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(Tari Lujza) 

 

Bartók Béla több ízben foglalkozott Liszt Ferenc művészetével. Székfoglalóját a Magyar Tudományos Akadémián is e témában tartotta 

1936. február 3-án. Hangsúlyozta, hogy a zeneszerző jövőbe mutató műveit saját kora még nem értette, s zongoraműveiből inkább csak a 

csillogó, fülbemászó műveket, köztük rapszódiáit fogadta be. Bartók mindamellett megállapította, hogy a magyar rapszódiák „a maguk 

nemében tökéletes alkotások. Azt az anyagot, amit Liszt bennük felhasznál, nem lehetne szebben, jobban, nagyobb művészettel 

feldolgozni.”[1] Ma már hozzátehetjük: e művek egyben egyedülálló hungarikumok.  

Érdemes beletekintenünk abba a hatalmas anyagba, mely rávilágít a Liszt által felhasznált dallamok lehetséges forrásaira, s megmutatja 

népzenei környezetüket.   

 

A forrásokkal kapcsolatos témában sok becses magyar munkát ismerünk, elsősorban Gárdonyi Zoltánnak, Major Ervinnek, Prahács 

Margitnak, Papp Gézának és másoknak köszönhetően.[2] A jelen írás szerzője a 20. század második felében előkerült kottás kéziratok 

alapján népzenei adatok bevonásával mutatott rá egy-egy dallam lehetséges forrására,[3] figyelembe véve, hogy a a népzenei adatok, a 

szájhagyományban élő zenék is sok új elemre deríthetnek fényt.  

 

A rapszódia – mely általában népzenén, népies zenén alapul –, a 19. századi műzene jellegzetes műfaja. Olyan karakterdarab, melyben a 

dallamok formai kötöttség nélkül, fantáziaszerűen, rögtönözve váltják egymást. Liszt is általánosan ismert dalokat, hangszeres dallamokat 

használt fel rapszódiáihoz. Érzékenyen reagált a Magyarországon ekkor már hivatásszerűen működő cigányzenészek virtuóz játékára, 

akiknek előadását ugyancsak a lazán, többféle zenéből összerakott formálásmód jellemzi. Liszt magyar rapszódiáiban leginkább a lassú és 

gyors részek váltakozása jelenti a műfajra jellemző tempó-improvizációt. A lassú részekben egyben teret enged a fantáziaszerű 

betoldásoknak, zárlatok előtti egy hangon történő recitálásoknak, a zongora minden regiszterét végigjáró csapongó skálameneteknek is. 

Mindezek még olyankor is cigányzenei stilizációt eredményeznek, amikor nem áll a hátterében konkrét népies, magyaros dallam. Ez 

figyelhető meg például a két témán alapuló V. rapszódiában, melynek első része a magyar stílushoz (az ún. verbunkos stílushoz) kötődik, 

míg finom lírájú gyorsabb része Chopin hangvételét idézi.  

 

Liszt rapszódiáinak egy része 1846-47-ben keletkezett. Az első XV rapszódia 1852-ig bezárólag készült el, a XVI.-at  csak 1882-ben 

komponálta meg Liszt. Utolsó rapszódiája a XIX., melyet halála előtt egy évvel, 1885-ben írt. A zeneszerzőnek forrásként nemcsak kottás 

kiadványok álltak rendelkezésére – ilyenek hagyatékában is maradtak –, témáit olykor a közvetlen élő előadásból vette, amihez ott volt 

gyermekkori emléke Bihari 1822-ben hallott játékáról. Liszt mindig érdeklődött annak az országnak a zenéje iránt, ahol megfordult, s a 

különböző népek sokszínű zenéje kétségtelenül hatott a zeneszerzőre.[4] Ilyenek olykor még a magyar hangszeres muzsikába ágyazva is 

megjelennek a rapszódiákban is, így pl. az olasz és a spanyol zene elemei. Jó példa erre a IX., Pesti karnevál című rapszódia, melynek első 

témája nem népi és nem magyar eredetű. Ám mégsem csak Liszt romantikus alkatát, az olasz barcarola, lengyel polonaise, spanyol 

habanera sajátságait tükrözi, hanem azt is, hogy szerzője ízig-vérig magyar.  

 

Szorosabban vett népzene 
Ismert, hogy bár Liszt érdeklődött a népzene iránt, sem ő, sem kora nem jutott el az addigra már csak a parasztság közé visszaszorult, még 

élő régi magyar zenéhez. Abban a korban Európában elsősorban a zeneszerzők által népies modorban írt és a szájhagyományba nagyrészt 

mintegy slágerként bekerült dalokat értettek népdal alatt. Liszt ilyen darabokat fűzött egybe magyar rapszódiáiban, melyek közt akadt egy

-egy, a parasztság által fenntartott népdal is. Ilyen a VII. rapszódiában a 3. téma: Amely leány sokat szeret (105-182. ütem), a XIII.-ban 

pedig a 124. ütemtől kezdődő Akkor szép az erdő, mikor zöld.  
A VII. rapszódiában felhasznált dallam legelső hangszeres feljegyzése egy „Régi Magyar Nóta” című darab, mely egy 1818-20 között 

keletkezett hangszeres dallamgyűjteményében található. A dallam már a 19. század első felében több kéziratba bekerült vokális formában. 

Ezek egyike Mindszenty Dániel feljegyzése 1832-ből: Ne menj, babám! a tallóra.[5] (1. kotta) E népdalt a parasztság közt először Bartók Béla 

gyűjtötte 1907-ben (2. kotta). 

 
1. Bartók, Béla. 1936. „Liszt problémák.” In Szőllősy, András (szerk.) Bartók Összegyűjtött Írásai I., Zeneműkiadó: Budapest, 1966, 697-706. (itt 700.). 

2. Gárdonyi, Zoltán. 1931. „Die ungarischen Stileigentümlichkeiten in den musikalischen Werken Franz Liszts”. Berlin und Leipzig, uő.: 1936. „Liszt 

Ferenc magyar stílusa.” In: Isoz, Kálmán, Bartha, Dénes (szerk.) Musicologica Hungarica. A Magyar Nemzeti Múzeum Zenetörténeti Kiadványai III. 

Az Országos Széchényi Könyvtár kiadása, Budapest, uő.: 1978. „Paralipomena zu den ungarischen Rhaposodien Franz Liszts”. In Franz Liszt Beiträge 
von ungarischen Autoren. Corvina: Budapest, 197-225., Major, Ervin. 1929 „Liszt Ferenc magyar rapszódiái”. In: Muzsika I. 1-2., 47-54. Prahács, 

Margit. 1939. „A XIX. század magyar zenéje”. In: Magyar művelődéstörténet V., 641-661. Papp, Géza. 1987a „Az ún. Chlopiczky-nóta. Néhány 

hangszeres adalék Liszt VI. rapszódiájának első témájához”. In: Magyar Zene XXVIII. 1., 43-48., uő.: 1987b „Unbekannte ’Verbunkos’-

Transkriptionen von Ferenc Liszt ’Ungarischer Romanzero’. In: Studia Musicologica 29., 181-218. 

3. Tari, Lujza. 1990. Lissznyay Julianna hangszeres gyűjteménye 1800. in Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 12. MTA ZTI: Budapest, 18-
19., uő.: 1998. “Külömbb féle magyar Nóták...” a 19. század elejéről. – Allerlei ungarische Melodien vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Balassi Kiadó: 

Budapest, 23-24. 

4. Néhány példa: Cseh: Hussitenlied (1840), lengyel: Dumka (1871), francia: Faribolo Pastour, Chanson du Béarn (1844), La cloche sonne (1850?), 

orosz: Deux Mélodies russes. Arabesques (1842), Abschied. Russisches Volkslied (1885), spanyol: Rondeau fantastique sur un thème espagnol, El 
Contrabandista (1836), La Romanesca (kb. 1832, b. 1852), Nagy koncertfantázia spanyol dallamokra (1853), Spanyol rapszódia (1863).   

5. Mindszenty, 1831, 45. sz. 
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2. kotta / 2nd example 

1. kotta / 1st example 



- 4 - 

 

Liszt magyar szemmel – XXX. szám – 2017. december   ●   The Hungarian View of Liszt – Nr. 30 – December 2017 

Városi népzene: a népies műdalok  
A Liszt művekben felhasznált 18. századvégi és 19. századi népies műdalok közül az I. rapszódiát indító dallamot (Már minálunk 
verbuválnak kötéllel) a kortársak réginek tartották.  S valóban megvan a dallam már Liszt műve keletkezése előtt egy 1832-1843 közt írt és 

két 1844-ben készült kéziratos kottás gyűjteményben. A dallamot először 1847-ben hangszeres formában, majd 1865-ben vokális 

formában adták ki – utóbbit jóval a Liszt mű létrejötte után. Liszt a dallamot biztosan nem kottából vette, hanem minden bizonnyal élő 

előadásban hallotta.  

Az V. rapszódia hősies, elégikus, Chopin hangvételű megfogalmazásából nehezen kikövetkeztethető, ám második része alapján 

könnyebben felismerhető a Csokonai Vitéz Mihály költő (1773-1805) egyik versére alkalmazott dallam – mely Kossovics József egyik 

hangszeres szerzeménye –,  melyet 1832-es kéziratos forrásból ismerünk. Magyar Orpheus című gyűjteményében 1869-ben Bartalus 

István adta közre a dallamot.  

 

A VI. rapszódia 3. témája a Cserebogár, sárga cserebogár, melynek szövegét már 1813-ban feljegyezte a verseket író, dallamokat is szerző 

nemes ember, Pálóczi Horvát Ádám. Dallammal az ország különböző területein is lekottázták gyűjteményeikbe: 1832-ben Észak-

Magyarországon Mindszenty Dániel, az Alföldön Tóth István, 1844-ben a Dunántúlon Kiss Dénes és szintén északon a költő Tompa 

Mihály (1817-1868), utóbbi vokális és hangszeres változatban is.[6] A népszerű dalt már 1833-ban felhasználták egy népszínműben, majd 

1843-ban újból alkalmazták A szökött katona c. zenés színpadi játékban. Ebben a korszak legnagyobb magyar költője, a színházhoz 

vonzódó Petőfi Sándor (1823-1849) is szerepelt, aki a dal versét, mint régiséget idézi fel Szülőföldem c. versében. S hogy miként 

énekelhették a költő szülőföldjén gyerekkorában, ahhoz az azonos földrajzi területen Tóth István által leírt kotta adhat fogódzót. (3. kotta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A VIII. rapszódia első témája (1-40. ütem) egy igen közkedvelt dal (Káka tövén költ a ruca). E népdal máig a szóbeli hagyomány része 

maradt, különösen a szlovákiai magyarság körében. Ugyane rapszódia 3. témája a Riszner József által összefűzött és 1847-ben kiadott 

Tolnai lakodalmas egyik dallama (a 145. ütemtől). Liszt a Tolnai lakodalmas Friss-ét feltehetően valamelyik Dél-dunántúli tartózkodása 

során hallhatta. Közismert mély barátsága a szekszárdi Augusz Antallal, Tolna megye alispánjával, akinél négy alkalommal 

vendégeskedett, s akinek a VIII. rapszódiát dedikálta. A világlátott, művelt, zeneszerető Augusz Liszt kedvéért egy jó minőségű zongorát is 

hozatott szekszárdi birtokára, hogy vendége nyugodtan gyakorolhasson és alkothasson. Nem lehet véletlen, hogy Liszt éppen ebbe a 

rapszódiába építette be a Tolnai lakodalmas egyik dallamát, melyet az élő folklórban vokális formában mulatódalként az egész Dunántúlon 

megtalálunk, s hangszeres zeneként pedig a Kalocsai Sárközben őriztek meg. A zeneszerző természetesen hallhatta a dallamot máshol is, 

hiszen a Tolnai csárdás az ország keleti területein, többek közt Szatmár megyében és környékén is elterjedt.  

A IX. rapszódia 3. témája a Kiszáradt a bodzafa, haj! (242-269. ütem), melynek kiterjedt variánsköre van mind a történeti feljegyzésekben, 

mind az élő szóbeli hagyományban. 

A XIV. rapszódia kezdődallama a Magasan repül a daru, mely Egressy Benjamin dalaként szerepelt A szökött színész és katona c. 

népszínműben, majd az 1848-49-es szabadságharcban nemzetőrdal szöveggel is használatban volt.  
 

6. Az egyes kéziratok a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában találhatók.  

3. kotta / 3rd example 
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A hangszeres zene hatása, verbunkos hagyomány 

A cigányzenészektől élő előadásban hallott dallamra bizonyítékul szolgál a zeneszerző vázlatkönyvébe 1846-ban, erdélyi 

hangversenykörútja alatt kottával bejegyzett „koltói csárdás.”[7] A népies műdalból folklorizálódott dalt szöveges előadásban főleg Erdő 
mellett nem jó lakni szöveggel, hangszeres előadásban pedig egyrészt Friss csárdás-ként, másrészt továbbá a strófa 3-4. sorából képzett 

önállósult hangszeres közjátékként ismerjük. Az utóbbi régies páros táncokhoz kapcsolódó táncdallamokban fordul elő változatos 
formában. A dallamot moll indítással is szokták játszani. Liszt e dallamot a XIV. rapszódia 5. témájaként dolgozta föl (Vivace assai, a 209. 

ütemtől) egyaránt használva a dúr és moll megoldást.  

A Liszt rapszódiákról szóló eddig munkákban nem kapott kellő figyelmet, milyen erőteljesen jelen van bennük a 19. századnál korábbi 
magyar hangszeres zenei hagyomány. S nem csupán a stílus általános jegyeivel, hanem olyan konkrét  dallamokkal, melyek mellé ma már 

jónéhány dallamváltozatot is állíthatunk. Ilyen a III. rapszódia 2. témája (23-27. ütem, majd 34-38. ütem), mely többféle 19. század eleji 

hangszeres zenei kottában megtalálható. Megvan pl. Lissznyay Julianna 1800-és 1808 közt készült kériratában, valamint Csányi Mária 

1818-19 körüli kéziratában, több változatban.[8] 

Hasonló a IV. rapszódia 3. virtuóz Frisse, mely megvan a Lissznyay kéziratban, majd 20 évvel később Csermák Antal neve alatt bukkan fel 
az 1828-32 közt kiadott Magyar Nóták Veszprém Vármegyéből című, (veszprémi kezdeményezésre létrejött, az egész Magyarország 

területéről összegyűjtött) sorozatban.  

Több forrásból ismert ma már a VI. rapszódia kezdődallama is. A 20. században feltárt 19. század eleji kottás feljegyzések igazolják a 
dallam eddigi ismeretünknél korábbi meglétét. Liszt műve keletkezésekor a dallam kiadásban még nem volt meg,  azt Liszt csak élő, 

hangszeres előadásban hallhatta. A régebbi feljegyzések közül megvan a Lissznyay gyűjteményben (81-es darab trió (4. kotta) és Csányi 

Mária gyűjteményében (9-es darab trió). 

Az újabb kutatás eredményeként a VIII. rapszódia 2. dallamához is került egy eddig ismeretlen kottában rögzített dallamváltozat. 
Rózsavölgyi emléke... címmel Rózsavölgyi Márk hátrahagyott magyar zeneműveiből Ellenbogen Adolf szerkesztésében jelent meg évekkel 

Liszt rapszódiájának elkészülte után. Liszt ennél a résznél (41-138. ütem) a műzenéből örökölt, egyben Bartók és Kodály felé előremutató 

dudazenei elemeket használ a kíséretben.   

A VI. rapszódia 4. témája (a 96. ütemtől) igen elterjedt a  teljes régi felsőmagyarországi népzenei dialektusterületen. A 18. századból már 
dokumentált dallam és a 20. század végén még fellelhető dallam változatos formákban és funkciókban élt a néphagyományban. Induló-

típusú elemei megvannak már a 19. század legelején, s az 1834 előtti kottás kéziratok is általában indulóként jelzik. A szorosan vett paraszti 

hagyomány gyors, lendületes tempójú előadásban, lakodalmi funkcióban menyasszonytáncként őrizte meg főleg Észak‑Dunántúl I. világháború 
előtti, a jelenleginél szélesebb  területein.   

A XII. rapszódia 2. témája, az Allegro zingarese szakasz (a 35. ütemtől) egy motívumismétléses rész, mely kiválóan alkalmas a laza 

szövetből álló rapszódia egyes részleteinek összekapcsolására. Hasonlók máig vannak a gyimesi székelyek (ma Romániában) egyes 
táncdallamaiban. Ilyen dallam-szakaszokat Liszt a kisebb városokban működő cigányzenészektől is hallhatott pl. erdélyi koncertkörútja 

során Torontál megyében, ahol a korabeli sajtó beszámolója szerint  Bánlakon Karácsonyi Gedő kastélyában ünnepségeket és bálat 

rendeztek tiszteletére, néptáncbemutatókkal. Ifjúkorában pedig Párizsban is volt alkalma hangszeres magyar tánczenét hallani gróf 

Apponyi Antal párisi nagykövet zenés estélyein, báljain.  

A romantika korában nem volt szokatlan egy-egy zenei gondolat, vagy akár teljes mű alapanyagként való átvétele, saját elképzelés szerinti 
újrafogalmazása. A koncertek zárószámaként pedig szinte divat volt indulót játszani. Liszt is gyakran indulóval fejezte be hangversenyeit. 

Magyarországon elsősorban az ekkor már hangszeres zenei nemzeti szimbólummá vált Rákóczi-indulót játszotta, mely a XV. lett a 

rapszódiák sorában, s több más Liszt műbe is bekerült (pl. az 1853-ban keletkezett Magyar Fantázia c. kompozícióba). A Rákóczi-induló 

motívumai a XV. rapszódiában már nem kifejezetten indulóként vannak jelen. Magukon viselik a későbbi Liszt művek jellegzetes 
hangnemi elsötétüléseit, a zeneszerzőre jellemző hangnemtágítási eljárásokat. Az újra még idős fejjel is fogékony Liszt utolsó 

rapszódiájában egy akkoriban új, divatos műcsárdás dallamot, Frank Ignác Luiza csárdás-át használta fel, de milyen messzire van már ez 

fiatalkorának rapszódiáitól!  

Liszt magyar rapszódiái népzenei hátterének bemutatására törekedve nem volt célunk, hogy valamelyik kompozíciót teljes egészében 
elemezzük. Pedig az is tanulságos, miként épülnek a felhasznált dallamok köré az önálló bevezető és zárórészek, miként fogja keretbe a 

darabot a kiindulópontként megszólaltatott és a mű végén többnyire szintén felcsendülő dallam, hogyan jelennek meg  a témák, vagy 

részleteik a rövid lélegzetű, de hatalmasra duzzasztott codak-ban, s hányféle hangvételt választ a komponista csak akár egyetlen témához a 

dallam variálása során. Noha Liszt gyermekként külföldre került, ahol műveltsége is megalapozódott, a hazája iránti őszinte vonzalom és 
nosztalgia elvezette a magyar, vagy magyarosnak vélt zenékhez. Az, hogy a korszak divatos népies műdalait dolgozta fel, nem von le a 

különböző időpontokban szerzett és kiadott magyar rapszódiák művészi értékéből, mely kompozíciókkal a virtuóz zongoraművész-

zeneszerző Magyarország népe illetve zenéje iránt is érdeklődést keltett. Liszt Ferenc a meglehetősen heterogén alapanyagból ugyanis 

nemcsak rá jellemző kompozíciót, hanem egyben utánozhatatlan magyar műveket alkotott. Emellett egy sajátos műfajt emelt olyan 

magaslatra, mely a kortársaknak és utódoknak, Brahmsnak, Debussynek és Bartóknak egyaránt mintát jelentett saját rapszódiáik  

megalkotásánál. Bartók megtartja a rapszódia fő jellemvonásait, ám alapanyagot már egy mélyebb népzenei rétegből merít Rapszódia című 
darabjaihoz. Ehhez többek közt Liszt rapszódiáinak tanulmányozása, vezette. Az a felismerés, hogy Liszt az adott alapanyag lehetőségeit a 

legmagasabb fokon kiaknázta, s továbblépés a műfajban csak más alapanyaggal lehetséges. 

 

7. Gárdonyi i.m. 1978, 37. Nyomtatott források csak 1847-től állnak rendelkezésre., Tari, Lujza. 1983. „Eine instrumentale ungarische Volksmelodie 
und ihre Beziehungen zu Liszt und Beethoven.” In: Studia Musicologica 25., 61-71. 

8. Lissznyay: Nr. 32. Figura, ld. Tari, 1990, 105., Csányi ld. Tari, 1998, 22-23. 
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(Lujza Tari)  

Béla Bartók had a special interest in the art of Ferenc Liszt. He even held his inaugural lecture at the Hungarian Academy of Sciences on 

this topic on February 3rd 1936. He emphasized that the composer's works had not yet been fully understood in his own age, and from his 

piano works it was rather the glittering, catchy and melodious works only – including the rhapsodies – that had been fully received. 
Nevertheless, Bartók pointed out that the Hungarian rhapsodies were "perfect works of their own kind. The material that Liszt uses in 

them could not be processed better, in a more beautiful and more artistic way.”[1] Today we can add: these works are also unique 

Hungaricums. 

It is worthwhile  taking a look at the huge material that reveals the potential sources of the melodies used by Liszt and shows their folk 
music environment. 

We know several valuable Hungarian works on the topic of sources, mainly owing to Zoltán Gárdonyi, Ervin Major, Margit Prahács, Géza 

Papp and others.[2] The author of this essay has drawn attention to the sources of certain melodies, using folk music data based on sheet 
manuscripts found in the second half of the 20th century,[3] and taking into account the fact that folk music data and unwritten (oral 

tradition) music may reveal many new elements as well. 

 

1. Béla Bartók, 1936. “Liszt Problems.” In Szőllősy, András (edit.) Bartók Összegyűjtött Írásai I. (Bartók’s Collected Writings I.), Zeneműkiadó: 
Budapest, 1966, 697-706. (here: 700.).  

2. Zoltán Gárdonyi (Z.G.). 1931. “Die ungarischen Stileigentümlichkeiten in den musikalischen Werken Franz Liszts”. (Hungarian style characteristics 
in Ferenc Liszt’s musical works) Berlin und Leipzig; Z.G. 1936. “Liszt Ferenc magyar stílusa.” (The Hungarian Style of Franz Liszt) In: Isoz, Kálmán, 

Bartha, Dénes (edit.) Musicologica Hungarica. The Hungarian National Museum’s Publications on Music History III., published by the National 
Széchényi Library, Budapest; Z.G. 1978. “Paralipomena zu den ungarischen Rhaposodien Franz Liszts”. (Paralipomena to Ferenc Liszt’s Hungarian 
Rhapsodies) In Franz Liszt Beiträge von ungarischen Autoren. (Contributions of Hungarian Authors) Corvina, Budapest, 197-225.; Ervin Major. 1929 
“Liszt Ferenc magyar rapszódiái” (Ferenc Liszt’s Hungarian Rhapsodies) In: Muzsika I. 1-2., 47-54.; Margit Prahács. 1939. “A XIX. század magyar 
zenéje”. (Hungarian Music of the 19th Century) In: Magyar művelődéstörténet (Hungarian Culture History) V., 641-661. Géza Papp (G.P.). 1987a “Az 
ún. Chlopiczky-nóta. Néhány hangszeres adalék Liszt VI. rapszódiájának első témájához”. (The so-called Chlopiczky song. A few instrumental 
additions to the first theme of Liszt’s 6th Rhapsody) In: Magyar Zene (Hungarian Music) XXVIII. 1., 43-48.; G.P.: 1987b “Unbekannte ’Verbunkos’-

Transkriptionen von Ferenc Liszt ’Ungarischer Romanzero’. (Unknown ’Verbunkos’-Transcriptions of Ferenc Liszt’s ’Ungarischer Romanzero’) In: 
Studia Musicologica 29., 181-218. 

3. Lujza Tari (L.T). 1990. Lissznyay Julianna hangszeres gyűjteménye 1800. (Julianna Lissznyay’s instrumental collection, 1800) Műhelytanulmányok a 
magyar zenetörténethez 12. (Workshop studies to Hungarian Music History) MTA ZTI: Budapest, 18-19.; L.T.: 1998. “Külömbb féle magyar Nóták...” a 
19. század elejéről. – Allerlei ungarische Melodien von Beginn des 19. Jahrhunderts. (Different Hungarian Melodies from the beginning of the 19th 
century) Balassi Kiadó: Budapest, 23-24. 
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Rhapsody – usually based on folk or folkish music – is a typical genre of 19th century art music. It is a character piece wherein melodies 
follow without formal constraint, in a fantasy-like and improvisatory manner. Liszt also used well-known songs and instrumental 

melodies for his rhapsodies. He responded sensitively to the virtuoso playing of Gypsy musicians, who were already working in Hungary 

as professional musicians at that time, and whose performance is also characterized by a loose arrangement made up of different styles of 

music. In Liszt’s Hungarian Rhapsodies the alternation of slow and fast sections produces the characteristic tempo-improvisation of the 

genre – in the slow sections giving ground to fantasy-like insertions, as well as to unisono recitations before the cadences, and to vagrant 
scale runs that roam about all the registers of the piano. These characteristics will produce a gipsy music style even when there is no 

specific Hungarian folk music melody in the background. This can be observed, for example, in the 5th Rhapsody based on two themes, 

where the first section is related to the Hungarian style (the so-called ‘verbunkos’ style), while the faster and more subtle second part 

recalls Chopin. 

Some of Liszt’s rhapsodies were composed in 1846-47. The first 15 rhapsodies were completed by 1852, while Liszt composed the 16th only 
in 1882. His last rhapsody was the 19th, which he wrote one year before his death in 1885. As for the sources, the composer used not only 

published scores – such scores are left behind in his bequest as well – but sometimes he took his themes directly from live performances, 

including his childhood memory of Bihari's playing in 1822. Liszt always showed interest in the music of the country where he was 

staying, and the diverse music of different peoples undoubtedly influenced the composer.[4] They sometimes even appear embedded in 
Hungarian instrumental music in the rhapsodies, for example elements of Italian and Spanish music. A good example is the 9 th Rhapsody 

with the title “Carnival in Pest”, whose first theme is neither folk music nor of Hungarian origin. However, it still does not merely reflect 

Liszt’s romantic cast of mind and the characteristics of the Italian bacarola, Polish polonaise and Spanish habanera, but also the fact that 

its composer is thoroughly Hungarian. 

 

Folk music by strict definition 

It is known that even though Liszt was interested in folk music, still neither he nor his age found the way to living ancient Hungarian 

music, which by that time had remained alive only among the peasants. At that time, in Europe, the term “folk song” was generally used 

for songs written by composers in a folkish manner, which entered into auricular tradition as sort of popular hit-songs. Liszt interlaced 
such pieces in his Hungarian rhapsodies, among which appeared a couple of authentic folk songs as well, which had survived among the 

peasantry. Such examples are the third theme in the 7th Rhapsody: Amely leány sokat szeret (“Whichever girl loves many”, bars 105-182.), 

as well as the theme Akkor szép az erdő, mikor zöld (“The forest is lovely when it’s green”) beginning from bar 124 in the 13th Rhapsody. 

The first instrumental recording of the melody used in the 7th Rhapsody was a piece with the title “Régi Magyar Nóta” (Old Hungarian 
Folk Song), in a collection of instrumental melodies that was written down between 1818 and 1820. The melody was included in vocal 

form in several manuscripts already in the first half of the 19th century. One of them is Dániel Mindszenty's notation from 1832: Ne menj, 
babám! a tallóra (Don’t go to the stubble-field, my babe)[5] (1st example). This folk song was first recorded among the peasants by Béla 

Bartók in 1907 (2nd example).  

 

Urban popular music:  folkish art songs 

From among the folkish art songs from the end of the 18th century and the beginning of the 19th century, which Liszt used in his works, 

the opening melody (Már minálunk verbuválnak kötéllel) was considered an old one by his contemporaries. And indeed, the melody had 

already appeared before Liszt’s composition in several collections in manuscript: one of them notated between 1832 and 1843, and two 
others in 1844. The melody was first published in 1847 in instrumental form, and then in 1865 in vocal form – the latter well after Liszt 

had composed his work. Liszt had certainly not taken the melody from a written version, but in all probability had heard it in a live 

performance. 

It is difficult to infer from the 5th Rhapsody’s heroic and elegiac Chopinesque phrasing , but the second part makes more recognizable the 
melody sung to a poem by Mihály Csokonai Vitéz (1773-1805) – one of József Kossovics' instrumental compositions – which we know 

from a manuscript source from 1832. István Bartalus published the melody in 1869, in his collection Magyar Orpheus (Hungarian 

Orpheus). 

The third theme of the 6th Rhapsody is Cserebogár, sárga cserebogár (May-beetle, Yellow May-beetle), whose words had already been 
written down in 1813 by Ádám Pálóczi Horváth, a nobleman who wrote poems and composed melodies as well. Later it was also written 

with a melody in several collections in different parts of the country: in 1832 by Dániel Mindszenty in Northern Hungary and by István 

Tóth in the Great Plain Area, then in 1844 by Dénes Kiss in the Transdanubia area and by the famous poet Mihály Tompa (1817-1868) in 

Northern Hungary again – the latter in both vocal and instrumental versions.[6] The popular song had already been used in a folk play in 
1833 and then was re-used in the musical stage play A szökött katona (The Runaway Soldier) in 1843. The greatest Hungarian poet of this 

era, Sándor Petőfi (1823-1849), a passionate strolling player himself, appeared in the latter play, and recalled the lyrics of the song in his 

poem “Szülőföldem” (My Homeland) as an antiquity. And how it might have been sung in the poet's homeland during his childhood - the 

melody written down  by István Tóth in the same geographic area can give us a clue (3rd example). 

 

4. A few examples: Czech: Hussitenlied (1840), Polish: Dumka (1871), French: Faribolo Pastour, Chanson du Béarn (1844), La cloche sonne (1850?), 
Russian: Deux Mélodies russes. Arabesques (1842), Abschied. Russisches Volkslied (1885), Spanish: Rondeau fantastique sur un thème espagnol, El 
Contrabandista (1836), La Romanesca (ca. 1832, 1852), Nagy koncertfantázia spanyol dallamokra (Great concert phantasy on Spanish Melodies, 
1853), Spanyol rapszódia (Spanish Rhapsody, 1863). 

5. Mindszenty, 1831, issue 45. 

6. The individual manuscripts can be found in the Manuscripts Archives of the Library of the Hungarian Academy of Sciences. 
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The first theme of the 8th Rhapsody (bars 1-40) is a very popular song (Káka tövén költ a ruca). This folk song has remained part of the oral 

tradition up till now, especially among Hungarians in Slovakia. The third theme of the same Rhapsody is a melody from Tolnai 
lakodalmas (Wedding dances of Tolna) edited and published by József Riszner in 1847 (from bar 145). Liszt may have heard the “Friss” 

part of Tolnai lakodalmas during one of his stays in Southern Transdanubia. His deep friendship with Antal Augusz is well-known, he was 

guest of the deputy-lieutenant of Tolna county four times, and dedicated to him his 8th Rhapsody. Augusz was a well-travelled, cultivated, 

music-loving aristocrat, who even had a good quality piano brought to his estate in Szekszárd, so that his guest could practice and 

compose in tranquillity. It cannot be coincidental that Liszt incorporated one of the melodies from Tolnai lakodalmas exactly into this 

Rhapsody, a melody that we can find in living folklore in a vocal form in the whole Transdanubia area, and which is also preserved as 

instrumental music in the Kalocsa-Sárköz area. Of course, the composer may have heard the melody elsewhere, too, as the Tolnai Csárdás 

spread in the eastern parts of the country as well, including Szatmár county and the neighbouring territories. 

The third theme of the 9th Rhapsody is Kiszáradt a bodzafa, haj! (bars 242-269), which has an extensive range of variants in both historical 

written versions and live oral tradition. 

The opening melody of the 14th Rhapsody is Magasan repül a daru (The Crane is Flying High), which is featured as Benjamin Egressy's 

Song in the folk play A szökött színész és katona (The Runaway Actor and Soldier). It was also used in the 1848-49 revolution with words 

related to the National Guard. 

 

The influence of instrumental music, the ‘verbunkos’ tradition 

In 1846, during his concert tour in Transylvania, the composer notated Koltói Csárdás in score form in his sketchbook, which is evidence 

of a melody heard in live performance by gypsy musicians.”[7] The song had been “folklorized” from a folkish art song, and in a vocal form 

we chiefly know it with the lyrics Erdő mellett nem jó lakni (Too bad to live near the forest), while we know its instrumental version 

either as Friss csárdás, or as an instrumental intermezzo taken from the third and fourth lines of the strophe. The latter appears in various 

forms in dance melodies associated with couples dances in ancient style. The melody is also played with an opening in the minor key. 

Liszt arranged this melody as the fifth theme of the 14th Rhapsody (Vivace assai, from bar 209), applying both the major and minor key 

versions. 

So far sufficient attention has not been given in works about Liszt Rhapsodies, how powerfully the Hungarian instrumental music 

traditions from before the 19th century are featured in them – and not merely with the general characteristics of the style, but with 

specific melodies, to which we can add several melody variations today. Such is the second theme of the 3rd Rhapsody (bars 23-27, then 34

-38), which can be found in several instrumental music scores from the beginning of the 19 th century. For example they are there in 

Julianna Lissznyay's manuscript recorded between 1800 and 1808, and in the manuscript by Mária Csányi from ca. 1818-19, in several 

versions.[8] 

A similar example is the third virtuoso „Friss” from the 4th Rhapsody, which can be found in the Lissznyay manuscript, and then 20 years 

later it turns up again under the name of Antal Csermák, in the series of „Hungarian Folk Songs from Veszprém County”, published 

between 1828-32 (actually a collection from all areas of Hungary, prepared on an initiative starting from Veszprém).  

The opening melody of the 6th Rhapsody is today also known from several sources . Scores  from the beginning of the 19th century - that 

were explored in the 20th century - confirm that the melody existed earlier than we had known before. By the time  Liszt composed the 

Rhapsody, the melody had not yet been published, so Liszt could only have heard it in a live instrumental performance. From the earliest 

written records, it can be found in the Lissznyay collection (Trio No. 81, 4th example) and in Mária Csányi’s collection (Trio No. 9.) 

As a result of recent research, now we have knowledge of a melody version written in a previously unknown score for the second theme 

of the 8th Rhapsody. It was published in Rózsavölgyi emléke... (In Memoriam Rózsavölgyi), a posthumous selection of Márk Rózsavölgyi’s 

Hungarian compositions published by Adolf Ellenbogen, years after Liszt completed the Rhapsody. In this section (bars 41-138) Liszt 

applied elements of bagpipes music in the accompaniment, inherited from art music, which at the same time were early indications 

towards Bartók and Kodály. 

The fourth theme of the 6th Rhapsody (from bar 96) is very common in the entire Upper Hungary region of folk musical dialect. The 

melody is already documented from the 18th century and was still alive at the end of the 20th century, having lived on in folk tradition in 

various forms. Its march-type elements are already there at the very beginning of the 19th century, and the manuscript scores from before 

1834 usually indicate it as a march. The strictly defined peasant tradition preserved it in a fast, dynamic tempo, as a wedding dance, 

especially in the wider areas of Northern Transdanubia (as it then existed before the Versailles Peace Treaty after WW1). 

 

7. Gárdonyi op. cit. 1978, 37. We have printed sources only from 1847., Lujza Tari, 1983. “Eine instrumentale ungarische Volksmelodie und ihre 
Beziehungen zu Liszt und Beethoven.” (An instrumental Hungarian folk melody and its relations with Liszt and Beethoven) In: Studia Musicologica 
25., 61-71. 

8. Lissznyay: Nr. 32. Figura, see Tari, 1990, 105., Csányi see. Tari, 1998, 22-23. 
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The second theme of the 12th Rhapsody, the Allegro zingarese section (from bar 35) is a motif repeating section, which is perfect for 

linking certain details of a Rhapsody woven from a loose fabric. Similar solutions can be found even today in some dance melodies of the 

Szeklers in Gyimes Area (today in Romania). Liszt could have heard such melody sections from gipsy musicians in small towns, for 

example, during his Transylvanian concert tour in Torontal County, where according to the contemporary press, a ceremonial ball was 

held in his honour in Gedő Karácsonyi’s castle in Bánlak, with folk dance performances included in the programme. And in his youth, he 

also had the opportunity to hear instrumental Hungarian dance music in the musical evenings and balls given by Count Antal Apponyi, 

the Ambassador to Paris. 

In the romantic age, it was not unusual to adopt a musical idea, or even a complete work as raw material, and rephrase it according to the 

composer’s own conception. And as the closing item of a concert,it was almost fashionable to play a march. Liszt often finished his 

concerts with a march as well. In Hungary, he usually played the Rákóczi-march, which by that time had already become an instrumental 

musical national symbol, and was given the number 15 in the set of Rhapsodies. It was later included in other Liszt works (eg. the 

Hungarian Fantasy composed in 1853) as well. The motives of the Rákóczi-march in the 15th Rhapsody are no longer there as an explicit 

march. They bear the characteristic tonal darkening of later Liszt works, and the methods of enhancing the tone that are so characteristic 

of the composer. Liszt, who was open to the new even in his old age, made use of a fashionable and at that time new art music csardas 

melody by Ignatius Frank, the Luiza Csardas - and how far it was from the rhapsodies of his youth! 

In my endeavour to present the folk music background of Liszt's Hungarian rhapsodies, I have  not aimed at analyzing any of the 

compositions in toto. However, it is also instructive how the independent opening and closing sections build up around the applied 

melodies, how the composition is framed by the opening melody, which usually returns at the end of the work, how the themes or their 

details appear in the short-breathed but enormously swollen codas, and how many moods the composer uses just for a single theme 

during the variation of the melody. Although Liszt went abroad as a child, where his education was founded, his sincere attraction and 

nostalgia for his country led him to Hungarian – or what was thought to be Hungarian – music. 

The fact that he made use of the fashionable folkish art songs of his age does not diminish the artistic value of his Hungarian Rhapsodies 

composed and released at different times, and with these compositions the virtuoso pianist-composer also attracted interest in the people 

and music of Hungary. Ferenc Liszt, from the rather heterogeneous raw material, produced not only compositions characteristic of 

himself, but also inimitably Hungarian works. In addition, he raised a peculiar genre to a height that gave an example to his 

contemporaries and successors, Brahms, Debussy and Bartók when creating their own rhapsodies. Bartók keeps the main features of the 

rhapsody, but draws his raw material from a deeper folk music layer for his compositions with the title Rhapsody. Studying Liszt's 

rhapsodies was among other things an important tool for him: the realization that Liszt had exploited the potential of the given raw 

material at the highest level, and that progress in the genre was only possible the application of different raw materials.  
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(Pintérné Fetzer Mónika) 
 

Néhány nappal a 35. születésnapja előtt Liszt Ferenc a barátja, Augusz Antal Tolna megyei alispán meghívására érkezett Szekszárdra.  A 
Vármegyeháza nagytermében 1846. október 18-án 12 órára meghirdetett hangversenyét a kis vidéki városban olyan nagy érdeklődés 
kísérte, hogy még aznap este meg kellett ismételnie. Az esemény 171. évfordulóján e történelmi falak között került sor a Liszt Ferenc 
géniusza előtti tisztelgésre. A több mint 100 fős közönség előtt kizárólag a Mester művei hangzottak fel Laki János (zongora) és Vincze 
Klára (magánének) - a Liszt Ferenc Zeneiskola művésztanárainak - tolmácsolásában. Az est műsorvezetőjeként Lakatos Orsolya zenetanár 
vezette végig a hallgatóságot Liszt életének a felhangzó darabokhoz kötődő szakaszain, bemutatva a művek hátteréül szolgáló 
eseményeket, élményeket. Laki János technikailag pontos zongorajátéka gondolkodásra késztető íveket rajzolt, feszültségekkel és 
feloldódásokkal megtöltve a levegőt. Vincze Klára virtuóz énektechnikáját gazdag érzelemvilággal tárja hallgatósága elé. A két művész az 
estén egymás kamarapartnereként is szerepelt. 

Laki János Baján született 1991-ben. Tanulmányait a Bajai Liszt Ferenc Zeneiskolában kezdte, majd a Kecskeméti Kodály Zoltán 
Zeneművészeti Szakközépiskolában érettségizett. Tanult a Budapesti Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti Kar Zongora Tanszakán szerzett diplomát. Több országos zongoraverseny helyezettje volt és számos 
alkalommal vett részt Mesterkurzusokon. 

Előadásában a következő zongoraművek csendültek fel: 

Sposalizio 
Desz-dúr Consolation 
II. Legenda - St. François de Paule marchant sur les flots  
(Paulai Szent Ferenc a hullámokon jár) 

Vincze Klára 1985-ben, Budapesten született. A Bartók Béla 
Konzervatóriumban tanult Budapesten, majd a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen szerzett Okleveles énekművész, 
Okleveles operaének-művész, majd Okleveles énekművész-
tanár diplomát. Mesterei: Szikora Krisztina, Fekete Mária, 
Andrejcsik István és Prof. Marton Éva voltak. Jelenleg 
Németh Judit segíti munkáját. Több hazai és nemzetközi 
dal- és áriaverseny első díjasa, nívódíjasa. Folyamatosan 
képzi magát, részt vett Marton Éva, Polgár László, 
Francesca Provissionato és Gulyás Dénes mesterkurzusain. 
Vendégszerepelt japán koncertsorozatban, énekelt 
Genfben, ebben az évadban Kassán énekli Wagner A 
tündér című korai operájának főszerepét. 

Az énekművésznő Laki János kíséretével a következő Liszt-
dalokat adta elő a koncerten: 

Ein Fichtenbaum steht einsam; Es muss ein Wunderbares sein; Ihr Glocken von Marling; Jugendglück; Die drei Zigeuner. 

A hangverseny, amelyet a Liszt Ferenc Társaság egy válságos időszak után új erőre kapott Szekszárdi Tagozata szervezett, látogatottságával 
és sikerével azt bizonyította, hogy a Liszt számára oly kedves város, Szekszárd továbbra is ápolni kívánja a Mester örökségét.  

Vincze Klára, Laki János 

Klára Vincze, János Laki 

Szekszárd, a 

Vármegyeháza 

nagyterme 

 

Great Chamber of 

the County Hall 
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(Mónika Fetzer-Pintér) 
 

A few days before his 35th birthday, Ferenc Liszt arrived in Szekszárd at the invitation of his friend, Antal Augusz, the deputy-lieutenant 

of Tolna county. The concert was announced to be held in the Great Chamber of the County Hall at 12 a.m. on October 18 th 1846, and 

attracted such a great interest in the small rural town, that it had to be repeated the same evening. On the 171 st anniversary of the event, 

we gathered to honour the genius of Ferenc Liszt inside the same historic walls. The programme played in front of an audience of more 

than 100 people included exclusively works by the Master, in the interpretation of János Laki (piano) and Klára Vincze (voice), artists and 

teachers from the Liszt Ferenc Music School. As the host of the evening, the music teacher Orsolya Lakatos guided the audience through 

the periods of Liszt's life in connection with the compositions on the programme, presenting the events and experiences in the 

background of the works. János Laki's technically accurate piano performance drew up curves that prompted us to think further, filling 

the air with tensions and resolutions. Klára Vincze presented her virtuoso vocal technique with a world of emotions to the audience. The 

two musicians also performed as chamber partners of each other in the evening. 

János Laki was born in Baja in 1991. He began his studies at the Liszt Ferenc Music School in Baja, and then graduated from the Kodály 

Zoltán Vocational School for Music in Kecskemét. He studied at the Weiner Leo Vocational School for Music in Budapest, then he 

received his degree from the University of Sciences in Pécs, from the Faculty of Arts' Piano School. He has been well placed in several 

national piano competitions and has participated in several master classes. 

He played the following pianos works in the evening: 

Sposalizio 

Consolation in D flat major 

2nd Legend - St. François de Paule marchant sur les flots (St. Francis of Paula  walking on the waves) 

Klára Vincze was born in 1985 in Budapest. She studied at the Bartók Béla Conservatory in Budapest, then graduated from the Liszt 

Ferenc Music Academy, obtaining her degree as a Certified Singer, Opera Singer and then as a Certified Singing Teacher. Her professors 

were: Krisztina Szikora, Mária Fekete, István Andrejcsik and Prof. Éva Marton. Currently Judit Németh is assisting her. She has won first 

prizes and special merits in several Hungarian and international song and aria competitions. She is constantly training herself, and has 

participated in master classes by Éva Marton, László Polgár, Francesca Provissionato and Dénes Gulyás. She was a guest performer in a 

concert series in Japan, sang in Geneva, and  this season she sings the leading role in Wagner's early opera Die Feen (The Fairies) in 

Košice. 

The singer performed the following Liszt songs at the concert, accompanied by János Laki: 

Ein Fichtenbaum steht einsam 

Es muss ein Wunderbares sein 

Ihr Glocken von Marling 

Jugendglück 

Die drei Zigeuner 

The concert was organized by the Liszt Ferenc Society’s Szekszárd Branch – which has been revitalized after a critical period – and proved 

with its attendance and success that Szekszárd, a city so beloved by Liszt, wishes to continue cultivating the Master's heritage.  

 

Laki János / János Laki Vincze Klára / Klára Vincze 
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(Bánky József) 

Évadnyitó hangverseny – 2017. október 7. 

A Liszt Ferenc Társaság Pécsi Csoportjának évadnyitó hangversenyén nem mindennapi kedves élményben volt része a közönségnek: 

„TESTVÉREK KÖZÖTT” címmel hallottunk igen érdekes és színvonalas koncertet. 

A szereplők: az immár évtizedek óta a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskolában tanító és társaságunk rendezvényein is sokszor szereplő Bajić 

Ágnes, valamint leánya, Horváth Dóra; Bécsben élő testvére, a szintén zongoraművész Bajić Éva, aki immár másodszor volt vendégünk, 

valamint az ő két Grazban zongorázni tanuló fia: a 10 éves Weller Emil és a 13 éves Weller Max. 

Gyönyörűen felépített műsort hallottunk! Nyitószámként B. Éva és Ágnes Schubert Szerenádjának és Katonaindulójának négykezes 

átiratát játszották, majd B. Ágnes lánya, Horváth Dóra adott elő egy Chopin-keringőt és Bartók Rapszódiáját. A műsor további folyamán B. 

Ágnes és B. Éva is 2-2 Liszt-művet szólaltatott meg kulturáltan, poétikusan. 

De az igazi meglepetés a két Weller-fiú volt, akik gyermek voltukhoz képest rendkívül igényes és nehéz műveket játszottak s átütő 

tehetségükkel valósággal megigézték hallgatóságukat. 

A műsorban két ízben közreműködött még egy unokatestvér, a 17 éves Nagy Lea, B. Ágnes Pesten élő testvérének leánya, aki – nagy 

irodalmi ígéretként – korát messze túlhaladó érettséggel megírt verseiből olvasott fel.  

A 2 órás nagy műsor záró számaként Weller Emil és Max Weber „Abu Hassan” nyitányának négykezes átiratát adta elő (fejből!). 

 A közönség az egész szereplőgárdát lelkesen ünnepelte. 

 

 

 

 
 

Testvérek között / Among Siblings A Bajić család muzsikusai / Musicians of the Bajić family 

A koncert után / After the concert 
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A Liszt Ferenc Társaság Pécsi Tagozatának 2017. november 22-i hangversenyén Szabó Ferenc Jánost köszönthettük, a kiváló fiatal 

zongoraművészt és zenetörténészt, a pécsiek kedves Ferikéjét, – mert hiszen városunk neveltje ő –, aki most Schubert és Liszt „kései” 

műveiből válogatta műsorát. 

Előadásának első részében Schubert halála évében keletkezett három posthumus darabját (D. 946) hallhattuk érdekes és értékes ismertetés 

után, átélt, nagyszerű előadásban. A műsor második felében pedig Liszt 1877-ben, a Villa d’Este-ben komponált és a Zarándokévek III. 

kötetében megjelent két „ciprus-darabját”, valamint a híres és népszerű „A Villa d’Este szökőkútjai” című csodálatos vízizenéjét élvezhette 

a közönség. A művek könnyebb megértéséhez előtte ismét sok érdekes információ és felolvasott liszti levélrészlet szolgált felvezetéséül a 

darabokat bemutató művészi zongorázásnak. 

A közönség lelkes tapsait az előadó – stílszerűen – egy ugyancsak kései kis Liszt-gyöngyszemmel, a Karácsonyfa-ciklus 10. „Ehemals” című 

darabjával köszönte meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(József Bánky) 
 

Season opening concert – October 7th 2017. 

For the Liszt Ferenc Society's Pécs Branch opening concert of the season the audience was presented with a unique and pleasant 

experience: We attended a very interesting and high-quality concert with the title “AMONG SIBLINGS". 

The performers were: Ágnes Bajić – a teacher at the Liszt Ferenc Music School in Pécs, who has often participated in our society’s events 

– then her daughter, Dóra Horváth, her sister living in Vienna, the pianist Éva Bajić - who this time was our guest for the second time - 

and the two sons of Éva, who are studying piano in Graz: 10-year-old Emil Weller and 13-year-old Max Weller. 

We heard a beautifully constructed programme! As an opening item, Éva and Ágnes played the four-handed transcription of Schubert’s 

Serenade and Military March, then Ágnes’ daughter, Dóra Horváth, performed a Chopin waltz and Bartók’s Rhapsody. In the course of 

the concert, Ágnes and Éva played two Liszt works respectively, in a cultivated  and poetic performance.  

But the real surprise was the two Weller boys, who played extremely demanding and difficult pieces for their age, and really bewitched 

the audience with their terrific talent. 

In the course of the programme another cousin appeared twice: 17-year-old Lea Nagy, the daughter of Ágnes Bajić’ sibling who lives in 

Budapest, and – as a great literary talent – read  to us from her own poems written with a maturity far beyond her age. 

Finally, as the closing number of the great two-hour-long programme, Emil and Max Weller played Weber's "Abu Hassan" overture in a 

four-handed transcription (by heart!) 

The audience enthusiastically applauded each performer after the concert.  

Szabó Ferenc János 

Ferenc János Szabó 
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For the concert of the Liszt Ferenc Society’s Pécs Branch on November 22nd 2017,  

we welcomed Ferenc János Szabó, an excellent young pianist and music historian, the beloved „Ferike” of the Pécs community – as after 

all he is our adopted child – who arranged his programme selected from Schubert’s and Liszt's "late" works this time. 

In the first part of the programme he played – after an interesting and valuable introduction – three posthumous pieces by Schubert (D. 

946) from the year of the composer’s death, in an outstanding and deeply felt performance. In the second half of the concert he played 

two "cypress pieces" by Liszt, written in 1877 at the Villa d'Este and published in Volume III of the Years of Pilgrimage, as well as the 

famous and popular "The Fountains of Villa d'Este", Liszt’s magnificent water music. For a better understanding of the works, Ferenc 

Szabó again provided us with much interesting information, including an extract from a letter by Liszt, which was a perfect introduction 

to his artistic piano playing. 

The audience responded with enthusiastic applause, and the pianist thanked them for it – in style – with another late Liszt-gem, the 10th 

piece "Ehemals" from the Christmas Tree suite. 

 

Szabó Ferenc János / Ferenc János Szabó 
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(Herczog János zenetörténész, egyetemi tanár, a Giovanni Pierluigi da Palestrina Alapítvány művészeti igazgatója, a Római Magyar 

Akadémia zenei konzulense) 

A 2017. november 30-án a Régi Zeneakadémia Kamaratermében elhangzott előadás rövidített változata. 

Rómából 1862. november 8-án keltezett, Franz Brendelnek írt levelében Liszt kijelenti, hogy miután Németországban a „szimfonikus 

kérdést” nagyrészt megoldotta, most az „oratórium kérdéséhez” fordulhat: a röviddel előtte befejezett Szent Erzsébet legendája nem 

maradhat izolált mű. Ez a megállapítás elgondolkoztató mindkét említett zenei műfaj szempontjából, de miközben a szimfónia esetében 

elég világos a szimfonikus költeményekre való utalás, az utóbbit illetőleg hiányzik az ennek megfelelő konklúzió, hiszen Liszt végül is 

csak két merőben különböző oratóriumot fejezett be, a Szent Erzsébet legendáját (1862) és a Krisztust (1868); az elkezdett Szent Szaniszló 
csonka maradt, valószínűleg a mester hanyatló érdeklődése miatt. Liszt a szimfóniánál aránylag rövid tradícióra pillanthatott vissza, 

kezdve a bécsi klasszikusokkal, az oratórium viszont sokkal hosszabb és komplexebb múlttal rendelkezik, amelynek ismerete a 19. 

században inkább ingadozó volt – bizonyíték erre a műfaj akkoriban elég többrétű értelmezése, osztályozása és megjelenési formája. A 20. 

század közönsége számára a rálátás tovább szűkült, a köztudatban az oratóriummal főként Händel, Haydn, valamint Bach ide sorolható 

műveit társították, amelyek meglehetősen kései jelenségek a műfaj történetében. Csupán a legutóbbi évtizedekben, az úgynevezett régi, 

preklasszikus zenék újrafelfedezése és előadása kapcsán kerültek olyan alkotások a napvilágra, amelyek az oratórium eredetét, elterjedését 

és tulajdonképpeni hőskorát dokumentálják. Liszt oratóriumszerzői munkásságának jelentőségéhez és esztétikai értékeléséhez 

mindenesetre elkerülhetetlen egy rövid történelmi visszatekintés.  

Az oratórium eredete a 16. századbeli, ellenreformációs törekvésektől átitatott 

Rómába vezet vissza, pontosabban Néri Szent Fülöp (1515–1595) működéséhez. Az 

erős hitű, szellemes és kiváltképpen szerény pap arra összpontosította a figyelmét, 

hogy az egyszerű hívőt, de főleg az elkallódásra hajlamos fiatalságot visszavezesse a 

katolikus egyházhoz. Ezért összejöveteleket rendezett, amelyek alkalmával 

imádkozott, prédikált, és követőivel vallásos dalokat énekeltetett, olasz nyelven. Ez 

utóbbi tény rendkívül fontos volt, hiszen az istentiszteletek során csak latin ének 

csendülhetett fel, és az is a mindenkori templomi kórus tolmácsolásában. Fülöp 

azonban, aki később Róma egyik védőszentjévé vált, de firenzei eredetű volt, jól 

ismerte a lauda, vagyis a himnusz jellegű, vallásos dicsőítő ének népnyelvű 

hagyományát. Az összejövetelek színhelye az imaterem volt, latinul oratorium, 

olaszul oratorio, innen kapta a később kialakuló zenei műfaj az elnevezését. Az 

egyszerű dalokból a 17. elejétől fogva dialógusok fejlődtek ki, majd egyszerűbb 

drámai cselekmények. Alapvető kérdés lehetett, hogy drámainak vagy epikainak 

kell-e ítélni az oratóriumot, és  tudjuk, hogy ez a kérdés Lisztet is foglalkoztatta. A 

kérdés megválaszolásában lényeges szerepet játszhatott az Elbeszélő – olaszul Testo 

–, aki a cselekményt közvetítette és kommentálta, éppen úgy, mint az Evangélista a 

Szentírásban. Nem véletlenül éppen ezt a narrátort hagyták ki később a drámai 

jelleget favorizáló újítók. Zeneileg az oratórium a 17. század első felében óriási 

fejlődésen ment keresztül, immár egész Olaszországban. A kórusos szerkezet 

elhagyása után az operában is használatos, generálbasszus által kísért énekes beszéd, 

vagyis recitar cantando lett a kompozíció alapja. A 17. század közepétől az opera és 

az oratórium között már csupán három fontos különbséget lehet felsorolni: az 

oratórium csak vallásos tematikát dolgozott fel, két részre tagolták és nem három 

felvonásra, mint az operát, végül nem lett színpadon előadva. A szövegkönyv vagy 

bibliai, főleg ószövetségi epizódokat dolgozott fel, vagy a szentek életéből merítette forrását. Három fő meghatározó tényezője volt: az 

épületes lelki üzenet, ennek költői áttétele és a szövegkönyv (librettó) megzenésítése. Ez a három szint különféle, nem mindig 

párhuzamos fejlődésen ment keresztül, de a 18. század első felétől már kiegyensúlyozott állapotban található: ekkor beszélhetünk az olasz 

oratórium klasszikus fázisáról. A funkcionalitás két felhasználhatóság között mozgott, amelynek extrém pontjai a lelki épületesség, sőt 

olykor paraliturgiai gyakorlat, valamint az „erkölcsös szórakozás” voltak, utóbbi például böjt idején, amikor az operaelőadások tiltva 

voltak. Sok helyi tradíció alakulhatott ki Olaszország különböző városaiban és az olasz kultúra más európai fellegváraiban, mint például 

Bécsben, Drezdában, de részben ugyanúgy Párizsban, Varsóban vagy Szentpéterváron is. A műfaj hanyatlása a 18. század végén egy sor 

nem csupán kulturális, hanem szociológiai és ideológiai változásra vezethető vissza, főleg a felvilágosodás és a francia forradalom hatására. 

A domináló olasz megjelenési forma határozta meg idővel a protestáns német oratórium zenei fejlődését a lutheránus istentisztelet szerves 

részeként, mint ezt Bach ismert művei tanúsítják. De Händel emblematikus, hamar tért hódító művei is eredetileg az olasz modellből 

indultak ki, még akkor is, ha hatásosan ötvöződtek benne az angol anthem, a német protestáns zenei hagyomány, valamint a francia 

tragédie lyrique elemei. A händeli oratórium legmeghatározóbb tényezője mindenesetre a lenyűgöző, átfogó jellegű kórus lett, és ennek 

hatása alatt írta Haydn két híres remekművét. Így lett a kórus a továbbiakban alapvető kelléke a műfajnak, tekintet nélkül arra, hogy 

ennek morfológiája a 19. században meglehetősen heterogén képet mutat, ráadásul olykor még a világi tematikát is felkarolva. 

Néri Szent Fülöp / Saint Philip Neri  
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Mit tudhatott Liszt az oratórium történetéről, amikor elhatározta, hogy maga is fog írni egyet? Pontosabb muzikológiai, filológiai ismeretei 

nemigen lehettek, hiszen a zenetudomány mint diszciplína akkoriban még gyerekcipőben járt. De eltekintve attól, hogy egyfajta 

történelmi pozitivizmus mindig is erényeihez tartozott, nem szabad azt sem elfelejteni, hogy bizonyos hagyományismerettel mégis 

rendelkezett, Bach, Händel és Haydn műveit jól ismerte, éppen úgy, mint az általa csodált Mendelssohnnak a két német barokk óriás 

nyomdokán létrejött alkotásait. Nem lehet kizárni, hogy első római tartózkodásakor (1839) még hallott az Örök Városban olasz 

oratóriumot. Ez különben még Drezdában is megeshetett: Wagner drezdai udvari karmester elődje, a nagy Francesco Morlacchi, írt olasz 

oratóriumokat, amelyek még felcsendülhettek a katolikus szász udvarban. Megjegyzendő viszont, hogy bár a Szent Erzsébet legendájának 

keletkezése talán inkább „hivatalos” okoknak és körülményeknek tulajdonítható, Liszt eleve érdeklődhetett a műfaj iránt: erősen vallásos 

természete, az esztétikai kíváncsiság, de még egy bizonyos zenedrámai ambíció is befolyásolhatták döntését, hogy oratóriumot írjon. Nem 

lehet véletlen az sem, hogy éppen ugyanebből az időszakból származik Liszt „oratórium-elmélete”, amelyet Berlioz Harold-szimfóniájáról 

írt, gyakran idézett cikkébe vegyített bele. Itt megjegyezte, hogy az oratórium ugyan közel áll a drámához, de ezek csak külsőségek, mivel 

hiányzanak belőle a szenvedélyes konfliktusok, a jellemrajzok, az előreláthatatlan fordulatok és egy folytatólagos cselekmény; ezért az 

oratórium és a kantáta inkább az antik eposzhoz állnak közel – végül is egy emlékezetes, ünnepélyes esemény közvetítéséről van szó. 

A Szent Erzsébet legendája komponálásához a döntő impulzust nyilván a wartburgi vár renoválása szolgáltatta, amelyet Károly Sándor 

szász-weimar-eisenachi nagyherceg, Liszt munkaadója és pártfogója indított be az 1850-es években. A történelmi várnak nagy jelentősége 

volt és van a német köztudatban. Ott zajlott le a 13. század elején, I. Hermann őrgróf uralkodásakor a híres „dalnokok háborúja”, amelyen 

a hagyomány szerint olyan valódi személyiségek vettek részt, mint Walter von der Vogelweide és Wolfram von Eschenbach, de legendás 

alakok is, mint Heinrich von Ofterdingen – ezen esemény köré mintázta Wagner Tannhäuser operáját. Szent Erzsébetet is a Wartburggal 

lehet társítani, de talán még fontosabb, hogy Luther Márton ott rejtőzött el 1521/22-ben, „Junker Jörg” álnéven, Bölcs Frigyes szász 

választófejedelem védelme alatt; ott fordította le németre a Bibliát, amely mérföldkő a német irodalmi nyelv kialakulásában. Lisztnek 

tehát kapóra jöhetett az alkalom, hiszen egyszerre három elvárást elégíthetett ki kompozíciójával. Erzsébetet ugyanis mind „türingiai”, 

mind „magyarországi” szentként tartották számon, mindkét nemzet örülhetett, ugyanakkor Liszt Károly Sándor nagyhercegnek tett 

szívességet. Mint ismeretes, az oratórium közvetlen ihletője a Moritz von Schwind által alkotott freskósorozat volt a felújított várban, 

amely Erzsébet életéből ábrázol hat jelenetet: a négyéves hercegnő fogadását Wartburgban, a rózsacsodát, Lajos őrgróf búcsúját hitvesétől, 

Erzsébet elűzését Wartburgból, majd halálát Marburgban és eltemetését II. Frigyes császár rendeletére. Liszt  még az 1855-ben történt 

befejezésük előtt megismerte a képeket, ezek mintegy programként szolgáltak a mű cselekményéhez. A hat képet két részre tagolva 

mutatta be, követve – akarva, akaratlanul – a régi olasz oratórium egy meghatározó jellegzetességét; szintén hagyományos tényezőnek kell 

értékelnünk, hogy a mű tematikáját a hagiográfiából (a szentek életével foglalkozó irodalomból) merítette. 

Bár az oratórium dramaturgiai vázát Liszt és Sayn-Wittgenstein hercegné tervezték, szükség volt egy költőre a szövegkönyv 

kidolgozásához. Rejtély marad, miért esett a választásuk éppen Otto Roquette-re; a hugenotta családból származó irodalomtörténész ugyan 

mint író is működött, de rendszerint érzelgős, mesés, pszeudo-romantikus verseposzokat alkotott, alig tűnhetett predesztináltnak egy 

„katolikus” oratórium megírásához. Lisztet akkor ismerhette meg, amikor a közeli Drezdából – ahol az ötvenes években működött – 

átlátogatott Weimarba, a Goethe Alapítvány szervezése kapcsán. A szövegkönyv 1856-ra el is készült, ekkor kezdett el Liszt pesti 

barátokat felkérni, szerezzenek be neki régi gregorián korálokat és himnuszokat Szent Erzsébet ünnepére. A történelmi hűségre törekvés 

dicséretes volt ugyan, de az érkezett anyag, amelyet Liszt aztán lelkiismeretesen fel is tüntetett a partitúra végén egy jegyzékben, 

többnyire nem volt autentikus. Kellő filológiai felkészültség hiányában a mester erről nem tehetett, az egyes motívumokat mindenesetre 

nagyszerűen használta fel a kompozícióban. A mű zenei nyelvezete nagyjából megfelel a weimari korszak romantikus hangvételének, 

mégis rendkívül modern részletek is találhatók, főleg Erzsébet monológjában elűzése után. Nem csupán a vezérmotívumok kezelése 

emlékeztet a Tannhäuserre és a Lohengrinre, ezenkívül több más, bizonyára nem véletlen dramaturgiai és zenei párhuzam is felidézi 

Wagner két említett operáját. Aligha helytálló az a felfogás, hogy Liszt egyfajta ellenpontot óhajthatott proponálni ezekhez a művekhez: 

eltekintve attól, hogy feltétel nélkül csodálta barátja operáit, az oratórium keletkezéséhez nem igazán esztétikai megfontolások adták a 

tulajdonképpeni indíttatást. 

A Szent Erzsébet legendájának „legoperaibb” részlete a második rész eleje, ahol Erzsébetet anyósa elűzi Wartburgból. A hatalomra vágyó 

Zsófia egyrészt úgy lép fel, mint egy mesebeli gonosz mostoha – ezt nyilvánvalóan Roquette alkotta meg így –, másrészt erősen emlékeztet 

Ortrudra a Lohengrinből. Jellemző módon éppen ez a konfliktus nem felel meg a történelmi tényeknek, hiszen Erzsébet a hagyomány 

szerint jó viszonyt ápolt anyósával, ellenségei a sógorai voltak.  De Zsófia gonoszságára Lisztnek dramaturgiai szempontból szüksége volt. 

A Szent Erzsébet legendáját a 19. században ugyan egyfajta romantikus operának is tekinthették – ez még színpadi előadásokat is lehetővé 

tett –, összegezve azonban meg lehet állapítani, hogy több hagyománynak a hordozója az oratórium történetéből. A rendkívül ritka 

hagiográfiai tematikát és a kétrészességet már említettük, hozzáteendő a tabló jellegű felépítés és az erősen hangsúlyozott manicheizmus (a 

jó és a rossz éles szembeállítása), amely nem a drámai cselekményből fejlődik ki, hanem eleve adott. A mű keletkezése egy nagyherceg 

kedvére pedig egy hajdani, elterjedt feudális konvencióra utal. 
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Egészen más alapokon nyugszik a Krisztus, itt kizárólagosan a romantikus művész személyes ihlete és főleg hite adta az indítékot a 

kompozíció létrejöttéhez. Liszt már a Szent Erzsébet legendája elkezdése előtt gondolkodott egy Krisztus-oratóriumon, de valójában csak a 

hagiográfiai mű befejezése után kezdett el igazából dolgozni rajta. A fő probléma kezdettől fogva a szövegkönyv volt. Liszt eredetileg egy 

német nyelvű librettóra gondolt, és Georg Herweghet vagy Peter Corneliust tervezte fölkérni ennek megírására. Erre azonban soha nem 

került sor, így végül maga állított össze egy latin nyelvű szövegkönyvet, a Szentírás, a katolikus liturgia és különféle középkori himnuszok 

felhasználásával. Ilyen értelemben a szövegkönyvet nem is lehet magában költőileg elemezni; érdekes viszont megfigyelni, hogyan 

állította össze Liszt a megzenésítendő szövegrészeket. A mű három részből áll, az első kettő öt, a harmadik pedig négy tételből. Felmerül a 

háromrészesség kérdése, hiszen a Szent Erzsébet legendája még két részből állt. Itt azonban szükséges két alapvető tényre rámutatni. A 

hagyományos Krisztus-oratóriumok rendszerint a Megváltó születését, szenvedését vagy feltámadását ábrázolják egyetlen – igaz, 

önmagában tagolt – műben, elég Bach Karácsonyi oratóriumára, passióira vagy Húsvéti oratóriumára gondolni. De Liszt számára 

nyilvánvalóan Jézus lénye és tevékenysége a születése és halála között ugyanolyan fontossággal bírt, ezért ennek is egy külön részt 

szentelt; és azt sem felejthetjük, hogy a hármas szám a kereszténység számára szimbolikus jelentőségű. Másrészt Liszt itt egy nagyon híres 

és általa is különösen csodált példára tekinthetett vissza: Händel Messiására. 

Moritz von Schwind 

Szent Erzsébet rózsacsodája / The Rose Wonder of Saint Elizabeth 
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Hogy a német-angol mester legismertebb műve nagy hatással volt a Krisztusra, aligha vitatható. Liszt már említett 1855-ös „oratórium-

elméletében” megemlíti többek közt a Messiást, amely már csak azért is egyedi alkotás, mert valójában Händel egyetlen Újszövetség 

inspirálta oratóriuma; és még csak nem is igazából drámai, hanem meditatív. Nem szabad elfelejteni, hogy első előadása nem Londonban, 

hanem Dublinban volt; Händel először nem is mert címet adni a műnek, amely mellesleg életében nem jelent meg. A puritán angol 

közönség számára már megbotránkoztató volt a Megváltó személyének tematizálása és főleg az oratórium „világi”, gyarló operaénekesek 

általi előadása. Hogy Bach passióit nem érintette hasonló problematika, egyszerűen a lutheránus liturgián belüli előadásuknak 

tulajdonítható, ez részben más protestáns Krisztus-oratóriumra is vonatkozik. De mindezek által világossá válik, hogy Liszt Krisztusának a 

megírása szintén kényes vállalkozásnak bizonyulhatott – annál is inkább, mert Rómában keletkezett. Ugyanakkor az is igaz, hogy az Örök 

Városban létezett a múltban egy latin nyelvű, a liturgiához közel álló oratóriumi tradíció. Hogy Liszt erről mit tudott, szintén csak 

feltételezhetjük, de maga a tény, hogy közvetlenül liturgiai szöveget is feldolgozott művében, igen sokatmondó. A háromrészesség tehát 

valószínűleg a Messiásra vezethető vissza – és Liszt már csak azáltal is tiszteleg Händel előtt, hogy a karácsonyi rész Pásztorjátékában 

ugyanazt az olasz karácsonyi dallamot idézi, mint a hallei mester Pifa című tételében –, de a Krisztus mégis más tagolást mutat. Ha Händel 

az első részben Krisztus megszületését, a másodikban halálát, majd feltámadását, végül a harmadikban az emberiség megváltását tárgyalja, 

Liszt a két szélső rész közé – Karácsony, illetve Húsvét – egy krisztológiai részt iktat Vízkereszt után címmel. Figyelemre méltó az öt 

teljesen különböző tétel tartalma, nyilvánvalóan Liszt személyes hitvallási súlypontjainak megfelelően. Az alapvető Hegyi beszéd és a 

Miatyánk mellett helyet kapnak az Egyház megalapítása, a csoda a Genezáret-tavon és a diadalmas bevonulás Jeruzsálembe. 

A Krisztus zenéje gyakran volt különféle formai, összhangzattani és motívumtechnikai elemzések tárgya. Legfőbb jellegzetessége 

mindenesetre a rendkívül heterogén zenei nyelvezet, amely olyan különböző rétegeket egyesít, mint a gregorián ének és a vokálpolifónia 

– a cecilianizmus jegyében –, a romantikus hangvétel, valamint a kései Liszt meghökkentően modern, aszkétikus idiómája. Érdemes 

megemlíteni, hogy Wagner, aki jelen volt a Krisztus ősbemutatóján Weimarban 1873. május 29-én – bár rendkívül rossz véleményt 

nyilvánított a műről –, pontosan ezt a kombinációt alkalmazta később a Parsifalban, olykor komplett hangszerelési modelleket is átvéve 

barátja partitúrájából. 

Liszt csupán két művön alapuló 

oratóriumi munkássága tehát meglepően 

komplex. Miközben a Szent Erzsébet 
legendája műfajilag az archaikus 

hagiográfiai típust éleszti újra és a 

romantikus operához közelít, a Krisztus 
egy bár Händeltől ihletett, de valójában 

római latin oratórium, amelyben dominál 

a meditatív szellem, sőt, észlelhető egy 

bizonyos paraliturgikus áttétel. Épp ezért 

nem forradalmi művekről van szó, hiszen 

a hagyományos oratórium két 

megjelenési formája éled újjá bennük. 

Zeneileg azonban rendkívül sok haladó 

elemet is tartalmaznak, a Krisztus a liszti 

zeneszerzési fejlődésnek figyelemre méltó 

mikrokozmosza. Túlzás lenne tehát azt 

állítani, hogy Liszt az „oratórium 

kérdését”, hasonlóan a „szimfonikus 

kérdéshez”, tényleg megoldotta. Egy 

megfelelő megoldáshoz hiányzik mind  a 

mennyiségi, mind a minőségi alap; két, 

egymástól már eleve különböző 

oratórium nem elegendő egy végső 

érvényű értékeléshez. Annyit viszont 

meg lehet állapítani, hogy a 

„szimfonikus” tapasztalat csakugyan 

nyomot hagyhatott a két partitúrában, 

mint ahogyan ezt a számos zenekari betét 

– újdonság az oratórium történetében – 

kifejezően dokumentálja. 

 

Részlet a Szent Erzsébet  

Rózsacsoda-jelenetéből / 

A page of the Rose Wonder Scene  

of Saint Elizabeth 
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(János Herczog, music historian, full professor, art director of the Giovanni Pierluigi da Palestrina Foundation, musical tutor of the 

Hungarian Academy in Rome) 

Abridged version of the lecture held on November 30th 2017 at the Chamber Hall of the Old Music Academy 

 

In a letter to Franz Brendel dated Rome November 8th 1862, Liszt declared that after having answered the "symphonic question" for the 

main in Germany, now he could turn to the “question of the oratorio”: the Legend of St. Elizabeth, which he had finished shortly before, 

should not remain an isolated work. This statement is thought-provoking in the case of both musical genres, but while in the case of the 

symphony the allusion is fairly clear to the symphonic poems, there is no relevant conclusion in the case of the latter, as Liszt eventually 

finished only two very different oratorios, the Legend of St. Elizabeth (1862) and Christus (1868); while the St. Stanislaus remained 

unfinished, probably due to the declining interest of the master. Liszt could look back to a relatively short tradition in the case of the 

symphony, beginning with the Vienna classics, while the oratorio has a much longer and more complex tradition, the knowledge of 

which was rather volatile in the 19th century –  evidence of this is the rather multi-faceted interpretation, classification and appearance of 

the genre at that time. For audiences in the 20th century, the view has narrowed even more, with the oratorio mostly associated with 

Händel’s, Haydn’s and Bach’s relevant works in common knowledge, which are actually rather late phenomena in the genre's history. 

Only in recent decades, with the re-discovery and performance of the so-called old, pre-classical music we have got to know 

compositions, which document the origins, the proliferation and the actual heroic era of the oratorio. In any case, for the importance and 

aesthetic evaluation of Liszt's oeuvre as an oratorio composer, a brief historical review is inevitable. 

The origin of the oratorio dates back to Rome in the 16th century, deeply infiltrated by the endeavours of the counter-reformation, and 

more specifically to the work of St. Philip Neri (1515-1595). The clever and particularly humble priest with a strong religious faith 

focused his attention on leading the simple believer, and most of all, young people with an inclination to wasting time, back to the 

Catholic Church. That is why he arranged meetings where he prayed, preached, and had his followers sing religious songs in Italian.  

This latter fact was extremely important, since during Mass only Latin songs were allowed to be sung, and even those only by the church 

choir. However Philip, who later became a patron saint of Rome, though he was of Florentine origin, was well acquainted with the 

tradition of Lauda, the hymnal, religious glorification songs sung in the language of the common people. The venue for the gatherings was 

the prayer room, in Latin oratorium, in Italian oratorio, and that’s where the later evolving musical genre received its name from. From 

the beginning of the 17th century, dialogues evolved from the simple songs, and later even simple dramatic acts. There was one basic issue:  

whether the oratorio should be considered as a dramatic or an epic genre; and we know that this Liszt was concerned about this issue as 

well. 

The narrator – in Italian Testo - who interpreted and commented on the plot, must have been a key player in answering this question, just 

like the Evangelist in the Holy Scripture. It was not by accident that it was this narrator that was later omitted by innovators who 

favoured the dramatic character. In a musical sense, the oratorio went through enormous development in the first half of the 17th century, 

at that time in the whole of Italy. After leaving out the choir-like structure, sung speech accompanied by the general bass as used in 

operas, the recitar cantando, became the basis of the composition. From the middle of the 17th century, only three important differences 

remained to be mentioned between opera and oratorio: the oratorio was always written on a religious theme, it was divided into two parts 

and not three acts, as the opera, and finally it was not performed on the stage. The libretto treated either episodes from the Bible, 

especially from the Old Testament, or was drawn from the lives of the saints. The oratorio featured three major elements: the edifying 

spiritual message, its poetic transcription, and the music composed to the script (libretto). These three elements went through various, and 

not always parallel development phases, but they were already  in a balanced state from the first half of the 18 th century: we can talk 

about the classical phase of Italian oratorio from that time on. Functionality was moving between two possible uses: one was  spiritual 

edification, or sometimes even paraliturgical practice, and the other a "virtuous entertainment“, the latter for instance at the time of 

fasting, when opera performances were banned. Many local traditions developed in different cities in Italy and in other European 

bulwarks of Italian culture such as Vienna, Dresden, but partly even in Paris, Warsaw or St. Petersburg, too. The decline of the genre at 

the end of the 18th century was a result of a series of not only cultural but also sociological and ideological changes, mainly due to the 

Enlightenment and the French Revolution. 

The dominant Italian form of expression determined the musical development of the Protestant German oratorio as an integral part of  

Lutheran worship, as evidenced by Bach’s works. But Handel's emblematic oratorios, which soon received widespread appreciation, 

originally set out from the Italian model as well, even if they combined effectively elements of the English anthem, the German 

Protestant musical tradition and the French tragédie lyrique. The most important element of the Handelian oratorio was, in any case, the 

impressive and comprehensive chorus, and under this influence Haydn wrote his two famous masterpieces. That’s how the choir became 

an essential requisite of the genre, regardless of the fact that its morphology is rather heterogeneous in the 19 th century, and it sometimes 

even works up secular themes. 
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What did Liszt know about the history of the oratorio when he decided that he would write one himself? He couldn’t have accurate 

musicological and philological knowledge, since musicology as a discipline was still in its infancy at that time. But apart from the fact that 

a kind of historical positivism always belonged to his virtues, it must be remembered that he still possessed certain knowledge of tradition, 

he knew well the oeuvres of Bach, Handel and Haydn, as well as  works by Mendelssohn – whom he admired – composed in the footsteps 

of the two German baroque giants. It cannot be ruled out that during his first stay in Rome (1839) he could still hear Italian oratorios in 

the Eternal City. This may have happened even in Dresden by the way: the predecessor of Wagner as court conductor in Dresden, the 

great Francesco Morlacchi, wrote Italian oratorios himself, which may have been played at the Catholic Saxon court. It should be noted, 

however, that although the composition of the Legend of St. Elizabeth may be due to "official" reasons and circumstances, Liszt may have 

been interested in the genre from the first: his strongly religious nature, his aesthetic curiosity, and even a certain music drama ambition 

could have had an influence on his decision to write an oratorio. It cannot be coincidental either that Liszt's "oratorio theory" is from the 

same period, which he compiled in his frequently quoted article about Berlioz' Harold Symphony. He noted there that although the 

oratorio was close to drama, these were only externals, because they lack the passionate conflicts, the character sketches, the 

unforeseeable turns and a certain continuation of the plot; so the oratorio and the cantata are rather close to the ancient epic poem – as 

eventually they are about  conveying a memorable, solemn event. 

For the composition of the Legend of St. Elizabeth, the decisive impulse was evidently the renovation of the Wartburg Castle, initiated by 

Grand Duke Carl Alexander of Saxe-Weimar-Eisenach, Liszt’s employer and patron in the 1850’s. The historic castle was and has been of 

great significance in German common knowledge. It was the venue of the famous "tournament of singers" at the beginning of the 13th 

century, under the rule of Margrave Hermann I., where such real personalities as Walter von der Vogelweide and Wolfram von 

Eschenbach participated according to tradition, but also legendary figures such as Heinrich von Ofterdingen – Wagner composed his 

opera Tannhäuser around this event. St. Elisabeth can be associated with the Wartburg as well, but perhaps even more importantly, 

Martin Luther was in hiding there in 1521-22, under the pseudonym "Junker Jörg" and under the patronage of Frederick the Wise, Elector 

of Saxony. He translated there the Bible to German, which is a milestone in the development of German literary language. Thus, the 

occasion could come in handy for Liszt, as he could meet three expectations with his composition at the same time. Elizabeth was 

regarded as both "Thuringian" and "Hungarian" as a saint, thus both nations could rejoice, and at the same time he could do a favour for 

Grand Duke Carl Alexander. As is well known, the direct inspiration of the oratorio came from the fresco series by Moritz von Schwind 

in the refurbished castle, depicting six scenes from Elizabeth’s life: the welcoming of the four-year-old princess at the Wartburg, the 

miracle of the roses, the farewell of Louis from his consort, Elisabeth's expulsion from the Wartburg, then her death in Marburg, and 

finally her funeral on the orders of Emperor Frederick. Liszt had got acquainted with the paintings before they were finished in 1855, and 

they served as sort of a guide for the plot of his composition. He presented the six pictures split into two sections, following – whether by 

intention or not – a determinant characteristic of the old Italian oratorio; and we should appreciate another traditional element in that he 

had drawn the theme of the composition from hagiography (from the literature on the life of the saints).  

Although Liszt and Princess Sayn-Wittgenstein designed the dramaturgical frame of the oratorio, it was necessary for a poet to write the 

libretto. It remains a mystery why they picked exactly Otto Roquette for this role; even though the literary historian from a Huguenot 

family acted as an author as well, he usually wrote mawkish, fabular, pseudo-romantic epic poems, which could hardly make him appear 

the right choice to write a "Catholic" oratorio. Liszt probably got acquainted with him when he came across from nearby Dresden – where 

he worked in the fifties – to Weimar, in connection with the organization of the Goethe Foundation. The libretto was ready by 1856, 

when Liszt started to invite friends from Pest to get him old Gregorian chorales and hymns for St. Elizabeth's celebration. The pursuit of 

historical fidelity was commendable though, but the material that Liszt received and noted its provenance in an appendix at the end of the 

score, was mostly not authentic. In the absence of sufficient philological preparedness, the master could not be blamed for that, and in any 

case, he used the motifs in an outstanding manner in the composition. The musical language of the oratorio largely corresponds to the 

romantic tone of the Weimar era, but there are extremely modern details as well, especially in Elisabeth's monologue after her expulsion. 

Not only the management of the leading motifs reminds us of Tannhäuser and Lohengrin, but several other dramaturgical and musical 

parallels recall the two operas by Wagner, which is probably not accidental. It would be hardly correct to assume that Liszt wanted to 

propose a sort of counterpoint to these works: apart from his unconditional admiration for his friend’s operas, the true motives for the 

creation of the oratorio were not exactly aesthetic considerations. The "most operatic" scene of the Legend of St. Elisabeth is the 

beginning of the second part, where Elisabeth is expelled from Wartburg by her mother-in-law. Sophie’s lust for power makes her stand 

out like a wicked stepmother from a fairy-tale on the one hand – this was obviously Roquette’s invention – and strongly reminds us of 

Ortrud from Lohengrin on the other hand. Typically, this conflict does not correspond to historical facts, since Elisabeth, according to 

tradition, maintained a good relationship with her mother-in-law, and her enemies were actually her brothers-in-law. But Liszt needed 

Sophie’s wickedness for dramaturgical reasons. 

The Legend of St. Elisabeth was considered as a kind of a romantic opera in the 19th century – which even allowed for stage performances 

– but eventually it can be summarized that it is the bearer of several traditions from the history of oratorio. We have already mentioned 

the extremely rare hagiographic themes and the splitting into two parts, and we should add the tabloid structure and the strongly 

emphasized manicheism (a sharp contrast between good and bad), which is not derived from the dramatic plot, but is given a priori. And 

the genesis of the work, at the Grand Duke’s pleasure, refers to a former, widespread feudal convention. 

Christus is based on completely different foundations: the motive of the composition was exclusively provided by the personal inspiration 

and especially the faith of the romantic musician. Liszt had already been thinking of a Christ-oratorio before the Legend of St. Elizabeth, 

but actually only started working on it after the hagiographical work was completed. The main problem was the libretto from the 

beginning. Liszt was originally thinking of a German language libretto, and he was planning to invite Georg Herwegh or Peter Cornelius 

to write it. 
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Nevertheless, this never happened, and in the end, he himself compiled a Latin libretto, using Holy Scripture, the Catholic liturgy, and 
various medieval hymns. In this sense, the libretto cannot be analyzed from a poetical point of view; but it is interesting to observe how 
Liszt compiled the pieces of text that he wanted to set to music. The oratorio consists of three parts, the first two including five scenes, 
while the third part includes four. There is an issue of the tripartition, since the Legend of St. Elizabeth still consisted of two parts. 
However, it is necessary to point out two fundamental facts. Traditional Christ oratorios usually portray the birth, suffering, or 
resurrection of the Saviour in a single work – although divided into parts – let us just mention Bach's Christmas oratorio, the passions or 
the Easter Oratorio. But for Liszt, obviously, the being and activities of Jesus between his birth and death was of the same importance, so 
he dedicated a separate part to that; and we cannot forget either that the figure three is of symbolic significance for Christianity. On the 
other hand, Liszt could recall a very famous example here, which he particularly admired: the Messiah by Handel. 

The fact that the best-known work of the German-English master had a great impact on Christus is hard to query. Liszt’s already 
mentioned "oratorio theory" from 1855 mentions, among other things, the Messiah, which is a unique work just by the fact that it is 
Handel's only oratorio inspired by the New Testament; and it is not even really dramatic, but rather meditative. It should not be forgotten 
that its first performance was not in London, but in Dublin; at first Handel did not even dare to give a title to his work, which, by the 
way, was not published in his life. For the puritan English audience, the theme of the Saviour was particularly scandalous in itself, and 
above all the performance of the oratorio by "secular", fallible opera singers. The fact that the Passions of Bach were not affected by such 
issues was simply attributed to their performance within the Lutheran liturgy, and this also applies to some other protestant Christ-
oratorios. But all this makes it clear that writing Christus could have been a delicate undertaking for Liszt as well – especially as it was 
created in Rome. At the same time, it is also true that in the past there had been a Latin-speaking oratorical tradition close to the liturgy 
in the Eternal City. Whatever Liszt knew about this, we can only assume, but the very fact that he directly compiled a liturgical text into 
his composition is very meaningful. Thus, the three parts are likely to be drawn back to the Messiah – and Liszt bows before Handel just 
by quoting the same Italian Christmas melody in the “Pastorale” of the Christmas Part, as the master from Halle does in his “Pifa” –  but 
Christus still shows us a different partition. If Handel discusses Christ's birth in the first part, his death and resurrection in the second, and 
finally the redemption of mankind in the third part, Liszt inserts a christological part – with the title After Epiphany – between the two 
extreme parts, Christmas and Easter. The content of the five completely different scenes is remarkable, obviously according to the focal 
points of Liszt's credo. In addition to the basic “Sermon on the Mount” and “Our Father”, the other themes are the “Foundation of the 
Church”, the miracle on Lake Gennasaret and the triumphant entry into Jerusalem. 

The music of Christus has often been the subject of various analyses of form, harmony and motifs. In any case, its main characteristic is 
the extremely heterogeneous musical language combining such different musical layers as Gregorian chant and vocal polyphony – in the 
spirit of Cecilianism – and the romantic tone and 
the astonishingly modern, ascetic idiom of the 
aging Liszt. It is worth mentioning that Wagner, 
who was present at the world premiere of Christus 
in Weimar on May 29th 1873 – although he 
expressed his very bad opinion about the work – 
applied this very combination later in Parsifal, 
sometimes taking over complete arrangement 
models from his friend's score. 

Therefore Liszt's oratorio oeuvre, which is based on 
just two compositions, is still surprisingly complex. 
While in terms of genre the Legend of St. Elizabeth 
revitalizes the archaic hagiographic type and 
approaches romantic opera at the same time, 
Christus is a Handel-inspired, yet in fact a Roman 
Latin oratorio, dominated by the meditative spirit, 
and even a certain paraliturgical reference is 
perceivable. Exactly that’s the reason why they are 
not revolutionary works, since the two forms of 
traditional oratorio are revived in them. Musically, 
however, they include many progressive elements 
as well, and Christus is a remarkable microcosm of 
Liszt’s development as a composer. It would be an 
exaggeration to say that Liszt had indeed answered 
the "question of the oratorio", similarly to the 
"symphonic question". There is a lack of both the 
quantitative and the qualitative basis for a proper 
answer; two oratorios that are also different from 
each other, are not sufficient for an ultimate 
evaluation. However, it can be said that the 
"symphonic" experience indeed left a mark on the 
two scores, as is clearly documented in the 
numerous orchestral inserts – something new in 
the history of the oratorio. 
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A Liszt Ferenc Társaság archívumából: 

Elhangzott a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában Budapesten, 1977. április 12-én, ahol a Liszt Ferenc Társaság J.I. Milstejn professzort a 

Liszt-kutatásban szerzett érdemeiért tiszteletbeli tagjává avatta.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Barátaim és Kollégák! 

Liszt kapcsolata Oroszországgal és az orosz zenekultúrával mély és sokrétű. Kezdve attól a pillanattól, amikor a 30-as évek végén Liszt 

először került érintkezésbe az orosz nép- és műzenével, életének utolsó éveiig állandóan érdeklődött iránta és lelkesedett érte, és 

fáradhatatlanul propagálta azt Európában. Egyike volt azon kevés európainak, sőt talán az egyetlen, aki azonnal, nyíltan és közvetlenül 

felismerte annak elsőrangú fontosságát, olyan időszakban, amikor még fejlődése elején volt. És az elkövetkező években jottányit sem 

változtatott véleményén.  

Az orosz muzsikusok, ismervén Liszt viszonyát az orosz művészethez, és érezve azt, hogy az nem felületes és átmeneti, joggal 

megszerették Lisztet, mind a művészt, mind az embert. A muzsikusok útjai nem mindig érintkeztek egymással, de egyesítette őket a közös 

cél: a művészet előrevitele. 

Magától értetődik, hogy Liszt és a kultúra orosz alkotói és ezen belül az orosz muzsikusok közti kapcsolat története telis-tele van 

eseménnyel, és rendkívüli érdeklődésre számíthat. Benne, mint fókuszban sűrűsödnek össze Liszt legrejtettebb meggyőződései és 

gondolatai, ugyanakkor tükröződik benne a feszült harc közepette fejlődő orosz művészet számos konkrét vonása. 

Én itt nem akarok olyan dolgokkal foglalkozni, amelyeket már eddig is sokszor elemeztek, és amelyeket részletesen megvilágítottam 

Lisztről írt könyvemben. Itt Lisztnek az orosz muzsikusokkal való kapcsolatát tartom szem előtt, részint azokkal, akiket ő személyesen 

ismert – mint például Glinkát, Dargomizsszkijt, Mihail Vjelgorszkijt, Odojevszkijt, Versztovszkijt, Varlamovot, Szerovot, Sztaszovot, 

Borogyint, Kjuit, Glazunovot, Anton Rubinstejnt, – de másrészt olyanokkal is, akiket Liszt személyesen nem ismert, mint Alabjevet, 

Balakirevet, Muszorgszkijt, Rimszkij-Korszakovot, Csajkovszkijt, Ljadovot és másokat. 

De szeretnék foglalkozni a Liszt utáni korszak orosz zeneszerzőivel is, azokkal a zeneszerzőkkel, akik már Liszt halála után kerültek bele a 

zenei életbe, ilyen Szkrjabin, Rachmaninov, Prokofjev és Sosztakovics. Valamennyien sokat merítettek Liszt zeneszerzői újításaiból, 

program-felfogásából, konstrukciós elveiből, variációs művészetéből, díszítő palettájából. 

Szkrjabin például azon az úton haladt, amelynek alapjait Liszt rakta le, mind elvi-esztétikai elveit illetően, mind pedig a konkrét 

zeneszerzői és technikai eszközeit illetően. Szkrjabin felfogása: a szintetikus mű megteremtése, amelyben egységben olvad össze a zene, a 

költészet, a színpadi művészet, a festészet és a szín, Liszt zeneszerzői elgondolásainak és tapasztalatainak logikus folytatása. Idézzük csak 

fel Liszt Dante-szimfóniájának eredeti tervezetét, amelyben egységes egészben akarta egyesíteni a költészetet, zenét, festészetet, zenei 

dioráma formájában. 

Szkrjabin Prometheusa a maga sajátos hang- és színpartitúrájával aligha lett volna lehetséges Liszt erre vonatkozó zeneszerzői nézetei 

nélkül; az is jellemző, hogy mindketten úgy törekedtek a Prometheus-témát a zenében ábrázolni, hogy Prometheus a fény, a haladás, a 

humanizmus hordozója. 

Az Extázis poémája, a 4. és 5. zongoraszonáta, a Sátán poémája, valamint Szkrjabin számos más műve magán viseli a romantikus 

emelkedettség, sóvárgás, orgia-kultusz bélyegét, ami annyira jellemző volt Lisztre mondjuk a Mefisztó-keringőben, a Dante szimfóniában, 

a h-moll szonátában és némely kisebb műben is. 

Kiss Kálmán  

Liszt-emlékplakettet  

ad át Milstejnnek 

 

Kálmán Kiss offering  

a Liszt memorial plaque  

to Milstein 
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Egy érdekes példa: a Valse impromptu (1850) középső 

szakaszában már jelentkezik Szkrjabin Extázis 

poémájának tematikus magva – a domináns 

nónakkordra való törekvésének intonációja. 

Végül, Szkrjabin késői művei sajátos hangszínükkel, új 

hangrendszeri törvények keresésével szintén analógiát 

mutatnak a késői Liszt munkásságával, egészen a 

harmóniai részletekre kiterjedően. Vessük össze pl. a 

híres kvart-akkordot, amelyet Szkrjabin a 7. 

szonátában alkalmaz (c-fisz-b-c-a-desz) Liszt megfelelő 

kvart-harmóniáival és dallammeneteivel a 

Balcsillagzatban, vagy a Szürke felhőkben, vagy pedig 

azokkal az akkordokkal, amelyekben a tercek 

következetesen épülnek rá a hármashangzatokra. Sőt, a 

furcsa, ködös filozofálástól nem mentes címeiben is 

(mint ’fehér’ és ’fekete’ mise, ahogy néha a 7. és 8. 

szonátát nevezik), Szkrjabin előfutára Liszt volt, aki 

hasonló elgondolásokból adott olyan címeket, mint 

Septem sacramenta és Via Crucis. 

Rachmaninov mint zeneszerző kisebb mértékben élte 

át Liszt hatását, mint Szkrjabin. De azért ő is sokat 

köszönhet Lisztnek – és nemcsak költői programkoncepciók tekintetében – gondoljunk itt a Halottak szigetére, a Harangokra és a Kép-

etűdökre – hanem konkrét alkotómódszerek tekintetében is. Nem beszélünk itt Rachmaninov rendkívül világos pianisztikus stílusáról, 

amely Liszt pianisztikus stílusának törvényszerű öröksége – hanem a tág faktúráról, az építkezés sokrétűségéről, a hangszer valamennyi 

lehetőségének felhasználásáról, a regiszterek hangszín természetű szembeállításáról stb. 

A Liszt iránti érdeklődést kétségtelenül fel lehet fedezni Prokofjevnél is. Ez a liszti romantikától látszólag oly messze álló zeneszerző 

nemegyszer fordult Liszt felé állandó útkereséseinek folyamán. Sőt, ezt maga Prokofjev is elismerte egy alkalommal, és ez minden kétséget 

kizár ebben a tekintetben. Noha nem mindjárt, de évek múlva Prokofjev világosan felismerte, milyen „jelentős újító” volt Liszt „nemcsak 

harmóniai építkezésében, hanem a zeneszerzési eljárások tekintetében is”; Wagner felerészben – mondta Prokofjev – Lisztből indul ki. 

És nincs-e sok közös vonás Liszt és Sosztakovics között? Az utóbbi program-elképzeléseiben, szimfonikus stílusában és harmónia-

elképzeléseiben? Az életből vett hangvétel széleskörű alkalmazásában? Számos láthatatlan szál fűzi őt, akár a mai kor sok más kiváló 

művészét, Liszt zenéjéhez. 

Még sok ilyen és ehhez hasonló példát lehetne idézni, amelyek igazolnák, hogy a különböző nemzedékek orosz muzsikusai kapcsolatban 

állottak Liszttel. 

Általában Lisztet nemcsak régóta játszották Oroszországban, hanem állandóan tanulmányozták is. Sokat írtak és gondolkodtak róla, archív 

anyagokat gyűjtöttek össze vele kapcsolatban. Tény, hogy az orosz Liszt-kutatás rendkívül gazdag. Ennek egy része ma már eléggé ismert, 

másik része kevésbé. És vannak aránylag kevéssé ismert, sőt ismeretlen, elfelejtett fejezetek is a Liszt-kutatásban. Én ezekről, illetve ezek 

közül néhányról szeretnék itt szólni.  

Moszkva kellős közepén, a Puskin téren van a Zenekultúra Állami Múzeumközpontjának a filiáléja. Ennek egyik termében a látogatók 

Liszt halotti maszkját láthatják, amely kivételes szeretettel és rendkívül finom mesterségbeli tudással készült. Ezt a maszkot azonnal Liszt 

halála után, Bayreuthban készítette Pavel Vasziljevics Zsukovszkij orosz művész, az ismert költő, Vaszilij Andrejevics Zsukovszkij fia. 

Pavel Vasziljevics Zsukovszkij Wagner közeli barátja volt, jól ismerte Lisztet, sokáig élt külföldön. A Lisztről készített maszkot hazavitte 

Ororszországba. Ezután kézről kézre került ez a maszk, míg végül ebben a múzeumban „vették leltárba”. Ez a maszk szinte szimbolizálja 

Lisztnek halála utáni kapcsolatát Oroszországgal. 

Leningrád  központjában a Vaszilevszkij sugárúton lévő Orosz Irodalmi Intézetben, amelyet a Szovjetunió Tudományos Akadémia Puskin-

házának is hívnak, őrzik Liszt kézírásos leveleit, amelyeket Pavel Vasziljevics Zsukovszkijhoz írt. Ezek a levelek kevéssé ismertek, a Liszt-

irodalomban eddig alig használták fel őket. Pedig számos érdekes és tanulságos adat van bennük. Csupán egy rövid részt idéznék belőlük, 

amely jellemző az öregedő Liszt lelkiállapotára: 

„Joggal mondják: azon kell csodálkoznunk, hogy valamin csodálkozhatunk. A tehetségtelenség, az ostobaság, a gonoszság, igazságtalanság, 

ügyetlenség természetes dolog, állandóan találkozunk velük. De amikor teljes súlyukkal  vállunkra nehezednek, mi naivul csodálkozunk 

ezen, föltéve, hogy nincs bennünk elég józan ész, hogy gyorsan észbe kapjunk tőle.” 

Lisztnek Zsukovszkijhoz írott levelei – és lehet, hogy itt ez a legfontosabb – gazdagítják képünket: milyen kapcsolatot tartott fenn Liszt az 

orosz művészet művelőivel és milyen végtelen szeretettel viseltetett az orosz művészet iránt. 

Alekszandr Nyikolajevics Szkrjabin / Alexander Nikolayevich Scriabin  
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Ezeknek a fényében világosabbá és valószerűbbé válik az a Liszt-festmény, Liszt-portré, amelyet Zsukovszkij 1882 augusztusában és 

szeptemberében készített Weimarban. Ez a portré méltatlanul feledésbe ment. Pedig az egyik legsikerültebb kép, ami Lisztről készült. 

Általában az öreg Lisztet a portrékon vagy valamiféle „jóságos nagyapának” ábrázolják, vagy pedig szigorúan fenséges öregnek, akiben már 

nincsenek meg a földi hiúságok. Zsukovszkijnál Liszt sokkal összetettebb – nagy is és egyszerű is, bölcs is és lélekben örök fiatal is. 

Megkapó Liszt tekintete. Nincs meg benne a hideg kérlelhetetlenség, amely annyira jellemző a Lehnbach-féle portrékra, vagy az a befelé 

fordulás, amely például a híres Rjepin-féle portré sajátja. Zsukovszkijnak sikerült visszaadnia Liszt jellemének legmélyebb lényegét: a 

határtalan bátorság – „sastekintet”, Borogyin szavai szerint – és a fegyelmezett erő együttes jelenlétét. Nyoma sincs benne a lankadtságnak 

és a lágy akarattalanságnak. Inkább egy kemény, semmint jámbor ember áll előttünk. Nem véletlenül mondta az egyik weimari magas 

beosztású ember, hogy Liszt ezen a portrén „kemény, mint maga a sors”, és hogy ennek a portrénak az alapján „kissé hiányzik valami a 

belsőből, ami az eredetire hasonlítana”. Maga Liszt, ha a Zsukovszkijhoz írott leveleit nézzük, másként vélekedett erről. Ő éppen 

ellenkezőleg, rajongott ezért a portréért, és azt mondta, hogy „az a portré, amelyet annyira szeretek”. Emellett Zsukovszkijnak nemcsak 

Liszt arcát sikerült így megörökítenie, megfognia, hanem a kezét is ezen a képen: nemes, vékony ujjak, szinte remeg bennük az életerő. 

 

Pavel Vasziljevics Zsukovszkij: Liszt, 1882 

Pavel Vasilyevich Zhukovsky: Liszt, 1882 
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Amikor megpróbálta meghatározni, mit jelentett számára a Wagnerrel és Liszttel való kapcsolat, Zsukovszkij egy későbbi évben írt 

levelében tiszta szívvel elismeri: „Wagnerrel együtt lenni annyi, mint a Vezúv lábánál élni. Ő termékenyítő és romboló hatással volt 

egyszerre. Liszt megszerettette magát az emberekkel.” Milyen igaz és pontos, amit mond! Éppen így van: Liszt egyrészt lelkesített 
mindenkit, másrészt megszerettette magát mindenkivel! 

A Liszt és az orosz muzsikusok közti kapcsolat valóban kimeríthetetlen témájának új fejezetei feltárják számunkra azokat a szovjet 

archívumokban őrzött leveleket, amelyeket Liszt orosz tanítványaihoz írt: Marfa Sztyepanova Szabinyinához, Vera Viktorovna 

Tyimanovához és Alekszandr Iljics Zilotyihoz. Ezek rendkívül világosan rajzolják meg személyiségét életének különböző szakaszaiban, 

kapcsolatát Oroszországgal, viszonyát az ifjúsághoz. 

Különösen jelentősek Lisztnek Szabinyinához írt levelei. Nagyon fontos 

adatokat és részleteket tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy megértsük Liszt 

bonyolult és ellentmondásos természetét, weimari környezetét az 50-es 

években. Számos olyan értékelés és vélemény van bennük, amelyekkel Liszt a 

hozzá közelálló személyeket jellemezte, különösen pedig első weimari 
korszakának tanítványait: Tausigot, Bülow-t és másokat. 

Liszt Szabinyinához írt leveleinek értéke – mellesleg, eddig még nem 

használták fel őket – még nagyobbra nő, ha összevetjük őket Szabinyina 

„Visszaemlékezései”-vel. Ezek a „Visszaemlékezések” a Russzkij Archív 

folyóiratban jelentek meg 1900, 1901 és 1902-ben. Külön könyvben nem 
jelentek meg, és ellentétben Liszt többi tanítványának visszaemlékezéseivel, 

ha csak Zilotyit vesszük is, szinte ismeretlenek maradtak a muzsikusok 

számára. Úgy tűnik, én juttattam be őket először a Liszt-kutatásba, amikor 

felhasználtam őket Lisztről szóló kétkötetes művemben. De mind a mai napig 

is kevéssé ismertek. Ez alkalommal nem bocsátkozom bele a részletekbe: az 

anyag széleskörű, változatos, az események széles körét fogja át, amelyek 
1851-től 59-ig zajlottak le Weimarban. Csupán annyit mondok el most, hogy 

Szabinyina „Visszaemlékezései”-nek összevetése Lisztnek hozzá intézett 

leveleivel nagyon tanulságos, és lehetővé teszi, hogy meglássuk a valóságos 

helyzetet. Bennük szinte nem a teremből látjuk a színpadon folyó 

eseményeket, hanem a kulisszák mögül: a titkok, a rejtett dolog láthatóvá 
válik. 

Lisztnek Tyimanovához és Zilotyihoz írt levelei sokkal rövidebbek: a művész 

öreg kézzel írta, életének utolsó éveiben. De ezekben is számos értékes adat, 

jellemzés és rövid vélemény van. Itt van például Lisztnek egy lakonikus 

rövidségű mondata Zilotyihoz írt egyik leveléből (1885. május), amelyben 
rendkívül világosan és pontosan jellemzi a weimari élettel való kapcsolatát: 

„In Weimar sich passiv und negativ verhalten ist das geratenste”. (Weimarban az a legtanácsosabb, ha az ember passzívan és negatívan 

viselkedik.) 

De talán a Liszt és Oroszország kapcsolatát illető területen a legérdekesebbek azok a felfedezések, amelyek az orosz költészet szférájára 

vonatkoznak. Ez az oroszországi Liszt-kutatás egyik legkevésbé ismert fejezete. 

Mindenekelőtt szóljunk Lisztnek az orosz költészetet illető ismereteinek jellegéről. Semmi kétség afelől, hogy Liszt ismerte az orosz 

költészetet. De mennyire ismerte? És hogyan valósult meg ez az ismeret? Eddig azt tartották – és ennek megvolt az alapja – hogy Liszt 

Wittgenstein hercegnő révén ismerkedett meg az orosz költészettel. Karolina Wittgenstein valóban nagyszerűen ismerte az orosz nyelvet, 

okos és művelt nő volt, őszintén szerette az orosz költészetet – Puskint, Lermontovot, Zsukovszkijt, – és közeli ismeretségben volt néhány 

orosz költővel, mint pl. Alekszej Tolsztojjal. Nem fér hozzá kétség, hogy Wittgenstein hercegnő sokszor olvasott fel Lisztnek oroszul 
verseket, és ha nem tudást nevelt belé, de legalább azt, hogy fonetikailag érzékelje az orosz nyelvet. Különben hogyan írhatta volna Liszt, 

hogy „az orosz nyelv ritmikussága révén nagyon alkalmas az éneklésre; Puskin és Zsukovszkij gyönyörű verseiben már benne van a 

dallam, amelyet a versmérték határoz meg!” 

De Liszt első találkozása az orosz költészettel nem Wittgenstein hercegnő révén valósult meg, hanem sokkal korábban, olyan orosz 

személyek révén, akikkel a 30-as években találkozott Itáliában (Milanóban), főleg Julia Szamojlova révén (egyébként neki ajánlotta 
Rossini Soirées Musicales-jának átiratát). Az ismeretek magját valószínűleg Cesare Boccella márki, olasz költő, és Maria Ljvovna Ogarjova, 

Nyikolaj Ogarjov orosz költő első felesége ültette el, akihez Lisztet egy időben barátság fűzte. 

Boccella, akit Liszt ismert, és akinek verseire írta első dalát – az Angiolin dal biondo crin címűt – még a 30-as években orosz költőket 

fordított olaszra, köztük Puskint is. Azok közé az úttörők közé tartozott, akik lerakták az európai olvasók számára az orosz költészet 

ismeretéhez vezető utat. Boccella sokat utazott, járt Oroszországban is. Nincs kizárva annak a lehetősége, hogy személyesen is találkozott 
Puskinnal, akit nagyra tartott, és akihez kötötte bizonyos mértékben a maga költői sorsát. 

Maria Ljvovna Ogarjova közel állt a leghaladóbb orosz irodalmi körökhöz. Őtőle Liszt megismerhetett néhány olyan költeményt is, amely 

akkor még nem jelent meg nyomtatásban. Egyébként hozzá írt levelei és a Liszthez intézett válaszlevelek impurumai ma a Központi 

Állami Irodalmi és Művészeti Archívumban vannak és kiadásra várnak. 

Marfa Sztyepanova Szabinyina 

Martha von Sabinin 
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Lisztnek az orosz költészettel való megismerkedésében nagy szerepet játszott – igaz, hogy későbbi években – Friedrich Bodenstedt német 

költő, akinek szövegére Liszt néhány dalt is írt. Bodenstedt kitűnően ismerte az orosz irodalmat, sokáig élt Oroszországban, először 

Moszkvában, majd Tifliszben (na Tbiliszi). Ismerte Gerzent, levelezett Nyekraszovval, Tutcsevvel, Turgenyevvel, Alekszej Tolsztojjal. 

Németre fordította Batyuskin, Puskin, Kolcov és Fet műveit. Különösen szerette Lermontovot, és sokat fordított tőle németre, 

személyesen is megismerkedett vele Moszkvában 1841-ben. Liszt olvasta Bodenstedt könyvét, amelynek címe: Lermontov’s poetischer 
Nachlass. Ez a könyv Berlinben jelent meg az 50-es években és Lermontov költői művei közül számos jelent meg benne. Valószínűleg 

innen merítette Liszt a közismert lermontovi „Imát”, amelynek szövegére írta egyik kései dalát. 

Mellesleg Bodenstedt nemcsak orosz költőket fordított, hanem keleti költőket is, közelebbről Mirza Safi Vazeh azerbajdzsán költő verseit 

is. A különbség csupán az, hogy Bodenstedt úgy adta ki ezeket a verseket, mint sajátját. Nagy botrányt kiváltó könyvét, a Lieder des Mirza 
Schafyt, mely 1851-ben jelent meg, Liszt jól ismerte, nagyra értékelte, és magát Bodenstedtet úgy emlegette a Zilotyihoz írt, már említett 

levelében, mint „a Mirza Safi költője” – „Dichter des Mirza Schafy”. 

Magától értetődik, hogy Liszt számára sokat jelentettek az orosz költészettel való megismerkedés útján azok az orosz költők, akikkel 

személyesen is találkozott. Felsorolom őket. Mindenekelőtt Karolina Pavlova és Alekszej Tolsztoj. Az első kitűnő fordító volt, oroszról 

németre fordított, a másik pedig közelebb állt Liszthez, mint bárki más az orosz költők közül. Karolina Pavlova szövegére írta Liszt a „Női 

könnyek”-et (Les pleurs des femmes), amely azután magja lett a közismert zongoraműnek, a Romance oubliée-nek; Alekszej Tolsztoj 

szövegére a Der blinde Sänger melodrámát és a „Ne vádolj, barátom” (Nye branyi menya, moj drug) című románcot. Amíg a melodráma 

azonnal széles körben terjedt el, a románc archívumokban hevert és évtizedek pora lepte be, míg végül sikerült felhozni a napvilágra. 

Pedig a minket érdeklő kérdésben éppen ez a mű érdemel különös figyelmet. 

Mint ismeretes, Liszt a dalköltészetben különböző országok és nemzetek költőinek verseihez fordult. Emellett rendszerint eredeti 

szövegre írta a zenét, nem pedig fordítások szövegére. Azt lehet mondani, hogy a maga nemében poliglott volt. A német szövegek 

(Goethe, Schiller, Heine stb.) egymás mellett szerepelnek nála francia (Hugo, Béranger, Musset, Dumas), olasz (Petrarca, Boccella) és 

magyar (Petőfi, Horváth, Ábrányi) szövegekkel. Van angol szövegre írt dala is: Tennyson szövegére. De orosz eredeti szöveget – amíg rá 

nem bukkantak az Alekszej Tolsztoj szövegére írt románcra – Liszt dalai között nem találtunk. Így Elim Mescserszkij orosz költő „Te..” 

című versére írt dalát Liszt német szövegre készítette (Bist du), mert Mescserszkij gyakran írt németül;  a Karolina Pavlova „Női könnyek” 

c. versének szövegére írt románc francia szövegre (Les pleurs des femmes) készült, mert Pavlova eredetileg francia nyelven írta ezt a 

verset; Lermontov „Ima” c. versére készült dalát (Gebet) Liszt németül írta, mert Bodenstedt lefordította oroszról németre; a 

melodramatikus Der blinde Sängert szintén német szövegre (oroszról fordítva). 

Az egyetlen mű, amelynél egyedül csak az orosz szöveget 

adják eredetiben, ismétlem, a „Ne vádolj, barátom”. Igaz, a 

szöveg itt nem Liszt kézírása, és az is lehetséges, hogy már 

csak a zene elkészülte után írták be a kottába. De ahhoz 

semmi kétség nem fér, hogy ez magának Lisztnek a 

kívánsága szerint történt. 

E románc zenéje igénytelen, egyszerű, de a maga nemében 

tartalmas, és stilisztikai vonatkozásban érdekes – az érett 

és a késői Liszt határvonalán. El kell mondanunk, hogy 

életének utolsó éveiben Liszt vonzódása az orosz nyelvhez 

erősödött. Ezt tények egész sora bizonyítja. 

Előadásom befejezéseként engedjék meg nekem, hogy 

röviden szóljak azokról az emberekről és eseményekről, 

amelyek sokban meghatározták utamat Liszthez. Hiszen 

ők is és az ő munkái is beletartoznak az orosz Liszt-

kutatásba. 

Ezzel kapcsolatban legelőször is közvetlen 

tanítómesteremet, Konsztantin Nyikolájevics Igumnovot 

kell felemlítenem. Kiváló zongoraművész és pedagógus 

volt, ragyogó Liszt-tolmácsoló, különösen programzenei 

darabjait és későbbi korszakának műveit interpretálta 

kitűnően. Igumnov annak idején Zilotyinál tanult, és őtőle 

a legjobb Liszt-hagyományt vette át: az előadás poézisét és 

szabadságát. Igumnovnál nemcsak becsülni és szeretni 

tanultuk meg Lisztet, hanem azt is, hogyan hatoljunk be 

igazi költői lényébe. 

 
Martiros Sariar: Igumnov, 1934 
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A továbbiakban feltétlenül beszélnem kell két nagy muzsikusról, Boleszláv Leopoldovics Javorszkijról és Nyikolaj Szergejevics Zsiljajevről, 

akik Liszt művészetének igazi ismerői voltak. Kottatáruk – amely unikumszámba menő Liszt-gyűjteményeket, Liszt műveinek első 

kiadásait és Lisztről szóló különböző nyelveken írt munkákat foglalt magába – mind mennyiségileg, mind minőségileg talán a legjobbak 

voltak, amelyekkel életem útján találkoztam. Adattudásuk is egyedülálló volt; emellett el voltak látva intenzív elméleti képzelőerővel is. 

Sajnálnunk kell, hogy mi lett könyvtáruk sorsa. Az egyik nyomtalanul eltűnt a 30-as évek végén, a másikat pedig már a háború után 

hordták szét. Ha nem lett volna lehetőségem annak idején ezekben a könyvtárakban dolgozni, sokkal nehezebb lett volna Liszt-

kutatásom. 

Azután meg kell említenem Zinaida Germanova Krasennyikova nevét. Ő nem volt hivatásos muzsikus, de a zenét úgy értette, hogy az már 

ritkaság, és ami a fő, közel állt a legfelsőbb muzsikus körökhöz. Édesapja a híres orosz zenekritikus, German Laros volt, aki 

Csajkovszkijnak volt barátja. Fiatal korában ő maga is barátságban állt Csajkovszkijjal. Asztalán mindig ott állt Csajkovszkij portréja, 

ezekkel az ajánló sorokkal: „A kedves Zinocska Larosnak az őt szerető Pjotr Csajkovszkijtól”. Érdekelte őt Liszt és nemcsak ő maga, hanem 

mindaz, ami őt körülvette. Nagyon jól ismerte a magyar nyelvet, ifjú korában sokáig élt Budapesten. Nagy lelkesedéssel olvasta fel nekem 

Petőfi és Vörösmarty műveit, és ott nyomban fordította őket oroszra. Még a forradalom előtt együttműködött Maxim Gorkijjal, és az egyik 

általa megjelentetett gyűjtemény, a Znanyija (Ismeretek) részére lefordította oroszra Madách Az ember tragédiáját. Őnélküle nem lett 

volna könnyű dolgom a magam magyar vonatkozású kutatásaiban. 

Szólok még Vera Viktorovna Tyimanováról, aki Lisztnek egyik legkedvesebb tanítványa volt. Vele a 30-as években sikerült találkoznom 
Leningrádban, mert itt élt és dolgozott állandóan. Neki nem volt nagy kottatára. De voltak kottái Liszt személyes bejegyzéseivel és néhány 

művének ismeretlen variánsaival. Egyet s mást sikerült annak idején kimásolnom. Sajnos, távolról sem mindent. Elhalasztottam azokra az 

időkre, amikor ismét visszatérek Leningrádba. Ez nagy mulasztás volt, amit azóta is mélyen sajnálok. De akkoriban ki láthatta előre, hogy 

hamarosan kitör a háború… Tyimanova nem élte túl a háborút, Leningrád ostromának idején halt meg. Vele együtt, úgy látszik, az ostrom 

alatt elvesztek a kották is Liszt bejegyzéseivel. Mindenesetre a továbbiakban egyáltalán nem sikerült a nyomukra akadnom. 

És végül szólok még egy eseményről, amely – noha nincs közvetlen vonatkozásban az orosz Liszt-kutatással – számomra mégis rendkívül 

fontos volt; egész életemre bevésődött emlékezetembe. Ez Bartók Béla hangversenye volt Moszkvában 1929 januárjában. Abban a 

szerencsében volt részem, hogy részt vehettem rajta. Visszaemlékszem az akkori Moszkvára, tele volt hóbuckákkal. Visszaemlékszem a 

Konzervatórium kistermére. Bármilyen furcsa is, egyáltalán nem volt tele. Sok ismert muzsikus jött el, de közönség aránylag kevés volt. 

Néhány sort elöl a magyarok töltöttek meg – a proletárforradalom emigránsai. Köztük volt – ahogy később elmondták nekem – Kun Béla 
is. Nem tudom, valóban így volt-e, de akkor azt mondták. 

Bartóknak sikere volt, a muzsikusok és az elöl ülő honfitársai erősen megtapsolták. Különösen tetszett a teremben lévőknek és nekem is a 

15 magyar parasztdal, a Burleszk és az Allegro barbaro. Bartók játszott egyet s mást régi olasz mesterektől is – úgy tűnik, Marcellót, 

Scarlattit – és Kodály egy darabját. Számomra ez a hangverseny azért volt jelentős, mert megismertette velem a Liszt utáni zenét, 

rányitotta a szememet. Mert Moszkvában akkortájt keveset játszották Bartókot, műveinek kottái is csak kevéssé és kevesek számára voltak 
hozzáférhetők. A lényeg abban volt, hogy hallhattam és láthattam magát Bartókot, nemcsak a koncert-emelvényen, hanem egészen 

közelről is a művész-szoba bejáratánál. Ismétlem, ez életem feledhetetlen eseménye volt, és meghatározta a magyar zenei iránti 

érdeklődésemet a szó tág értelmében, az iránt, ami Lisztben magyar. 

Egyébként a Liszthez való közeledést nem lehet nemzeti keretek közé szorítani. Az ő jelentősége sokkal tágabb. Liszt a világ zeneszerzője 

volt és maradt a szó jó értelmében. Ő olyan zeneszerző, aki számára a területi határoknak nincs jelentőségük, ahogy nincs jelentőségük az 
éveknek sem, amelyek eltávolítanak tőle bennünket. Hozzá közel áll és őt értékeli nemcsak az a nép, amely szülte őt, hanem a világ 

valamennyi népe. 

 

From the archives of the Liszt Ferenc Society 

(A lecture given at the House of Soviet Culture and Science in Budapest, on April 12th 1977, where the Liszt Ferenc Society awarded 

Professor J.I. Milstein honorary membership for his merits in Liszt-research)  

 

Dear Friends and Colleagues! 

Liszt’s relationship with Russia and Russian musical culture is deep and diverse. Starting from the moment when Liszt first came into 

contact with Russian folk music and art music in the late 1830's, he was constantly interested in and enthusiastic about it until the final 
years of his life, and tirelessly promoted it in Europe. He was one of the few Europeans, or perhaps the only one, who immediately, 

openly and directly recognized its overriding importance at a time when it was at the beginning of its development. And in the coming 

years he never changed his opinion about it. 

Russian musicians, knowing Liszt's relationship with Russian art, and feeling that it was not superficial and temporary, came to like Liszt 

both as an artist and as a person. The paths of musicians do not always cross each other, but they were united by their common goal: 
developing and promoting the arts. 
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It goes without saying that the history of the relationship between Liszt and the actors of Russian culture, among them Russian musicians, 

is full of events and can be extremely interesting. Liszt's most subtle persuasions and thoughts are concentrated in it as a focal point, but at 

the same time it reflects a number of specific features of Russian art, which was developing in a tense struggle. 

I don’t want to deal here with things that have been analyzed so many times, and which I have detailed in my book written about Liszt. I 

would rather focus on Liszt's relationship with Russian musicians, partly with those whom he personally knew - e. g. Glinka, 

Dargomyzhsky, Mihail Vielgorsky, Odoyevsky, Verstovsky, Varlamov, Serov, Stasov, Borodin, Cui, Glazunov, Anton Rubinstein - but also 

those with whom Liszt was not personally acquainted, such as Alabiev, Balakirev, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, Lyadov 

and others. 

Moreover, I also want to speak about Russian composers of the era after Liszt, composers who became involved in the musical life after 

Liszt's death, such as Scriabin, Rachmaninoff, Prokofiev and Shostakovich. They all have drawn a lot from Liszt's composer's innovations, 

programme vision, construction principles, variation art and decorative palette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scriabin, for example, progressed on the path that Liszt laid down the base for, both in his aesthetic principles and his specific 

composition and technical tools. Scriabin's view: the creation of the synthetic work that blends music, poetry, stage art, painting and 

colour, is a logical continuation of Liszt's ideas and experiences as a composer. Let us just remember the original draft of Liszt's Dante 
Symphony, in which he wanted to unite poetry, music and painting in the form of a musical diorama.  

Scriabin's Prometheus with its own individual tone and colour score could hardly have been possible without Liszt's compositional views 

on this topic; it is also characteristic that they both sought to portray the Prometheus theme in music in a way where Prometheus is the 

bearer of light, progress, and humanism. 

Forrai Miklós és Jakov Iszakovics Milstejn / Miklós Forrai and Jakov Isakovich Milstein 
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The Poem of Ecstasy, the Piano sonatas No. 4 and 5., the Satan’s poem and many other works by Scriabin bear the stamp of romantic 

elevation, craving, and the cult of orgy, which was so characteristic of Liszt, e.g. in the Mephisto Waltz, the Dante Symphony , the Sonata 

in B minor and in some minor further works as well. 

An interesting example: in the middle section of Liszt’s Valse impromptu (1850), we can already detect the thematic nucleus of Scriabin’s 

Poem of Ecstasy - the intonation of his aspiration of the dominant non-chord. 

Finally, the late works of Scriabin, with their own special tone and the search for new laws of a tone system are analogous to the late Liszt 

oeuvre, extending it even to the harmonic details. Let us compare, for example, the famous fourths chord that Scriabin applies in the 7th 

Sonata (c-f sharp-b flat-c-a-d flat) with Liszt's respective fourth-based harmonies and melodies in Unstern or in Grey Clouds, or with the 

chords in which the third sounds consistently build on the triads. Moreover, in his odd titles never free of misty philosophizing (such as 

'white' and 'black' mass, as they sometimes call the Sonatas 7 and 8), Liszt was the forerunner of Scriabin, who gave titles such as Septem 

sacramenta and Via Crucis based on similar ideas.  

Rachmaninoff as a composer was less influenced by Liszt than Scriabin. But still he owes a lot to Liszt as well - and not just in terms of 

poetic programme concepts – just let us mention the Isle of the Dead, the Bells and the Etude-Tableaux - but also with regard to specific 

creative methods of composition. We are not talking about Rachmaninoff's extraordinarily clear pianistic style, which is the natural heir 

of Liszt’s pianistic style - but about the broad facture, the versatility of construction, the utilization of all the possibilities the instrument 

offers, and the tone-based contrast of the registers, etc. 

An interest in Liszt can undoubtedly be found in the case of Prokofiev as well. This composer, who is seemingly so far away from Liszt's 

romanticism, did turn to Liszt on several occasions in the course of his constant search for new ways. Moreover, Prokofiev himself 

admitted it once, which excludes any doubt in this regard. Although not instantly, but years later, Prokofiev clearly recognized what a 

“great innovator” Liszt had been “not only in his harmony construction, but also regarding composition processes”. “Wagner started out 

from Liszt” – Prokofiev said – ”in about fifty percent”. 

And aren’t there many common features between Liszt and Shostakovich? In the latter's programme ideas, symphonic style and harmony 

ideas? In the widespread use of tones taken directly from life? There are many invisible threads that connect him, like many other great 

artists of nowadays, to Liszt's music. 

There are a lot of such examples to show that Russian musicians of different generations have been in contact with Liszt. In general, Liszt 

has not only been played for a long time in Russia, but he has also been constantly studied. They have written and thought a lot about 

him, and have collected archive material in connection with him. It is a fact that Russian Liszt research is extremely rich. Part of it is 

already well known, while some other parts not so much. And there are relatively little-known, or even unknown, forgotten chapters in 

Liszt research. I would like to talk about these, or better to say, about some of these. 

In the very centre of Moscow, at Pushkin Square there is the filial of the State Museum Centre of Musical Culture. In one of the rooms, 

visitors can find Liszt's death mask, prepared with exceptional affection and extraordinary craftsmanship. It was made immediately after 

Liszt's death in Bayreuth by the Russian artist Pavel Vasilyevich Zhukovsky, son of the well-known poet, Vasiliy Andreyevich 

Zhukovsky. Pavel Vasilyevich Zhukovsky was a close friend of Wagner, and he also knew Liszt very well, having lived abroad for a long 

time. He took the mask he made of Liszt to Russia. Then the mask toured around Russia, until finally it was ”entered into the inventory” 

in this museum. This mask is almost a symbol of Liszt's post mortem relationship with Russia. 

In the centre of Leningrad, at the Institute of Russian Literature on Vasilyevsky Avenue, which is also called the Puskin House of the 

Soviet Union’s Academy of Sciences, Liszt's handwritten letters to Pavel Vasilyevich Zhukovsky are preserved. These letters are little 

known, and have been barely used in the Liszt literature, although there are several interesting and instructive data in them. I would only 

quote a small part from them, which is characteristic of the ageing Liszt’s state of mind: 

"They say rightly: we have to wonder that we have something to wonder about. The absence of talent, stupidity, wickedness, injustice and 

ignorance are natural things that we come across constantly. But when they press heavy on our shoulders with their full weight, we are 

naively surprised by them, unless we have enough common sense to realize it quickly." 

Liszt’s letters to Zhukovsky - and perhaps this is the most important thing here - enrich our view of the kind of relationship Liszt 

maintained with the representatives of Russian artistic life, and what infinite affection he felt towards Russian art. 

In the light of all this, the Liszt picture, the Liszt portrait, which Zhukovsky prepared in Weimar in August and September 1882, becomes 

more obvious and more realistic. This portrait has been undeservedly forgotten, although it is one of the most sophisticated images ever 

made of Liszt. Usually, the old Liszt is depicted in portraits either as some kind of a “kind-hearted grandfather”, or a severely majestic old 

man who already has nothing to do with the pomps and vanities of the world. In Zhukovsky‘s portrait Liszt is much more complex – great 

and simple at the same time, wise and eternally young at heart at the same time. Liszt's glance is impressive.  
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There is no trace of the cold implacability that is so 

characteristic of Lehnbach’s portraits, or introversion, 

which is the main characteristic of the famous portrait by 

Repin. Zhukovsky managed to reflect the deepest essence of 

Liszt's character: the boundless courage - the “glance of the 

eagle”, in Borodin's words – and disciplined power at the 

same time. There is no sign of enervation or any lack of 

will. There is rather a tough, and not a meek person in front 

of us. It is not by chance that one of the high-ranking 

officials in Weimar said that in this portrait Liszt was “hard 

as destiny itself” and that from this portrait there was 

“something missing from the inside of him that should 

resemble the original". Liszt himself, if we look at his letters 

written to Zhukovsky, was of a different opinion. He, on 

the contrary, was fond of this portrait and called it ”the 

portrait I love so much”. In addition, Zhukovsky captured 

not only Liszt’s face in this portrait, but also his hands: 

noble, thin fingers, with vitality almost trembling within 

them. 

When he tried to determine what the relationship with 

Wagner and Liszt meant to him, Zhukovsky, in a letter 

written in a later year, admitted with an open heart: "Being 

together with Wagner is as much as living at the foot of 

Mount Vesuvius. He had a fertilizing and destructive 

impact at the same time. Liszt made himself loved by 

people." How true and accurate it is, what he is saying! It is 

exactly like that: Liszt inspired everyone around him on 

one hand, and on the other hand, made himself loved by 

everyone. 

The new chapters of the truly inexhaustible topic of the 

relationship between Liszt and Russian musicians are 

revealed to us by the letters preserved in Soviet archives, 

which Liszt wrote to his Russian students: to Marfa 

Stepanova Sabinina, Vera Viktorovna Timanova and 

Aleksandr Ilich Siloti. These letters give an extraordinarily 

clear picture of his personality at different stages of his life, his relationship with Russia, and his attitude towards young people. 

The letters written by Liszt to Sabinina are of particular importance. They contain very important data and details to make us understand 

Liszt's complicated and controversial nature, and his environment at Weimar in the 1850’s. There are many ratings and opinions in them 

that Liszt wrote to characterize people close to him, especially his pupils during his first Weimar era: Tausig, Bülow and others. 

The value of Liszt’s letters to Sabinina - which by the way, have not yet been used – grows even bigger if we compare them with 

Sabinina’s “Reminiscences”. These were published in the review Russky Arkhiv (Russian Archives) in 1900, 1901 and 1902. They have not 

been published in a separate book, and unlike the remembrances of Liszt's other pupils – if we consider only Siloti – have remained 

almost unknown to musicology. It seems I was the first to introduce them into Liszt-research when I used them in my two-volume work 

on Liszt. But they are still not widely known even today. This time I shall not go into details: the material is wide, colourful and versatile, 

and covers a wide range of events that happened in Weimar from 1851 to 1859. All I would like to say now is that the comparison of 

Sabinina's "Reminiscences" with Liszt's letters to her is very instructive and allows us to perceive the real situation. Through them we 

almost have the feeling of watching the events on the stage not from the auditorium, but from behind the scenes: secrets and concealed 

things become visible. 

Liszt's letters to Timanova and Siloti are much shorter: the musician wrote them with an old hand in the last years of his life. But there 

are also many valuable data, characterizations and short reviews in them. Here is, for example, a short and laconic sentence from one of 

Liszt's letters written to Siloti (May 1885), in which he clearly and precisely describes his relationship to life in Weimar: "In Weimar sich 

passiv und negative verhalten ist das geratenste". (In Weimar it is most advisable to behave passively and negatively).  

But perhaps in the area of the relationship between Liszt and Russia, the most interesting discoveries are those regarding the sphere of 

Russian poetry. This is one of the least known chapters of Liszt research in Russia. 

Ilja Jefimovics Repin: Liszt, 1885 / Ilya Yefimovich Repin: Liszt, 1885 
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Above all, let us talk about the nature of Liszt’s knowledge about Russian poetry. There is no doubt that Liszt knew Russian poetry. But 

how profoundly did he know it? And how did this knowledge materialize? So far, it has been thought – and there was reason to think so – 

that he was introduced to Russian poetry through Princess Wittgenstein. Carolyne Wittgenstein really knew the Russian language to an 

excellent level, she was a clever and educated woman, and she sincerely loved Russian poetry – Pushkin, Lermontov, Zhukovsky – and 

was closely acquainted with a couple of Russian poets, e.g. with Alexei Tolstoy. There is no doubt that Princess Wittgenstein often read 

poetry in Russian to Liszt, and even if he did not understand it, he still acquired the ability of phonetically perceiving the Russian 

language. Otherwise how could Liszt have written that "the Russian language is very suitable for singing through its rhythmical nature; 

the poems of Pushkin and Zhukovsky already have the melody within them defined by the verse!" 

However, Liszt's first encounter with Russian poetry was not through Princess Wittgenstein, but much earlier, through Russian people 

whom he met in Italy (in Milan) in the 1830’s, and especially through Julia Samoilova (by the way, Liszt recommended to her the 

transcription of Rossini’s Soirées Musicales). The seed of knowledge was probably sowed by Marquis Cesare Boccella, an Italian poet, and 

Maria Lyvovna Ogariova, the first wife of the Russian poet Nikolay Ogariov, with whom Liszt maintained a friendly relationship at a 

certain period of time. 

Boccella, whom Liszt knew well as he had written his first song to his poem – with the title Angiolin dal biondo crin – had translated 

Russian poetry into Italian already in the 1830’s, including Pushkin. He was among the pioneers who laid down the path for European 

readers to a knowledge of Russian poetry. Boccella travelled a lot; he also made a journey to Russia. The possibility is not excluded that he 

met Pushkin in person as well, whom he esteemed highly, and to whom he had bound his poetic fate to some extent. 

Maria Lyvovna Ogariova was close to the most progressive Russian literary circles. Through her Liszt could have heard about even some 

poems that had not yet appeared in print at that time. However, the drafts of their correspondence are now available in the Central State 

Archives of Literature and Arts, waiting to be published. 

Another person who played an important role in getting Liszt to know Russian poetry - though in later years – was the German poet 

Friedrich Bodenstedt, whose verses Liszt also used for some of his songs. Bodenstedt knew Russian literature very well, and lived for a 

long time in Russia, first in Moscow, then in Tiflis (today Tbilisi). He knew Herzen, and maintained correspondence with Nekrasov, 

Tutchev, Turgenev, and Alexei Tolstoy. He translated the works of Batyushkin, Pushkin, Koltzov and Fet into German. He liked 

Lermontov in particular, and translated a lot of his poetry into German - they also met personally in 1841 in Moscow. We know that Liszt 

read Bodenstedt's book with the title "Lermontov's poetischer Nachlass". This book was published in Berlin in the 1850’s and featured 

many of Lermontov's poetic works. Probably Liszt took the popular and well-known "Prayer" by Lermontov from here, when he was 

looking for words for one of his late songs Gebet. 

Bodenstedt in fact did not only translate Russian poets but Eastern poets as well, and more specifically the poems of Mirza Shafi Vazeh, 

the Azerbaijan poet. The only difference is that Bodenstedt published these verses as his own. Liszt knew well and appreciated his 

scandalous book Lieder des Mirza Schafy, published in 1851, and he referred to Bodenstedt himself in his previously mentioned letter to 

Ziloty as "the poet of Mirza Shafi" - "Dichter des Mirza Schafy”. 

It goes without saying that the Russian poets whom he personally met played an 

important role for Liszt on his way to becoming acquainted with Russian poetry. I 

give here a list of them. First of all, Carolina Pavlova and Alexei Tolstoy. The first 

was an excellent translator from Russian to German and the other was closer to Liszt 

than any other Russian poet. Liszt wrote his Les pleurs des femmes (Female tears) to 

Carolina Pavlova’s lyrics, which then became the core of the well-known piano work 

Romance oubliée. He wrote the melodrama Der blinde Sänger (The Blind Singer) and 

the romance Do not blame me, my friend to words by Alexei Tolstoy. While the 

melodrama immediately spread widely, the romance lay fallow in archives under the 

dust of decades until it was finally brought to light. Yet, in the matter we are 

interested in, this is the work that deserves special attention. 

As is well known, Liszt turned to the poetry of different countries and nations to find 

words for his songs. In addition, he usually wrote the music for the original text 

instead of translations. It can be rightly said that he was a polyglot in his own way. 

German original texts (Goethe, Schiller, Heine, etc.) and French ones  (Hugo, 

Béranger, Musset, Dumas) go hand in hand with Italian (Petrarca, Boccella) and 

Hungarian (Petőfi, Horváth, Ábrányi)  words in Liszt’s repertoire. There is also a 

song he composed to English words, a poem by Tennyson. But no original Russian 

words had been known – until the romance composed to Alexei Tolstoy’s lyrics was 

found. The other lyrics with a Russian origin he used for his songs were not in the 

Russian original: a poem by the Russian poet Elim Meshchersky, “You …", where he 

used the German text (Bist du) as Meshchersky often wrote in German; then 

Carolina Pavlova’s "Female Tears" (Les pleurs des femmes) as Pavlova wrote this 

poem originally in French; and he wrote his song for Lermontov's poem 

"Prayer" (Gebet) in German because Bodenstedt translated it from Russian to 

German; and it was the same in the case of the melodrama Der blinde Sänger (in 

German, translated from Russian). 

Karolina Pavlova (1807-1893) 
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The only composition where only the original Russian text is given as its lyrics is – I repeat it – Alexei Tolstoy’s "Do not reproach me, my 

friend" (Ne brani menya, moy drug). It is true however, that in this case the lyrics are not in Liszt's handwriting, and it is also possible 

that they were only inserted into the score after the music was finished. But there is no doubt that this happened following Liszt's 

intention. 

The music of this romance is undemanding and simple, but interesting in terms of its style – it lies on the borderline between the mature 

and the late Liszt. Finally we have to add that Liszt's attraction to the Russian language strengthened further in his last years, which is 

proved by a whole series of facts. 

Finally, at the end of my lecture, allow me to briefly talk about the people and events, which largely determined my path to Liszt. And 

even more so, as they and their works are also included in the files of Russian Liszt research. 

First of all, I must mention my personal master, Konstantin Nikolayevich Igumnov. He was a great pianist and teacher, a brilliant 

interpreter of Liszt’s oeuvre, especially his programme music pieces and the works of his later period. Igumnov had been a pupil of Siloti 

and took over the best Liszt-tradition from him: the poetry and freedom of performance. Attending Igumnov’s courses was the best school 

to learn not only how to appreciate and love Liszt, but also how to enter into his true poetic being. 

Next, I must speak of two great musicians, Boleslav Leopoldovich Javorsky and Nikolai Sergeyevich Zhilyaev, who were true experts in 

Liszt's art. Their score archives – which included unique Liszt collections, first editions of Liszt's works and several books written about 

Liszt in different languages – were probably the best I have ever met in my life either in the quantitative or the qualitative aspect. Their 

factual knowledge was unique as well; and they also had intense theoretical imagination. We have to regret what happened to their 

libraries. One disappeared without trace at the end of the 1930’s and the other was carried off after the war. If I had not been able to work 

in these libraries at that time, it would have been much more difficult for me to become a Liszt researcher.  

Then I must mention Zinaida Germanova Krasennikova's name. She was not a professional musician, but she understood music as very 

few people do, and what was most important, she was close to the supreme musical circles. Her father was the famous Russian musical 

critic, Herman (in Russian: German) Laroche, who was Tchaikovsky’s friend. In her younger age, she herself was a friend of Tchaikovsky, 

whose portrait was always on her table, with these lines of recommendation: "To the dearest Zinochka Laroche from the loving Piotr 

Tschaikovsky." She was interested in Liszt and not only Liszt himself but all that surrounded him. She knew the Hungarian language very 

well, as she had lived in Budapest for a long time in her youth. With great enthusiasm, she read to me the works of Petőfi and 

Vörösmarty, and translated them into Russian at once. She worked together with Maxim Gorky before the Revolution, and translated the 

Tragedy of Man by Madách into Russian for one of the anthologies Gorky published at that time. Without her my Hungarian related 

research would have been much more difficult. 

I should also mention Vera Viktorovna Timanova, who was one of 

Liszt's most beloved pupils. I met her in the 1930’s in Leningrad, 

when she lived and worked there permanently. She did not have any 

large collection of music scores. But she did have particular pages 

with Liszt’s personal notes and some unknown variations of certain 

Liszt works. I managed to copy some of them, unfortunately far from 

all of them. I delayed it for the times when I would return to 

Leningrad. That was a big mistake, which I deeply regret ever since. 

But at that time, who could foresee that the war would break out 

soon ... Timanova did not survive the war; she died during the siege 

of Leningrad. Along with her, it seems that the pages with Liszt’s 

notes were lost as well during the siege. Anyway, I have not managed 

to keep up with them later at all 

And finally, I would like to mention one more event, which – 

although not directly related to Russian Liszt research – was still of 

the utmost importance to me, and stamped itself on my mind for my 

whole life. This was Béla Bartók's concert in Moscow in January 

1929. I had the good fortune to be present at the concert. I remember 

Moscow at that time, full of snow. I recall the small chamber of the 

Conservatory. However strange it may seem, the room was not full at 

all. Many well-known musicians had come, but the audience was 

relatively small. A few seats in the first rows were filled by 

Hungarians – emigrés from the proletarian revolution. Among them 

was – as I was told later – Béla Kun. I don’t know if this was true, but 

that is what I was told. 

 

Vera Viktorovna Tyimanova / Vera Viktorovna Timanova 
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Bartók was a success, the musicians and his compatriots in the front rows greatly applauded him. The audience – including me – 

particularly liked the 15 Hungarian peasant songs, Burlesque and Allegro Barbaro. Bartók played a few things from old Italian masters as 

well – apparently Marcello and Scarlatti – and a piece by Kodály. For me, this concert was particularly important because it introduced 

me to the music after Liszt, and opened my eyes to it. Because at that time, Bartók was rarely played in Moscow, and the scores of his 

compositions were only available to very few people. The point was that I could hear and see Bartók himself, not only on the concert 

podium, but from quite close range as well at the entrance to the artist-room. I repeat, this was an unforgettable event in my life and has 

determined my interest in Hungarian music in the broad sense, and in the case of Liszt, a special interest in what is Hungarian in him. 

However, I believe that getting close to Liszt cannot be squeezed into any national frames. His significance is much wider. Liszt was a 

composer of the world and remained that in the good sense of the word. He is a composer for whom the territorial boundaries have no 

significance, nor have the years, which build a distance between him and us. He is close to and is appreciated by not only the nation that 

gave him birth, but all the nations of the world. 
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