitz resigned in November 1977 for health reasons. Alpár Nagy did an amazing job both together with Pál Lomoschitz 
and then during his more than 20 years of independent leadership.  

Liszt magyar szemmel – XXXVIII. szám – 2019. december  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 38 – December 2019 



- 20 - 

 

Liszt magyar szemmel – XXXVIII. szám – 2019. december  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 38 – December 2019 

The Sopron Branch had a particularly close 
cooperation not only with the city administration 
(Deputy Council Chairman József Kocsis was a 
member of the board as well!), the museum, the Liszt 
Ferenc Centre of Culture, the choirs in Sopron, the 
local symphony orchestra, the music school and 
other local cultural institutions, but it also 
maintained lively contacts with other local branches 
of the Liszt Ferenc Society (Szekszárd, Kalocsa, Pécs) 
which were being formed one after the other, and 
even with the Liszt Club in Pozsony (Bratislava), the 
Liszt Association in Raiding and with Liszt scholars 
from the entire Carpathian Basin (such as from 
Romania). The people of Sopron enjoyed a whole 
series of great concerts due to the Liszt Ferenc 
Society's Sopron Branch – not only with excellent 
soloists, but also with choirs and their own and guest 
symphony orchestras: even Liszt's large-scale works 
such as the Dante Symphony or the Gran Mass were 
performed. They hosted the International Liszt Piano 
Meeting for Young Pianists. Sculptures were 
renewed; new plaques were added not only to 
several houses in Sopron, but also to other Liszt 
memorial sites in Western Hungary. They organized 
lots of valuable professional lectures combined with 
concerts (with outstanding guest performers both 
from Hungary and abroad). The Sopron Branch of 
the Liszt Ferenc Society was the initiator and 
organizer of several thematic excursions, workshops 
and exhibitions, and they  also played an eminent 
role in attracting Liszt-admirers to Sopron with a 

series of special events and exhibitions on the occasion of the great Liszt Jubilee Year in 1986. Alpár Nagy contacted experts 
researching the local aspects of Liszt, compiled a reference bibliography, even published his own research and other 
valuable writings, but he also owns unpublished writings and material collections from which the busy activities of the Liszt 
Ferenc Society's Sopron Branch could be better reconstructed – something that he could best do himself of course, because 
to our great pleasure he is still here among us, as our forever young member. I would like to announce that at the last 
General Assembly in Budapest, on May 24th this year, the Liszt Ferenc Society elected Alpár Nagy as an honorary member, 
together with such prominent musicians and Liszt scholars as Erzsébet Szőnyi, Klára Hamburger or Dezső Ránki. Hereby, 
together with Csaba Király, we would like to present him with the diploma of honorary membership with great respect. At 
the same time, I invite Erzsébet Bencsik to present the certificate of commemoration to Alpár Nagy on behalf of the Sopron 
Branch, which is also presented to each of the former and present leaders of the Branch (with the exception of the late Pál 
Lomosits) as a symbol of gratitude on the occasion of today's jubilee. 

Fortunately, in 1999 Emőke Rázó, a young piano teacher at the Music School, took over the baton from Alpár Nagy, who 
retired at the end of 1998, and they even worked together, especially in the early times, when Alpár Nagy enriched the 
programmes of the Liszt Ferenc Society with valuable lectures as well. It was a great merit of Emőke Rázó that, as a music 
school teacher, she was able to win over her colleagues, pupils and their families to the cause of Ferenc Liszt. Already in 
2000, according to the report of the General Assembly at that time, the Sopron Branch had 64 members after the previous 
number of 30-40. Emőke was able to involve her music school colleagues as performers as well (for example, the singer 
Renáta Darázs, a native musician of Sopron, who is currently a professor at the Liszt Academy in Budapest), but also many 
performers and lecturers arrived from Budapest with various Liszt-related concert programmes and lectures. It was at that 
time as well when I began coming to Sopron regularly to give a number of lectures widely illustrated with music to the local 
members of the Liszt Ferenc Society and other interested audience. In 2007, however, due to the welcome growth of her 
family, Emők Rázó had to hand over the leadership of the Branch to the young pianist and organist Péter Kuzsner. Now we 
would like to thank Emőke Rázó as well for the enormous and not at all easy work done for our Society’s Sopron Branch, so 
I invite Erzsébet Bencsik to present the certificate to her! 

Memorial plaque on the Storno House – on the left: Alpár Nagy 
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Péter Kuzsner, who followed Emőke Rázó, started working with great enthusiasm. After a long break, he managed to raise a 
modest financial support of HUF 60,000 from the Municipality for the Sopron Branch of the Liszt Ferenc Society. He also 
sought to cooperate with the Liszt Ferenc Cultural Association, which at that time began to undertake an increasingly active 
role in the city's music life. The backbone of his work, by the way, was the organization and management of 4 or 5 concerts 
a year. He continued to rely on music school teachers and local musicians, but also gave organ recitals to the Society 
members himself. Unfortunately, Peter Kuzsner was unable to cope with the changing and not always fortunate 
circumstances that followed: after a few years, membership decreased sharply, and interest and musical activity began to 
decline. Even so, it is the indisputable merit of Péter Kuzsner that the Sopron Branch survived – unlike, for example, our 
Kalocsa Group or the Eastern Hungary Branch, where, after the deaths of local leaders, nobody took over the baton to 
continue the special cultivation of Liszt's cause. Continuity was not interrupted in Sopron, but in 2013 a change in 
leadership was necessary for the sake of the future. However, we are grateful to Péter Kuzsner for his almost seven years of 
work, which we would also like to express with a certificate. Therefore I invite Erzsébet Bencsik to present the diploma to 
him! 

To our great fortune, the 
pianist Erzsébet Bencsik, a 
retired music school teacher, 
took over the leadership of the 
Liszt Ferenc Society's Sopron 
Branch in 2013. Her dynamic 
personality, her contagious 
enthusiasm for high-quality 
music, extraordinarily good 
organizing skills and extensive 
network of contacts gave a 
new impetus to the work of 
the Sopron Branch. 
Membership increased to 
almost 100 in the first year, 
which after the first wave of 
enthusiasm (as is usual) 
slightly dropped, but in recent 
years it has stabilised safely at 
about 60-65 members, which is 
already fairly good, and this 
year even a headcount of 72 
members paid the membership 
fee, which is a sign of increasing interest again. (For comparison: in Budapest and Pécs we have 120-150 permanent and 
active members, but in Szekszárd, for example, the headcount is only 15-20 members.) In addition to organizing concerts 
and lectures of high standards (which is obviously well known to the audience here today – and which are attended not 
only by our members, but also by paying visitors) it is Erzsébet Bencsik's personal achievement that she managed to raise 
regular support from the Municipality of Sopron to the amount of HUF 350,000 a year, which, together with the 
membership fees, makes the operation of the Liszt Ferenc Society's Sopron Branch safer and easier. We sincerely hope that 
this relationship will be further strengthened with the new municipal administration and that fostering Liszt's cultivation in 
Sopron, this much-favoured town of the Master, will grow up face to face with what the Burgenlanders across the border 
have achieved in recent decades to develop Liszt’s native village to an internationally recognised Liszt place. There is all the 
potential here, too, and I believe that the Sopron Branch of the Liszt Ferenc Society, with all the local associations, Liszt-
friends and Sopron’s local patriots, could be of great help to achieve that. 

We all know that special thanks should go to Erzsébet Bencsik, one of our most active branch leaders, whom I would like to 
present with the certificate of commemoration together with Csaba Király, in the hope that we can still work together for 
several years and thus have the future of the Sopron Branch in safe hands! 

And now let's give the platform back to music again. Csaba Király will play the monumental Liszt fantasy on the themes 
from Bellini’s Norma, one of the most successful pieces of the travelling virtuoso Liszt. This is the gift of congratulations 
from the Chairman of our Society to the Sopron Branch on its 45th anniversary, and we wish you all the best for the future! 
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Erzsébet Bencsik and Mária Eckhardt 
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Liszt Ferenc emlékkoncert Kőszegen 
(Szász Izabella) 
 
Liszt Ferenc 1846-ban Kőszegen adott koncertjének 
emlékére az ifjú, tavaly alakult Kőszegi Tagozat is 
hangversennyel tisztelgett 2019. szeptember 24-én. Fellépő 
művésznőnket Nagy Annát, a Liszt Ferenc Zeneakadémia 
hallgatóját teltházas közönség fogadta. 
 
Az elhangzott művek: 
Mozart: F-dúr szonáta KV 533 
Liszt: A Villa d'Este szökőkútjai 
Liszt: Obermann völgye 
Ravel: Alborada del gracioso 
Ravel: Harangok völgye/Vallée des cloches 
 
A rendezvénynek az Európa Ház adott otthont, amit ezúton 
köszönünk a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének. 
Ugyanitt köszönetet mondunk az Írottkő Natúrparknak a 
szervezésben nyújtott közreműködéséért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Körkép: 
Október 22. Liszt-születésnapot ünnepeltünk 
(Rozsnyay Judit) 
 

A Liszt Társaság számára mindig központi helyet foglalt el 
Liszt születésnapjának megünneplése. Idén immár a 208. 
évfordulóhoz értünk, ami ugyan nem kerek, de ez Liszt 
Ferenc jelentőségéből és a megemlékezésekből semmit sem 
von le. 
A zenész társadalom 2019-ben is kitett magáért, hogy ebből 
az alkalomból kiemelkedően magas színvonalú 
emlékkoncertekkel tisztelegjen Liszt emléke előtt és 
nyújtson élményt a hazai közönségnek.  
A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont 
nagyszabású, három napos Liszt-fesztivált rendezett a Régi 
Zeneakadémia Liszt Ferenc Kamaratermében: 
 
- Október 18-án este Szokolay Balázs (zongora), Halmai 
Katalin (ének), Dorota Anderszewska (hegedű) és Bálint 
János (fuvola) adtak hangversenyt többek között Liszt 
dalaiból, a  Sposaliziot, a Benedictus tételt a Koronázási 
miséből, és záró műsorszámként Liszt-Bálint János: II. 
magyar rapszódiáját zongora-fuvola átiratban. 

Liszt Ferenc memorial concert in Kőszeg 
(Izabella Szász) 
 
In memory of Ferenc Liszt's concert in Kőszeg in 1846, the 
young Kőszeg Branch, founded last year, organized a 
memorial concert on September 24th 2019. Our performing 
musician, Anna Nagy, a student at the Liszt Ferenc 
Academy of Music, was welcomed by a full house audience. 
 
The programme of the concert was the following: 
Mozart: Sonata in F major KV 533 
Liszt: Les jeux d’eaux à la Villa d’Este (The Fountains at the 
Villa d'Este) 
Liszt: Vallée d’Obermann (Obermann’s Valley) 
Ranvel: Alborada del gracioso 
Ravel: Miroirs No.5 (La Vallée des cloches) 
 
The event was hosted by the House of Europe, for which we 
would like to thank the Institute of Higher Education.  
We would also like to express our thanks to the Írottkő 
Nature Park for their contribution to organizing the event. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Survey: 
October 22nd – We celebrated Liszt’s birthday 
(Judit Rozsnyay) 
 

Celebrating Liszt's birthday has always been in the focus for 
the Liszt Society. This year we have reached the 208th 
anniversary, which is albeit not a round figure, but it does not 
detract anything from the significance of Ferenc Liszt and the 
commemorations. 
In 2019, the community of musicians did their utmost again on 
this occasion to celebrate Liszt's memory with outstanding 
high-quality memorial concerts, to give the Hungarian 
audience unforgettable experiences. 
The Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre 
organized a huge three-day Liszt Festival at the Liszt Ferenc 
Chamber Hall of the Old Music Academy: 
 
- On the evening of October 18th, Balázs Szokolay (piano), 
Katalin Halmai (singing), Dorota Anderszewska (violin) and 
János Bálint (flute) gave a concert performing Liszt's songs, the 
Sposalizio, the Benedictus movement from the Coronation 
Mass and as a closing number, Liszt’s 2nd Hungarian Rhapsody 
in the piano-flute transcription by János Bálint.  
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- Október 19-én három hangverseny is elhangzott: 
Délelőtt Fülei Balázs zongoraművésztől hallhattuk Liszt 
Sposalizio, Két legenda, Két koncertetűd, A Lorelei, 
valamint a Velence és Nápoly c. műveit; 
Délután a Klavierduo Soós Haag négykezes 
zongorakoncertjén elhangozott a Karácsonyfa ciklus és a h-
moll szonáta Camille Saint-Saëns átiratában; 
Este Lajkó István zongoraművész szóló hangversenyére 
került sor, amelyen Schubert, c-moll szonátája mellett 
Gounod-Liszt Les adieux, majd Liszt három műve: az Il 
penseroso, a Tarantelle de Dargomĳski és a Velence és 
Nápoly ciklus csendültek fel. 

 
A harmadik napon, október 21-én Farkas Gábor 
zongoraművész ugyancsak nagy-formátumú koncertjét 
hallhattuk, az első részben Chopin Négy impromtu-jét, 
majd a g-moll balladát, ezután pedig Chopin-Liszt Meine 
Freuden c. művének átvezetésével Liszt műveit: Sposalizio, 
Il penseroso, Villa d’Este szökőkútjai, Genfi harangok majd 
végül a Dante-szonáta koronázta meg az est műsorát. 
A  Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont ezzel a 
Liszt-fesztivállal, Liszt-művek kiváló tolmácsolásával 
kiemelkedő  módon tisztelgett a nagy zeneszerző előtt, az 
odaadó közönség nem kis örömére és elismerésére. 
 
A Liszt Ferenc Társaság Budapesten október 22-én tartotta 
emlékhangversenyét, ugyancsak a Régi Zeneakadémia 
Kamaratermében. Ezúttal az idén Liszt-díjjal kitűntetett 
Mocsári Károly zongoraművész játszott: programjában a 
XVI. Magyar rapszódia, a Funérailles és a h-moll szonáta 
volt hallható, hatalmas energiával és szívből jövő 
lelkesedéssel interpretálva a műveket., természetesen nagy 
tetszést aratva. Az emlékhangversenyt megelőzően a 
Társaság tagjai megkoszorúzták az épület falán lévő Liszt-
emléktáblát, majd  díszokleveleket nyújtott át Király Csaba 
elnök és Eckhardt Mária társ-elnök a Társaság személyesen 
megjelent tiszteletbeli tagjainak, akik valamennyien alapító 
tagok is: Földes Imrének, Mező Imrének, Párkai Istvánnak 
és Somfai Rózsának.  
A hangverseny – annak ellenére, hogy ebben a néhány 
napban számos helyen zajlottak Liszt-emlékkoncertek – telt 
ház mellett zajlott le. 
 

On October 19th, there were as many as three concerts 
performed: 
In the morning the concert by pianist Balázs Fülei, featuring 
Liszt’s Sposalizio, Two Legends, Two Concert Etudes, The 
Lorelei and Venice and Naples; 
In the afternoon, the Klavierduo Soós Haag gave a four-handed 
piano concert featuring the Christmas Tree cycle and Sonata in 
h minor in the transcription by Camille Saint-Saëns; In the 
evening there was a solo concert by pianist István Lajkó, 
featuring Schubert’s Sonata in c minor and Liszt’s Les Adieux 
for on a theme by Gounod, followed by Liszt's three 
compositions: Il penseroso, Tarantelle de Dargomijski and the 
Venezia e Napoli cycle. 
 
On the third day, October 21st, we could enjoy a similarly 
magnificent concert by pianist Gábor Farkas, with Chopin's 
Four Impromptus in the first half, and then the Ballade in g 
minor, followed by Chopin-Liszt's Meine Freuden leading us 
through to the second part featuring Liszt's works: Sposalizio, Il 
penseroso, the fountains of Villa d'Este, The Bells of Geneva 
and finally the Dante sonata crowned the evening's 
programme. With this Liszt Festival, featuring excellent 
interpretations of Liszt's works, the Liszt Ferenc Memorial 
Museum and Research Centre paid excellent tribute to the 
great composer, much to the delight and appreciation of the 
devoted audience. 
 
The Liszt Ferenc Society held its memorial concert in Budapest 
on October 22nd, also at the Chamber Hall of the Old Music 
Academy. This time the soloist was pianist Károly Mocsári, this 
year’s awardee of the Liszt Prize. His programme included the 
16th Hungarian Rhapsody, Les Funérailles and Sonata in h 
minor, interpreting the compositions with immense energy 
and heartfelt enthusiasm, which gained great appreciation 
from the audience. Before the memorial concert, members of 
the Society laid a wreath at the Liszt memorial plaque on the 
wall of the building, and then chairman Csaba Király and co-
chair Mária Eckhardt presented certificates of honour to the 
new honorary members of the Society, who attended the 
concert, and who are all founding members as well: Imre 
Földes, Imre Mező and István Párkai and Rózsa Somfai.  
 The concert attracted a full house audience, in spite of the fact 
that several Liszt memorial concerts were given in a couple of 
days around the birthday. 

Koszorúzás Eckhardt Mária, Földes Imre 
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Simultaneously with the Liszt 
programme played at the Old Music 
Academy, between October 18th and 
23rd, Alex Szilasi, the director of the 
Gödöllő Liszt Festival organized the 18th 
Liszt Festival at the Royal Castle of 
Gödöllő. The concert by the Ránki 
family on October 22nd excelled even 
from the extremely demanding, carefully 
chosen and high-quality programme, 
with a solo piano concert by young 
Fülöp Ránki in early afternoon, followed 
by the concerts at 5 pm and 7 pm by Edit 
Klukon and Dezső Ránki, featuring 
Liszt's works in four-hand versions: first 
Tasso and the Dante Symphony, then the 
symphonic poem What is Heard on the 
Mountain and finally Via Crucis. The 
author of this survey can only regret that 
she could not participate at this 
extraordinary occasion. On the closing 
day of the Liszt Festival, Klára Kolonits, 
the outstanding soprano, performed Liszt 
songs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  Régi Zeneakadémián felcsendült 
Liszt-programmal egy-időben, október 
18. és 23. között rendezte meg a 
Gödöllői Liszt Fesztivál igazgatója   
Szilasi Alex a XVIII . Liszt Fesztivált a 
Gödöllői Királyi Kastélyban. A 
rendkívül igényes, választékos és magas 
színvonalú műsorból is kiemelkedett a 
Ránki-család október 22-i hangver-
senye, amelyen kora délután az ifjú 
Ránki Fülöp adott szóló zongora-
koncertet, majd délután 5-kor és este 7-
kor Klukon Edit és Ránki Dezső, 
kétzongorás, illetve négykezes változat-
ban adott elő Liszt műveket: előbb a 
Tasso-t és a Dante Szimfóniát, majd az 
Amit a hegyen hallani c. Szimfonikus 
költeményt és a Via Crucis-t. E sorok 
írója csak sajnálni tudja, hogy nem 
lehetett jelen ezen a kivételes alkalmon. 
A Liszt Fesztivál zárónapján Kolonits 
Klára kiváló szoprán-énekesnő Liszt-
dalokat énekelt. 

Mocsári Károly 

Párkai István, Eckhardt Mária Somfai Rózsa 
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Szegedi megemlékezés 
 
A Liszt Ferenc Társaság Szegedi Tagozata október 28-án,  a 
Dugonics Társasággal közös megemlékezést tartott 
„Zongoraest Liszt Ferenc emlékére” címmel. A házigazda dr. 
Kerek Ferenc zongoraművész, a Szegedi Tagozat vezetője, 
meghívott vendég dr. Nátyi Róbert művészettörténész és 
Kósa Rebeka BA III.  és Milisavljevics Laura MA II. zongora
-tanszakos növendékek voltak. 
Az estről a Dél-Magyarország  c. napilap október 29.-i 
számában is beszámolt. 
 
 

Commemoration in Szeged 
 
On October 28th, the Szeged Branch of the Liszt Ferenc 
Society held a joint commemoration with the Dugonics 
Society with the title "Piano Evening in Memory of Ferenc 
Liszt". The event was hosted by pianist dr. Ferenc Kerek, 
head of the Szeged Branch, and the invited performers were 
art historian dr. Róbert Nátyi and two students of piano 
major Rebeka Kósa and Laura Milisavljevich, from the 
classes BA III and MA II respectively. 
The local newspaper Dél-Magyarország also reported about 
the evening in its October 29th issue. 
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Pécs, November 2th 2019 -  Bánky 65 concert 
 
József Bánky, founding member and currently co-chair of 
the Liszt Society, and at the same time one of the pillars of 
the Pécs Branch, is professor emeritus at the Faculty of 
Music of the University of Pécs. This year he 
commemorated the 65th anniversary of his graduation. On 
this occasion, the 89-year-old musician already gave a solo 
piano evening in the autumn. However, on November 27th 
he gave another concert in front of the audience of the Liszt 
Society in Pécs, which was a special event for the Society, 
whose members were expecting the event with great 
interest and affection. 
Judit Rozsnyay, secretary of the Liszt Society, and Ildikó 
Pogány, head of the Pécs Branch, congratulated the elderly 
artist and handed him over the certificate of honour 
representing honorary membership and a memorial plaque. 
József Bánky has fascinated his audience so many times 
with his great performances and piano playing (Debussy's 
preludes, Liszt's religious compositions) in Budapest, Sopron 
and wherever he has performed. And this time again, he 
delighted his audience with a large-scale programme 
including three of his own compositions: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hereby we would like to express our gratitude and 
appreciation for this extraordinary experience and wish 
good health and happiness for him, and many concerts for 
his affectionate audience. 
 
 

Pécs 2019. november 27. Bánky 65 koncert 
 
Bánky József, a Liszt Társaság alapító tagja, jelenleg társ-
elnöke, és egyben a Pécsi Tagozat egyik oszlopos tagja, a 
Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Fakultásának 
professzor emeritusa. Idén emlékezett diplomája 
átvételének 65. évfordulójára. Ebből az alkalomból már 
ősszel is tartott önálló zongoraestet a 88 éves művész. 
November 27-én azonban a Pécsi Liszt Társaság közönsége 
előtt hangzott el játéka, amelyre nagy érdeklődéssel és 
szeretettel készült a Társaság. 
Rozsnyay Judit a Liszt Társaság titkára és Pogány Ildikó, a 
Pécsi tagozat vezetője köszöntötte az idős művészt és átadta 
a tiszteletbeli tagsággal járó díszoklevelet, valamint  egy 
emlékplakettet is. 
Bánky József már számtalanszor elbűvölte közönségét 
nagyszerű előadásaival és zongorajátékával (Debussy 
prelűdjei, Liszt vallásos kompozíciói) Budapesten, 
Sopronban, és bárhol, ahol fellépett. 
Most is nagyszabású műsorral örvendeztette meg 
közönségét, amelyben három saját kompozíciója is 
elhangzott: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat és elismerésünket, 
hogy ebben a rendkívüli élményben lehetett részünk és 
kívánunk jó egészséget, erőt és sok hangversenyt szerető 
közönségének. 
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Képek a hangversenyről / Pictures about the concert: 
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SZŐNYI ERZSÉBET (1924. ÁPRILIS 25 – 2019. DECEMBER 28) EMLÉKÉRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapzártakor érkezett a hír, hogy életének 96. évében 2019. december 28-án elhunyt Szőnyi Erzsébet Kossuth-díjas zeneszerző, 
karvezető, zenepedagógus, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja. 

Az MMA méltatása szerint „Szőnyi Erzsébet a 20. és a 21. századi magyar zenei élet, a zenepedagógia és az alkotóművészet 
ikonikus alakja, akinek különlegesen gazdag életművét, szellemiségét és lelki erejét hazánk szellemi életének egyik 
tetőpontjaként tarthatjuk számon, és aki egész életében küldetésének tekintette Kodály zenepedagógiai elveinek hirdetését”. 

Szőnyi Erzsébet 1924. április 25-én született Budapesten. Már tizenhárom évesen komponált, először zongoradarabokkal, 
később vokális művekkel kísérletezett. 1942-ben felvételizett a Zeneakadémia középiskolai ének-zenetanár tanszakára. Egy 
évvel később zeneszerzésre is jelentkezett. Bárdos Lajos és Viski János mellett tanította mások mellett Szabolcsi Bence, Weiner 
Leó (kamarazene), Ferencsik János és Kodály Zoltán (népzene) is, akivel hamarosan baráti kapcsolatba került és egyik 
legközelebbi munkatársa lett. 

Szőnyi Erzsébet középiskolai énektanári diplomáját 1945-ben szerezte meg, a következő tanévben a távollevő Kodály Zoltánt 
helyettesítette népzene óráin. Zeneszerzői diplomáját 1947-ben vehette át, majd Francia Állami Ösztöndíjjal Párizsban, a 
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique hallgatójaként tudását Tony Aubin, Nadia Boulanger és Olivier Messiaen 
vezetésével gyarapíthatta tovább. 

1945-től középiskolai énektanár, 1948-tól 1981-es nyugdíjba vonulásáig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
(Zeneakadémia) tanára, 1960 és 1981 között a középiskolai énektanár és karvezetőképző tanszak vezetője volt. Kodály Zoltán 
bíztatására készült el első pedagógiai könyve 1954-ben A zenei írás-olvasás módszertana címmel. Majd ezt követték a 
továbbiak, köztük az Öt kontinensen a zene szolgálatában, valamint a Zenei nevelési irányzatok a XX. században, melyeket 
több nyelvre is lefordítottak. Szintén Kodály ösztönzésére részt vett a magyarországi zenepedagógia újjászervezésében és lett a 
Kodály-módszer világszerte elismert közvetítője, 1964-től az ISME (International Society of Music Education) elnökségi tagja. 
Pedagógiai és közéleti munkásságának betetőzésének tekinthető, hogy a Kodály-módszer 2016-ban felkerült az UNESCO 
szellemi kulturális örökségének listájára. 

Szőnyi Erzsébet zeneszerzői munkássága is jelentős. Alkotói stílusa nem sorolható a 20. századi magyar zene egyik 
irányzatához sem, egyszerre jellemzi a konzervativizmus és a nyitottság. Két fő forrása a magyar népzene, valamint a párizsi 
tanulmányai alatt őt ért hatások. Számos közkedvelt kórusmű mellett operákat (Dalma, Firenzei tragédia, Adáshiba, Elfrida), 
gyermekdarabokat (A makrancos királylány, Az igazmondó juhász, A didergő király, Az aranyszárnyú méhecske), oratóriumot 
és kantátákat is írt. Komponált szóló hangszeres darabokat is, továbbá versenyműveket, dalokat, zenekari és kamaraműveket.  

Szőnyi Erzsébet ott volt 1973-ban az újjá alakuló Liszt Ferenc Társaság alapító tagjai között. 1978 és 2003 között a Magyar 
Kodály Társaság és a Bárdos Lajos Társaság, valamint 1996-tól a Magyar Muzsikus Fórum társelnöke, 1992 és 1996 között a 
Magyar Zenei Kamara alelnöke, 1993-ban és 1994-ben a Magyar Rádió felügyelőbizottságának elnöke volt. Tagja volt a 
hartfordi (USA) Kodály Musical Training Institute-nak, a francia Kodály Társaságnak. Tiszteletbeli elnöke volt a KÓTA-nak, a 
Nemzetközi Kodály Társaság (IKS) tanácsadója, a varsói Chopin Társaság tagja, 2011 óta a Magyar Művészeti Akadémia rendes 
tagja volt. 
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Művészi tevékenységét számos díjjal ismerték el, egyebek mellett Erkel Ferenc-díjjal (1959), a Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztjével (1993), Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjjal (1995 és 2004). A kiváló művészi címmel 2000-ben, a Pro 
Renovanda Cultura Hungariae Kodály-díjjal 2001-ben, Magyar Örökség-díjjal 2004-ben, Kossuth-díjjal 2006-ban tüntették ki. 
A Pittsburgh-i Duquesne Egyetem 2006-ban avatta díszdoktorává. 2014-ben lett a nemzet művésze, a Nemzetközi Kodály 
Társaság díjával 2018-ban ismerték el tevékenységét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN MEMORY OF ERZSÉBET SZŐNYI (25TH APRIL 1924 – 28TH DECEMBER 2019) 
 

Erzsébet (Elizabeth) Szőnyi, composer, choir conductor and music pedagogue, was a student of Zoltán Kodály and became one 
of his most important and long-time collaborators. She studied at the Ferenc Liszt Academy of Music in Budapest and the 
Conservatoire in Paris, among others with Nadia Boulanger and Olivier Messiaen. She was a leading Professor of the Liszt 
Academy and from 1970 to 1974 Vice-President of the International Society for Music Education. She also served many years 
as General Adviser on Methodology for the International Kodály Society. She was selected as a Member of the Hungarian 
Academy of Arts, was an Honorary Member of the International Kodály Society and has received its prize in 2018. To name 
just a few of her numerous other prizes: the Erkel Prize (1959), the Hungarian Republic Medal (1993), the Apáczai Csere János 
Prize (1994), the Bartók-Pásztory Prize (1995), the Excellent Artist Prize (2000). In 2006, Duquesne University in Pittsburgh, 
Pennsylvania, awarded her 
with a Doctor Honoris Causa. 
A great number of her 
methodological publications 
have been translated in 
various languages. During her 
active career she intensively 
traveled the 5 continents for 
Conferences, Workshops, etc. 

 

Erzsébet Szőnyi was also a 
well-known and successful 
composer whose compositions 
are performed all over the 
globe. For her 80th birthday 
anniversary Hungaroton 
released a CD uniquely with 
her compositions. 
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Szőnyi Erzsébet, a Liszt Társaság alapító tagja abból az alkalomból, hogy kézhez vette a társaság Tiszteletbeli tagjaként a 
Díszoklevelet, az  alábbi köszönetet és egy kis írást küldött. Ezt most közreadjuk szíves hozzájárulásával: 
 
 

Dear Marika, 

 

 

Yesterday I received the touchingly beau-
tiful honorary certificate, thank you very 
much! 

I still remember the beginnings today,  
it feels good to be faithful. 

Vivat, crescat, floreat Liszt Society! 

Congratulations and lots of love 

Erzsi 
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Erzsébet Szőnyi, a founding member of the Liszt Society, sent us her thanks and a small piece of writing on the occasion of 
having received the Honorary Certificate of honorary membership of the Society. We  publish it here with her kind 
permission: 
 
“A small personal Liszt story 
 
I was 13 when I received an oil painting with Liszt’s portrait for my birthday from my father, accompanied by a poem he 
wrote with the wish that Liszt might keep an eye on my fingers. 
Liszt slowly infiltrated into my life, Consolation, Love’s Dream (the latter was the main number of every "tea party" at the 
age of 16, as there was some sort of piano everywhere). My first “serious” Liszt was “St. Francis of Paola walking on the 
waves”, and then the etudes, the Gondoliera from Venezia e Napoli, my first solo public appearance at Szilágyi's regular 
spring concert, in the presence of Kodály. 
The pinnacle, at the end of my piano studies, was the Sonata in B minor. To this day, my whole life is therein. I was 22 then. 
No wonder I joined the Liszt Society with my whole heart and soul. Miklós Forrai was my teacher (solfeggio!) and an 
unforgettable friend of mine at all times of calamity. I visited the European cities which have Liszt memories together with 
the Society… .” 
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“There are those who seek cheap applause for themselves by trying 
to make others the object of ridicule, as Adolf Ágai [editor-in-chief 
of the humorous paper Borsszem Jankó] does  with Liszt (...); the 
religious Liszt, who speaks no Hungarian and is dressed as a priest, is 
the perfect target for him.”[1] – writes Dezső Legány   about 
contemporary satirical papers. Legány summarized in two essential 
volumes what there is to know about Liszt's sojourns and  activities 
in Hungary. Obviously, when describing concerts, parties or other 
events, he often quotes from the contemporary press and relies on 
their data. However, he condemns humorous papers with the 
withering words quoted above. He does not appreciate the jokes, 
and  only takes the satirical papers into account at all because of the 
names and dates he can get from them, although their source value 
is much greater than that. As the press historian Géza Buzinkay 
points  out,  readers actively formed and influenced the content of 
the papers through the jokes and suggestions for caricature subjects 
that they submitted.[2] So, with the help of these papers, we can get a 
sense of what was occupying the public about Liszt. The short 
answer to this question is: everything. Liszt's name, clothing, 
hairstyle, his appearance in general, his everyday life, social status, 
kinship relations, his approach to being Hungarian, his Hungarian 
language skills, his religiousness, personality, his performance as a 
pianist, conductor, composer, teacher and writer were all subjects of 
jokes and caricatures. In the humorous paper Bolond Miska the 
article “Liszt-es újdonságok. (A minőket most a lapok közölnek)” – 
“News  about Liszt (the kind which appears in the papers 
nowadays)” - published on January 15th 1871, already parodies the 
contemporary press just for this : "* Ferenc Liszt sneezed at half past 
eleven the day before yesterday. In the name of the whole nation, 
we consequently wish him a good recovery. * Ferenc Liszt was 
walking beside the Danube yesterday. People in his circle have said 
that the king of the piano expressed his views about the situation by 
making a comment that it was  cold.”[3] However, it is worth sorting 
out the jokes and caricatures about Liszt, thus getting a view of the 
topics that tell us the most about contemporary opinion on Liszt. 

In 1880, in the paper Borszem Jankó, the following elegant solution 
was proposed to remedy the controversial situation about Liszt’s 
being Hungarian: “Proposal on the Hungarian-German Liszt 
Compromise. "1. §. The Hungarians acknowledge that: a) the 
musician’s home is the whole wide world. b) this Liszt (liszt=flour in 
Hungarian) is not for everyday bread c) Ferenc Liszt  is not earth-
bound. 2. §. The Germans acknowledge that: a) Ferenc Liszt is a 
Hungarian man. b) this Liszt is not an article for export c) Ferenc 
Liszt is not poverty-stricken* 3. §. The two parties therefore agree to 
each receive 50% of Ferenc Liszt. 4. §. Ferenc Liszt is charged with 
enforcing this law”[4] 

The question of Liszt's  Hungarian identity was an important issue 
for his contemporaries. Consequently, from the beginning until his 
death, there were a lot of jokes about his lack of a knowledge of 
Hungarian. Although his parents were both  German  and did not 
speak Hungarian, Adam Liszt, the father, as a resident of Hungary,  
 

(Fedoszov Júlia) 

„Vannak, akik a maguk számára úgy keresik az olcsó tapsot, 
hogy mást igyekeznek nevetség tárgyává tenni, ahogy Ágai 
Adolf [a Borsszem Jankó főszerkesztője] teszi Liszttel (...); 
neki a vallásos, papi ruhába öltözött, nem magyarul beszélő 
Liszt a céltáblája.”[1] – írja Legány Dezső a Liszt-korabeli 
élclapokról. Legány két alapvető fontosságú kötetben foglalta 
össze, amit Liszt magyarországi tartózkodásairól, 
működéséről tudni lehet. Koncertek, estélyek, egyéb 
események leírásakor értelemszerűen gyakran idéz a korabeli 
sajtóból, támaszkodik annak adataira. Az élclapokat azonban 
az idézett lesújtó szavakkal illeti. Legány nem értékeli a 
tréfát, s az élclapokkal csak a belőlük kinyerhető nevek, 
dátumok miatt számol, holott forrásértékük ennél sokkal 
nagyobb. Ahogy Buzinkay Géza sajtótörténész írja, a lapok 
tartalmát az újságolvasó polgárság aktívan formálta beküldött 
élcei, karikatúra-javaslatai révén.[2] E lapok segítségével tehát 
fogalmat alkothatunk arról, mi foglalkoztatta a közvéleményt 
Liszttel kapcsolatban. Erre a kérdésre a rövid válasz az, hogy 
minden. Élcek és karikatúrák tárgya Liszt neve, ruházata, 
haja, teljes megjelenése, hétköznapjai, társadalmi státusza, 
rokoni kapcsolatai, magyarsága, magyar nyelvi ismeretei, 
vallásossága, személyisége, valamint működése 
zongoraművészként, karmesterként, zeneszerzőként, 
tanárként és íróként. A Bolond Miska 1871. január 15-én 
megjelent „Liszt-es újdonságok. (A minőket most a lapok 
közölnek)” című írásában éppen ezért parodizálja a korabeli 
sajtót: „* Liszt Ferencz tegnapelőtt fél tizenegyre 
eltüsszentette magát. A nemzet nevében utólagosan azt 
kívánjuk, hogy váljék egészségére. * Liszt Ferencz tegnap a 
dunaparton sétált. A körében időzöttek mondják, hogy a 
zongora-király azon megjegyzést tette volna, miszerint – 
hideg van.”[3] Érdemes ugyanakkor csoportosítani a Liszttel 
foglalkozó élceket és karikatúrákat, így kirajzolódnak azok a 
témák, amelyek különösen sokat elárulnak Liszt korabeli 
megítéléséről. 

1880-ban a Borszem Jankóban a következő elegáns megoldást 
javasolták a Liszt magyarsága körül folyó viták orvoslására: 
“Törvényjavaslat a magyar-német Liszt-kiegyezésről. „1. §. A 
magyar elismeri: a) hogy művész hazája széles e világ. b) 
hogy ez a Liszt nem való mindennapi kenyérnek. c) hogy 
Liszt Ferencz nem földhözragadt. 2. §. A német elismeri: a) 
hogy Liszt Ferencz magyar ember. b) hogy ez a Liszt nem 
kiviteli czikk. c) hogy Liszt Ferencz nem földönfutó. 3. §. A 
két fél ennélfogva kiegyezik akként, hogy mindegyik Liszt 
Ferencz 50%-jét kapja. 4. §. E törvény végrehajtásával Liszt 
Ferencz bizatik meg.” [4] 

Liszt magyarsága kortársai számára fontos kérdés volt. 
Következésképpen a kezdetektől haláláig sokat élcelődtek 
magyar nyelvtudásának hiányán is. Habár szülei mindketten 
német nemzetiségűek voltak, s nem beszéltek magyarul,  
Liszt Ádám, az édesapa, mint magyarországi lakos magyarnak  
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vallotta magát, s ebben a szellemben nevelte Doborjánban 
született fiát is. (Gondoljunk csak az aradi vértanúkra, 
akiknek többsége szintén nem beszélt magyarul.) Ságh 
József 1879-es Magyar zenészetilexiconjának Liszt-életrajza, 
s talán mondhatom, hogy az utókor szerint is a magyar 
művészet nemzetközi népszerűsítése terén “ép Liszt volt a 
leghatalmasabb szónok és agitátor, mert oly nyelven [a zene 
nyelvén] beszélt, melyet az egész világon megértettek.” [5]

Liszt valószínűleg 1871-ben kezdett magyarul tanulni, s 
1873 végére oda jutott, hogy jól értette Jókai beszámolóját a 
királyi fogadásról, beszélni azonban nem akart rossz 
kiejtéssel.[6] Az alábbi karikatúra és elképzelt jelenet kevésbé 
ismert, de annál remekebb példája a Liszt magyar nyelvi 
ismereteivel foglalkozó élceknek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Liszt.(Magyarul.) Gyónom a mindenható istennek és neked .... 

Pap. (Megütközve.) Per amorem Dei [Isten szerelmére!]! Higyjek-e 
fülemnek? Hát te tudsz magyarul? 

Liszt. Oh, hogyne, szent atyám! Imádom, hisz anyanyelvem, és 
zengzetesb zongorámnál; költőit, tudósait mind ismerem, s 
legszebb kifejezéseikkel élek. Egy életen át eltudtam rejteni ezt, 
bár mennyit gáncsoltak érte, de már öregszem s meg kell vallanom, 
de csak előtted atyám, subrosa [titokban], a gyónás szentségének 
pecsétje alatt. . . . 

Pap. Megfoghatatlan! De hát miért kellett ezt eltitkolnod? 

Liszt.Hogy meg ne tudják bűnömet, hogy magyarul tudok, a 
magyar mágnások! Ennek köszönhetem, hogy kegyükkel, 
figyelmükkel tüntettek ki; – ha megtudnák, hogy én is csak olyan 
közönséges magyar ajkú művész vagyok, mint a többi, rögtön 
kitelnék a becsület!  

Pap. Quod Deus avertat [Ments Isten!]. Amen!”[7] 

declared himself to be Hungarian and raised his son born in 
Doborján in this spirit. (Just think of the 13 Martyrs of Arad, most 
of whom did not speak Hungarian either.) According to József 
Ságh's Liszt biography in his Hungarian Lexicon of Music 
published in 1879 - and I dare say that according to the next 
generations as well - "Liszt was actually the most powerful speaker 
and agitator because he was speaking a language [i.e. the language 
of music], which could be understood all over the world.”[5] Liszt 
probably began studying Hungarian in 1871, and by the end of 
1873 had reached a level where he could understand Jókai's 
account of the royal reception quite well, but he did not want to 
speak with a bad pronunciation.[6] The following cartoon and the 
imaginary scene is a less well known, but very good example of 
the jokes about Liszt's knowledge of the Hungarian language. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Liszt. (in Hungarian) I confess to God Almighty and to you .... 

Priest. (Shocked) Per amorem Dei [for God's sake!]! Should I believe my 
ears? So you can speak Hungarian? 

Liszt. Oh, sure, my Holy Father! I love it, as it is my mother tongue and it 
sounds more beautiful than my piano; I know all of its poets and scholars, 
and I can quote their finest expressions. All my life  I’ve been able to hide 
this, however much I’ve been reproached for it, but I am getting older 
now and I have to confess it, but only to you, father, under the seal of  
sacred confession, sub rosa [in secret]… 

Priest. Unbelievable! But why did you have to hide it? 

Liszt. In order that the Hungarian magnates would not  learn of my sin, 
that I can speak Hungarian! I owe it to their ignorance that they have 
distinguished me with their patronage and attention; - if they found out 
that I was just an ordinary Hungarian-speaking musician like the rest, I 
would be out of their favour right away! 

Priest.. Quod Deus avertat [God Save Us!]. Amen!"[7] 
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Liszt was deeply impressed by Gypsy musicians, the performers of 
Hungarian folk-style composed music, who in Hungary were both 
respected and at the same time despised  because of  their origin. 
He used many of the tunes and melodies they played, especially in 
his Hungarian Rhapsodies, and admired their instrumental skill, 
their freedom of performance and their improvisational abilities. 
The repertoire of Gypsy musicians mainly consisted of 19th 
century folk-style songs composed by non-professional musicians 
from the Hungarian nobility. In his book “On the  Gypsies and 
Their Music in Hungary” Liszt attributed these melodies to the 
performers themselves, thus raising a huge public outcry. 
Moreover, two editions of the book were published at the worst 
possible time. The first version of 1859, during the period of the 
Bach-era restricting the national language and costume, had a 
painful effect on those clinging to this  last bastion of their 
Hungarian identity, folk-style  composed music. The following 
two cartoons are part of a series of 12 drawings entitled "Listias"[8] 

The situation was aggravated by the second edition of the 
book, which was published in 1881 with  additions by  
Princess Carolyne Sayn-Wittgenstein, without Liszt's 
knowledge, but under the name of Liszt. The addition was 
actually a bulk of anti-Semitic texts in 16 chapters, with 
which Liszt had no wish to identify  at all. But the damage 
was done, and the public received it with shock and disdain. 
In despair, Liszt did not visit Carolyne in Rome for nearly 
four years. Though in 1883 he distanced himself from the 
anti-Semitic parts of the book in an open letter, he did not 
disclose the name of the real author to the press, perhaps 
taking on the crime of his former partner a little too 
chivalrously. Bolond Istók wrote  in 1883: “What caused the 
death of Richard Wagner [who was a well-known anti-
Semite]? He read Liszt's statement that he was not anti-
Semitic.” [9]Although several articles correctly assumed that 
someone had abused Liszt's name, the bitterness caused by 
the book could be felt in his relationship with his homeland 
until his death.[10] 

A Magyarországon egyszerre megbecsült és származásuk 
miatt lenézett cigánymuzsikusok, a népies magyar műzene 
előadói Lisztre már gyermekkorában mély benyomást 
tettek. Magyar rapszódiáiban sok általuk is játszott dallamot 
feldolgozott, csodálta hangszeres tudásukat, előadói 
szabadságukat, improvizatív készségüket. A cigányzenészek 
repertoárját főleg műkedvelő magyar nemesek költötte 19. 
századi népies dalok alkották. Liszt ezeket a dallamokat A 
cigányokról és zenéjükről Magyarországon c. könyvében 
tévesen maguknak az előadóknak tulajdonította, s ezzel 
komoly közfelháborodást keltett. A könyv két kiadása a 
lehető legrosszabbkor jelent meg. Az 1859-es első változat a 
Bach-korszak nemzeti nyelvet, viseletet korlátozó 
időszakában fájdalmasan érintette a magyar identitásuk 
utolsó bástyájába, a népies műzenébe kapaszkodókat. Az 
alábbi két kép a „Listias” címet viselő, 12 rajzból álló sorozat 
részlete.[8] 

A helyzetet tovább súlyosbította a könyv második kiadása, 
amely 1881-ben Liszt tudta nélkül, második élettársa, 
Carolyne Sayn-Wittgenstein kiegészítéseivel, de Liszt neve 
alatt jelent meg. A kiegészítés 16 fejezetnyi gyomorforgató 
stílusban megírt antiszemita szöveget jelentett, amellyel 
Liszt a legkevésbé sem akart azonosulni. A baj azonban 
megtörtént, a közvélemény pedig megvetéssel vegyes 
megdöbbenéssel fogadta a hírt. Liszt elkeseredésében közel 
négy évig nem látogatta meg a Rómában élő Carolyne-t. 
1883-ban ugyan nyílt levélben határolódott el a könyv 
antiszemita részeitől, a valódi szerző nevét azonban nem 
fedte fel a sajtó előtt, talán egy kicsit túlságosan is lovagiasan 
magára vállalva egykori élettársa bűnét. A Bolond Istók 
közli 1883-ban: „Mitől halt meg Wagner Richárd [aki 
közismerten antiszemita volt]? Elolvasta Lisztnek azon 
nyilatkozatát, hogy nem antiszemita.”[9] Bár nem egy cikk 
feltételezte helyesen, hogy valaki visszaélt Liszt nevével, a 
könyv okozta keserűség hazájával való viszonyában halálig 
érződött.[10] 

(Voici la sabre, the sword of our ancestors  
With it crush the sorrow that’s biting our hearts) 

(To show his gratitude, the Great one of the piano  
Hands the music of the Hungarians over to the Gypsies) 
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Személyes levelei valamint a kortársi beszámolók Lisztet 
előítéletektől mentes, nagylelkű, jószívű emberként 
láttatják. Jótékonysági hangversenyeit a legkülönbözőbb 
vallású, származású csoportok kérésére, többek között 1873. 
december 22-én az izraelita nőegylet javára adta. 1869-től 
itthon tartózkodásai alatt játszott az írói segélyegylet, a 
megsüketült és nyomorgó zeneszerző, Robert Franz, vagy a 
Magyar Gazdasszonyok Egyesülete leányárvaházának 
megsegítésére is. Az alábbi, Liszt-Muzeum című rajz jobb 
alsó sarkában egy fokmérő látható. A hozzá tartozó 
magyarázat így szól: “Egy fokmerő. Az asteriscus[csillag] 
jelöli magasságát azon sok aranynak, amelyben Liszt 
ülhetne, ha mindig magának muzsikált volna.”[11] 

His personal letters and accounts by his contemporaries 
portray Liszt as a kind-hearted, generous person free of all 
prejudices. He gave charity concerts at the request of groups 
from a wide variety of religions and origins, including one 
on December 22nd 1873, for the benefit of the Israelite 
Women's Association. From 1869 onwards, during his 
sojourns in Hungary, he also played for the benefit of the 
writers’  providential society, for the deaf and impoverished 
composer Robert Franz, and the Hungarian Housewives' 
Association. In the bottom right-hand corner of the cartoon 
below, with the title “The Liszt Museum”, there is a scale. 
The explanation of that part in the text of the cartoon is 
this: “A scale. The asterisk  [star] denotes the height of the 
amount of gold  which Liszt could sit on if he had always 
played music for himself.”[11] 
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In 1865 Liszt realized his childhood dream when he 
received the lower ecclesiastical orders in Rome. The 
incomprehension and individual explanations of his 
contemporaries are well reflected in the cartoons and 
writings of the humorous papers. The following pair of 
cartoons is also from the "Listias" series.[12] 
 

 
Liszt's concerts were unimaginably successful even at his 
very old age, and those experts who had also heard him 
when he was young, claimed that his playing had only  
improved to reach perfection. Of course, there were also 
some who talked about the decline of the greatest pianist of 
the century. 
 

(In the Celestial Orchestra) 
“St. Elizabeth. I've been looking 
forward to this moment for a 
while, Master, when I can listen 
to your oratorio played by 
yourself. Liszt. My dear sister,  
if I could still play, I would not  
have come here yet!”[13] 

1865-ben Liszt gyermekkori álmát valósította meg, amikor 
Rómában felvette az alsóbb papi rendeket. Kortársai 
értetlenségét, egyéni magyarázatait jól tükrözik az élclapok 
erre vonatkozó rajzai, írásai. Az alábbi rajzpár szintén a 
„Listias ” sorozat tagja.[12] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liszt koncertjeivel még egészen idős korában is hallatlan 
sikereket aratott, azok a hozzáértők, akik fiatalon is 
hallották, azt állították, hogy játéka csak tovább 
tökéletesedett. Persze voltak, akik a század legnagyobb 
zongoristájának hanyatlásáról beszéltek. 
 
 

„Szent Erzsébet. Régen várom már 
ezt a perczet, mester, a melyben 
tőled hallhatom oratóriumodat. 
Liszt. Hja, kedves húgom, ha én 
még játszani tudnék, nem jöttem 
volna még ide!”[13] 

(Up, quickly after him! They start to give chase  
But in the meantime he’s turned into St. Francis) 

(It's a vengeful fate! Princess Potiphar, 
How she would like Ferenc Liszt to marry her) 
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Liszt a Zeneakadémián sem fogadott el fizetséget óráiért. Ennek 
azonban nem csak nagylelkűsége volt az oka. Már az 
intézmény megnyitása előtt komoly aggodalom töltötte el, 
amiért röghöz akarták kötni, s újabb megtisztelő 
kötelezettségeket ruházva rá megfosztották szinte minden 
idejétől. Azt remélte, fizetség nélkül talán szabadabban 
mozoghat. Az osztályában tanulók Liszt távollétében kora-
ősszel és késő-tavasszal Erkelnél tanultak. Az élclapok 
természetesen ezt sem hagyták szó és kép nélkül.[14] 

„Liszt Ferenczünk, tíz havi távollét után Budapestre 
megérkezvén, szíves búcsút vett itteni barátaitól. Id. 
Ábrányi Kornél, aki egy küldöttség élén fogadta a mestert, 
egy díszkötésű menetrendet nyújtott át neki, melyhez 
Bartalus írta a zenét. Aztán zúgó éljenekkel kísérték el a 
vaggon ajtajáig. Isten hozta a jeles távozót, a »tüneményes« 
művészt, a fliegende magyart!”[15] 

Liszt did not accept payment for his lessons at the Music Academy. 
But the reason for that was not only his generosity. Even before 
the institution  opened, he had already been deeply concerned that 
he was about to be  overburdened, and deprived of all his time by 
the otherwise honourable duties delegated to him. He hoped that 
he could keep his freedom of movement better if he were not 
being paid. In his absecnce the  pupils in his class had their lessons 
with Erkel, in the early autumn and late spring. Of course, the 
satirical papers did not leave this without words and cartoons 
either.[14] 
“Our Ferencz Liszt, after  arriving  in Budapest following a 
ten month  absence, said goodbye to his friends here. 
Kornél Ábrányi Sr., who welcomed the Master at the head 
of a delegation, presented him with an ornate railway 
schedule accompanied with music by Bartalus. Then he was 
escorted to the door of his carriage amidst  roaring cheers. 
Greetings to the glorious departer, the prodigious 
'disappearing' artist, the Fliegende Hungarian!”[15] 

(“Look over there, Ida, how many people are greeting that old priest. Who is he ?” 
“How come you don’t know him? After all you've been studying piano with him for five years”) 
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In 1884 Liszt composed the “King's song” for the occasion of 
the opening ceremony of the Opera House. However, rather 
naively, he used the melody of the Rákóczi Song in his 
composition, so therefore Frigyes Podmaniczky, the 
intendant of the Opera did not allow the song’s 
performance for fear of censorship. The satirical papers - 
such as Bolond Istók - reacted again  vividly.[16]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One of the frequently mentioned aims of humour is to relieve and 
sublimate tension.[17] Indeed, from the sometimes harsh, 
sometimes even somewhat unfair, but sometimes also excellent 
jokes and caricatures dealing with Liszt – and from their human 
and historical background – we can obtain a good impression of 
several conflicts that may not have  been resolved in a satisfactory 
way for everyone, even  today. Shortly after Liszt's death, obituary 
poems were published in his memory in several humorous papers. 
In spite of all the tensions, these commemorations testify to the 
deeply moving, sincere affection and appreciation felt towards 
Liszt, just  as it  had been shown at the 1873 jubilee. In the August 
8th 1886 issue of Borsszem Jankó, the following poetic words of 
farewell were published about the often caricatured composer: 
"The brightest meteor has gone out, / Liszt has died - but let us not 
mourn him. / Who lived a better and nicer life than he did / And 
with more glory over long blessed years? ”[18] 

1884-ben, az Operaház megnyitásának alkalmából Liszt 
Király-dalt komponált. Meglehetősen naiv módon azonban 
felhasználta benne a Rákóczy-nóta dallamát, így 
Podmaniczky Frigyes, az opera intendánsa a cenzúrától 
tartva nem engedélyezte előadását. Az élclapok – például a 
Bolond Istók –erre a hírre is élénk fantáziával reagáltak.[16] 
 
 

 
 
 
 
A humor egyik gyakran említett célja, hogy oldja, 
szublimálja a feszültséget.[17] A Liszttel foglalkozó, időnként 
kíméletlen, esetenként akár kissé igazságtalan, de sokszor 
remek élcekből és karikatúrákból valamint azok emberi, 
történeti hátteréből valóban számos olyan konfliktus 
rajzolódik ki, amely másképpen akár a mai napig sem került 
mindenki számára megnyugtatóan feloldásra. Liszt halála 
után emlékére rövidesen több élclapban gyászvers jelent 
meg. Ezek az emlékezések a feszültségek ellenére az 1873-as 
jubileumhoz hasonló megható, őszinte szeretetről, 
megbecsülésről tesznek tanúbizonyságot. A Borsszem Jankó 
1886. augusztus 8-i számában a következő sorokkal 
búcsúzott a sokat karikírozott zeneszerzőtől:  
„A legfényesebb meteor kilobbant, / Liszt meghalt, – ám mi 
ne sirassuk őt. / Ki éle nála szebben és ki jobban / S 
dicsőbben át oly áldott nagy időt?”[18] 

(Title: Ceremonial opening of the Opera House- Overture) 
(Below the drawing: a paraphrase (mock poem) on the words of the well-known anti-Habsburg song that  

Liszt used in his composition, created for the situation of its being censored by the intendant Podmaniczky) 
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