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Hecht Anna (1949-2017) pedagógus, karnagy 
 

Hecht Anna a szlovákiai Somorján (Samorin) 
élt. Rendkívül sokoldalú, tevékeny 
munkásságot tudhatott magáénak 
fogyhatatlan energiával, mindig derűsen, 
mosolygósan. A természettudományok és a 
zene szeretete töltötte ki az életét. A pozsonyi 
Comenius Egyetem Matematika és Fizika 
karán doktori címet szerzett, majd 
Kecskeméten a Kodály Intézetben és 
Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán tanult örömmel, odaadással. A 
kórusmuzsika volt a nagy szerelme, fiatal 
tanítóként leánykórust alapított, sok évtizedig 
a somorjai Híd vegyeskar tagja, majd 
karnagya, ugyanakkor a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Vass Lajos Kórusának tagja, 
lelkes szervezője, vezetője. Ez utóbbi kórus 
hozta össze a Liszt Ferenc Társasággal, 
amelynek 2013-ban lett tagja. Az ő kiváló 
szervező munkájának köszönhető, hogy az Esztergomi Liszt Hét 
nemzetközi kórustáborában 6 alkalommal is jelen volt 16-20 
énekessel a ”Tanítókórus”. Legutóbb, tavaly augusztusban is tele 
volt tervvel: pozsonyi Dohnányi-emléktábla, közös zenei 
rendezvények a pozsonyi Liszt Társasággal stb. 
Számtalan szakmai és közéleti kitüntetést kapott, legutóbb múlt év 
augusztus 20-án a Magyar Arany Érdemkeresztet vehette át a 
pozsonyi magyar Nagykövet kezéből. Hecht Anna generációk 
pedagógusaként marad meg az emlékezetben. Évtizedes pedagógiai 
munkája során sokakat indított útjukra, emellett azonban legalább 
olyan meghatározó a zenekultúra területén végzett tevékenysége, 
amellyel örökre beírta magát a felvidéki közélet jelentős 
személyiségei közé. Reméljük, hogy az angyalok kórusában 
énekelve néz le ránk. 
 
 
 
 
 
 
Pozsgai Zoltán (1953-2017) művésztanár, zongoraművész  
 

A Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola művésztanára 
volt. Először 1991-ben csatlakozott 
a Liszt Társaság akkor még több, 
mint 700 főt számláló tagsága 
táborába. Közel két évtizedes 
távollét után, 2008-ban visszatért 
és telve tervekkel vállalkozott arra, 
hogy aktívan is részt vállaljon 
Társaságunk életében. Tragikus 
vonatbalesete ebben egy időre 
megakadályozta, de nagy akarat-
erővel ismét zongorázott és Liszt 
Ferenc iránti mélységes elköte-
lezettségtől vezérelve szervező 
munkába kezdett, elsősorban 
szűkebb hazájában: Szombathelyen 
és környékén. 2011-ben, a Liszt-bicentenárium évében rendezte 
meg Sopronhorpácson, Liszt Ferenc halálának évfordulóján az első 
hangversenyt, amelyet még négy nagysikerű emlékhang-verseny 
követett. Csak az elismerés hangján szólhatunk arról a nagy 
erőfeszítésről, amellyel súlyos rokkant állapota és későbbi családi 
tragédiái ellenére is fáradhatatlanul szervezett, zongorázott. 
Tragikus hirtelenséggel távozott 64 éves korában. Kegyelettel 
emlékezünk rá.  

Anna Hecht (1949-2017) music pedagogue, choir master  
 

Anna Hecht lived in Somorja (Samorin) in 
Slovakia. She was well known of her 
manifold and stirring activities with 
inexhaustible energy, always cheerful and 
smiling. Natural sciences and love for music 
were in the focus of her life. She received her 
PhD degree from the Faculty of Mathematics 
and Physics at the Comenius University in 
Bratislava, and then she studied at the Kodály 
Institute in Kecskemét and the Liszt Ferenc 
Academy of Music in Budapest, with joy and 
great devotion. Choir music was her big love, 
she founded a girl’s choir as a young teacher, 
and for many decades she was member, and 
later choir master of the Híd (Bridge) mixed 
choir of Somorja, while at the same time she 
was also a member, an enthusiastic organizer 
and leader of the Vass Lajos Choir of 
Hungarian Teachers in Slovakia. This latter 

choir brought her together with the Liszt Ferenc Society, which 
she also joined as a member in 2013. It was largely due to her 
excellent organization efforts that the “Teachers’ Choir” 
participated 6 times at the international choir camp of the Liszt 
Week in Esztergom with 16-20 singers. The last time, in the 
August of last year she was again there full of ideas and initiatives: 
Dohnányi memorial plaque in Pozsony, joined music events with 
the Pozsony branch of the Liszt Society, etc. She received 
countless professional and public life awards, most recently the 
Hungarian Ambassador in Bratislava handed her over the 
Hungarian Golden Cross of Merit on August 20th 2016. 
Anna Hecht will remain in our memory as a great pedagogue of 
several generations. During decades of pedagogical work she sent 
many on their way, however, her activities in the area of musical 
culture are at least as much determinant, and made her one of the 
significant personalities of public life in the Uplands (the region in 
today’s Slovakia with significant ethnic Hungarian population). 
We hope that she’s looking down on us singing in the choir of 
angels. 

 
Zoltán Pozsgai (1953-2017) musical art teacher, pianist 

 

He was musical art teacher at the 
Bartók Béla Secondary School of 
Music. He first joined the Liszt 
Society in 1991, when we still had 
more than 700 members. After an 
absence of almost two decades he 
returned full of ideas and ready to 
participate actively in the life of 
our Society in 2008. His tragic 
train accident kept him back for a 
while, but then he started playing 
the piano again showing great 
strength of will, and he also took 
on organizational tasks, guided by 
his profound commitment towards 
Ferenc Liszt, first of all in the area 
where he came from: in and 

around the city of Szombathely. In 2011, the Liszt bicentennial 
year, he organized the first concert in Sopronhorpács on the 
anniversary of Ferenc Liszt’s death, followed by four further 
memorial concerts. We can only remember with appreciation of 
his great effort as he kept on with his organizing work and playing 
the piano in spite of his grave disability and later of family 
tragedies. He passed away suddenly at the age of 64. We shall keep 
his memory in our minds. 
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Legányné Hegyi Erzsébet (1927 – 2017)  
(Komlós Katalin megemlékezése nyomán) 
 
Hegyi Erzsébet a maga csendes és sze-
rény módján pótolhatatlanul fontos 
szerepet játszott a Zeneakadémia ok-
tatásának történetében. Több mint fél 
évszázadon át volt az intézmény taná-
ra; utolsó aktív éveiben ezt még meg-
toldotta a Weiner Leó Zeneművészeti 
Szakközépiskolában, 84 esztendős ko-
ráig végzett szolgálattal. Szolfézs- és 
zeneelmélet-tanárként generációkat 
nevelt – elsősorban Kodály Zoltán és 
Bárdos Lajos szellemében – a zenei 
készségfejlesztés útjaira, a harmónia- 
és formatan ismeretére, nagy tudással, 
türelemmel és szeretettel. A módszertan tanáraként évtizedeken át 
oktatta ezen tárgyak metodikáját, és vezette a hospitálás és gyakor-
lati tanítás munkáját. A mai közép- és felsőfokú oktatásban műkö-
dő zeneelmélet-tanárok középgenerációjának többsége Hegyi  
Erzsébet alapos képzésének neveltje. Végtelenül szerették tanítvá-
nyai külföldön is: mesterkurzusokat tartott az európai országokon 
kívül Amerikában és Japánban, mindenütt öregbítve a magyar ze-
nei oktatás jó hírét. Fáradhatatlan szorgalmának, munkabírásának 
köszönhetően számtalan kitűnő zenepedagógiai tankönyvet, példa-
tárat, módszertani kalauzt publikált, magyar és angol nyelven, 
amelyek közül a nevezetes, kétkötetes Bach példatár a legismer-
tebb: szolfézs-oktatásunk mindennapi kenyere. Férjéhez, a 2006-
ban elhunyt kiváló zenetörténészhez, Legány Dezsőhöz hasonlóan, 
akivel együttműködött, és szakmailag is társa volt, Hegyi Erzsébet 
is azok közé a minden látványosság nélkül dolgozó, etikailag is 
feddhetetlen tudós szakemberek és pedagógusok közé tartozott, 
akiknek a magyar zeneoktatás szilárd alapjait köszönhetjük.  
Emlékét megőrizzük.  
 
Hegyi Erzsébet a Liszt Társaságnak is aktív tagja volt. A lapunk 25. 
számában közölt Legány Dezső-megemlékezés keretében férjével 
együtt a 3. oldalon ő is látható egy 1985-ben készült fényképen.  
 
 
 
 

Lányi Péter zongoraművész, zenetanár,  
művészeti szervező, lokálpatrióta 1946-2017 

 
A dombóvári zeneiskola alapító igazgatója 
volt, majd tanított a pécsi tanárképző főisko-
lán. Jelentős szerepet vállalt szülőváros Szek-
szárd életében. Egy ideig a Német Színház ze-
nei vezetőjeként is dolgozott. Életét végigkí-
sérte a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolához 
való kötődés, amelynek alapító növendéke, 
majd tanára lett és maradt élete végéig. Nagy-
szerű muzsikus volt: kiváló előadóművész, 
szólistaként, kamaramuzsikusként, zongora-
kísérőként és korrepetitorként egyaránt. Kon-
certező művészként bejárta a fél világot, de 
szűkebb hazájához való erős kötődése mind-
végig Szekszárdhoz kötötte. Kulturális szerve-
zőként állandóan segítette a helyi kulturális 
intézmények művészi, zenei programjainak 
szervezését, megvalósítását. Munkásságát töb-
bek között Liszt emlékéremmel, Pro Urbe 
Szekszárd díjjal ismerték el. 
Súlyos betegsége ellenére mindvégig megőrizte vidámságát, tréfa-
csináló jó kedvét, amelynek köszönhetően szűkebb és tágabb kör-
nyezetében nagy szeretetnek örvendett. Szeretettel emlékezünk rá.  

Erzsébet Hegyi Legány (1927 – 2017)  
(Based on the commemoration by Katalin Komlós) 

 
In her silent and modest way, Erzsébet 
Hegyi played an indispensably 
important role in the pedagogical 
history of the Music Academy. She 
was a professor at the institution for a 
long time; and in her last active years 
she even enhanced it with the service 
at the Weiner Leó Secondary School 
of Music, until the age of 84 years. She 
brought up generations as a teacher of 
solfeggio and music theory – first of all 
in the spirit of Zoltán Kodály and La-
jos Bárdos – sending them on the ways 
of musical skills development, and 

teaching them harmony and forms, with deep knowledge, patience 
and affection. She taught the methodology of these subjects, and 
she was also the leader of practice in teaching. The majority of the 
middle generation of music theory teachers, who work in the 
secondary and higher education today, were brought up by the 
thorough training methods of Erzsébet Hegyi. She was beloved by 
her pupils abroad as well: she kept master courses in addition to 
European countries in America and in Japan as well, enhancing 
the good reputation of Hungarian music education. As a 
consequence of her unfailing diligence and working capacity she 
also published numerous excellent books, exercise books and 
methodology guides in music pedagogy in Hungarian and English. 
The two-volume Bach exercise book is the most well-known of 
them all: the daily bread of our solfeggio teaching. Just like his 
husband Dezső Legány, the excellent music historian who died in 
2006, and who was also her professional partner, Erzsébet Hegyi 
was one of those professionals and pedagogues, who work 
unspectacularly and with ethical impeccability, and whom we owe 
the solid foundations of Hungarian musical education. We shall 
keep her memory. 
 
Erzsébet Hegyi was also an active member of the Liszt Society. In 
the commemoration to the memory of Dezső Legány, published in 
our issue No. 25, you can see her as well on page 3 on a 
photograph taken in 1985. 
 

Péter Lányi, pianist, music teacher,  
arts organizer, local patriot 1946-2017 

 
He was the founding director of the music 
school in Dombóvár, and then he taught at 
the Teacher Training College in Pécs. He was 
an important person in the life of his 
hometown Szekszárd. He also worked as the 
musical director of the German Theatre for a 
while. His life was accompanied by his 
affiliation to the Liszt Ferenc Music School in 
Szekszárd: he was a founding student and 
later became a teacher there, and he remained 
until the end of his life. He was a brilliant 
musician: an excellent performer as a soloist, 
a chamber musician, a piano accompanist and 
music tutor as well. He travelled over half the 
world as a concert performer, but his strong 
attachment to the place where he came from 
bound him to Szekszárd all his life long. As a 
cultural organizer he continuously helped 
organize and implement the artistic and musi-

cal programs of local cultural institutions. His work was 
acknowledged, among others, with the Liszt Memorial Award, and 
the Pro Urbe Szekszárd Award. Despite his serious illness, he kept 
his cheerfulness all the way and his prankster nature, which made 
him so beloved in both his narrower and wider environment. We 
remember him with affection. 
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Zongoraművek változatokban – az Új Liszt Összkiadás kincseiből 

Ránki Fülöp (zongora), Kaczmarczyk Adrienne (bevezető előadás) 

Régi Zeneakadémia, 2017. február 22. 

(Komlós Katalin) 

Kivételesen értékes egy órát tölthettek a Régi Zeneakadémia Kamaratermében azok a 

szerencsés hallgatók, akik február 22-én ellátogattak a Liszt Ferenc Társaság által 

rendezett délutánra. Az Új Liszt Összkiadás főszerkesztője, Kaczmarczyk Adrienne, és a 

kiváló fiatal zongoraművész, Ránki Fülöp valóban megidézték Liszt szellemét: szó és 

zene teljes összhangjában tették élhetővé a legújabb filológiai kutatások eredményeit. A 

téma a Dante-szonáta korai verziójának (Paralipomènes à la Divina Commedia, Fantaisie 
symphonique) a bemutatása, illetve a végleges változattal való összehasonlítása volt, 

annak kapcsán, hogy az Új Liszt Összkiadás Pótkötet-sorozatában már megjelent kettős 

közlés most elegáns külsejű különkiadásban is hozzáférhetővé vált az Editio Musica 

jóvoltából. 

Kaczmarczyk Adrienne bevezető előadása a Dante-téma (elsősorban az Inferno) korai 

felbukkanását, majd szövevényes transzformációit mutatta be Liszt életművében, és 

ezután meghallgathattuk – talán születése óta elsőízben? – a végleges, ma ismert 

változattól jelentősen eltérő Paralipomènes kompozíciót, Ránki Fülöp elmélyült és 

szuggesztív előadásában. Az ifjú pianista hangszeres tudása, makulátlan technikája talán 

azért nem kívánkozik első helyre a hallgató reflexióiban, mert az magától értődő 

feltétele ennek a megdöbbentően magas színvonalú interpretációnak. Nagyon hálásak 

lehetünk Ránkinak, amiért vállalta azt a kemény feladatot, hogy az általa már műsoron 

tartott Dante-szonáta után életre hívta, és számunkra is hangzó valósággá avatta a 

végleges verziónál lényegesen hosszabb originális megfogalmazást. A csaknem félórás 

produkció alatt egyetlen köhintés nem hangzott el (influenza-járvány idején!): a halálos csend igazolta a minden jelenlevő által átélt 

megrázó élményt. 

A továbbiakban Kaczmarczyk Adrienne rövid elemzésnek vetette alá a Dante-zene változatait, az adott részleteket pedig Ránki Fülöp 

illusztrálta zongorán. Értékes információkat hallottunk a Dante-inspiráció megjelenéseiről, a liszti tematikus anyag karaktereiről, a 

nyilvánvaló Beethoven-hatásról. (A 9. szimfónia kezdetének zongorán való megidézésével Ránki megint csak szíven találta a hallgatót.) 

Talán nem csak én éreztem úgy, hogy ez a prózát és zenét ötvöző páros ideális módon egészítette ki egymást, a komolyság, elkötelezettség 

és igényesség jegyében. Ráadásként még egy pompás Wilde Jagd produkciót is kaptunk Ránki Fülöptől: azt a transzcendens etűdöt, 

amiben Kaczmarczyk Adrienne meggyőzően látja és hallja a Dante-féle Inferno látomását. 

A Gesprächskonzert mottójául választott cím („Találkozások Liszt Ferenccel”) maradéktalanul megvalósult ezen a délutánon: valóban 

találkoztunk Liszt Ferenccel.  

 

Piano works in variations – from the treasures of the New Liszt Complete Edition 

Fülöp Ránki (piano), Adrienne Kaczmarczyk (introductory lecture) 

Old Music Academy, February 22nd 2017 

(Katalin Komlós) 

The lucky members of the audience, who visited the afternoon programme organized by the Liszt Ferenc Society on February 22nd 2017, 

had the privilege of spending an exceptionally valuable hour at the Chamber Room of the Old Music Academy. Adrienne Kaczmarczyk, 

the editor-in-chief of the New Liszt Complete Edition, and Fülöp Ránki, the excellent young pianist actually evoked the spirit of Liszt: 

they made the most recent results of philological research a real life experience in the full harmony of words and music. The topic was the 

introduction of the early version of the Dante Sonata (Paralipomènes à la Divina Commedia, Fantaisie symphonique), and the comparison 

with the final version, on the occasion that the double publication of the two versions, after having been published in the Supplementary 

volume series of the New Liszt Complete Edition, now became available in an elegant looking special edition as well, owing to the good 

offices of Editio Musica. 

The introductory lecture by Adrienne Kaczmarczyk presented the early appearance of the Dante-theme (in particular the Inferno), and 

then its subtle and complicated transformations in Liszt’s oeuvre, and then we had the unique opportunity of listening to – perhaps for the 

first time ever since it had been composed – the Paralipomènes composition, which is significantly different from the final, well-known 

version, in the intense and suggestive performance by Fülöp Ránki. The only reason why the young pianist’s knowledge of the 

instrument, and his flawless technique would not take the first place among the audience’s reflections might be that it was somehow 

taken for granted as the precondition of this astonishing high standard interpretation. 
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We can be very grateful to Ránki that he accepted the 

enormous task: after the Dante sonata already on his 

standard repertoire, he evoked and turned into a 

reality of sounds the original composition, which is by 

the way significantly longer than the final version. 

There was not a single little cough during the almost 

half an hour long performance (in the middle of the 

flu-season!): the deadly silence was the best proof of 

the shocking experience lived through by all those 

present. 

In what followed, Adrienne Kaczmarczyk subjected 

the versions of the Dante-music to a short analysis, 

while Fülöp Ránki added a musical illustration of the 

given fragments on the piano. We were shared 

valuable information about the appearances of the 

Dante-inspiration, the characters of the thematic 

material from Liszt, and the obvious Beethoven-effect. 

(By evoking the initial tacts of the 9th symphony on 

the piano, Ránki once again struck the heart of the 

audience.) Perhaps it was not only me who felt that 

this pair alloying prose and music complemented each 

other in an ideal way, in terms of seriousness, 

commitment and excellence. In addition, we got a 

gorgeous interpretation of Wilde Jagd from Fülöp 

Ránki as an encore: the transcendental etude, in which 

Adrienne Kaczmarczyk sees and hears the Inferno 

apparition of the Dante-theme in a convincing 

manner. 

The title that was chosen as the motto of this 

Gesprächskonzert (“Encounters with Ferenc Liszt”) 

came perfectly true in this afternoon: we actually had 

a rendezvous with Ferenc Liszt. 

 

 

(Rozsnyay Judit) 

R.J.: Kedves Fülöp! Mindenekelőtt köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést erre a kis beszélgetésre február 22-i fellépésed apropóján, amikor 

Liszt Ferenc Dante-szonátájának korai verzióját (Paralipomènes à la Divina Commedia, Fantaisie symphonique) hallhattuk tőled 

Karczmarczyk Adrienne előadásával. Köztudott, hogy édesapád már egészen fiatalon is játszotta a Dante-szonátát, lemezfelvételen is 

hallható. Mennyire él benned ez a zene? 

R.F.: Tulajdonképpen nem tudom megmondani az idejét, hogy mióta ismerem. Otthon számtalanszor hallhattam Édesapám gyakorlása 

során gyerekkoromban. Az idő előrehaladtával persze folyamatosan formálódott, formálódik a képem Liszt zenéjéről a magam felfedezései 

és külső hatások nyomán is, így nem gondolom, hogy Édesapám értelmezése és annak sok sajátos részlete elsődleges hatással lett volna az 

interpretációmra e művet vagy bármilyen más darabot önmagában tekintve – sokkal inkább általános szellemi és zenei gyerekszobának 

érzem Szüleim játékkultúráját, amellyel nap mint nap találkozom, amióta élek. 

R.J.: Említetted, hogy a Dante-szonátát előzőleg már vagy hússzor játszottad. Mielőtt a Dante-szonátával elkezdtél foglalkozni, 

tanulmányoztad Liszt Ferenc műveltségét, próbáltad-e megismerni a művész emberi arcát? 

R.F.: Igen. Mivel a darab utolsó változatának a címe Dante olvasása nyomán, a megtanulása előtt úgy éreztem, mindenképpen el kell 

olvasnom az Isteni színjátékot. Ez 16 évesen igen nagy feladatnak bizonyult, és valószínűleg kis részben voltam csak képes befogadni ezt a 

monumentális alkotást. Azóta elhatároztam, hogy a közeljövőben újra nekifogok, hátha valamivel jobban megérthetem. Liszt műveltsége, 

olvasottsága és emberi vonásai példaszerűek, zenéje pedig meghatóan őszinte, egyedi, újszerű, megismételhetetlen. Művészetének 

számtalan odaadó híve, csodálója mellett többektől hallottam, hogy nem kedvelik különösebben, és úgy tapasztalom, ők vagy a virtuóz 

(azaz erényes) hangszeres tudás bátor kiaknázását érzik magamutogatásnak, vagy a műveiben fellelhető mély hitet és vallásosságot túlzó 

ájtatosságnak – esetleg mindkettő. Ezek a vélemények az esetek többségében Liszt személyiségének, munkásságának felületes ismeretében, 

az ő korában elterjedt és ezáltal a közbeszédben a mai napig forgó, sokszor rosszindulatú pletykákban gyökereznek.  

Liszt magyar szemmel - XXVII. szám - 2017. április   ●   The Hungarian View of Liszt - Nr. 27 - April 2017 



- 6 - 

 

Liszt magyar szemmel - XXVII. szám - 2017. április   ●   The Hungarian View of Liszt - Nr. 27 - April 2017 

R.J.: Hogy kezdtél neki a Paralipomènes… tanulásának azok után, hogy a Dante-szonáta már a birtokodban volt, mint előadási darab? 

R.F.: Már több évvel ezelőtt találkoztam a darab korai változataival Hambalkó Edit és Mező Imre jóvoltából, akiktől a megjelenéshez 

nagyon közeli időpontban megkaptam az összkiadás ezeket is tartalmazó kötetét. Ez nem az egyetlen kötet, amit ők ajándékoztak nekem, 

amiért sok más dolog mellett nagyon hálás vagyok nekik. Amikor egy újonnan megjelent kötet hozzám kerül, szeretem végigblattolgatni a 

számomra újdonságot jelentő műveket. A Dante-szonáta korábbi verzióit viszonylag alaposan át is tanulmányoztam, hiszen a végső, jól 

ismert változat már a repertoáromon volt, így fontosnak éreztem, hogy megismerjem őket. Egyébként az utolsó verzióban van egy-két 

kétséges hang, amelyek ügyében megerősítették a feltételezéseimet a korábbi notációk, már csak ilyen szempontból is érdemes a fellelhető 

változatokat átnézni bármilyen megtanulandó mű esetén, még ha a „verzióközi” következtetésekkel óvatosan kell is bánni.  

A Paralipomènes… lényegesen eltér a néhány évvel később elkészült, utolsó változattól. Míg utóbbi egy megszakítatlan egész, előbbi – bár 

hagyományos tételszünet nélkül – kétrészes, alcíme pedig nem fantasia quasi sonata, hanem szimfonikus fantázia, nyilvánvalóan utalva 

ezzel a zongorafaktúra zenekarszerűségére és a megzenésített téma léptékére egyaránt. A tanulási folyamat a várakozásaimnál könnyebben 

zajlott. Tavaly október 22-én, Liszt születésnapján játszottam legutóbb a Dante-szonátát, ezután kezdtem el foglalkozni a nyáron érkezett 

felkérés tárgyával, a Paralipomènes… változattal. A végső verzióból teljesen kihagyott anyagok, részek természetesen nem okoztak 

különösebb problémát, a kisebb különbségek viszont kiemelt figyelmet követeltek, az apró eltéréseket ugyanis csak rendkívül tudatos 

gyakorlással tudom elmélyíteni és biztonságossá tenni egy olyan műnél, amelyet sokszor játszottam már. 

R.J.: Az előadásnak nagy sikere volt. Milyennek találod a Karczmarczyk Adriennel való együttműködést? 

R.F.: Öröm volt részt venni ebben a rendkívül informatív, komplett és felemelő előadásban, sok olyan dolgot tudtam meg, amely nemcsak 

a Dante-szonáta, de más Liszt-művek játékánál is nagy hasznomra válik majd. Reménykedem a közös folytatásban, hiszen az Új Liszt-

Összkiadás még tartogat jó néhány hasonló lehetőséget. 

R.J.: Nem csak a klasszikus, romantikus és XX. századi zene világában vagy otthon, hanem gyakran hallani kortárs műveket is 

előadásodban, sőt kamaraelőadásokon is szerepelsz. Mik a terveid a jövőre nézve? 

R.F.: Elsősorban befejezem a Zeneakadémia mesterképzését, reményeim szerint 2018-ban. Egyelőre várom, hogy az ezutáni időszak 

kikristályosodjon, jelenleg több elképzelésem van az elkövetkezendő években megtanulandó műveket tekintve, mint egyéb 

körülményekre vonatkozólag. Ami a kortárs zenét illeti: kevés olyan korszak van, amiből ne szeretnék különösen valamilyen művet, 

viszont nincs olyan éra, amelynek összes produktumát a magaménak érezném. Ez triviális kijelentés, de ha tartom magam ehhez, abból 

rögtön következik, hogy a legújabb zenék között is keresek és találok olyat, amivel közösséget tudok érezni, vagyis szeretettel tudom 

interpretálni is. Éppen ezért nem szeretnék sem elzárkózni a kortárs zeneirodalomtól, de specializálódni sem rá. A kamarazene 

véleményem szerint a legjobb iskola. A közös próbák során mind a partnerektől kapott észrevételek, figyelmeztetések, mind a partnerek 

játékára irányuló saját javaslatok, instrukciók érthető megfogalmazása hozzásegít a zeneiségem fejlődéséhez – ez gyakorlatilag egymás 

tanítása. Ehhez kapcsolódik, hogy a hagyományos értelemben vett tanítás is építi a tanárt magát is, azonban pillanatnyilag nehezen tudom 

elképzelni magamat tanárként, már csak a műveltségem alapvető hiányosságai miatt is. A kamarazenélésről még annyit, hogy mint már 

oly sokan elmondták, a közösen létrehozott egységnek, a több individuum által megszólaltatott zenének semmi mással össze nem 

hasonlítható öröme van. Ehhez hozzátenném, hogy a teljesség igényével végzett szóló játék szintén pótolhatatlan tartalmat hordoz, 

miután ilyenkor a magány révén a legosztatlanabb állapotában tudjuk közvetíteni a valóság vagy a valóságon túli valamilyen szegletét. 

R.J.: Kedves Fülöp! Köszönöm a beszélgetést a magam és a Liszt Ferenc Társaság valamennyi tagja nevében. Kívánok sok sikert, és 

remélem, a jövő évi hangversenysorozatunkban újból örülhetünk játékodnak. 

 

(Judit Rozsnyay) 

J.R.: First of all, Fülöp, I would like to thank you for accepting the invitation for this little conversation on the occasion of your 

appearance on February 22nd, when we heard you playing the early version of Ferenc Liszt’s Dante Sonata (Paralipomènes à la Divina 
Commedia, Fantaisie symphonique) with a lecture by Adrienne Karczmarczyk. We know that your father already played the Dante 

Sonata at a very young age; it is also available on a recording. How deeply does this music live inside you?  

F.R.: Actually I cannot say the time, how long since I have known it. In my childhood days, I heard it hundreds of times at home when 

my father was practising it. Of course as time goes by, my view about Liszt’s music has been taking shape based upon both my own 

discoveries and external influences, so I don’t think my father’s interpretation and its many particular details would have been the chief 

influence on my interpretation regarding this piece or any other compositions by themselves – I rather feel the piano playing of my 

parents as a general spiritual and musical nursery, which I've had around me day by day all my life.  

J.R.: You mentioned that you had previously played the Dante Sonata about twenty times or so. Before you started working with the 

Dante-sonata, had you studied Ferenc Liszt’s erudition and tried to get to know the human side of the composer? 

F.R.: Yes. As the title of the composition’s last version is After Reading Dante, I felt that I definitely had to read the Divine Comedy before 

I started learning it. That proved to be an enormous task at the age of 16, and probably I only absorbed a small part of this monumental work. 
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Since then I have decided to read it again, to seee if after all I can 

understand it somewhat better. Liszt’s erudition, literacy, and human 

characteristics are exemplary, and his music is movingly sincere, 

unique, novel and unrepeatable. I have heard from several people – 

though of course I know countless of his devoted followers and 

admirers as well - that they don’t particularly like Liszt, and my 

experience is that they either regard the bold exploitation of the 

virtuoso (i. e. virtuous) knowledge of the instrument as exhibitionism, 

or the deep faith and religious quality in his compositions as 

exaggerated bigotry – or perhaps both. But in most cases these 

opinions are rooted in a superficial knowledge of Liszt’s personality 

and oeuvre, and in the often malicious gossip that was widely spread 

in his lifetime, and therefore has survived in common talk even today.  

J.R.: How did you start learning the Paralipomènes… after you already 

had the Dante sonata as a repertoire piece? 

F.R.: I had encountered the early versions of the composition many 

years ago, owing to Edit Hambalkó and Imre Mező, who sent me the 

particular volume of the complete edition containing those versions, 

at a time very close to its publication. That is not the only volume that 

they presented me with, and in addition to many other things, I am 

particularly grateful to them for this. Whenever I receive a newly 

published volume, I like to sight-read the works in it, which bring some kind of novelty for me. That was the case with the earlier 

versions of the Dante sonata as well; I studied them quite thoroughly, since the final, well-known version was already in my repertoire, so 

I found it important to get to know them. By the way, there are a couple of doubtful notes in the final version, and the earlier notations 

confirmed my assumptions, so it is worth checking the existing versions in the case of any compositions to be learned, even if we should 

be careful with the “inter-version” conclusions. The Paralipomènes… is significantly different from the final version that was completed a 

couple of years later. While the latter is an uninterrupted whole, the former – although without a formal interval between the 

movements – consists of two parts, and its subtitle is not fantasia quasi sonata, but symphonic fantasy, which is an obvious reference to 

the orchestral nature of the piano texture and at the same time to the scale of the subject that is set to music. The process of learning was 

easier than I had expected. I played the Dante Sonata for the last time on October 22nd of last year, on the birthday of Liszt, and after this, 

I started to work on the subject of the invitation I had received in the summer: the Paralipomènes… version. Of course the music and 

sections that are completely left out from the final version did not cause any particular problem, but the minor differences required 

special attention, since I can only deepen and make secure the minor differences with extremely conscious practising in the case of a 

composition that I have already played several times.  

J.R.: The performance was a great success. How would you rate your cooperation with Adrienne Karczmarczyk? 

F.R.: It was a great pleasure to take part in this extremely informative, complete and uplifting performance, I learnt a lot of things that 

will be useful for me not only playing the Dante-sonata, but also playing other Liszt compositions. I hope for this cooperation to continue, 

as the New Liszt Complete Edition holds a number of other opportunities of the same nature in store. 

J.R.: You are not only familiar with the music of the classical, romantic and 20th century periods, but we also hear you playing 

contemporary works, and you even appear in chamber music performances. What are your plans for the future? 

F.R.: First I shall finish my Master studies at the Music Academy, in 2018, I hope. For the time being, I’m looking forward to seeing the 

period after it to crystallize; right now I have several ideas regarding the works to be learnt in the coming years rather than about the 

other circumstances. So far as contemporary music is concerned: there are very few periods, which I would not especially love some 

compositions from, but there is no era either, whose “products” I would love one by one. This is a trivial statement, but keeping to it will 

have the direct consequence that I search for and find music that I can feel my own – and therefore I can interpret with affection – among 

the newest pieces of music as well. That’s exactly why I would not seclude myself from contemporary music , but I would not like to 

specialize in it either. Chamber music is the best school, I believe. During the shared rehearsals my musical development is inspired both 

by the remarks and observations from the other players and by the formulation of my own suggestions and instructions towards them – 

this is actually a process of teaching one another. I would like to mention here that teaching in its traditional form is also a process of 

growing for the teacher himself - but at this moment I can hardly see myself as a teacher, if only because of the basic deficiencies of my  

general knowledge. On playing chamber music, I would like to add that - as has been said by many before - the unity created in a joint 

effort, the music played by several individuals gives a pleasure that is incomparable to anything else. However, I would also like to add 

that playing solo with a claim to completeness conveys indispensable contentment as well, since in those occasions we can transmit a 

certain piece of reality or post-reality in its most undivided state exactly through being in solitude.  

J.R.: Thank you Fülöp for this conversation both on my part and in the name of all the members of the Liszt Ferenc Society. I wish you 

much success, and I hope that we can enjoy your piano playing again in our concert series next year.  
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(Széchényi Kálmán) 

Mindeddig csak azok a történészek ismerték Széchényi Imre nevét, akik belterjesen foglalkoztak az Osztrák-Magyar Monarchia és a 
Német Császárság történelmével. A helyzet számomra megváltozott, amióta kezembe kerültek dédnagyanyám, gróf Széchényi Dénesné 
szül. Mariette Hoyos grófnő naplójának kivonatai. Mariette Széchényi Imre sógornője volt, és miután megözvegyült, Maria Josepha 
főhercegnőnél (az utolsó magyar király és osztrák császár, Károly édesanyjánál) egy ideig a főudvarmesteri tisztséget töltötte be. Mariette 
naponta Bach-műveket zongorázott, és szalonokban, de alkalomadtán nyilvánosan is, Schubert-, Schumann- és Mendelssohn-dalokat 
énekelt. Leírta, hogy Liszt megtanította neki néhány saját dalát. Nagy meglepetésemre megtudtam, hogy Mariette gyakran játszotta 
sógorával együtt annak négykezes zongoradarabjait, és hogy dalainak zömét ő adta elő először. 1920-ban ezt írta az immár 82 éves dáma a 
naplójába: „…még egyszer megpróbáltam Imre sógor dalait énekelni.“ Valószínűleg ez alkalommal foglalkozott valaki utoljára e dalokkal 
újrafelfedezésük előtt. Azóta könyvtárakban, archívumokban és privát gyűjteményekben Széchényi Imre 100 szerzeményét találtam meg, 
köztük 32 dalt és 15 négykezes zongoraművet.  

Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi Imre 1825-ben született Bécsben. Édesapja 
Lajos (a híres reformpolitikus István bátyja), az az egyetlen Széchényi, akit ismer 
a zenetörténet, mert Schubert megzenésítette két versét („Der Flug der Zeit“, 
„Die abgeblühte Linde“), és neki ajánlotta „A halál és a lányka“ című dalát. 
Széchényi Lajos azon kívül, hogy szép költeményeket írt, alkalomadtán 
komponált is. Bécsi szalonjában feleségével, Françoise von Wurmbrand osztrák 
grófnővel együtt adott fogadásain kora leghíresebb személyiségei, müvészek, 
politikusok és hadvezérek fordultak meg, mint például Grillparzer, Andersen, 
Liszt, Donizetti, Metternich herceg, Windischgrätz és Jelačić tábornok. A gróf a 
fiatal Liszt Ferencet 1835-ben mutatta be szalonjában. Imre ezek szerint már 10 
éves kora óta ismerhette Lisztet. Nagybátyja, Széchenyi István révén is 
megismerhette őt, hiszen István 1839 óta szoros kapcsolatban állt Liszttel: 
Pozsonyban találkoztak először, amikor Liszt – Pestre utaztában – ott töltött pár 
napot és két koncertet is adott december 20-án és 22-én; kedvéért még az 
országgyűlés ülését is elnapolták. Már megismerkedésük alkalmával is 
kölcsönösen mély benyomást tettek egymásra. István naplójából tudjuk, hogy ezt 
követően is többször találkoztak, különösen 1846-ban voltak sokat együtt Pesten. 
1846. március 23-án pedig Liszt Széchényi Lajos és István vendége volt. Imre első 
találkozása Liszttel ugyan nem dokumentált, de fentiek alapján nagyon 
valószínű, hogy ez 1848 előtt történt.  

Minthogy Széchényi Lajos Zsófia főhercegnő, Franz Josef (Ferenc József) és 
Maximilian (Miksa) édesanyjának főudvarmestere volt, édesapja hivatása révén 
Imre együtt nőtt fel a bécsi udvarban Ferenc Józseffel és Miksával, a későbbi 
osztrák illetve mexikói császárral. Magántanárok tanították, zenei neveltetéséről 
sajnos nem maradt fenn információ. Tény az, hogy 20 éves korára kiművelt 
emberfő lett, kitűnően zongorázott, komponált és öt nyelven beszélt. 

Húsz éves korában diplomáciai szolgálatba lépett, először Rómába, 1848-ban 
Stockholmba, 1850-51 között Frankfurtba, 1852-ben Brüsszelbe és Párizsba, 1854 

közepétől Szentpétervárra helyezték. Gróf Esterházy Bálintot, az ottani nagykövetet 1857 végén súlyos betegsége miatt szabadságolták, 
attól kezdve a 32 éves Széchényi Imre vezette a követséget. 1860-ban nápolyi követté nevezték ki. Itt életveszélyes szituációba kerül, 
amikor Garibaldi körülvette és ostromolta Gaeta várát, ahová Széchényi Imre II. Ferenc nápolyi királlyal és annak feleségével, Mária 
Zsófia királynővel (Erzsébet magyar királyné húgával) együtt menekült. A várban éhínség és járvány tört ki, a védelem nehéz volt, a 
katonák nem akartak harcolni, II. Ferenc le akart mondani. Mária királyné azonban el volt szánva a kitartásra. Beosztotta a tartalék 
élelmet, ápolta a sebesülteket, végül maga is fegyvert fogott. A nápolyi királyság azonban minden hősiesség ellenére megbukott.  

Ezt követő hosszabb római tartózkodás után Imre 1864 júliusában nem fogadta el a tervezett áthelyezését Szentpétervárra, hasonlóképpen 
visszautasította novemberben a koppenhágai képviselet átvételét. 1865-ben Nagymarton körzete országgyűlési képviselővé választotta, 
ekkor megszakította diplomáciai tevékenységét, és birtokaira vonult vissza. 1878-ban az Osztrák-Magyar Monarchia berlini nagykövete 
lett, amely minőségében 14 éven át szolgált. Osztrák részről ő vezette azokat a tárgyalásokat, amelyek 1881-ben a három európai császár 
közötti egyezményhez vezettek („Dreikaiservertrag“, amely az osztrák és német császár, valamint a cár között jött létre), ő írta alá Ferenc 
József nevében 1885-ben a Berlini Egyezményt („Kongo-Konferenz“) és a Monarchia csatlakozását a Földközitengeri Szerződéshez 
(„Mittelmeerabkommen“). Sok más egyéb tevékenységével jelentősen hozzájárult az Osztrák-Magyar Monarchia és Németország közötti 
békés, baráti kapcsolatok kifejlődéséhez. Érdemei elismeréseképpen Ferenc József császár Széchényi Imrét aranygyapjas lovaggá ütötte, II. 
Vilmos császár pedig a legmagasabb porosz renddel, a „Fekete Sas“-sal tüntette ki. 

Pályafutása során nemcsak világot látott, hanem kapcsolatrendszere is hihetetlenül kitágult, óriási áttekintést szerzett a művészetekről, 
ezen belül az európai zenei életről. Frankfurtban megbarátkozott Bismarckkal, a későbbi német kancellárral, Szentpétervárott Johann 
Straussal és Zichy Mihállyal, Rómában Reményi Edével és Liszt Ferenccel, akivel a korábbi ismeretség barátsággá ért, Velencében 
Dolgorucky hercegnővel, Berlinben Vilmos császárral, aki később látogatást tett Horpácson, Marcella Sembrich primadonával, Alfred 
Grünfeld csellistával, Budapesten Mihalovich Ödönnel, Erkel Ferenccel és Apponyi Alberttel, Bécsben a világhírű Hellmesberger 
Quartettel, hogy csak a fontosabb barátságokat említsem.  

1. Gróf Széchényi Imre 25 éves korában  

– Kriehuber akvarellje 

Count Imre Széchényi 25 years old  

– aquarelle by Kriehuber 
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A diplomáciai szolgálattal párhuzamosan futott zeneszerzői pályája. Már 1845-ben megjelent nyomtatásban a „Bölcsődal“, Eőry Béla 

versére. 1852-ben jelentkezett első zongorára írott polkáival, 1853-ban megjelent az első három nagyzenekarra hangszerelt polkája. 

Szentpétervárott főként polkákat, mazurkákat, csárdást és keringőket komponált, amelyek közül sokat zenekarra hangszerelve is publikált. 

Szentpétervárott ismerkedett meg az ifjabb Johann Strauss-szal, akivel ott gondtalan agglegényéveket töltött el, és életre szóló barátságot 

kötött. Strauss többször adott elő koncertjein Széchényi-műveket, két kompozícióját pedig neki ajánlotta (Op. 215 „Gedankenflug-

Walzer“, Op.182 „Széchényi-Marsch“). Egy szerelmi kaland után Straussnak menekülnie kellett Szentpétervárról, ügye Imre segítsége 

nékül csúnyán végződött volna.  

Széchényi Imre az 1850-es években összesen 34 zongorára írt táncot és indulót, továbbá 15 zenekari táncot jelentetett meg nyomtatásban. 

Három nagyzenekarra írt tánca kiadatlan maradt. Tudomásunk van egy 1855-ben Nagycenken, Széchenyi Istvánnénál rendezett zenei 

estről, ahol többek között az akkor 30 éves Imre kompozicióit is játszották. Széchényi táncai ebben az időben már elterjedtek és kedveltek 

voltak. Példaképpen említem, hogy 1856-ban, Bad Kreuznachban a fürdőhelyi zenekar meglepte Imre öccsét, Dénest, Széchényi-polkák 

előadásával. Erről az eseményről maga Dénes így számol be: „1856. június 17. Bad Kreuznach, Hotel Oranienhof. Az első nap, reggeli előtt 

a zenekar polkákat játszott Imrétől. Mindjárt a második napon egy szerenádot kaptam. Kiderült, hogy a karmester azt hitte, én vagyok a 

polkák szerzője. Amikor felvilágosítottam őt, hogy én csak a zeneszerző öccse vagyok, csalódott lett és megsértődött.” 

A nápolyi királyság 1861-ben bekövetkezett bukása után Széchényi Imre 1864-ig Rómában volt szolgálatban, ott ház és személyzet állt 

rendelkezésére. Liszt fő tartózkodási helye 1861 és 1870 között ugyancsak Róma volt. Így Imrének lehetősége volt arra, hogy a 

Széchényiek Liszthez fűződő hagyományos kapcsolatát tovább ápolja. Sajnos nincsenek adataink Széchényi Imre és Liszt korai római 

kapcsolatáról az 1861-64 közötti években. Mariette 1864-es naplóbejegyzéseinek Liszttel kapcsolatos részei azonban már korábbi intim 

kapcsolatra engednek következtetni. 1864 januárjában Imre meghívta öccsét, Dénest családjával együtt Rómába. Olaszországban összesen 

öt hónapot töltöttek, május 18-án utaztak haza. Dénes útra kerekedett feleségével, Mariettel, Imre (családi becézés szerint Imce) nevű 

kisfiúkkal és a személyzettel (gyermekgondozónő, komorna és komornyik). 

Imre, a „világ legszeretetreméltóbb sógora“, hatalmas virágcskorral várta öket a 

római pályudvaron, majd hintójával a Via del Babuino 59. szám alatti házhoz 

vitte őket, amelynek a szalonjából természetesen nem hiányzott a zongora. Imre 

hintóját két-, négy- vagy ötfogatos felállásban egész idő alatt a család 

rendelkezésére bocsájtotta, így be tudták vele cserkészni a környéket. 

Hamarosan megérkezett a család régi barátja, Odo Russel (a későbbi angol berlini 

nagykövet, 1879-től báró Ampthill) is, akivel Mariette „Imre újonnan komponált 

elragadó négykezes keringőit“ játszotta. Imre kitűnően bútorozott reprezentatív 

házában sokat muzsikáltak. A német nyelvű napló négy Liszttel történt 

találkozásról számol be. 1864. február 12-én betoppant Dénesnékhez látogatásra 

Liszt és megígérte, hogy következő szombaton (tehát február 20-án) játszani fog 

náluk. Március 18-án Liszt és Odo Russel náluk vacsoráztak és nagyon sokat 

zenéltek. Odo „magával ragadóan“ énekelt. Liszt betanította Mariette-nek 

néhány „körülményes, dallamtalan-rapszódikus dalát, ami fáradságos kunszt 

volt.“ Kár, hogy nem tudjuk, mely dalokról van szó. Érdekes, hogy annak idején 

Liszt dalai még zenerajongó körökben is mennyire szokatlanoknak, hallatlanul új 

hangvételűeknek tűntek. Április 6-án részt vettek egy zenei estén, amelyen Liszt 

működött közre. Mariette ez után az este után megjegyzi: nem gondolja, hogy 

Liszt komolyan szerzetes óhajtana lenni, bár igen átadja magát a jámborságnak – 

inkább talán azt szeretné elérni, hogy pápai zeneigazgatóvá nevezzék ki. Sajnos 

nem írja le, hogy mely megfigyelése alapján vonta le ezt a következtetést. Római 

tartózkodásuk alatt többször összejöttek Reményi Edével is, aki hegedűjével 

minden alkalommal nagy élvezetet nyújtott a családnak és mindenkori számos 

vendégének. Igy például április 27-én zenei estét rendeztek, amelyen Reményi 

olyan „magával ragadóan játszott, hogy varázslatos melódiái és szenvedélyes 

játéka a fél éjszakán át tovább vibrált bennünk“. Mariette rendszeresen 

énekórákat is vett Rómában, koncertekre jártak. IX. Pius pápa 

magánkihallgatáson fogadta az egész Széchényi-családot. Április 19-én Imre a 

követséggel Civitavecchia kikötővárosba utazott, hogy elbúcsúztassa Miksa 

császárt és udvarát, akik másnap hajóra szálltak Mexikó felé.  

A következő évtizedet (1865-1875) Széchényi Imre többnyire Magyarországon töltötte. 1865 végén feleségül vette Sztáray-Szirmay 

Alexandra grófnőt. Alexandra jó zongorista volt, gyakran játszotta férjével együtt annak négykezes kompozicióit. Ragyogó vendéglátó 

lévén, nagyban hozzájárult a házaspár által rendezett sok-sok zenei est mindenkori sikeréhez. Szeretetreméltó személyisége elbűvölte 

vendégeit. Levelezett Liszttel is; a mester halála után 17 évvel azt írta, hogy „a Liszttel való baráti kapcsolat legszebb emlékeim közé 

tartozik.“  Imre ebben az időszakban sokat komponált, de sajnos csak nagyon keveset publikált. 1867-ben hat dala jelent meg francia 

költők verseire „Six romances“ címmel, amelynek első dalát, a „Cendrillon“-t („Hamupipőke“) sógornője, Mariette már 1866. március 13-

án elénekelte a Vigadó nagytermében egy jótékonysági hangversenyen. Ugyanő két hónappal késöbb Karlsbadban lépett föl Mendelssohn-, 

Schumann- és Széchényi-dalokkal egy koncerten, amelyen Zsófia főhercegnő és Ferenc Károly főherceg is jelen voltak.  

2. Mariette grófnő / Countess Mariette 

http://topszotar.hu/angolmagyar/countess
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Széchényi Imre 1870 januárjától négy éven át sok zenei estélyt adott pesti szalonjában (Nádor utca 12). Az első soirée-t januárban 
kilencven vendége élvezhette, a műsor kizárólag saját kompozíciókból állt. Sógornője nagy sikerrel adta elő több dalát. Liszt 1871. február 
1-i, Carolyne Sayn-Wittgenstein hercegnének írt leveléből tudjuk, hogy február 3-án részt vett Konstantin von Hohenlohe-Schilligsfürst 
herceggel (Carolyne vejével) együtt Széchényi Imre nagy zenei estélyén, amelyet Széchényi „saját szerzeményei tiszteletére“ adott. Dénes 
és Mariette 1871 március első felében tartózkodtak Pesten. Mariette két különlegesen sikerült zenei estélyről tett említést naplójában, 
melyeken Liszt, Reményi és a Hellmesberger-vonósnégyes működött közre. A március 8-i első soirée-ről, amelyet Széchényi Imre 
otthonában tartottak, beszámol a sajtó is. Széchényi Imre válogatott dalait Mariette és Pauli Richárd énekelte, első vonósnégyesét pedig a 
Reményi–Plotényi–Spiller–Szuk vonósnégyes játszotta. Ezen az estén elhangzott Liszt „Orpheus“ szimfonikus költeményének kamara-
átirata is, amelyet Liszt és Mihalovich zongorán, Reményi és más hangszeres művészek közreműködésével adtak elő. A második soirée 
programjáról, amelyen a Hellmesberger vonósnégyes játszott, sajnos nincsenek adataink. Tudjuk azonban, hogy Hellmesbergerék 
december 20-i pesti koncertjükön eljátszották Imre 2. vonósnégyesét. Liszt leveléből és Legány “Liszt Ferenc Magyarországon 1869-1873” 
című könyvéből tudjuk, hogy Liszt Széchényi Imre, Michalovich és Reményi társaságában 1871. december 26–án a “Krisztus” oratórium 
első részének próbáira és december 31-i, Anton Rubinstein által vezényelt előadására Bécsbe utazott. Január elején Imre bemutatta 
Bécsben Lisztet édesanyjának, Françoise Széchényi szül. Wurmbrand-Stuppach grófnőnek, aki 75. születésnapját 1872. január 21-én 
készült ünnepelni. Liszt megígérte, hogy 9-én ismét meglátogatja őt és zongorázni fog neki neki, de már január 8-án visszautazott Pestre, 
és ezért a látogatást az utolsó pillanatban lemondta: csak Pozsonyba kirándult el Bülow egy koncertje kedvéért január 19-én, egyébként 
április 1-ig folyamatosan Pesten maradt. 

Széchényi Imre 1872. február 16-án rendezett pesti zeneestélyén volt Liszt “Epithalamium” című, Reményi Ede és Fáy Gizella esküvőjére 
írt nász-zenéjének ősbemutatója Liszt és Reményi előadásában. 1872-ben jelenik meg Imre „Là bas” (“Ott lenn”) című dala az Apollo 
folyóirat mellékletében. A magyarországi évek bő dalterméséből nem publikál többet. Kéziratban ránk maradt több dátum nélküli, de 
valószínűleg ebben az évtizedben, német romantikus költők verseire komponált dala. Egyetlen kivételt képez ebben a csoportban a francia 
„Le rosier“ című duett szopránra és csákányra zongorakísérettel. (A csákány sétapálcába épített biedermeyer furulya volt.) Ez a 
zeneirodalom egyetlen duettje erre az együttesre. A duett házi használatra készült, abban az időben játszották, mikor még Imre és Dénes 
családja együtt lakták a horpácsi kastélyt (1872-ig). Mariette énekelt, Dénes csákányozott és Imre kísérte őket zongorán.  

Liszt kétszer is meglátogatta Széchényiéket a Sopron közelében fekvő Horpácson. 1872-ben két hetet tölt ott október 29 és november 10 
között. Október 29-én ezt írja Carolyne Sayn-Wittgenstein hercegnének: “…elfelejtettem beszélni Önnek Horpácsról, igen kellemes 
kastély, építészeti stílus nélkül, egy település végén. Széchényi sonkához hasonlítja itteni birtokát – a kastély a csont végén fekszik. Van itt 
egy igen jó állapotú kápolna, ahol Széchényi gróf káplánja misézik minden nap fél kilenckor. Raiding nincs messze – talán teszek majd egy 
kirándulást oda.“ Egy hét múlva Mihalovich is Imre vendége. Együtt látogatják meg Liszt szülőfaluját, Raidingot (Doborjánt). Liszt 
második horpácsi látogatása hosszabb volt, 1874. január 15-én érkezett Bécsből és csak február 18-án utazott tovább Budapestre. Horpácsi 
tartózkodása alatt komponálta „A holt költő szerelme“ című melodrámáját Jókai Mór versére. Tartózkodása alatt február 12-én koncertet 
adott Sopronban. Erről így írt Carolyne-nak feburár 18-án: „A Soproni Újság beszámolt önnek a koncertről, amely igen jól sikerült. [….] 
Az Esterházyak és a Széchényiek igen szívélyesek voltak irányomban. Madame Dönhoff [szül. Di Camporeale hercegnő] Széchényi Imre 
meghívására pár órát töltött Horpácson, és eljött Lenbachhal [német festő] és Wartenegg úrral együtt a soproni koncertre.“ Január végén 
Dénes és Mariette is csatlakoztak a társasághoz, ők egy hetet töltöttek Horpácson. „Mariette úszott a zenében.“ Liszt így írt róla Carolyne-
nak: „Mariette úrhölgy igen bájos, temperamentumos és jó humorú. Csodálatosan énekel, főként sógorának, Imrének számos dalát, – a 
férje pedig imádja.” Meghívták Apponyi Albertet és Mihalovich Ödönt is, és az egész társaság együtt muzsikált, baráti kapcsolatuk igen 
elmélyült. Erről maga Liszt is beszámolt Carolyne-nak Pestről 1874. március 8-án: „Bensőséges barátságunk Apponyival és Mihalovich-
csal egyre erősödik. Naponta meglátogatnak, és amióta Horpácson voltunk Széchényiéknél, a ‚3 horpácsi‘-nak nevezzük magunkat!“ 
Lisztnek egy kis kellemetlensége is volt Horpácson, és ismét Széchényi Imre közreműködésére volt szükség egy női üldöző elhárításához, 
mint Strauss esetében Szentpétervárott. Legány így számol be „Liszt Ferenc Magyarországon 1874-1886“ című könyvében a horpácsi 
idillikus környezetben igazán váratlan botrányról: „ A mit sem sejtő Liszt elé betoppan a misén Voigt Hortense Weimarból. Rögeszmeként 
forgatja magában régen a gondolatot, hogy neki kell meghoznia Lisztnek a házasság boldogságát. Liszt nyomban a sekrestyébe vezeti, a pap 
gondjaira bízza, és szobájába zárkózik. De a hölgy négy-öt napig a kastély körül ólálkodik, amíg Széchényi is meg nem sokallja. Akkor 
Budapestre megy, megtelepszik szállodákban…mindenhol Liszt feleségének adja ki magát. … [Liszt] csak a nagy emberek nagy közönyét 
szegezheti szembe a hitelrontásnak.“ 

1873. január 12-én játszotta Liszt először Budapesten „Bevezetés és magyar induló“ című művét, amely Széchényi Imre egy kiadatlan, de 
kéziratban ránk maradt négykezes indulójának feldolgozása. Liszt 1873. március 21-i koncertjén a pesti Vigadóban műsorára tűzött két 
dalt Széchényitől („Lebensglück“ és „Waldeinsamkeit“), amely Semseyné Csáky Irma grófnő előadásában hangzott el. A „Lebensglück“ 
kottája sajnos ma már nem lelhető fel.  

Széchényi Imre aktívan támogatta Lisztet a budapesti Zeneakadémia megvalósításában. 1873-ban elvállalta egy héttagú albizottság 
vezetését az „Enquète Musikhochschule in Budapest“ keretében. Az albizottság tagjai Széchényi mellett Erkel Ferenc, id. Ábrányi Kornél, 
Liszt Ferenc, Volkmann Róbert, Richter János és Bartay Ede voltak. 

1875-78 között Széchényi Imre ismét sokat utazott külföldön. Gyakran tartózkodott Velencében. Továbbra is sokat komponált, de 
minthogy semmit sem publikált, valamennyi Velencében előadott műve elveszett. Mariette-től tudjuk, hogy 1876 januárjában és 
februárjában több gazdag programú koncertet adott saját műveiből Dolgorucky Mária hercegnő velencei palotájában. A műsorok 
fénypontja egy zenekari keringő volt.  

Ezenkívül elhangzottak nyolckezes zongoradarabok, dalok és duettek cselló- és kürtkísérettel. Velencében találkoztak Liszttel is, aki erről 
1876. február 17-i levelében így számol be Carolyne-nak: „Csaknem semmi mondandóm sincs Önnek Velencéről, ahol senki mással nem 
találkoztam, mint a Széchényiekkel, és náluk egy fél tucat ismerősükkel, akik az Ön számára érdektelenek.“ 1878. február 7-én Imre ismét 
koncertezik Velencében zenekari keringőivel, ez alkalommal báró Pilat konzulnál. 1876. augusztus 19-én Bayreuthba kísérte Mariette-et, 
ahol Liszt megismertette őket Cosimával és Wagnerrel. 1877 február 24-én Bécsben egy Richard Metternich hercegnél, az egykori 
kancellár fiánál tartott zenei estén ragyogó sikert arattak Széchényi Imre négykezes zongorára és fuvolára írott keringői. Mariette 
négykezes partnere Metternichné szül. Sándor Paulina volt. Ezek a művek is elvesztek.  
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Széchényi Imre 1878 és 1892 között Berlinben sokrétű diplomáciai tevélenysége mellett is tovább komponált, és végre néhány művét meg 
is jelentette. 1881. április 27-én egy Bülow által vezényelt Liszt-hangverseny után Liszt Széchényi Imrénél vendégeskedett. Valószínű, 
hogy ez alkalommal látta a két barát egymást utoljára.  

A követségen tartott fogadásain mindig sok zene szólalt meg, de itt természetesen figyelembe kellett vennie a német császári család és 
egyéb vendégei ízlését is. Többször fellépett a követségen például Benczy Gyula cigányzenekara, koncertezett ott a híres bécsi Udl-
éneknégyes, Zichy Géza balkezes zongoraművész, Nachez Tivadar hegedűművész és Heinrich Grünfeld gordonkaművész is. Grünfeldnek 
komponálta Széchényi „Berceuse“ című művét, amely 1887 októberében meg is jelent nyomtatásban. Egy olyan estélyről is van 
tudomásunk, amelyen kizárólag saját művei hangzottak el meghívott világhírű zeneértők és előadóművészek előtt. Erről Mariette ezt írta 
naplójába 1886 májusában: “Az 50-60 főből álló publikumot felvillanyozta Imre keringő-szvitje. Én voltam az egyetlen dilettáns 
közreműködő, rajtam kívül csak hivatásos előadóművészek léptek fel. Énekeltem franciául, németül, gordonka kíséretével és anélkül. 
Fényes siker volt, ami nagyon hízelgő, mert a kompetens bírák között olyan hírességek voltak, mint Klindworth, Marianne Brandt, Artôt, 
Strauss stb." A programot sajnos nem ismerjük. Kik voltak ezek a személyiségek? Johann Strausst nem kell bemutatni. Karl Klindworth 
Liszt-tanítvány akkoriban híres német komponista, karmester és zeneszerző volt. Marianne Brandt a berlini Udvari Opera altistája (Liszt 
számos művének is kitűnő előadója) volt. Désirée Artôt, szintén énekesnő, Brüsszelben, a párizsi nagyoperában, a milánói Scalában és 
Berlinben aratta sikereit; Csajkovszkij is beleszeretett, de a tervezett házasság nem jött létre. A berlini újságok beszámoltak néhány 
nyilvános koncertről is, amelyeken Széchényi Imre egyik-másik kompoziciója műsoron volt. Ezekből tudjuk, hogy 1886. május 5-én a 
királyi színpadon Paul Kalisch és Maria Theresia Renard Széchényi-dalokat énekeltek. 1890. június 11-én Marcella Sembrich, a 
Metropolitan Opera sztárénekesnője, a Kroll Operában ráadásként az „Amor soreno“ című zenekari dalt énekelte, amelynek nemcsak 
zenéjét, hanem szövegét is Széchényi Imre írta. 1891 áprilisában Weisz József zongoraművész Széchényi Imre „Magyar ünnepi induló“-ját 
saját feldolgozásban játszotta el. 1887 decemberében megjelent Imre hat négykezes zongoraműve, a „Magyar ünnepi induló“, a „Magyar 
fantázia“, egy csárdás és három keringő, 1889 augusztusában két dala („Waldeinsamkeit“, „Ja, Winter war es“). 1892 januárjában publikálta 
utolsó hat dalát. Az ötödik dal, a „Lieto amor“ valószínűleg az előbb említett „Amor soreno“ változata, zenekar helyett zongorakísérettel. 

Széchényi Imre 1892 őszén történt nyugalomba vonulása után birtokain gazdálkodott. Modernizálta gazdaságát. Jeles tehenészetet 
alapított, Svájcból hozatott teheneket és bikát. Fajbikáit nagy haszonnal adta el. Övé volt a megye minőségileg legértékesebb tehenészete. 
Kertészete is híres volt, egész Európába szállított gyümölcsfa oltványokat. Ezenkívül természetesen komponált is, de nem publikált. 
Kéziratban maradt ránk utolsó műve, „utolsó nyári keringőnk Horpácson 1894“ megjegyzéssel.  

3. Liszt zongoraátirata Széchényi Imre művéből 

Liszt’s piano transcription of a work by Imre Széchényi  
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1897-től kezdve gyógyíthatatlan idegbetegségben szenvedett. Halálát végül is tüdőgyulladás okozta. 1898. március 11-én húnyt el 

Budapesten. 

Széchényi Imre műveit újrafelfedezésük után egyre gyakrabban játszák európai koncerttermekben. Salzburg, München, Budapest, Bécs, 
Pozsony, Bologna stb. voltak eddig a színhelyek. 2016-ban húsz koncerten vették műveit műsorra, egy dalkoncertet a Bartók Rádió is 

közvetített. 2014-ben megjelent az első CD válogatott műveiből „Imre Széchényi: Forgotten compositions“ címmel a Hungaroton 

gondozásában. Már elkészült két újabb CD-felvétel is, amelyek 2017-ben jelennek meg. Az egyik 22 dalt mutat be az MDG gondozásában, 

így a Hungaroton-felvétellel együtt Széchényi Imre valamennyi dala meghallgatható lesz. A másik CD pedig az összes zenekari polkáját 

fogja tartalmazni a Naxos cég kiadásában.  
 

Felhasznált irodalom: 

1. Széchenyi István minden írása, Budapest: Logod Bt. 

2. Széchényi Viktor: Gróf Széchényi Lajos és nejei levelezése, Budapest: Stephaneum nyomda, 1913 

3. Széchényi Viktor: Das Leben der Familie in Horpács 1857-1872, kézirat 
4. Széchényi Viktor: Das Leben der Familie in Somogyvár 1873-1892, kézirat 

5. Legány Dezső: Liszt Ferenc Magyarországon 1869-1873, Budapest: Zeneműkiadó, 1976 

6. Legány Dezső: Liszt Ferenc Magyarországon 1874-1886, Budapest: Zeneműkiadó, 1986 

7. Dr. Gracza Lajos, Liszt Ferenc Archiv Göppingen, Széchényi Kálmánnak írott levél 2015. okt. 10 

8. Hofmeisters Musikalisch-literarischer Monatsbericht über neue Musikalien, musikalische Schriften und Abbildungen,  
1829-1907, Leipzig 

9. Berliner Tagblatt 21.3.1882; 18.4.1899 

10. Berliner Börsenzeitung 1.5.1886; 11.6.189 

11. Zenészeti Lapok 1866-1873 

 

Képek: 
1.   Magángyűjtemény 

2., 5., 7.  Széchényi Viktor: A Széchényi nemzetség arckép gyűjteménye, Budapest 1924 

3.     Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Budapest 

4.    Az elveszett festmény fényképe 

6.   Über Land und Meer. Allgemeine illustrierte Zeitung Nr.24, 1878  
 

(Kálmán Széchényi) 

So far the name of Imre Széchényi has been familiar only to historians who have been deeply involved in the history of the Austro-
Hungarian Monarchy and the German Empire. The situation has changed for me since I found the extracts from the diary of my great-
grandmother, Countess Mariette Széchényi née Countess Mariette Hoyos (the late wife of Count Dénes Széchényi). Mariette was the 
sister-in-law of Imre Széchényi, and after becoming widowed, she served for a while as the chief lady-in-waiting to Archduchess Maria 
Josepha (the mother of Karl, the last Emperor of Austria and King of Hungary). Mariette used to play Bach’s works on the piano on a daily 
basis, and she also sang Schubert’s, Schumann’s and Mendelssohn’s songs in salons, and occasionally also in public. She wrote down how 
Liszt had taught her some of his own songs. To my great surprise, I learned that Mariette often played with her brother-in-law his four-
hand piano compositions, and that it was her who performed most of his songs for the first time. In the 1920’s, the already 82-year-old 
dame wrote this in her diary: "... I tried to sing once again the songs of my brother-in-law Imre." It was probably then that someone was 
occupied in singing these songs for the last time before their re-discovery. Since then, I have found 100 compositions by Imre Széchényi 
in libraries, archives and private collections, among them 32 songs and 15 four-hand piano works. 

Count Imre Széchényi of Sárvár-Felsővidék was born in 1825 in Vienna. His father Lajos (the brother of István, the famous reformist 
politician), was the only Széchényi formerly known to music history, because Schubert composed music to two of his poems (“Der Flug 

der Zeit“ and "Die abgeblühte Linde"), and he also dedicated to him the song “The Death and the Maiden”. In addition to writing beautiful 

poems, Lajos Széchényi occasionally composed music himself as well. At the receptions he gave in his salon in Vienna with his wife, the 

Austrian Countess Françoise von Wurmbrand, the most famous personalities, artists, politicians and military men of that age turned up, 

such as Grillparzer, Andersen, Liszt, Donizetti, Prince Metternich, Generals Windischgrätz and Jelačić. Count Lajos introduced the young 
Ferenc Liszt in his salon in 1835, and Imre actually might have known Liszt since he was 10 years old. His uncle, István Széchenyi, and 

Liszt knew each other, and they had a close relationship from 1839: they first met in Pressburg (Bratislava), when Liszt – on his journey to 

Pest – spent a couple of days there, and gave two concerts on December 20th and 22nd; even Parliament was adjourned for his sake. They 

made a deep mutual impression on each other already on the occasion of their first meeting. We know from István’s diary that they met 

several times from that time on, and spent a lot of time together especially in 1846, in Pest. Furthermore, on March 23rd 1846, Liszt was 
the guest of István and Lajos Széchényi. Imre's first encounter with Liszt is not documented, but based on the above it is very likely to 

have happened before 1848. 

As Lajos Széchényi was the major-domo of Archduchess Sophie, the mother of Franz Joseph and Maximilian, Imre was brought up at the 

Viennese court - through the function of his father – together with the later emperors of Austria and Mexico. He was taught by private 

teachers, unfortunately there is no information available about his musical education. It is a fact however, that by the age of 20, he 
became a man of great erudition, he composed and played the piano very well, and spoke five languages.  
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At the age of 20, he entered the diplomatic service: first he was accredited to 

Rome, then in 1848 to Stockholm, in 1850-51 to Frankfurt, in 1852 to Brussels 

and Paris, and from the middle of 1854 to St. Petersburg. Count Bálint 
Esterházy, the ambassador there, was discharged due to a serious illness at the 

end of 1857, and from then on Imre Széchényi, at 32 years of age, was the 

acting head of the embassy. In 1860 he was appointed the ambassador to 

Naples, where he became involved in a life-threatening situation when 

Garibaldi surrounded and besieged the fortress of Gaeta, where Imre 
Széchényi had fled with Francesco II, the King of Naples and his wife, the 

queen consort Maria Sofia (the younger sister of Elizabeth, the queen consort 

of Hungary). Famine and epidemic broke out in the fortress, defence was 

difficult, the soldiers would not fight, and Francesco II wanted to abdicate. 

Queen consort Maria, however, was resolute in holding out. She economized 
on the food reserves, tended the wounded, and eventually even took up arms 

herself. Nevertheless, despite all the heroism, the kingdom of Naples fell. 

Subsequently, after a long stay in Rome, Imre rejected acceptance of his 

planned transfer to St. Petersburg in July 1864, and in November he also 

rejected acceptance of undertaking the diplomatic mission to Copenhagen. In 
1865 he was elected as Member of Parliament in the district of Nagymarton, 

and then he interrupted his diplomatic activity and retired to his estate. In 

1878 he became appointed ambassador of the Austro-Hungarian Monarchy in 

Berlin, and served in that position for 14 years. He led the negotiations from 

the Austrian side that concluded in the alliance between the three emperors 

of Europe in 1881 ("Dreikaiservertrag" - League of the Three Emperors), 
concluded between the Austrian and German Emperors and the Tsar), he signed the Berlin Convention on behalf of Franz 

Joseph in 1885 ("Congo-Conference") and the Monarchy's accession to the Mediterranean Treaty ("Mittelmeerabkommen"). In 

addition to many other activities, he contributed significantly to the development of peaceful and friendly relations between the 

Austro-Hungarian Monarchy and Germany. In recognition of his merits, Emperor Franz Joseph made Imre Széchényi a Knight 

of the Order of the Golden Fleece, while Kaiser William II awarded him with the highest Prussian order, the "Black Eagle". 

During his career he not only saw the world, but his network of personal connections became incredibly wide as well, and he 

gained an enormous overview of the arts, including the contemporary European music scene. In Frankfurt he made friends with 

Bismarck, later German Chancellor, in St. Petersburg with Johann Strauss and Mihály Zichy, in Rome with Ede Reményi and 

Ferenc Liszt, with whom the former acquaintance turned into friendship, in Venice with Princess Dolgoruky, in Berlin with 

Emperor Wilhelm - who later visited Horpács - and with the prima donna Marcella Sembrich and the cellist Alfred Grünfeld, in 
Budapest with Ödön Mihalovich, Ferenc Erkel and Albert Apponyi, and in Vienna with the world-famous Hellmesberger 

Quartet, to mention only the most important friendships. 

His career as a composer developed parallel with his diplomatic services. His 

first composition to be published was "Bölcsődal“ (Lullaby), written to a poem 

by Béla Eőry. In 1852 his first polka dances written for piano appeared, and in 
1853 his first three polkas arranged for full orchestra were published. In St. 

Petersburg, he wrote mostly polkas, mazurkas, czardases and waltzes, many of 

which were published in orchestral arrangement as well. In St. Petersburg he 

met Johann Strauss Jr., with whom he spent carefree bachelor years there, and 

they had a life-long friendship. Strauss performed Széchényi's works in several 
of his concerts, and dedicated to him two of his compositions (Op. 215 

"Gedankenflug-Walzer", Op.182 "Széchényi-Marsch"). After an adventurous 

love affair, Strauss had to escape from St. Petersburg, and his affair would have 

ended badly without Imre’s help. 

In the 1850’s Imre Széchényi published a total of 34 dances and marches for 
piano, as well as 15 orchestral dances. His three dances composed for full 

orchestra remained unpublished. We have knowledge of a musical evening in 

Nagycenk in 1855, at the home of the wife of Count István Széchenyi, where 

compositions by the then 30 year-old Imre were played among other works. At 

that time Széchényi's dances were already widespread and popular. As an 
example I mention that in 1856, in Bad Kreuznach, the spa orchestra surprised 

Dénes, Imre's younger brother, by performing Széchényi’s polka dances. Dénes 

himself wrote this about the event: "June 17th 1856, Bad Kreuznach, Hotel 
Oranienhof. On the first day, before breakfast, the band played polka dances 
by Imre. Right on the second day I received a serenade. It turned out that the 
conductor believed me to be the composer of the polkas. When I informed 
him that I was only the composer's brother, he felt disappointed and 
offended". 

4. Gróf Széchényi Imre - 1856 Szentpétervár 

Count Imre Széchényi - 1856 St. Petersburg  

5. Gróf Széchényi Dénes 

Count Dénes Széchényi 
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After the collapse of the kingdom of Naples in 1861, Imre Széchényi served in Rome until 1864, where he had a house and staff at his 
disposal. Liszt's main residence between 1861 and 1870 was in Rome, too. Thus, Imre had the opportunity to further cultivate the 
traditional relationship between the Széchényi family and Liszt. Unfortunately, we have no data available about the early phase of the 
relationship in Rome between Imre Széchenyi and Liszt in the years 1861-64. However, the entries in Mariette's diary in 1864 in 
connection with Liszt, already allow us to come to conclusions about an earlier close relationship. In January 1864, Imre invited his 
younger brother, Dénes, and his family to Rome. They spent five months in Italy altogether, and left for home on May 18 th. Dénes 
travelled with his wife, Mariette, their son Imre (known by his family nickname, Imce), and their staff (governess, lady's maid and 
butler). Imre, "the world's most beloved brother-in-law", was waiting for them at the railway station in Rome with a huge bunch of 
flowers, and then he took them to the house at 59 Via del Babuino, where of course there was a piano in the salon. Imre made his carriage 
available to the family in two, four or five-horse formations, so they could ramble over the countryside. Soon after the family's old friend, 
Odo Russel (later British Ambassador to Berlin, and Baronet of Ampthill from 1879) arrived as well, and Mariette played with him "Imre’s 
charming newly-composed four-handed waltzes". They played a lot of music in Imre’s exquisitely furnished representative house. The 
diary written in German gives an account of four encounters with Liszt. On February 12th 1864, Liszt dropped in unexpectedly at Dénes’s 
for a visit and promised that he would play there on the following Sunday (i.e. February 20th). On March 18th, Liszt and Odo Russell 
visited them for dinner, and they played a lot of music. Odo sang "in a delightful manner". Liszt taught Mariette a couple of his 
“circuitous, unmelodious-rhapsodic songs, which was a tiresome stunt”. It's a pity that we do not know which songs they were, but it is 
interesting how much Liszt's songs sounded unusual and enormously modern in tone at that time, even in a circle of music enthusiasts. 
On April 6th they attended a musical evening where Liszt played. After that evening Mariette remarks: she doesn’t think that Liszt would 
seriously like to become a priest, even though he devotes himself very much to piety – perhaps he would rather like to be appointed papal 
music director. Unfortunately, she doesn’t write down what kind of observation exactly made her draw this conclusion. During their stay 
in Rome they met many times with Ede Reményi as well, who gave great pleasure to the family and to all the numerous guests with his 
violin. For example, on April 27th, a musical evening was held where Reményi "played so captivatingly that his magical melodies and his 
passionate playing went on resounding inside us through half of the night." Mariette also regularly took singing lessons in Rome, and they 
attended several concerts. Pope Pius IX received the entire Széchényi family in a private audience. On April 19th Imre travelled to the 
port of Civitavecchia with the staff of the embassy to bid farewell to Emperor Maximilian and his court, who were to embark in the 
direction of Mexico the following day. 

In the next decade (1865-1875) Imre Széchényi spent most of his time in Hungary. At the end of 1865 he married Countess Alexandra 
Sztáray-Szirmay. Alexandra was a good pianist, she often played with her husband his four-handed compositions. As an excellent hostess, 
she played a major role in the success of the many musical soirées organized by the couple. Her amiable personality charmed their guests. 
She was in correspondence with Liszt as well; she wrote 17 years after the master's death that "the friendship with Liszt is among my most 
beautiful memories.“  Imre composed a lot at this period, but unfortunately only a few of the compositions were published. In 1867, six of 
his songs, written to poems by French poets, were published under the title "Six Romances". The first song of the series, 
"Cendrillon" ("Cinderella") had already been sung by his sister-in-law Mariette on March 13th 1866 at a charity concert in the Great Hall 
of the Redoute in Pest. Two months later she appeared again in Karlsbad, performing songs by Mendelssohn, Schumann and Széchényi at 
a concert where Archduchess Sophie and Archduke Franz Karl were among the audience.  

From January 1870 for four years on, Imre Széchényi gave several musical soirées 
in his salon in Pest (Nádor Street 12). The first soirée in January hosted ninety 
guests, and the programme consisted exclusively of his own compositions. His 
sister-in-law had great success in performing several of his songs. We know from 
Liszt's letter to Princess Carolyne Sayn-Wittgenstein, dated February 1st 1871, 
that he participated in the great musical soirée of Imre Széchényi with Prince 
Konstantin von Hohenlohe-Schilligsfürst (Carolyne's son-in-law) on February 3rd, 
which Széchényi gave “in honour of his own compositions”. Dénes and Mariette 
stayed in Pest in the first half of March 1871. Mariette mentioned two highly 
successful musical evenings in her diary, with the participation of Liszt, Reményi 
and the Hellmesberger String Quartet. The first soirée on March 8th, which was 
held at Imre Széchényi's house, was covered by the press as well. Mariette and 
Richard Pauli sang a selection of songs by Imre Széchényi, while the string 
quartet consisting of Reményi, Plotényi, Spiller and Szuk played his first string 
quartet. This evening also featured the chamber transcription of Liszt’s 
symphonic poem "Orpheus", performed by Liszt and Michalovich on the piano, 
with the participation of Reményi and other instrumental artists. Unfortunately, 
we have no information about the programme of the second soirée featuring the 
Hellmesberger String Quartet. However, we know that the Hellmesbergers 
played Imre's 2nd string quartet at their concert on December 20th in Pest. We also 
know from Liszt's letter and from Legány's book "Ferenc Liszt in Hungary 1869-
1873", that Liszt travelled to Vienna in the company of Imre Széchényi, 
Mihalovich and Reményi on December 26th 1871 for the rehearsals of the first 
part of the oratorio "Christus" and for its performance conducted by Anton 
Rubinstein on December 31st. At the beginning of January Imre introduced Liszt 
to his mother, Françoise Széchényi née Countess Wurmbrand-Stuppach, who 

was to celebrate her 75th birthday on January 21st 1872. Liszt promised to visit her again on the 9th and play the piano to her, but he 
returned to Pest already on January 8th, so he cancelled the visit at the last minute: he only made an excursion to Bratislava for the sake of 
a concert by Bülow on January 19th, otherwise he stayed permanently in Pest. 

6. Gróf Széchényi Imre - Berlin 1878 

Count Imre Széchényi - Berlin 1878 
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Imre Széchényi's musical soirée on February 16th 1872 featured the world premiere of Liszt's wedding music "Epithalamium", written for 

the wedding of Ede Reményi and Gizella Fáy in a performance by Liszt and Reményi. In 1872 Imre’s song "Là bas" (Down there”) was 

published in the supplement of the Apollo magazine. He did not publish any more of the many song compositions of his Hungarian years. 

Several of his songs have come down to us in manuscript without a date, which were probably composed in this decade to poems by 

German romantic poets. The only exception in this group is the French duet "Le rosier", for soprano and pickaxe with piano 

accompaniment. (The pickaxe was a Biedermeyer flute built into a walking-stick.) This is the only duet for this ensemble in music history. 

The duet was composed for home use, and it was played at the time when the families of Imre and Dénes lived together in the castle of 

Horpács (until 1872). Mariette sang, Dénes played the pickaxe and Imre accompanied them on the piano. 

Liszt visited the Széchényi family twice in Horpács, near the city of Sopron. In 1872 he 

spent two weeks there between October 29th and November 10th. On October 29th, he 

wrote to Princess Carolyne Sayn-Wittgenstein: " I forgot to speak to you about Horpács, 
a very pleasant castle, without architectural style, at the end of a settlement. Széchényi 
likes to compare his estate to a ham – the castle lies at the end of the bone. There is a 
chapel here in a very good state, where the chaplain of Count Széchényi officiates every 
day at half past eight. Raiding is not far away – perhaps I'll make an excursion there." A 

week later Mihalovich was also Imre’s guest. They visited together Liszt's birthplace, 

Raiding (Doborján). Liszt's second visit to Horpács was longer, he arrived from Vienna 

on January 15th 1874 and left for Budapest only on February 18th. During his stay in 

Horpács he composed his melodrama "The Dead Poet's Love" to the poem by Mór Jókai. 

During his stay he gave a concert in Sopron on February 12th. He wrote about it to 

Carolyne l on February 18th: "The journal of Oedenburg reported to you about the 
concert, which was very successful. [....] The members of the Esterházy and the 
Széchényi families were very friendly towards me. Madame Dönhoff [née Princess Di 

Camporeale] spent some hours in Horpács at the invitation of Imre Széchényi, and she 
came to the concert in Sopron with Lenbach [a German painter] and Mr Wartenegg."  
At the end of January Dénes and Mariette joined the company, they spent a week in 

Horpács. "Mariette was swimming in music"  – Liszt wrote about her to Carolyne: "Lady 
Mariette is very charming, vivacious and good-humoured. She can sing wonderfully, 
especially several songs composed by Imre, her brother-in-law – and her husband loves 
her." Albert Apponyi and Ödön Mihalovich were invited as well, and the whole 

company played music together, and their friendly relationship intensified very much. 

Liszt himself reported about it to Carolyne on March 8th 1874 from Pest: "Our close 
friendship with Apponyi and Mihalovich is growing stronger. They visit me every day, 
and since we were at Horpács at the Széchényis, we have been calling ourselves ’the 3 from Horpács’! " Liszt had a bit of annoyance in 

Horpács though as well, and Imre Széchényi’s help was needed again to avoid a female pursuer as in the case of Strauss in St. Petersburg. 

Legány writes in his book "Ferenc Liszt in Hungary 1874-1886" about this indeed unexpected scandal in the idyllic environment of 

Horpács: "Hortense Voigt from Weimar took the unsuspicious Liszt unawares at mass. She had been developing the idea in her mind as an 
obsession that it was her who would bring the happiness of marriage to Liszt. Liszt led her immediately to the sacristy, leaving her with 
the priest, and locked himself in his room. But the lady lurked around the castle for four or five days, until eventually even Széchényi had 
enough of her. Then she went to Budapest, staying in hotels ... she pretended to be Liszt's wife everywhere. ... [Liszt] could only set the 
indifference of great men regarding the bad reputation it gave." 

On January 12th 1873, Liszt played for the first time his composition "Introduction and Hungarian March" in Budapest, which is the 

transcription of an unpublished four-hand march by Imre Széchényi that has come down to us in manuscript. At his concert on March 

21st 1873 in the Redoute in Pest, Liszt included two songs by Széchényi in the programme ("Lebensglück" and "Waldeinsamkeit") 

performed by Countess Irma Csáky Semsey. Unfortunately, the music of "Lebensglück" is lost. 

Imre Széchényi actively supported Liszt in the implementation of the Budapest Music Academy project. In 1873 he took on chairing a 

subcommittee of seven members as part of the "Enquète Musikhochschule in Budapest". The other six members of the subcommittee were 

Ferenc Erkel, Kornél Ábrányi Sr., Ferenc Liszt, Robert Volkmann, Hans Richter and Ede Bartay. 

Between 1875 and 1878 Imre Széchényi travelled abroad a lot again. He often stayed in Venice. He kept on composing a lot, but since he 

did not publish anything, all his works performed in Venice were lost. We know from Mariette that in January and February 1876 he 

gave several concerts with rich programmes from his own works in the palace of Princess Maria Dolgoruky in Venice. The highlight of 

the programmes was a waltz for orchestra. In addition to this, the programmes included eight-hand piano works, songs and duets with 

cello and horn accompaniment. They also met Liszt in Venice, who wrote in his letter to Carolyne on February 17 th 1876: "I have almost 
nothing to say to you about Venice, where I haven’t met anyone but the Széchenyis and half a dozen friends of theirs, who are 
uninteresting for you." On February 7th 1878 Imre gave another concert in Venice with his waltzes for orchestra, this time at the home of 

the Consul, Baron Pilat. On August 19th 1876, he escorted Mariette to Bayreuth where Liszt introduced them to Cosima and Richard 

Wagner. On February 24th 1877, at a musical soirée held at the home of Prince Richard Metternich, the son of the former chancellor, the 

waltzes by Imre Széchényi written for four-hand piano and flute gained splendid success. The four-hand partner of Mariette was the wife 

of Metternich née Paulina Sándor. These compositions are also lost.  

7. Gróf Széchényi Imréné 

Countess Alexandra Széchényi 
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In addition to his manifold diplomatic activities in Berlin between 1878 and 1892, Imre Széchényi kept on composing, and eventually he 

even published some of his works. After a Liszt concert conducted by Bülow on April 27th 1881 Liszt stayed with Imre Széchényi. It was 

probably the last occasion that the two friends met.  

There was always a lot of music during his receptions at the embassy, but of course in these cases he had to take into account the taste of 

the German imperial family and other guests as well. For example Gyula Benczy's gypsy band appeared several times at the embassy, and 

the famous Udl singing quartet from Vienna, Géza Zichy, the left-handed pianist, as well as the violinist Tivadar Nachez and the cellist 

Heinrich Grünfeld were among the musicians who gave concerts there. Széchényi wrote his composition "Berceuse", which was 

published in October 1887, particularly for Grünfeld. We also know about a soirée that featured only his own works in front of an invited 
audience of world-famous connoisseurs of music and theatre musicians. Mariette wrote about this event in her diary in May 1886: "The 
audience of 50-60 people was thrilled by Imre's waltz-suite. I was the only amateur performer; all the others on the podium were 
professional musicians. I sang in French, in German, with and without the accompaniment of a cello. It was a splendid success, which was 
very flattering, as there were such celebrities among the competent judges as Klindworth, Marianne Brandt, Artôt, Strauss, etc." 
Unfortunately, we do not know the programme of the evening. Who were these personalities? There is no need to introduce Johann 
Strauss. Karl Klindworth was a pupil of Liszt, and at that time a famous German composer and conductor. Marianne Brandt was a 

contralto at the Court Opera in Berlin (and also an excellent performer of many Liszt works). Désirée Artôt was another singer, who met 

with success in Brussels, at the Grand Opera in Paris, at the Scala in Milan and in Berlin; Tchaikovsky fell in love with her, but the 

planned marriage came to naught. The newspapers in Berlin also reported on a couple of public concerts where one or another 

composition by Imre Széchényi was in the programme. We know from there that on May 5th 1886 Paul Kalisch and Maria Theresia 
Renard sang Széchényi’s songs at the royal theatre. On June 11th 1890 Marcella Sembrich, the star singer from the Metropolitan Opera, 

sang the orchestral song "Amor soreno" as an encore in the Kroll Opera, which was not only composed by Imre Széchényi, but he wrote 

the lyrics as well. In April 1891 pianist József Weisz played the "Hungarian Festive March" by Imre Széchényi in his own arrangement. In 

December 1887 six four-hand piano works by Imre were published: the "Hungarian Festive March", the "Hungarian Fantasy", a czárdás 

and three waltzes, followed by two other Széchényi songs in August 1889 ("Waldeinsamkeit", "Ja, Winter war es"). He published his last 

six songs in January 1892. The fifth song, "Lieto amor" is probably a version of the aforementioned "Amor soreno", with piano 
accompaniment instead of the orchestra. 

Imre Széchényi retired in the autumn of 1892, and from that time on he lived on his estates which he managed. He modernized the 

estate, founded a famous dairy farm by importing cows and a bull from Switzerland. He sold his pure-bred bulls with great profit. He 

owned the highest quality dairy farm in the county. His nursery-garden was famous as well, he delivered fruit tree grafts to the whole of 

Europe. In addition to this, of course he composed as well, but he never published the compositions. His last work has come down to us in 
manuscript with the remark "Our Last Summer Waltz in Horpács 1894". 

From 1897 he suffered from an incurable disease of the nerves. His death was eventually caused by pneumonia. He died in Budapest on 

March 11th 1898. 

Since their rediscovery, Imre Széchényi's compositions have been played more and more frequently in European concert halls. Salzburg, 

Munich, Budapest, Vienna, Bratislava, Bologna etc. have been among the venues so far. In 2016, works by him were played in 20 
concerts, and a song concert was broadcast by the Hungarian Radio Bartók as well. In 2014 the first CD was published: selected works by 

him with the title "Imre Széchényi: Forgotten Compositions" issued by Hungaroton. Two other CD recordings have already been made, 

and will be released in 2017. One of them features 22 songs issued by MDG, which means that together with the Hungaroton CD all songs 

composed by Imre Széchenyi will be available on records. The other CD will include all his orchestral polka dances issued by Naxos. 
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Sziklavári Károly 

A virtuóz pályaszakaszát élő Liszt Ferenc több alkalommal is ellátogatott szülőhazájába 1839-40, majd 1846 folyamán. Jelen sorok szerzője 
terjedelmes dolgozatot szentelt az 1846. évi eseményeknek (Dömötör Zsuzsa – Kovács Mária – Mona Ilona – Sziklavári Károly: Liszt 
Ferenc utazásai a reformkori Magyarországon. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2015), ám időközben sikerült nyomára bukkannia 
néhány olyan további dokumentumnak, amelyek teljesebbé és pontosabbá teszik a könyvben olvasható krónikát. Valamennyi kiegészülés 
a Wiener Allgemeine Musikzeitung 1846. évi számainak köszönhető. Legfontosabbak az alábbiak: 

Liszt Ferenc április 29-én érkezett első alkalommal Pestre abban az évben. Miután beköltözött az Angol Királynő Szállóba, késő esti 
szerenád hangzott fel tiszteletére az épület előtti téren, a Nemzeti Színház együtteseinek közreműködésével – s más, a könyvben már 
említett források szerint a Hangászegyesület, valamint az énekiskolai növendékek bevonásával –, Erkel Ferenc vezényletével. Műsora az 
alábbi volt: 

 Erkel Ferenc: Hunyadi László – nyitány; 

 Thern Károly: Üdvözlő Liszt Ferenchez (Garay János 1845. évi versére írt férfikar); 

 Erkel Ferenc: Bátori Mária – nyitány; 

 Johann Grill pesti karmester négyszólamú kórusműve (vélhetően a Cantate für 4 Männerstimmen zu Franz Liszt’s Empfang, amely a 
hazalátogató művész 1839. december 23-ai pesti fogadtatásakor hangzott föl első alkalommal). 

— 

1846. május 7-én Szepessy Ferenc polgármester fölkereste Lisztet, átnyújtva számára a pesti díszpolgárságáról kiállított oklevelet. (A város 
közgyűlése még 1840. január 8-án választotta díszpolgárává a művészt.) 

— 

1846 tavaszi, pesti tartózkodásakor Liszt – több kisebb föllépése mellett – hat meghirdetett, nyilvános hangversenyt adott a városban. 
Forráshiány miatt eddig igencsak szűkös ismeretekkel rendelkeztünk a május 10-i szólóhangverseny programjáról, ám a Wiener 
Allgemeine Musikzeitung közlése alapján – fölhasználva a pesti Der Ungar (május 12) már korábban ismert beszámolóját is – immár 
teljesnek tűnik a műsorrekonstrukció (a ráadás kivételével, amelyről egyik cikk sem tudósít). A május 10-ei koncert az ötödik volt a hat 
meghirdetett hangverseny sorában. A Redoute termében került rá sor: 12 órakor, a pesti-budai jótékony nőegylet pénzalapjának 
gyarapítására, s az alábbi műsorral: 

 Theodor Kullak: Paraphrase du 4me Acte de ‘Dom Sébastian’ Op. 31 (Lisztnek dedikált mű); 

 Schubert-Liszt: Das (Zügen) Sterbeglöcklein (LW A109/3), A pisztráng (LW A109/6); 

 Liszt-Thalberg-Pixis-Herz-Czerny-Chopin: Hexaméron (LW A41); 

 C. M. v. Weber: Felhívás keringőre Op. 65. 

(Minderről a Wiener Allgemeine Musikzeitung 1846. május 16-i számában olvashatunk.) 

— 

Július 21-én Liszt elindult Bécsből Zágráb felé. Útközben, majd a visszaút során ugyanúgy, néhány napot a népszerű üdülőhelyen, 
Rohicsfürdőn töltött el (ma: Rogaška Slatina, Szlovénia). A Wiener Allgemeine Musikzeitung augusztus 4-i közlése nyomán vált 
egyértelművé, hogy augusztus 1-én előbb visszatért Bécsbe, ahonnan másnap utazott tovább Sopronba (s augusztus 3-án adta ottani 
szólóestjét).         
         — 

Szeptember 27-én, este 7 órakor, a kőszegi bálházban lépett föl a művész. A hangversenynek két további közreműködőjéről tudunk 
(akikhez hozzá kell még vennünk zongorakísérőjük / -kísérőik azonosítatlan személyét is, de az sem zárható ki, hogy Liszt maga látta el a 
kíséretet). Az est programjáról – korábbi ismereteink bővüléseként – a Wiener Allgemeine Musikzeitung szeptember 19-i és október 1-i 
számai alapján sikerült új információkat nyernünk: 

1) Liszt: Réminiscences de Norma [Bellini] (LW A77); 

2) Adagio és Rondo Bériot 3. hegedűversenyéből (Op. 44), előadta Langhammer Antal, a Kőszegi Zeneegyesület első tanítója; 
Liszt: Marche funèbre de Dom Sébastien [Donizetti] (LW A108); 

3) Liszt: Tarantelle di bravura d’après la tarantelle de La muette de Portici [Auber] (LW A125); 

4) Carl Gottlieb von Reissiger két dala: „zongorakísérettel énekelte dr. Schmidt Auguszt úr, a Kőszegi Zeneegyesület tiszteletbeli 
karnagya” (s habár a dalok azonosítatlanok, megemlítendő, hogy szeptember 17-én, egy bécsi estélyen, Reissiger Die beiden 
Grenadiere c. dala [Op. 95, No. 1] hangzott fel Liszt zongorakíséretével, melynek azonossága így elképzelhető a Kőszegen elénekelt 
dalok egyikével); 

5) azonosítatlan Chopin-etűdök; 
„Magyar dallamok, szerzé […] Liszt Ferencz úr”. 

Az idézetek a műsorlapról származnak (Városi Múzeum, Kőszeg). Ráadásról – melyet joggal feltételezhetünk – a kőszegi hangverseny 
esetében sincs konkrét tudomásunk. 

— 

* Sziklavári Károly jelen írása, amint azt elöljáróban meg is írja, a 2015. őszén az Eötvös József Könyvkiadó által megjelentetett  
Liszt Ferenc utazásai a reformkori Magyarországon című könyvben olvasható tanulmány kiegészítése újabb dokumentumokkal.  
A hivatkozott könyvről lapunk 2015. novemberében megjelent 22. számában tettünk közzé ismertetést, magyarul a 9., míg angolul a 10. 
oldalon. 
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(Károly Sziklavári) 
 

Ferenc Liszt, who was living the virtuoso period of his career, visited his homeland several times in 1839-40 and in 1846. The author of 
the present article dedicated an extensive publication to the events of 1846 (Zsuzsa Dömötör – Mária Kovács – Ilona Mona – Károly 
Sziklavári: Ferenc Liszt’s travels in Hungary in the Reform Era. Eötvös József Publishing House, Budapest, 2015), but in the meantime he 
has struck upon some further documents, which make the chronicle in the book more complete and accurate. All the additions are based 
on the 1846 issues of the Wiener Allgemeine Musikzeitung. The most important among them are the following: 

Ferenc Liszt arrived in Pest for the first time on April 29th in that year. After he had moved in to the Hotel Angol Királynő, a late night 
serenade resounded at the square in front of the hotel to honour him, with participation of the ensembles of the National Theatre – and 
according to other sources already mentioned in the book, the Association of Musicians and students of the Singing School joined as well 
– conducted by Ferenc Erkel. The programme was as follows: 
 

 Ferenc Erkel: Hunyadi László – overture; 
 Károly Thern: Salutation to Ferenc Liszt (a men’s choir work composed for János Garay’s poem from 1845.); 
 Ferenc Erkel: Bátori Mária – overture; 
 A choir work by Johann Grill, a conductor in Pest, for four parts (presumably the Cantate für 4 Männerstimmen zu Franz Liszt’s 

Empfang, which had been performed for the first time at the reception of the musician upon his first visit to his homeland, on 
December 23rd 1839.) 

— 

On May 7th 1846 Mayor Ferenc Szepessy visited Liszt, handing him over the diploma of his freemanship of Pest. (The general assembly of 
the city had elected the musician as freeman still back on January 8th 1840.) 

— 

During his stay in Pest in the spring of 1846, Liszt gave – in addition to several minor appearances – six advertised public concerts in the 
city. In lack of sources so far we scarcely had any information about the programme of his solo concert on May 10th, but based on the 
publication in the Wiener Allgemeine Musikzeitung – and using the already previously known report in Der Ungar (May 12th) in Pest as 
well – the reconstruction of the programme now seems to be complete (with the exception of the encore, which is not reported in either 
article). The concert on May 10th was the fifth in a row of the six advertised recitals. The venue was the chamber of the Redoute: at 12 am, 
for the benefit of the financial funds of the Women’s Charity of Pest-Buda, and the program was the following:  
 

 Theodor Kullak: Paraphrase du 4me Acte de ‘Dom Sébastian’ Op. 31 (a composition dedicated to Liszt); 
 Schubert-Liszt: Das (Zügen) Sterbeglöcklein (LW A109/3), The Trout (LW A109/6); 
 Liszt-Thalberg-Pixis-Herz-Czerny-Chopin: Hexaméron (LW A41); 
 C. M. v. Weber: An invitation to a waltz Op. 65. 
 

(All this was published in the May 16th 1846 issue of the Wiener Allgemeine Musikzeitung.) 

— 

Liszt left Vienna for Zagreb on July 21st. On his way there and than on his way back as well, he spent a couple of days at the popular 
holiday resort of Rohicsfürdő (today: Rogaška Slatina, Slovenia). The publication of the Wiener Allgemeine Musikzeitung on August 4th 
makes it obvious that on August 1st he first returned to Vienna, from where he left for Sopron the next day (and gave a solo recital there 
on August 3rd.)        — 

On September 27th at 7 pm, the musician appeared at the ball house in Kőszeg. We know about two more participants at the concert (and 
we should include the unknown person(s) of their piano accompaniment, although it is also possible that Liszt himself accompanied 
them). We now have previously unknown further information about the programme of the evening, based on the issues of September 19th 
and October 1st of Wiener Allgemeine Musikzeitung: 
 

1) Liszt: Réminiscences de Norma [Bellini] (LW A77); 

2) Adagio and Rondo from Bériot’s 3rd violin concerto (Op. 44), performed by Antal Langhammer, the first teacher of the Musicians’ 
Association in Kőszeg; 
Liszt: Marche funèbre de Dom Sébastien [Donizetti] (LW A108); 

3) Liszt: Tarantelle di bravura d’après la tarantelle de La muette de Portici [Auber] (LW A125); 

4) Two songs by Carl Gottlieb von Reissiger: “sung by dr. Auguszt Schmidt, the honorary choir master of the Musicians’ Association 
in Kőszeg” (and though the songs are not identified, it is worth mentioning that on September 17th, on a soirée in Vienna, 
Reissiger’s song Die beiden Grenadiere [Op. 95, No. 1] was on the programme with the piano accompaniment by Liszt, which 
makes it possible that it was also one of the songs performed in Kőszeg); 

5) Unidentified Chopin-etudes; 
“Hungarian melodies composed by […] Mr. Ferencz Liszt”. 

 

The quotes are from the programme leaflet (City Museum, Kőszeg). About an encore – which we may rightly presume – we have no 
concrete knowledge in case of the concert in Kőszeg either.  
 

* The present article by Károly Sziklavári, as he also mentions it by way of introduction, is an addition to the study published in the book 
“Ferenc Liszt’s travels in Hungary in the Reform Era” issued in the autumn of 2015 by the Eötvös Publishing House, based on newly 
researched documents. You can find a review about the referred book in our issue No. 22. in November 2015, on page 9 in Hungarian, and 
on page 10 in English. 
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Az alábbi tanulmány hosszabb, részletezőbb verziója 2013-ban az Amerikai Liszt Társaság, 2014-ben az Angol Liszt Társaság lapjában 

jelent meg (Journal of the American Liszt Society Vol. 64, 5-18. p.; The Liszt Society Journal Vol. 39, 2-15. p.). Különleges újdonsága miatt 

azonban érdemesnek tartottuk lapunk olvasóival is megismertetni. Az általunk közölt, kissé rövidített, revideált, új illusztrációkkal és a 

fordító (Eckhardt Mária) néhány új jegyzetével ellátott szöveg a brit Liszt-kutató szerző, William Wright jóváhagyásával kerül kiadásra. 

[1] 

(William Wright) 

„Ha csak a puszta tényeket vesszük sorra, már akkor is könnyen az a vád érhet bennünket, hogy elszaladt a fantáziánk.”[2]  

E tanulmány fő célja, hogy először publikáljon elsőrendű forrásanyagot Liszt 

1847 nyarán Ázsiába tett utazásáról: elbeszélje kirándulását és az azt követő 

tartózkodását lengyel menekültek Konstantinápolytól mintegy harminc 

kilométerrel keletre fekvő erdei településén. Az elbeszélés Lady Harriet 

Kavanagh-től, Liszt ír útitársától származik.[3] Öt évvel Liszt látogatása előtt, 

Törökország beleegyezésével Adam Czartoryski herceg „Lengyel Telep”-et 

hozott létre gyakorló terepként menekült lengyel katonák számára, akik Varsó 

1831-es orosz megszállását kívánták visszafordítani.[4] Neal Ascherton szerint 

„az első 12 telepes család […] olyan katonák – főként tisztek – voltak, akik 1830

-ban harcoltak, és családjaikkal külföldre menekültek.”[5] Mindeddig nem jelent 

meg részletesen alátámasztott beszámoló arról a két hétről, amelyet Liszt június 

28-a, a konstantinápolyi Orosz Nagykövetségen adott koncertje után az 

ottomán fővárosban és környékén töltött.[6] És talán soha nem is jelenhetett 

volna meg, ha nem döntöttem volna úgy, hogy a skót zongoraművész és 

zeneszerző, Frederic Lamond Liszt-tanítvány életéről végzek kutatásokat.[7] 

 

Lady Kavanagh naplójának felfedezése 

Mivel a skót muzsikusnak szülővárosában, Bridgetonban töltött éveit (ez a hely 

akkoriban egy falu volt Lanarkshire-ben, ma Glasgow egyik kerülete) szerettem 

volna jobban átlátni, mint amennyit ő maga közölt az emlékirataiban, többet 

akartam tudni azokról, akik fiúként ismerték: szüleiről, rokonairól, s különösen 

„a család egyik barátjáról, a közismert általános orvosról, Doktor John 

Burnsről.”[8] Glasgow város egyik legfontosabb folyóirata, a The Bailie 1904-es 

évfolyamának „Men You Know” [„Ismert emberek”] rovatában találtam egy 

cikket a doktorról. Nagy meglepetésemre ezt olvastam benne: „Konstantinápolyban a doktort bemutatták Lisztnek, a nagy zongoristának 

és Mr. Kavanaghnak, a kar- és lábnélküli ír M. P.-nek [Member of Parliament = országgyűlési képviselő], s velük együtt vaddisznó-

vadászatra ment a Fekete-tenger mellékén.”[9] Kezdeti reakcióm erre a teljesen bizarr állításra hitetlenkedésből rövidesen elbűvöltséggé, 

majd olthatatlan vággyá változott, hogy mindent megtudjak a komolyan fogyatékos Mr. Kavanaghról, az Ír Parlament tagjáról és Liszttel 

való kapcsolatáról.  

 

1. „[…] une assez longue excursion en Asie.” Serge Gut & Jacqueline Bellas ed.: Correspondance Franz Liszt - Marie d’Agoult, ed., Paris: Fayard 2001  
(a továbbiakban: CLMA), 1177. p.  

2. Alan Walker: Reflections on Liszt, Ithaca & London: Cornell University Press 1983, XIV. p. Magyarul: Liszt reflexiók, ford. Fejérváry Boldizsár, 
Budapest: l’Harmattan 2015, 12. p. 

3. Lady Harriet Margaret Le Poer Kavanagh (1799-1885) Richard le Poer Trench, Clancarty 2. hercegének leánya volt. Ő lett a második felesége Thomas 
Macmorroguh Kavanagh (1767-1837) politikusnak, aki közvetlenül Leinster régi katolikus királyaitól származott. Lady Kavanagh azonban hű tagja 
volt az „Established Church of Ireland”-nak, jótékony segítője a helyi falusi közösségeknek; a csipkeverés meghonosításával („Borrisi csipke”) sok 
szegény nőnek adott kenyeret a kezébe. 

4. Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861) herceg, lengyel hazafi, korábban II. Sándor cár külügyminisztere. A róla elnevezett „Adamkoj” („Ádámfalva”),  
a Liszt által meglátogatott „Lengyel Telep” gondnoka Wladyslaw Zamoiski (1803-1861) gróf volt, az 1830/31-es felkelés hőse, Czartoryski unokaöccse 
és segítőtársa a lengyel száműzöttek ügyében. 

5. Neal Ascherton: „The Broader Picture / The Poles who didn’t go home” [A szélesebb kép / A lengyelek, akik nem mentek haza], The Independent 
(1992. július 26), 1-5. p. 

6. Liszt 1847. június 8-án a romániai Duna-deltában fekvő Galacból érkezett Konstantinápolyba. Július 16-án indult vissza ugyanonnét Galacba, ahová 16
-án érkezett meg. Mintegy öt hétnyi tartózkodásáról az ottomán fővárosban és környékén mindeddig igen sporadikus híradásokkal rendelkeztünk (a 
ford. jegyzete). 

7. Frederic Lamond (1868-1948) visszaemlékezéseit felesége adta közre, ld. Irene Triesch Lamond ed.: The Memoirs of Frederic Lamond, Glasgow: 
Maclellan, 1949 (a továbbiakban: LMFL), 18., 110. és 111. p. 

8. John Burns (1816-1910) volt a legidősebb gyakorló orvos Skóciában: élete utolsó két esztendejéig gyakorolta a mesterségét. 

9. The Bailie, 1904. január 13, 1. p. Ugyanez a forrás megjegyzi: „1847-ben őt [Burns-öt] választották ki, hogy egy helyi malomtulajdonos fiát elkísérje az 
akkoriban ’A Nagy Túrá’-nak nevezett útra.” 

Lady Kavanagh 
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Az internet, mint mindig, pótolhatatlan kutatási segédletnek bizonyult. A „Glasgow Digital Library” „Who’s Who in Glasgow in 1909” 

rovatában a doktor rövid életrajza megerősítette a Burns/Liszt találkozót és ázsiai vadászatukat: „Mintegy háromnegyed századon át Burns 

of Brigton [Bridgeton] az egyik legismertebb név volt Glasgow orvosai között, és maga Dr. Burns több különös történet tárgya és 

elbeszélője volt, mint valószínűleg bármelyik kortársa.” Miután megszerezte orvosi és sebészi diplomáját 1846-ban, „külföldi utat 

engedélyezett magának, amelynek során medvevadászaton vett részt Liszttel a Fekete-tenger mellékén.”[10] 

Kutatásom további fejleménye a 2004-es kiadású The Oxford Dictionary of National Biography-ban a fogyatékos „Mr. Kavanagh” 

következő ismertetése volt:  

Arthur Macmorrough Kavanagh (1831-1889), politikus, szül. Borris House, Carlow megye. […] Thomas Kavanagh és második neje, Lady 

Harriet Margaret Le Poer Trench […] második fia erősen alulfejlett karokkal és lábakkal született, […] de fékezhetetlen elhatározással és 

kitartással győzedelmeskedett testi nehézségein, és csaknem mindent legalább olyan jól, vagy még jobban megtanult, mint az ép testűek. 

Csináltatott egy olyan mechanikus széket, amellyel mozogni tudott a szobában. Széles mellkasa volt, de keresztezni tudta előtte a 

karcsonkjait, amelyeket hosszas gyakorlással olyan hajlékonnyá, erőssé és érzékennyé tett, hogy a gyeplőt köréjük tekerve, ugyanolyan jól 

tudott egy lovat irányítani, mintha a gyeplő az ujjai között lett volna. […] Amikor lovagolt, egy szék-nyereghez volt szíjazva, kutyákkal 

vadászott, és ugyanolyan merészen ugratott át kerítéseken és falakon, mint bárki más. Tapasztalt horgász is volt, és jó lövész. […] 

Édesanyjával utazásokat is tett […] Egyiptomban […] és Kisázsiában.”[11] 

Marie d’Agoult-nak írt 1847. július 17-i levelében Liszt megemlített egy „elég hosszú kirándulást Ázsiában”, amelyet a lengyel hazafi, 

Ladislas Zamoiski társaságában tett meg.[12] Ez felvetette bennem a lehetőséget, hogy Burns és Kavanagh Liszt és Zamoiski társaságában 

utazhatott Ázsiában. Visszatértem a számítógépemhez, és begépelvén a keresőmbe: „Liszt Constantinople Asia 1847”, az alábbi jelent meg 

a képernyőn: „Polonezkoy vagy Adampol kis falu Isztambul ázsiai részén. […] Adampol krónikáiban olyan hírességek látogatásairól 

vannak feljegyzések, mint Liszt Ferenc (1847), a francia író, Gustave Flaubert (1850) […] és Angelo Roncalli [érsek], a későbbi XXIII. 

János pápa (1941).”[13] 

Arthur Kavanagh és Liszttel, Zamoiskival vagy Burns-szel való esetleges kapcsolatai ügyében kutatásaim kiegészítésére 2009. február 9-én 

telefonkapcsolatba léptem Mr. Andrew Kanavagh-gel, a politikus egyik közvetlen leszármazottjával. Megkérdeztem tőle, hogy őse, Arthur 

Kavanagh járt-e vaddisznó-vadászaton a Fekete-tenger mellékén egy John Burns nevű, glasgowi születésű orvossal. Másnapi válasza ez 

volt: 

„Ükapám, Arthur, 1847-ben édesanyjával [Lady Kavanagh-gel] utazott. Az anyától van egy július 14-i vázlatrajzunk ’Castles of Genoa at 

the entrance of the Black Sea from the hills of Therapia’ [’Genoa kastélyai a Fekete-tenger bejáratánál, Therapia hegyeiről nézve’] címmel. 

Így hát [ükapám] akkoriban ott járt, és meg is vannak a naplói, amelyeket átnézhetek […]”  

Kavanagh még ugyanaznap megtalálta és átnézte a „Lady Harriet Kavanagh’s Journal of a tour in the Middle East including 

Palestine” [Lady Harriet Kavanagh naplója egy utazásról a Közel-Keleten, beleértve Palesztinát] című kiadatlan útinapló 180 oldalas, a 

Borris House-ban őrzött második kötetét, amely arról az utazásról tudósít, amelyet a hölgy huszonhat útitársa kíséretében Egyiptomtól 

Konstantinápolyig tett meg 1847-ben.[14] A társaság kairói indulásáról még a sajtó is hírt adott.[15] Naplója 41. oldalán, június 5-én a Lady 

megemlíti, hogy Jeruzsálemben találkozott Zamoiski gróffal és egy goromba skót doktorral meg annak a tanítványával, egy másik skóttal. 

A doktor a már említett John Burns volt, aki egy jeles üzletember személyes orvosaként vett részt a „Grand Tour”-on. A napló további 

vizsgálata felfedte, hogy Lady Kavanagh jelen volt Liszt 1847. június 28-i hangversenyén Perában az Orosz Nagykövetségen. A 

továbbiakban az is kiderült, hogy Zamoiski gróf javaslatára együtt látogatták meg a lengyelek ázsiai kolóniáját, és Liszt egy vadászaton is 

részt vett az urakkal. Ez meglepőnek tűnhet, de egy másik forrásból, Zichy Géza gróf Emlékeim című, magyarul és németül is kiadott 

munkájából kiderül, hogy Liszt nem ekkor hódolt először ennek a tevékenységnek. 

„Budapest, 1876. december 26-án: Liszt és Augusz báró nálunk ebédeltek. Ebéd alatt elmondta Liszt, hogy mint gyermek, ő is eljárt 

vadászatokra. Beethoven is vadászember volt, de rendkívül veszedelmes vadász, mert mindég és mindere lőtt s ennek folytán valóságos 

réme lett vadásztársainak. ’Amikor egyszer herceg Esterházynál ebédeltem, – folytatá Liszt, – a herceg elbeszélte nekem Beethoven 

néhány vadászkalandját s odafordúlva egyik öreg vadászához, a legkomolyabban kérdezé: «Ön abban a szerencsében részesült, hogy 

Beethoven úrtól sörétlövést kapott?» «Parancsára kegyelmes uram! Mai napig is hordom néhány sörétjét legszentebb emlék gyanánt.»  

A herceg szigorúan kérdezé: «Hol?» «Engedelemmel legyen mondva. – felelé, – lent, hol a hátam végződik!»”[16] 

 

10. „Who’s Who in Glasgow in 1909”, <gdl.cdlr.strath.ac.uk./eyrwho0349.htm>. 

11. The Oxford Dictionary of National Biography, Oxford: Oxford University Press 2009, Vol. 30, p. 920 és Donald McCormick: The Incredible Mr. 
Kavanagh, New York: Devin-Adair Co. 1961. 

12. „Deux personnes que j’ai eu grand plaisir à y retrouver, c’est E. Boré – et le Comte Zamoisky (Ladislas) avec lequel j’ai fait une assez longue excursion 
en Asie. Vous savez que le Cte L. Z. est la tête de l’Émigration polonaise à Paris.” [„Két személy volt, akiket ott nagy örömömre viszontláttam: E. Borét 
– és Zamoisky (Ladislas) grófot, akivel egy elég hosszú kirándulást tettem Ázsiában. Mint tudja: L. Z. gróf a párizsi lengyel emigráció vezetője.” Ld. az 
1. jegyzetet. 

13. „Istanbul – Polonezkoy / Polish culture – Polonezkoy”, http:///www.polonezkoy.com/culture.html.  

14. A napló első kötetét, amely az utazás 1846. október 1 és 1847. május 6 közötti szakaszáról számol be, a National Library of Ireland (Dublin) őrzi, míg a 
második kötet a család tulajdonában, a Borris House-ban található. 

15. The Times, 1847. március 23, 6. p. 

16. Zichy Géza gróf: Emlékeim. Második kötet, Budapest: Franklin-Társulat 1913, 29. p. 

http://www.polonezkoy.com/culture.html
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Liszt „ázsiai kirándulása” 

Amikor a romániai Galac kikötőjéből Liszt kétnapos gőzhajón 

való utazás után június 8-án megérkezett Konstantinápolyba, 

csaknem azonnal megjelent audiencián Abdul-Medzsid 

szultánnál a Csiragan palotában, ahol két alkalommal is 

játszott.[17] 

Igen valószínű, hogy Liszt több éjt töltött Buyukderében, egy 

faluban a Boszporusz nyugati partján,[18] tizenkét 

mérföldnyire az ottomán nagyvárostól, ahol a Franchini-

család vízparti yali-jában vendégeskedett már azt megelőzően 

is, hogy ott június 18-án hangversenyt adott.[19] Liszt Tasso 

vázlatkönyvéből[20] megtudjuk, hogy Liszt Buyukderében, 

június 14-15-én írta át Giuseppe Donizetti Marche du Sultan 
Abdul Mehjid című indulóját (LW A137), és ugyanott, 

ugyancsak június 15-én fejezte be a „Cujus animam” tenor ária 

zongoraátiratát Rossini Stabat Materéből (LW A141).[21] Mivel 

a Franchini-klán több Buyukderében élő tagja jelentős 

befolyással rendelkezett nemcsak az orosz nagykövetségen, de 

1816-tól az ottomán udvarban is, lehetséges, hogy Liszt ebből 

a faluból tette a másik ismert kirándulását a Boszporuszon át Ázsiába, ahol a mai Üszküdar mellett a török tábornok és államférfi, Fethi 

pasa „Rózsaszín Yali”-jában játszott.[22] A Franchini-testvérek, Antoine és Francis, akik velencei konzulként kezdték pályafutásukat, 

francia védelem alá kerültek mint „kiváló kémek Perában”, mielőtt Francis át nem tért a város orosz kémszolgálatába, amelyben 1816-tól 

legalább 1829-ig működött.[23] 

Liszt azonban viszonylag szabad maradt a politikától, és elfogadta a meghívást, hogy játsszék a Franchini-yaliban 1847. június 18-án, tíz 

nappal később pedig az Orosz Nagykövetségen; játszott továbbá Carolina Dantan, Testa bárónője (1795-1888) otthonában is, aki „a Dantan 

dinasztia egyik sarja” volt, megözvegyült második felesége Gaspar Testának, az Ottomán Holland Nagykövetség rezidens hivatalnokának, 

Hollandia első örökös bárójának.[24] Liszt valószínűleg még szintén erdei tartózkodása előtt járt Alexander Kommendinger 

zongorakészítőnél Perában, a Nurüziya utca 19-ben is, ahol Ernani-fantáziáját felvázolta.[25] 

Dmitri Yerofeevich Osten-Sacken (1792-1881), aki 1847-1853 között katonai hírszerző volt Konstantinápolyban, valószínűleg hallotta 

Liszt fellépését az Orosz Nagykövetségen, mielőtt meghívta volna, hogy néhányszor játsszék Elisabethgradban a színházban, három 

hónappal később.[26] A Franchini-család egy másik tagja, „Franchini tábornok” lett Osten-Sacken utódja katonai ügynökként az ottomán 

fővárosban, mielőtt az orosz hadsereg dandártábornoka lett.[27] 

Míg Liszt „jó karban tartotta orosz kapcsolatait” (akárcsak Londonban 1841-ben), később sikerült ugyanolyan erős, titkos kapcsolatot 

fenntartania a Keleten tartózkodó lengyel száműzöttekkel. Varsó 1831-es eleste után számos kiváló lengyellel barátkozott össze Párizsban, 

köztük Chopinnel, Adam Mickiewicz költővel, a nagy hazafi Wojciech Grzymalával és számos, Lengyelországból elmenekült jelentős 

alakkal. Közeli barátja volt a patrióta Maria Nesselrode Kalergisnek, Karl Nesselrode orosz kancellár unokahúgának, s briliáns diplomáciai 

húzás volt az az elhatározása, hogy neki ajánlja 1847-es Ernani-fantáziáját, amelyet június 24-én vázolt fel, amikor valószínűleg tudta, 

hogy az asszony addigra már orosz informátor volt vagy készült lenni.[28] 

 

17. Ld. Alan Walker: Liszt Ferenc 1. A virtuóz évek 1811-1847, ford. Rácz Judit, Budapest: Zeneműkiadó 1986, 447-448. p. 

18. http://www.iwasinturkey.com/blog/buyukdere-an-erstwhile-cosmopolitan-enclave-on-bosporus-878 (a ford. jegyzete).  

19. A koncertről ld. „Belgium in the Ottoman Capital: From the Early Steps to ’La Belle Epoque’ ”, in: The Centenary of ’La Palais Belgique’ 1900-2000, 
Istanbul: Consulate General of Belgium, 2000. – „Yali” a vízparti villák speciális típusának török elnevezése. 

20. Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, 60/N 5. 

21. Ld. még Rena Charnin Mueller: „Liszt’s Tasso Sketchbook: Studies in Sources and Chronology”, Studia Musicologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae 28 (1986), (a továbbiakban: MLTS), 273-293. p. 

22. Andrew Finkel: „The Pink House” in: Cornucopia, Issue 111, Vol. 1, 1992/93, 45-53. p. 

23. Charles Swan: „Essay on the Fanariotes”, in Journal of a Voyage up the Mediterranean, vol. 2, London: C and J Rivington 1826, 318. p. 

24. CLMA, 1179. p. 

25. Sirin Akbulut Demerci: „Franz Liszt in the Ottoman Empire”, International Journal of Social Sciences & Humanity Studies 3/2 (2011), 426. p. 

26. Christopher H. Gibbs & Dana Gooley ed.: Franz Liszt and His World, Princeton & Oxford: Oxford University Press, 2006. 410. p., és Container List, 
<www.idc.nl/ead/dsc.php?c91=all&faid=494dfaid.xml>, Microfilm 5, „1. General intelligence on the Turkish army, and on the domestic and foreign 
policy of the country.” 

27. Ld. Container List, <www.idc.nl/ead/dsc.php?c91=all&faid=494dfaid.xml>, Microfilm 10. 

28. Ernani – Paraphrase de concert, LW A138. 

Buyukdere  

http://www.iwasinturkey.com/blog/buyukdere-an-erstwhile-cosmopolitan-enclave-on-bosporus-878
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Míg Londonban 1841-ben Liszt jótékonysági koncerten lépett fel a száműzetésben élő lengyel kolónia javára, vigyázott, hogy ne sértse 

meg Cryptovich grófot, a londoni Orosz Nagykövetség titkárát, aki gyanakodhatott volna, hogy Lisztnek az eseményen való részvétele 

újra feléleszthetné az oroszellenes, lengyelbarát érzelmeket Nagy-Britanniában, amelyek még 1830-31-ig nyúltak vissza, amikor orosz 

haderők leverték a Czartorisky által vezetett varsói felkelést.[29] 

1844-ben, egy évvel azután, hogy Párizsban az Hôtel Lambert lett a lengyel ellenállás és kulturális törekvések központja, Liszt nyíltabban 

állást foglalt azáltal, hogy Czartorisky hercegné megtisztelt vendégeként ott fellépett; Zamoiski, az asszony unokatestvére a párizsi lengyel 

emigráció feje volt. Negyvenegy évvel később, amikor Liszt megdorgált egy zongoristát Chopin op. 53. Asz-dúr polonézének híres 

oktávmenetei előadásáért, ezt mondta: „Nem azt akarom hallani, hogy maga milyen gyorsan játszik oktávokat. Amit hallani akarok: a 

lengyel lovasság vágtája, mielőtt erőt gyűjtenek és megsemmisítik az ellenséget!”, ezzel bizonyosan sokkal többet árult el, mint azt az 

óhaját, hogy tanítványaiban meggyökeresedjék az interpretáció tudatossága.[30] 

Tekintettel Oroszországnak Konstantinápolyban mind diplomáciai, mind katonai szempontból domináns helyzetére Liszt nyári 

törökországi tartózkodásának idején, nem meglepő, hogy kapcsolatba lépését egy negyven-ötven tagú lengyel kolóniával és csaknem 

biztosan a lazarista papok egy kongregációjával az erdő egy másik részén[31] a legnagyobb titokban kellett megszervezni. (Liszt egy hétig 

vagy még tovább is tartózkodhatott az egyik telepen, vagy mindkettőn.) Továbbá talán nem érthetetlen, hogy több mint százhatvan év is 

eltelt azóta, mielőtt Lady Kavanagh naplójából ismertté váltak a most következő részletek és egy fakszimile (ld. a 28. oldalon), amelyek 

fényt vetnek Liszt életének erre a titkos epizódjára. 

Itt következik kritikai kiadásom Lady Kavanagh naplójának válogatott részleteiből.  

 

Részletek Lady Kavanagh naplójából 

[55. oldal] 

 [Június] 28-a. Délelőtt elmentem Mr. Leist [sic] hangversenyére az Orosz Nagykövetség palotájába. Csodálatos zongora-előadása inkább 

megdöbbentett, mint gyönyörködtetett bennünket. Ebéd után Hoddy,[32] Mr. Wood és jómagam, hoteltulajdonosunk, Distimioni 

vezetésével evezős csónakkal felmentünk az Aranyszarvon át az Ockmeidanihoz, a Szultán íjászó mezejéhez[33] – sétálgattunk és csodáltuk 

a naplemente látványát, majd holdfénynél hazaeveztünk a Szultán hajói között áthaladva. 

[Június] 29-e. Reggeli után utazó társainkkal elmentünk, hogy megnézzük a hét komor dob hangjára táncoló derviseket; mintegy harminc 

legkülönfélébb korú, magas fekete sapkás, igen bő szoknyába öltözött férfi égre emelt karokkal körbe forgott, s közben mély hangú, 

először lassú, aztán egyre gyorsuló énekkel kísérte magát, míg végül félelmetesen szédítő forgás lett az egészből, és sokan közülük teljesen 

kimerülve rogytak össze.[34] 

 [63. oldal, ld. a fakszimilét] 

[Július] 8-a. Ma csatlakoztak hozzánk a francia urak, és miután egy caique-on[35] átmentünk Scutariba, ott lovakat béreltünk, és 

fellovagoltunk a város fölötti magas halmokra, ahonnét a legszebb a kilátás Konstantinápolyra és Perára; aztán igen élvezetes utat tettünk 

lóháton a halmok gerincein, a temetőkön meg a ciprusligeteken át „Ázsia Édesvizei”-hez,[36] ahol egy kicsit megpihentünk, és ott egy 

lejjebb fekvő úton a falvakon keresztül a Boszporusz mentén visszatértünk Scutariba, és egy caique-on átkelve Perába, öt órai lovaglás 

után hazatértünk. 

 

29. Ld. Pauline Pocknell: „A Temporary Fellowship: Franz Liszt and Adelaide Kemble’s Symbiotic Relations, Socio-Critical Aspects and Aftermath of 
Their Concerts in London, Liège and the Rhineland in 1841”, Liszt Society Journal 26 (2000), 61-90. p. 

30. LMFL, 68. p. 

31. Lazaristák: a Páli Szent Vince által 1625-ben alapított, papokból és testvérekből álló Congregatio Missionis (Misszióstársaság) egyik népies elnevezése. 
A rend a 18. század vége óta Törökországban is élénk tevékenységet folytatott. Eugène Boré, Liszt barátja, akivel találkozott az ottomán birodalomban 
való tartózkodása idején (CLMA 1177. p., ld. a 12. jegyzetet), szintén szoros kapcsolatban állt a lazaristákkal, sőt később be is lépett a rendbe. (A ford. 
jegyzete.) 

32. „Hoddy” (Harriet) Margaret Kavanagh (?-1876), Lady Kavanagh egyetlen leánya volt. 

33. Okmeydani, „íjászmező”, a Boszporusz európai oldalán fekvő terület, Beyoglutól két kilométerrel Északra, ahol II. Mehmed szultán felépítette íjász 
tanyáját és gyakorló terepét. 

34. Liszt is látott 1847 nyarán táncoló derviseket. Lásd bejegyzését az N6 vázlatkönyv 75r oldalán: „Derviche”. Mueller ezt írja: „A 75. fol. versóján van 
egy „Derviche” feliratú vázlat (70. szám), amely egy grottóra és régi temetkezési helyre utal Buyukderében, ahol látványosan táncoló dervisek őrizték 
a bejáratot. […] Liszt nyilvánvalóan kiélvezte az összes turista-látványosságot, amelyek némelyike zenei vázlatokra ihlette, mint ez esetben is.” MLTS, 
286. p. 

35. A „caique” (kaik) könnyű, keskeny evezős, vitorlás csónak volt, amely kompként a Boszporuszon szállította át az utasokat. Ld. https://
en.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%AFque#Bosporus_light_skiff (a ford. jegyzete). 

36. „The Sweet Waters of Asia” az ottomán időkben férfiak és nők közkedvelt találkozóhelye volt Küçüksu Kasri mellett a Boszporusz ázsiai partján, a 
Göksu és Küçüksu mellékfolyók összefolyásánál. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%AFque#Bosporus_light_skiff
https://en.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%AFque#Bosporus_light_skiff
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[Július] 9-e. 
 

Zamoiski gróf volt szíves meghívni bennünket és skót 
meg francia útitársainkat, hogy töltsünk vele egy napot 
Ázsiában a Fekete-tenger közelében lévő Lengyel Tele-
pen; így reggeli után Arthur kivételével mindannyian 
felkerekedtünk szőnyeg-táskáinkkal, és Scutarinál átkel-
ve a Boszporuszon, a legrövidebb utat választottuk „Ázsia 
Édesvizei”-hez – itt csatlakozott hozzánk Zamoiski gróf, 
barátja Jaika gróf [37] és Leist [sic!] úr, a nagy zongorista, 
akik vártak bennünket, hogy elvezessenek a Telepre. 
Mintegy négy órás további lovaglásunk odafelé a képzel-
hető legvadabb tájon át vezetett, a legterebélyesebb sze-
lídgesztenyék és tölgyek vég nélküli erdeiben, amelyek 
alatt sűrű cistus[38] és csarab burjánzott, és alkalmanként 
cistus borította a mély vízmosásokat és magas dombokat, 
időnként távolból látni lehetett a Boszporuszt és a Fekete
-tengert a nyiladékokon át – az erdő egyik részén egy kis 
tisztásra érkeztünk, amelyen pajták és házikók voltak – 
ez a lazarista szerzetesek farmja, akiknek a Szultán egy 
nagy darabot átengedett ebből az erdőből.[39] 
[64. oldal]  
Körülbelül egy órányira észak felé továbbmenve, elér-
keztünk a lengyel kolónia tisztására, ahol a felügyelő és 
egy másik lengyel úr (akinek a nevét nem tudom) a fő 
háznál, egy alacsony, hosszú kunyhónál a lehető legked-
vesebb szívélyességgel fogadott – Hoddy és én a felügye-
lő saját szobájában kaptunk szállást, amelyben köröskö-
rül farm-szerszámok, puskák és kardok függtek.[40] – Az 
uraknak a többi szoba padlóján kellett aludniuk, ahogy 
tudtak – és az egyik telepes-feleség, aki egy kicsit beszélt 
olaszul, volt megbízva, hogy gondoskodjék rólam és 
Hoddyról. Rövid pihenés után mindannyian fölkereked-
tünk, hogy meglátogassunk néhány közelebbi portát[41], 
amelyek körül kert és kis szőlőskert volt. – Ezután vacso-
rához ültünk. Az étkezés egy kis Konstantinápolyból ho-
zott húsból állt, amelyet liszttel, tejjel és a farmok termé-
keivel savanyú lengyel étellé főztek össze, amit igen 
rossznak kellett volna gondolnunk, ha nem lettünk vol-
na igazán éhesek, és ha a valódi vendégszeretet és ked-
vesség nem adott volna ízt mindennek. – Vacsora után 
kiültünk a kunyhó elé, és későig beszélgettünk a Telep 
történetéről és ügyeiről. Az itt letelepedett lengyelek nagy része Oroszországból menekült a Kaukázus bányáiból,[42] és elmondhatatlan 
megpróbáltatások és nehézségek után találtak utat Grúzián és Kaukázián át a török birodalomba, ahol az üldözéstől biztonságban voltak, 
de teljes szegénység várt rájuk. Mintegy négy évvel azelőtt Czartoriski herceg pénzt gyűjtött és  
[65. old.] 
a lazarista atyák kongregációjától jogot szerzett a letelepedésre és erdőirtásra, s néhány szerény kunyhó épült – minden telepesnek egy 
kunyhót adtak és mintegy nyolc acre[43] földet, amiért egy csekély bért fizettek a lazaristáknak, és jogot kaptak, hogy legeltessék a marhái-
kat az erdőben – letelepedéskor minden telepes kapott egy kis összeget marhavásárlásra, amelyet egy bizonyos idő múlva vissza kellett fi-
zetniük. A Telep gyorsan felvirágzott: jelenleg mintegy negyven személyből áll, 16 csinos farmház van, egy ház a felügyelőnek, egy kis ká-
polna és két pap – sok telepes már gazdag farmer, nyolc-tíz főnyi marhával, a nekik juttatott földterület megtisztítva, megművelve szépen 
termi a gabonát és a krumplit, és kunyhóik mellett kis kertek vannak és számos méhkaptár.[44] 

 

37. Jaika gróf, akiről nem tudunk közelebbit, valószínűleg a konstantinápolyi Lengyel Követségen lakott: ebben az időben az Ottomán Birodalom volt az 
egyetlen világi hatalom, amely a lengyel diaszpóra számára követségi státust engedélyezett. 

38. Cistus, magyar nevén szuhar. A szuhar a mályvavirágúak rendjébe sorolt szuharfélék családjának névadó nemzetsége mintegy két tucat eredeti és szá-
mos hibrid fajjal. A mediterrán térség sziklás területeinek örökzöld virágos növényét sziklarózsának is nevezik (a ford. jegyzete). 

39. Mivel a „Lazarista Misszió” közel volt a lengyel enklávéhoz, továbbá Liszt július 17-i, Marie d’Agoult-nak írt levele alapján valószínű, hogy a zeneszer-
ző felújította kapcsolatát Boréval a Misszióban, ahol talán néhány napot együtt is voltak. Liszt 1834 szeptemberében találkozott először Boréval, ami-
kor néhány hetet együtt töltöttek Félicité Lamennais abbéval La Chénaie-ben, Bretagne-ban.  

40. Zamoiski felügyelő nyilván saját kunyhójában tárolta a település fegyvereit. 

41. Wright olvasata szerint: „impressment” – „toborzás”, ennek értelme nem lévén, „porta” szóval helyettesítettük (a ford. jegyzete) 

42. A Kaukázus hegyeiben máig bányásszák az aranyat, ezüstöt, rezet és vasat.  

43. 0,40 hektár, 0,703 katasztrális hold, 1125 négyszögöl (a ford. jegyzete). 

44. Abból, ahogy Lady Kavanagh részletesen leírja a lengyel közösséget, nyilvánvaló, hogy társaival együtt megismerte az egész települést rövid ott-
tartózkodása során. 

A Buszporusz térképe (Pallas Lexikon)  

Bosphorus map (Encyclopaedia Pallas) 
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[Július] 10-e 

Kora reggel az urak közül többen felkerekedtek abban a reményben, hogy gazellákat lőnek az erdőben, de reggelire visszatértek anélkül, 
hogy jó étvágyon kívül mást találtak volna.[45] Én is korán elindultam egymagamban, és hosszú, kellemes sétát tettem a Telep körüli 
gesztenye- és tölgyerdőkben, amelyekben ösvényeket vágtak a marhák terelésére. – Jó reggeli készült a Telep kenyeréből és vajából, 
valamint kávéból nyolc óra körülre. Utána valamennyien együtt elindultunk, hogy meglátogassuk a kunyhókat és a farmokat. Zamoiski 
grófot, jótevőjük, Czartoriski herceg unokaöccsét minden telepes a …. jeleivel fogadta [itt megszakad a Napló] 

[Lady Kavanagh levele fivéréhez, Lord William Thomas Le Poer Trench, Clancarty 3. hercegéhez (1803-1872), 1847. július 15 /N.L.I. Pos. 
7156, 140-143.] 

10-én jöttünk ide [Therapiába],[46] miután tettünk egy nagyon érdekes kétnapos kirándulást Kis-Ázsia igazán vad tájain a lengyelek egy 
kis kolóniájára, akik az erdőben telepedtek le. – Zamoiski gróf hívott meg bennünket erre a kirándulásra [Adamkojba],[47] ő Czartoriski 
herceg unokaöccse, aki útitársunk volt Beyreuth [Beirut] óta. Ő és társai mintegy négy évvel ezelőtt hozták létre ezt a kolóniát, és 
letelepülési jogot szereztek az erdőben, hogy gondoskodjanak néhány nyomorult lengyelről azok közül, akik naponta szöknek meg a 
Kaukázus bányáiból, és útra kelnek Grúzián és Kaukázián át a török birodalom felé. Minden telepes kap tíz acre erdőt, amelyet magának 
kell kiirtania, segítséget kapnak egy kis kunyhó felépítéséhez, és egy kis pénzkölcsönt, hogy gabonát és marhákat vásároljanak, legeltetési 
joggal az erdőben. Mintegy ötven telepes van most,[48] sokan közülük már megtisztították a földrészüket, és igen kényelmes házakat 
készítettek, egészen jómódú farmerek lettek, s amikor bejártam házaikat, farmjaikat és tejgazdaságaikat, amelyeket a legnagyobb 
büszkeséggel mutattak, mindig újra meg újra a te Kilclooney[49] telepes fiaid jutottak eszembe, akik saját munkájukkal ugyanilyen 
nehézségeket küzdöttek le, és igen hasonló függetlenséget szereztek. Minket a telepfelügyelő házában Zamoiski gróf, a Telep felügyelője 
fogadott és szállásolt el, és bár szállásunk és étkezésünk olyan volt, amilyet a szegény Lengyel Telep ki tudott jelölni nekünk, mégis 
mindannyian azt gondoltuk, hogy ezek a napok a legkellemesebbek közé tartoztak Keleten töltött napjaink között… 

 

45. Liszt részvétele a kora reggeli vadászatban valószínűleg újabb „terápiás tapasztalat” lehetett számára, amely a kreativitás még nagyobb magaslataihoz 
adhatott erőt neki. 

46. A dátum memóriahiba. – Konstantinápoly körüli kirándulásai idején Lady Kavanagh egy szállodában lakott Therapiában [Tarabya], amely 
hagyományos nyári üdülőhely volt a Boszporusz ritkásan lakott európai partjának északi végén – abban az időben egyike a kevés jelentősebb 
településnek. Ld. National Library of Ireland, Pos. 7156. 

47. Lady Kavanagh és társai július 11-én tértek vissza a telepről (amelyet naplója 66. oldalán Lady Kavanagh „Adamskoi”-nak nevez, „Mr. Leist”-ről 
azonban nem tesz további említést). Lehetséges, hogy Liszt is július 11-én távozott a telepről. Így elég ideje maradt volna, hogy búcsút vegyen 
Franchiniéktől, mielőtt július 13-án Konstantinápolyban a „Nagy Péter” nevű gőzössel elindult Galac felé.. 

48. A Naplóban még „negyven telepes” és „nyolc acre” föld szerepel. 

49. Kilclooney: járás Írország Galway megyéjében; híresek Kilclooney More megaltikus sírjai (a ford. jegyzete).  

Török táncok, kotta Liszt hagyatékából, Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Budapest 

Turkish Dances, score from Liszt’s estate, Liszt Ferenc Memorial Museum, Budapest 
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A longer, more detailed version of the following study was published in 2013 in the Journal of the American Liszt Society (Vol. 64, pp. 5-

18) and in 2014 in the journal of the British Liszt Society (The Liszt Society Journal, Vol. 39, pp. 2-15). Because of its extraordinary 

novelty, however, we found it worth making the readers of our journal acquainted with it, too. The present, revised and slightly 
shortened version, completed with some notes and new illustrations by Mária Eckhardt, translator of the Hungarian text, has been 

approved by the Author, the British Liszt scholar, William Wright. 

[1]

(William Wright) 

„Merely to report the facts is to run the risk of being accused of writing fiction.”[2]  

The purpose of this study is to publish for the first time primary-source material relating to Liszt’s journey in Asia in the summer of 1847; 

a narrative of his excursion to, and a subsequent stay in, a forest enclave for Polish exiles located some thirty kilometres east of 
Constantinople, a narrative written by Lady Harriet Kavanagh, his Irish travelling companion.[3] Five years before Liszt’s visit, the „Polish 

Colony” had been set up by Prince Adam Czartoryski, with permission of Turkey, as a training ground for expatriate Polish soldiers intent 

on reversing the 1831 fall of Warsaw to the Russians.[4] According to Neal Ascherton, „The first 12 settler families […] were soldiers – 

mostly officers – who had fought in 1830 and fled abroad with their families.”[5] Until now, no corroborative account of the activities of 

Liszt in or near the Ottoman capital during the fortnight after his recital at the city’s Russian Embassy on June 28 had appeared in Liszt 

literature.[6] Indeed, it might never have appeared had I not decided to research the life of Scottish pianist and composer, Liszt’s pupil 
Frederic Lamond. 

 

Recovering Lady Kavangh’s Journal 

In an attempt to obtain a better understanding of the Scottish musician’s years in his native Bridgeton (then a village in Lanarkshire, now 

a district in Glasgow), than that given in his „Memoirs”,[7] I began to find out more about the people that he had known as a boy: his 

parents and siblings and, in particular, more about „an old friend of the family, the well-known general practitioner, Doctor John 

Burns.”[8] In the 1904 volume of The Bailie, a leading city periodical of Glasgow, I found in a series entitled „Men You Know”, an article 

about the doctor. To my amazement, it included the following: „In Constantinople, he [Doctor Burns] was introduced to Liszt the great 
pianist and to Mr Kavanagh, the armless and legless Irish M.P. and with them took part in a boar hunt in the confines of the Black Sea.”[9] 

My initial reaction to this utterly bizarre claim soon turned from disbelief to fascination, then to an all-consuming desire to find out all I 

could about the severely disabled Mr Kavanagh, the Irish Member of Parliament and his link with Liszt. 

The internet, as always, proved to be an indispensable aid to research. Under the heading „Who’s Who in Glasgow in 1909”, featured in 

the „Glasgow Digital Library”, a brief biography of the doctor re-affirmed the Burns/Liszt encounter and their game-hunt in Asia, and I 
read: „For three-quarters of a century Burns of Brigton [Bridgeton] has been one of the best-known names in the Glasgow medical 

profession, and Dr. Burns himself has been the subject and teller of more quaint stories than probably any of his contemporaries.” After 

graduating as physician and surgeon in 1846 he „indulged in a tour abroad, in the course of which he went boar-hunting with Liszt in the 

region of the Black Sea.”[10] 

 

1. „… une assez longue excursion en Asie”, see Serge Gut & Jacqueline Bellas ed.: Correspondance Franz Liszt – Marie d’Agoult, Paris: Fayard 2001 (in 
the following: CLMA), p. 1177. 

2. Alan Walker: Reflections on Liszt, Ithaca & London: Cornell University Press 1983, p. XIV. 

3. Lady Harriet Margaret Le Poer Kavanagh (1799-1885) was a daughter of Richard le Poer Trench, 2nd Earl of Clancarty. She became the second wife 
of Thomas Macmorrough Kavanagh (1767-1837), a politician and a direct descendant of the ancient Catholic kings of Leinster. Lady Kavanagh, 
however, was a devout member of the Established Church of Ireland, a benefactor of the local rural community; she introduced the Borris lace 
industry to help the poorest women to earn their living. 

4. Prince Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), formerly foreign minister to Tsar Alexander II. The Polish Colony visited by Liszt was named „Adamkoj” 
or „Adampol” after Czartoryski. The overseer of the Colony, the Polish patriot, count Wladyslaw Zamoiski (1803-1861), hero of the 1830/31 uprising, 

was a nephew of the Prince and his associate for the Polish cause in exile.  

5. Neal Ascherton: „The Broader Picture / the Poles who didn’t go home”, The Independent (26 July 1992), pp. 1-5. 

6. Liszt arrived on 8 June 1847 to Constantinople from Galatz (a port in the Rumanian delta of the Danube). He started back on 13 July and arrived to 
Galatz on the 16th. Until now, we had only rather sporadical reports about his five weeks’ stay in the Ottoman city and its surrounding. (Translator’s 
note.)  

7. These were published by his wife, see Irene Triesch Lamond ed.: The Memoirs of Frederic Lamond, Glasgow: Maclellan 1949 (in the following: 

LMFL), pp. 18, 110, 111. 

8. John Burns (1816-1910) was the oldest practising medical doctor in Scotland, remaining active in his profession until the last two years of his life. 

9. The Bailie, 13 January 1904, p. 1. The same source notes: „In 1847 he [Burns] was chosen to accompany the son of a local mill owner in what was then 
known as ’The Grand Tour’.” 

10. „Who’s Who in Glasgow in 1909”, <gdl.cdlr.strath.ac.uk/eyrwho/eyrwho0349.htm> 
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A further development in my quest came when a scan of the 2004 edition of The Oxford Dictionary of National Biography identified the 
disabled „Mr Kavanagh” as: 

Arthur Macmorrough Kavanagh (1831-1889), politician, born at Borris House, co[unty] Carlow […] Second son of Thomas Kavanagh and 
his second wife, Lady Harriet Margaret Le Poer Trench […] born with severely under-developed arms and legs, […] nevertheless, by 
indomitable resolution and perseverance [he] triumphed over his physical difficulties, and learned to do almost everything as well as or 
better than an able-bodied person. He had a mechanical chair made so that he was able to move about the room. His chest was broad, but 
he could make the stumps of his arms meet across it, and by long practice he made his arms so supple, strong, and sensitive that, with the 
reins round them, he could manage a horse as well as if he had the reins between his fingers. […] When riding he was strapped on a chair 
saddle, and rode to hounds and took fences and walls as boldly as any in the field. He was also an expert angler and a good shot. […] He 
also travelled with his mother […] in Egypt […] and in Asia Minor.”[11] 

In a letter to Marie d’Agoult dated 17 July 1847, Liszt mentioned „une assez longue 
excursion en Asie” undertaken with the Polish patriot, Ladislas Zamoiski.[12] This 
alerted me to the possibility that Burns and Kavanagh might have travelled in Asia 
with Liszt and Zamoiski. I returned to my computer to look for another reference to 
the composer being in Asia that year and after typing „Liszt Constantinople Asia 
1847” into my search engine, the following appeared on the screen: „Polonezkoy or 
Adampol is a small village at the Asian side of Istanbul […] Adampol’s town 
chronicles registered the visits of famous people such as Franz Liszt (1847), French 
writer Gustave Flaubert (1850) [… and Archbishop] Angelo Roncalli – the future 
Pope John XXIII (in 1941).”[13] 

To complete my inquiries into the exploits of Arthur Kavanagh and a possible 
association that he might have had with either Liszt, Zamoiski or Burns, on 9 
February I made contact by telephone with Mr Andrew Kavanagh, a direct 
descendant of the politican. I asked him if his forebear, Arthur Kavanagh, had gone 
game-hunting near the Black Sea with a Glasgow-born medical doctor named John 
Burns. The next day he emailed his reply: 

„My g[reat]. g[reat]. grandfather, Arthur, was travelling with his mother [Lady 
Kavanagh] in 1847. We have her sketch of July 14, titled ’Castles of Genoa at the 
entrance of the Black Sea from the hills of Therapia’. So he was there at that time, 
we also have his diaries, which I can look through […]”  

Later that same day, Mr Kavanagh found and investigated volume two of „Lady 
Harriet Kavanagh’s Journal of a tour in the Middle East including Palestine”, an 
unpublished 180-paged travel diary, held in Borris House, that gives an account of 
the journey she and her entourage of twenty six companions made from Egypt to 
Constantinople in 1847.[14] The company’s start for the journey from Cairo was even reported by the press.[15] On page 41 of her Journal, 
5th June, the Lady mentions that in Jerusalem she met Count Zamoiski and a rough Scotch doctor and a rough Scotch man his pupil 
travelling together. The doctor was John Burns, who was on a ’Grand Tour’ as personal doctor to a prominent fellow businessman. 
Further examination of the Journal revealed that Lady Kavanagh was present on 28 June 1847 when Liszt performed at the Russian 
Embassy in Pera. Studying the following pages, it came to light that on the proposal of Count Zamoiski, they visited together the Polish 
Colony in Asia, and Liszt took part in a hunting party together with the gentlemen. This might seem surprising, but another source, the 
Memoirs of Liszt’s well-known Hungarian pupil and friend Count Géza Zichy[16] reveal that this was not the first time for him to expend 
time on hunting activity: 

„One day, Liszt mentioned that as a boy he used to go hunting. Even Beethoven, he added, had been a great Nimrod, but he had an 
unfortunate propensity for shooting at everything and anything and consequently, he was regarded as a perfect terror by all his 
companions. ’When I was driving [recte: dining] once with Prince Esterházy,’ continued Liszt, ’he told me of some of Beethoven’s 
performances [recte: hunting adventures] and then turned with a smile to an old huntsman [of his] and asked him suddenly, with an air of 
perfect seriousness: ’did you ever have the honour of being peppered by Mr Beethoven? Yes, your honour’, replied the man, ’I carry to 
this day the marks of his shot on my body – a sacred memento!” 

 

11. The Oxford Dictionary of National Biography, Oxford: Oxford University Press 2009, Vol. 30, p. 290; and Donald McCormick: The Incredible Mr. 
Kavanagh, New York: Devin-Adair Co. 1961. 

12. „Deux personnes que j’ai eu grand plaisir à y retrouver, c’est E. Boré – et le Comte Zamoisky (Ladislas) avec lequel j’ai fait une assez longue excursion 
en Asie. Vous savez que le Cte L. Z. est la tête de l’Émigration polonaise à Paris.” See note 1. 

13. See „Istanbul – Polonezkoy / Polish Culture – Polonezkoy,” http://www.polonezkoy.com/colture.html. 

14. The first volume of the Journal, giving account of the first part of the journey from 1 October 1846 until 6 May 1847, is preserved in the National 
Library of Ireland (Dublin); the second volume has remained property of the family in Borris House. 

15. The Times, 23 March 1847, p. 6. 

16. Graf Géza Zichy: Aus meinem Leben, Erinnerungen und Fragmente, Bd. 1-3, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1911, 2nd vol.; Hungarian version: 
Gróf Zichy Géza: Emlékeim, 1-2. köt., Budapest: Franklin 1912, 1913, 2. köt., 29. p. The cited fragment appeared in the Manchester Courier,  
January 7, 1914 with some translation errors which we correct in brackets. (Translator’s note.) 

Ladislas Zamoiski 

http://www.polonezkoy.com/colture.html
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Liszt’s “Asian Excursion” 

Liszt’s arrival in Constantinople by steamboat on 8 June, following a two-day sail from the Port of Galatz in Rumania, heralded 
almost immediate audience with Sultan Abdul Mecid at his Tchiraghan Palace, where Liszt performed on two occasions.  [17] 

It is highly likely that Liszt spent several nights in Buyukdere, a village on the western side of the Bosphorus,[18] twelve miles 
from the Ottoman city, as guest of the Franchini family at their waterfront yali, prior to his recital there on 18 June.[19] Liszt’s 
Tasso sketchbook[20] reveals that Liszt transcribed Giuseppe Donizetti’s Marche du Sultan Abdul Mehjid (LW A137) during 14 
and 15 June in Buyukdere and, during the latter date at the same location, Liszt completed his piano transcription of the tenor 
aria “Cujus animam” from Rossini’s Stabat Mater (LW A141).[21] Since more than one member of the Franchini clan at 
Buyukdere exercised significant influence not only at the Russian Embassy but also at the Ottoman court from 1816, it may have 
been from the latter village that Liszt made his only other trip across the Bosphorus into Asia, where, near modern day Üsküdar, 
he performed at the “Pink Yali” of the Turkish general and statesman, Fethi Pasha.[22] The Franchini brothers, Antoine and 
Francis, who began their careers as consuls in Venice, came under French protection as “prominent spies in Pera” before Francis 
transferred to the sphere of Russian espionage in the city from 1816 until at least 1829.[23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Alan Walker: Franz Liszt. The Virtuoso Years 1811-1847, Ithaca & London: Cornell University Press 1983, pp. 440-441. 

18.  http://www.iwasinturkey.com/blog/buyukdere-an-erstwhile-cosmopolitan-enclave-on-bosporus-878 (translator’s note).  

19. About the concert, see „Belgium in the Ottoman Capital: From the Early Steps to ’La Belle Epoque’ ”, in: The Centenary of ’La Palais 
Belgique’ 1900-2000, Istanbul: Consulate General of Belgium, 2000. – „Yali” is the Turkish name for a special type of waterfront villas.  

20. Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, 60/N 5, 

21. See also Rena Charnin Mueller: „Liszt’s Tasso Sketchbook: Studies in Sources and Chronology”, Studia Musicologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae 28 (1986), (in the following: MLTS), pp. 273-293.  

22. Andrew Finkel: „The Pink House” in: Cornucopia, Issue 111, Vol. 1, 1992/93, pp. 45-53. 

23. Charles Swan: „Essay on the Fanariotes”, in Journal of a Voyage up the Mediterranean, vol. 2, London: C and J Rivington 1826, p. 318. 

Liszt koncert-parafrázisa Giuseppe Donizetti indulójára 

Liszt’s concert paraphrase on a march by Giuseppe Donizetti 

http://www.iwasinturkey.com/blog/buyukdere-an-erstwhile-cosmopolitan-enclave-on-bosporus-878
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Liszt, however, remained relatively free from political 
involvement and accepted an invitation to perform at the 
Franchini yali on 18 June 1847, at the Russian Embassy ten days 
later, as well as playing at the home of Carolina Dantan, baroness 
Testa (1795-1888), “a scion of the Dantan dynasty”, the widowed 
second wife of Gaspard Testa, minister-resident at the Ottoman 
Dutch embassy, first hereditary baron of the Netherlands.[24] 
Liszt’s stay at the home of the piano manufacturer, Alexander 
Kommendinger, at no.19 Nurüziya Street in Pera, where he may 
have sketched his Ernani Fantasy, probably also took place 
before Liszt’s sojourn in the forest.[25] 

Dmitri Yerofeevich Osten-Sacken (1792-1881), military agent in 
Constantinople from 1847 to 1853, probably heard Liszt perform 
at the Russian Embassy before inviting him to play on a few 
occasions at the theatre in Elizabethgrad, three months later.[26] 
Another member of the Franchini family, “Colonel Franchini”, 
followed Osten-Sacken as military agent in the Ottoman capital 
before rising to the rank of major general in the Russian army.[27] 

While keeping his “Russian relations on a good footing”, as in 
London in 1841, Liszt, with equal fortitude, managed to pursue a 
later, covert, association with Polish exiles in the East. Following 
the fall of Warsaw in 1831, he formed friendship with many 
distinguished Poles in Paris, including Chopin, the poet Adam 
Mickiewicz, the patriot Wojciech Grzymala, and several other 
notable figures after their flight from Poland. Liszt was a close 
friend of the patriot Maria Nesselrode Kalergis, a niece of the 
Russian Chancellor Karl Nesselrode, and Liszt’s decision to 
dedicate to her his 1847 Ernani Fantasy, sketched on June 24, 
probably knowing by that time that she was – or soon would be – 
a Russian informer, was a brilliant piece of diplomacy.[28] 

While in London in 1841 Liszt performed at a charity concert to 
aid the exiled Polish community, yet, by doing so, he had to be careful not to offend unduly the Russian Embassy Secretary in London, 
Count Cryptowich, who would have been suspicious of the fact that Liszt’s participation in the event could re-fuel the anti-Russian, pro-
Polish sentiment in Britain that dated from 1830-1831, when Russian forces crushed the uprising in Warsaw, led by Czartoryski.[29] 

In 1844, a year after the Hôtel Lambert in Paris had become a centre for Polish resistance and cultural endeavor, Liszt identified with the 
cause more explicitly by performing there as honoured guest of Princess Czartoryski, a cousin of Zamoiski, the head of “l’Émigration 
polonaise à Paris.” Forty-one years later, when Liszt scolded a pianist for his performance of the celebrated octave passage in the left hand 
of Chopin’s Polonaise in A flat, op. 53, by remarking, “I don’t want to listen to how fast you play octaves. What I wish to hear is the 
canter of the Polish cavalry before they gather force and destroy the enemy”, he was surely revealing much more than his desire that 
interpretative awareness be engendered in his pupils.[30] 

It is therefore not surprising that given Russia’s dominant position both diplomatically and militarily in Constantinople during Liszt’s 
summer sojourn in the country that his interaction and bonding with a colony of forty to fifty Polish patriots, and almost certainly with a 
congregation of Lazarist priests[31] who occupied another area of the forest (forest retreats where he may have stayed for a week or more 
in either or both), had to be planned with utmost secrecy. Furthermore, it is perhaps not unexpected that more than one hundred and 
sixty years have subsequently passed before the following extracts and a facsimile from Lady Kavanagh’s journal, wonderfully 
incorporating this clandestine episode in Liszt’s life, are now made known. 

 

24. See CLMA, p. 1179.  

25. Sirin Akbulut Demerci: „Franz Liszt in the Ottoman Empire”, International Journal of Social Sciences & Humanity Studies 3/2 (2011), p. 426. 

26. Christopher H. Gibbs & Dana Gooley ed.: Franz Liszt and His World, Princenton & Oxford: Oxford University Press 2006, p. 410, and Container List, 
<www.idc.nl/ead/dsc.php?c91=all&faid=494dfaid.xml>, Microfilm 5, „1. General intelligence on the Turkish army, and on the domestic and foreign 
policy of the country.” 

27. See Container List, <www.idc.nl/ead/dsc.php?c91=all&faid=494dfaid.xml>, Microfilm 10. 

28. Ernani – Paraphrase de concert, LW A138. 

29. See Pauline Pocknell: „A Temporary Fellowship: Franz Liszt and Adelaide Kemble’s Symbiotic Relations, Socio-Critical Aspects and Aftermath of 
Their Concerts in London, Liège and the Rhineland in 1841”, Liszt Society Journal 26 (2000), pp. 61-90. 

30. See LMFL, p. 68. 

31. Lazarists: one of the popular names for the Congregatio Missionis (Congreation of the Missions), an order of priests and brothers founded in 1625 by 
St. Vincent de Paul. Since the late 18th century they had a vivid activity in Turkey, too. Liszt’s friend Eugène Boré whom he met in 1847 during his 
stay in the Ottoman Empire (CLMA p. 1177, see note 12) was connected with them. Boré later entered the order. (Translator’s note). 

Lady Kavanagh naplója, 63. oldal 

Diary of Lady Kavanagh, page 63 
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My critical edition of selections from Lady Kavanagh’s journal follows. 

Lady Kavanagh, Selceted Journal Entries 

[Page 55] 
[June] 28th. Went in the morning to Mr. Leist’s [sic] concert at the Russian embassy palace. We were more astonished than pleased at his 
wonderful performance on the piano. After dinner, Hoddy,[32] Mr Wood and I, with Distimioni our hotel keeper for our guide rowed up 
the Golden Horn to the Ockmeidani, the Sultan’s Archery ground[33] – walked about admiring the beauty of the views by sunset, rowed 
home through the Sultan’s fleet by moonlight. 

[June] 29th. Went after breakfast with our fellow travellers to see dancing Dervishes to the sound of seven dismal drums; about thirty men 
of all ages dressed in tall black capes and very wide petticoats and with their arms pointing straight up high kept whirling round 
accompanying themselves in a low chant at first slow and then 
quicker and quicker till at last it became a fearfully giddy whirl 
and many of them fell down quite exhausted.[34] 

[Page 63, see the facsimile] 
[July] 8th. Today we were joined by the French gentlemen, and 
crossing over via a caique[35] to Scutari there we engaged horses 
and rode up the high hills behind the town from where there is 
the finest view of Constantinople and Pera we afterwards took a 
delightful ride along the tops of the hills and through the 
cemeteries and groves of cypresses to the Sweet Waters of Asia[36] 
where we rested a short time and there by a lower road through 
the villages along the Bosphorus we returned to Scutari and 
crossing in a caique to Pera returned home after a ride of five 
hours. 
 
[July] 9th. Count Zamoiski having kindly invited us and our Scotch 
and French fellow travellers to spend a day with him at the Polish 
Colony in Asia near the Black Sea we all except Arthur set off 
after breakfast with our carpet bags and having crossed the 
Bosphorus to Scutari we took the shortest road to the Sweet 
Waters in Asia – here we were joined by Count Zamoiski his 
friend Count Jaika[37] and Mr Leist [sic] the great pianoforte 
player who were waiting to guide us to the Colony. Our further 
ride there of about four hours was over some of the wildest 
scenery that could be imagined an endless forest of stoutest sweet 
chestnuts and oaks with a thick undergrowth of cistaceous heaths 
and occasional genus Cistus[38] covering the deep ravines and high 
hills and occasional distant views of the Bosphorus and Black Sea 
through the openings – In one part of the forest we came to a 
small clearing with barns and cottages which is the farm of the 
Lazarist monks to whom a large district of this forest has been 
granted by the Sultan.[39] 
 
 
 

32. „Hoddy” (Harriet) Margaret Kavanagh (?–1876) was the only daughter of Lady Kavanagh. 

33. Ockmeidani [Okmeydani], „archery field”, an area on the European side of the Bosphorus, two kilometres north of Beyoglu, is where Sultan Mehmed 
II built his archery lodge and practice ground. 

34. Liszt witnessed dervish dancing in the summer of 1847. See „Derviche”, Liszt’ Sketchbook N6, item 70, fol. 75r. Mueller writes: „The verso of F. 75 
contains a sketch headed „Derviche” (item 70), which is a reference to a grotto and ancient gravesite in Buyukdere where spectacular dancing 
dervishes guarded the entrance. […] Clearly Liszt enjoyed all of the tourist attractions, some of which led him to musical sketches, as in this case.” 
MLTS, p. 286. 

35. „Caïque” is a light skiff or long, narrow rowboat used especially on the Bosporus, Turkey (see https://en.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%
AFque#Bosporus_light_skiff). ˇ(Translator’s note.) 

36. The „Sweet Waters of Asia”, a favorite meeting place for men and women of rank during the Ottoman era, was situated near Küçüksu Kasri on the 
Asian shore of the Bosphorus at the confluence of tributaries, Göksu and Küçüksu. 

37. „Count Jaika” of whom I know nothing, probably resided at the Polish Embassy in Constantinople: the Ottoman Empire being at that time the only 
world power sanctioning ambassadorial status to the Polish diaspora. 

38. Cistus is a genus of flowering plants in the rockrose family Cistaceae containing about 20 species and numerous hybrids. They are perennial shrubs 
found on dry or rocky soils throughout the Mediterranean region. (Translator’s note.) 

39. Given the proximity of the „Lazarist Mission” to the Polish enclave and Liszt’s letter to Marie d’Agoult of July 17, Liszt probably renewed contact 
with Boré at the mission. They may have stayed together there for a few days. He had first met Boré in September 1834 while spending a few weeks 
with Abbé Félicité Lamennais at La Chénaie in Brittany. 
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[Page 64] 

About an hour further north we came to the clearing of the Polish colony and were received by the overseer and another Polish 

gentleman (whose name I did not know) at the principal house, a low long cottage, with the greatest kindness and cordiality – Hoddy and 

I were lodged in the overseer’s own room which was hung round with farming implements and guns and swords[40] – The gentlemen 

were to sleep as best as they could on the floors of the other rooms – and one of the colonists wives who spoke a little Italian was engaged 

to attend on Hoddy and me. After a little rest we all set off to visit some of the nearer impressments[?], around which were a garden and a 

small vineyard – We then sat down to dinner the repast consisted of a little meat brought from Constantinople which with the flour milk 

and the produce of the farms had been concocted into sour Polish messes which we should have thought very bad if we had not been 

really hungry and if true hospitality and kindness had not given a relish to everything – After dinner we sat out before the cottage till late 

talking over the history and affairs of the Colony. The Poles settled here have most of them escaped from Russian bondage in the mines of 

the Caucasus[41] and after untold hardships and difficulties have found their way through Georgia and Caucasia to the Turkish dominions 

where safety from persecution but utter poverty awaited them. About four years ago Prince Czartoriski collected funds and purchased 

from the 

[Page 65] 

congregation of Lazarist priests a right of settlement and clearing of the forest, a few very modest cottages were built – to each colonist a 

cottage and about eight acres of forests were given subject to a small rent to the Lazarists and the right of grazing their cattle in the forest 

was granted to them – to each colonist on settling a small sum to purchase cattle is advanced which is to be repaid after a certain period. 

The Colony flourished rapidly: it now consists of about forty persons, 16 nice farm houses, a house for the overseer a small chapel and two 

priests – many of the colonists are already wealthy farmers with from eight to ten head of cattle, their shares of ground cleared, tilled and 

producing fine crops of grain and potatoes and near their cottages small gardens and numerous beehives.[42] 

[July] 10th. Early in the morning several of the gentlemen set off in hope of shooting gazelles in the forest but returned at breakfast time 

without having found anything more than good appetites. I also set off early by myself and took a long and lovely walk through the 

chestnut and oak woods around the Colony where paths had been opened to follow the cattle – A good breakfast of the bread and butter 

of the Colony and coffee was ready about eight o’clock. Afterwards we all set out together to visit the cottages and farms. All the colonists 

received Count Zamoiski the nephew of Prince Czartoriski their benefactor with marks of the …  

[diary breaks off here] 

[Letter from Lady Kavanagh to her brother Lord William Thomas Le Poer Trench, 3rd Earl of Clancarty (1803-1872), July 15, 1847 /N.L.I. 

Pos. 7156, 140-143.] 

We came here [to Therapia] on the 10th [11th][43] after a most interesting tour of two days through some truly wild scenery of Asia Minor 

to a small Colony of Poles who are settled in the forest – We were invited to make this excursion [to Adamkoj][44] by Count Zamoiski, 

nephew of Prince Czartoriski, who has been our fellow traveller since Beyreuth [Beirut]. He and his mesh[?] had established this colony 

and had the right of the settlement in the forest about four years ago in order to provide for some of the wretched Poles who are daily 

escaping from the mines in the Caucasus and making their way through Georgia and Caucasia to the Turkish dominions. To each colonist 

is given ten acres of forest which he has to clear for himself, assistance to build a small cottage, and a small loan of money to buy seed and 

cattle with a right of grazing the cattle through the forest. About fifty colonists are now established there,[45] many of them have cleared 

their share of land and made most comfortable houses and have become quite wealthy farmers and in going round their houses, farms and 

dairies, which they showed with the greatest pride, I was over and over reminded of your Kilclooney[46] boy colonists who by their own 

labours overcame much the same difficulties and arrived at much the same state of independence.We were received and lodged in the 

overseer’s cottage by Count Zamoiski, the overseer of the Colony, and although our lodging and fare were such as the poor Polish Colony 

appointed, yet we all thought it was one of the pleasantest days we had spent in the East… 

 

 

40. Overseer Zamoiski probably stored the settlement’s arsenal in his cottage. 

41. Gold, silver, copper and iron are still mined in the Caucasus Mountains in Georgia. 

42. It is evident from Lady Kavanagh’s detailed descriptions of the Polish community, that she and her fellow travellers probably met the entire 

settlement during their short stay. 

43. A memory lapse. During her tours around Constantinople Lady Kavanagh stayed at an hotel in Therapia [Tarabya], a traditional summer retreat on 

the northern end of the sparsely populated European coastline of the Bosphorus – one of the few significant settlements in the area at that time. See 

National Library of Ireland, Pos. 7156. 

44. Lady Kavanagh and her party returned to the Ottoman city from the colony on July 11 (which she identifies on page 66 of her Journal as „Adamskoi” 

without making further mention of „Mr Leist”). Liszt may have left the Colony on July 11, too. This would have given him time to say farewell to the 

Franchinis before his embarkation on July 13 in Constantinople on the cruiser „Peter the Great”, bound for Galatz.  

45. In the Journal she mentions „forty colonists” and „eight acres of forest”. 

46. Kilclooney is a townland in County Galway, Ireland. Kilclooney More is famous for its megalitic tombs. (Translator’s note.) 
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(Eckhardt Mária) 

A Liszt Ferenc Társasághoz a közelmúltban különböző országokból különösen sok olyan értékes új könyv, nagyobb tanulmány érkezett, 

amelyek Liszttel vagy közvetlen körével foglalkoznak. Még ha ezek az írások magyarul nem is hozzáférhetőek (angol, német, francia 

nyelvű munkákról van szó), kötelességünknek érezzük, hogy hírt adjunk róluk, ezért új rovatot indítunk lapunkban rövid bemutatásukra. 

Elsőként az előző tanulmány szerzőjének frissen megjelent könyvét mutatjuk be.  

 

William Wright: Liszt and England. Hillsville, New York: 2016, Pendragon, 319 p. /Franz Liszt Studies Series, ed. Michael Saffle, No. 16/. 

A skóciai szerző, William Wright neve arról ismert a Liszt-kutatók körében, 

hogy óriási türelemmel és bámulatosan jó érzékkel tár fel korábban teljesen 

ismeretlen dokumentumokat olyan forrásokból, amelyeknek létezésére mások 

sohasem gondoltak. Felfedezései gyakran új megvilágításba helyezik Liszt 

életének egy-egy időszakát. Mint könyve bevezetőjében írja, munkája „az első 
teljes analízis Liszt előadói, zeneszerzői és irodalmi tevékenységéről Londonban 
és az angol tartományokban. Tartalmazza a zeneszerző Londonban kiadott 
munkáinak részletes listáját és egy válogatást angliai tartózkodásai alatti 
levelezéséből. Az utolsó fejezet a Liszt-front főbb fejleményeire összpontosít 
1945-től napjainkig.” 

Wright könyvének elsődleges forrásai: műsorlapok, plakátok, sajtótudósítások, 

levelek, naplójegyzetek és egyéb archív dokumentumok, amelyeket mintegy 

húsz év munkájával, hangyaszorgalommal gyűjtött össze számos brit és európai 

forrásból (elég csak a köszönetnyilvánítások listáját átfutni, hogy világossá 

váljék, milyen széleskörű kutatást végzett). Másodlagos forrásként használja a 

Liszt-irodalom korábbi ide vágó munkáit a kezdetektől napjainkig, hiszen 

természetesen mások is foglalkoztak már Liszt angliai vonatkozásaival (Alan 

Walker például különösen nagy teret szentel ezeknek magyarul is megjelent 

munkáiban: a háromkötetes Liszt-életrajzban és az azt kiegészítő Liszt-
reflexiókban). Wright most szisztematikusan, minden vonatkozásában tárgyalja 

a témát: az életrajzi eseményeket, nyilvános és privát koncerteket, személyes 

kapcsolatokat, levelezést, a részben vagy egészben Angliában született 

kompozíciókat, angol kiadók Liszt-kiadványait, az angliai Liszt-recepciót.  

Könyve első részében, az első nyolc fejezetben Liszt angliai tartózkodásaival 

foglalkozik, ezeknek a dokumentációját tekinti át. Az eredmény lenyűgöző: 

ahhoz képest, hogy Liszt nem töltött túl sok időt Angliában (gyermekifjúként 

járt ott 1824-ben, 1825-ben és 1827-ben, majd virtuóz időszakában 1840-ben és 1841-ben, s végül halála évében, 1886-ban nagy Nyugat-

európai turnéja részeként), 146 oldalnyi szöveg foglalkozik ezekkel a látogatásokkal. Az egyes fejezetek rövid előzetes összefoglalást 

követően eseménynaptárral kezdődnek, amely sokkal részletesebb, mint bármely eddig ismert hasonló felsorolás. Ezt követi az adott 

időszakra vonatkozó legfontosabb levelezés és az előadott művek listája, végül pedig az akkor komponált művek és megjelent angliai Liszt-

kiadványok felsorolása. Mindezek után következik a részletező leírás, a dokumentumok gazdagon jegyzetelt bemutatása, kontextusba 

helyezése, értelmezése. Számomra különösen a korai látogatásokkal kapcsolatos fejezetek hoztak sok újdonságot; érdekes volt felfedezni, 

hogy Lisztnek már ekkor milyen gazdag, gyakran egy egész életre kiható kapcsolatrendszere alakult ki (például a Novello-családdal és 

céggel, vagy a Ward- és Kemble-családdal). Most értettem meg azt is, hogy a zeneszerző miért éppen a To Thomas Moore című Byron-

költemény sorait véste föl – szerintem sajátkezűleg – Kriehuber 1840-ben készült híres utazókabátos Liszt-képe alá a sokszorosítás előtt: 

1824 májusában a tizenkét és fél éves zongoravirtuóz és a híres ír hárfás bárd, Lord Byron közeli barátja egy angol hölgy zenés estélyén 

találkozott. „Este Mrs. Turner házába mentem; hallottam a csodálatos fiút, Lisztet” – írta naplójába Moore. Nyilván Liszt is élvezhette a 

bárd nagyszerű hárfa-játékát, sőt talán őtőle hallott először Byronról, akinek személye és költészete később olyan kiemelkedő fontosságot 

nyert művészetében. Angliai vendégszereplése előtt pedig jól jöhetett neki egy ilyen találó angol idézettel ellátott arckép terjesztésének 

lehetősége. 

A fellelt újabb dokumentumok, koncertprogramok, kottakiadványok alapján Wright megállapítja, hogy Carl Czernynek, Liszt egykori 

bécsi mesterének különleges, eddig még nem eléggé értékelt szerepe volt és maradt a gyermek-virtuóz előadói és zeneszerzői fejlődésében. 

Hangsúlyozza továbbá, hogy a kamaramuzsikálás már ebben a nagyon korai időszakban is igen gyakori és fontos volt Liszt nyilvános és 

privát koncertjein. Saját kamaraműveken kívül gyakran születtek zenésztársaival közös alkotások, amelyek nem mindegyikét tartják 

számon az eddigi Liszt-műjegyzékek – tény, hogy e darabok legtöbbje sajnos elveszett. 

A későbbi időkből is vannak Lisztnek fel nem lelhető kamaraművei, ilyen például az 1840-es Hommage à Beethoven, egy háromzongorás 
darab, amelyről bizonyítható, hogy Liszt több alkalommal és különböző partnerekkel is előadta Angliában.  
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 Az 1840/41-es londoni vendégszereplések, valamint a John Orlando Parryvel és társaival tett, nem túl sikeres angliai, skóciai és írországi 

koncertkörút eseményei és állomásai jóval ismertebbek, így Wright ezt az időszakot kevésbé részletesen tárgyalja, de azért itt is tud új 

adatokkal szolgálni. Érdekes, hogy ezt a fejezetet még Liszt angliai olvasmányaival is kiegészíti. Egy Festetics Leónak írt, közismert levél 

(1840. december 4) alapján megemlít egy rövidesen megjelenő „Biographie complète”-t is, melyről azt gondolja, hogy Liszt maga 

készítette, és fájlalja, hogy a kéziratát sohasem találták meg. Valójában itt Franz von Schober név nélkül kiadott Briefe über Franz Liszt’s 

Aufenthalt in Ungarn című, 1840-ben írt, de csak 1842-ben publikált életrajzi brosúrájáról van szó, amelyről a zeneszerző levelezésében 

ez idő tájt gyakran történik említés. – Ebből az időszakból újdonság volt számomra, hogy Lisztnek a neves énekesnővel, Adelaide Kemble 

asszonnyal, akivel többször is együtt muzsikáltak, színházvezetői tervei is voltak Londonban, ezek azonban végül nem valósultak meg. 

Az 1886-os utolsó angliai látogatással kapcsolatban Wright is közli azt az ismert tényt, hogy Liszt utolsó zeneszerzői munkája egy még a 

weimari korszakában komponált dalának, a Die Vätergruftnak a meghangszerelése volt George Henschel énekes számára (akinek Lisztről 

készült pompás karikatúra-vízfestménye ma a budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum tulajdona). Újdonság azonban, hogy összehasonlította 

a fennmaradt kéziratokat Novello 1886 áprilisi ének-zongora kiadásával (A Death Summons), és több eltérést is talált. Azóta a dal hiteles 

verziójának több előadása is volt Angliában Wright közreműködésével. 

Az első nyolc fejezetet számos, tartalmilag igen értékes illusztráció egészíti ki, a reprodukciók minősége azonban sajnos meglehetősen 

gyenge. (Itt kell megemlítenünk, hogy a kiadói szerkesztés sem mindenütt tökéletes: az illusztrációk, dokumentumok, jegyzetek 

sorszámaira való hivatkozások nem mindig felelnek meg a tényleges, végleges állapotnak – bár némi fáradsággal megtalálhatók.) A 

következő négy fejezet az angliai Liszt-recepciót tekinti át, amelyet négy nagy korszakra oszt. Az 1842-1865 közötti időszak 

dokumentálása (a korszakhatárokat egyfelől a virtuóz Liszt utolsó angliai látogatását követő év, másfelől angol tanítványa és legbuzgóbb 

londoni apostola, Walter Bache szisztematikus munkájának megindulása adja) rendkívül érdekes: kiderül, hogy – az általános 

hiedelemmel szemben – Liszt művei, amelyeket Londonban a befolyásos kritikus, Davison nyílt ellenszenve miatt nem sokra becsültek és 

ritkán tűztek műsorra, más angliai színhelyeken eléggé népszerűek voltak. Wright 1842 és 1865 júliusa között legkülönfélébb műfajú  

Liszt-kompozíciók több mint 300  angliai előadásáról tud; köztük van egy eddig katalogizálatlan „Antoine Rubinstein Concerto, arranged 

by Liszt”, amelyet a 11 éves kis virtuóz, Anton Rubinstein Liszt zongoraátiratában adott elő 1842 májusában Londonban. Wright felsorolja 

azokat a művészeket, akik már ebben az időben sokat tettek angol földön Liszt népszerűsítéséért. Ezek között nemcsak híres külföldi 

vendégszereplők voltak, mint Marie Pleyel, aki Liszt Les Patineurs (A korcsolyázók) című Meyerbeer-átirata számára hihetetlen 

népszerűséget és számtalan kiadást szerzett Angliában, hanem olyan ifjú angol művészek is, mint Charles Hallé, aki már 1843-tól, első 

londoni zongorahangversenyétől kezdve rendszeresen tűzött műsorra egy-egy Liszt-művet, majd Manchesterben sorra mutatta be nagy 

sikert aratva Liszt Schubert-átiratait és magyar rapszódiáit. 

Bache 1865-ös első londoni „Annual Liszt Concert”-je és az 1911-es Liszt-centenárium közötti időszak a Liszt-oeuvre lassú, de biztos 

térhódítását jelentette, amelyhez az áldozatkész Bache mellett (őt Walker részletesen bemutatja a Liszt-reflexiók 5. fejezetében) olyan 

Liszt-tanítványok is hozzájárultak, mint Edward Dannreuther, Karl Klindworth, August Manns, Nicholas Rubinstein. A már említett 

Charles Hallé karmesterként híres manchesteri zenekarával különösen sokat tett Liszt zenekari művei és oratóriumai megismertetéséért, 

és ezt a hagyományt utódja, Richter János is folytatta.  

Szintén igen fontos volt Henry Wood karmesteri tevékenysége, de ebben az időszakban már szinte alig lehet felsorolni a sok neves 

muzsikust, akik szívesen tűzték műsorra Liszt alkotásait. Annál lehangolóbb az 1912-1944 közötti időszak, amelyben igen lehanyatlott 

Liszt népszerűsége Angliában, sőt olyan torzító, karaktergyilkos irodalom is megjelenhetett róla, mint Ernest Newman Liszt-monográfiája 

1934-ben, amelyet 1969-ben ismét kiadtak. (Newmannak annyira erős hatása volt az angliai Liszt-recepcióra, hogy abszurd állításainak 

cáfolását illetve ellensúlyozását még Walker is többször szükségesnek tartja háromkötetes Liszt-biográfiájában,). 

A II. világháború utáni évek lassú, de biztos és egyre élénkülő Liszt-reneszánszot hoztak magukkal, az utolsó fejezet (A gyümölcshozó 

évek, 1945-2013) ezt tárgyalja, kiemelve Humprey Searle szerepét, aki Liszttel kapcsolatos tudományos munkássága mellett 1950-ben 

Londonban jelentős muzsikustársakkal – köztük a magyar Kentner Lajossal – összefogva létrehozott egy Liszt-társaságot, és a Schott 

kiadóval társulva kottakiadvány-sorozatot is indított Liszt kevésbé ismert műveinek népszerűsítésére. A mai napig is folyamatosan 

működő British Liszt Society lapja, a Liszt Society Journal mindmáig értékes tanulmányokkal és zenei mellékletekkel járul hozzá Liszt 

művészetének jobb megismeréséhez. 

Wright könyvének végén három függelék is található, közülük a legértékesebb az a kronológia (Appendix B), amely az első összefoglalási 

kísérlet Liszt zenéjének angliai bemutatóiról és korai előadásairól az 1842-1911 időszakból. Az illusztrációk jegyzéke, valamint név- és 

helymutató, továbbá Liszt műveinek, átiratainak és másokkal közös munkáinak mutatója egészíti ki a gazdag tartalmú munkát. 

Természetesen a források és a felhasznált irodalom mutatója sem hiányzik. Nem tartom szerencsés megoldásnak, hogy a 11 leggyakrabban 

idézett munka rövidítése a könyv elején, míg a többié a könyv végén szerepel: az olvasó első látásra nem szükségszerűen tudja, hogy 

melyik rövidítést hol kell keresnie. Összefoglalóan azonban azt mondhatjuk, hogy Wright könyve amellett, hogy minden Liszt-barát 

számára érdekes olvasmány, nagy nyereséget jelent nem csupán az angol zenetudomány, hanem az egész nemzetközi Liszt-kutatás 

számára.  
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(Mária Eckhardt) 

The Liszt Ferenc Society has recently received an unusual number of valuable new books and longer studies from various countries, 

discussing topics related to Liszt or his closest circle. Although these writings are not available in Hungarian (they are written in English, 

German or French), we feel that we should keep our readers informed about them, and therefore we have decided to begin a new column 

in our journal dedicated to short reviews of such writings. First a recently published book by the author of the previous study will be 

introduced here. 

William Wright: Liszt and England. Hillsville, New York: 2016, Pendragon, 319 p. /Franz Liszt Studies Series, ed. Michael Saffle, No. 16/. 

The name of the Scottish author, William Wright, is well known to Liszt researchers for his enormous patience and remarkable 

discernment, which have led him to discover totally unknown documents from sources that no-one else ever imagined even existed. His 

discoveries often provide a new angle on one or another period of Liszt's life. As he writes it in the introduction to his book, this work 

“represents the first comprehensive analysis of Liszt’s executant, compositional, and literary activities in London and the English 
provinces. Also incorporated is a detailed listing of the composer’s London publications and selected correspondence while in England. A 
final chapter focuses on major developments on the Lisztian front from 1945 to the present day.” 

The primary sources of Wright's book are: programme 

leaflets, posters, press releases, letters, diary notes and other 

archival documents that he has collected during some 

twenty years of assiduous work in several British and 

European sources (it is enough just to skim through the list 

of acknowledgments to understand how widespread his 

research has been). As secondary sources he uses relevant 

already-existing works on Liszt from their very beginning to 

the present day. Of course other writers have previously 

discussed the English aspects of Liszt: for example, Alan 

Walker pays particular attention to these matters, in his 

works that have been published in Hungarian, as well: in his 

three-volume Liszt-biography and in the Liszt-reflexions 
which complement it. Wright now systematically discusses 

the subject in all aspects: biographical events, public and 

private concerts, personal relationships, correspondence, 

compositions that were written partly or entirely in England, 

Liszt-publications by English publishers, and the reception of 

Liszt in England.  

In the first part of his book, the first eight chapters deal with 

Liszt's stays in England, discussing their documentation. The 

result is impressive: considering the fact that Liszt didn’t 

spend a great deal of time in England (he was there as a 

youngster in 1824, 1825 and 1827, then in his virtuoso period 

in 1840 and 1841, and finally in the year of his death in 1886, 

as part of his major Western European tour), 146 pages of 

text discuss these visits. The individual chapters begin, after a 

brief Synopsis, with a Calendar of Events, which is much 

more detailed than any similar list previously published. This 

is followed by the most important correspondence in 

connection with the given period, a list of compositions 

performed, and finally a list of works composed in that 

period and of Liszt-related publications issued in England. 

After all these follows a detailed description and richly 

annotated presentation of the documents, their 

contextualization and interpretation. For me, the chapters 

about Liszt’s early visits to England were particularly 

revealing of new material. It was interesting to discover how 

Liszt’s rich and often life-long relationship network was 

already developed at such an early stage (for example those 

with the Novello family and publishing company, or with 

the Ward and Kemble families). 

 
Joseph Kriehuber: 

Liszt utazókabátban / Liszt in his travel coat 
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 At last I have understood why the composer inscribed – by his own hands, I assume – those particular lines of Byron’s poem To Thomas 
Moore under Kriehuber’s famous picture “Liszt in his travelling coat” before publishing it: in May 1824, the twelve-and-a-half-year old 

virtuoso pianist and the famous Irish bard and harpist, a close friend of Lord Byron, met at a musical evening at the house of an English 

lady: "Went to Mrs. Turner's house in the evening; heard the wonderful boy, Liszt" – wrote Moore in his diary. Liszt most probably 

enjoyed Moore’s brilliant harp-playing, and perhaps it was from him that he first heard about Byron, whose personality and poetry were 

later to become of such importance for his own art. Clearly, before his guest appearances in England, it was useful for Liszt to be able to 

have such a portrait distributed with an appropriate English quotation. 

Based on the newly found documents, concert programmes and published scores, Wright points out that Carl Czerny, Liszt’s former 

teacher in Vienna, played a special role in the infant virtuoso’s development, both as player and composer, and that these roles had not 

previously been sufficiently appreciated. Furthermore he emphasises that the playing of chamber music was already a frequent and 

important part of Liszt’s performing career at this very early stage, both in public and in private. In addition to his own chamber works, 

he composed many others in collaboration with colleagues, not all of which have been previously recorded in lists of his works. Indeed, 

sadly most of them are lost.There are also chamber works by Liszt from later periods that are now untraceable, such as the Hommage à 
Beethoven of 1840, a composition for three pianos, of which there is evidence that Liszt played it several times in England, and with 

different partners. 

The 1840/41 guest appearances in London, and the events and venues of the less successful concert tour with John Orlando Parry and his 

companions through England, Scotland and Ireland are much better known, so Wright discusses this period in less detail, but is still able 

to provide new data.. Most interestingly, he completes this chapter with Liszt's reading-list for his English visit. Based on a widely-known 

letter written to Leó Festetics (on December 4th 1840), Wright also mentions a certain "Biographie complète" that was intended to be 

published soon after, which he believes Liszt wrote himself, and regrets that the manuscript has never been found. In fact, this remark is 

related to the biographical brochure Briefe über Franz Liszt's Aufenthalt in Ungarn, written by Franz von Schober in 1840 but published 

only in 1842 without the name of the author, which is often mentioned in the composer's correspondence around that time. It was also 

news to me that at this time Liszt also planned to become involved in the London theatre scene by the future leadership of the German 

Theatre together with the famous singer, Miss Adelaide Kemble. They did appear on stage together several times, but in other respects 

these plans were never realised. 

In connection with Liszt’s last visit to England in 1886, Wright repeats the well-known fact that Liszt's last compositional work was the 

orchestration of the song he had written back in his Weimar period, Die Vätergruft, for the singer George Henschel, whose brilliant 

watercolour caricature of Liszt is now the property of the Liszt Ferenc Memorial Museum in Budapest. It is a novelty, however, that he 

also compared the extant manuscripts with Novello's edition for voice and piano, published in April 1886 (A Death-Summons), and that 

he found several differences. Since then there have been several performances of the song's authentic version in England due to Wright's 

contribution. 

The first eight chapters are complemented by a number of illustrations with highly valuable content, but unfortunately the quality of the 

reproductions is rather weak. (It should be noted here that the editing of this book is not without its faults: the references to the numbers 

of the illustrations, documents or notes do not always correspond to the actual, final state - albeit they can be found with some effort.) 

The following four chapters review Liszt’s reception in England, divided into four large periods. The documentation of the period 

between 1842 and 1865 is extremely interesting (the boundaries of the period are the year after the virtuoso Liszt ’s last visit to England on 

the one hand, and the beginning of the systematic work by Walter Bache, his English pupil and most zealous apostle in London, on the 

other): it turns out that, contrary to general belief, those works of Liszt that were not well-received and rarely played in London due to 

the openly-expressed aversion of the influential critic Davison, were fairly popular in other venues in England. Wright has knowledge 

about more than 300 performances of Liszt compositions of different genres in England between 1842 and July 1865; among them a so far 

unregistered "Antoine Rubinstein Concerto, arranged by Liszt", which the 11-year-old child virtuoso, Anton Rubinstein, played in Liszt’s 

piano arrangement in London in May 1842. Wright provides a list of musicians who did a lot at that time to enhance Liszt’s reputation on 

English soil. Among them were not only famous foreign guest performers, such as Marie Pleyel, who gained incredible popularity and 

numerous editions for Liszt’s Meyerbeer transcription Les Patineurs (The Skaters), but also young English musicians like Charles Hallé, 

who regularly featured one or another work by Liszt in his programmes from his first piano recital in London in 1843, and later 

performed Liszt’s Schubert transcriptions and Hungarian Rhapsodies in Manchester with great success. 

The period between Bache's first "Annual Liszt Concert" in London in 1865 and the Liszt Centennial in 1911 brought a slow but steady 

penetration of the Liszt-oeuvre into concert programmes. In addition to the committed Bache (Walker introduces him in detail in the 5th 

chapter of the Liszt Reflections), Liszt's pupils such as Edward Dannreuther, Karl Klindworth, August Manns, and Nicholas Rubinstein, 

also played an important role in this process. The contribution of the already-mentioned Charles Hallé was particularly important: as the 

conductor of his famous and eponymous Manchester orchestra, he did a lot to make Liszt’s orchestral works and oratorios known, and his 

successor, Hans Richter continued this tradition. Another important factor was Henry Wood's activity as a conductor, but frankly, during 

this period it is almost impossible to enumerate and list all the famous musicians who were happy to include Liszt's compositions at their 

concert programmes. In contrast the period between 1912-1944 is more depressing: Liszt's popularity in England plunged, his reputation 

further sullied by the distorting character assassination seen in Ernest Newman's monograph of the composer, published in 1934, and 

reprinted in 1969. (Newman had such a strong influence on the reception of Liszt in England that Alan Walker found it necessary several 

times in his three-volume biography to refute and counterbalance his many absurd statements). 
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 The years after World War II brought a slow but sure Liszt renaissance, discussed in Wright’s last chapter (The Fruitful Years, 1945-
2013), emphasising the role of Humphrey Searle, who, in addition to his Liszt-related scholarly work, – with such significant musicians as 

the Hungarian pianist Lajos (Louis) Kentner – established a Liszt Society in London in 1950. In cooperation with the publishers Schott, he 

launched a series of published scores with the intention of making Liszt's lesser-known works more popular. The British Liszt Society has 

been working ever since, and their review, the Liszt Society Journal has done a great deal to make Liszt’s oeuvre better known by means 

of the valuable studies and musical supplements they have published. 

There are three appendices at the end of Wright's book. The most valuable among them is Appendix B, the first attempt to summarize the 

premieres and early performances of Liszt's music in England from 1842 to 1911 ("Toward a Chronology of First and Early Performances 
of Liszt's Music in England, 1842-1911"). The listing of the illustrations, an Index of Personal and Place Names, and the Index of Liszt’s 
Compositions, Arrangements, and Collaborations complement the rich content of the book. Of course, the sources and the literature used 

are also listed. I find it unfortunate that the abbreviations of the eleven most frequently quoted works are at the beginning of the book, 

while the others are placed at the end: the reader does not necessarily know where to find a certain abbreviation. However, in summary, 

Wright's book, in addition to being a fascinating read for all friends of Liszt, is a first-rate addition to the corpus of English musicology, 

and to the whole body of international Liszt research. 

George Henschel:  

Liszt-karikatúra / Liszt caricature 
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