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(Király Csaba) 

Idén március 15-én kettős örömben volt része a Liszt Társaságnak. Eckhardt Máriát a magyar és nemzetközi Liszt-kutatás kiemelkedő 

egyéniségeként elért jelentős eredményei, valamint a zeneszerző életművének bemutatását, illetve népszerűsítését szolgáló kimagasló 

színvonalú intézményvezetői munkája elismeréseként Széchenyi-díjjal jutalmazták. 

Lantos István részére a legnemesebb magyar előadóművészi hagyományokat hitelesen közvetítő zongora-, kamara- és orgonaművészi 

pályája, valamint a fiatal tehetségek képzését szolgáló értékteremtő oktatói munkája elismeréseként Kossuth-díjat adományoztak. 

Mindez számunkra duplán is örömteli esemény. Azon túl, hogy méltó megbecsülést ad országunk legkiválóbb büszkeségeinek, egyúttal 

„családtagként” gratulálhatunk mindkettőjüknek, Máriának, mint a Liszt Társaság társelnökének, Istvánnak, mint a társaságunk 

tiszteletbeli elnökének. 

Eckhardt Máriának őszinte elismerésemet szeretném kifejezni azért a 

rendkívül sok értékteremtő munkáért, amit Liszt és művészetének 

népszerűsítéséért, műveinek rendszerezéséért tett. Elmondhatom, hogy 

bámulatos az a kitartás, szakmaszeretet és nem utolsó sorban 

emberszeretet, mely őt mindig is jellemezte. Valamennyien büszkék 

vagyunk rá, munkássága társaságunk egyik szilárd pilléreként biztosítja 

szervezetünk szakmai tevékenységeinek magas színvonalát. “Liszt magyar 

szemmel” című kiadványunkban rendszeresen jelennek meg cikkei, a 

tematikus előadások és hangversenyek (a Budapesti Csoport rendezvényei, 

Esztergomi Liszt Hét, más Liszt-rendezvények) műsorösszeállításában 

segédkezik, gyakran aktív előadóként Budapesten és a társaság vidéki 

csoportjainak programjain is. 

Díjátadáskor Mária felidézte, hogy első munkahelye az Országos Széchényi 

Könyvtár (OSZK) Zeneműtára volt, ahol főnöke, Kecskeméti István 

segítette a fiatal kutatók tudományos pályán való elindulását. „Az, hogy 

Liszt-kutató lettem, neki köszönhető” – hangsúlyozta Eckhardt Mária, 

hozzátéve: az OSZK Liszt-kéziratait és korabeli másolatait kellett újra 

katalogizálnia, ekkor szeretett bele Liszt művészetébe, és személyiségének 

varázsa is megragadta. Első könyve is az OSZK Liszt zeneműkéziratairól 

jelent meg angol nyelven. Kitért arra is, hogy a bécsi klasszikus 

kismestereket bemutató Musica Rinata sorozat közreadásában is jelentősen 

részt vett. 

A Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályára 1973-ban 

Legány Dezső Liszt-kutató hívta meg, ott a 19. századi magyar 

zenetörténettel foglalkozott, azon belül pedig elsősorban Liszttel. 

Ujfalussy József, a Zeneakadémia  akkori rektora 1984-ben a Régi Zeneakadémia  rekonstrukciója során kialakítható Liszt Ferenc 

Emlékmúzeum előkészítésével bízta meg, amelyet Kárpáti János könyvtárigazgatóval végeztek el – közölte a zenetörténész, hozzáfűzve: 

kérésére az intézmény kutatóközpont is lett egyben. 

Eckhardt Mária elmondta, hogy 1986-tól 2009-ig volt a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatója, majd tudományos 

igazgatója, s végül jó szívvel adta át a stafétát Domokos Zsuzsannának. Hozzátette: 2013-ban szűnt meg a munkaviszonya a 

Zeneakadémiával, s jelenleg a Liszt Ferenc Társaság társelnökeként tevékenykedik. Itt évente négy alkalommal jelentetik meg a Liszt 

magyar szemmel című kiadványt, tematikus előadásokat és hangversenyeket szerveznek. 

__________________________________________________________________________ 
 

Személyes örömként is ért a hír, mikor megtudtam, hogy Lantos István is a legmagasabb művészi elismerésben részesült. Gyerekkorom 

személyesen is köt Istvánhoz, ugyanis öt évig tanultam tőle orgonálni. Magánórákon keresztül egyengette orgonatanulmányaimat 

(szeretetből, költségtérítés mentesen!), mielőtt felvettek a Zeneakadémia orgona tanszakára. Ez idő alatt rendkívül sokat tanultam tőle, 

mely időszak jelentette számomra életpályám szakmai megalapozását. Mint mélyen gondolkodó és érző művész, pedagógus és ember 

csakhamar életem példaképévé vált. Egyetemi éveim után az a megtiszteltetés ért, hogy öt évig taníthattam a Zeneakadémián mesterem 

tanársegédjeként.  

Lantos István a díj átadásakor így fogalmazott: ha a Kossuth-díjra gondol, a teljesség igénye nélkül Fischer Annie, Ferencsik János, Ránki 

Dezső jut eszébe vagy Kocsis Zoltán, akinek halála pótolhatatlan űrt jelent a magyar zenei életben. „Róluk mindig úgy beszéltünk, mint a 

piramis csúcsa. Most úgy érzem, ahhoz, hogy a piramisnak csúcsa legyen, szükség van a piramisra is, amit valószínűleg ilyen kövekből 

építettek, amilyen én vagyok” – fűzte hozzá. 
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Lantos István 1949. július 10-én született Budapesten. Már négyévesen templomi orgonán játszott, de később második hangszere,  

a zongora is egyre fontosabbá vált számára. 

1964 és 1968 között a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában tanult, zongoratanára Tusa Erzsébet volt, és Gergely 

Ferenc tanította orgonálni. 1968-ban felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, ahol 1972-ben Solymos Péter növendékeként 

szerzett zongoraművészi diplomát. 

Lantos István zongoraművészként is kimagasló teljesítményt nyújtott, azonban karrierje kiemelkedő pontjának ő maga oktatói 

tevékenységét említette. Azt mondta, a legkülönlegesebb ajándék az életében, hogy a lelkesedését sikerült átadnia tanítványainak. 

„Az előadó-művészet is nagyon kedves számomra, sok szép emlékem 

van, de a legeslegfontosabb, ahogyan a növendékekkel kialakult egy 

nagyon bensőséges, majdnem családias kapcsolat, és az, hogy azokat a 

dolgokat, amiket megpróbáltam nekik átadni, ők megvalósították. 

Kimentek a színpadra és megcsinálták azt, amiről beszéltünk. Egy 

tanárnak ennél talán nem létezik csodálatosabb dolog az életében” – 

fejtette ki. 

Lantos István tanárként 1973 októberétől tevékenykedik, 1984. január 

1-jétől tanszékvezetővé, 1993-ban egyetemi tanárrá nevezték ki. 

Oktatott Japánban, a szapporói Kyoiku Tanárképző Egyetemen, volt a 

Zeneakadémia rektora, regnálása alatt indult meg többek között az 

egyetem zenetudományi doktori képzése és a DLA-program 

előkészítése is. Leköszönése után újból a zongoratanszék, valamint a 

mesterképző tanfolyam vezetője lett, amely tisztségektől 2004-ben vált 

meg. 

A művész rendszeresen tart mesterkurzusokat Olaszországban, 

Dániában, Finnországban, Japánban, és gyakran vesz részt magyar és 

nemzetközi zongoraversenyek zsűrijében is. 

„Az élet a tanítás volt számomra, mindig úgy éreztem, hogy ez a 

legfontosabb – mondta. – Semmi különöset nem tettem, csak mindig 

próbáltam helyt állni ott, ahova az élet engem helyezett, próbáltam 

eleget tenni a kötelezettségemnek.” 

 

 

A Liszt Ferenc Társaság elnöksége nevében mindkettőjüknek szeretettel gratulálok! 
Biztos vagyok benne, hogy ez a kettős örömteli momentum a társaság történetében pirosbetűs ünnepként fog fennmaradni.  

(Csaba Király)  

On March 15th this year the Liszt Society had a double reason to rejoice. Mária Eckhardt was awarded the Széchenyi Prize for her 

significant achievements as an eminent personality in Hungarian and international Liszt-research, as well as in acknowledgement of her 

outstanding managerial work in the presentation and dissemination of the composer's life and work. 

István Lantos was awarded the Kossuth Prize for his career achievements as a pianist, chamber musician and organist, for his authentic 

interpretation of the noblest Hungarian traditions in musical performance, and in acknowledgement of his invaluable pedagogical work in 

the education of young talents. 

All this is an event of double rejoicing for us. In addition to being delighted at the most prominent personalities of our country being 

honoured, we at the same time can congratulate both of them as members of our family – Mária as the Vice-President of the Liszt Society, 

and István as the Honorary Chairman of our society. 

I would like to express my sincere gratitude to Mária Eckhardt for the extraordinary value-creating work she has done for the 

popularization of Liszt and his art and for the scholarly cataloguing of his works. I can tell you that the perseverance, professionalism and, 

last but not least, the philanthropy that have always characterized her, are simply amazing. We are all proud of her, and her contribution 

to our work is a solid pillar that ensures the high quality of our organization's professional activities. She regularly publishes articles in our 

newsletter "The Hungarian View of Liszt", participates in the programme arrangement of thematic lectures and concerts (events 

organized by the Budapest Group, the Liszt Week in Esztergom and other Liszt events), and often appears as a lecturer in Budapest and in 

the programmes of our society’s branches outside the capital as well. 
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At the award giving ceremony, Mária recalled that her first job was in the Music Department of the National Széchényi Library (OSzK), 

where her boss, Dr. István Kecskeméti helped young musicologists in launching their academic careers. “The fact that I became a Liszt 

scholar is due to him” – Mária Eckhardt emphasized, adding that she had to re-organize the catalogue of the OSzK’s Liszt manuscripts and 

their contemporary copies, and it was then and there that she fell in love with Liszt's art and came under the spell of the charm of his 

personality. She even wrote her first book, which was published in English, about the OSzK’s collection of Liszt’s musical manuscripts. 

She also mentioned that she had played a significant role in the publication of the Musica Rinata series featuring minor masters of the 

classical Viennese style. 

She was invited to the Department of Hungarian Music History at the Institute of Musicology by the Liszt scholar Dezső Legány in 1973, 

where she was engaged in Hungarian music history of the 19th century, and within that, primarily with Liszt. 

József Ujfalussy, then Dean of the Music Academy, commissioned her in 1984 with the preparatory work for the Liszt Ferenc Memorial 

Museum that was to be established in parallel with the reconstruction of the Old Music Academy, which was carried out with the 

director of the library Dr. János Kárpáti – the music historian recalled, adding that upon her initiative, the institution also became a 

research centre. 

Mária Eckhardt said that she was the director from 1986 to 2009 and later the academic director of the Liszt Ferenc Memorial Museum 

and Research Centre, and eventually she handed over the baton to Dr. Zsuzsanna Domokos with her best wishes. She added that her 

employment at the Music Academy terminated in 2013, and currently she acts as the Vice -President of the Liszt Ferenc Society.  

__________________________________________________________________________ 
 

It was a personal pleasure for me when I learned that István Lantos received the highest artistic award. My childhood connects me 

personally to István, as I learned the organ with him for five years. He paved the way for me as an organ pupil through private lessons 

(affectionately, and free of charge!) before I was admitted to the Faculty of Organ at the Music Academy. During this time I learnt a lot 

from him, and this period meant for me the professional foundation of my career. As a profound thinker and a sensitive artist, as an 

educator and as a man, he soon became an exemplar in my life. After my university years, I had the honour of working as an assistant 

teacher of my Master at the Music Academy. 

István Lantos said at the award giving ceremony: "When you think about the Kossuth Prize, you think about – without mentioning 

everyone who deserves it – Annie Fischer, János Ferencsik, Dezső Ránki or Zoltán Kocsis, whose death has left an irreplaceable void in 

Hungarian music life. We have always talked about them as the summit of the pyramid. Now I feel that in order for the pyramid to have 

its summit, we need the pyramid itself as well, and it has probably been built from such stones as I am" – he added. 

István Lantos was born on July 10th 1949 in Budapest. He played a church organ already at the age of four, but later his second instrument, 

the piano became increasingly important to him as well. 

Between 1964 and 1968 he studied at the Bartók Béla Conservatory of Music in Budapest, where his piano teacher was Erzsébet Tusa and 

his organ teacher was Ferenc Gergely. In 1968 he was admitted to the Liszt Ferenc Academy of Music, where he graduated as a pianist in 

Péter Solymosi’s class in 1972. 

István Lantos has been an outstanding performer as a pianist as well, but he himself mentioned his teaching activities and achievements as 

the pinnacle of his career. He said it was the most extraordinary gift in his life that he was able to pass over his enthusiasm to his pupils. 

"To act as a performer is also very pleasant for me, I have a lot of nice memories, but the most important thing is that I could develop a 

very close, almost family relationship with the students, and the fact that they have carried out the things that I have tried to hand over to 

them. They have gone out onto the concert platform and have implemented what we talked about. There can not be a more wonderful 

thing for a teacher in his life" – he explained. 

István Lantos worked as a teacher at the Music Academy from October 1973, and was then appointed Head of Department from January 

1st 1984, and Full Professor at the University in 1993. He taught in Japan at the Kyoiku Teacher Training University in Sapporo, then was 

Dean of the Music Academy, and among others the Doctoral School system in musicology was launched at the University during his term, 

as well as the preparations for the DLA program. After his resignation he became Head of the Piano Department again, and he was also 

the head of the MA school. He left these positions in 2004. 

He regularly gives master classes in Italy, Denmark, Finland and Japan, and he often participates on the juries of piano competitions in 

Hungary and elsewhere in the world.  

"Life for me has been teaching, I have always felt that it was the most important thing," he said. "I have not done anything special; I’ve 

just always tried to cope where I found myself in my life, trying to fulfil my obligation.” 

 

On behalf of the Board of the Liszt Ferenc Society, I congratulate them both with affection! 
I am certain that this double joyful moment will remain in the history of our society as a red-letter day.  
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(Lukin László , 1998)

 
Kedves Tanár Úr! Kedves Miklós! 

Most, hogy éppen tíz évvel meghaladtad a lisztferenci életkort, engedd meg, 

hogy saját szavaiddal is köszöntselek. Könyvespolcomon ott sorakoznak 

gyűjteményeid, egy szorgalmas-eredményes életút mérföldkövei. 

Előszavaikból a curriculum vitae munkás hétköznapjai közül kiragyogó ars 
poetica mondatai kerekednek. 

Ezer év kórusa 

Így hívtuk magunkat, mert ötven évvel ezelőtt lelkes vőlegény- és 

menyasszonyjelöltekből álló zeneakadémisták kamarakórusa bizonyára példád 

nyomán – Fürjes Lajos kollégánk keze alatt kötetedből énekelve aratta sikereit 

templomban és iskolában, színpadon és baráti körben. Az „1000 év kórusa” 

tagjainak együttes életkora éppen 1000 volt – akkor… A Forrai kargyakorlat-

órákon összeszokott kis csapat szívesen olvasta névadó gyűjteményed ajánló 

sorait: 

„A művek összeállítását az a szempont is vezette, hogy a tanulmányait 
befejező karnagy útravaló zenei anyagot és tanácsadót vihessen magával. De 
segítőtársa akar lenni a legfelső zenei képzéshez el nem jutó vidéki kórus-
muzsikusoknak is, hogy áttekinthessék a kóruskultúra fejlődését és 
megismerhessék az ezeréves énekkari irodalom legfontosabb stílusait.” 

A Bárdos Lajos és Kertész Gyula vezette Magyar Kórus Kiadó elnémulása után 

az Editio Musica a háború után ismét megjelentette a kötetet, ma is forgatjuk. 

Az új kiadás előszavának kezdete: 

„Több, mint három évtizedbe telt, míg megszületett e gyűjtemény második 
kiadása.” Homlokán facsimile kézírásoddal ott a megható ajánlás: „Édesapám 
emlékére, a Magyarszéki Forrai István Vegyeskarnak, szülőfalum dalosainak.” 

Az idegen szövegek magyar fordításai alá – újításként – odakerültek az eredeti 

versek is: elindultunk Európa felé… Köszönöm, hogy műfordítóként 

résztvehettem az „Ezer év” új kiadásában! 

Öt évszázad kórusa 

„Josquin des Prés-től – az 1450-es évektől – mind a mai napig, Európa öt évszázadának kóruszenéjét foglalja össze ez a gyűjtemény. A 
közreadott művek zöme a renaissance világot, a kórusmuzsika virágkorát idézi. Jócskán bemutat emellett a múlt századi romantikus 
irodalom eddig nálunk árnyékban pihentetett remekműveiből. A gyűjtemény erre a két pillérre épül, s így a XVIII. század hangszeres 
klasszikusainak vokális zenéje ezért szerepel kisebb mennyiségben.” Dedikáló soraid már vagy két tucat műfordításon is edzett 

barátságunkról szólnak… 

Erkel Ferenc kilenc kórusműve 

A zeneköltő születésének 150. évfordulójára kapta ajándékul a magyar kórusmozgalom. A zeneköltő – írod – „Tevékenyen részt vesz az 
Országos Magyar Daláregyesület megszervezésében, melynek 1868-tól országos karnagya. Ezzel irányítója lesz a legtöbbeket megmozgató 
országos zenei szervezetnek, a dalos társadalomnak. És jól tudjuk, hogy a »dalárdák« énekesei tartották ébren az elfojtott, de a hamu alatt 
izzó »kossuthi« parazsat, a dalórák után tartott baráti összejöveteleken.” Most, a 48-as forradalom és szabadságharc másfélszázados 

évfordulóin Erkel opera- és kórusművészetének újjáéledése egy új reformkor hajnalát jelenti. 

Liszt Ferenc Férfikarok 

„Hálával gondolunk hazánkfiára, Liszt Ferencre, a magyar zeneélet egyik életrehívójára, amikor e kórusgyűjteményt közreadjuk. Sok 
adósság terheli szívünket, ebből szeretnénk törleszteni. 

Erre kötelez bennünket a magyar, az európai és az egyetemes kóruskultúra, de talán még fokozottabban a magyar hagyományok tisztelete 
és ápolása is. 

Így született meg a kiadvány, melynek hét műve most jelenik meg először magyar földön, és így került e gyűjteménybe Liszt összes 
kórusműveinek teljes jegyzéke.” 
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Forrai Miklós átveszi a Grand Prix-t a Missa Choralis 

felvételéért - 1979. október 22. 

 Miklós Forrai receives the Grand Prix for the recording  

of the Missa Choralis - 22nd October, 1979 
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A Liszt Ferenc iránt érzett adósság törlesztésének talán legtiszeletreméltóbb megnyilatkozása életed egyik fő műve: a Liszt Ferenc Társaság 

újjáélesztése 1973-ban. A hazánkban és a nagyvilágban élő Liszt-tisztelők összefogása, tucatnyi Társaság megalakulása, a Liszt-kiskönyvtár 

kötetei, a Nemzetközi Liszt Hanglemez Nagydíj, pályázatok és kiadványok, kirándulások „Liszt nyomában” szerte Európában, Liszt-

szimpóziumok és kiállítások ma is eredményesen irányítják a figyelmet XIX. századi „utazó nagykövetünk”-re. A hajdani fáradhatatlan 

főtitkárt ma díszelnökként köszöntjük, abban a reményben, hogy mindig lesznek lelkes követői, akik nem csak tisztelik, de ápolják is a 

magyar hagyományokat. 

A második világháború kitörésének évében a Magyar Kórus szokatlan című, Csiky Gyula rajzaival díszített szép kötettel lepte meg a 

kóruszene barátait: 

Fallalla 

„A régi mesterek csengő-bongó madrigáljai nem a hangverseny-dobogóra készültek. Meghitt, baráti körök a maguk gyönyörűségére 
énekelték ezt a halkszavú muzsikát. A társaséneklés e nemes szellemét szeretné ez a gyűjtemény a magyar dalos szívekbe beoltani. 

Kis kamarakórusom megismerte a madrigáléneklés örömét. Sztívvel-lélekkel lett apostola a szép cél megvalósításának. Ezért hálából nekik 
ajánlom ezt a szerény gyűjteményt.” 

A Bárdos Lajos felejthetetlen karvezetés-óráin szerzett tudást osztja meg minden érdeklődővel „A karvezető” c. köteted, a régi mesterek 

szavára figyel Bertalotti „Ötven Solfeggio”-jának új magyar kiadása, a Kodály szavai sugallta „Duettek női hangokra zongorakísérettel” élén 

ott állnak a sokat idézett buzdítás igéi: „… nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak”. A ma már mindenfelé 

népszerűsödő spirituálé-éneklést segíti „Zúg a folyó” c. füzeted. 

A Szabolcsi Bencével együtt szerkesztett „Musica Hungarica” és „Musica Mundana” időben és térben vezeti – hangzó anyagával is – a 

muzsika barátait a zenetörténet tündértájain. 

A Palestrina- és a Cecilia Kórus egyesüléséből létrejött Budapesti Kórus „örökös karnagya” címet három évtized sikerekben gazdag 

művészi munkája illesztette neved mellé. Jól emlékszem a Bárdos Lajos örökébe lépő Forrai Miklós első próbájára a szabadságharc 

centenáriumának évében. A bemutatkozó hangversenyen Bárdos, a Mester beállt a kórusba, hogy Forrai, a Tanítvány keze alatt 

énekeljen… 

Meglepően sokan emlékeznek még a magyar TV hőskorából az 1960-65 között 50(!) élő adásban sugárzott „Zenélő Órák” című 

ismeretterjesztő sorozatra. Játékvezetői derűd kísérjen bennünket még sok-sok esztendőn át a magyar muzsika ösvényein! 

(Megjelent a ZeneSzó 1998. évi 8-9. számának 13. oldalán) 

 

(László Lukin, 1998) 

 

Dear Professor Forrai! Dear Miklós! 

Now that you have passed the age of Ferenc Liszt by exactly ten 

years, let me salute you with your own words. On my bookshelf 

there is a collection of your works lined up, the milestones of a hard 

working and successful life. From the prefaces of these books we 

can assemble the sentences of an ars poetica that shines forth from 

the workdays of your curriculum vitae. 

The Choir of 1000 Years 

This is what we called ourselves, because fifty years ago a chamber 

choir of music academy students, made up of enthusiastic 

candidates, was giving successful concerts in churches and schools, 

on the podium and in circles of friends under the guiding hand of 

our colleague, Lajos Fürjes – and following your example. The 

combined age of the members of the "Choir of 1000 Years" was 

then just 1000 ... The small team that had been formed at the Forrai 

choir practising lessons read with pleasure these lines of 

recommendation in your collection’s preface: 

"One of the considerations in the compilation of these works was to 
provide the choir master graduating from his studies with musical material and a handbook as a send-off for his carreer. But on the other 
hand, it should also be the assistant of choir-musicians outside the city, who have no access to the highest musical education, to be able to 
review the development of choral culture and get to know the most important styles of one thousand years of choral literature." 
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After the Hungarian Choir Publishing House directed by Lajos Bárdos and György Kertész had been reduced to silence, Editio Musica re-
issued the volume once after the war, and we are still using it. The beginning of the preface to the new edition says: 

"It took over three decades until the second edition of this collection was born." And the touching dedication in your handwriting on the 
title page of the book in facsimile: "To my father's memory, to the István Forrai Mixed Choir of Magyarszék, the singers of my birthplace." 

Under the Hungarian translations of foreign texts – as something new – we can now read the original poems as well: we have set off 
towards Europe ... I am grateful that I could participate in the new edition of “A Thousand Years" as a literary translator! 

The Choir of Five Centuries 

From Josquin des Prés – from the 1450’s – until today, this collection summarizes European choral music of five centuries. Most of the 
works published here recall the world of the Renaissance, the golden era of choral music. In addition to this, we present a wide collection 
from the romantic music of the last century, masterpieces that here in Hungary have rested in the shadows until now. The collection is 
based on these two pillars, which is why the vocal music of the classic instrumental composers of the 18th century is less represented." 
Your lines of dedication already refer to our friendship tempered by about two dozen literary translations... 

Ferenc Erkel’s nine choral works 

The Hungarian choral movement was given this present for the 150th anniversary of the composer’s birth. The composer – as you write – 
"actively participated in the organization of the National Hungarian Singer’s Association, and from 1868 served as its national choral 
conductor. By that, he became the leader of the national music organization that moved the most members: the society of singers. And we 
are all well aware that the singers of these "dalárdas" (singing groups) kept alive at the friendly gatherings held after the singing lessons 
the “Kossuth” embers glowing beneath the ashes." Now, in the 150th anniversary of the 1848 Revolution and War of Independence, the 
resurgence of Erkel's operatic and choral art means the dawn of a new Reform era. 

 Works for male voice choir by Ferenc Liszt 

"We are grateful to our homeland’s son, Ferenc Liszt, one of those who evoked Hungarian musical life, when we publish this collection of 
choral pieces. Our hearts owe a lot to him, and we would like to rescue part of it. 

We are obliged to do so by Hungarian, European and universal choral culture, but perhaps even more by a respect for and cultivation of 
Hungarian traditions. 

This is how this publication was born, in which seven works are published for the first time on Hungarian soil, and in this way the 
complete record of Liszt’s choral works is included therein.” 

Perhaps the most respectable manifestation of paying back our debt to Ferenc Liszt is one of the main achievements of your life: the 
resurgence of the Liszt Ferenc Society in 1973. The union and cooperation of Liszt's admirers in Hungary and all around the world, the 
foundation of a dozen Liszt societies, the volumes of the Liszt Pocket Library, the Liszt Ferenc International Grand Prix du Disque, 
competitions and publications, excursions “in the footsteps of Liszt” throughout Europe, the Liszt symposiums and exhibitions have all 
successfully drawn attention to our "travelling ambassador" of the 19th century. Today we greet our former tireless general secretary as 
honorary chairman, in the hope that he will always have enthusiastic followers who not only respect but also cultivate Hungarian 
traditions. 

In the year of the outbreak of the Second World War, the Hungarian Choir Publishing House surprised the friends of choral music with a 
beautiful book with an unusual title, illustrated with drawings by Gyula Csiky: 

Fallalla 

“The ringing and tinkling madrigals by old masters were not composed for the concert podium. Intimate friendly circles sang this low-key 
music for their own delight. This collection would like to revive the noble spirit of social singing in the hearts of Hungarian singers. 

My little chamber choir has discovered the joy of madrigal singing. They have become the apostles of this beautiful goal with all their 
hearts and spirits. Therefore, I gratefully dedicate this humble collection to them.” 

Your book “The Choir Master” shares the knowledge gained in Lajos Bárdos’ unforgettable choir conducting lessons with all those 
interested. The new Hungarian edition of Bertalotti's Fifty Solfeggios gives attention to the words of the old masters. Kodály's words 
inspired the Duets for female voices with piano accompaniment, with the much-quoted encouragement as a recommendation: "... it is not 
much worth singing by ourselves, it is much better when two people sing together". Your leaflet Ol’ Man River teaches and promotes 
Gospel singing, which has become so popular nowadays everywhere. 

The collection of recordings Musica Hungarica and Musica Mundana, which you co-edited with Bence Szabolcsi, both act as a guide for 
lovers of music in time and space – also with their soundtracks – through the magic landscape of music history. 

The title of "Lifelong Choir Master" of the Budapest Choir – which had been established after the union of the Palestrina and Cecilia 
choirs – was attached to your name by three decades of artistic work full of success. I remember very well the first rehearsal by Miklós 
Forrai, who succeeded Lajos Bárdos in the centenary year of the 1848 War of Independence. At the opening concert, Bárdos, the Master 
joined the choir to sing under the Pupil’s hand... 

There are surprisingly still many people who remember the educational television series “Hours of Music” in the heroic age of Hungarian 
television MTV between 1960 and 65 in 50(!) episodes of live-broadcast. May the joy that you transmitted there as host and compere 
accompany us for many many more years through the paths of Hungarian music! 
 

(Published on the 13th page of the 8-9th issue of ZeneSzó in the year 1998) 
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(Füzesséry Katalin, Somfai Rózsa, Vida Eszter) 

Forrai Miklóst úgy ismertük, mint aki mindig szívügyének tekintette a magyarországi Liszt-kultusz ápolását, műveinek minél szélesebb 

körű megismertetését. Az 1973-ban létrehozott Liszt Ferenc Társaság elődje, az Országos Liszt Ferenc Társaság ugyan kiemelkedő szerepet 

vállalt az 1936-os Liszt-év eseményeinek megszervezésében, de 1950-ben megszűnt. Forrai Mikós, aki a Budapesti Kórus karnagya volt, 

gondosan tanulmányozta Liszt kórusműveit, igyekezett minél több Liszt művet a kórusnak betanítani, a műveket repertoáron tartani, 

azokat hangversenypódiumon bemutatni.  

Három munkatársát – akik most Reá emlékeznek, - a kórus tagjaiból választotta. Így ők is tanúsíthatják elhivatott Liszt-rajongását, a 

betanított művekben való elmélyült tudását és azt a pedagógusi képességét, ahogyan ezt a tudást a kórustagokkal is megosztotta. 

Mindhármunknak nagy élményt nyújtott 1971-ben a Mátyás-templomban a Krisztus-oratórium éjszakába nyúló lemezfelvétele, melynek 

Forrai Miklós volt a karmestere. 

A Tanár úr (akit így szólítottunk a kórusban és a munkahelyen) egyre többször vetette fel a Liszt Társaság újjáalakulásának szükségességét 

zenei és nem zenei fórumokon. Olyan társaságról álmodott, mely a lehető legsokoldalúbban hatékony módon ápolja a Liszt-kultuszt. 1973. 

május 15-én újjáalakult a Liszt Ferenc Társaság, melynek főtitkára lett. Tanár úr tele volt jobbnál-jobb tervvel, elemében volt, nem ismert 

lehetetlent. Lelkes zenetudósok, zenebarátok sora támogatta őt ebben. A titkárságra először egy, de ahogyan nőttek a feladatok, később 

több munkatársat választott. Ő maga is hihetetlenül sokat tárgyalt, érvelt, dolgozott. Felsorolni is nehéz: Liszt előadásokat, 

szimpóziumokat, hangversenyeket szervezett, Liszt-érméket, plaketteket bocsátott ki, szorgalmazta Liszt-szobrok, emléktáblák felállítását, 

megkoszorúzását, zenei versenyeket rendezett, új kiadványok publikálását támogatta, Magyarországon Liszt-csoportokat hozott létre, 

külföldi Liszt Társaságokkal tartott szoros kapcsolatokat, meghirdette a Nemzetközi Liszt Hanglemez Nagydíjat, színvonalas és érdekes 

„Liszt Kiskönyvtár” kiadványokat kaptak rendszeresen a LFT támogatására tagdíjat fizető tagok. A legnagyobb sikere a tagság körében a 

„Liszt nyomában” hazai és külföldi emléktúráknak volt, melyeket évről-évre más helyszínekre szerveztek, oda, ahol Liszt élt vagy 

koncertezett. A Liszt-emlékhelyekről térkép is készült, mely most is megtekinthető a Liszt Ferenc Társaság irodájában. Az emlék-utakat 

Tanár úr segítőivel együtt nagy gonddal szervezte. Az utazások alatt oldottabb volt, mint a munkahelyén, ahol nagy fegyelmet követelt 

beosztottjaitól. Tréfálkozott, jó hangulatot teremtett Lukin tanár úrral együtt.  

A Titkárság először a Zeneakadémia - esténként női öltözőjének használt - kis helyiségében kezdte meg működését. A Tanár úrnak még 

asztala sem volt itt, írógépét a szekrény tetejéről ő maga emelte le. A II. emeleti „tízes” teremben neves Liszt-kutatók tartották a tagságnak 

előadásaikat, melyeket mindannyiszor élő zenebetétek színesítettek. Lukin Lászlóval közösen gondolták ki a témát, az előadó személyét, 

az elhangzó Liszt-műveket és hozzá a megfelelő előadót.  

A Tanár úr sokat tett annak érdekében, hogy a Régi Zeneakadémia épületét visszakapja az intézmény. Amikor ez bekövetkezett 1985-ben, 

az öröm leírhatatlan volt. A II. emeleten Erkel Ferenc egykori lakásában foglalt helyet az immáron 4 főre emelkedett LFT titkárság. A 

Tanár úr Erkel inasának egykori helyiségében végre háborítatlanul dolgozhatott a Kiscelli Múzeumból letétbe kért és kapott gyönyörű 

asztalnál. Ifj. Bartók Béla xerox-gépet ajándékozott a Társaságnak. A mechanikus írógép helyett elektromos írógépet is kaptak a 

munkatársak. A Titkárság mellett egy Tanácsterem szolgálta a nagyobb létszámban szükséges tanácskozásra a teret. Az épület földszintjén 

Liszt Kutatókönyvtár létesült, majd az I. emeleten megnyílt Eckhardt Mária vezetésével a Liszt Múzeum. A mellette lévő helyiséget - ahol 

Liszt is tanított - hangversenyteremmé alakították. Ezután már méltó helyre kerültek a rendszeresen megtartott Liszt-előadások, melyeket 

hagyományosan mindig élő zene színesített. A Régi Zeneakadémia Andrássy-úti falára minden évben ünnepélyes keretek között koszorú 

került Liszt Ferenc emléktáblájára. 

 

„Liszt nyomában”, 

Sopron 1977 

 

”On the footsteps of 

Liszt”, Sopron 1977 
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Liszt Ferenc szelleme tehát mindenütt jelen volt és ma is jelen van. Ebben a légkörben már minden készen állt a kulturált és szorgos 

munkára, melyet Tanár úr szigorúan megkövetelt és ellenőrzött. Ahogyan magától, úgy beosztottjaitól is ügyszeretetet, teljes odaadást 

követelt. Sajnálattal vettük tudomásul, amikor betegségére hivatkozva megvált a Budapesti Kórus vezetésétől, majd később a LFT főtitkári 

posztjától. Visszaemlékező munkatársai szeretettel őrzik emlékét. 

(Katalin Füzesséry, Rózsa Somfai, Eszter Vida) 
 

We knew Miklós Forrai as the person who always considered the cultivation of Liszt in Hungary as his labour of love, as well as the 

dissemination of Liszt’s works to the widest audience possible. The National Liszt Ferenc Society – the predecessor of the Liszt Ferenc 

Society, which was founded in 1973 – played a prominent role in organizing the events of the Liszt Year in 1936, but it was wound up in 

1950. Miklós Forrai, who was the conductor of the Budapest Choir, carefully studied Liszt's choral works and did his best to teach as 

many Liszt works to the choir as possible, in order to keep the works in the repertoire and to present them on the concert platform. 

He chose the three members for his staff at the Society – who are now remembering him – from the members of the choir. Thus, they can 

also testify to his committed enthusiasm for Liszt, his deep knowledge of the works he taught to the choir, and his pedagogical ability, as 

he shared this knowledge with the choir members. All three of us had a great experience with the recording of the oratorio Christus in 

the Matthias Church in 1971, prolonged late into the night, with Miklós Forrai as the conductor. 

The Professor (as we called him both in the choir and in the Society) repeatedly raised the issue of refounding the Liszt Society in musical 

and non-musical forums. He dreamed of a society that should cultivate the Liszt tradition in the most varied and effective ways possible. 

On May 15th 1973, the Liszt Ferenc Society was refounded, and he became the Society’s general secretary. The Professor was full of plans 

and ideas, one better than the other, he was in his element, and the impossible was nothing for him. He was supported in his efforts by 

enthusiastic musicologists and music lovers. To begin with, he employed only one colleague in the secretariat, however, as there was 

more and more work to be done, the number of the employees started to grow. He was there in person as well, negotiating, arguing and 

working at an incredible work rate. It would be difficult to list it all: he organized Liszt lectures, symposiums and concerts; issued Liszt 

coins and plaquettes; initiated the mounting and wreathing of Liszt sculptures and memorial plaques; he arranged musical competitions, 

supported new publications, established local branches of the Liszt society in Hungary, maintained a close relationship with Liszt societies 

in other countries, and announced the Liszt Ferenc International Grand Prix du Disque. The members who paid their membership fee to 

support the Liszt Ferenc Society regularly received the interesting and high-quality publications of the "Liszt Pocket Library" series. The 

greatest success with the members was the series of memorial excursions "In the Footsteps of Liszt", both in Hungary and abroad, which 

were organized every year at different venues where Liszt had lived or given concerts. A map of those Liszt memorial venues was also 

issued, which can now be viewed in the office of the Liszt Ferenc Society. The Professor and his colleagues paid a lot of attention to 

organizing these memorial excursions. During the trips he was more relaxed than he was in the office, where he demanded strict 

discipline from his subordinates. He joked a lot and created a good atmosphere, together with Professor Lukin. 

The Secretariat initially began operating in a small room in the Music Academy, which was used as a women's dressing room in the 

evenings. The Professor did not even have a table, and used to take down his typewriter from the top of the locker himself. On the second 

floor, in room No. 10, renowned Liszt scholars gave their lectures to the members of the society, always enriched with live musical 

examples. Together with László Lukin he usually decided on the topic, the lecturer, the Liszt works to be played and the appropriate 

performer. The Professor did a lot in order that the Society could be given back the building of the Old Music Academy. When this 

happened in 1984, the joy was indescribable. After the reconstruction finished by September 1986, the Secretariat of the Liszt Ferenc 

Society, at that time consisting of four colleagues, occupied the former apartment of Ferenc Erkel on the second floor. Finally, the 

Professor could work undisturbed in the former room of Erkel’s manservant, at the beautiful table that had been requested and received – 

as a deposit – from the Kiscelli Museum. Béla Bartók Jr. donated a Xerox machine to the Society, and the staff were given electric 

typewriters instead of mechanical ones. Next door to the Secretariat there was a Conference Room for those occasions when more space 

was required for events with a large number of participants. A Liszt Research Library was established on the ground floor of the building, 

and then the Liszt Museum was opened on the first floor, under the direction of Mária Eckhardt. The room next to it, where Liszt himself 

taught, was re-transformed into a concert hall. After that, the regular Liszt lectures, traditionally accompanied with live music, were now 

given in a worthy environment. The memorial plaque of Ferenc Liszt on the wall of the Old Music Academy on Andrássy street was 

inaugurated in a solemn setting. 

Consequently the spirit of Ferenc Liszt was there everywhere and has been present to this day. In this atmosphere, everything was ready 

for the cultivated and diligent work that the Professor strictly required and supervised. He demanded devotion to the cause and full 

commitment both from himself and from his colleagues. We were sorry to learn of his resignation from directing the Budapest Choir and 

when he later also quit the general secretary’s position at the Liszt Ferenc Society due to illness. 

His colleagues have written this short recollection in kind remembrance of him. 
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(Szőnyiné Szerző Katalin) 

Egy képzeletbeli történeti hangversenyre invitálom most Önöket, a 19. századi Magyar Királyi Zeneakadémia egyik Liszt-matinéjára, egy 

olyan baráti összejövetelre, mely a valóságban ugyan nem játszódott le, de ugyanezeknek a szerzőknek a más műveivel és személyes 

részvételükkel minden bizonnyal lejátszódhatott volna. Mondjuk 1882 őszén vagy 1883 tavaszán, egy olyan alkalommal, amikor Liszt 

Ferenc meghívására barátai és ifjabb tanártársai elhozták legszebb dalaikat. A színhely a Sugár úti Zeneakadémia palotája, s a közönség 

soraiban – ahogy más Liszt-hangversenyeken is szokta – jelenlétével megtiszteli az eseményt Mr. Gozling konzul, az 1880-as évek 

Budapestre akkreditált angol diplomatája. 

A képzeletbeli hangverseny, amelynek műsorát ma este felidézzük, a házigazda Liszt Ferenc remekléseivel kezdődik – a Heine versére írt 

„Loreley”-jel, azt követően a „Marlingi harangok”-kal („Ihr Glocken von Marling”) és „A három cigány”-nyal („Die drei Zigeuner”) – majd 

a fiatalabb tanártárs, Volkmann Róbert három dala következik. Őt követően Mihalovich Ödön, Liszt magyarországi famulusa, a 

Zeneakadémia igazgatótanácsának tagja „Téli éj” („Winternacht”) című dalával mutatkozik be, majd Koessler János, a Zeneakadémiára 

csak nem rég szerződtetett zeneszerző, orgona- és karénektanár három dalával zárul az első rész. Szünet következik. 

A hangverseny második részében ismét a házigazda Liszt Ferenc dalterméséből halljuk az 1847-ben komponált három Petrarca-szonettet, 

a reménytelen szerelem vívódó sorozatát. – A záróróciklus hét dala egy másik beteljesületlen szerelem romantikus érzésvilágát tárja elénk. 

Mihalovich Ödön (1842-1929) az 1880-as évek elején ismerte meg Bayreuthban a 

még mindig vonzó, 50-es évei elején járó költőasszonyt, Mathilde Wesendonckot, 

Wagner Tristan és Izoldájának múzsáját. Mathilde és a 14 évvel fiatalabb magyar 

zeneszerző között művészbarátság, vonzalom szövődött, melybe a férfi részéről, 

mint Mathildénak írt levelei is bizonyítják, a baráti rokonszenven kívül rajongó 

szerelem is vegyült. Mathilde közbenjárására 1882-ben Drezdában műsorra tűzik 

Mihalovich első operáját, a dánok nemzeti költőjének, Adam Oehlenschlägernek a 

szüzséjére írt Hagbarth és Signe című zenedrámát. Mintegy köszönetképpen, 

Mihalovich megzenésítette Mathilde hét költeményét, a „Sieben Gedichté”-t. (A 

magyar zeneszerző Wesendonck-dalai 1891-ben jelennek majd meg nyomtatásban.) 

A hangversenyünkre érkező egykori vendégeknek legkevésbé Liszt Ferencet, az 

európai koncerttermek ünnepelt virtuózát, a század egyik legnagyobb 

zeneszerzőjét, a magyar zenei élet nagymesterét kell bemutatni. Liszt 1869 óta – 

Weimarral és Rómával megosztva – az év egyharmad részét a magyar fővárosban 

tölti, általában adventtől áprilisig. 1875 novemberétől, mint a Zeneakadémia 

elnökét, hivatalos állami tisztség is a hazájához köti. Nagy szerepe van abban, hogy 

az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés után a világvárossá felnövő Budapest a művelt 

zenei világ egyik központjává válhatott. Szalonja a hazai politikai és szellemi élet 

kiválóságainak találkozóhelye, s ahol barátai meghívására megfordul – például 

évente az Angolkisasszonyok pesti leánynevelő intézetében, vagy rendszeresen a 

Pesti Vigadóban, jelenlétének kisugárzásával, csodálatos zongorajátékával ünneppé 

avatja a meghívás minden alkalmát. 

 

 

 

 

Volkmann Róbert (1815-1883) szintén jól ismert, jellegzetes alakja a budapesti zenei 

életnek. A Zeneakadémia nagytekintélyű zeneszerzés tanára – szászországi németként – 

1841 óta él Pesten, 1842-1844 között ő a császárváros vezető zenei lapjának, a „Wiener 

Allgemeine Musikzeitung”-nak az egyik pesti tudósítója, a magyar zenei 

reformtörekvések buzgó közvetítője. Jó barátja Erkel Ferencnek, a magyar nemzeti 

operaműfaj megteremtőjének, de minden rokonszenve ellenére sem törekszik magyar 

asszimilációra, beolvadásra. A maga különállását, szuverén művészi küldetését mindig 

fenntartja magának, a pesti legendák szerint „nem is akar más lenni, csak Volkmann”. 

Csupán négy évvel fiatalabb, mint Liszt Ferenc, de kettejük közül mégis Volkmann az 

„öregebb”, a konzervatív zenei szellem képviselője. Händel témájára írt zongoravariációi, 

III. Richard nyitánya megbecsülést szereztek számára, ahol megszólaltak, és három 

vonósszerenádja Angliától Oroszországig kedvelt korabeli műsorszám. Korabeli divatos 

német költők verseire komponált dalai várhatóan új arcát mutatják most meg: egy befelé 

forduló csendes, érzékeny művész portréját. 

Mihalovich Ödön 

Kunwald Cézár litográfiája, 1929 
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Mihalovich a magyar zeneszerzők középgenerációjának képviselője, aki 1865 óta van jelen az európai és magyar zenei életben. Liszt 

Ferenc mint embert is, kollégát is igen nagyra becsüli: ennek jeleként a négykezes zongoraművekben őt választja pesti partnerének, 

meghallgatja terveit, művei kiadásáért, ha tud, közbenjár. Az újromantikus iskola legtehetségesebb magyarországi képviselőjét látja benne. 

De Mihalovichot számontartják külföldön is: a hangversenyünkre ellátogató angol konzul például felfigyelhetett a Byron nyomán 

felvázolt Prometheus szimfonikus költeményre vagy a Shakespeare Athéni Timonjához vagy Rómeó és Júliájához írt nyitányokra. És már 

kiszivárgott, hogy Mihalovich műhelyében – Wagner operareformja nyomán – az Arthur mondakör egyik epizódjára, Tennyson 

Királyidillek című művének egyik fejezetére formálódik a következő Mihalovich-opera, az Eliána terve. Ezek mind a Liszt-Wagner kör 

műhelyéből kinőtt, Münchent is megjárt zeneszerző angliai tájékozódásának a pregnáns jelei. 

Tennyson műve láthatóan igen népszerű Európában (Magyarországon Szász Károly fordításában 1859-ben jelent meg először), mert 

Koessler műsorunkon szereplő egyik dalának is Eliána, az ő névadásában „Elaine” a főszereplője. 

Koessler János (1853-1926) dalainak felidézésével a „fiatalok” nemzedéke, a 

harmincasok képviselője kap műsorunkon hangot, aki komoly német zenei 

iskolázottság után a kölni Városi Színház karnagyi posztját hagyta ott, hogy Liszt 

meghívására 1882-től a magyar zenei felsőoktatás professzora legyen. 1886 nyaráig, 

Liszt haláláig, még négy tanéven át életre szóló mintát kap Liszt emberi és 

művésztanári közelségétől. 1883-ban Koesslert bízzák meg a Volkmann halálával 

megüresedett zeneszerzéstani munkakör betöltésével, s azon túl három évtizeden át 

Koessler lesz a budapesti Zeneakadémia fő erőssége, az új magyar zeneszerző-

nemzedék felnevelője. Johannes Brahms barátjaként és híveként a konzervatív 

német romantika esztétikai világképének, zenei nyelvének közvetítője. Ebből ered 

majd összes konfliktusa, „idegensége". A növendék személyiségének tiszteletben 

tartásával mégis magyar zeneszerzőket nevel, egy Bartókot és Kodályt, Dohnányit 

és Weiner Leót, vagy a magyar operett nagymestereit, Kálmán Imrét és Jacobi 

Viktort. 

Ennyi „jövőbe pillantás” után térjünk vissza Liszt egykori képzelt matinéjához. 

Szembetűnhet, hogy a dalok témaválasztásában nem a nemzeti-hazafias 

gondolatkör dominál, hanem az „örök témák”, szerelem, halál, férfi-nő viszony 

vagy az európai mondavilág valamelyik jellegzetes motívumkincse. Sajátosan 

„magyar” hangjával csak egy Liszt-dal válik ki a repertoárból. Ez a Nikolaus Lenau 

versére komponált „Die drei Zigeuner” („A három cigány”). 

A dal 1860-ban keletkezett, mintegy illusztrációként Liszt 1859-ben megjelent 

híres „cigánykönyve” (Des bohémiens et de leur musique en Hongrie) margójára. A 

Liszt-dal hősei a pusztán vándorló nomád cigányzenészek, akik Liszt hite szerint a 

zene őserejét szimbolizáló romlatlan természet képviselői. A Lenau-vers nem 

mondja ki, csak Liszt dala árulja el, hogy a három cigány valójában a magyar 

puszták vándora. A dal közepén megszólaló heroikus téma magyar verbunkos zene, mely a cigányzenészek interpretálásában válik 

egyedülállóan varázslatos énekelt rapszódiává, Liszt magyar rapszódiáinak társává, a független, öntörvényű szabad élet zenei 

szimbólumává. 

Az egykori „Liszt-matiné” szereplői, a Liszt környezetében munkálkodó zeneszerzők életműve napjainkig Csipkerózsika-álmát aludta.  

Egy-egy évforduló alkalmát leszámítva, Volkmann, Mihalovich vagy Koessler művei teljesen kiestek az európai és magyar 

hangversenyélet fő áramából. Méltatlan elfelejtettségük történelmi helyzetükből adódik. Közvetítők voltak, akik az európai hagyományok 

értő átadásával művészi iskolák, műhelyek és generációk között vertek hidat. Egy későbbi esztétikai nézőpontból épp kultúraközvetítő 

szerepük vált hibájukká. Nem kapcsolódtak úgymond a magyar nemzeti romantika fő ágához, a verbunkosra, népies műdalra épülő zenei 

kezdeményezésekhez, de nem találtak rá – pontosabban nem ők találtak rá – a 20. század hangváltásának forrására, a magyar 

parasztzenére, amely Bartók és Kodály nemzedékének a felfedezése lesz majd. 

Mostanában kezdjük látni, hogy Liszt körében Mihalovichék életműve mégis szerves része volt a magyar és az európai zenetörténet fő 

vonalának. Felfedezésük – mindannyian hisszük – valódi értékek felfedezéséhez vezet majd. 

E gondolatok jegyében kérem, hallgassák szeretettel az 1880-as évek Budapestjének hangját, Liszt és tanártársai matinéját.  

 

A Londoni Magyar Házban tartott 2001. május 14-ei koncert bevezető előadásának eredeti magyar szövege. (Első közlés.) A műsorban 

fellépett Szabóki Tünde (szoprán), Fekete Attila (tenor) és Virág Emese (zongora).  

Koessler János 

Kunwald Cézár litográfiája, 1929 
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(Katalin Szerző Szőnyi) 

I would like to invite you to a 19th century Liszt matinee concert at the Hungarian Royal Music Academy of Budapest. This is intended to 

be a friendly reunion, which, although it never actually took place, it might have, with perhaps other pieces by the same composers, and 

with their personal participation as well. Let’s say it happened in the autumn of 1882 or perhaps in the spring of 1883. Franz Liszt may 

have invited his friends and younger teaching colleagues to bring along their favourite melodies. The scene is the palatial building of the 

Music Academy in Sugár street. Among the audience is Mr Gozling, the British Consul in Budapest in the 1880’s, who is honouring the 

event with his presence, as was his custom at other Liszt-concerts. 

The imaginary concert, whose programme we will evoke this evening, begins with masterpieces by the host, Franz Liszt – ’Loreley’, after 

the poem by Heine, ’The Bells of Marling’ (’Ihr Glocken von Marling’) and ’The Three Gypsies’ (’Die drei Zigeuner’). These are followed 

by three songs by a younger music theacher and friend, Robert Volkmann. Edmund von Mihalovich, the Hungarian famulus of Liszt, and 

a member of the board of management of the Music Academy, is represented in the first half of the concert by his ’Winter 

Night’ (’Winternacht’). The first half ends with three songs by Hans Koessler, a composer, organist and choir conductor, engaged just 

recently by the Academy. 

After the interval we can hear the three ’Petrarch Sonnets’ composed by our host Liszt again, in 1847 – an anguished series about hopeless 

love. The seven songs of the closing cycle reveal to us the romantic feelings of another unrequited love. 

At the beginning of the 1880’s, in Bayreuth, Edmund von Mihalovich (1842-1929) met Mathilde Wesendonck. Herself a poet, the muse 

and inspiration for Wagner’s Tristan and Isolde was still attractive in her early 50’s. An artistic collaboration, as well as a romantic 

attachment, developed beween Mathilde and the 14 years younger Hungarian composer. As his letters to Mathilde reveal, the composer 

felt not only an artistic affinity with her, but a certain devoted love, too. With the help of Mathilde’s influence, Mihalovich’s first opera, 

Hagbarth and Signe (’Hagbarth und Signe’) written on a subject by the Danish poet Adam Oehlenschläger, was produced in Dresden in 

1882. In return (out of gratitude) Mihalovich set Mathilde’s seven poems, ’Sieben Gedichte’ to music. (The Wesendonck songs by the 

Hungarian composer were published in 1891.) 

It is hardly necessary to introduce to our invited audience at this concert, Franz Liszt, the celebrated virtuoso and and one of the greatest 

composers of his century, the great master of Hungarian musical life. Since 1869, Liszt has regularly spent one third of the year in the 

Hungarian capital (usually from Advent until April), the rest divided between Weimar and Rome. Since November 1875, as the President 

of the Music Academy, his official duties have reinforced his ties to his native land. He plays an influential role in the fact that Budapest, 

developing into a metropolis after the Austro-Hungarian Compromise in 1867, has become one of the centres of the cultured musical 

world. His Salon is a meeting point for the prominent figures of political and intellectual life. Wherever he goes, for example during his 

regular visits to the Redoute or to the nuns' school of the Mary Ward sisters, his charismatic brilliance and wonderful piano playing 

transforms the occasion into a celebration. 

Robert Volkmann (1815-1883) is also a well known and characteristic figure of Budapest musical life. The eminent German professor of 

composition at the Music Academy – originally from Saxony – has lived in Pest since 1841. Between 1842 and 1844, he was one of the 

Budapest correspondents of the Wiener Allgemeine Zeitung, who enthusiastically reviewed the endeavours of the progressive movement 

in Hungarian music. He is a good friend of Franz Erkel, the founder of the Hungarian national opera. But in spite of all his sympathy, he 

does not strive to assimilate, to become absorbed. He always adheres to his artistic mission and to his independence, and according to 

rumours in Pest, „he does not intend to be anybody other than Volkmann”. Although four years younger than Franz Liszt, between the 

two, Volkmann is the „older”, as the representative of a conservative mentality in music. His piano variations on a theme of Handel, his 

overture Richard III have brought him esteem wherever they are performed, and his three string serenades are popular pieces at 

contemporary concerts everywhere, from England to Russia. His songs composed to the poems of popular German poets, reveal a new side 

of him: they portray an introspective, quiet and sensitive artist.  

Edmund von Mihalovich, secretary of the Wagner-Society in Budapest is the representative of the second generation of composers. He 

has been a significant figure in both the European and Hungarian musical world since 1865. Franz Liszt holds him in great esteem both as 

a man and as a colleague, so he chooses him to be a partner to play pieces for four hands, he listens to his plans and he helps him with the 

promotion and publication of his works if he can. He considers him to be the most talented Hungarian representative of the new romantic 

school. But Mihalovich is kept in evidence abroad too: the English Consul attending our concert, for example, might notice the 

symphonic poem Prometheus after Byron, or the overtures composed to Shakespeare’s Timon of Athens and Romeo and Juliet. And it has 

already leaked out that following Wagner’s operatic reform, the plans for the next Mihalovich opera, Eliana are based on an episode from 

the cycle of legends about King Arthur, from Tennyson’s Idylls of the King. These are all rich signs of the English orientation of a 

composer who has grown from the Liszt-Wagner circle, spending some time in Munich, too. 

Tennyson’s above mentioned work was obviously quite popular in Europe. In Hungary, the translation by Károly Szász in 1859 was the 

first to be published, and the main character in the song by Koessler performed at our concert is also Eliana, or as he called her: ’Elaine’. 
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Hans Koessler (1853-1926) with his songs represents the „younger generation” in their thirties at our concert. After beeing educated and 

steeped in the serious music of the German school, in 1882 at Liszt’s invitation he left the post of chorus director at the Cologne theatre to 

become a professor at the highest level of musical education in Hungary. The following four years, until Liszt’s death in 1886, Liszt set an 

example and pattern for Koessler’s whole life, in human behaviour, in art and in teaching. In 1883 Koessler was given the post at the 

Music Academy that fell vacant when Volkmann died. From then on, Koessler was the mainstay of the Academy in Budapest, and 

fostered a whole new generation of Hungarian composers. Steeped in the musical language of German romanticism, and a friend and 

follower of Brahms, he was an advocate of this particular conservative aesthetic world concept. Almost all his later conflicts as an 

„outsider” derive from this role as mediator between German and Hungarian sensibilities. Nevertheless, he always respected the integrity 

of his pupils, and he was the professor of great Hungarian composers such as Bartók, Kodály, Dohnányi, Leó Weiner, and the famous 

operetta composers Imre Kálmán and Viktor Jacobi. 

And after this „glimpse into the future”, let us return to 

Liszt’s matinee concert. It may be conspicuous that the 

songs are not dominated by a focus on a sort of national 

patriotism, but eternal themes like love, death, the 

relationship between men and women, or the characteristic 

motives of European mythic world prevail. Only one Liszt 

song of the repertory is distinguished by its particular 

„Hungarian” style: ’Die drei Zigeuner’ (’The three gypsies’) 

composed to a poem by Nikolaus Lenau. The song was 

composed in 1860, as a quasi illustration to the famous 

„Book of Gypsies” by Liszt (Des bohémiens et de leur 

musique en Hongrie), published in 1859. The heroes of the 

Liszt song are nomadic gypsy musicians wandering in the 

„puszta”. According to Liszt they represent unspoiled nature 

and symbolise the essential primitive forces of music. It is 

not evident in Lenau’s poem, only Liszt’s song reveals that 

the three gypsies are wanderers of the Hungarian „puszta”. 

The heroic theme which appears in the middle of the song is 

in reality Hungarian recruiting music, the so-called 

„verbunkos”. It becomes a uniquely magical rhapsody, equal 

to any of the Hungarian rhapsodies by Liszt, and a symbol of 

independent, autonomous life. 

The music of the participants in this one-time „Liszt 

matinee”, his colleagues and contemporaries, has remained 

dormant like Sleeping Beauty until now. With the 

exception of occasional anniversaries, the works of 

Volkmann, Mihalovich or Koessler were outside of the main 

stream of European and Hungarian concert life. Their 

obscurity stems from their historical situation. As 

connoisseurs of European traditions, they were mediators, 

entrepreneurs who forged bridges between the schools of 

art, workshops and generations. From a later aesthetic point 

of view, it was precisely this role as mediator which became 

their „downfall”. They did not cling to the main stream of 

Hungarian national romanticism, nor to the initiatives based 

on verbunkos music and popular art songs. And it was not 

for them to discover the source of change in the 20th 

century, Hungarian peasant music. This was to be the discovery for Bartók and Kodály’s generation. 

We have just begun to see that the life-work of Mihalovich and the others played an important role, and was an intrinsic part of 

Hungarian and European musical history. Their appraisal and exposure, we all believe, will lead to a discovery of real merit. 

Please listen to this „matinee” concert of Liszt, the sound of Budapest in the 1880’s, with this in mind. 

 

Original introduction text of the concert held on 14th May, 2001 in the Hungarian Cultural Centre in London.  

(Translation by Bea Klukon and Jutka Fischer.) 
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A Liszt Ferenc Társaság archívumából: 

 

 

 

Elhangzott a Zeneakadémia Kupolatermében 1976. február 20-án, 

közreműködtek az orgona tanszak hallgatói: Áchim Erzsébet, 

Alföldi Borus Csilla, Baranyai Éva, Bartl Erzsébet, Elekes Zsuzsa, 

Hajdu Gábor, Murányi Zsuzsa és Sirák Péter. Az előadást Forrai 

Miklós, a Liszt Ferenc Társaság főtitkára vezette be, aki kitért arra, 

hogy a Kupolaterem faburkolatát a díszes ülőpadokkal a Régi 

Zeneakadémia Vörösmarty utcai épületéből hozták át a Liszt 

Ferenc-téri épület megnyitásakor, 1907-ben [1986 óta újra régi 

helyükön vannak a Régi Zeneakadémia hangversenytermében], és 

elmondta, hogy az orgonát, amelyen a hallgatók játszani fognak, 

kifejezetten a Kupolaterem számára építették több részletben.  

A Liszt Ferenc Társaság rendszeresen tart rendezvényeket ebben a 

teremben. Gergely Ferenc aktuális előadásában elsősorban a 

hallgatók által műsorra tűzött darabokra koncentrálva mutatta be 

Liszt orgonaművészetét. 

 

 

Tisztelt Hallgatóság, Hölgyeim és Uraim! 

Liszt Ferencet életében elsősorban mint rendkívüli képességű zongoraművészt tartották számon. Ma már teljes fényben ragyog 

zeneszerzői zsenialitása, és orgonaművészete is egyre ismertebbé válik. Mélyen misztikus beállítottsága folytán Lisztet egész életén át 

foglalkoztatta az orgona, a hangszer sokszínűsége és technikai lehetőségei. Bár hangversenyszerűen orgonajátékkal tulajdonképpen 

sohasem szerepelt a nyilvánosság előtt, de utazásai során – ha csak tehette – megszólaltatta az orgonákat; ilyenkor szűkkörű hallgatósága 

kitűnő improvizációkat hallhatott tőle. Fiatalabb éveiben pedálzongorája volt, később a pesti lakásán volt egy saját tervei alapján készült, 

zongorával egybeépített harmóniuma, az úgynevezett piano-orgue (Orgelpiano), vagy más néven piano melodium, amely érdekes 

hangszínkombinációkra adott lehetőséget: az itteni Liszt-múzeumban is őrzünk egy ilyen hangszert.[1] A régi Sugár-úti,[2] ma 

Népköztársaság úti Zeneakadémia hangversenytermében 1882-ben épült az intézet első orgonája, amelyen a Mester gyakran játszott saját 

magának.[3 ] 

Liszt orgonaművei az orgonairodalom történetében új korszakot nyitnak. Egyrészt zongoraművészetének virtuozitását ültette át az 

orgonára, oly merészen, mint előtte senki más, ugyanakkor kisebb orgonaművei egészen bensőséges és poétikus megnyilatkozások. Johann 

Sebastian Bach halálával az orgonairodalom nagy korszaka zárult le. A bécsi klasszikusok néhány műve után Mendelssohn és Schumann 

írt orgonára. Liszt nagyon szívesen játszotta kortársainak orgonaműveit, és orgonatechnikáinak fejlesztésére használta fel azokat. Döntő 

hatással volt rá Bach orgonaműveinek 1844-ben megjelent első összkiadása. Addig is játszott Bach-műveket zongorakoncertjein, de most 

nagy lelkesedéssel fordult Bach orgonaművei felé, gyakorolni kezdett orgonán is, és azonnal átírt hat nagy preludium és fúgát zongorára. 

1872-ben a g-moll fantázia és fúga zongoraátirata is megjelent. E műveket Liszt és tanítványai gyakran játszották – és nagyon hálásak 

lehetünk, mert nálunk itt Magyarországon a nagyközönség ezekből a zongoraelőadásokból ismerte meg Bach orgonaműveit, amelyeket – 

néhány tiszteletre méltó kivételtől eltekintve – az akkori orgonisták nem nagyon voltak képesek eljátszani. Lisztet mély barátság fűzte 

még Franck Cézárhoz is, akit a párizsi Sainte Clotilde bazilikában naplója szerint többször meghallgatott. A francia kortársak közül Franck 

muzsikája hatott legerősebben Lisztre – ezt főleg idősebb korában írt orgonaműveiben tapasztalhatjuk. 

Liszt orgonaművei több csoportra oszthatók. Az első csoportba azokat a műveket soroljuk, amelyeket Liszt eredetileg is orgonára írt. Ezek 

között vannak saját témára és más szerzők témáira írt kompozíciók. A második csoportba a saját szimfonikus műveinek – gondolok itt a 

Dante szimfóniára, vagy az Orfeusz szimfonikus költeményre – és sok kórusművének, zongoraművének orgonára való átdolgozását 

sorolhatjuk. Végül más szerzők műveinek orgonára való átírására is jutott ereje. Említsük meg ezek közül Lassus, Bach, Mozart, Chopin,  

 

1. Az előadó az 1986 előtt a Zeneakadémia Liszt Ferenc-téri épületében lévő Liszt-emlékszobákra utal. A dupla hangszer, melynek pianinó részét Érard, 

harmónium részét Alexandre készítette Párizsban, ma az eredeti helyén áll a Régi Zeneakadémián, a Liszt egykori lakásában működő Liszt Ferenc 

Emlékmúzeum szalonjában.  

2. A Sugár- ill. Népköztársaság-út mai neve: Andrássy-út Erre néz a Régi Zeneakadémia fő homlokzata, míg a bejárat a Vörösmarty utcai oldalon van. 

3. A 2 manuálos, 54 billentyűs, 22 regiszteres orgona Dangl Antal és Fia aradi műhelyében készült, 1883. február 16-án avatták fel. 1907-ben lebontották, 

1986-ban rekonstruálni nem lehetett. Sípjainak egy része ma Berettyóújfaluban a református templom orgonájába van beépítve. 
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Nicolai, Verdi nevét. Wagner Tannhäuserének zarándokkórusából két orgonaátiratot is készített. Kedves tanítványával, Alexander 
Wilhelm Gottschalggal együtt szerkesztette az úgynevezett Repertórium-gyűjteményt.[4] Itt Lisztnek úgyszólván minden orgonaműve 
megtalálható. A gyűjteményt 36 füzetre tervezték, de csak 27 jelent meg. A sorozat néhány darabját a Főiskola Liszt-múzeumában őrzik. 
Ezek Liszt hagyatékából kerültek a múzeumba, erről tanúskodnak Liszt bejegyzései és néhány javítás.[5] 

Figyelemre méltó, hogy Liszt elég gyakran ad ujjrendeket orgonaműveinek. Ez arra enged következtetni, hogy súlyt helyezett a szép 
legato játékra. A pedál lábrend bejegyzésére érdekes kísérletet tett, amennyiben a jobb lábbal játszandó hang szárát fölfelé, a bal lábbal 
játszandóét lefelé húzta. Ez a megoldás később nem vált be, mert a pedálrend bizonyos mértékig egyéni, ugyanúgy, mint az ujjrend. A 
kisebb művekben sokszor nem írt külön pedálszólamot, csak a basszus szólam oktávkettőzése utal a pedállal való játékra. Néhány művét 
harmóniumra vagy zongorára szánta, erre a piano ossia harmonium jelzés utal. Ma ezeket a műveket is orgonán játsszuk. Kevés a 
hangszínbeli utasítás, Liszt inkább dinamikai utasításokat ad, de néhány manuálváltásra való utasítás is szerepel, és azonkívül néhány 
különleges hangzás-effektus, olyan regiszterek, amelyek a korabeli regiszteres orgonákon találhatók. A mai orgonákon való játékban, az 
úgynevezett neobarokk típusú orgonán ez okvetlenül bizonyos átértékelődést és átvételt jelent, de megoldható. 

Jelentős orgonaszóló-részek vannak a Via Crucis című, énekkarra, bariton szólóra és orgonára írt 14 részes műben. Megszólal az orgona a 
Faust-szimfóniában és a Hunok csatája szimfonikus költeményben is. Vokális műveinek jelentős részéhez írt orgona szólamot, jelesül a 
Missa choralishoz, a férfikari Requiemhez, a 23. és 137. zsoltárhoz és sok minden máshoz. 

[Itt következik a hangverseny, melynek egyes műsorszámait ismerteti az előadó.] 

Liszt elég későn, 39 éves korában, 1850-ben írja meg az első és egyben a legmonumentálisabb orgonaművét: Fantázia és Fúga az „Ad nos, 
ad salutarem undam” koráltémára. A korál Giacomo Meyerbeer A próféta (Le Prophète) című operájából való. A cím magyarra való 
fordítása eléggé körülményes, Liszt valószínűleg egy mondatból ollózta ki – próbáltuk többször lefordítani, például: „Hozd az üdvösséget 
hozó hullámot”, de hát ez persze csak szabad átértelmezés. A több mint félórás műből most csak az első nagyobb rész hangzik fel. 

Liszt hat Consolationt, magyarul vígasztalást írt zongorára, amelyek valószínűleg Charles Sainte-Beuve francia költő hasonló című 
versciklusának az ihletéséből származtak. E zongoraművekből többen készítettek harmónium- és orgonaátiratokat, amelyeket Liszt 
átnézett. A Weimarban őrzött autográf szerint a negyedik Consolation, amelyik Adagio alcímet viselt, egy Maria Pavlovna 
nagyhercegnőtől származó témára írt kisfantázia.  

A Tu es Petrus orgonaátirat témáinak első 
megfogalmazása az 1863-ban írt Pápai 
himnusz című eredeti orgonadarab.1864-
ben készült a témák felhasználásával egy 
énekkari mű, amely beépült a Krisztus 
oratóriumba is. Ebből készült egy újabb 
orgonamű a már említett Liszt-tanítvány, 
Gottschalg közreműködésével. A markáns 
téma Péter, azaz a kőszikla zenei 
megfogalmazása, a lírikus dallam pedig a 
„Simon, János fia, szeretsz-e engem?” 
szövegrész kifejezése. 

1860-ban meghal Liszt egyetlen fia, Dániel. 
A zeneszerző az ő emlékének szenteli a 
három zenekari gyászódája első darabjának 
felhasználásával készült orgonaművet. Az 
öt formai részből álló kompozíció Félicité 
de Lamennais A halottak (Les Morts) című 
költeményének a szövegét követi. Szó 
szerint ezt: „Miképpen most mi, úgy jártak 
ők is egykor a földön, aztán elmerültek az 
idők áradatában. A partokon megcsendült 
hangjuk, de senki, senki sem hallja többé. Hol vannak, ki tudja? Boldogok a halottak, akik az Úrban költöznek el.” Liszt azt kérte, hogy ez 
a mű hangozzék el a saját temetésén, La Notte című szimfonikus költeményével együtt.[6] 

A pap által csendesen olvasott mise zenei díszítését szolgáló Orgonamise (Missa pro organo) 1879-ben keletkezett Rómában. Ajánlása 
Wittgenstein Karolina hercegnőnek szól. A „Kyrie” halkszavú könyörgés, a „Gloria” örvendező ének, a „Credo” pedig gregorián dallamot 
dolgoz fel, hasonlóan Bach h-moll miséjének „Credo in unum Deum” indításához. A mű tulajdonképpen Kodály Zoltán orgonamiséjének 
egyik előfutára.[7] 
 

4. Gottschalg’s Repertorium für Orgel, Harmonium oder Pedalflügel, unter Revision und mit Beiträgen von Franz Liszt. Bd. 1-3. Leipzig, Schuberth. 

5. A Liszt-bejegyzéses kötetek jelzete: Ms. mus. L. 15/I-III, a megjelent teljes sorozat. A IV. kötet nem került kiadásra, bár tartalomjegyzékét ismerjük. 
Ezeken kívül néhány különálló füzet is fennmaradt a Liszt-hagyatéki kottartárban. A Repertóriumról részletesen ld. Eckhardt Mária: „Egy 19. századi 
orgonarepertórium”, Magyar Zene XI/1, 2002. február, 7-26.  

6. Gyászódáit (Trois Odes funèbres: 1. Les Morts, 2. La Notte, 3. Le triomphe funèbre de Tasse) maga Liszt nem sorolta szimfonikus költeményei közé. – 
Liszt kérése nem teljesült, temetésén Anton Bruckner Wagner Parsifaljának témáira improvizált. 

7. Liszt Orgonamiséjéről részletesebben lásd Enyedi Pál: „Összefoglalás és kísérlet. Megjegyzések Liszt Orgonamiséjéről”, in: Szekvenciáktól szimfóniákig. 
Tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére, Budapest: 2015, Rózsavölgyi, 105-120.  

Gergely Ferenc és tanítványai / Ferenc Gergely and his pupils 
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From the archives of the Liszt Ferenc Society:  
 

 

The lecture was given on February 20th 1976, with the participation of students from the organ faculty: Erzsébet Áchim, Csilla Alföldi 

Borus, Éva Baranyai, Erzsébet Bartl, Zsuzsa Elekes, Gábor Hajdu, Zsuzsa Murányi and Péter Sirák. The lecture was introduced by Miklós 
Forrai, general secretary of the Liszt Ferenc Society, who mentioned that the wooden panelling of the Cupola Hall and the decorative 

seats had been taken from the Vörösmarty Street building of the Old Music Academy in 1907, when the new building at the Liszt Ferenc 

Square was opened [since 1986 they have been back again in their old place in the concert hall of the Old Music Academy], and he added 

that the organ, on which the students would play, had been specifically designed and built for the Cupola Hall, in several instalments. The 

Liszt Ferenc Society regularly holds events in this room. In his present lecture Ferenc Gergely introduced the organ art of Liszt with a 
primary focus on the compositions that the students included in their programme. 

 

Dear Audience, Ladies and Gentlemen! 

During his lifetime Ferenc Liszt was primarily regarded as a pianist 
with extraordinary abilities. Today, the genius of Liszt, the composer is 

already glittering in full power, and his organ art is becoming more 

and more appreciated as well. Due to his deeply mystical attitude, Liszt 

was concerned about the organ during his entire lifetime, both the 

diversity and technical possibilities of the instrument. Although he 
never actually appeared in a public concert playing the organ, during 

his travels – if and when he could – he played the organs he came into 

contact with, and on those occasions his limited audience heard 

excellent improvisations from him. In his younger years he had a pedal 

piano, and later, at his apartment in Pest, he had a harmonium built 
together with a piano, the so-called piano-orgue (Orgelpiano), also 

known as a piano melodium, which opened the possibility for 

interesting combinations of timbres: we preserve such an instrument 

here at the Liszt Museum as well.[1] The first organ of the Music 

Academy was built in 1882 in the concert hall of the old building at 
the Sugár Street (today Népköztársaság street,[2] which the Master 

frequently used just for playing for himself.[3] 

Liszt's organ works opened a new era in the history of organ music. On 

the one hand, he transposed the virtuosity of his piano art to the organ, 
as boldly as no one before him, but his smaller organ works are rather 

intimate and poetic manifestations. With Johann Sebastian Bach's 

death, the great period of organ composition ended. After a couple of 

works by the Viennese classics, Mendelssohn and Schumann started 

composing for the organ again. Liszt was delighted to play the organ 
works of his contemporaries and used them for the development of his 

organ techniques. The first complete edition of Bach's organ works in 

1844 had a decisive impact on him. He used to play Bach's works in his 

piano recitals even before that, but from then he turned to Bach’s 

organ works with great enthusiasm, he began practising on the organ 
as well, and instantly rearranged six great prelude and fugues for piano. 

In 1872 the piano transcription of the Fantasy and fugue in G minor was published as well. These works were often played by Liszt and 

his pupils – and we can be very grateful because here in Hungary the general public got to know Bach's organ works from these piano 

performances, which – apart from a few respectable exceptions – the organists of that time were not really able to play. Liszt maintained a 

deep friendship with César Franck, and according to the records of the Sainte Clotilde Basilica in Paris he visited him several times to hear 
him playing the organ. Among his French contemporaries, Franck's music had the greatest influence on Liszt – which is mostly notable in 

his organ works composed in his older age. 

 

1. Here the lecturer refers to the Liszt Memorial Rooms in the Liszt Ferenc Square building of the Music Academy before 1986. The double instrument, 
whose piano part was made by Érard, and the harmonium part by Alexandre in Paris, today can be found at its original place at the Old Music 
Academy, in the drawing room of the Liszt Ferenc Memorial Museum that operates in Liszt’s former apartment. 

2. Today the name of the former Sugár and later Népköztársaság-street is Andrássy-street. The main facade of the Old Music Academy faces that street, 
while the entrance is on the Vörösmarty street side. 

3. The organ with 2 manuals, 54 keys and 22 registers was made in the workshop of Antal Dangl & Son in Arad, and it was inaugurated on February 16th 
1883. In 1907 it was dismantled, and in 1986 it was impossible to reconstruct. Today a few of its pipes are built into the organ of the Calvinist church in 
Berettyóújfalu. 
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Liszt's organ works can be divided into several groups. The first group includes works that Liszt originally wrote for organ. These include 
compositions on his own themes and on other composer' themes. In the second group are the transcriptions of his own symphonic works 

– e.g. the Dante Symphony or the Orpheus symphonic poem – and of many of his choral and piano works for organ. Finally, he also had 

the energy to rearrange the works of other composers for the organ. Let us mention the names of Lassus, Bach, Mozart, Chopin, Nicolai 

and Verdi among them. He also composed two organ transcriptions from the Pilgrims’ chorus of Wagner’s Tannhäuser. He edited the so-

called Repertory Collection with his much liked pupil Alexander Wilhelm Gottschalg,[4] which includes almost all of Liszt’s organ works. 
The collection had been planned to include 36 booklets, but only 27 was actually published. A few items from the series are preserved in 

the Liszt Museum of the Music Academy. These were transferred to the museum from Liszt’s estate, as is evidenced by Liszt's notes and a 

few corrections.[5] 

It is remarkable that Liszt often gives fingerings for his organ works. This suggests that he put an emphasis on beautiful legato playing. He 

made an interesting attempt to register the pedalling when he pointed upwards the stem of the note to be played with the right foot, 

while downwards the stem of the note to be played with the left foot. This solution did not turn out to be successful in the end, because 

the pedalling is to some extent individual, just like the fingering. In his smaller works, he often omitted a separate pedal part, and only the 

double octave of the bass notes refers to playing on the pedal. He devoted some of his compositions to be played either on the harmonium 

or the piano, which he indicated with the note piano ossia harmonium. Today we play these pieces on the organ as well. There are only a 

few instructions for the choice of registration, Liszt rather gives dynamic instructions, but there are some instructions for manual changes, 

and also a few special sound effects, registers that were found on contemporary register organs. When playing them on today ’s organs, the 

so-called neo-baroque type, this necessarily means some revaluations and transpositions, but it can be solved. 

There are significant organ solo parts in Via Crucis, a 14-part composition for choir, baritone solo and organ. The organ also plays a part  

in the Faust Symphony and in the symphonic poem The Battle of the Huns. Liszt composed an organ part for a significant part of his vocal 

works, namely for the Missa choralis, the Requiem for male choir, the Psalms 23 and 137 and many others. 

[Here follows the concert, with the lecturer introducing the individual pieces.] 

It was rather late, in 1850, when Liszt was already 39 years old, that he composed his first and at the same time his most monumental 

organ work: Fantasy and Fugue on the “Ad nos, ad salutarem undam” chorale theme. The chorale is from Giacomo Meyerbeer’s opera The 
Prophet (Le Prophète). The original title is rather complicated to interprete, and Liszt probably cut it from a sentence – we have tried to 

translate it several times, e. g. “Bring us the tide that carries along salvation”, but that is of course only a free interpretation. From the 

composition of more than half an hour now only the first major part is to be played. 

Liszt wrote six Consolations for piano, which were probably inspired by the cycle of poems with a similar title by the French poet Charles 

Sainte-Beuve. Several composers have written transcriptions of these piano works for harmonium and organ, which were also reviewed 

by Liszt. According to the autograph in Weimar, the fourth Consolation, with the subtitle “Adagio”, was a small fantasy composed on a 

theme by the Grand Duchess Maria Pavlovna. 

The first formulation of the themes of the Tu es Petrus organ transcription was the original organ piece Papal Hymn in 1863. Then in 

1864 came a choral composition using the themes, which was integrated into the oratorio Christus. Then another organ work was 

composed from that – with the collaboration of Gottschalg, the above mentioned Liszt pupil. The pronounced theme is the musical 

formulation of Peter, the rock, while the lyrical melody is the expression of "Simon, son of John, do you love me?" part of the words.  

In 1860, Liszt's only son, Daniel, died. The composer dedicated to his memory the organ work he composed by using the first of his three 

orchestral funeral odes. The composition in five formal parts follows the words of the poem The Dead (Les Morts) by Félicité de 

Lamennais. Literally translated: "As we are doing now, once they were walking on the earth, and then became immersed in the flood of 

time. Their voice was intoned on the shores, but nobody, no one ever hears it any more. Where are they, who knows? Blessed are the 

dead who pass away in the Lord." Liszt asked that this composition be performed at his own funeral, together with his symphonic poem 

La Notte.[6] 

The Organ Mass (Missa pro organo), which was supposed to serve as the musical accompaniment of the mass said silently by the priest, 

was composed in 1879 in Rome. The dedication is to Princess Carolyne Sayn-Wittgenstein. The "Kyrie" is a silent prayer, the "Gloria" is a 

song of rejoicing, and the "Credo" is based on a Gregorian melody, similarly to the "Credo in unum Deum" opening of Bach's Mass in B 

minor. The composition is actually one of the forerunners of Zoltán Kodály's organ mass.[7] 

 

 
4. Gottschalg’s Repertorium für Orgel, Harmonium oder Pedalflügel, unter Revision und mit Beiträgen von Franz Liszt. Bd. 1-3. Leipzig, Schuberth. 

5. The call number of the three volumes with Liszt’s notes: Ms. mus. L. 15/I-III, the whole published series. Volume No. 4 was never published, even 

though we know its List of content. In addition, a few separate leaflets have also been survived in the sheet collection of the Liszt estate. About the 
Repertory in details see Mária Eckhardt: “An organ repertory from the 19th century”, in Magyar Zene (Hungarian Music) XI/1, February 2002, 7-26.  

6. Liszt himself did not count his Odes of Grief (Trois Odes funèbres: 1. Les Morts, 2. La Notte, 3. Le triomphe funèbre de Tasse) among his symphonic 

poems. – Liszt’s request was not fulfilled, at his funeral Anton Bruckner improvised to the themes of Wagner’s Parsifal. 
7. For more details about Liszt’s Organ Mass see Pál Enyedi: “Összefoglalás és kísérlet. Megjegyzések Liszt Orgonamiséjéről” (Summary and experiment – 

Notes on Liszt’s Organ Mass) in: Szekvenciáktól szimfóniákig. Tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére (From 

sequences to symphonies, Studies in honour of the 140 years old Music Academy of Liszt, Bartók and Ligeti), Budapest: 2015, Rózsavölgyi, 105-120.  
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(Nicolas Dufetel) 

[1. rész] 

„Mondd meg, mit olvasol, s én megmondom, ki vagy, ez igaz. 
             De jobban megismerlek, ha megmondod, mit olvasol el újra.” 
                         (François Mauriac)  
 

1860-ban, három évvel Firenzében történt házasságkötésük után szerezte meg Émile és Blandine Ollivier a La Moutte-birtokot, Saint-

Tropez közelében. Ma a La Moutte-kastély – Ollivier-birtok a francia állam tulajdona egy közintézmény, a Conservatoire littoral 

(Tengerparti értékvédelem) révén, amelyre Anne Troisier, Émile Ollivier unokája hagyományozta 2000-ben.[1] A kastély, amely csaknem 

ugyanolyan állapotban maradt meg, mint amilyen Ollivier halála évében, 1913-ban volt, ma a Conservatoire littoral és Saint-Tropez 

városa kezelésében van. „A La Moutte-kastély éjszakái” fesztivál minden nyáron több ezer látogatót vonz ide.[2] Megmaradt a kastélyban az 

Émile Ollivier által összeállított könyvtár is. Mintegy 4500 kötetével ez a könyvtár a kastély ékköve, egyszersmind a Második Császárság 

és a Harmadik Köztársaság egyedülálló dokumentációs központja, amelyben még megőrződtek Lisztnek és családjának diszkrét, de 

konkrét emlékei is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy eldugott kastély a Földközi-tenger partján 

1860. március 30-án Blandine azt írta Párizsból édesapjának, hogy vásároltak Émile-lel „egy kis birtokot a tengerparton, Var-ban, három 

kilométerre Saint-Tropez-től, Cannes közelében”. Reméli, hogy ez a birtok „összejövetelek központja, egy kis családi fészek” lesz, és így ír 

a „festői, kicsit vad” vidékről: 

 „Az angolok még nem ismerik, és még nem kutatták át. A levegő frissebb, mint Fréjus-ben és Cannes-ban. 

 Paratölgy- és fenyőerdők, gesztenyefák borítják a házunkkal szomszédos lankákat. A ház öt percnyire van a tengertől.”[3] 

Két fő szempont vezette Émile Ollivier-t, a briliáns párizsi ügyvédet és 1857-től képviselőt, hogy nyaralót szerezzen a Délvidéken. Először 

is: erről a vidékről származott: 1825-ben Marseille-ben született, s ott kezdte politikai pályafutását 1848-ban, amikor mindössze 22 évesen 

kinevezték a Köztársaság ideiglenes kormánya Bouches-du-Rhône és Var megyei biztosának. A Júliusi Monarchiát akkor kiszorította a 

rövid Második Köztársaság. (Ugyanakkor Émile apját, a republikánus és szabadkőműves Démosthène Ollivier-t /1799-1884/ a Bouches-du-

Rhône képviselőjének választották a párizsi Alkotmányozó Nemzetgyűlésbe.) Másodszor pedig: Émile Ollivier nyugodt, elszigetelt helyet 

keresett, olyat, amely alkalmas a családnak és a munkának szentelt meghitt életre, távol a főváros ügyeitől. Mint Blandine világosan 

megírja, a „vidék” még vad, nem árasztották el sem a párizsiak, sem pedig az angolok, akik akkoriban a turisták, az utazók és a „Nagy Túra” 

végigjáróinak őstípusát képviselték. 1860-ban a Saint-Tropez félsziget még valóban nem volt divatban; elszigetelt volt, nehezen 

megközelíthető Párizsból és a szomszédos nagyvárosokból. Micsoda ellentéte ez a XX. századi Saint-Tropez-nak, amely a művészek 

nyaralóhelye, s immáron a gazdagoké, a hatalmasoké és a „jetezőké” is! De van egy közös pont, amely megmaradt az egykori és a mai  

Saint-Tropez között: a félszigetet ma is nehéz elérni szárazföldi úton, gyenge vasút- és úthálózata miatt. Ha a mai Saint-Tropez az orosz és 

szaúdi milliárdosoké, Émile és Blandine Olliver idejében, 1860-ban egyszerűen csak egy kis elzárt halászkikötő volt, ahová némelykor a 

genovai halászok és kereskedők látogattak el. A nagy szomszédváros, Nizza még olasz volt: éppen 1860-ban engedte csak át III. Napoleon 

[francia császárnak] Victor Emmanuel, akkor még nem Itália, csak Szardínia királya, Piemont és Savoia hercege, Nizza grófja. 

 
1. Az ajándékozás 1998-ban történt, de az Államtanács hivatalosan csak 2000-ben jegyezte be. 

2. www.lesnuitsduchateaudelamoutte.com 

3. Blandine Liszthez, 1860. március 30, in: Daniel Ollivier (kiad.), Correspondance de Liszt et de sa fille Madame Émile Ollivier 1841-1862, Paris: Grasset 

1936, 242-243. p.  

http://www.lesnuitsduchateaudelamoutte.com/
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1885-ben, egy Saint-Tropez-i banketten tartott beszédében Émile Ollivier ismét megindokolja, miért telepedett le a francia Délvidéknek 

ebben a távoli zugában, amelynek bámulja szépségét, klímáját és költőiségét: „Ez a csodálatos vidék, amelynek látványa oly változatos, oly 

gyönyörűséges, oly nagyszabású, a legszebb, amelyet Mediterráneumunk varázslatos partjain szemlélni lehet, először csak a munkában 

való megpihenés békés helye volt számomra.” Felidézi azonban a gyász fájdalmát is, Blandine 1862-ben történt halálát: „Nemsokára, 

sajnos, megszentelt földdé változott, amely a hőn szeretett halottakat őrzi, várva azt az immár közeli órát, amikor mellettük fogok 

nyugodni."[4] Előző évben, a Figaro egyik különszámában, amelyet a Nizzai Kiállításnak és a régió érdekességeinek szenteltek, Ollivier már 

írt pár sort, amelyet egy pompázatos kert közepén, pálmafák mögött álló házának vázlata illusztrált, hogy megmagyarázza, miért 

telepedett le ezen a meleg, békés és egzotikus Délen: 

 

„Nem gyermekkori emlékeim vezettek erre a vidékre: első éveimet Marseille-ben töltöttem. A sugárzó élet tágas 

hegységein csodáltam gyermekként a fény tündérvilágát; fenséges partjain hallottam először a hullámok énekét. Saint-

Tropez-t, ahová akkor tíz órányi kocsizással lehetett eljutni, azért választottam, hogy a közélet kellemetlenségeitől 

megszabaduljak. Csak a nyugalmat kerestem, de varázslatra leltem. Visszhangos, balzsamillatú hegyek, csupa »illat, virág 

és napsugár« (mint Homère Mistral mondja),[5] melyeken a fenyők és a gesztenyefák sötét színét, akár egy fél-mosoly, 

felderítik a halványabb olajfa-lombok; e hegyeket úgy veszi körbe egy öböl félig lankadt íve, mint egy amfiteátrumot, 

amelynek mélyén még mindig ott uralkodik elaggott méltóságában a feudális keselyű, Grimaud sasfészke. Saint-Tropez 

egyik szélén derűs, sem túl széles, sem túl szűk völgy nyílik, amely végig húzódik a Canoubiers, a Baia tengeröböl egy kis 

gyönyörűséges öblöcskéje mentén, s a nyílt tengernél ér véget. La Moutte ezen a parton van. Az emeletes házat, amelynek 

tornyait olasz stílusú balusztrád koronázza, szép eukaliptuszok veszik körül, az elsők ezen a vidéken, meg datolyapálmák, 

amelyeken szőke fürtök csüggnek, s alattuk a narancsfák gyümölcsei aranylanak. Csodálatos keret övezi, a költészet és a 

dicsőség tengere, a Camarat-fok és Estérel porfír hegyeinek szirtfalai közepette, s fölöttük csillog a hó az Alpokon, amely 

olyan irányban helyezkedik el, hogy mélységeiből apránként bukkannak fel a nappalok égő lángjai és az éjszakák szelíden 

édes fényei. A tenger néha békés, sima, azúrkék, visszatartja a hullámok mozgását, s oly édesen mormol, hogy szinte 

hallani lehet a föld súrlódását a téren át. Néha azonban dagályos, forrongó és tajtékos, mintha távoli morajlásában 

összeomló dolgok zaját hozná magával. E magányban azt hihetem, hogy ez a tenger az enyém, nekem tartogatja 

gyöngédségét és ragyogását, bizalmasságát és emelkedettségét, hogy csupán nekem komponálja harmóniáit, amelyek 

sejtelmesek és áthatóak, akár a szív álmodozásai. S én szeretem ezt a tengert, őrá bízom a misztikus gondolatokat és azokat 

az érzelmeket, amelyekre nincsen szó. Hajdanában ebből az azilumból indultam a harcba, és ide tértem vissza a munkából 

megpihenni; ide hoznak majd holtomban nyugodni. Rámutattam a hév és a sztoicizmus itt talált kettős ihletére, amikor a 

szerény hajlék ajtajára a következőt írtam fel: ’certa viriliter, sustine patienter’ [Küzdj férfiasan, viseld a bajokat 

türelemmel].”[6] 

 

E jelige látható még most is a kis provanszi kastély bejárati ajtaján. 

Eredetileg, 1860-ban, az akkoriban Salins-dűlőnek nevezett helyen fekvő birtok szerény volt. A ház, amelyet ma nagyzolva „chateau”-nak 

[kastélynak] hívnak, közepes méretű, és nincs benne semmi a hagyományos kastélyok architektúrájából. Valójában inkább egy provanszi 

„castel” (négyszögletű lakótér, egy emelettel, oldalán két toronnyal), igen újkeletű, hiszen csak négy évvel korábban építették. Akkoriban, 

ahogy Blandine leírta, csak néhány szoba volt benne: a földszinten ebédlő, előcsarnok, szalon, a tornyokban egy rakodószoba és egy 

dolgozószoba. Az emeleten két nagy szoba, toalettfülkékkel (a tornyokban) és egy gyerekszoba. A kastély mögött a földszinten van egy 

konyha, amely kapcsolatban van az ebédlővel, továbbá egy kis istálló, az emeleten pedig egy cselédszoba és egy szénapajta. A telek, amely 

körülbelül 6 hektáros, be van ültetve szőlővel, fügefákkal, paratölggyel, fenyővel és gyümölcsfákkal. Blandine a homlokzat vázlatával 

egészíti ki a leírását.[7] 

A La Moutte megvásárlásában még egy fontos szempontja volt Émile Ollivier-nak: itt akarta letelepíteni apját, Démosthène-t, aki az 1851. 

december 2-i államcsíny után szembe került III. Napoleonnal, és Belgiumba, majd Itáliába kellett menekülnie. Amikor 1860-ban visszatért 

a száműzetésből, Émile megbízta őt a munkák felügyeletével és a park kiépítésével. Az öreg forradalmár lelkesedett a birtokért, ahová 

Jacques-Louis Hénon botanikus (1802-1872) segítségével[8] ritka fafajtákat ültettetett, pálmákat, eukaliptuszt, szőlőt. Az évek során Émile 

Ollivier megvásárolta a környező telkeket is, hogy közvetlen kapcsolata legyen a tengerhez. A parkját a világ négy sarkából érkezett igen 

gazdag virágözönnel ékesítette fel. A sírja egyébként egy sziklán van, a Salins-plázson, pár száz méterre egykori hajlékától. Chateaubriand 

után ő a második nagy XIX. századi francia, aki az ország tengerpartján nyugszik: a Génie du Christianisme [A kereszténység szelleme] 

szerzője Északon, a La Manche-nál, a Grand Bé szigetecskén, Saint-Malo közelében, az Empire libéral [Liberális császárság] szerzőjéé pedig 

Délen, a Mediterráneumban. 

 

 
4. Discours d’Émile Ollivier au banquet de Saint-Tropez (le 20 septembre 1885), Fréjus: V. Chailan ny. [1885], 3. p.  

5. Frédéric Mistral francia költő (1830-1914), Langue d’oc és Provence dicsőítője, provanszi langue d’oc nyelven írta Mirèio-ját (franciául Mireille), amely 

Gounod operáját ihlette 1863-ban. 

6. Le Figaro. Supplément littéraire du dimanche [vasárnapi irodalmi melléklet], 1884. március 22, 3. p. Ez az újságkivágat több másikkal együtt egy Varia 
feliratú, Émile Ollivier-val kapcsolatos cikkeket tartalmazó kolligátumban találhagtó a La Moutte Könyvtárban (J40601).  

7. Ld. Blandine 1860. június 17-i levelét (a kastély homlokzatának vázlatával), másolat a Château de la Moutte-ban. 

8. Émile Ollivier: Journal [Napló], 1. köt. (1861-1869), ed. Theodore Zeldin és Anne Troisier de Diaz, Paris: René Julliard 1961, 433. p.  
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Tervek a La Moutte-ra vonatkozóan 

1860-tól kezdve Blandine azt remélte, hogy apja meglátogatja őket Saint-

Tropez-ban: „Ugye jön? Itt várja a tenger, a nap, a Dél szép ege, és az Önre 

vágyó szívek. / Augusztus közepén majd beszélünk erről, s bár én nem vagyok 

nagyon meggyőző, óhajom annyire erős, hogy ide fogom vonzani Önt és 

szeretteit. […]”[9] Liszt azt feleli, hogy nagyon örül az új szerzeményüknek: „Jól 

tettétek, s meg is foglak benneteket látogatni menedéketekben néhány szép 

nyári vagy őszi napon, amelyek nálatok még szebbnek tűnnek majd 

számomra!”[10] Szeptember 21-én Blandine azt írja Lisztnek, hogy Émile 

„napjait javítási, építési, szépítési tervek készítésével és azok át- meg 

átdolgozásával tölti”, s megígéri apjának, hogy fagylaltot készít majd neki, csak 

jöjjön és kóstolja meg „ebben a kis családi fészekben”, s azt reméli, hogy Liszt a 

következő évben majd ott fog berendezkedni „a Hercegnével, Cosimával és az 

ő kis porontyával”: „elbűvöljük majd egymást, és nem is tudunk többé 

elválni.”[11] 

1861 januárjában Liszt azt tervezi, hogy a tavaszt Saint-Tropez-ban tölti, 

„Ollivier kis házában, amely közelebb hoz Rómához” – írja Sayn-Wittgenstein 

hercegnének. Ott szeretne maradni, „egyedül, kottapapírral és néhány 

könyvvel.”[12] Ezt az óhaját nem váltja ugyan be, de augusztusban azt írja, hogy 

a telet vagy Athénban, vagy Saint-Tropez-ban akarja tölteni, „mindenesetre 

távol Németországtól, mivel egyszer már bunda nélkül kívánok eltölteni egy 

telet”,[13] azaz melegben. Végül október hónapot irányozza elő a látogatásra. 

Október 17-én Blandine azt írja neki Saint-Tropez-ból, nagyon örül, hogy 

„október 22-e áldott napjára”, azaz Liszt ötvenedik születésnapjára hozzájuk 

érkezik. Szeretné az egész családdal, minden rokonukkal együtt fogadni, de a 

hajlék, magyarázza apjának, ehhez még túl kicsiny. Még nem volna elég hely 

„a ház jelenlegi állapotában”, „de amilyen már jövőre lesz, másként áll a 

helyzet; mind teljes számban együtt lakunk majd, addig is, amíg kényelemben 

lehetünk és tetszésünk szerint élhetünk.” Blandine bejelenti, hogy milyen 

munkákat tervez: „idővel és a danaro [pénz] segítségével, apránként elérjük, mi 

vagy pedig a gyerekeink, hogy megvalósítsuk az eszményünket.” Aztán 

megosztja apjával, hogy mennyire csodálja a tájat és a természetet: 

 

 

 

„Ez a vidék különösen gyönyörű. A Földközi-tenger partvidéke itt több kis öbölre tagolódik, ami változatossá teszi. 

Gömbölyű dombok, pineafenyők, a nyílt tenger hatalmas hullámaival, széles láthatárával, aztán békés öblök, olyanok, 

mintha szép kék hegyek közé zárt tavak volnának, s mindent szikrázó napfény világít meg. Ma reggel 5 órakor keltem, és 

végignéztem a napkeltét. A nap a tengerből bukkant fel, a fenyők gyantaillatot árasztottak, a madarak csicseregni kezdtek; e 

könnyed mormolásból némelyek kiváltak tiszta és átható trilláikkal. Akkor bosszankodni kezdtem a tudatlanságom miatt, 

szerettem volna tudni a nevüket, de csak fantázia-néven tudtam szólítani őket. Nedves szellőcske cirógatta az arcomat, 

semmiféle emberi hang nem hallatszott. Még egyetlen paraszt sem dolgozott (csupán ők a szomszédaink), a tenger hullámai 

azonban vígan szökelltek, s az egész természet újra éledt megtermékenyítője közeledtekor. 

[…] Sajnálom majd itt hagyni mindezt. Émile boldog, jobban van. Nem volt egyetlen esős napunk sem, miközben csaknem 

egész Franciaország vízben áll, és a hőséget a tengeri szellő 18-22 fokra mérsékli.” 

 

Blandine ezután leírja a munkálatokat, Émile befektetéseit és terveiket, köztük azt, hogy csináltatnak egy kerengőt, védelmül a szél ellen, 

ami igen erős ezen a vidéken. Ez a szobákkal („cellákkal”) körülvett kerengő, ahová az övéik eljöhetnek derűsen dolgozni, akár egy a 

családnak és a munkának szentelt laikus monostorba, ez lesz a ház szíve; ide várják szeretettel Lisztet és a hercegnét: 

 

 
9. Blandine Liszthez, 1860. március 30, in Ollivier (ed.), Correspondance de Liszt et de sa fille Madame Émile Ollivier, 242-243. p. 

10. Liszt Blandine-nak, 1860. április 25, Ibid., 244. p. 

11. Blandine Lisztnek, 1860. szeptember 21, Ibid., 254. p.  

12. Liszt Sayn-Wittgenstein hercegnének, [1861] január 15, in La Mara (ed.) Franz Liszt’s Briefe, 5. köt., Leipzig: Breitkopf & Härtel 1900, Nr. 49,  

122-123. p. 

13. Liszt Sayn-Wittgenstein hercegnének, 1861. augusztus 23, Ibid., Nr. 82, 218. p.  

Blandine Ollivier - Liszt, 1860 
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„Émile reggeltől estig kint van, csákányozik, ás, tervrajzokat készít, mert minden a jövőben válik valósággá a mi 

létesítményünkben. A fák pompásak lesznek, ha majd megnőnek. A vadászkutya két hónapos, a lovak két-három évesek; a 

föld jövedelmezni fog, a ház megvan, de a kerengő majd csak meglesz, és a drága prior odajön majd. Igen, azt tervezzük, 

hogy egy kerengőt kapcsolunk a jelenlegi házhoz, amely megvéd majd bennünket a szél, a tengerpart ostora ellen.  

A kerengő összes szobája egy galériára néz majd. Nem lesz egyetlen kifelé néző ablak sem. A mennyezet teraszt alkot, 

amelyet ión oszlopok tartanak, ez jobban beengedi majd a fényt a szobákba, mint a boltív vagy a csúcsív. Az oszlopok 

márványból lesznek vagy szerpentinből, amiből bányák vannak a környéken. A kerengő közepén lesz majd egy szökőkút, 

egzotikus alakokkal körülvéve, akik a szél ellen védve lévén, pompásan ontják majd a vizet. A nagy priornak lesz saját 

cellája, könyvtára, zeneterme. Az övéit és a barátait mind a szomszédos cellákban szállásolja majd el. Az ebédlő, a konyha és 

a mellékhelyiségek, a közönséges vendégeknek szolgáló szalonnal együtt a jelenlegi házban maradnak, hogy semmiféle 

alkalmatlan zaj ne zavarja meg a kerengő nyugalmát, a hőn szeretett és igen tisztelt nagy prior békéjét! […] 

El akarjuk Önt csábítani, ide akarjuk vonzani Önt és az Ön szeretteit. A Hercegnének [is] lesz saját könyvtára és 

lakosztálya.”[14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. Blandine Lisztnek, 1867. október 17, in Ollivier (ed.), 255. p. 
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Sajnos Liszt az utolsó pillanatban lemondta a látogatását, és egyenesen Rómába ment. Blandine mélységesen csalódott. Mint apjának 
október 25-én írta, „a megrázkódtatás oly erős volt”, hogy a megnyugváshoz időre volt szüksége. Már készen állt Liszt szobája, Blandine 
ott helyezte el Wagner asztalát,[15] tintatartóját, kottapapírt és néhány brosúrát. Mivel ismerte apja érdeklődését a szótárak iránt, azokból is 
akart odavinni, de már nem volt rá ideje. „Ezer dolgot mondtam el Önnek, míg rendezgettem a szobáját, már láttam magamat a karjaiban, 
egy pillanatra elhagytam a hideg planétát, és most vissza kellett térnem…” Elmeséli, hogy „csókokat” küldött „egy szép tengeri hajó” felé, 

 

Blandine sajnos alig egy évvel később, 1862 szeptemberében elhunyt, nem sokkal azután, hogy világra hozta a fiát, Danielt. [17] Liszt 
sohasem találkozhatott a lányával a La Moutte-ban, ahová csak egyszer ment el, 1864. október 15-én, Cosimával. Akkor is csupán pár 
óráig maradt Ollivier-nál, hogy aztán folytassa útját Rómába.[18] Alig két évvel később, 1866-ban Liszt azt írta Ollivier-nak, akihez 
továbbra is mindig közel érezte magát, hogy „gondolatban gyakran St Tropez-ban jár!”[19] Ha azt akarta is, hogy ott temessék el, ahol eléri a 
halál, egyszer azt is mondta, hogy Saint-Tropez-ban szeretne nyugodni, s ez bizonyítja a vonzódását ehhez a helyhez, ahová fizikailag csak 
egyetlenegyszer ment el, de gondolatban bizonyára valóban nem is egyszer járt. 
 

Blandine halála után 

Blandine tragikus halála mélyen megrendítette Émiel Olliviert, aki rögtön megírta Lisztnek, hogy „boldogsága egyszer s mindenkorra szét 
van rombolva”.[20] Mégis erőt talál arra, hogy folytassa a La Moutte átalakítását és politikai karrierjét. 1863-ban újra képviselőnek 
választják, s egyre fontosabb szerepet játszik a francia politikai életben. Ő terjeszti be az 1864. május 25-én megszavazott törvényt, amely 
az ő nevét viseli, s amely eltörölvén az összefogás bűncselekménnyé minősítését, megnyitja az utat a sztrájkjoghoz és a szakszervezetek 
legalizálásához.  

1869-ben újra nősül, Marie-Thérèse Gravier-t veszi feleségül. Bár továbbra is republikánus marad, mégis közeledik III. Napóleonhoz – 
Liszt legnagyobb örömére. Mi több, néhány hónapra, 1870. januárja és augusztusa között igazságügy- és kultuszminiszter, valamint 
kabinetfőnök (kormányfő) is lesz. Hivatalban van, amikor kitör a válság, majd pedig a francia-porosz háború. Gyorsan rá hárítják a 
felelősséget a konfliktusért és a francia vereségért, így itáliai száműzetésbe kell mennie 1873-ig. Ez gátolja meg, hogy hivatalosan 
beiktassák a Francia Akadémián, ahová már 1870-ben beválasztották Lamartine helyére. Beszédében, amelyet nem volt hajlandó 
megváltoztatni, vállalta, hogy III. Napoleon szolgálatában állt, akit csodált, és akihez élete végéig hű maradt – ez alapvetően közös 
álláspont Liszttel. A száműzetésből való visszatérte után Ollivier Párizs, Saint-Gervais és Saint-Tropez között élt; erejét részben saint-
tropezi birtoka kiterjesztésére és gonozására, részben számos könyve szerkesztésére fordította. Utóbbiak közt van a L’Église et l’État au 
concile du Vatican [Az Egyház és az Állam a vatikáni zsinaton] (1879), a Nouveau Manuel du droit ecclésiastique français [A francia 
egyházjog új kézikönyve] (1885) és a L’Empire libéral [A liberális állam] 17 kötete, amely a Második Császárság jelentős történeti és 
politikai összefoglalása. 

1879-ben a Gaulois egyik újságírója elbeszéli, hogy útrakelt Saint-Tropez-ba, Ollivier meglátogatására: „Csak egy riporter vagy egy költő 
mer vállalkozni a Saint-Tropez-ba való utazásra! Ez Franciaország olyan ritka vidékeinek egyike, ahová csak hatórás postakocsizással lehet 
eljutni, mégpedig milyen kocsival!” Cikke valóságos útleírás a francia Délvidék eldugott tájain át, az egykori miniszter és akadémikus 
meditatív elszigeteltségének helyszínét kutatva: 

„Ha elhagyjuk Luc városkát, hegyek, völgyek, csodálatosan festői erdők közé hatolunk be; az út minden pillanatban újabb meglepetést 
nyújt; de a táj képe ott igazán grandiózus, ahol leereszkedvén a hegyek közül, szemünk előtt megnyílik Saint-Tropez öble a maga 
azúrkékségében, s azzal a szép sötét övvel, amellyel a Mores hegyei ölelik körül; aztán, legtávolabb, a háttérben az Estérel sziklái és Fréjus 
partvidékének egy része. Végül megérkeztem Saint-Tropez-ba. Még további egy órát gyalogolnom kellett, hogy elérjek a La Moutte-ba, 
Émile Ollivier úr hajlékába. Egy kisfiút adnak vezetőmül, s elindulok. 

A part kanyarjait követve, pompás narancsfákkal beültetett kerteken át, végre belépek egy rózsaszín, még virágzó, fa magasságú leánderek 
alkotta alléba. Vezetőm így szól hozzám: „Itt vagyunk.” Még egy virágzó bengáli rózsák alkotta allén is végigmegyek, amely egy pálma-
erdőben húzódik, s ott vagyok a ház előtt, amely kicsiny, szerény, de elegáns stílusú. Ollivier úr éppen egy citromfa-ültetvényt vizsgált, 
egy szép növésű eukaliptuszfa-csoport mögött. Mihelyt észrevett, hozzám sietett és bevezetett a házba, amelyet belül is – akárcsak kívül – 
választékos ízlésűnek, de nagyon egyszerűnek találtam. A legszebb szoba a könyvtár, könyvekkel kitapétázva, amelyek felett néhány nagy 
ember: Szókratész, Lamartine, I. Napóleon, Macchiavelli, Démosztenész, Molière mellszobrai láthatók.” 

(Eckhardt Mária fordítása) 

[Folytatás a következő lapszámban.] 

 
15. A Mein Leben-ben Wagner azt írja, hogy ez az asztal vele utazott Zürichből Párizsba, ahol azután Blandine-nak ajándékozta. Blandine pedig elvitte 

Saint-Tropez-ba (Richard Wagner: Mein Leben, II. Bd., München: F. Bruckmann 1911, 564. p.). Az asztal már nincs a La Moutte-ban, Blandine 

örökségének részeként nyilván a fia, Daniel Ollivier vitte el. Daniel Ollivier-ről ld. Claude Knepper, „Daniel Ollivier (1862-1941), petit-fils et filleul 

de Franz Liszt. Esquisse biographique” [Daniel Ollivier (1862-1941), Liszt Ferenc unokája és keresztfia. Életrajzi vázlat], Quaderni dell’Istituto Liszt, 
no. 7, 2008, 1-77. p. és no. 6, 2007, 27-50. p. 

16. Blandine Lisztnek, 1861. október 25, in Ollivier (ed.), 294-295. p.  

17. Blandine betegségéről és haláláról ld. Dominique Mabin, „La mort inexpliquée de Blandine Liszt Ollivier” [Blandine Liszt Ollivier megmagyarázatlan 

halála], Histoire des sciences médicales, XLVIII/22 (2014), 245-250. p. 

18. Émile Ollivier, Journal, vol. 1, 159. p.: „Liszt és Cosima tegnap este hat órakor érkeztek, s ma reggel tizenegy óráig maradtak velünk. Liszt Rómába 

utazik, Cosima visszatér Németországba.” (Október 15.) 

19. Liszt Émile Ollivier-nak, 1866. május 28, http://www.liszt.cnrs.fr/lettre/show/id/73 (Franz Liszt Corpus, ed. Claude Knepper). 

20. Émile Ollivier Lisztnek, 1862. szeptember 11, Ibid.  

http://www.liszt.cnrs.fr/lettre/show/id/73
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(Nicolas Dufetel)  

[Part 1.] 

“Tell me what you read, and I'll tell you who you are, that’s right. 
But I shall know you better if you tell me what you read over again.” 

                         (François Mauriac) 

In 1860, three years after their wedding in Florence, Émile and Blandine Ollivier acquired the La Moutte estate near Saint-Tropez. Today, 

the La Moutte Chateau - Ollivier estate is owned by the French state through a public institution: Anne Troisier, the granddaughter of 

Émile Ollivier bequeathed the estate to the Conservatoire littoral (Coastal Treasury).[1] Today the chateau, which has remained almost in 

the same condition as it was in 1913, the year when Ollivier died, is under the administration of the Conservatoire littoral and the town 

of Saint-Tropez. The "Nights of the Chateau La Moutte" festival attracts thousands of visitors every summer.[2] The library assembled by 

Émile Ollivier has been preserved in the chateau as well. With about 4,500 volumes, this library is the jewel of the chateau, and is at the 

same time a unique documentation centre of the Second Empire and the Third Republic, in which discrete yet concrete memorabilia of 

Liszt and his family have also been preserved. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A hidden chateau along the coast of the Mediterranean See 

On March 30th 1860, Blandine wrote to her father from Paris that she and Emile had bought "a small estate on the coast in Var, three 

kilometres from Saint-Tropez, not far from Cannes". She hopes that this estate will be a "centre of gathering, a small family nest", and she 

writes about the "picturesque, somewhat wild" neighbourhood:  

The English have not yet discovered and searched through it. The air is fresher than in Fréjus and Cannes.  

The downhill area next to our house is covered with cork-oak and pine forests and chestnut trees. The house is five 

minutes from the sea.”[3] 

Two main considerations inspired Émile Ollivier, a brilliant Parisian lawyer and from 1857 an MP to acquire a summer residence in the 

South. First, he had come from this area: he was born in Marseille in 1825 and began his political career there in 1848, when he was 

appointed – at the age of just 22 – Commissioner in Bouches-de-Rhône and Var Counties by the interim government of the Republic. At 

that time the July Monarchy was displaced by the short-lived Second Republic. (At the same time, Émile's father, the Republican and Free 

Mason Démosthène Ollivier /1799-1884/ was elected to represent Bouches-du-Rhône in the Constitutional Assembly in Paris). 

Secondly, Émile Ollivier was looking for a secluded place that would be suitable for a quiet life dedicated to the family and for his work, 

away from the affairs of the capital. As Blandine clearly writes, the "countryside" was still wild, not overwhelmed by either the Parisians 

or the English, who at that time represented the old type of tourists and travellers of the "Grand Tour". Indeed, in 1860 the Saint-Tropez 

peninsula was not yet fashionable; it was isolated and difficult to access from Paris and the neighbouring big cities. What a contrast to the 

20th century Saint-Tropez, a holiday resort for artists, and now for the wealthy, the powerful and even the "jet-set"! But there is a common 

point that has remained between the former Saint-Tropez and that of today: the peninsula is still difficult to access from the mainland, 

due to its weak rail and road network. If today's Saint-Tropez is one of Russian and Saudi billionaires, at the time of Émile and Blandine 

Olliver, in 1860 it was simply a small and secluded fishing port whose rare visitors were fishermen and merchants from Genoa. The big 

neighbouring town of Nice was still Italian: it was exactly in 1860 that it was conceded by Victor Emmanuel – then not yet King of Italy, 

but only of Sardinia, and Prince of Piedmont and Savoy, and Count of Nizza – to Napoleon 3rd [Emperor of France]. 

 

1. The act of donation was in 1998, but the State Council officially registered it only in 2000. 
2. www.lesnuitsduchateaudelamoutte.com 
3. Blandine to Liszt, March 30th 1860, in: Daniel Ollivier (ed.), Correspondance de Liszt et de sa fille Madame Émile Ollivier 1841-1862, Paris: Grasset, 

1936, 242-243. p.  

http://www.lesnuitsduchateaudelamoutte.com/
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In 1885, at a banquet in Saint-Tropez, Émile Ollivier explained again why he had settled down in this distant corner of the French 

Southern Region, admiring its beauty, climate and poetry: "This wonderful countryside, with a view so varied, so beautiful and so 

monumental, the most wonderful that we can see on the magical coasts of our Mediterranean, was only a peaceful place for me to rest 

from work." But he also recalls the pain of mourning Blandine's death in 1862: "In a short time, unfortunately, it also became blessed soil, 

preserving the beloved ones who had died, waiting for the hour that is not far away now, when I shall rest beside them."[4] In the previous 

year, in a special edition of Le Figaro, dedicated to the Nice Exhibition and the attractions of the region, Ollivier had already written a 

few sentences illustrated by a sketch of a house behind palm trees and in the middle of a splendid garden, in order to explain why he had 

settled in the warm, peaceful and exotic South: 
 

"It was not my childhood memories that have led me to this region: I spent my first years in Marseille. As a child I 

admired the fairy world of light on the broad mountains of radiant life; on the majestic coasts I heard the waves singing 

for the first time. I have chosen Saint-Tropez, which at that time took ten hours in a carriage to reach, to get rid of the 

discomforts of public life. I was only looking for tranquillity, but I found magic. The balmy air of the echoing 

mountains, full of "scents, flowers and sunbeam" (as Homère Mistral says),[5] where the dark colours of pines and 

chestnut trees are brightened, just like a half-smile, by the fainter foliage of the olive trees; these mountains are 

surrounded by a semi-sloping arch of a bay similar to an amphitheatre, in the deep of which the eagle’s nest of 

Grimaud, the feudal vulture, is still reigning in its age-worn dignity. There is a neither too wide nor too narrow valley 

on one side of Saint-Tropez that stretches along the Canoubiers, a beautiful little cove of the Bay of Baya, ending at the 

open sea. La Moutte is on this coast. The single storey house, whose towers are crowned by Italian-style balustrades, is 

surrounded by nice eucalyptuses – the first ones in this area – and by date palms with blond curls hanging on them, and 

finally by the golden fruits of the orange trees beneath them. It is surrounded by a marvellous frame, the sea of poetry 

and glory, among the cliffs of the porphyry mountains of Camarat and Estérel, and the snow on the Alps glistening 

above them, so that the burning flames of the day and the gently sweet lights of the night appear gradually from their 

depths. The sea is sometimes peaceful, smooth, azure, holding back the movement of the waves, and mumbling so 

sweetly that the friction of the Earth through space is almost to be heard. Sometimes, however, it is sounding, sizzling 

and foaming, as if it brought the sound of collapsing things in its distant roaring. In that solitude, I could believe that 

this sea is mine, preserving its tenderness and brilliance, confidence and elevation only for me, that its harmonies – 

which are mysterious and penetrating, just like the dreaming of the heart – are composed only for my ears. And I love 

this sea, and I entrust my mystical thoughts and the emotions that have no words to her. In the old days, I set off from 

this asylum to battle, and I returned here from work to relax; and I shall be taken here to rest when I die. I pointed to 

the double inspiration of ardour and stoicism that I had found here, when I wrote this on the door of my humble home: 

'certa viriliter, sustine patienter' [Fight as a man, and bear suffering with patience]”[6] 
 

This epigraph is still to be seen on the front door of the tiny chateau in Provence.  

Originally, in 1860, the estate – at that time known 

as the Salins dune – was modest in appearance. The 

house, which today is called somewhat boastingly a 

"chateau", is medium in size and owes nothing to the 

architecture of traditional chateaux. It is, in fact, 

rather a Provencal "castel" (rectangular living area, 

one storey over the ground floor, with two towers on 

the sides) and was very new, as it was built only four 

years earlier. At that time, as Blandine described it, 

there were only a couple of rooms in the building: a 

dining room, a lobby and a drawing room on the 

ground floor, and a wardrobe and a study in the 

towers. On the first floor there were two large rooms 

with toilet cabins (in the towers) and a children's 

room. Behind the castle there was a kitchen on the 

ground floor that was connected to the dining room 

and a small stable, while on the first floor there was a 

maid's room and a hammock. The estate, with a 

territory of about 6 hectares, was planted with 

grapes, fig trees, cork oaks, pine trees and fruit trees. 

Blandine completes the description with a draft of 

the façade.[7] 

 

4. Discours d’Émile Ollivier au banquet de Saint-Tropez (le 20 septembre 1885), Fréjus, V. Chailan print. [1885], 3. p.  
5. French poet Frédéric Mistral (1830-1914), who wrote his Mirèio (in French: Mireille) in the langue d’oc language of Provence, which inspired 

Gounod’s opera in 1863.  
6. Le Figaro. Supplément littéraire du dimanche [Sunday literary supplement], March 22nd 1884. 3. p. This newspaper clipping – with several others – is to 

be found in a colligatum with the label Varia, collecting articles in connection with Émile Ollivier in the La Moutte Library (J40601). 
7. See Blandine’s letter of June 17th 1860 (with the draft of the castle’s facade), the copy is in Château de la Moutte.  
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There was another important aspect for Émile Ollivier when purchasing La Moutte: he wanted to settle his father Démosthène there. He 

had opposed Napoleon 3rd after the coup d'état of December 2nd 1851, and had to flee to Belgium and then to Italy. When he returned 

from exile in 1860, Émile entrusted him with the supervision of the work of construction of the park. The old revolutionary was 

enthusiastic about the estate where he planted rare species of trees, palms, eucalyptuses and grapes with the help of the botanist Jacques-

Louis Hénon (1802-1872).[8] Over the years, Émile Ollivier bought the neighbouring plots as well so as to have direct access to the sea. He 

enriched the park with an abundance of flowers from the four corners of the world. His tomb is on a cliff in fact, on the Salins-plage, a 

few hundred metres from his former home. After Chateaubriand, he is the second great 19th century Frenchman who is buried on the sea 

coast of the country: the author of the Génie du Christianisme [The Spirit of Christianity] is in the North, at the La Manche, on the tiny 

Grand Bé island near Saint-Malo, while the author of the Empire Liberal is in the South, by the Mediterranean Sea. 
 

Plans in connection with La Moutte 

From 1860 Blandine was hoping that her father would visit them in Saint-Tropez: "You will come, won’t you? You will be welcomed by 

the sea, the sun, the beautiful sky of the South, and the hearts yearning for you. / In the middle of August we will talk about it, and 

although I'm not very persuasive, my will is so strong that I'm going to tempt you and your loved ones here. […]”[9] Liszt replied that he 

was very happy with their new acquisition: "You have done well, and I shall visit you in your shelter on some nice summer or autumn 

days, which will look even more beautiful to me as I can spend them with you!"[10] On September 21st Blandine writes to Liszt that Emile 

"is spending his days with preparing plans for repairing, building and beautifying, and with rewriting the plans again and again”, and she 

promises her father to make him some ice cream if only to persuade him to come and taste it "in this little family nest", and she hopes that 

Liszt will settle down there in the next year with "the Princess, Cosima and her little mite": "We will be entranced by one another and we 

will no longer part company.”[11] 

In January 1861, Liszt was planning to spend the spring in Saint-Tropez, "in Ollivier's little house, which brings me closer to Rome," – he 

wrote to Princess Sayn-Wittgenstein. He wanted to stay there, "alone, with manuscript paper and a few books."[12] That wish did not come 

true, but in August he wrote that he wanted to spend the winter either in Athens or in Saint-Tropez, "in any case away from Germany, as 

finally I would like to spend a winter without a fur-coat",[13] i.e. in warm weather. Finally, he scheduled the month of October for the 

visit. On October 17th Blandine wrote to him from Saint-Tropez that she was very delighted that he would arrive "for the blessed day of 

October 22nd", that is, Liszt's fiftieth birthday. She wanted to receive him with the whole family and all their relatives, but the house, she 

explained to her father, was too small for that for the time being. There was not yet enough room "in the current state of the house", "but 

how it will be next year, is a different case; we will all be able to live together, as long as we are comfortable and can enjoy ourselves." 

Blandine announced what work she was planning to do: "With the help of time and danaro [money], we can manage – either we or our 

children – to realize our ideals." Then she shared with her father how much she admired the landscape and nature: 

 

“This region is particularly beautiful. Here the Mediterranean coast is divided into several small coves, which makes the 

seashore variegated. Spherical hills, pine trees, huge waves of the open sea, wide horizons, and then peaceful bays just 

like lakes enclosed by beautiful blue mountains, and all this under the sparkling sunshine. I got up this morning at 5 

o'clock and witnessed the sunrise. The sun emerged from the sea, the pines were giving off the smell of resin, the birds 

started chirping; some of them excelling from this light murmuring background with their clear and piercing trills. Then 

I was getting annoyed because of my ignorance, I wanted to know their name, but I could only call them by imaginary 

names. There was a damp breeze caressing my face, no human voice was heard. Even the peasants were not yet working 

(we have no other neighbours, only them), but the waves of the sea were merrily skipping and hopping, and the whole of 

nature was reborn as its fertilizer was approaching. 

 […] I shall be sorry to leave all this. Émile is happy, he is going better. We did not have a single rainy day, while almost 

all of France is under water, and the heat is reduced by the sea breeze to 18-22 degrees." 

 

After that Blandine described the work being done, Émile's investments and plans, including the fact that they were building an 

ambulatory as a protection against the wind, which was very strong in that area. This ambulatory surrounded by rooms ("cells") where 

their loved ones could come to work serenely, just like a lay monastery devoted to family and work, would be the heart of the house; and 

they would welcome there Liszt and the princess: 

 

 
8. Émile Ollivier: Journal [Diary], Vol. 1. (1861-1869), ed. Theodore Zeldin and Anne Troisier de Diaz, Paris, René Julliard, 1961, 433.p. 

9. Blandine to Liszt, March 30th 1860, in Ollivier (ed.), Correspondance de Liszt et de sa fille Madame Émile Ollivier, 242-243. p. 

10. Liszt to Blandine, April 25th 1860, 244. p.  

11. Blandine to Liszt, September 21st 1860, Ibid., 254. p. 

12. Liszt to Princess Sayn-Wittgenstein, January 15th [1861], in La Mara (ed.), Franz Liszt’s Briefe, Vol. 5, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1900, Nr. 49, 122-

123. p. 

13. Liszt to Princess Sayn-Wittgenstein, August 23rd 1861, 23, Ibid., Nr. 82, 218. p.  
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"Émile is out there from dawn to dusk; he is working with a pickaxe and making scheme plans, because everything will 

become reality in our facility in the future. The trees will be gorgeous when they have grown. The hunting dog is two 

months old, the horses are two to three years old; the land will be profitable, the house is there, but the ambulatory is 
still under construction, and the dear prior is to come there. Yes, we are planning to add an ambulatory to the current 

house, which will protect us against the wind, the whip of the shore. All the windows of the ambulatory will look out 

onto a gallery. There will not be any windows looking outside. The ceiling will form a terrace propped up by ionic 

columns, which will let the light into the rooms better than arches or pointed arches would do. The columns will be 

made of marble or serpentine, wich is quarried here in the neighbourhood. There will be a fountain in the centre of the 
ambulatory, surrounded by exotic figures that, being protected against the wind, will shed the water in a magnificent 

way. The grand prior will have his own cell, library, and music room. He can accommodate his loved ones and friends in 

the adjacent cells. The dining room, the kitchen and toilets, together with the drawing room for the ordinary guests will 

remain in the current house, so that no unsuitable noise would disturb the calm of the ambulatory, the peace of our 

highly beloved and esteemed grand prior! […] 

We want to tempt you, to attract you and your loved ones here. The Princess [too] will have her own library and 

suite."[14] 

Unfortunately, Liszt cancelled his visit at the last moment and travelled straight to Rome. Blandine was deeply disappointed. As she wrote 

to her father on October 25th, "the shock was so strong" that she needed time to recover. Liszt's room was already finished, Blandine 

placed there Wagner's desk,[15] ink-bottle, manuscript paper and some brochures. Being aware of his father's interest in dictionaries, she 
wanted to bring there some of them as well, but she did not have the time any more. "I told you a thousand things while I was arranging 

your room, I already saw myself in your arms, for a moment I left the cold planet, and now I have to come back to earth..." She relates 

how she sent "kisses" towards a "beautiful seagoing ship", which “was going along our shores in dignity", as she was convinced "it was the 

one taking” Liszt to Rome on the other side of the sea.[16] 

Blandine, unfortunately, died just a year later, in September 1862, shortly after the birth of her son, Daniel.[17] Liszt never met his 

daughter in La Moutte, which he actually visited only once, on October 15th 1864, with Cosima. He stayed for only a few hours with 
Ollivier, just to continue his journey to Rome.[18] Only two years later, in 1866, Liszt wrote to Ollivier – to whom he always felt close – 

that "in thought he often went to St Tropez!”[19] Even though he wanted his body to be buried where he died, he once also said that he 

wanted to rest in Saint-Tropez, which proves his attraction to this place that he only visited once physically, but in his mind he certainly 

was there more than once. 

 
After Blandine’s death 

 

Still he found the strength to continue the transformation of La Moutte and his political career. In 1863 he was re-elected as an MP and 

he played an increasingly important role in French politics. He introduced the law passed on May 25th 1864 which bears his name, and by 

abolishing the state of unions as being criminal, he opened the way for the right to strike and the legalization of trade unions. 

In 1869 he married again, this time Marie-Thérèse Gravier. Although he remained Republican, he moved closer towards Napoleon 3rd – to 

Liszt's greatest pleasure. Furthermore, for several months, between January and August 1870, he was also Minister of Justice and Culture 

and Head of the Cabinet (Prime Minister). He was in office when the crisis broke out, followed by the Franco-Prussian war. He was 

quickly blamed as being responsible for the conflict and for the French defeat, so he had to go into exile in Italy until 1873. This 

prevented him from being officially enrolled in the French Academy, where he had already been elected to replace Lamartine in 1870. In 
his maiden speech, which he refused to alter, he admitted to having been in the service of Napoleon 3rd, whom he admired and to whom 

he remained faithful to the end of his life – in this basically sharing a standpoint in common with Liszt. After returning from exile, 

Ollivier divided his life between Paris, Saint-Gervais and Saint-Tropez, devoting his energy partly to expanding and cultivating the Saint-

Tropez estate, and partly to the publication of his several books. The latter include the L'Église et l'État au concile du Vatican (1879) [The 

Church and the State at the Vatican Council], the Nouveau Manuel du droit ecclésiastique français (1885) [The New Handbook of French 
Church Law] and the 17 volumes of L’Empire libéral [The Liberal State], which is a major historical and political summary of the Second 

Empire. 

 

14. Blandine to Liszt, October 17th 1867, in Ollivier (ed.), 255. p.  
15. Wagner writes in Mein Leben that this table travelled with him from Zürich to Paris, where he presented it to Blandine, who then took it to Saint-

Tropez (Richard Wagner: Mein Leben Vol. 2, Münhcen: F. Bruckmann 1911, 564. p.) The table is no longer in La Moutte, obviously it was taken by 

her son, Daniel Ollivier, as part of her bequeath. About Daniel Ollivier see: Claude Knepper, “Daniel Ollivier (1862-1941), petit-fils et filleul de Franz 

Liszt. Esquisse biographique” [Daniel Liszt (1862-1941), the grandson and godson of Ferenc Liszt. A biographic sketch], Quaderni dell’Istituto Liszt, 
no. 6, 2007, 27-50. p. 

16. Blandine to Liszt, October 25th 1861, in Ollivier (ed.), 294-295. p. 

17. About Blandine’s illness and death see Dominique Mabin, “La mort inexpliquée de Blandine Liszt Ollivier” [The inexplicable death of Blandine Liszt 

Ollivier], Histoire des sciences médicales, XLVIII/22 (2014), 245-250. p. 

18. Émile Ollivier, Journal, vol. 1, 159. p.: “Liszt and Cosima arrived yesterday evening at six o’clock, and stayed with us until 11am today. Liszt travels 

on to Rome, Cosima returns to Germany..” (October 15th) 

19. Liszt to Émilele Ollivier, May 28th 1866, http://www.liszt.cnrs.fr/lettre/show/id/73 (Franz Liszt Corpus, ed. Claude Knepper). 
20. Émile Ollivier to Liszt, September 11th 1862, Ibid.  

http://www.liszt.cnrs.fr/lettre/show/id/73
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In 1879, a journalist of the Gaulois reported that he had set off to Saint-Tropez to visit Ollivier: "Only a reporter or a poet can venture to 

travel to Saint-Tropez! This is one of the rare areas of France you can only reach with a six-hour journey by stagecoach, and what a coach 

it is!" His article is actually a travelogue of a journey through the hidden lands of the French South, searching for the venue of the 

meditative isolation of the former minister and academic: 

 

"If we leave the small town of Luc, we penetrate into the middle of mountains, valleys, beautifully picturesque forests; 

the journey serving us one surprise after the other at every moment; but the picture of the landscape is truly magnificent, 

and descending from the mountains, we come to see the Bay of Saint-Tropez in its full azure colour and with the 

beautiful dark belt of the mountains of Mores embracing the bay. Then, at the farthest, in the background there are the 

cliffs of Estérel and a part of the Fréjus coastline. Finally, I arrived in Saint-Tropez. I had to walk another hour to reach 

La Moutte, the home of Mr Émile Ollivier. They give me a little boy as a guide, and I set off. 

Following the curves of the coast, through the gardens planted with magnificent orange trees, I finally enter an alley 

formed by pink and still blossoming oleanders as high as a tree. My guide says to me, "Here we are." I'm still walking 

through another alley of blossoming Bengal roses within a palm tree forest, and there I am in front of the house, which is 

small, modest but elegant in style. Mr Ollivier was just inspecting a lemon tree plantation behind a beautifully growing 

eucalyptus tree group. As soon as he saw me, he hurried towards me and guided me into the house, whose interior I 

found – just as from the outside – elegant in style, but very simple at the same time. The most beautiful room is the 

library, full of books, and with the busts of some great people: Socrates, Lamartine, Napoleon I, Macchiavelli, 

Demosthenes and Molière." 

 

[To be continued in our next issue.] 

Émile Ollivier és egyik könyve Liszt budapesti könyvtárából 

Émile Ollivier and one of his books in Liszt’s Budapest library 
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