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(Watzatka Ágnes) 

Csak a szellemileg és testileg tevékeny élet emelhet bennünket az emberi boldogság tetőfokára. Egészség, gazdagság, címek – röviden 
mindazon irigylésre méltó és kívánatos dolog, amit az ember csak elérhet – tartós boldogság alapozásához nem elegendő. […] Abban 
állapodtam meg magammal, hogy[…] minden tekintetben lelkiismeretem szerint igyekszem majd cselekedni, az eredmény bármi legyen 
is, s hogy kötelességeimet hazám, atyafiságom és felebarátaim iránt a legapróbbig szem előtt fogom tartani. [Napló, 1819. november 5.] 

Széchenyi István és Liszt Ferenc barátsága kevéssé ismert. A legnagyobb magyar és a valaha élt leghíresebb magyar ember más-más 

területen működött, máshol élt, és barátságuk két rövid időszakra korlátozódik, így nem csoda, hogy eddig nem kapott nagyobb figyelmet. 

A két nagy embert a különbözőségük és hasonlóságuk talán egyaránt vonzóvá tette egymás számára.  

Széchenyi vagyonos és rangos családban született, ami kezdettől fogva 

magabiztossá tette. Kitűnő műveltségét magántanároktól nyerte, görögül, latinul, 

franciául és olaszul is tanult a két alapvető nyelv, a német és a magyar mellett. 

Neveltetéséhez hozzátartozott a testedzés. Még gyermekként megtanult lovagolni, 

vívni, célba lőni. Tizenhét évesen vett részt a napóleoni háborúban, majd 35 éves 

koráig huszártisztként tevékenykedett. Karddal és pisztollyal is párbajozott, 

többször meg is sérült. Szeretett úszni, a Dunában is úszott. Pesten 55 barátja 

számára „Csónakdát”, azaz evezős egyesületet alapított, hogy az emberek tiszta 

levegőben, testmozgással pihenjenek. Az Alpokban sziklamászásra vállalkozott, de 

amikor felfogta, hogy egy rossz mozdulat akár az életét is kiolthatja, elszégyellte 

felelőtlenségét, és azonnal lehozatta magát a szikláról. A nagycenki birtok 

tulajdonosaként birtokán lovat és juhot tenyésztett, majd egyesületet alapított 

selyemhernyó tenyésztésére. Kedvelt szórakozása volt a vadászat. Otthon érezte 

magát a természetben és a vidéki életben.  

Liszt Ferenc kerek húsz évvel Széchenyi István után látta meg a napvilágot. 

Parasztsorból kiemelkedett értelmiségi családban született, egyik nagyapja 

kántortanító volt, a másik pékmester, apja juhászati számadóként dolgozott. 

Nagyon szegények voltak, a nyirkos szolgálati lakásban tönkrement a zongorája. 

Élete első tíz évét Ferenc is falun töltötte, az elemi iskolát a többi falusi 

gyermekkel végezte, olyan iskolában, ahol hat osztály tanult egyetlen teremben. 

A gimnáziumi oktatás kimaradt az életéből. Liszt Ferencnek olyan törékeny volt 

az egészsége, hogy gyermekként egyszer kis híján meghalt, a későbbiekben pedig 

a vézna fiút mindentől féltették. A Bécsbe kerülő tizenegy éves Liszt örökre 

búcsút mondott a vidéki életnek. Felnőttként is törékeny maradt, többször voltak 

lázrohamai, és néhányszor a hangversenyét is lemondta emiatt. 

A fiatal Liszt nem értett a pénzügyekhez, amelyeket bécsi jogász nagybátyjára 

bízott. Bizonyos gyakorlati gondolkodással viszont rendelkezett: ha tehette, két 

zongorán játszott, amelyeket egymással szemben állított fel a terem közepén, 

hogy mindenki jól láthassa látványos játékát.  
 

E két nagyon különböző embernek az életében azonban bőven akadtak hasonlóságok is.  

1. Széchenyi és Liszt is sokat utazó, világlátott emberek voltak. Liszt 1840-ben már 16 éve Párizsban élt, gyermekként több turnét tett 

Franciaország különböző vidékein, és Angliát is körbejárta már hangversenyeivel. Hosszasabban tartózkodott Svájcban és Itáliában is. 

Széchenyi ekkorra nemcsak Franciaországban és Angliában, hanem Itáliában, Görögországban és Isztambulban is járt.  

2. Mindketten olvasó emberek voltak, szerettek színházba és koncertre járni. Olvasmányaik kicsit különböztek: Széchenyi legnagyobb 

kedvencei a latin és görög klasszikusok voltak, ezeken kívül Rousseau és Voltaire voltak az alapolvasmányai. De olyat is olvasott, amit 

Liszt is kedvelt: Victor Hugo-t, Lamartine-t, Chateaubriand-t. Olvasmányaik gondolkodó emberré tették őket, és maguk is tollat ragadtak: 

Széchenyi gazdasági írások sorát, Liszt művészeti és esztétikai tárgyú írásokat adott a világnak.  

3. Önálló, kreatív, újításra képes egyéniségek voltak. Munkájukban mindig újat hoztak létre, volt bátorságuk küzdeni és kitartani 

mindaddig, amíg újításaik meggyökereztek és elismerésre találtak. 

4. Mindketten társaság-kedvelő emberek voltak, akik vezető szerepet töltöttek be az emberek között. Széchenyi politikusként 

hozzászokott a nyilvános szerepléshez, Liszt inkább baráti körökben, meghitt társaságokban fejtette ki vezetői szerepét.  

5. Széchenyi és Liszt is mélyen vallásos emberek voltak, katolikus vallásukat buzgón gyakorolták.  

Az élet csúcsán élő, gazdag és sokban sikeres Széchenyit a vallás arra késztette, hogy alázatosságra, szerénységre, szorgalomra és hűségre 

törekedjen, hogy életének nemes célt keressen és találjon. Könyvtárában a Szentírás hat kiadását őrizte, számos lelki irodalom 

társaságában. 

Friedrich von Amerling: Portrait of Count István 

Széchenyi (1836) 
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Liszt Ferencet is egész életében elkísérte gyermekkori katolikus hite. Liszt katolikus újságot olvasott, az ő könyvtárában is szép számban 
találunk vallási tárgyú könyveket. Életművében két oratóriumot, öt misét, mintegy 60 motettát és számos más vallásos tárgyú darabot 
tartunk számon.  

Fiatalemberként Liszt arra vágyott, hogy papi pályára lépjen, de erre hiányos iskolái miatt nem volt valódi lehetősége. Egy bölcs pap 
tanácsára úgy szentelte életét Istennek, hogy a művészetnek valódi hivatástudattal élt.  

Liszt és Széchenyi életfelfogásában a vallás azért volt igazán fontos, mert arra késztette őket, hogy önmaguk személyes érdekein és 
szükségletein túl életüket magasabb célokra, emberek, és az emberek életét megjavító eszmék szolgálatába állítsák. Mindketten 
hivatástudattal, küldetésként, áldozatkészséggel élték az életüket. 

6. És volt még valami, ami összekapcsolta őket, ami talán minden feljebb elmondottnál fontosabb volt: a magyar haza szeretete.  

Széchenyit egész ifjúkora során nyugtalanította a vágy, hogy életét a haza szolgálatába állítsa, és csak akkor nyugodott meg, amikor 
politikai pozíciói segítségével el tudta kezdeni társadalmi újításainak sorát.  

Liszt Ferencet az élet 11 évesen elsodorta Magyarországról. Ő a hazától távol élők idealizmusával tekintett Magyarországra. Magyar 
származását büszkén hirdette, és számos magyar tárgyú művet komponált. Legtöbb jótékony adományát Magyarország kapta, a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak adományozta legértékesebb vagyontárgyait, ezek közt arany és ezüst ötvösműveket. A Budapesti Zeneakadémiára 
hagyta hangszereit, kottáit és könyveit.  

A különbségeken túl, amelyek elválasztották egymástól, sokban egyformán éreztek és egyformán gondolkoztak.  

Széchenyi István és Liszt Ferenc barátságát sajnos nem dokumentálják személyes, egymásnak írt levelek. Egyetlen kivételt képez az a két 
oldalán teleírt névjegykártya, amely a Storno család Széchenyi-gyűjteményében maradt fenn.  

Ennek szövege: 

 Kedves és nagyrabecsült honfitárs, ha van egy szabad félórája holnap este, a kedvemben járna, ha azt a Stadt Frankfurt szállodában 
töltené. Őszinte tisztelettel és rokonszenvvel F. Liszt, szerdán. 

Egy első feltételezés az 1846-os évre tette ezt a levelet, de kiderült, hogy 1846-ban Liszt az Hotel de Londres-ban szállt meg. Ezután 1838-
ra tették, amikor bizonyos, hogy Liszt a Hotel Stadt Frankfurt-ban lakott, de Széchenyi naplója azt bizonyítja, hogy ebben az időszakban 
Cenken betegeskedett. Végül nem marad más, mint 1840 februárjára tenni a feltételezett meghívást, amikor Liszt és Széchenyi valóban 
találkoztak Bécsben. Liszt ezen a télen nagy, éjszakába nyúló vacsorákat adott Pesten, ami valószínűvé teszi, hogy egy ilyet Bécsben is 
szervezett.  

Széchenyi és Liszt kapcsolatának 
legfontosabb és legmegbízhatóbb 
forrása Széchenyi naplója, amelyet 
nagyon következetesen vezetett. Ez 
több könyvből áll, nyomtatásban kb. 
5000 oldalra terjed. A napló nyelve 
enyhén dialektusos német, számos 
beszúrással magyar, francia, angol, 
olasz és latin nyelven. Széchenyi 
bejegyzései távirati stílusúak, sokszor 
csak mondatvázak, de így is kitűnő 
krónikáját adják ennek a szép 
barátságnak.  

A Lisztet érintő bejegyzések 
alapvetően két időszakban 
keletkeztek: 1). 1839. december 18. és 
1840. február. 6. között, 14 bejegyzés 
Pozsonyban és egyetlen bejegyzés 
Bécsben; 2). 1846. március 3. és május 
6. között, 7 bejegyzés Bécsben és 
másik 7 bejegyzés Pesten. Ezekhez 
csatlakozik még egyetlen bejegyzés 
októberből, Pestről. Két további 
bejegyzés nem áll kapcsolatban Liszttel való találkozással. Széchenyi István 31 naplóbejegyzéséből tehát 29 vonatkozik Liszttel való 
találkozásra. Ez tulajdonképpen figyelemre méltó mennyiség. Néhány Liszt-levél egészíti ki ezeket a bejegyzéseket, és természetesen a 
korabeli újságokból is nyerünk néhány adatot.  

Most tehát megpróbálom elbeszélni Széchenyi és Liszt találkozásainak krónikáját.  

Liszt 1839. december 18-án hajnali öt órakor érkezett Pozsonyba. Széchenyi naplóbejegyzéseiből megtudjuk, hogy Liszt már ezen a napon 
meglátogatta, és másnapra Liszt és Széchenyi is Zay Károlyhoz voltak hivatalosak ebédre. A Széchenyivel való találkozásról Liszt rögtön 
másnap, december 19-én beszámolt D’Agoult grófnőnek: 

„Tegnap vacsora Batthyány grófnál (a jelenlegi ellenzék vezére Magyarországon), látogatás Széchenyinél, aki tökéletesen kedves volt 
velem. Majdnem egész népszerűségét elvesztette a pesti híd miatt, de fölöttébb kiváló ember.”  

Pozsony / Bratislava (Pressburg) 
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1839. december 19-én délelőtt 12 órakor Liszt hangversenyt adott a Vigadóban. Mivel sokan készültek részt venni, a nádor 11-kor 

berekesztette az országgyűlést. Széchenyi feleségével, Kreszcenciával ment a hangversenyre, utána Zay Károlynál együtt ebédeltek 

Liszttel.  

December 20-án Liszt a színházban adott jótékonysági hangversenyt a szegények javára. Széchenyi mostohaleányaival Grassalkovich 

páholyából hallgatta meg a hangversenyt.  

December 21-én Széchenyi Liszt társaságában ebédelt Károlyi György grófnál. 

December 22-én délelőtt Liszt még egy hangversenyt adott a Vigadóban, de Széchenyi erről nem írt naplójában. Liszt délután 4-kor indult 

Pestre. Széchenyi nem kísérte el Lisztet Pestre, mindvégig Pozsonyban maradt, ahol tevékenyen részt vett az országgyűlés munkájában.  

1840. január 13-án érdekes bejegyzést találunk naplójában: 

Olvastam Liszt levelét – akár megnősül az ember, akár nem, mindenképp megbánja.  

Azt feltételezem, hogy Széchenyi nem egy személyesen hozzá írt Liszt-levelet olvasott, hanem a Bakkalaureus-levelek egyikét valamelyik 

újságban. 

Liszt 1840. január 15-ig tartózkodott Pesten, és egy győri kitérő után január 17-én érkezett újra Pozsonyba. Másnap délután Széchenyi 

Károlyiékhoz ment, hogy ott találkozzon Liszttel, aki délután háromkor érkezett. Széchenyi vele volt Károlyiéknál estig, majd meghívta 

saját lakásába. Liszt Széchenyiéknél töltötte az estét, de nem zongorázott.  

Másnap, január 19-én Liszt Széchenyinél ebédelt, az ebédet Károlyi gróf szakácsa készítette.  

Január 20-án ismét együtt voltak, Batthyány Lajosnál ebédeltek, Széchenyi Liszt mellett ült.  

Január 21-én Liszt a Megyeháza dísztermében adott hangversenyt. Ezt Széchenyi bejegyezte a naplóba, így valószínű, hogy jelen volt, 

ugyanis arra ki szokott térni, ha valahová nem ment el.  

Január 22-én nincs Liszt-bejegyzés a naplóban. Január 23-án Liszt Széchenyiéknél vendégeskedett, és ezúttal zongorázott. Ezen a napon 

Liszt beszámolót írt Marie d’Agoult-nak: 

„Esterházy Kázmér a barátommá vált – Széchenyi, Batthyány, Bezerédi és még többen olyan szívélyességgel fogadtak, amilyent 
Franciaországban elképzelni sem tudnak.”  

Egy újabb találkozás nélküli nap után, január 25-én Széchenyi Liszt lakásán, a Zöldfa vendégfogadóban töltötte az estét.  

Következő nap, 1840. január 26-án Liszt a színházban adott hangversenyt a Pozsonyi Egyházi Zeneegyesület javára. Ezután Révay 

Valpurga adott ebédet Liszt tiszteletére. Széchenyi valószínűleg mindkettőn részt vett, és megjegyezte, hogy Liszt testalkata olyan, mint 

egy szoboré.  

1840. január 27-e volt Liszt utolsó teljes napja Pozsonyban. Liszt Széchenyiéknél vacsorázott és az egész estét náluk töltötte nagyobb 

társaságban. A pozsonyi nők ekkor Lisztet egy aranykehellyel ajándékozták meg.  

Másnap, január 28-án Liszt Bécsbe utazott, ahol 

február 17-ig maradt. Amint feljebb láthattuk, Liszt 

névjegykártyája valószínűleg ebben az időszakban 

íródott.  

1840. február 6-án Liszt meglátogatta Széchenyit 

bécsi lakásában.  

Ha megpróbáljuk kiértékelni ezeket az adatokat, az 

derül ki belőlük, hogy december-januárban Liszt a 

Pozsonyban töltött öt nap alatt csak elutazása 

napján nem találkozott Széchenyivel, január 

második felében pedig az érkezés és utazás napját 

leszámítva tíz nap alatt csak két napon nem 

találkoztak. Liszt összes hangversenyéből Széchenyi 

csak egyet hagyott ki, ugyanakkor egy alkalommal 

Liszt Széchenyi otthonában zongorázott. 

Bármennyire friss volt ez az ismeretség, bizonyára 

azonnal kölcsönös rokonszenv kapcsolta őket össze. 

Érdekes módon Liszt és Széchenyi nem lettek 

levelezőtársak. Ehhez mindketten túl elfoglaltak 

voltak. Több mint hat év telt el addig, amíg ismét találkoztak. Ez idő alatt mindkettejük élete sokat változott. Liszt körbejárta a világot, és 

addig is elismert művészete kapcsán most már híres-hírhedt lett, kisebb vagyonra tett szert, és Európa számos koronás főjével kötött 

személyes ismeretséget. Az 1840-ben még önmagát és a világban való helyét kereső Liszt magabiztos lett, megtalálta önmagát. Széchenyi 

ekkorra már számos művének kibontakozásában gyönyörködhetett.  

Bécs 1825 / Vienna 1825 
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Hat év után Széchenyi és Liszt régi barátként találkoztak, és barátságuk magasabb szinten, több bensőségességgel és melegséggel 

folytatódott. Magyarország felé tartva és utolsó nagy, ezúttal Keletre vivő turnéjára készülve, Liszt előbb Bécsben időzött majdnem két 

teljes hónapon át.  

Első találkozásukra 1846. március 4-én került sor, Liszt a lakásán látogatta meg Széchenyit, és barátként ölelték át egymást.  

Majdnem egy hét múlva, március 10-én véletlenszerűen találkoztak List Antal bécsi órásmesternél, aki Liszt nagybátyja, apjának egyik 

öccse volt. Ekkor nem tudtak érdemben beszélgetni. További hat nap múlva, március 16-án Liszt ismét meglátogatta Széchenyit.  

Másnap, március 17-én Széchenyi Eskeles bankárnál ebédelt Liszttel együtt, és azt jegyezte fel, hogy „különös rokonszenvvel viseltetik 

Liszt iránt” Szó szerint: “Affectire besondere Sympathie für List.”  

Március 18-án véletlenül találkozott Liszttel, aki a Ghica családnál vendégeskedett. Széchenyit meghívták egy Liszt tiszteletére adott 

vacsorára, de elvi okokból nem ment el.  

Négy nap múlva, március 22-én ismét Eskelesnél ebédeltek, és Széchenyi ismét külön megjegyzést írt: „Liszt nagyon mellettem áll. 
Nagyon rokonszenvezem vele.”  

Következő nap, március 23-án nagyobb társaságban Batthyánynál ebédeltek. Széchenyi két nagynénje megbotránkozott Liszt ruházatán, 

amely őket a francia forradalmárok öltözetére emlékeztette. Széchenyi március 28-án hagyta el Bécset. 

Liszt ezután még egy hónapig Bécsben maradt. Április 28-án utazott Pozsonyba, és onnan másnap gőzhajóval utazott Pestre, ahová este fél 

nyolc körül érkezett meg.   

1846. április 30-án Széchenyi Károlyi György által üzenetet küldött Lisztnek. Liszt délben hangversenyt adott a Vigadóban, ezt Széchenyi 

kitűnőnek találta. Liszt valószínűleg tiszteletjegyet adott Kreszcenciának, aki beszámolt férjének, hogy Liszt várt rá.  

Másnap, 1846. május 1-jén kölcsönösen meglátogatták egymást.  

Harmadnap, május 2-án gyakorlatilag egész nap 

együtt voltak. Széchenyi annyit írt a naplójába, 

hogy „Liszttel Óbudán”. Mivel Széchenyi a 

mostani Széchenyi téren lakott, biztos, hogy 

Liszt látta a Csónakdát (egy deszkából ácsolt 

csónakházat) és a Lánchíd építkezését. Csak 

ezután mentek ki Óbudára, ahol Széchenyi a 

kikötőt és a hajógyárat mutatta meg Lisztnek. 

Az ebéd Széchenyiéknél volt, Petrichevich 

Horváth Lázár, aki egész nap velük volt, szintén 

ott ebédelt. Széchenyi megjegyzése Lisztre: 

„Nagyon szórakoztató.”  

1846. május 3-án Liszt délben ismét 

hangversenyt adott a Vigadóban, amelyre 

Széchenyi Kreszcenciával és Marie-val, nevelt 

lányával ment el. A második sorban ültek, ami 

Széchenyinek furcsa volt – bizonyára mindig 

páholyban ült –, de aztán megszokta.  

1846. május 5-én a kaszinó gyűlésén Széchenyi 

tudomására jutott, hogy az ellenzék Lisztnek 

díszvacsorát készül adni. Széchenyi rossz néven 

vette, hogy politikai pártok különválva 

használják a kaszinót, féltette az intézményt a 

szakadástól. Széchenyit nem hívták meg erre a 

vacsorára.  

1846. május 6-án Liszt a Nemzeti Színházban zongorázott. Széchenyi nem volt ráhangolva, ötlettelennek érezte Liszt játékát. Azt 

gondoljuk, Széchenyi a dallamokat hiányolta Liszt nagyon újszerű zenéjéből, amelyben több helyen a harmónia uralja a zenét, és alig van 

dallam. Széchenyi azt is megjegyezte, hogy fáklyásmenetet rendeztek Lisztnek, és beszédet intéztek hozzá, de Liszt nem válaszolt a 

beszédre. A „Honderű” című újság szerint, amelynek szerkesztője jelen volt az eseményeken, a két politikai kör köszöntőjére Liszt valóban 

nem válaszolt, de erre nem is hagytak lehetőséget. Az ünneplés 108 tagú vacsorával folytatódott a Pilvax kávéházban, s ezen valószínű, 

hogy Széchenyi is részt vett, mert ide nemcsak a két szervező politikai kör tagjai voltak hivatalosak.  

Az est folyamán, amikor már sok pohárköszöntőt mondtak, Liszt végül szót kért, francia szavait Petrichevich Horváth Lázár fordította 

magyarra. Liszt ekkor azt mondta: amit mondani akart, azt a hangversenyben hangokkal elmondta, és úgy látta, mindenki nagyon jól 

megértette. Így arra kérte a társaságot, ürítsék poharukat a honra: „Éljen hazánk, éljen Magyarország!” 

Tehát szót kért és kapott, de igazából semmilyen komoly tartalmú üzenetet nem mondott.  
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A korabeli újságok szerint május 7-én Liszt Széchenyiéknél vacsorázott. Széchenyi naplója azonban azt jegyzi, hogy ezen a napon 
elutazott Pestről. Mivel Liszt Kreszcenciával is jó barátságban volt, lehetséges, hogy Kreszcencia férje távollétében is megrendezte a 
bizonyára sok vendéges vacsorát.  

1846 októberében Liszt csak néhány napig tartózkodott Pesten. Széchenyi naplójában a következő megjegyzést találjuk: 

„11-én és 12-én Liszt hangverseny. Szépen játszik, de ötlettelenül.  

Meglátogattam őt és ő engem. Nagyon rokonszenvezem vele.”  

Liszt Ferenc október 11-én, vasárnap délután a Vigadó termében játszott a Pesti Német Színház és a Nemzeti Színház énekeseinek 
közreműködésével. A látogatások egymásnál valószínűleg október 12-én valósultak meg. 

Sokatmondó, hogy a Pesten töltött nem teljes három nap alatt két napon is találkoztak. Széchenyi minden bizonnyal megszerette Lisztet. 
Tudomásunk szerint ez volt utolsó találkozásuk.  

A történet további szereplője Liszt Ferenc, aki kegyelettel őrizte Széchenyi emlékét.  

1860 júniusában Agnes Street-Klindworth-től, egy régi tanítványától Liszt egy Széchenyi-brosúrát kapott ajándékba. Június 25-én írt 
köszönőlevelében Liszt így méltatta Széchenyit és az ország helyzetét: 

„Köszönöm a Széchenyiről szóló brosúrát, amelyet küldött. Nagyszívű, csodálatos tevékenységet kifejtő és gyakorlati lángésszel megáldott 
férfi volt, aki tisztán látta kora szükségleteit. Magyarországnak felbecsülhetetlen szolgálatot tett, és joggal élvezett páratlan népszerűséget, 
mígnem Kossuth a maga szóáradatával (parlage) felülkerekedett, és az egész országot tévútra vitte. Sajnos, azóta sem léptünk tovább, és 
nem sok jót jósolok a forrófejű, lázas, exkluzív patriotizmusnak, amely csak szelet vet, és vihart arat. Ha Széchenyi példáját és módszerét 
következetesen megvalósítják, Magyarország ma bizonyára erős és virágzó volna; félek, most már késő, hogy ehhez visszatérjünk. A 
dolgok ilyen állása másoknak talán megfelel – de azokat, akik őszintén szeretik országukat, lelkük mélyéig elszomorítja.“ 

Liszt Ferenc művészként is tisztelgett Széchenyi István emléke előtt. 1885-ben zongoradarabot komponált Magyar Történelmi Arcképek 
címmel. A sorozatban hét nagy magyarnak állított emléket. Ezek: Széchenyi István, Deák Ferenc, Eötvös József, Teleky László, 
Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor és Mosonyi Mihály. 

Liszt Ferenc mélyen a szívébe véste Széchenyi jelmondatát:  

„Tiszta lélek, tiszta szándék, akár siker, akár nem”. Ezt a mondatot magyar nyelven is le tudta írni.  

1874. december 8-án, a Zeneakadémia ügye kapcsán Mihalovich Ödönhöz írt levelében Liszt Ferenc így fogalmazott: 

„...nem szeretném tovább ismételni önmagam, egyetlen dolgot kivéve: vallásos elköteleződésemet a hazánk és a művészetünk iránt. Nekik 
szolgálni akármily keveset, szerény tehetségem mértékében, akár egyedül dolgozva kézirataimon (ami számomra a legkényelmesebb), 
akár együttműködve barátaimmal közös ügyeken, ez az én egyszerű és kizárólagos kívánságom, mentesen minden személyes igénytől és 
hiú körülményeskedéstől, amellyel igazságtalanul vádolnak.  

„Tiszta lélek, tiszta szándék, akár siker, akár nem”.  

Azok az én barátaim, akik az eszményire törekednek; ebben, kedves barátom, most és mindig felismerjük egymást... 

Csak reménykedhetünk abban, hogy modern korunkban marad még hely az eszményinek, és így Széchenyi és Liszt barátsága a következő 
nemzedékek számára is ihlető példa lesz. 

 

(Ágnes Watzatka) 

Only a spiritually and physically active life can elevate us to the summit of human bliss. Health, wealth, titles – in short, all the enviable 
and desirable things that one only can reach – are not enough to base lasting happiness [...] I have made an agreement with myself that 
[...] I shall endeavour to act according to my conscience in every respect, whatever the outcome may be, and I will keep in view my 
obligations toward my homeland, my kinsfolk and my brethren to the utmost [Napló (Diary), November 5th 1819.] 

The friendship between István Széchenyi and Ferenc Liszt is not widely known. The greatest Hungarian and the most famous Hungarian 

man were ever active in different areas, lived in different places, and their friendship was limited to two short periods, so no wonder that 

it has not received much attention up to now. 

Perhaps their differences and similarities both made the two great men attractive to each other. Széchenyi was born in a wealthy and 

prestigious family, which made him confident from the beginning. He received his excellent education from private teachers; he studied 

Greek, Latin, French and Italian in addition to the two basic languages, German and Hungarian. His education included physical exercise. 

He was still a child when he learned riding, fencing and shooting. At the age of seventeen he was engaged in the Napoleonic War, and 

then served as a hussar (cavalry) officer until the age of 35. He duelled with swords and pistols, and was injured several times. He liked 
swimming, he used to swim even in the Danube. He founded “Boatyard”, a rowing club for 55 of his friends in Pest, so that people could 

relax in clean air and with physical activity. He attempted a rock climbing tour in the Alps, but when he realized that a single wrong 

move might even take his life, he became ashamed of his irresponsibility and had himself brought down from the cliff immediately. As 

the owner of a large estate in Nagycenk, he bred horses and sheep, and later he founded an association for silkworm breeding. One of his 

favourite hobbies was hunting. He felt at home with nature and in rural life. 
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Ferenc Liszt was born twenty years after István Széchenyi. He was born into a family of intellectuals emerging from a peasant  

background, one of his grandfathers was a cantor and teacher, the other was a baker, his father worked as a steward on a sheep-breeding 

estate. They were very poor, his piano was spoiled in their damp service flat. Ferenc spent the first ten years of his life in a village as well, 
he attended the elementary school with the other children of his village, in a school where six classes were taught in a single classroom. 

Grammar school education could not be part of his life. Ferenc Liszt’s health was so fragile that once he almost died as a child, and even 

later there were always fears about the peaky boy’s health. When the eleven-year-old Liszt came to Vienna, he said farewell to rural life 

for ever. He remained frail as an adult as well, he had several bouts of fever and he even had to cancel concerts a couple of times. 

The young Liszt was not skilled in finances, and he entrusted his Viennese lawyer uncle with them. He was practical in his thinking 

though: he played alternatively two pianos when he could, which he set against each other in the middle of the concert hall so that 

everyone could see his spectacular playing. 

However, in the life of these two very different men there were plenty of similarities as well: 

1. Széchenyi and Liszt were both globetrotters who travelled a lot. Liszt had already lived in Paris for 16 years in 1840, he had made 

several concert tours in different parts of France and throughout England as well. He had lived for a longer time in Switzerland and Italy, 

too. By this time Széchenyi had been not only to France and England, but also to Italy, Greece and Istanbul. 

2. Both were readers and liked to go to the theatre and concerts. Their reading differed slightly though: Széchenyi's greatest favourites 
were Latin and Greek classics, and in addition to these, Rousseau and Voltaire. But he also read what Liszt liked as well: Victor Hugo, 

Lamartine, Chateaubriand. Their reading made them authentic thinkers, and they put pen to paper themselves as well: Széchenyi gave a 

series of economic writings to the world, while Liszt wrote essays in the field of art and aesthetics. 

3. They were independent, creative and innovative personalities. They always created something new in their work, and had the courage 

to fight and hold out until their innovations were in operation and recognized. 

4. They were both people who liked social life, who played a leading role among people. As a politician, Széchenyi became accustomed to 
public appearances, while Liszt rather practised his leadership role in friendly circles and intimate societies. 

5. Széchenyi and Liszt were both deeply religious people, zealously practising their Catholic religion. 

Religion prompted the rich and in many aspects successful Széchenyi at the summit of life to pursue humility, modesty, diligence and 

loyalty, and to seek and find a noble purpose in his life. His library preserved six editions of the Holy Bible, and also many books of 

spiritual literature. 

Ferenc Liszt's childhood Catholic faith accompanied him throughout his life, too. Liszt read Catholic newspapers, and his library also 

contained many religious books. His oeuvre includes two oratories, five masses, about 60 motets and many other works with a religious 

subject. 

As a young man, Liszt had wished to take holy orders, but due to his lack of schooling he did not have a real opportunity of doing so. 

Upon the advice of a wise priest, he devoted his life to God by living for art with real commitment. 

The reason why religion was so important in Liszt’s and Széchenyi's philosophy was because it drove them to devote their lives to higher 

goals, serving the people and making people's lives better. They both lived their lives as a mission, with commitment and sacrifice. 

6. And then there was something else that linked them, which was perhaps more important than any of the above: a love of their 

Hungarian homeland. 

During his entire youth, Széchenyi had an anxious desire to devote his life to the service of his homeland, and he only found interior 

peace when he could finally instigate his social innovations with the help of his political positions. 

Ferenc Liszt’s life took him away from Hungary at the age of 11. He contemplated Hungary with the idealism of those who live far away 

from their homeland. He proudly professed his Hungarian origins and composed a number of works with a Hungarian theme. Most of his 

beneficial donations went to Hungary, he donated his most valuable assets to the Hungarian National Museum, including the work of 

goldsmiths and silversmiths . He left his instruments, scores and books to the Budapest Music Academy. 

Beyond the differences that separated them from one another, they felt and thought in the same way in many aspects. 

 

Unfortunately, the friendship between István Széchenyi and Ferenc Liszt is not documented by personal letters written to each other. The 

only exception is the business card covered with handwriting on both sides, which has survived in the Széchenyi collection of the Storno 

family. 

Its text reads: 

Dear and esteemed compatriot, if you have a free half an hour tomorrow evening, it would be much to my pleasure if you would spend it 
at the Stadt Frankfurt Hotel. With sincere respect and affection, F. Liszt, on Wednesday. 

A first assumption dated this letter to the year 1846, but it turned out that in 1846 Liszt had stayed at the Hotel de Londres. Then it was 

assumed to be from 1838, when Liszt certainly stayed at the Hotel Stadt Frankfurt, but Széchenyi’s diary proves that at that time he was 

in Nagycenk in poor health. Eventually the date of the assumed invitation remained February 1840, when Liszt and Széchenyi did indeed 

meet in Vienna. Liszt gave several large and into-the-night dinners that winter in Pest, which makes it probable that he organized a 

similar event in Vienna as well. 
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The most important and reliable source documenting the relationship between Széchenyi and Liszt is Széchenyi's diary, which he kept 

very consistently. The diary comprises several books, and consists of about 5000 pages in print. The language of the diary is  a slightly 
dialectical German, with many inserts in Hungarian, French, English, Italian and Latin. Széchenyi ’s entries are in telegraphic style, often 
just drafts of a sentence, but even so they provide an excellent chronicle of this beautiful friendship. 

The entries concerning Liszt were essentially written in two periods: 1) between December 18 th 1839 and February 6th 1840, 14 entries in 
Pozsony (Pressburg, Bratislava) and a single one in Vienna; 2) between March 3rd and May 6th 1846, 7 entries in Vienna and other 7 
entries in Pest, and there is also one more entry from October in Pest. Two more entries are not in connection with meeting Liszt. Thus, 

29 of István Széchenyi's 31 diary posts are in connection with meeting Liszt. This is actually a remarkable amount. These entries are 
complemented with a couple of Liszt’s letters, and of course we can also find some information in contemporary newspapers. 

So now I shall try to describe the chronicle of the meetings between Széchenyi and Liszt. 

Liszt arrived in Pozsony on December 18th 1839, at five o'clock in the morning. We learn from the entries in Széchenyi’s diary that Liszt 
had already visited him the same day, and that Liszt and Széchenyi were officially invited to Károly Zay for lunch. Liszt immediately 
reported to Countess D'Agoult about his encounter with Széchenyi on the following day, December 19 th 

"Yesterday dinner at Count Batthyány (leader of the current opposition in Hungary), then a visit to Széchenyi, who was perfectly kind to 
me. Almost all of his popularity has been lost due to the bridge in Pest, but he is a most excellent person." 

On December 19th 1839, at 12 noon, Liszt gave a concert at the Redoute (the city concert hall). Since a lot of people were expected to 

attend, the Palatine adjourned Parliament at 11 o'clock. Széchenyi went to the concert with his wife Crescence, and then they had lunch 
together at Károly Zay. 

On December 20th, Liszt gave a charity concert in the theatre for the benefit of the poor. Széchenyi attended the concert with his 

stepdaughters sitting in Grassalkovich's box. 

On December 21st, Széchenyi had lunch in the company of Liszt at the home of Count György Károlyi. 

On December 22nd, in the morning Liszt gave another concert in the Redoute, but Széchenyi did not write about it in his diary. Liszt left 

for Pest at 4 pm. Széchenyi did not accompany Liszt to Pest, and remained in Pozsony all the time, where he actively participated in the 
work of Parliament. 

On January 13th 1840, there is an interesting entry in his diary: 

I have read Liszt’s letter – whether you marry or not, you will regret it anyway. 

I suppose that Széchenyi had not read a Liszt letter written to him personally, but one of the “Lettres d’un bachelier ès musique” 
reproduced in a newspaper. 

Liszt stayed in Pest until January 15th 1840, and returned to Pozsony on January 17th after a short detour to Győr. The next afternoon 

Széchenyi went to Károlyi’s to meet Liszt, who arrived there at three in the afternoon. Széchenyi was with him at Károlyi’s until evening, 
and then invited him to his own apartment. Liszt spent the evening with Széchenyi, but did not play the piano. 

The next day, on January 19th, Liszt had lunch at Széchenyi’s, the lunch was prepared by Count Károlyi's chef. 

On January 20th, they were together again, they had lunch at the home of Lajos Batthyány, and Széchenyi was sitting next to Liszt. 

On January 21st, Liszt gave a concert in the Festive Chamber of the County Hall. Széchenyi recorded it in his diary, so probably he was 
there, because he usually mentioned it if he missed such an occasion 

On January 22 there is no Liszt-entry in the diary. On January 23rd Liszt was Széchenyi's guest, and this time he played the piano as well. 

On this day Liszt wrote a report to Marie d'Agoult: 

"Kázmér Esterházy became my friend - Széchenyi, Battyhány, Bezerédi and even other people received me with a kindness that could not 
even be imagined in France." 

After another day without meeting, Széchenyi spent the evening at Liszt’s apartment in the Zöldfa Guesthouse on January 25th.  

The next day, on January 26th 1840, Liszt gave a concert in the theatre for the benefit of the Pressburg Church Music Association. After 
the concert Valpurga Révay gave a lunch in honour of Liszt. Széchenyi probably attended both programmes, and noted that Liszt 's body-

frame was like that of a statue. 

January 27th 1840 was Liszt’s last full day in Pressburg. Liszt had dinner at Széchenyi’s and spent the whole evening there in a large 
company. On that occasion the ladies of Pozsony presented Liszt with a golden cup. 

On the next day, January 28th, Liszt travelled to Vienna, where he stayed until February 17th.  As I discussed above, Liszt's lines on his 
business card were probably written in that period. 

On February 6th 1840 Liszt visited Széchenyi in his apartment in Vienna. 

If we try to evaluate these data, it turns out that during the five days that Liszt spent in Pozsony in December, he only failed to meet 

Széchenyi on the day of his departure, while in the second half of January they only failed to meet on two days, if we do not consider the 
days of arrival and departure. Széchenyi missed only one of Liszt’s concerts, while once Liszt played the piano at Széchenyi's home. No 

matter how fresh this acquaintance was, they were certainly attracted to each other promptly by a mutual sympathy.  
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Interestingly, Liszt and Széchenyi did not enter into regular correspondence. Both of them were too busy for that. More than six years 

passed until they met again. During this time, both their lives had changed a lot. Liszt had toured around the world and had become 

famous and notorious for his virtuoso art, had acquired substantial wealth and had met many crowned heads in Europe. The musician, 
who in 1840 was still searching for himself and his place in the world, had become confident and had found himself. And by this time 

Széchenyi had already been able to enjoy seeing much of his work and many of his initiatives unfold. 

After six years, Széchenyi and Liszt met as old friends and their friendship continued on a higher level, with more closeness  and warmth. 

Heading for Hungary and preparing for his last great tour, this time to the East, Liszt stayed in Vienna for almost two full months. 

Their first encounter was on March 4th 1846; Liszt visited Széchenyi in his apartment and they embraced each other as friends. 

Nearly a week later, on March 10th, they met accidentally at the Viennese clockmaker's Antal List, who was Liszt's uncle, one of his 

father's younger brothers. On that occasion they did not have a substantial conversation. Another six days later, on March 16th, Liszt 

visited Széchenyi again. 

The next day, on March 17th, Széchenyi and Liszt had lunch together at the home of Eskeles, the financier, and Széchenyi noted in his 

diary that he “feels special sympathy for Liszt” – literally he wrote "Affectire besondere Sympathie für List." 

On March 18th, he accidentally met Liszt, who was a guest of the Ghica family. Széchenyi was invited to a dinner in honour of Liszt, but 

did not appear on a matter of principle. 

Four days later, on March 22nd, they had lunch together at the home of Eskeles again, and Széchenyi once again made a special comment: 

"Liszt is very much on my side. I really like him." 

The next day, on March 23rd, they had lunch together at Batthyány’s in a large company. Two of Széchenyi’s aunts were scandalized at 

Liszt's clothing that reminded them of how the French revolutionaries dressed. Széchenyi left Vienna on March 28 th. 

Liszt remained in Vienna for another month. He travelled to Pozsony on the 28th of April, and the next day went further on by steamer to 

Pest, where he arrived around half past seven in the evening. 

On April 30th 1846, Széchenyi sent a message to Liszt via György Károlyi. Liszt gave a concert at the Redoute at noon, which Széchenyi 

found excellent. Liszt probably gave a complimentary ticket to Crescence, who told her husband that Liszt was expecting her. 

On the next day, May 1st 1846, they mutually visited each other. 

On the following day, May 2nd, they 

were practically together all day. 

Széchenyi wrote in his diary "with Liszt 
in Óbuda". Since at that time Széchenyi 

lived in the present-day Széchenyi 

square, it is certain that Liszt saw the 

Boatyard (a wooden boathouse) and the 
construction work of the Chain Bridge. 

Only thereafter they left for Óbuda 

where Széchenyi showed the port and 

the shipyard to Liszt. The lunch was at 

Széchenyi’s, with Lázár Petrichevich 

Horváth, who spent the whole day with 

them as well. Széchenyi's comment on 

Liszt: "He’s a lot of fun." 

On May 3rd 1846, Liszt gave a concert 

again at the Redoute at noon, which 

Széchenyi attended with Crescence and 

his stepdaughter Marie. They sat in the 

second row, which was strange for 

Széchenyi – probably he always sat in a 

box - but he got used to it. 

On May 5th 1846, at the meeting of the 
Casino [= Hungarian meeting room for 
the nobility created by Széchenyi in 
1827)], Széchenyi learned that the 

opposition planned to honour Liszt with a ceremonial dinner. Széchenyi disliked political parties using the casino separately, fearing that 

the institute would break up. Széchenyi was not invited to this dinner. 

On May 6th 1846, Liszt played the piano at the National Theatre. Széchenyi was not in a good mood; he felt Liszt's playing was 

uninspiring. I think that Széchenyi missed the melodies from Liszt's very innovative music, in which harmony dominates music at several 

points, and there is hardly any melody. Széchenyi also remarked that a torchlight procession had been arranged for Liszt and a speech 

addressed to him, but Liszt did not reply to the speech.  

Buda-Pest 
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According to the newspaper "Honderű", whose editor was present at the events, Liszt indeed did not respond to the welcome speeches of 

the two political circles, but in fact they did not really let him reply. The celebration continued with a dinner for 108 persons at the 

Pilvax Café, and it is likely that Széchenyi was also there, because this time the invited guests were not limited to members  of the two 

organizing political circles. 

During the evening, when already many greeting speeches had been spoken, Liszt finally asked permission to speak, and his words in 

French were translated into Hungarian by Lázár Petrichevich Horváth. Liszt said then that he had already said what he wanted to say in 

the concert with his music and he saw that he had been understood well. So he asked the company to raise their glasses to the homeland: 

"Long live our country, long live Hungary!" 

So he asked for and received permission to speak, but indeed he did not say anything of serious import. 

According to contemporary newspapers, Liszt had dinner at the home of Széchenyi on May 7th. However, Széchenyi's diary notes that he 

had left Pest earlier that day. Since Liszt was on friendly terms with Crescence as well, it is possible that Crescence arranged the dinner, 

in all probability for many guests, in the absence of her husband.  

In October 1846 Liszt stayed in Pest only for a few days. We find the following remark in Széchenyi's diary: 

"Liszt concerts on the 11th and 12th. He plays beautifully, but without inspiration. 

I visited him and he visited me. I really feel a liking for him." 

On Sunday afternoon, October 11th, Ferenc Liszt played in the Redoute 

hall with the participation of singers from the German Theatre of Pest 

and the National Theatre. The mutual visits were likely to have 

happened on October 12th. 

It is noteworthy that they met twice during the not even three full days 

Liszt spent in Pest. Széchenyi certainly came to like Liszt. As far as we 

know, that was their last encounter.   

The other player in the story is Ferenc Liszt, who later enshrined 

Széchenyi's memory. 

In June 1860, Agnes Street-Klindworth, a former pupil of Liszt presented 

him with a Széchenyi brochure. In his letter of thanks written on June 

25th Liszt praised Széchenyi and wrote about the situation in the country: 

"Thank you for the Széchenyi brochure you have sent me. He was a man 
of great heart, a practical genius with wonderful activities who clearly 
understood the needs of his age. He has done an invaluable service to 
Hungary and enjoyed unparalleled popularity until Kossuth took the 
upper hand with his spate of words (parlage) and has misled the entire 

country. Unfortunately, we have not moved on ever since, and I do not predict too much good to the hot-headed, feverish, exclusive 
patriotism that only sows the wind and reaps the whirlwind. If Széchenyi's example and method were consistently implemented, 
Hungary would certainly be strong and prosperous today; I'm afraid it's too late to get back to that. Such a state of affairs  may well be 
adequate for others - but those who sincerely love their country will feel sorrow deep in their souls. " 

Ferenc Liszt honoured the memory of István Széchenyi as a musician as well. In 1885 he composed a piano work with the title Hungarian 

Historical Portraits. In the set of pieces he commemorated seven great Hungarians. These are: István Széchenyi, Ferenc Deák, József 

Eötvös, László Teleky, Mihály Vörösmarty, Sándor Petőfi and Mihály Mosonyi. 

Ferenc Liszt deeply graved Széchenyi’ s motto into his heart: 

"A pure soul and pure intentions, whether successful or not". He could write this sentence in Hungarian as well. 

On December 8th 1874, in a letter to Ödön Mihalovich, in connection with the matter of the Music Academy, Ferenc Liszt wrote the 

following: 

"... I will not repeat myself any more, except on one point: my religious devotion to our country and our art. To serve them somewhat, 
according to the moderate degree of my talent, whether it be in working by myself at my manuscripts (which is what I much prefer), or 
in co-operating with my friends in public things, this is my simple and exclusive desire, totally removed from the personal pretensions or 
avxieties of vanity which are wrongly inputed to me. 

Pure soul and pure intentions, whether the results be favourable or not. 

My friends are those who strive for the ideal; there, my dear friend, we “recognize” each other now and shall always do so.” 

We can only hope that there is still room for the ideal in modern times, and thus the friendship between Széchenyi and Liszt will be an 

inspiration for the next generations as well. 

Régi Nemzeti Színház / Old National Theatre 
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(Szőnyiné Szerző Katalin)  
 

„Die Mitglieder der Hofkapelle kriegen zehn Tag Festung, weil sie die Messe von Liszt aufführen.” [1] 

2017. június 10-én a budavári Mátyás-templomban a 150 évvel ezelőtti királykoronázásra, az osztrák császári párt magyar királyi párrá 
felkenő ceremóniára emlékezve, a magyar főváros egyesített zenei erői Liszt Ferenc ez alkalomra komponált Magyar koronázási miséjét 
szólaltatták meg. Különleges érdekességként a Liszt-mű mellett a hangverseny rendezői Erkel három művét is a műsorra tűzték: az Erkel-
életmű olyan darabjait, melyek a Liszt-misével együtt az alkotók hatalomhoz fűződő és a történelmi időben változó kapcsolatáról 
tanúskodtak.[2] 

Liszt magyarságáról kevés olyan fő mű árul el ékesebb bizonyítékokat, mint éppen a Magyar koronázási mise keletkezéstörténete, az 
ősbemutató körülményei, s legfőképpen a gyönyörű darab nemzeti és egyszerre mélyen vallásos karaktere. 

A könyvtárnyi Liszt-irodalom, mely Liszt nemzeti hovátartozásáról értekezve elsősorban Liszt saját nyilatkozataiból szokott kiindulni, 
mára mintegy megengedően elfogadja, hogy az osztrák anyától, magyar apától született 19. századi zenei géniuszt saját döntése alapján 
magyarnak tarthassuk. Kevesebb figyelem esik azonban azokra a valóságos tényekre, történeti adatokra, melyek mind azt sorjázzák, hogy 
abban a hatalmi struktúrában, melyben Liszt 1811-ben megszületett – az egykori Magyar Királyság területén lévő, a 19. század eleji 
térképszelvényeken még magyarosan „Rájding”-nak írt falucska szülötteként – őt a Bécsben regnáló hatalom egész életén át mindig is 
magyarnak tekintette. Olyan magyar közembernek, és nem nemesnek, akinek már első elementáris nyilvános fellépéseit is óvatos 
tartózkodás, gyanakvás, legjobb esetben féltékeny rivalizálás kísérte. 

Megdöbbentően így volt ez az osztrák-magyar kiegyezést megpecsételő 1867-es királykoronázás ceremóniáinál is. Liszt 56 éves volt ekkor, 
beérett világklasszis, de mégis valóságos zenei kiegyezésnek kellett megszületnie a színfalak mögött, hogy magyarként a 21 oldalas 
szertartáskönyv valamelyik fejezeténél neve feltűnhessen az ünneplők névsorában. S még inkább így volt ez az egész életében hazai 
pályán köztünk élő Erkel Ferenc esetében. 

A bécsi adminisztráció és az osztrák főváros zenész-társadalma szinte patikamérlegen mérte ki, mekkora szerepe lehet Lisztnek és a többi 
magyar kollégának azokon a helyszíneken, ahol a közös uralkodópárt majd zenével ünnepelhetik. Ne szépítsük: mindannyian tudták már, 
hogy a Habsburg Birodalom recsegő-ropogó szerkezete a sorozatos harctéri és diplomáciai vereségek után a régi módon már nem 
működhet, de a precedens értékű engedmények az osztrákok számára kedvezőtlen változást, a művészi honoráriumok újfajta jövőbeni 
elosztását eredményezhették. Innen volt a zsigeri félelem. Hiszen Bécsből nézve ilyen sorokat olvashattak a magyarok zenei lapjában: 

A királykoronázásnak otthont adó magyar fővárosban „...zeneszó zúg mindenütt, zene és dal, dal és zene; s e percben itt a zene kettős 
szerepet játszik. Eltemeti tizennyolc év szenvedését, s elzengi a fölujult remények bölcsődalát. [...] a cigány húzza [...] Hej! most szabad 
azokban a dalokban is gyönyörködni, melyekért hajdan örök némaságra kárhoztatták volna az embert: megérkezett a szabadsajtó, a szólás,
- és dal-szabadság.” S nyomában rögtön ott a kétely: „Igazi boldogság-e az, hol a szenvedők írt nem lelnek? a hol alattomos hízelgés előbb 
ér célt, mint a nyílt törhetlen becsület?” [3] 

Nem is csodálkozhatunk, ha a bécsi zenészek – szerzett jogaikra hivatkozva – kezdetben még az ellen is tiltakoztak, hogy a nem közülük 
való magyar Liszt Ferenc, aki nem is az Udvar zeneszerzője, ünnepi misét komponálhasson Ferenc József császár és Erzsébet császárné 
Szent István koronájával való felszentelésére. Pedig magyar oldalról már 1866 novembere óta hangot adtak – előbb Scitovszki bíboros, 
majd utóda, Simor János hercegprímás támogatásával – annak, hogy a magyar közvélemény Liszt Ferenctől reméli a Koronázási mise 
megalkotását. 

Az Udvar azonban 1866 végétől 1867 tavaszáig elutasítóan hallgat. Nem lehetett kikövetkeztetni, hogy milyen döntés várható. Liszt 
érdekében több szervezet és magánszemély is interveniált az Udvarnál, de mindhiába. Talán Erzsébet császárné segít majd.  

Mit tesz ilyen helyzetben egy Liszt nagyságrendű művész? Vár? Garanciákat követel? S mi lesz, ha dolgozik, s mégsem az ő művét 
fogadják el? Emelt fővel vállalja majd az erkölcsi és anyagi mellőzést? 

Liszt előtt csak a Cél lebegett. 1848/49 szenvedései, az azóta eltelt 18 év osztrák abszolutizmusa után, a kiegyezést kimunkáló politikus, 
Deák Ferenc pártján áll: békét akar, zenei-művészi békét. Felejtéssel, megbocsátással és a lehető mindkét oldali kölcsönös 
engedményekkel. Mire a bécsi Hivatal április 30-án megmozdult, és Liszt mellett döntött, már készen volt a Mű. Két példányban, minden 
eshetőségre készen. Hátha elvész tán valamelyik előadási anyag... Igaz, hogy az előadók bécsiek lesznek, s nem a pesti Nemzet i Színház 
művészei játszanak majd Liszt vezényletével, és a Benedictus hegedűszólóját sem Görgey egykori tábori hegedűse, Reményi Ede fogja 
játszani, ahogy eredetileg Liszt szerette volna, hanem Joseph Hellmesberger, a bécsiek ünnepelt hegedűse, de Liszt Magyar koronázási 
miséje végül mégis elfogadtatásra talált. Időbeli helyét az Erzsébet koronázását követő templomi szertartás után jelölték ki. 

 
1. „Az Udvari Zenekar tagjai tíz nap várfogságot kapnak, mert Liszt miséjét adják elő.” Az egykorú lapok, mások mellett a Vasárnapi Újság és a 

Zenészeti Lapok bő terjedelemben számoltak be az 1867. június 6-ától kezdődő, az Osztrák-Magyar Monarchia megszületését jelentő, világra szóló 6 

napos rendezvénysorozatról. Az Udvar képviseletében 921 fős kíséret érkezett Bécsből Budára, és ebből 65 fő zenész volt. Már 1867. június 5-én 
megérkeztek a zenekar tagjai, és 10 napra a Budai Vár erődszerű épületeiben szállásolták el őket. A német nyelvű pesti vicc, vagy maguk a bécsi 

zenészek élcelődtek a vendéglátókon, mintegy büntetésként megélve, hogy Liszt művét voltak kötelesek előadni. - In: Zenészeti Lapok (a 

továbbiakban ZL), 1867. jún. 9. 36. sz. 561. hasáb. 
2. A hangversenyről lapunk előző, 28. számában „Koronázási jubileum-ünnep a budavári Mátyás-templomban” címmel képriportban számoltunk be (a 

Szerk. jegyzete).  

3. Idézet Ábrányi Kornél vezércikkéből. - In: ZL 1867. június 9, 36. sz. 561-564. hasáb.  
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A rendezők számára hátra volt még Liszt személyes meghívásának a kérdése. A művészettörténészek egykori ünnepségek ikonográfiai 

forrásainak műelemzésénél már az ülésrendből, a fő alakokhoz mért távolságból megállapítják, ki milyen fontos szerepet játszott egykor a 
hatalmi játszmákban. Lisztet a pápa már jó előre különleges védelemben részesítette. Gondoskodott róla, hogy Liszt adja majd át személyes 

ajándékát a császári párnak. 1867. június 6-án tehát Liszt – a mise előző napi Mátyás templomi főpróbája után – udvari kihallgatáson vett 
részt, és átadta Ő Felségének az Ő Szentsége által küldött pápai ereklyét. Lisztet ez alkalommal ki is tüntették (az oklevél ma a Liszt Ferenc 
Emlékmúzeumban látható). De a június 8-ai királykoronázás Mátyás-templomi ünnepségére, mint az ünnepi mise komponistája, már 

egyáltalán nem kapott személyes meghívást. Az Udvar úgy vélte, Liszttel meg lehet ezt tenni. Kimondatlanul is, feltehetően a szerénynek 
minősített származása miatt, nem lehetett helye a magas méltóságok között. De a bécsi karnagy, Herbeck is hirtelen megbetegedett. 

Gottfried von Preyer, a bécsi Stephansdom karnagya találtatott méltónak a dirigensi szerepkörre. Liszt itthoni hívei a kóruson szorítottak 
a Mesternek – mint egy megtűrt vendégnek – egy szerény helyet. Ami ezután következett, semmiféle udvari szertartásrend előre 
kiszámított forgatókönyvében nem szerepelt.  

A Liszt-irodalom közismert epizódja, mégis e helyen fel kell idéznünk a csodálatos képet. A sors különleges elégtételét élhette át a 
zeneszerző, amikor a koronázás végét meg sem várva, elindult a feldíszített magyar főváros budai oldaláról a Lánchídon át pesti szállása 

felé. Az egykorú szemtanúk, mások mellett Wohl Janka, az út szélén álló emberek tízezreinek „tomboló üdvrivalgásá”-ról és „hangorkán”-
ról számolt be a hosszú fekete reverendát viselő, fedetlen fővel közeledő Liszt Ferenc feltűnésekor. „Nem a király, de király volt az, akire a 
hálás nemzet rokonszenve irányult, büszkeséggel telve, hogy ilyen fiú adatott neki”- írta visszaemlékezéseiben.[4] 

Maga a Magyar koronázási mise már az ősbemutatón is osztatlan elismerést aratott. Várható volt ez, hiszen a próbák alatt is kitűnt, hogy a 
mű „tele van a géniusz szikráival és a hazafi magasztos érzelmeivel. [...] csak ugy ragyogtak a bécsi kollegák szemei.” – írja az egykori 

kritikus.[5] A partitúra közeli megjelenését szintén az üzleti siker reményében harangozza be a hazai szaksajtó: „Liszt koronázási miséje, 
mely a bécsi művészek és kritikusokat is tökéletesen lefegyverzé, Rózsavölgyi és Társa kiadásában fog megjelenni vezérkönyv alakban és 
zongorakivonatban.” [6] 

Az egykorú zenei elemzésekben nem kerülheti el figyelmünket a koronázás részeként elhangzó Liszt-mű egészen kivételes szakralitása. A 
koronás főkre, s magára a koronázás teátrális elemeire szinte alig szentelnek figyelmet. De a Műről így írnak: „Liszt Ferenc eljött, elhozta 
magával Koronázási miséjét, melynek hangjainál, égbe emelő zöngelemeinél szebbekkel, magasztosabbakkal nem imádkozott még nemzet 
soha Istenéhez.”[7] 

Ma sem téveszti el hatását. A 150 évvel ezelőtti eseményre emlékezve a jubileumi koncerten – a később keletkezett Offertorium és a 

Graduale elhagyásával – teljes pompájában megmutatkoztak a Liszt-mű egyedülálló szépségei. A zsúfolásig megtelt Koronázó templomban, 
diplomáciai testületek képviselői, díszmagyarban pompázó szomszédos országbéli vendégek is voltak. A „Credo” után mellettem egy 
kislány meghatottan mondta: „Erre a koncertre mindig emlékezni fogok. Ilyen szépet én még soha nem hallottam.” 

A Koronázási mise előtt felcsendülő Erkel Ferenc-mű, a Magyar Cantate, melyet Erkel Liszthez hasonlóan szintén a koronázási 
ünnepségek tiszteletére komponált és a Nemzeti Színház hatalmas összegeket felemésztő díszelőadásának részeként szólaltatott meg, már a 

maga korában szerencsétlen árnyékba került. Az 1867. június 11-ei ősbemutatón „Az udvari gyász miatt a felségek nem jelentek meg, csak 
a néptömeg”. Szigligeti Ede A magyar Szent Korona c. melodrámáját adták, Böhm Gusztáv nyitányával. „A kísérő zenét és a véghymnuszt 
Erkel Ferenc írta.” A műsor részeként Erkel közelmúltban bemutatott Dózsa György című zenedrámájából a fia, Erkel Gyula által 

komponált „Fegyvertánc”-ot is eljárták. A főpróbán Liszt Ferenc is jelen volt, „s főleg Erkel hymnusza felett többször elismerőleg 
nyilatkozott.”[8] 

A királyi páholy azonban, mint írtuk, sajnálatosan üres maradt. 1867. június 6-án baleset miatt elhúnyt ugyanis a 18 éves Mathilde 
főhercegnő, Albrecht főherceg, Magyarország korábbi, 1851-1860 közötti katonai kormányzójának a lánya. A szeretetre méltó teremtés 
Erzsébet királyné unokahúga volt, és egészen kicsi kora óta nővérével együtt Erkel Ferenc tanítványa. Minden bizonnyal Erkel is gyászolt 

ezekben a napokban, és megértéssel fogadta, hogy a királyi pár több rendezvénytől érthető módon távolmaradt. 

A Szigligeti szövegére írt, zenekarra, szoprán, alt, tenor és basszus szólóra, valamint vegyeskarra komponált alkalmi Erkel-kantáta 

napjainkig Csipkerózsika-álmát aludta. Már a próbák alatt lelkendező kórustagok adták városszerte hírül: gyönyörű a darab, és főtémája – 
rejtett utakon – Zeffirelli világhírű Szent Ferenc-filmzenéjének is ihlető forrása lehetett. Talán volt egy közös zenei ősforrás, egy egykori 
Szent Ferenc-himnusz a ferences hagyományban? – találgatták. Vagy Erkel saját dallam-leleménye terjedt el az 1867-es koronázásra 

érkezett egykori külföldi vendégek jóvoltából, máig ható inspiráció forrásaként? A zenetudósok már kutatják, mi lehet a feltűnő dallami 
egyezések történeti oka.  

A jubileumi koncerten most ismét elhangzó Magyar Cantate a rendezők szándéka szerint egymás mellé sorolta az egykor két helyszínen, a 
Mátyás- templomban és a Nemzeti Színházban játszott 1867-es Liszt- és Erkel-darabokat. A Mátyás-templomban megszólaló Erkel-mű 
kivételes felfedezés volt: a koronázásra rendelt alkalmi mű a Bánk bán művészi magaslatán és Liszt Koronázási miséje szomszédságában is 

méltó módon járult hozzá a koronázás egykori ünnepi fényéhez. Méltó rá, hogy az „alkalmi státusz”-ból kiemelve a mindenkori Erkel-
repertoár állandó darabja legyen.  

 

4. Wohl Janka: François Liszt. Souvenirs d’une compatriote (Párizs, 1887, 20-21.) c. könyve alapján magyarul idézi: Alan Walker: Liszt Ferenc 3. 
Budapest, 2003, 156. 

5. ZL, 1867. június 9, 36. sz. 575. hasáb.  

6. ZL, 1867. jún. 23. 38. sz. 591. hasáb. 

7. ZL, 1867. jún. 16. 37. sz. 579. hasáb. A főszerkesztő Ábrányi Kornél írása.  
8. ZL. 1867. jún. 16, 37. sz. 587-88. hasáb. Idézeteink a Nemzeti Színház rovat híreiből származnak.  
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A 150 éves jubileumi emlékhangverseny két záródarabja – mint az egykori Koronázási domb több helyről érkező emlékrögei, a haza 

földjének szimbolikus darabjai – keletkezéstörténetük szerint 1857-be és 1844-be vitték vissza a hallgatóságot. Erkel „Harangkar”-a, a 

Doppler-fivérekkel együtt komponált, a császári pár 1857es magyarországi látogatására született Erzsébet opera kórusrészlete, zenei 

tisztelgés volt az uralkodó felesége előtt, a magyar történelem két jó királynéja, Szent Erzsébet és Erzsébet császárné jelképes 

összekapcsolása. Nem színlelésből, hanem az akkori magyar közvélemény őszinte rokonszenvéből.  

Az Erkel által komponált II. felvonásban, mely Legány Dezső szavai szerint a Bánk bán előtt „A magyar operairodalom legszebb 
felvonása” [9], megszólal egy „Harangkar” c. kórusbetét. A partitúrába beírt szöveges szerzői bejegyzés szerint ezután az egész színpadi 

személyzet orgonakísérettel elénekli a Hymnuszt.[10] Ehhez a gesztushoz 1857-ben Erkel részéről óriási bátorság kellett. Hiszen 1853 óta 

még császári pátens is utasított a Gott erhalte állami ünnepeken való hivatalos megszólaltatására. A Vasárnapi Újság egykorú beszámolója 

diplomatikusan csak annyit írt az 1857. május 6-ai díszelőadásról, hogy „egy új, az ünnepélyre készült dalműből állott.” Még a játszott 

opera címéről sem értesülünk, de azt megírják, hogy „Felséges Uralkodónk pompás magyar egyenruhába volt öltözve” és egy ősz színész 

„Éljen a király és éljen a haza” köszöntéssel poharat emelt az uralkodó párra.[11] – A hagyomány szerint Erzsébet királyné ismerte 

Vörösmarty Mihály „Szép Ilonká”-ját, és egy ízben a királyköszöntőt ékes magyarsággal így viszonozta: „Hadd folytassam én is: Addig 
éljen míg a honnak él.[12] 

A 150 éves jubileumi koncert zárószáma Erkel „Harangkar”-a után a Hymnusz volt. De nem orgonakísérettel, hanem az egykori 1844-es 

pályázati partitúra ritmusai, hangszerelési effektusai szerint. Néhány pillanat múlva a kórushoz és a zenekarhoz – felállva – az egész 

közönség egy lélekkel csatlakozott. Az előadás igazi népünneppé változott. Erkel végakarata szerint. 

 
9. Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest, 1975, 66. l. 

10. Dr. Mikusi Balázs, az OSZK Zeneműtára vezetőjének szíves közlése szerint a Ms. Mus. 359. jelzetű partitúrában Erkel bejegyzése: „ének végevel / 
orgona szo / hallik a kápolná- /ban, és egy Vers / a Kölcsei Erkel féle / Hymnusbol /: Isten áld meg a’ Magyart: / énekeltetik halkan / teljes ének 

Karral / a’ Kápolnában orgona / kísérettel.” 

11. „Nemzeti színházi díszelőadás Ő csász. Kir. Felségeik tiszteletére.” In: Vasárnapi Ujság, Pest, 1857. május 10, 19. sz., 159. l. 
12. F. Dózsa Katalin: A világ legszebb asszonya. A tanulmány írója idézi Ráday Pál 1873-ból származó visszaemlékezését egy gödöllői udvari ebéd 

alkalmából. - In: Rubicon. Történelmi magazin, 2017/1, 74. l.  

Koronázási jelenet 

Coronation scene 



- 14 - 

 

Liszt magyar szemmel – XXIX. szám – 2017. október   ●   The Hungarian View of Liszt – Nr. 29 – October 2017 

 

Az 1867. június 11-i előadás színlapja Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tárának gyűjteményéből 

Playbill of the Hungarian National Theatre, 11 June 1867 (National Széchenyi Library, Theatre Department 
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(Katalin Szőnyiné Szerző)  

 

„Die Mitglieder der Hofkapelle kriegen zehn Tag Festung, weil sie die Messe von Liszt aufführen.”  

On June 10th 2017, in memory of the coronation ceremony 150 years ago, when the Austrian imperial couple were crowned King and 

Queen of Hungary, the united musical forces of the Hungarian capital performed the Hungarian Coronation Mass, composed by Ferenc 

Liszt for that occasion, in the Matthias Church in Budavár. As a matter of curiosity, the programme of the concert also included three of 

Erkel’s compositions: three pieces of his oeuvre, which together with Liszt’s mass testify the changing relationship between the two 

composers and the political power in different historical times. 

There are very few among Liszt’s major works which reveal so much about the composer’s Hungarian character as the Hungarian 
Coronation Mass does, with its genesis, the circumstances of the world première, and most of all the national and at the same time deeply 

religious nature of this beautiful masterpiece. 

When discussing Liszt’s national identity, it is widely accepted now in the extensive Liszt-literature – based primarily on Liszt’s own 

declarations – that we can consider the musical genius of the 19th century, who was born with an Austrian mother and a Hungarian 

father, as Hungarian by his own decision. However, less attention is paid to the real facts and historical data which all point to the fact 

that in the power structure into which Liszt was born in 1811 – in the territory of the former Kingdom of Hungary, in a small village 

whose name was spelled in early 19th century maps still in its Hungarian version "Rájding" – he was always considered Hungarian by the 

ruling power in Vienna throughout his lifetime: a Hungarian commoner (and not a nobleman), whose first public appearances were 

already received with cautious reservation, suspicion, or with jealous rivalry at the best. 

It may sound shocking, but this was the case even during the events of the 1867 Royal Coronation ceremony which sealed the Austro-

Hungarian compromise. Liszt was 56 at that time, a mature and prominent world-class musician, but still a true musical compromise was 

necessary behind the scenes so that his name, as a Hungarian, could appear in the list of celebrators in one of the chapters of the 21-page 

ritebook. And it was the same or even more so in the case of Ferenc Erkel, who spent his whole life in Hungary. 

The administration in Vienna and the musical society of the Austrian capital gave a niggardly assessment of the role that Liszt and his 

Hungarian colleagues were allowed to play in the venues where the joint monarchical couple would be celebrated with music. Let us not 

whitewash it: they all knew by that time that the creaking structure of the Habsburg Empire could no longer function in the old way after 

a series of defeats on the battlefield and in diplomacy, but any concessions to precedence could have resulted in unfavourable changes for 

the Austrians and have led to a new system in the distribution of artists' fees in the future. This lay at the root of the visceral fear they felt. 

We can imagine the impact when the Viennese musicians read words like these in the musical review of the Hungarians: 

In the Hungarian capital hosting the coronation “..everywhere there is the sound of music, music and song, song and music; and at this 
moment music plays a double role here. The suffering of eighteen years is buried and the lullaby of renewed hopes is played [ ...] the gypsy 
plays it on his fiddle [...] Hey! we are finally allowed to enjoy even those songs that were deemed to be sentenced to everlasting silence: a 
free press, and freedom of speech and singing has arrived.” And immediately there followed the doubt: “Can it be true happiness where 
those suffering are not to find a cure? where treacherous flattery finds it an easier way than open and unbreakable honesty?” [3] 

We cannot be surprised that the Viennese musicians, referring to their acquired rights, initially even protested against the fact that the 
Hungarian Ferenc Liszt, who was not a Court composer, should compose a festive mass for the coronation of Emperor Franz Joseph and 

Empress Elisabeth with the Crown of St. Stephen; even though since November 1866 there had been voices on the Hungarian side – with 
the support of Cardinal Scitovsky and later his successor, Cardinal János Simor – that the Hungarian public expected Ferenc Liszt to 
compose the Coronation Mass. 

The court, however, maintained silence from the end of 1866 until the spring of 1867. It could not be guessed what decision was 
eventually to come. Several organizations and individuals intervened at the Court for Liszt, all in vain. Perhaps Empress Elisabeth would 
help. 

What does an artist of Liszt’s magnitude do in such a situation? Wait? Claim guarantees? And what if he sets to work, and his composition 

is still not accepted? Would he submit to being morally and materially disregarded, holding his head high?  
 

1. The members of the court orchestra receive ten days of detention for performing Liszt ’s mass.” The contemporary papers, among them Vasárnapi 
Újság (Sunday Times) and Zenészeti Lapok (Musical Papers) covered in detail the 6-day series of events followed from all over the world, which 

started on June 6th 1867 and actually denoted the birth of the Austro-Hungarian Monarchy. A suite of 921 people arrived in Buda from Vienna 
representing the Court, and 65 of them were musicians. The members of the orchestra already arrived on June 5 th 1867, and they were 

accommodated in the fortress-like buildings of the Buda castle for 10 days. The above sentence was either a joke in German among the residents of 

Pest, or perhaps the musicians from Vienna themselves used it, teasing their hosts and giving the situation an appearance as if it had been a 
punishment that they had to perform Liszt’s works. In: Zenészeti Lapok (hereinafter ZL), June 9th 1867, issue 36, column 561. 

2. We published a photostory of the concert in our review’s previous issue No. 28 with the title “Coronation jubilee celebrations in the Matthias 
Church in Budavár” (Editor’s note). 

3. Quotes from Kornél Ábrányi’s editorial. - In: ZL June 9th 1867, issue 36, column 561-564.  



- 16 - 

 

Liszt magyar szemmel – XXIX. szám – 2017. október   ●   The Hungarian View of Liszt – Nr. 29 – October 2017 

Liszt had only the Goal before his eyes. After the sufferings of 1848/49, and the 18 years of Austrian absolutism afterwards, he was on the 
side of Ferenc Deák, the politician who had negotiated the Compromise: he wanted peace, musical and artistic peace. With oblivion, 

forgiveness, and possible mutual concessions on both sides. By the time the Viennese Office finally made a move, on April 30 th, and made 
a decision in favour of Liszt, the musical work was already done. In two copies, prepared for all emergencies. If one of the scores were to 

get lost... It is true that the musicians would be from Vienna, and not the ones from the National Theatre in Pest would be playing with 
Liszt conducting – and also that the violin solo in the Benedictus would not be played by Ede Reményi, Görgey's former field-violinist – 
as Liszt originally planned – but by Joseph Hellmesberger, Vienna's celebrated violinist. However, Liszt's Hungarian Coronation Mass 
eventually found acceptance. The schedule of the programme put the performance just after the church ceremony following the 
coronation of Elizabeth. 

Then there was another issue for the organizers: Liszt's 

personal invitation. When studying the iconographic sources of 
former ceremonies, art historians can already draw conclusions 
from the seating order and the distances from the main figures 

about how important the role of a certain person was in the 
power games of the time. However, Liszt’s position was already 

very special due to the protection the Pope had accorded him: 
he charged Liszt with the duty of presenting his personal gift to 
the Imperial couple. So on June 6th, 1867 Liszt – after the main 

rehearsal of the Mass on the previous day in the Matthias 
Church – attended an audience at Court and presented the 

papal relic sent by His Holiness to His Majesty. On that 
occasion he also received an honour (the certificate is now 
exhibited in the Liszt Ferenc Memorial Museum). But as the 

composer of the ceremonial mass, he did not receive a personal 
invitation to the ceremony of the King's coronation on June 8th 

in the Matthias Church at all. The Court considered this 
possible where Liszt was concerned. Though unspoken, it was 
probably due to his humble descent: there was no place for him 

among the high dignitaries. But the Viennese conductor, 
Herbeck, suddenly became ill, and Gottfried von Preyer, the 

choir master at the Stephansdom in Vienna was deemed 
worthy of the role of conducting. Liszt's Hungarian supporters 
secured a humble seat for the Master – as if for a tolerated guest 

– on the choir’s balcony. What followed was in no way 
included in the prescribed scenario of any Court ceremonial. 

It is a well-known episode in the Liszt-literature, yet we have 

to sum up the magnificent picture here. The composer 
experienced the special satisfaction of Fate when he left – not 
even waiting until the end of the coronation – from the Buda 

side of the decorated Hungarian capital over the Chain Bridge 
to his accommodation in Pest. Contemporary eyewitnesses, 

among them Janka Wohl, reported the "frantic acclamation" 
and “roaring” of tens of thousands of people along the edge of 
the road at the appearance of Ferenc Liszt, bare-headed and 

wearing a black cassock. "It was not the king, but it was a king who received the affection of the grateful nation, who were proud of the 
fact that they had been given such a son” – she wrote in her memoirs.[4] 

The Hungarian Coronation Mass itself had already received unanimous recognition at the world première. This was expected though, as 

during the rehearsals it became apparent that the work was "full of sparks of the genius and the sublime feelings of the patriot. [...] the 
eyes of the Viennese colleagues just glittered" – writes the contemporary critic.[5] The Hungarian musical press announced the soon-to-
come publication of the score in the hope of commercial success as well: "Liszt's coronation mass, which has perfectly disarmed even the 
musicians and critics in Vienna, will be published by Rózsavölgyi and Co. in a full score book version and in a piano arrangement 
version.” [6] 

In the contemporaneous musical analyses the exceptional sacrality of Liszt’s composition, which was performed as part of the coronation, 

cannot be overlooked. They hardly pay attention to the crowned heads and the theatrical elements of the coronation itself. But they write 
about the Work like this: "Ferenc Liszt has come and brought his Coronation Mass – and no nation has ever prayed to its God with more 
beautiful and more sublime sounds and elevating tunes than this.” [7] 

 

4. Cited in English by Alan Walker in Franz Liszt, Volume 3, New York: 1996, 150-151, on Janka Wohl’s book: François Liszt. Souvenirs d’une 
compatriote (Paris: 1887, 20-21). 

5.  In: ZL, June 9th 1867, issue 36, column 575. 

6.  In: ZL, June 23rd 1867, issue 38, column 591. 

7.  ZL, ZL June 16th 1867, issue 37, column 579, written by editor-in-chief Kornél Ábrányi.  

A Liszt-mise kiadásának magyar címlapja (Liszt Ferenc Emlékmúzeum) 

Hungarian title page of Liszt’s Coronation Mass  

(Liszt Ferenc Memorial Museum, Budapest) 
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And it has just the same impact today as well. Recalling the event that happened 150 years ago at the Jubilee Concert – with the omission 

of the Offertorium and the Graduale, which were added later to the composition – the full splendour of the unique beauty of Liszt’s work 
prevailed. In the fully crowded Coronation church there were representatives of the diplomatic corps and guests from the neighbouring 

countries in traditional Hungarian gala dress as well. A little girl next to me said in a touched voice after the Credo: "I will always 
remember this concert. I have never heard such a beautiful thing." 

Before the Coronation Mass the jubilee concert featured Ferenc Erkel’s Hungarian Cantata, which Erkel, similarly to Liszt, had composed 

in honour of the coronation ceremony. It was part of the National Theatre’s enormously expensive gala performance in 1867, and was 
unfortunately put into the shade already at the time of the premiere on June 11th 1867. "Due to the court mourning, their Majesties have 
not appeared, only the public did.” The programme featured Ede Szigligeti’s melodrama “The Hungarian Holy Crown”, with an overture 
by Gustav Böhm. "The accompanying music and the closing anthem were written by Ferenc Erkel." The programme also included the 
“Arms dance” composed by Erkel’s son, Gyula from his father’s recently published opera Dózsa György. Ferenc Liszt also attended the 

dress rehearsal, and “has repeatedly expressed his acknowledgement particularly over Erkel’s anthem” .[8] 

However, as we have already written, the royal box was regrettably empty. On June 6 th 1867, the 18-year-old Archduchess Mathilde, the 
daughter of Archduke Albrecht, the former Military Governor of Hungary between 1851 and 1860, had died in an accident. The lovable 
creature was Queen Elizabeth's niece and with her sister had been since her early childhood a pupil of Ferenc Erkel. Certainly Erkel was 

in mourning during those days as well, and he knew that the royal couple had stayed away from several events for understandable 
reasons. 

The Erkel-cantata, composed for the occasion for orchestra, soprano, alto, tenor and bass soloists and mixed choir, and to Szigligeti’s 
lyrics, slept its Sleeping Beauty dream until recent years. Already during the rehearsals, enthusiastic choir members spread the news 
throughout the city: the composition is beautiful and its main theme – through hidden ways – could have been the source of inspiration 

for Zeffirelli's world-famous St. Francis film soundtrack. Perhaps there was a common musical source, a former St. Francis anthem in the 
Franciscan tradition? Or was it Erkel's own melodic invention that was spread somehow by the foreign visitors who attended the 

coronation, making it a source of inspiration that still exists today? Musicologists are already doing research into what could be the 
historical cause of this striking melodic accordance. 

The intention of the organizers was that the Hungarian Cantata should be included in the programme of the jubilee concert so that the 

two works by Liszt and Erkel, performed in two different venues in 1867, would be side by side again. The Erkel composition in the 
Matthias Church was an exceptional discovery: this occasional work commissioned for the coronation, is on the artistic level of Bánk Bán, 

and contributed to the festive splendour of the coronation even in the proximity of Liszt’s Coronation Mass. It is worthy of being 
extracted from its "occasional status" to become part of the standard Erkel repertoire. 

The two closing pieces of the 150-year jubilee memorial concert – like the symbolic memorial sods of earth from the former Coronation 

Hill, and symbolic pieces of the homeland’s soil – took the audience back to 1857 and 1844 by their genesis. Erkel's "Harangkar" (Bell 
chorus), an extract from the opera Elizabeth, which he composed with the Doppler brothers for the imperial couple’s visit to Hungary in 
1857, was a musical tribute to the sovereign’s wife, and a symbolic link between the two good queens in Hungarian history, St. Elizabeth 

and Empress Elisabeth – stemming not from pretence, but from the sincere affection of contemporary public opinion.  

In the second act, composed by Erkel – which was, in Dezső Legány’s words, "The most beautiful act in Hungarian opera " before Bánk 
Bán – there is a choral piece with the title "Harangkar" (Bell chorus). [9] According to the composer's textual insertion in the score, this is 
followed by the Hymnus (the Hungarian national anthem) sung by the whole stage company with organ accompaniment. [10] Erkel needed 
great courage for this gesture in 1857, as from 1853, there was even an imperial charter with the instruction to play Gott erhalte (the 

Austrian national anthem) at state ceremonies. The contemporary report in Vasárnapi Újság (Sunday Times) diplomatically wrote about 
the gala concert on May 6th 1857 only that the programme “featured a new vocal composition written for the occasion”. There is no 

information even about the title of the opera performed, but we learn that "Our Majestic Ruler was dressed in a splendid Hungarian 
uniform" and that a grey-haired actor greeted the Imperial couple with a glass of wine saying "Long live the king and long live our 
homeland".[11] – According to the legend, Queen Elizabeth knew Mihály Vörösmarty's poem "Szép Ilonka", and once returned the royal 

salute in eloquent Hungarian, saying: "Let me continue: long live while they live for the Homeland." [12] 

The closing piece of the 150-year jubilee concert was the Hymnus after Erkel's "Harangkar" – however, not with organ accompaniment, 

but according to the rhythms and arrangement effects of the original 1844 score that Erkel wrote for a competition. After a few moments, 
the audience – standing up – joined the choir and the orchestra with one heart. The performance turned into a real mass celebration, 
according to Erkel's last testament.  

 
8. In: ZL, June 16th 1867, issue 37, column 587-588. Our quotes are from the news of the National Theatre column of the review.  

9. Dezső Legány: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. (Ferenc Erkel’s works and their contemporaneous history.) Budapest, 1975, p. 66. 
10. According to the kind notice of Dr. Balázs Mikusi, Head of the OSZK Musical Archives, the original insertion by Erkel is in the score with the 

pressmark Ms. Mus. 359 and reads: “by the end of the song / the organ sounds / in the chapel / and a Poem / from the Hymnus / by Kölcsei and 
Erkel / God bless the Magyar / is to be sung in low voice / with the whole choir / in the Chapel with organ / accompaniment.” 

11. “Nemzeti színházi díszelőadás Ő csász. Kir. Felségeik tiszteletére.” (Gala performance in the National Theatre in honour of their Imperial and Royal 

Majesties.) In: Vasárnapi Ujság, Pest, May 10th 1857. issue 19. p. 159. 

12. F. Dózsa Katalin: A világ legszebb asszonya. (The most beautiful woman in the world.) The author of the study cites Pál Ráday ’s memoirs from 1873 
on the occasion of a court dinner in Gödöllő. - In: Rubicon. Történelmi magazine (Historical Review), 2017/1, p. 74.  
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(Eckhardt Mária) 

Amikor csaknem másfél évtizeddel ezelőtt „Liszt Ferenc és 

keresztfia: Korbay Ferenc – újabb dokumentumok a Liszt 

Ferenc Emlékmúzeumban” című tanulmányomhoz[1] anyagot 

gyűjtöttem Korbay Ferencről, az Országos Széchényi 

Könyvtár Kézirattárában számos Korbay-levélre bukkantam. 

Közöttük volt egy Erkel Ferenchez intézett, 3 fólióból, öt 

teleírt oldalból álló levél borítékkal együtt, amely 1872-ben 

New Yorkból érkezett Pestre, és érdekes fényt vet arra, 

hogyan fogadták a magyar zenét a korabeli Amerikában. Az 

eddig még kiadatlan levelet (Fond XII./554, Ep. Mus. 151), 

amelyben Liszt Ferenc is említve van, most az Országos 

Széchényi Könyvtár szíves engedélyével közöljük.  

A levélíró Korbay Ferenc (1846-1913) azokban a napokban 

született, amikor Liszt éppen Pesten tartózkodott; az amatőr 

muzsikus Korbay-szülőpár Lisztet kérte fel a gyermek 

keresztapjául. A keresztelőt 1846. május 10-én tartották, 

Liszt délben kezdődő jótékony koncertje előtt; a zeneszerző 

személyes jelenlétében. Felserdülvén, Korbay Ferenc 

operaénekesként kezdte pályáját a Nemzeti Színházban, 

innen ered ismeretsége Erkel Ferenccel és barátsága Erkel 

Gyulával, a zeneszerző legidősebb fiával.[2] Hangja 

vivőerejének gyengesége miatt azonban komoly színpadi 

karrierre nem számíthatott, így mint zongorista is kiképezte 

magát, és külföldön próbált szerencsét. Először Párizsba 

ment, majd 1871-ben Londonba költözött, ám végül 

hamarosan New Yorkban telepedett le, ahol sikeresen 

működött mint saját magát kísérő hangversenyénekes és 

énektanár. Rövidesen zeneszerzőként is ismertté vált, több európai és főleg amerikai kiadó publikálta népszerű dalait és 

zongoradarabjait. Jó íráskészsége is volt: zenei tárgyú cikkeit, tudósításait nemcsak itthon, a Zenészeti Lapokban, hanem az 

amerikai sajtóban is szívesen közölték. Hosszabb tanulmányai közül kiemelkedik a „Nationality in Music with Special 

Reference to Hungarian Music”, melyet a Harper’s New Nonthly Magazine közölt 1891. márciusában.  

Liszt Ferenc mindenkor figyelemmel kísérte keresztfia zenei pályafutását. Levélben gyakran érintkeztek, sőt olykor 

személyesen is találkoztak, amikor Korbay Európában tartózkodott. Később a kapcsolatukat tovább erősítette, hogy Korbay 

1883-ban Ravasz Ilonát, Liszt növendékét vette feleségül; a muzsikus-házaspár zeneiskolája New Yorkban közkedveltségnek 

örvendett. 

Korbay kiválóan értett az énekhanghoz és a zongorához, a zenekari hangszerelésben azonban segítségre szorult. Többször 

kérte Erkel Gyula közreműködését, aki olykor eleget is tett kérésének, néha azonban nem. Végül még magát Lisztet is 

felkérte két dala (Le matin és Gebet) meghangszerelésére, amelyek közül az elsőnek a hangszerelését Liszt el is készítette, 

míg a második dalból, amelyet bensőséges mondanivalója miatt nem tudott nagyzenekari kísérettel elképzelni, egy saját, 

egészen más karakterű parafrázist készített énekhangra és orgonára vagy harmóniumra, melynek eredeti kézirata ma a 

budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum tulajdona.[3] 

Korbay Erkel Ferenchez intézett, 1872. augusztus 14-én kelt levelét az eredeti helyesírást híven követve közlöm. A // jelek 

új oldal kezdetét jelzik. A bélyeggel ellátott borítékon a következő címzés áll:  

Monsieur François Erkel / Nemzeti szinház / Pest / Hongrie 

 
1. Magyar Zene 2006, 44. évf. 2. sz., 155-176. p. Korábbi, rövidebb angol verzió: „Liszt and his Godson, Francis Korbay”, Journal of the American Liszt 

Society, Vol. LIV-LV-LVI: 2003-2005, 85-101. p. 

2. Erkel Gyula (1842-1909) apjához hasonlóan zongoraművész, zeneszerző, karmester volt, az OSzK-ban Korbay tizenöt hozzá írt levelét őrzik. 

3. Részletesen, kottapéldákkal ld. az 1. jegyzetben említett tanulmányokat.  

László Fülöp: Korbay Ferenc (1912) 
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A levél szövege: 

New-York, 18 14/8 72. 

 

Nagyon tisztelt Erkel úr! 

 

Körülbelül másfél éve annak, hogy búcsú látogatásomat tettem Önnél n.t. Erkel úr, mielőtt utnak indultam ki a világba; számtalan és tarka 
kalandon mentem keresztül azóta de sohasem szüntem meg kedves hazámat valamint a nemzeti szinházat érdeklő események után 
tudakozódni. Igy valódi örömmel olvastam nem rég egy Amerikai lapban miszerint Erkel Ferenc Brankovics György-ét az ősz elején 
készülnek színre hozni a pesti nemzeti szinházban. Sajnálva vallom be hogy ez új müvének egyetlen egy ütemét // sem ösmerem, de 
bízton hiszem, hogy ugyanazon genius lengi át ez uj müvét, a mellyel magyar zeneirodalmunk kincseit: Hunyadyt – Bánkbánt – Dózsa 
Györgyöt sat. teremteni tudta. Sajátságos egy körülmény, de hazánkban nem eléggé méltányolt nemzeti zenénk elégtételeül elnem [sic] 
hal[l]gathatom, hogy a külföld s nevezetesen Amerika a Magyar nevet csak forradalma (48) és zenéje után ösmeri. – A többi mit róla tud 
részint nem való – részint nem nagyon hizelgő. – A magyar zenének valóságos rajongóival találkoztam nem egyszer Amerikában, kik 
egymás után emlitenek kalap // leemelve két Magyar profétát t.i. Kossuth Lajost és Liszt Ferenczet. – A magyar nyelv – irodalom – cultura 
– industria etc. német- avagy orosznak tartatik. Nem egyszer törtem magam hogy bebizonyítsam hogy a Magyar se nem Orosz, se nem 
Német, mind hiába, nem törődnek egyebbel, csak azzal 
hogy mi harcias nép vagyunk és gyönyörű zenénk van. 
Az ősz elején, mellesleg legyen mondva egy felolvasást 
fogok tartani egy „Liberal club” cimü egyletben, 
melynek tagja vagyok – a magyar nyelv s irodalom 
sajátságai eredetisége s több eféléről. Erre fellettem [sic] 
szóllítva [sic] egy nagyon heves vita után – mit szivesen 
fogadtam el. // 

No de hadd térjék [sic] tulajdonképeni tárgyamhoz. Van 
itt Amerikában egy kitűnően összeállított 
hangversenyzö zenekar egy Theodor Thomas nevü 
hírneves karmester vezetése alatt. Liszt Wagner – 
Schumann egy szóval minden jó név képviselve 
műsorain – ez a Theodor Thomas collegiális üdvözleteit 
küldi n.t. Erkel urnak azon kérése kiséretében, 
miszerint: iratná le számára a Hunyady nyitány 
vezérkönyvét, valamint egy két más hangversenyekre 
alkalmas magyar szerzeményét. A költségek fedezését 
illetőleg, tessék vagy elöre megirni hogy mennyi lesz, 
hogy szükség esetén azonnal elküldethessék a pénz, 
vagy pedig egyszerüen Jul. Schuberth et Co. New-York 
820 Broadway cim alatt a vezérköny-// vet a mellékelt 
másolati számlával egyszerre s mi hamarébb elküldetni. 
Én hiszem, hogy n.t. Erkel úr nem fogja ez alkalmat 
elmulasztani, hogy gyönyörü Magyar Muzsáját itt a 
távol Amerikában honosithassa, annál is inkább 
minthogy a lehető legértelmesebb müvészi kezek közé 
jutna. 

 Engedje meg n.t. Erkel úr hogy biztos 
reménnyel kecsegtetve magam befejezzem soraimat ki 
teljes tisztelettel maradok 

                                             kész szolgája 

                                                          Korbay Ferencz 

Addresse: Francis Korbay 

Care of Jul. Schuberth et Co. 820 Broadway 

New York. 

Györgyi Giergl Alajos: Erkel Ferenc (1850-es évek) 
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Erkel Ferenc 1868. májusában kezdett hozzá 4 felvonásos operája, a Brankovics György komponálásához – legalábbis a magyar sajtó ekkor 

adott hírt erről.[4] Az opera librettóját Obernyik Károly drámája alapján Odry Lehel és Ormai Ferenc írta. A kompozíciós munka hosszasan 

elhúzódott. 1872. január közepén újabb sajtóhírek szerint (Legány A Hon 1872. január 16-i számára hivatkozik) már csak alig egy-két 

jelenet hiányzott, hogy Erkel elkészüljön a korábbi nagy sikerű, Korbay által is említett operái alapján várva-várt új művével – bizonyára 

ezt a hírt vette át valamelyik amerikai lap is. Október végére a hazai sajtó jelenti, hogy el is készült a teljes Brankovics György, amelynek 

fennmaradt és jelenleg az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött partitúrája nem teljes egészében Erkel Ferenc, hanem részben fiai, 

Sándor és Gyula, valamint egy ismeretlen másoló kézirata. Az ősbemutatóra azonban csak jó másfél évvel később, 1874. május 20-án 

került sor a pesti Nemzeti Színházban. Addig Erkel még többször módosított a kéziratán, amelyet csak 1873. februárjában nyújtott be a 

színháznak. Előtte még megmutatta Lisztnek, aki (a Fővárosi Lapok 1873. februrár 18-i híradása szerint) „igen dícsérte az opera számos 

eredeti szépségét és nagy műgondra valló kidolgozását”.[5] 

A Korbay-levél „tulajdonképeni tárgya” azonban nem más, mint közvetítés egy jeles amerikai karmester és egy kiemelkedő magyar 

zeneszerző között, akinek a műveit külföldön méltatlanul kevéssé ismerték. Ilyesfajta közvetítést annak idején maga Liszt is végzett: 

miután 1846-os pesti látogatásakor május 13-án tiszteletére előadták az 1844-ben bemutatott és azóta országszerte igen népszerűvé vált 

Hunyadi Lászlót, az opera nyitányát Bécsbe visszatérve azonnal elvezényelte ottani búcsúkoncertjén, május 17-én, és témáira még 

ugyanazon évben koncertparafrázist komponált Schwanengesang und Marsch aus Erkels Hunyadi László címmel.[6] Később weimari 

karmesterként szerette volna a teljes operát bemutatni (természetesen német fordításban), de többszöri kérése ellenére sem kapta meg 

Erkeltől a partitúrát.[7] 

Theodor (Theodore) Thomas (1835-1905), akinek a kérését Korbay 

tolmácsolta Erkelnek, németországi születésű amerikai hegedűművész és 

karmester volt; családja akkor vándorolt ki Amerikába, amikor ő még csak 

tíz éves volt.[8] Zenei pályáját hegedűsként és kamaramuzsikusként kezdte 

(többek között William Masonnal, Liszt tanítványával is volt közös 

kamarazenei koncertsorozata), hamarosan azonban a vezénylés és a zenekar-

szervező munka került tevékenysége középpontjába. Sokan őt tartják az első 

igazi amerikai karmesternek: operakarmester és utazó koncertdirigens volt, 

bábáskodott a New Yorki Filharmonikusok, a Chicagói Szimfonikus Zenekar 

létrejötténél és saját zenekart is alapított „Thomas Orchestra” néven, vezető 

karmestere volt a Brooklyn Filharmóniai Társaságnak is, zenei fesztiválokat 

szervezett többek között New Yorkban, Chicagóban, Cincinnatiban, 

Philadelphiában. Nevéhez számtalan jelentős zenemű amerikai bemutatója 

fűződik, melyeknek listáját önéletrajzi visszaemlékezéseinek függelékében a 

zeneszerzők betűrendjében olvashatjuk.[9] A lista Thomas igen széleskörű 

érdeklődéséről tanúskodik, a barokk és klasszikus mesterek mellett a 

legkülönfélébb irányzatokhoz tartozó kortárs szerzők szerepelnek rajta – 

köztük Wagner és Liszt előkelő helyet foglal el. Liszt műveiből ő mutatta be 

Amerikában a Mazeppa, Az ideálok, Prometheus, Orpheus és a Hősi sirató 
(Héroïde funèbre) szimfonikus költeményeket, az Esz-dúr zongoraversenyt 

és a Concerto pathétique-t, az 1. és 2. Mefisztó-keringő valamint több 

magyar rapszódia zenekari verzióját és néhány zenekari indulót. Wagner 

műveiből még fesztivált is rendezett 1884-ben. De nem hiányoznak az általa 

először dirigált művek listájáról a kisebb nemzetek szerzőinek munkái sem, 

például Grieg, Sinding, Smenata, Balakirev, Cui, Sibelius. Goldmarktól is 

több művet mutatott be, és igen jól beleillett volna a sorba Erkel Ferenc is. 

Sajnos, az ő neve hiányzik – valószínű, hogy Korbay jóakaratú közvetítése, 

melynek kapcsán még a pénzügyi akadályok elhárítására is gondolt, 

sikertelen maradt. Erkel Ferenc sohasem volt jó sáfára saját műveinek, 

sohasem tett semmit nagyszerű alkotásai külföldi megismertetéséért. Az 

utókor kötelessége ezt a hiányosságot a lehető legjobban pótolni.  

 
4. Az itt következő adatokat Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli 

történetük (Budapest: 1975, Zeneműkiadó) című könyve alapján ismertetjük, amelyben a Brankovics György opera a 64. műjegyzékszám alatt 

szerepel (97-106. p.). 

5. Legány i.m. 98. p. 

6. Részletesebben ld. Dömötör Zsuzsa – Kovács Mária – Mona Ilona – Sziklavári Károly: Liszt Ferenc utazásai a reformkori Magyarországon, Budapest: 
2015, Eötvös József Könyvkiadó, 143-144.p. 

7. Az ide vonatkozó leveleket ld. Prahács Margit: Franz Liszt, Briefe aus ungarischen Sammlungen 1835-1886, Budapest – Kassel etc.: 1966, Akadémiai 
Kiadó – Bärenreiter, Nr. 88, 92, 124.  

8. Thomasra vonatkozó adataink fő forrása: Theodore Thomas: A Musical Autobiography. Ed. by George P. Upton. With a New Introduction by Leon 
Stein, New York: 1964, Da Capo Press. 

9. Thomas i.m. 353-376. p.  
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(Mária Eckhardt) 

When almost a decade and a half ago I was collecting material about Ferenc Korbay for my study “Ferenc Liszt and his Godson, Ferenc 
Korbay – recent documents at the Liszt Ferenc Memorial Museum”,[1] I came across several Korbay letters in the Manuscript Archives of 
the National Széchényi Library. One of them was a letter to Ferenc Erkel, comprising three folios, five fully written pages with an 
envelope, which had arrived from New York to Pest in 1872, and sheds interesting light on how Hungarian music was received in  
contemporary America. The so far unpublished letter (Fond XII./554, Ep. Mus. 151), in which Ferenc Liszt is mentioned as well , is now 
published with the permission of the National Széchényi Library. 

The author of the letter, Ferenc Korbay (1846-1913) was born in the days when Liszt was just staying in Pest; and the Korbay parents who 
were amateur musicians invited Liszt to become the child's godfather. The baptism was held on May 10 th 1846, in the personal presence of 
the composer before his the charity concert that began at noon. When he grew up Ferenc Korbay began a career as an opera singer at the 
National Theatre, hence his acquaintance with Ferenc Erkel and his friendship with Gyula Erkel, the eldest son of the composer.[2] 
However, due to the weakness of his voice, he could not expect to have a serious stage career, so he also trained as a pianist and tried his 
luck abroad. He first went to Paris and then moved to London in 1871, but eventually settled down in New York, where he successfully 
worked as a vocal teacher and a soloist accompanying himself. He soon became known as a composer as well, and many European and 
chiefly American publishers issued his popular songs and piano compositions. He had good writing skills as well: his articles on musical 
issues and his reports were welcome and published not only in Hungary, in Zenészeti Lapok (Musical Journal), but also in the American 
press. His longer studies include the eminent "Nationality in Music with Special Reference to Hungarian Music," published in Harper's 
New Nonthly Magazine in March 1891. 

Ferenc Liszt always followed his godson’s musical career. They corresponded frequently, and occasionally even met in person, when 
Korbay was in Europe. Later, their relationship was further strengthened by the fact that Korbay married Ilona Ravasz, a pupil of Liszt in 
1883; the music school of the musician-couple had a good reputation and became popular in New York. 

Korbay was an expert in singing voice and the piano, but he needed assistance in orchestral arrangements. He asked Gyula Erkel for his 
help several times, and sometimes his request was fulfilled, but sometimes not. Eventually he even asked Liszt to arrange two of his songs 
(Le matin and Gebet). Liszt actually made the arrangement for the first song, while in case of the second song, which he could not 
imagine with a large orchestral accompaniment because of its intimate message, he composed a paraphrase of his own with a completely 
different character for voice and organ or harmonium, whose original manuscript is today the property of the Liszt Ferenc Memorial 
Museum in Budapest.[3] 

 I hereby publish an English translation of Korbay’s letter to Ferenc Erkel written in Hungarian, dated August 14th 1872. The // signs mark 
the beginning of a new page.  

 

The address on the envelope with a postage stamp reads:  

Monsieur François Erkel / Nemzeti szinház* / Pest / Hongrie 

*(National Theatre) 

 

The text of the letter: 

NewYork, 18 14/8 72. 

Highly Esteemed Mr. Erkel, 
 

It is about one and a half year ago that I made my farewell visit to You, honourable Mr. Erkel, before I departed far and out in the world; 
since then I have gone through countless and colourful adventures, but have never ceased to be interested in events concerning my 
beloved homeland and the national theatre. Therefore I have read with true delight recently in an American newspaper that the national 
theatre in Pest is going to stage Ferenc Erkel’s Brankovics György at the beginning of autumn. I admit much to my regret that I don’t 
know a single note of this // new composition, but I do believe with certainty that the same genius permeates this new work of yours 
which enabled you to create the treasures of our Hungarian musical literature: Hunyady – Bánk bán – Dózsa György etc. It is a peculiar 
circumstance, but a satisfaction for our national music, but I cannot withhold from you that America knows the Magyar name only by its 
revolution (48) and its music. –  
 

 
1. Magyar Zene (Hungarian Music) 2006, Vol. 44. No. 2., 55-176. p. An earlier and shorter English version: “Liszt and his Godson, Francis Korbay”, 

Journal of the American Liszt Society, Vol. LIV-LV-LVI: 2003-2005, 85-101. p. 

2. Gyula Erkel (1842-1909) like his father, was a pianist, composer and conductor; the National Széchényi Library preserves fifteen letters of Korbay 
written to him. 

3. In detail, with music examples see the studies mentioned in Note 1. 
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The other things they know about it are partly not true – and partly not very flattering. – But I have met real admirers of Hungarian 
music several times in America, who mention, taking their hats // off, two Hungarian prophets one after the other, i.e. Lajos Kossuth and 
Ferenc Liszt. – Hungarian language – literature – culture – industry etc. is considered to be either German or Russian. I have attempted 
several times to prove that Hungarian is neither German nor Russian, but all in vain, they don’t care about anything except that we are a 
warlike nation and we have beautiful music. At the beginning of autumn, by the way, I shall give a lecture at an association called the 
“Liberal club”, of which I am a member myself – about the origins and characteristics of the Hungarian language and literature, and more 
things like that. I have been called upon to do so after a very much heated dispute – which I have accepted with pleasure. // But let me 
turn to my real subject now. There is an excellently organized concert orchestra here in America conducted by a famous conductor, 
Theodor Thomas. Their repertoire includes Liszt, Wagner – Schumann, that is to say all the good names – and this Theodor Thomas sends 
his collegial regards to the honourable Mr. Erkel accompanied with a request asking you to have the score of the Hunyady overture, and 
one or two of your other Hungarian compositions that are appropriate for concerts written out for him. Concerning the coverage of the 
costs, please write in advance how much it would be, so that the money could be sent immediately, or simply send the score to the 
address Jul. Schuberth et Co. New-York 820 Broadway // as soon as possible with the attached copy of the invoice. I believe that the 
honourable Mr. Erkel will not miss this opportunity to naturalize his beautiful Hungarian Muse here in remote America, and even more 
so as you can do it through the most competent artistic hands. 

Please allow me honourable Mr. Erkel to conclude my letter offering myself with the best expectations and remain with all respect  

Your obedient servant  

Ferenc Korbay 

Address: Francis Korbay 

Care of Jul. Schuberth et Co. 820 Broadway 

New York. 

 

Ferenc Erkel began composing , his opera in four acts Brankovics György in May 1868 – or at least that is when the Hungarian press 
published notice of it.[4] The opera libretto was written by Lehel Odry and Ferenc Ormai, based on a drama by Károly Obernyik. The 
work of composition work dragged on for a very long time. In the middle of January 1872, according to other press releases (Legány refers 
to the January 16th 1872 issue of A Hon (The Homeland)), there were only one or two scenes missing from Erkel’s new opus, which was 
very much expected by the public, based upon his former successful operas, which Korbay mentions as well – and in all probability this 
news was taken up by a US newspaper. By the end of October, the Hungarian press reported that Brankovics György was completed in its 
entirety. The original score today preserved in the National Széchényi Library is not entirely a manuscript by Ferenc Erkel himself, but is 
partly by his sons, Sándor and Gyula, as well as by an unknown copier. However, the première was given only one and a half year later, 
on May 20th 1874, at the National Theatre in Pest. By that time, Erkel had modified his manuscript several times, which he eventually 
submitted to the theatre only in February 1873. Before that, he had shown it to Liszt who (according to the report in Fővárosi Lapok on 
February 18th 1873) "highly praised the many original beauties of the opera and its curiously wrought elaboration". [5] 

However, the "real subject" of Korbay's letter is nothing other than to mediate between a prominent American conductor and an 
outstanding Hungarian composer, whose works were unfairly unknown outside Hungary. Liszt himself had earlier mediated similarly:  
when Hunyadi László was performed in his honour during his visit to Pest in 1846, on May 13th – when the opera was very popular 
throughout the country after its première in 1844 – Liszt conducted the overture immediately right after his return to Vienna, at his 
farewell concert on May 17th. . He also composed a concert paraphrase on the opera's themes in the same year with the title 
Schwanengesang und Marsch aus Erkels Hunyadi László.[6] Later, when he was conductor in Weimar, he wanted to perform the whole 
opera (in German translation), but he never received the score from Erkel in spite of asking for it several times. [7] 

Theodor (Theodore) Thomas (1835-1905), whose request Korbay transmitted to Erkel, was a German-born American violinist and 
conductor; his family had moved to America when he was only ten years old.[8] He began his musical career as a violinist and a chamber 
musician (among other things he had a series of joint chamber music concerts with William Mason, a pupil of Liszt), but soon he began 
focusing his musical activities on conducting and on his work as an orchestral conductor. Many consider him to be the first true American 
conductor, he was both an opera conductor and a travelling concert conductor; he played an important role in the birth of the New York 
Philharmonic Orchestra, the Chicago Symphony Orchestra, and he also founded his own orchestra with the name "Thomas Orchestra". 
He was also chief conductor of the Brooklyn Philharmonic Society, and organized festivals in among other places New York, Chicago, 
Cincinnati and Philadelphia. Several American premieres are associated with his name, as we can see in an alphabetical list of the 
composers concerned in the appendix to his autobiographic memoirs. [9] The list testifies to Thomas’ wide range of interest, with  
 

 
4. We publish the data hereinafter based on Dezső Legány’s book: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük / Ferenc Erkel’s works and their 

contemporary history (Budapest: 1975, Zeneműkiadó Publishing House), where the opera Brankovics György is discussed under pressmark No. 64. 
(97-106. p.). 

5. Legány op. cit. 98. p. 

6. For more details see Zsuzsa Dömötör – Mária Kovács – Ilona Mona – Károly Sziklavári: Liszt Ferenc utazásai a reformkori Magyarországon / Ferenc 
Liszt’s travels in Hungary in the Reform Era, Budapest: 2015, Eötvös József Publishing House, 143-144.p. 

7. The relevant letters see in: Margit Prahács: Franz Liszt, Briefe aus ungarischen Sammlungen 1835-1886, Budapest – Kassel etc.: 1966, Akadémiai 
Kiadó Publishing House – Bärenreiter, Nr. 88, 92, 124.  

8. The main source of our data about Thomas: Theodore Thomas: A Musical Autobiography. Ed. by George P. Upton. With a New Introduction by 
Leon Stein, New York: 1964, Da Capo Press. 

9.  Thomas op. cit. 353-376. p. 
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contemporary composers of different musical directions - including Wagner and Liszt in prominent positions in the list - along with 
baroque and classical masters. Among Liszt's works he was the first to perform in the United States the symphonic poems Mazeppa, The 
Ideals, Prometheus, Orpheus and Heroic funeral march (Héroïde funèbre), the Piano concerto in E flat major and the Concerto 
pathétique, the Mephisto-waltzes No. 1 and 2., and the orchestral versions of several Hungarian Rhapsodies and some orchestral marches. 
He even organized a festival of works by Wagner in 1884. But in the list of compositions he conducted first there are works by composers 
from smaller nations as well, such as Grieg, Sinding, Smetana, Balakirev, Cui and Sibelius. He also introduced several works by Goldmark, 
and Ferenc Erkel would well have fitted into the series of names. Unfortunately though, his name is missing – it is likely that Korbay's 
benevolent mediation, when he even thought of averting any financial problems, remained unsuccessful. Ferenc Erkel was never a good 
steward of his own compositions, and never did anything to promote his magnificent works abroad. It is the obligation of posterity to 
make up for this deficiency as much as possible. 

Erkel „Hunyadi László” nyitányának négykezes zongoraátirata 

(Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetörténeti Kutatókönyvtár) 

Piano four hand transcription of the Ouverture from Erkel’s opera „Hunyadi László” 

Research Library, Liszt Ferenc University of Music, Budapest 
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(Eckhardt Mária) 

 

Alan Walker, a legnagyobb nemzetközi 

tekintélynek örvendő Liszt-biográfus a 

napokban egy igen értékes dokumentum 

másolatát küldte meg a Liszt Ferenc 

Emlékmúzeum és a Liszt Ferenc Társaság 

archívumának: egykori alapító tagunk, Achátz 

Imre tanár úr fényképét, egy 1983 szilveszterén 

kelt újévi üdvözlettel, amelyet hozzá intézett az 

akkor már idős polihisztor. Mert az éppen 110 

évvel ezelőtt, 1907. október 13-án született 

Achátz valóban igen sokoldalú tudással 

rendelkezett. Az interneten talált információk 

szerint a bajai ciszterci gimnázium, majd az 

ottani felsőkereskedelmi iskola és a budapesti 

Közgazdasági Egyetem (más forrás szerint a 

Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-

fizika szakának) elvégzése után a Pécsi Fiú 

Felsőkereskedelmi Iskola matematikatanára lett 

(1933–1948), majd a közgazdasági 

leányközépiskola (később közgazdasági 

technikum, majd szakközépiskola) igazgatója 

volt (1948–1969). 1940-től 1948-ig a Független 

Kisgazdapárt pécsi értelmiségi csoportjában 

tevékenykedett, később a Hazafias Népfront Baranya megyei listájáról párton kívüli országgyűlési képviselőnek választották. Ő volt a Pécsi 

Nevelők Háza egyik alapítója és elnöke. Kilencven éves korában megkapta a Magyar Köztársasági Érdemérem Középkeresztjét. 2000. 

február 17-én húnyt el Pécsett. Könyvhagyatéka a pécsi Csorba Győző Könyvtárba, irathagyatéka a Baranya Megyei Levéltárba került.  

Ezek az életrajzok nem említik Achátz Imre munkásságának egyik igen fontos területét, amelyet mintegy a háttérben végzett, de igen 

nagy hatékonysággal: komolyan érdeklődött Liszt Ferenc munkássága iránt, jelentős könyvgyűjteménye volt az ezzel kapcsolatos 

irodalomból, és hatalmas lexikális tudásával szívesen állt a Liszt-kutató kollégák rendelkezésére. Legány Dezsővel közös diákoskodásuktól 

fogva szoros kapcsolatot tartott fenn, rajta keresztül jött létre barátsága Alan Walkerről, aki így méltatta őt:  

“Véleményem szerint Achátz Imre a nagy Liszt-kutatók közé tartozott, habár talán nem volt a legismertebb. Ő volt az, akihez a szakértők 
fordultak kérdéseikkel, amikor saját maguk nem tudták a választ.” 

Én magam is megtapasztaltam, hogy Achátz milyen alaposan ismeri Liszt életét és munkásságát, amikor az 1986-os Liszt-jubileumra 

készülő TV-sorozat forgatókönyvének bírálatával bíztak meg mindkettőnket. (Sajnos, a többrészes film készítői végül nem vették 

figyelembe egyikünk kritikai megjegyzéseit sem, pedig bőven voltak…) Ezenkívül könyvhagyatékának Liszttel kapcsolatos darabjai a Liszt 

Ferenc Emlékmúzeum tulajdonába kerültek, és igen tanulságos volt látni kritikai megjegyzéseit, amelyeket például Bory Liszt-

ikonográfiájába vagy egyéb könyvekbe jegyzett be. 

Achátz Imre természetesen nemcsak egyik alapítója, de igen aktív tagja is volt a Liszt Ferenc Társaságnak. Érdekes előadásokat tartott, a 

vezetőségben is működött, amíg bírta erővel (a Walkernek küldött újévi üdvözlet szerint 1983-ban sajnos már nem volt jó egészségi 

állapotban), Liszt-információkért azonban még az utolsó időkben is lehetett hozzá fordulni. Társaságunk fotóarchívumában is fellelhető 

néhány képen (így a Legány Dezsőről szóló megemlékezésünkben is szerepelt), de ilyen kiváló fotóval eddig nem rendelkeztünk róla: a 

Walkernek küldött fénykép, amely szeretett könyvei között ábrázolja, a legjobban segít, hogy újra felidézzük érdemeit és okos, kedves, 

önzetlenül segítőkész személyiségét. 

A Pécsett, 1983. december 31-én kelt újévi üdvözlet magyar fordítása: 

 

“Kedves barátom, 

Legjobb kívánságaimat küldöm neked az Újesztendőre. Teljesüljön minden reményed! Biztosan sohasem felejtem el kedvességedet: 
megkaptam kiváló Liszt-életrajzod első kötetét. Igen fontos tanulmány. 

77 évesen sajnos azt kell mondanom: nem tudok dolgozni. Rossz egészségem, az artritisz végnélküli panaszokat okoz. 

 

                      Őszinte híved: Achátz I.” 

Achátz Imre dolgozószobájában 

Imre Ahátz in his study 
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(Mária Eckhardt) 
 

Alan Walker, internationally the most respected Liszt biographer, has lately sent a copy of a highly valuable document to the Archives of 

the Liszt Ferenc Memorial Museum and the Liszt Ferenc Society: a photo of our late founding member, Professor Imre Achátz - with a 

New Year's greeting dated New Year's Eve in 1983, addressed to him by the then already aging polymath. Indeed, Achátz, who was born 

exactly 110 years ago, on October 13, 1907, had a vast and versatile erudition. According to the information found on the Internet, after 

studying at the Cistercian grammar school in Baja, he graduated from the Trade College of Baja and then from the Budapest University of 

Economics (according to other sources from the faculty of mathematics and physics at the Pázmány Péter University of Sciences). After 

that he became a maths teacher at the Boys’ College of Trade in Pécs (1933-1948) and then he was the director of the Secondary School of 

Trade for Girls (later Secondary Vocational School of Economics) from 1948 to 1969. 

From 1940 to 1948 he worked in the public intellectual group of the Independent Smallholders' Party in Pécs, and later he was elected a 

non-partisan Member of Parliament from the Baranya county list of the Patriotic People's Front. He was one of the founders and later 

chairman of the Educators' House in Pécs. At the age of ninety he received the Middle Cross of Merit of the Republic of Hungary. He died 

on February 17, 2000 in Pécs. His bequest of books is now preserved in the Csorba Győző Library in Pécs, while his archives of documents 

are in the Baranya County Archives. 

These biographies do not mention one of the most important areas of Imre Achátz’ work, which he actually did in the background, 

however with great efficiency: he was seriously interested in Ferenc Liszt ’s oeuvre, had a considerable book collection of Liszt-related 

literature, and he was always available for Liszt researchers with his great encyclopedic knowledge. He maintained a close relationship 

with Dezső Legány since when they had been students together, and through Legány he made friends with Alan Walker, who praised 

him like this: 

“Imre Achátz was, in my opinion, one of the great Liszt scholars, although he may not have had the highest profile. He was the person the 
experts turned to with their questions when they themselves did not have the answers.” 

I myself experienced how profoundly Achatz knew Liszt's life and oeuvre when we were both engaged in reviewing the scenario of the 

TV series for the 1986 Liszt jubilee. (Unfortunately, the creators of the series did not take into account our critical remarks, even though 

there were plenty of them...) Moreover, the volumes of his bequest of books on music are now in the possession of the Liszt Ferenc 

Memorial Museum, and it was very instructive to see his critical remarks, which he had noted for example in Bory’s Liszt iconography 

and in other books as well. 

Of course Imre Achátz was not only a founding member, but also a very active member of the Liszt Ferenc Society. He gave interesting 

lectures and he was active on the board as well, while he had the strength to do so (unfortunately he was not in good health conditions 

any more in 1983, according to the New Year greeting he sent to Walker) but we could turn to him for Liszt-related information even in 

his last years. He also appears in several photographs in our Society’s Photo Archives (e. g. he turned up to our commemoration of Dezső 

Legány), but we haven’t had such a great photograph of him until now: the picture sent to Walker that shows him among his beloved 

books helps us in the best way to recall his merits and his bright, kind and selflessly helpful personality. 

Achátz Imre levele / Letter of Imre Ahátz 
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Újabb nagy vesztesége van a magyar zenei életnek: elhunyt Devich János csellóművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

Kamarazene Tanszékének oktatója, professor emeritus. 

Devich János 1957 és 1962 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Friss Antal növendéke volt, majd 1963-ban a római Szent 

Cecília Akadémián Enrico Mainarditól tanult. 1961-től 1975-ig a Magyar Állami Operaház zenekarának tagja, 1975-től 1985-ig 

szólamvezetője, 1985 és 1991 között az Országos Filharmónia szólistája volt. 1966-tól 1997-ig a Sebestyén, későbbi nevén a Kodály 

Vonósnégyes csellistájaként koncertezett világszerte. 

1985 óta tanított a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, ahol 2005-től rektori tanácsadóként is működött. Pályája során gyakran tartott 

mesterkurzusokat itthon és külföldön. Játékát számos lemezfelvétel örökítette meg. 2013-tól a Magyar Művészeti Akadémia 

Zeneművészeti tagozatának rendes tagja volt, Érdemes Művész, kitüntették Liszt-díjjal és Bartók-Pásztory díjjal is. 

Devich János ugyan nem volt tagja a Liszt Ferenc Társaságnak, de Liszt Ferenc ügye fontos volt számára; mindig figyelemmel kísérte és 

ahol csak tudta, segítette társaságunk munkáját.  

Emlékét a Zeneakadémia rektor asszonya, dr. Vigh Andrea búcsúsoraival idézzük fel 

"Tudja az ember, hogy az élet véges, és tudjuk azt is, hogy minden halál felfoghatatlan. De vannak, akikről azt gondoljuk, örökké élnek. 

Megrendülten és kimondhatatlan szomorúsággal búcsúzom Devich János Tanár Úrtól, és nem elsősorban a Zeneakadémia rektoraként, 

annak az intézménynek a vezetőjeként, amely legendás tanáregyéniségét vesztette el. Egykori diákként és jelenlegi kollégaként búcsúzom, 

hiszen több száz szerencsés zeneakadémista sorstársammal egyetemben én is tőle kaptam azt az alapélményt, amely egy egész 

zeneakadémista generáció számára éppen Devich tanár úrnak köszönhetően vált evidenciává: hogy a kamarazene elementárisan fontos. 

Devich tanár úr több mint harminc évig tanított a Zeneakadémián, ahol maga is tanult, s bárki, aki hozzá járt, ugyanolyan emlékeket őriz 

róla, mint jómagam. Imádtuk az óráit, a precizitását, hogy mindig tökéletes eleganciával jelent meg, hogy rendkívüli szaktudását képes 

volt személyes élményeinek elbeszélésébe csomagolva számunkra is élményszerűvé tenni. Számára a kamarazene esetében éppolyan 

fontos volt a hangszeres muzsikus, mint az adott zenedarab. Azok közé a valóban legendás tanáregyéniségek közé tartozott, akik nem 

csupán a tananyagot tanították, hanem a diákokat is, nem elsősorban ismereteket adtak át, hanem szemléletet. Életszemléletét az 

egészséges életvitel, a lelki kiegyensúlyozottság, a szeretni tudás képessége jellemezte. Hiányát semmi nem pótolja, mégis, megnyugtatja az 

embert a tudat, hogy abban a vészterhes és számos politikai viharral tűzdelt időszakban, amely osztályrészéül jutott, képes volt valóban 

teljes és boldog életet élni. Amelybe egyaránt belefért a koncertezés, a tanítás és a család. Nem mehetünk vele, de szellemisége itt marad 

velünk, s nem tehetünk mást, mint hogy megpróbálunk példát venni róla, őrizzük és továbbadjuk szellemi hagyatékát. 

Kedves Devich tanár úr, soha nem fogjuk elfelejteni!" 

Devich János és Vigh Andrea a Liszt Ferenc születésnapi koszorúzáson 2015. október 22-én 

János Devich and Dr. Andrea Vigh at the Liszt’s birthday wraithing on October 22, 2015. 
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Hungarian musical life has suffered a great loss again: 

Cellist János Devich, Professor Emeritus of the Department of Chamber Music at the Liszt Ferenc Academy of Music has died.  

János Devich was a pupil of Antal Friss at the Liszt Ferenc Academy of Music between 1957 and 1962, then he studied at the Santa Cecilia 

Academy in Rome with Enrico Mainardi in 1963. From 1961 to 1975 he was a member of the Orchestra of the Hungarian State Opera, 

and from 1975 to 1985 a section leader. From 1985 to 1991 he was a soloist with the National Philharmonic. From 1966 to 1997 he gave 

concerts all over the world as the cellist of the Sebestyén string quartet (later named the Kodály string quartet). 

He began teaching at the Liszt Ferenc Academy of Music in 1985, where he later also worked as an advisor to the Dean from 2005. During 

his career he often gave master classes in Hungary and abroad. His playing has been recorded on numerous discs. He received several 

awards, among them the Liszt-award and the Bartók-Pásztory award, and from 2013 he was a regular member of the Department of 

Music of the Hungarian Academy of Arts. 

Although János Devich was not a member of the Liszt Ferenc Society, Ferenc Liszt's cause was important to him; he always followed our 

Society’s work, and helped us whenever he could. 

We recall his memory in the words of farewell by the Dean of the Music Academy, Dr.. Andrea Vigh:  

“We know that life is finite, and we also know that each death is inconceivable. But there are some people, of whom we think they would 

live forever. I say farewell to Professor János Devich, and first of all not as the dean of the Music Academy - leader of the Institute, which 

has lost its legendary professor and personality. I say farewell as a former student and as a real colleague, as with hundreds of other 

fortunate Music Academy students, I also received that basic experience from him that became evident to a whole generation of students 

exactly owing to Professor Devich: that chamber music is of elementary importance. Professor Devich taught at the Music Academy, 

where he had been a student himself, for more than thirty years, and anyone who has been his student preserves the same memories of 

him as I do myself. We loved his classes and his precision, that he always appeared with the same perfect elegance, and that he was able to 

make his extraordinary knowledge an enjoyable experience for us by wrapping it up in a narrative of personal experiences. In the case of 

chamber music the instrumental musician was just as important for him, as was the given composition. He was among those truly 

legendary teachers who taught not only the curriculum but also the students, in the first place transferring not knowledge , but an 

approach. His view of life was characterized by a healthy lifestyle, spiritual balance, and the capacity to love. There is nothing that could 

compensate for his loss, but still it is comforting to know that, in the calamitous and politically often disturbed times that he was given by 

fate, he was able to live a truly full and happy life: concerts, teaching and family being all part of it. We can not do with him, but his 

spirituality remains with us, and we can do nothing else but to try and follow his example and preserve and pass on his spiritual legacy. 

Dear Professor Devich, we shall never forget You!"  

 

(Kerek Fekete Éva) 

Nagyszabású ünnepet rendeztek Bartók Béla szülővárosában ezen a napon. Egyszerre emlékeztek meg városuk két hírességéről, Bartók 

Béláról, a világhírű zongoraművészről, zeneszerzőről és Révai Miklósról, a költő- nyelvész teológusról.   

A Pro Bartók Társaság vezetői Király Csaba Liszt Ferenc díjas zongora és orgonaművészt, a Budapesti Bartók Emlékház igazgatóját, a Liszt 

Ferenc Társaság elnökét hívták az ünnepi koncert vendégművészéül koncertezni a Nákó kastély dísztermébe.  

A hangverseny előtt a Nagyszentmiklósi Önkormányzat és a Pro Bartók Társaság képviselői és a megjelent vendégek – a hagyományokat 

ápolva – a város központjában található két Bartók emlékműre koszorúkat, csokrokat, 1-1 szál virágot helyeztek el, ami ünnepi hangulatot 

kölcsönzött a nap eseménysorozatának. Ezt követően rövid látogatásra is jutott idő a szülőház helyén álló épület falán elhelyezett 

emléktábla, valamint az egykori Földműves iskola környékének megtekintésére.  

A koncerttermet zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő közönség. A Pro Bartók Társaság elnöke - Tamás Sándor - és a művészeti vezető - 

Kerek Ferenc - köszöntő szavai után Király Csaba lépett a közönség elé. Közvetlen, kedves hangon beszélt Bartókhoz fűződő kapcsolatáról. 

Kocsis Zoltán tanítványaként élete egyik céljául tűzte ki Bartók összes zongoraművének eljátszását, amit már két alkalommal meg is 

valósított Magyarországon. Ő maga ismertette a műsorát, amelyet a két legkedvesebb szerzője, Bartók és Liszt műveiből szerkesztett. 

Többek között elhangzott a Hat tánc bolgár ritmusban, az I. Román tánc, a Régi táncdalok a 15 magyar parasztdal sorozatból, a Román 

kolinda dallamok I-II. füzete.. 

A Liszt művek közül felcsendült az Asz-dúr transzcendens etűd No.9- Ricordanza, a Szerelmi álmok, az Un sospiro, a Desz-dúr 

hangverseny etűd, befejezésül a XV. Magyar rapszódia. 

 

* Ma Románia területén 
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Megtisztelő, felemelő érzés itt, a szülővárosban 

játszani, hangsúlyozta Király Csaba is 

ugyanúgy, mint a már eddig itt fellépő 

valamennyi előadó, legyenek azok világhírűek 

vagy a szárnyukat próbálgató tehetséges 

művészpalánták. Valóban, van ennek a helynek 

egy különös varázsa, kisugárzása, a tudat, hogy 

innen indult el a világhírnév kövezetlen útján 

az egyik legjelentősebb magyar szellemóriás, 

Bartók Béla. 

A Bösendorfer zongora a másik tényező, 

kötelezi a mindenkori előadót a tőle telhető 

legjobb előadásra. Bartók kedvenc hangszer-

márkája, ugyan kicsit öregecske, kopottacska az 

itt található példány, de a hang szépsége, amit 

az igazi ihletett előadás kicsal belőle, az 

páratlan. 

Így történt ez Király Csaba koncertjén is.  

A kiemelkedő képességek birtokában lévő 

Király Csaba interpretációjából érzékelhető 

volt Kocsis Zoltán Bartók- értelmezése, amely 

szakmai körökben már régóta etalonná vált. 

Kiváló időérzékkel, minden motívumában érthető artikulációval, a súlyok végtelen gazdagságával, sokféleségével szólalt meg a Hat tánc 

bolgár ritmusban , az I. Román tánc és a Román kolinda dallamok. Bartókot a zenei anyanyelvet természetesen beszélő muzsikusként 

tolmácsolta a művész. 

Liszt transzcendens etűdjében Király Csaba játékának virtuozitása, szépsége és költőisége egyaránt érvényesült .A XV. Rapszódia - benne a 

közismert Rákóczi indulóval – már sok generációt lelkesített, ezen a koncerten is nemcsak bravúrosan, hanem hitelesen, magával 

ragadóan szólalt meg. 

Szűnni nem akaró taps után nagy érdeklődéssel készítettek rádió és TV riportot a művésszel, autogramokért álltak sorba, idősek és fiatalok 

egyaránt, köszönve a nagyszerű estét, visszavárva Nagyszentmiklósra Király Csabát.  

 

(Éva Fekete Kerek) 

A large-scale celebration was held in Béla Bartók's native town on this day. It was a commemoration of the two famous celebrities of the 

town, Béla Bartók, the world famous pianist and composer, and Miklós Révai, the poet, linguist and theologian. 

The board of the Pro Bartók Society invited pianist Csaba Király, the Liszt Ferenc-award holder pianist and organist, director of the the 

Bartók Memorial House in Budapest, and president of the Liszt Ferenc Society, as the guest musician for a gala concert in the festive hall 

of the Nákó Castle. 

Prior to the concert, the representatives of the Municipality of Nagyszentmiklós and the Pro Bartók Society, and the visitors – conforming 

to the tradition – laid wreaths, bouquets or just a flower at the two Bartók memorials in the centre of the town, which gave a festive 

atmosphere to the series of events of the day. After that there was also enough time for a short visit to the memorial plaque on the wall of 

the building on the site of Bartók’s birthplace, and also to visit the neighbourhood of the former School of Agriculture. 

The concert hall was fully crowded with an enthusiastic audience. Following the words of welcome by the Chairman of the Pro Bartók 

Society - Sándor Tamás - and their artistic leader - Ferenc Kerek - Csaba Király appeared before the audience. He spoke in a 

straightforward and kind manner about his relationship to Bartók. As a pupil of Zoltán Kocsis, he had set as one of his goals in life to play 

all the piano works by Bartók, which he has already done twice in Hungary. He himself intoduced his programme, chosen from the works 

of his two most beloved composers, Bartók and Liszt. 

The programme included, among other things, the Six Dances in Bulgarian Rhythm, the Romanian Dance No.1., the Old Dance Songs 

from the 15 Hungarian Peasant Song series, the first two pages of the Romanian Colinda Melodies; and among the Liszt works: the 

Transcendental Etude No. 9. in A flat major - Ricordanza, Liebestraum, Un sospiro, the Concert Etude in D flat major, and finally the 

Hungarian Rhapsody No. 15. 

* Nagyszentmiklós – since 1920 in Rumania 

Tamás Sándor, Király Csaba és Kerek Ferenc 
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It is an elevating and honourable feeling to play here in the hometown, emphasized Csaba Király, just as all performers here had already 

done, whether they were world-famous or just young talents trying their wings. Indeed, there is a strange magic and charisma in this 

place, the consciousness that one of the most important Hungarian spiritual giants, Béla Bartók, set off from here on the unpaved road to 

world fame. 

The Bösendorfer piano is the other factor, which obliges the actual musician to give his best possible performance. It was Bartók's 

favourite kind of instrument, and although the one here might be a specimen a bit old and worn-out, the beauty of the sound, which a 

truly inspired performance can draw out of it, is a unique experience. 

And that’s what happened at Csaba Király's concert. 

The interpretation of Csaba Király – who has really outstanding skills – reflected Zoltán Kocsis' interpretation of Bartók, which has long 

become a standard in professional circles. 

He played the Six Dances in Bulgarian Rhythm, the Romanian Dance No.1., and the Romanian Colinda Melodies with excellent timing, 

understandable articulation in each motif, and with an endless richness and diversity of weight. The pianist interpreted Bartók as a native 

speaker of his musical mother tongue.  

In the Transcendental Etude of Liszt, the virtuosity, beauty and poetry of Csaba Király ’s playing all prevailed. The Rhapsody No. 15 - 

containing the well-known Rákóczi march – has already filled several generations with enthusiasm, and now we heard it not just 

brilliantly played, but also authentically and inspiringly. 

After thunderous applause that would not cease, radio and TV reporters did interviews with the pianist, while people young and old stood 

in queues for autographs, expressing thanks for the great evening, and looking forward to seeing Csaba Király again in Nagyszentmiklós. 

Bartók emlékmű Nagyszentmiklóson / Bartók monument in Nagyszentmiklós 
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Budapest – Régi Zeneakadémia Kamaraterem 

Találkozások Liszt Ferenccel 

 

 2017. szeptember 27. 18 óra – Liszt h moll szonátája és a ’Crux fidelis’ himnusz Paul W. Merrick és Váradi László 

 2017. október 20. 18 óra – Király Csaba zongorakoncertje Liszt Ferenc születésnapján 

 2017. november 29. 18 óra Elfeledett dalok és táncok – Liszt Ferenc művei énekhangra és zongorára Rajk Judit (alt),  

Borbély László (zongora) 

 2017. december 13. 18 óra Liszt és Bach – a Zeneakadémia zongora-szakos hallgatóinak előadása 

 

Pécs – Művészetek és Irodalom Háza 

 

 2017. október 7. 18 óra ’Testvérek között” – a Bajić család zongorahangversenye Bajić Ágnes és Éva zongoraművészek és 

gyermekeik, 10 évestől 13 évesig… 

 2017. november 22. 18 óra – Szabó Ferenc János zongoraművész hangversenye Schubert és Liszt műveiből 

 2017. december 6. 18 óra – Balázs János zongoraművész hangversenye 

 

Sopron – Hotel Pannónia 

 

 2017. szeptember 17. 18 óra – ’Az ismeretlen Dohnányi Ernő’ – Gombos László zenetörténész előadása, km. Halmos Eri

ka és Süle Nóra (zongora) 

 2017. október 22. 19 óra – Hegedűs Endre zongoraművész hangversenye Liszt Ferenc születésnapján.  

(A Pro Kultúra Alapítvánnyal közös rendezés) 

 2017. november 17. 18 óra – Bódás Zsuzsanna és Franciaországban élő édesanyja zongorakoncertje Schubert születésnap

ja előtt tisztelegve 

 2017. december 15. 18 óra – Adventi koncert 

 

Szeged – SZTE Zeneművészeti Kar – Liszt terem 

 

 2017. október 31. 18 óra  – Zenei versenyeken induló növendékek, hallgatók hangversenye 

 2017. december 4. – Balázs János zongoraművész hangversenye 

 

Szekszárd 

 

 2017. október 18. –  18 óra Vármegyeháza – Múzeum Vincze Klára (énekművész) és Laki János (zongora) hangversenye 

 2017. november 27. Művészetek Háza In memoriam Lányi Péter 
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KÖSZÖNET / THANKS 
 

Köszönet a pártoló tagoknak, akik 2016-ban a tagdíj minimum háromszorosával támogatták törekvéseinket. 

Thanks to our supporting members who sponsored our efforts with at least threefold of the minimum membership fee in 2016. 

 

Budapesti tagozat:  

Lantos István, Popovics Ivánné, Béky Zoltán, Király Csaba, Szabó Györgyné, dr. Pap Gábor, Eckhardt Mária,  

dr. Fedineczné Vittay Katalin, Jandó Jenő, Ránki Dezső, Roska Tamásné Esztó Zsuzsa, dr. Irínyi György, Kiss Ferencné, Rozsnyay Kinga, 

Kolozs Vendel, dr. Huszka Jenő, Somfai Rózsa, Prunyi Ilona, Ittzés Mihály, Gecsey Dezsőné, Soós Erzsébet, Szvák Emma,  

Lévai-Leszek Erzsébet, Fejéregyházi István, Félegyházi Lászlóné, Gébor József, Neményi Györgyné,  

 

 

 
Szegedi tagozat: dr. Kerek Ferenc 

 

Pécsi tagozat: Burkus Istvánné, dr.Hasznos Árpádné, Jagicza Alajosné, dr. Petre András 
 

Külföld / Abroad: dr. Klaus Leimenstoll, Joó Sándor, David Cools, Nagy Beatrix, Sulymosi Laura  
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H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. ▪ Phone/Fax: (36-1) 342 1573 ▪ Bank: 11706016-20441966 

E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com ▪ Website: http://www.lisztsociety.hu 
 

Elnök/President: Király Csaba – a Bartók Emlékház igazgatója / Director of Béla Bartók’s Memorial House 

Tiszteletbeli elnök / President Emeritus: Lantos István 

Társelnök / Co-President: Eckhardt Mária – a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont ny. igazgatója  

/ret. Director of Liszt Memorial Museum and Research Centre 

Társelnök / Co-President: Bánky József – a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának ny. tanára  

/ret. Prof. of University of Pécs Faculty of Music 

Főtitkár / Secretary: Rozsnyay Judit 

 

Tagozatvezetők / Board of Sections 
 
 

 

Budapest – Patai Katalin dipl. oec. – Old Academy of Music – 1064 Budapest Vörösmarty u. 35.  

Pécs – Pogány Ildikó piano teacher, House of Arts and Literature – 7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8. 

Sopron – Bencsik Erzsébet piano teacher – 9400 Sopron Füredi sétány 11. 

Szeged – Prof. Kerek Ferenc pianist, music teacher, Music Faculty of Szeged University – 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. 

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