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Az új Liszt-összkiadásról 
(Sulyok Imre előadása, 1974. február 24.) 

 

Az új Liszt kiadásról, vagy ha úgy tetszik, összkiadásról szólva az első kérdés, amely 

felvetődik, az, hogy miért van egyáltalán szükség új kiadásra, miért nem csak 

egyszerűen a régi folytatásáról és befejezéséről van szó. Az úgynevezett Breitkopf-

féle Liszt összkiadásból 1907-1936-ig 34 kötet jelent meg. Ezek Liszt műveinek 

mintegy a felét tartalmazzák. 

1958-tól kezdve folytak újabb tárgyalások az összkiadásról a Német Demokratikus 

Köztársasággal. A kezdeti tervek a régi összkiadás kiegészítéséről és befejezéséről, 

valamint egyes, korábban ugyan már kiadott, de időközben elfogyott mű újra 

kiadásáról szóltak. 

Kiderült azonban, és ezt tapasztalataink újra meg újra megerősítik, hogy a régi 

összkiadás több oknál fogva nem folytatható. Éppen az azóta eltelt ötven év alatt az 

összkiadások közreadási elveiben, tapasztalataiban rengeteg változás történt. Ma a 

közreadás szempontjai általában és az összkiadásokra vonatkozóan különösen is, 

mások és újak, mint voltak ötven évvel ezelőtt. Azután meg azóta több olyan forrás 

került elő, mely akkor még nem állt rendelkezésre. De, és erre is több példa van, a 

meglévő lehetőségeket sem használták ki kellőképpen. A közreadók lehetőleg a Liszt-tanítványok sorából kerültek ki, akik maguk is neves 

előadóművészek voltak, s így autentikusnak érezték magukat szubjektív, Liszt vélt intenciójának megfelelő korrekciókra is. A hagyomány, 

szóbeli közlés nagyobb hitellel bírt, mint esetleg a Liszt-kézirat. Csakhogy a tanítványi idő és a közreadási munka között ugyancsak 40-50 

év telt el, s így mindenki a saját előadói, művészi felfogásának megfelelően látta, alakította a lisztinek vélt elveket. Másrészt azt, ami Liszt 

műveiben előremutató volt, egyáltalán nem, vagy csak töredékeiben értették meg, még nem látták az összefüggéseket, hiányzott a 

történelmi távlat. Persze ma, a Liszt által lerakott alapokra azóta írt zene ismeretében ebből a szempontból már előnyösebb helyzetben 

vagyunk. Érthető tehát, ha a régi összkiadásban sok hibát és önkényes megoldást találunk. Például az ú.n. Dante-szonátában az első hat 

taktusban szereplő záradék négyszer fordul elő: (kétszer-kétszer egymás után), s míg háromszor dúr akkorddal fejeződik be, negyedszer 

mollal – aisz mollal. A régi összkiadás itt is lehetőséget ad a dúr záróakkordra, holott ennek a forrásokban nyoma sincs. Ezt azzal okolja 

meg, hogy X.Y. professzor közölte: ezt a helyet ő annak idején Liszt előtt egyszer dúr-nak játszotta, aki nem tett rá megjegyzést. (Talán 

csak melléütésnek vette, s nyilván fontosabb dologra figyelt, vagy elkerülte figyelmét?) Az akkori közreadónak is elkerülte a figyelmét, 

hogy míg az első három esetben a dúr zárlat után forte folytatódik a darab, negyedszer dim(inuendo) és utána dolcissimo (=pp) következik. 

Megerősíti e következtetés helyességét, hogy a zárlatok után a basszus minden alkalommal a záróakkord tercével indul. Az első három 

esetben a dúr hármas tercével, negyedszer az aisz moll tercével: cisszel. Továbbá, hogy ez elé a cisz elé Liszt nem ír biztosító módosító 

jelet, itt feloldójelet és keresztet, amelyet pedig hasonló esetben mindig kitesz. 

Ezen a helyen legalább a kritikai megjegyzésekben történik valami említés a dologról. Az első Mefisztó-keringő zenekari változatában 

azonban szólam átírást találunk, fél szó megjegyzés nélkül. A „Zweiter Schluss”-ban a basszusok, fagott, tuba, gordonka és nagybőgő 

kromatikusan felfelé haladó szólama és a többi hangszer lefelé haladó akkord sorozata egy helyen ebben a hangzatban találkozik: fisz-bé-

desz-ef. A fisz A-ra, az F E-re megy tovább.  

A források: az első kiadás, ennek metszési kéziratául szolgáló Liszt által javított másolata, az első kiadás Liszt javításait tartalmazó példánya 

és a négykezes kiadás egyformán hozza ezt a menetet. (A kétkezes változatban ez a második befejezés még nincs meg.) Az összkiadás mind 

a négy hangszer szólamában F-en megállítja és E-re visszafordítja a basszust s ezzel ellaposítja azt. De honnan veszi? Ki tudja? Különben is 

Liszt aligha írta volna le valahol ezt az elszegényítő és még egy oktáv párhuzamot is rejtő szólamot. 

Szükség van tehát Liszt valamennyi művét magába foglaló, egységes, mai szempontok szerint közreadott, valóban kritikai kiadásra. Erre 

vállalkozott a Zeneműkiadó, mikor a Liszttel foglalkozó német szakemberek hiánya és egyéb akadályok miatt abbamaradtak a Deutscher 

Verlag für Musik-kal folyt tárgyalások. Magyar muzikológusok készítik elő a kiadást, adják közre a műveket, Magyarországon készülnek a 

kottarajzok s itt is nyomtatják a köteteket. A nyugatnémet és amerikai partnerek csak a terjesztésben vesznek részt.  

A vállalkozás jelentőségét, azt hiszem, nem kell kiemelni. Elég, ha csak arra emlékeztetek, hogy Magyarországon ilyen jellegű tudományos 

összkiadás még nem készült; ilyen irányú képzés nem volt, és csak legújabban van. Még nem is olyan régen, sokkal egyszerűbb 

közreadással is sok probléma adódott. A Zeneműkiadó sikerrel próbált meg közreadó gárdát nevelni magának, és igyekszik ma is a 

közreadóknak és az ilyen irányú képzésnek segítségére lenni azzal is, hogy összeállítja az új Liszt-összkiadáson túlmenően is a 

közreadástechnika irányelveit. Ezt, ha elkészül, mint segédeszközt bocsátja az ezzel foglalkozók rendelkezésére.  

Bár az új Liszt-kiadás közreadói elvei minden kötet elején olvashatóak, talán nem lesz érdektelen azokból néhányat röviden összefoglalni. 

E kiadás Liszt Ferenc zeneműveinek kritikai és egyben praktikus kiadása. A kiadás általában csak a művek végső verzióját közle. Teljes 

művek korábbi verziói csak akkor kerülnek közlésre, ha lényeges részei a későbbi verziókban nem maradtak benne. Pl. az Années de 
pèlerinage első évének kötetében hozzuk az Album d’un voyageur fel nem használt darabjait is (a függelékben). Tehát az első részből  
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a Lyon-t, a Les cloches de G.-t és a Psaume-t. A genfi harangokat azért, mert fel nem használt részek is vannak benne. Hozzuk a teljes 

második részt, a Fleurs mélodiques des Alpes-ot is. A harmadik részt, a Paraphrases három darabját itt nem közöljük, mert annak kissé 

átdolgozott, illetve inkább csak átfésült kiadása is volt 1877-ben, 22 évvel az Années de pèlerinage megjelenése után. Így ez a végső 

változat a Nemzeti témák feldolgozásai kötetbe tartozik. – Vagy a második év, az Itália függelékébe került a Venezia e Napoli első 

fogalmazása, mely erősen eltér, még azonos részeiben is, a végsőtől. Ezzel kapcsolatban ki kell térnem egy kérdésre. A Journal of the 
American Musicological Society kritikusa az Etűdök két kötetéről írott recenziójában kifejti, hogy egy új Liszt összkiadás csak akkor tölti 

be hivatását, ha egy-egy mű valamennyi verzióját közli. Szerinte az állandó változtatása és a változatok sokasága Liszt improvizatórikus 

hajlamából ered, és így azok egyenértékűek. Az előadóknak is meg kell adni az ezekből való választás lehetőségét. Továbbá a zeneszerzői 

fejlődés és komponálási technika csak valamennyi változat segítségével ismerhető meg. 

Véleményem szerint a kritikus kiindulópontja tarthatatlan. Liszt leírt kompozícióiban a változtatások tudatos javítások. A változatok, 

verziók sem részleteikben, sem egészükben nem cserélhetők fel egymással. Ha alaposan szemügyre veszi az ember csak néhány olyan 

művét, mely több változatban maradt fenn, hála a mester majdnem minden kéziratát datáló szokásának, világosan látszik a folytonos 

tökéletesítési törekvés. Különben Liszt maga dokumentálta ezt azzal, hogy a már megjelent korábbi verziókat visszavonta, érvénytelennek 

jelentette ki. 

Másrészt ez a munkamódszer nemcsak a zongora, hanem valamennyi – így pl. zenekari kompozícióra is jellemző. Nem tudom, hogyan 

lehetne ezt az előadói válogatást az effajta műveknél megvalósítani. Végül nem hiszem, hogy akadna olyan kiadó, mely ilyen összkiadásra 

vállalkoznék egy Liszthez hasonló szerző esetében, aki hatalmas életművét még folytonosan javította, csiszolta is. Az igaz, hogy a szerző 

munkamódszerét, fejlődését csak valamennyi verzió ismeretében lehet felmérni. Ez azonban elsősorban nem az összkiadás, hanem a 

néhány művel részletesen foglalkozó monográfiák feladata. Ezek kidolgozását az új Liszt kiadás azzal is elősegíti majd, hogy a fellelhető 

forrásanyagot feltárja, és esetleg majd rendelkezésre is tudja bocsátani. Egyébként úgy gondolom, hogy amennyiben erre igény 

mutatkoznék, lehetséges lesz talán valamilyen „supplement” formájában néhány fontosabb változatot még kiadni.  

Az új Liszt kiadás fontos közreadói elve, hogy az eredeti, hiteles kottaszöveg és az elkerülhetetlen közreadói pótlások, kiegészítések élesen 

megkülönböztethetők legyenek. A kottaszövegre vonatkozó minden megjegyzés a kritikai jegyzetekbe, az előadás megkönnyítésére 

szolgáló esetleges közreadói javaslat vagy hagyomány a lábjegyzetekbe kerül. A kritikai jegyzeteknek a források leírásán és értékelésén 

kívül tartalmaznia kell a kottaszövegben szükségessé vált pótlások, hozzátételek, változtatások, javítások leírását és indokolását oly módon, 

hogy ezek alapján a források kottaképe visszaállítható legyen.  

Eddig a sorozatból négy kötet jelent meg: az Etűdök és a Rapszódiák 2-2 kötete, Gárdonyi Zoltán és Szelényi István közreadásában. 

Következik az Années de pèlerinage 3 kötete. Ebből elkészült a II. év közreadása és szerkesztése. Jelenleg a kottagrafikán és a szedésen 

dolgoznak. A III. év anyagán a közreadói munkának már csak néhány utolsó simítása van hátra, folyik a szerkesztés és következik a 

fordítás. Még két kötet közreadásán dolgozunk: Az Années első évét és a h-moll szonátát, a Grosses Konzertsolo-t és a B-A-C-H-t 

tartalmazó köteten. Az elsőhöz még sajnos két év óta nem tudjuk megkapni a Milstein szerint a leningrádi Szaltikov-Scsedrin 

kézirattárban őrzött autográfot. Reméljük, a Zenetudományi Intézet hathatós segítségével ez most már sikerülni fog. Semmiképpen sem 

szeretnénk ugyanis, ha a források felsorolásánál kénytelenek lennénk azt írni, hogy „a Milstejn által említett itt és itt őrzött autográfot 
nem állt módunkban megtekinteni.” 

 

Az új Liszt összkiadás I/3 kötetéből / From the volume I/3 of the new Liszt Complete Edition 
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A kötetünk közvetlen közreadása mellett a munka másik ága a források felkutatása és rendszerezése. Tekintettel Liszt hatalmas oevre-jére, 
ezt a rendszerezést egyelőre le kellett szűkítenünk a jelenleg kiadás alatt álló sorozatra, illetve a kétkezes zongoraművekre. Raabe, Grove 
és Searle és Milstein műjegyzéke alapján e művekről elsősorban egy kartotékrendszer készült. E több, mint 320 darabból álló kartoték még 
kiegészült néhány olyan művel, mely egyik jegyzékben sem található, vagy ott csak más műnél szerepel elrejtve. Ilyen pl. a Széchényi 
Könyvtárban őrzött, zongorára írt Stabat Mater, mely eddig a Krisztus oratórium Stabat Mater tételének parafrázisaként volt 
nyilvántartva. Párkainé Eckhardt Mária hívta fel a figyelmet rá, hogy a két műnek csak a gregorián témája azonos. Vagy az Excelsior, mely 
csak az orgona- ill. négykezes művek között szerepel, de a kéziraton rajta van, hogy „Orgel oder Klavier”. Hasonló ehhez a Borodin, Kjui, 
Rimszkij-Korzakov és Ljadov: Paraphrases című négykezes füzetének második kiadása számára írt Variáció. Ez a jegyzékben a négykezes 
művek között szerepel, de Liszt variációja csak két kézre van írva. A kiadó sem tisztázott még: Raabe és Grove Rahtert írnak, Milstein 
Bessel-t; a Széchényi könyvtárban van egy első kiadás, ez Rahter (a címlapon Liszt kézírása: „Executées par quatre Whisteurs dont F. Liszt 
Budapest 27 janvier 80.)”. A Zeneakadémián van egy Nouvelle Édition 1893-ból Belaieff-Jürgenson kiadásában, ebben a Liszt-féle variáció 
facsimilében van. Weimarban és Berlinben egyik kiadás sincs meg. 

A kartotékon feltüntetjük az esetleges autográfok, másolatok helyét, ha lehet, jelzetét, valamint a mű különböző, Liszt életében megjelent 
kiadásait évszámmal és kiadói ill. lemez-számokkal. (Persze a lemezszámok nem jelentik az egyes kiadások pontos meghatározását, hiszen 
ugyanarról a lemezről több kiadás is készül, sőt előfordul, hogy új metszés is a régi lemezszámot kapja. A kiadások sorrendjének 
meghatározása az egész kiadvány gondos átvizsgálását, összehasonlítását igényli.) Az egyes kiadások mellé kerül a példányok különböző 
könyvtári jelzete. Arra törekszünk, hogy amikor egy kötet közreadásra kerül, a kartotékról azonnal leolvasható legyen, milyen 
forrásanyagokra van szükség, és azokat honnan és milyen módon kell, ill. lehet megszerezni. Eddig a budapesti könyvtárak: a Széchényi 
könyvtár, a Zeneművészeti Főiskola könyvtára, a Bartók Szakiskola könyvtára és a Zenetudományi Intézet könyvtárának, továbbá kb.  
80 %-ban a Weimari Liszt Archívum és Könyvtár kétkezes zongoramű anyaga került feldolgozásra. A következőkben a magyar vidéki 
könyvtárak – Sopron, Szekszárd, Szolnok – mellett a külföldi Liszt-gyűjtemények anyagát kell felmérni. E gyűjtemények kezelőivel, 
őreivel jórészt már van is kapcsolatunk. Így feldolgozásra vár a berlini 3-féle anyag: a Busoni-féle autográf és első kiadás gyűjtemény, 
továbbá a Staatsbibliothek egyéb Liszt anyaga; Linzben a Göllerich-gyűjtemény, Párizsban a Bibliothèque Nationale Liszt anyaga, a bécsi 
Gesellschaft der Musikfreunde könyvtárában, Leningrádban és Moszkvában, a British Múzeumban, a New York-i Pierpont-Morgan 
Library-ban, s más, kisebb gyűjteményben található művek. A legnehezebb lesz a magángyűjtők felkutatása, bár azok is készségesen állnak 
rendelkezésre, ha hozzájuk fordulunk. A Washingtoni Library of Congress ide vonatkozó Liszt anyagát jórészt már meg is kaptuk.  

Itt kell hálásan megemlítenem, hogy a felderítő munkában úgy a belföldi, mint a külföldi kollégák, könyvtárosok, kutatók ismerősen és 
ismeretlenül is a legnagyobb készséggel és a legszívélyesebben segítenek. A teljesség igénye nélkül hadd álljon itt a weimari Hahn 
professzor és Gotthold Sobe kolléga, a berlini Eveline Bartlitz asszony, Edward N. Waters washingtoni, Humphrey Searle londoni 
muzikológusok, a linzi Jerger professzor, dr. Felix Raabe, vagy a Liszt-kutatástól nyilván távolabb álló Tagliavini bolognai professzor neve. 
Ugyancsak szívélyes és bő levelezést kezdtünk Serge Gut-tel, a francia Liszt Társaság titkárával is. Végül a kartotékokra kerül a művek 
történetére, előadására vonatkozó, a mester levelezésében, a tanítványok feljegyzéseiben, könyveiben található minden közlés is.  

Már az eddigi felmérések során bebizonyosodott, hogy mennyire igaz, amit Felix Raabe írt egyik könyvében: „Minden tudományos művet 
20 év múlva újra kellene írni.”  

Már említettem, hogy akadtak olyan zongoradarabok, melyek nem szerepeltek a mi jegyzékeinkben. De a fordított esetre is van példa.  
A Petite valse favorite, melynek kézirata a weimari archívumban van, Ms.J.30 jelzettel, a Grove jegyzékben a 212. számú mű. Ugyanebben 
a jegyzékben 222. szám alatt Asz-dúr mazurka címmel az áll, hogy ez az Ms.J.30-cal azonos. A kézirat a Petite valse favorite-ot 
tartalmazza. Ennek folytán az Asz-dúr mazurka nem létezik, ismerte el Searle is. Úgy a Raabe jegyzékben, mint a Grove jegyzékben is 
hiányzik azonban, hogy a darab a Breitkopf összkiadás II. sorozatának X. kötetében is megjelent; igaz, hogy Feuille d’Album címmel. – A 
weimari Ms.U.48 jelzetű három zongoradarab, melyből kettő Auber: A portici néma c. operájának dallamára készült, a Grove jegyzékben 
ugyancsak két helyen szerepel. – Egyelőre az elveszett művek közé kell sorolnunk annak a 6 dalnak az átiratát, melyet a Raabe jegyzék 
úgy tart számon, hogy kiadatlanok, kéziratuk a weimari archívumban. Weimar azonban fotokópia rendelésünkre közölte, hogy nemcsak 
hogy ma nincsenek ott, hanem e darabok Peter Raabe által saját kezűleg felfektetett kézirat-katalógusában sem találhatók, s ezek szerint 
nem is voltak soha az archívum, ill. korábban a Liszt múzeum birtokában.  

Felix Raabe kérdésemre azt válaszolta, hogy a II. világháborúban édesapja könyvének minden előmunkálata megsemmisült, így ezekről 
sem tud felvilágosítást adni. Reméljük, hogy a további kutatásoknak sikerül majd valami nyomra bukkanniuk.  

E néhány példa is mutatja, hogy a leggondosabb kiadványban is akadhat hiba, tévedés, s éppen ezért, minden adat helyességéről 
magunknak is meg kell győződnünk. Ez az egyik oka, hogy bár az új Liszt kiadás csak a végső alakot adja közre, ennek fő forrása a szerző 
életében megjelent utolsó kiadás, vagy ennek Liszt által még tovább javított példánya, mégis, a közreadásnál szükség van valamennyi 
forrás jellegű kéziratra és kiadványra: tehát minden autográfra, minden másolatra, különösen ha azt Liszt javította és szignálta, javított 
nyondai levonatra, a szerző életében más kiadó, vagy kiadóknál megjelent kiadásra, stb. Másrészt bizonyos problematikus helyek is 
megnyugtató módon csak a valamennyi rendelkezésre álló forrás vizsgálatával tisztázhatóak. Ezek az összehasonlító vizsgálatok sokszor 
nagyon megkönnyítik a kérdéses szöveg helyes meghatározását. Aki már próbálkozott effajta feladatot megoldani, jól tudja, hogy néha 
bizony nem is olyan egyszerű dolog eldönteni, hogy a szerző még a korrektúra alkalmával változtatott művén, vagy csak a metsző nem 
javította ki a hibát, melyet talán a korrektúrán sem vett észre senki. – A 104. Petrarca szonett 40. ütemében pl. a jobb kéz kadenciájának a 
végén a metszési kéziratként szolgáló Ms.J.13. jelzetű weimari, a szerző által javított másolatban először egy e3 állt. Ezt Liszt cisz3-ra 
javította. Minthogy azonban a javítás rosszul olvasható, még betűvel is kiírta: „cis”. Ennek ellenére az első kiadás és azóta a számtalan 
többi, a régi összkiadással együtt, amely pedig az Ms.J.13-ra is, mint forrásra hivatkozik, e3-val jelenik meg. Hogy miként maradt benne ez 
az „e”, ma már nem rekonstruálható. Mégis felmerül a kérdés, vajon nem változtatta-e Liszt a korrektúránál a már egyszer kijavított cisz-t 
újra e-re? Ez ugyan lehetséges, de azért valószínűtlen, mert a kadencia menetébe a cisz jobban belesimul, míg az e gyengíti a kadencia 
végén előkével is megerősített disz súly- és csúcspontját. Liszt pedig nagyon figyelt az ilyen apró finomságokra, sokkal jobban, mint azt 
általában utódai hitték. Az ilyenféle helyek vizsgálatánál gyakran eszembe jut, amit Gárdonyi Zoltán többször is említett, hogy végül is be 
kell látnunk, Liszt tudta, hogy mit akar, és azt le is tudta írni. Ez a mondat így talán tréfásan hangzik, de nagyon komoly figyelmeztetést 
rejt magában. Liszt tudott kottát írni! Ez azt jelenti, hogy nekünk, akik a mester műveit akarjuk a legszélesebb körben olyan formában 
terjeszteni, ahogyan azt Liszt elképzelte és megírta, nagyon kell ügyelnünk, hogy akaratlanul is ne magyarázzuk túl a szöveget, ne 
magyarázzunk bele olyat, amit nem Liszt, hanem csak mi magunk gondoltunk el.  
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On the new Liszt complete edition 

(Imre Sulyok’s lecture to the members of the Liszt Ferenc Society on February 24th 1974)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speaking about the new Liszt-edition – or, if you like, complete edition – the first question that will arise is why there is a need for a new 
edition at all, and why we should not just content ourselves with continuing and finishing off the old one. From 1907 to 1936, 34 volumes 
of the so-called Breitkopf's Liszt complete edition were published. These contain about half of Liszt's works. 

From 1958 onwards, there have been new negotiations with the German Democratic Republic about the complete edition. The initial 
plans were about completing and concluding the old complete edition, and about republishing certain works that had already been 
published but have gone out of print in the meantime. 

It turned out, however, and our experiences confirm it again and again, that the old complete edition cannot be continued for several 
reasons. Exactly in the fifty years since then, there have been many changes in the principles and experiences of publishing complete 
editions. Today, the aspects of publishing in general, and those of complete editions in particular, are new and different compared to how 
they were fifty years ago. Moreover, several sources have turned up since then, which were not yet available at that time. But – and there 
are several examples of this as well – the existing opportunities have not been used sufficiently either. The publishers at that time came 
typically from the roll of Liszt-pupils, who themselves were renowned performers, and thus they felt themselves authentic to make 
subjective revisions according to the presumed intentions of Liszt. Tradition and oral communication possessed more credit than perhaps 
the Liszt manuscript. But already 40-50 years had passed since their spell with Liszt as his pupils and the time of their editing and 
publishing, so they perceived and reframed the presumed Lisztian principles according to their own artistic and performer’s conceptions. 
On the other hand, they did not understand at all, or only in fragments, what was progressive in Liszt's works, and they could not yet 
realize the connections, they lacked historical perspective. Of course, in our knowledge of the music composed since then upon the 
groundwork that Liszt had laid, today we are in a better position from this point of view. But anyway, it is understandable, that we find 
many mistakes and arbitrary solutions in the old complete edition. For example, in the so-called Dante Sonata, the cadence in the first six 
bars occurs four times (twice one after the other), and while it ends three times with a chord in the major, the fourth ends in the minor – 
in A flat minor. Here the old complete edition leaves an option for a chord in the major at the end, although there is no trace of that in 
the sources. And the reasoning is a quote from Professor N.N, who said that "once I played that chord in the major in front of Liszt, who 
did not make any comment." (Perhaps he just considered it a mistake, and concentrated on more important things, or it simply escaped 
his attention?) And the early publisher didn’t notice that while in the first three cases the composition continued forte after the close in 
the major, in the fourth case it is continued dim(inuendo) and then dolcissimo (= pp). The correctness of this conclusion is confirmed by 
the fact that the bass begins with the third note of the closing chord each time after the closes. In the first three cases, with the third note 
of the major, and in the fourth case with the third note of the A flat minor: with C flat. In addition, Liszt does not write a “safety” a before 
this C flat, in this case a flat and a natural, which he always applies in similar cases. 

Az új Liszt összkiadás I/1-4.kötete / I/1-4 volumes of the new Liszt Complete Edition 
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Well, in this case at least there is something mentioned about the issue in the critical remarks. But in the orchestral version of the first 

Mephisto-Waltz, we can find a part-transcription without any comment. In the "Zweiter Schluss", the chromatically ascending part of the 

basses, bassoon, tuba, cello and double bass, and the descending chord series of the other instruments once meet in this chord: F sharp-B-

D flat-F. The F sharp moves on to A, and the F to E. All the sources: the first edition itself, the copy corrected by Liszt, which was used as 

the manuscript for the first edition, the copy of the first edition with Liszt's corrections, and the four-handed edition equally put it forth 

this way. (In the two-handed version, this second close is not yet included.) The complete edition, in each of the four instrument’s parts, 

stops the bass on F and turns it back to E, thus flattening it. But where does it come from? Who knows? Otherwise, Liszt would hardly 

ever have written down this impoverished part that even includes an octave parallel. 

Therefore, there is a need for a consistent and truly critical edition that comprehends each of Liszt's compositions, edited and published 

upon the contemporary views and standards. That was the undertaking by the Zeneműkiadó Publishing House, when negotiations with 

Deutscher Verlag für Musik had been broken off due to the lack of German Liszt-experts and other obstacles. Now Hungarian 

musicologists prepare the edition, publish the compositions, the score notation is prepared in Hungary, and the volumes are also printed 

here. The West German and American partners are only involved in the distribution. 

I think there is no need to emphasize the importance of this enterprise. It is enough to remind you that there is no precedent for such a 

scientific complete edition in Hungary; there was no training in this field at all, and it is available only most recently. Not so long ago, 

there were many problems with much simpler publishing tasks. Zeneműkiadó has successfully tried to educate a publishing expert team, 

and they are still trying to help publishers and trainers in this field by compiling their publishing methodology guidelines, also beyond the 

new Liszt complete edition. As soon as the guidelines are completed, they will be made available as a useful tool to those involved. 

Although the publishing principles of the new Liszt edition are indicated at the beginning of each volume, perhaps it would be interesting 

to briefly summarize some of them. This edition is a critical and at the same time practical issuing of Liszt's music. Usually only the final 

version of the compositions is published. Earlier versions of complete works are only published if their essential parts are not retained in 

later versions. For example, in the volume of the first year of Années de pèlerinage, we publish the unused pieces of Album d’un voyageur 
as well (in the appendix). Therefore we publish Lyon, Les cloches de G. and Psaume from the first part, and also The bells of Geneva, 

because it includes unused parts, and the entire second part, Fleurs mélodiques des Alpes. However, the third part, the three pieces of 

Paraphrases, is not published here, because it had a slightly revised, or rather just touched up edition in 1877, 22 years after the 

appearance of Années de pèlerinage. Thus, this final version is included in the "Arrangements of National Themes" volume. Or there is 

the first phrasing of Venezia e Napoli, in the appendix of Italy, as it is strongly different, even in the identical parts, from the final version. 

I have to mention an issue about this. The critic of the Journal of the American Musicological Society puts forward in his review of the 

two volumes of Etudes that a new Liszt complete edition would only fulfil its mission if it publishes each version of a certain composition. 

He argues that the constant change and the multitude of variations derive from Liszt's proclivity for improvisations, and therefore they 

are equivalent – and performers should also be given the opportunity to choose from them. In addition, the composer’s development and 

the composing techniques can only be understood by studying all the variations. 

In my opinion, the critic’s starting point is untenable. The changes in Liszt's written compositions are conscious rectifications. The 

versions are not interchangeable either in their parts or in their entirety. If we take a close and thorough look only at some of his works 

that have survived in multiple versions, thanks to the master's habit of dating each of his manuscripts, we can see clearly his pursuit of 

continuous improvement. Moreover, Liszt himself documented this by revoking earlier versions that had already been published, and 

declared them invalid. 

On the other hand, this working method is characteristic of not only his piano works, but all of them, including the orchestral 

compositions. I don't know how it would be possible to make this performers’ selection in the case of these compositions. Finally, I do not 

believe that there would be a publisher to undertake such a complete edition in the case of a composer like Liszt, who in addition to 

having a monumental oeuvre, even continuously improved and polished it. It is true that the author's working method and development 

can only be assessed in the knowledge of all versions. However, this is not primarily an issue of the complete edition, but of monographs 

that deal with a couple of certain works in detail. The new Liszt edition will also help the authors of such monographs by exploring and 

perhaps making available the existing source material. Otherwise, I think that if there is a need for it, it will be possible to publish a 

couple of particularly important versions in some form of a "supplement". 

It is an important publishing principle of the new Liszt edition that the original, authentic notated score and the inevitable publisher’s 

supplements and additions could be clearly distinguished. Each note about the sheet text will be included in the critical notes, and each 

publisher’s recommendation or tradition (if there is any) will be included in the footnotes. The critical notes, in addition to the 

description and evaluation of the sources, must include the description and justification of the supplements, additions, modifications, and 

corrections that are necessary in the musical text, so that the notations of the sources could be restored based upon them.  

So far, four volumes have been published in the series: The 2 volumes of Études and the 2 volumes of Rhapsodies, in the edition of Zoltán 

Gárdonyi and István Szelényi. Next to come are the three volumes of Années de pèlerinage. The editing and publishing work of the 2nd 

year is complete, currently the score notation and typesetting are going on. The publisher’s work on the material of the 3rd year is just a 

few finishing touches away from being complete, the editing is in progress and the translation is to follow. We are working on two 

further volumes: the volume of the first year of Années and the volume including the Sonata in B minor, the Grosses Konzertsolo and  

B-A-C-H. Unfortunately, for the first volume we have been unable to get the autograph for two years now from the Saltycov-Shchedrin 

Library, Leningrad. 



- 7 - 

 

Liszt magyar szemmel – XXXV. szám – 2019. április  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 35 – April 2019 

We hope that with the powerful help of the Institute of Musicology we will now manage it. In any case, we do not wish to be forced to 

write in the list of sources that "we were unable to view the autographs kept here and here according to Milstein’s publication." 

In addition to directly publishing the volumes, the other branch of our work is finding and digesting relevant sources. In view of Liszt's 

monumental oeuvre, for the time being this systematization work has had to be narrowed down to the series currently under edition and 

the solo piano works. Based on the catalogues of Raabe, Grove, Searle and Milstein, in the first step these compositions have been 

catalogued in a filing system. Then the file of more than 320 items has been supplemented with a couple of further works that are not 

listed in any of the source catalogues, or only hidden behind another item. For example the Stabat Mater written for piano, preserved in 

the National Széchényi Library, formerly had been catalogued as a paraphrase of the Christus oratorio’s Stabat Mater movement. Mária 

Eckhardt has drawn the attention to the fact that only the Gregorian theme of the two compositions is the same. Another example is 

Excelsior, which is only listed among the organ works and the four-handed piano works, while the manuscript indicates "Orgel oder 

Klavier". Similar to this is the Variation composed for the second edition of a four-hand piano work with the title Paraphrases by Borodin, 

Kjui, Rimsky-Korsakov and Ljadov. This is listed in the catalogue among the works for four hands, but Liszt's variation is composed for 

only two hands. The publisher has not yet been clarified either: Raabe and Grove give Rahter, while Milstein gives Bessel; in the 

Széchényi library there is a first edition, and it is Rahter (with Liszt’s handwriting on the front page: „Executées par quatre Whisteurs 

dont F. Liszt Budapest 27 janvier 80.”) 

There is a Nouvelle Édition from 1893 

at the Music Academy, published by 

Belaieff-Jürgenson, where the Liszt-

variation is given in facsimile. None of 

the editions can be found in Weimar 

and Berlin. 

We indicate in the items of the 

catalogue the location and, if possible, 

the call number of any autographs and 

copies, as well as the different editions 

of the compositions in Liszt's lifetime 

with the year and notation of the 

publisher’s register or the plate 

number. (Of course, the plate numbers 

do not necessarily give an exact 

definition of certain publication, as 

several different editions of the same 

plate are possible, and sometimes even 

a new engraving receives the old plate 

number. Determining the sequence of 

the editions requires a thorough 

examination and comparison of the 

whole publication.) The different 

library call numbers of the copies are 

indicated with the certain editions. 

Our aim is that when a volume is 

published, the catalogue should 

immediately indicate what source 

materials are necessary, and where 

and how they should or can be 

obtained. Up to now, the libraries in 

Budapest: the Széchényi Library, the 

Library of the Music Academy, the 

library of the Bartók Vocational 

School and the Library of the Institute 

of Musicology have been catalogued,  

 

Az új Liszt összkiadás I/4 kötetéből 

From the volume I/4 of the new Liszt Complete Edition 
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and also the two-handed piano music material of the Weimar Liszt Archives and Library, of the latter about 80%. In the following, in 

addition to the Hungarian libraries outside Budapest – in Sopron, Szekszárd, Szolnok – the material of the Liszt collections abroad should 

be evaluated. We already have contacts with most of the managers and depositaries of these collections. Thus there are 3 different 

materials from Berlin waiting to be catalogued: the two Busoni collections of autographs and first editions, and the miscellaneous Liszt 

material of the Staatsbibliothek; then the Göllerich Collection in Linz, the Liszt material of the Bibliothèque Nationale in Paris, and also 

further material in the Gesellschaft der Musikfreunde in Vienna, in collections in Leningrad and Moscow, in the British Museum, in the 

Pierpont-Morgan Library in New York and in other smaller collections. The most difficult task will be finding the private collections, 

though they are usually also ready to help if we turn to them. We have already received the majority of the relevant Liszt material of the 

Library of Congress in Washington, DC as well. 

Here I would like to gratefully mention that our colleagues, librarians and researchers both in Hungary and abroad have helped us eagerly 

and cordially in our exploratory work, whether they know us or not. Let me refer to the names, without claiming to be exhaustive, of 

Professor Hahn and Gotthold Sobe in Weimar, Mrs Eveline Bartlitz in Berlin, musicologists Edward N. Waters in Washington, DC and 

Humphrey Searle in London, Professor Jerger in Linz, dr. Felix Raabe, or Professor Tagliavini in Bologna, who is obviously not so close to 

Liszt research. We have also begun cordial and abundant correspondence with Serge Gut, the secretary of the French Liszt Society. 

Finally, all the information related to the history and performance of the compositions, coming from any reliable source including the 

master's correspondence, and the records and books of the pupils, are also indicated on the records.  

Already upon the surveys we have already completed, it has been proved how true it is what Felix Raabe wrote in one of his books: 

"Every scientific work should be rewritten after 20 years." 

I have already mentioned that there are certain piano pieces that were not included in our lists. But there are also examples of the reverse 

case. Petite valse favorite, whose manuscript is in the Weimar Archives, with call number Ms. J 30, is work No. 212 in the Grove 

catalogue. On the same list, with catalogue number No. 222, is the title Mazurka in A flat major, and it is also indicated, that this is 

identical with Ms. J 30. The manuscript contains Petite valse favorite, therefore Mazurka in A flat major does not exist, which Searle has 

also admitted. However, both the Raabe and the Grove catalogues lack the information that the composition was published in the 10th 

volume of the Breitkopf complete edition’s 2nd Series, though with the title Feuille d’Album. – The same goes for the three piano pieces 

with the Weimar call number Ms. U 48, two of which were composed to the melody of Auber’s opera La Muette de Portici, as they are 

also included in the Grove catalogue twice, under two different numbers. – For the time being, we have to include in the list of lost works 

the transcriptions of the 6 songs that the Raabe catalogue lists as “unpublished, their manuscripts are in the Weimar Archives”. However, 

Weimar has informed us upon our photocopy order that they are not there – not only now, but the songs are not even included in the 

manuscript catalogue that Peter Raabe recorded himself in hand-writing, which means that they were never in the property of the 

archives, or previously of the Liszt Museum. 

In an answer to my question, Felix Raabe replied that during World War II, all the preparatory work of his father's book had been 

destroyed, so he could not provide any information about them either. We hope that further research will find some trace of them. 

These few examples already demonstrate that there may be errors and mistakes even in the most carefully compiled publications, so we 

have to make certain of the correctness of each piece of data ourselves. This is one of the reasons that even though the new Liszt edition 

will publish only the final versions, whose main source is the latest edition in the author's life, or a copy of that even further improved by 

Liszt – yet a quality edition requires all the manuscripts and other publications that can be considered as sources, i. e. every autograph, 

copy, especially if it was rectified and signed by Liszt, corrected proofs, any editions from other publisher(s) in the composer’s lifetime, 

etc. On the other hand, some controversial points can only be clarified in a satisfying manner by examining all the available sources. 

These comparative examinations often make it very easy to correctly determine the text in question. Anyone who has already tried to 

solve this kind of problem knows very well that sometimes it is not so easy to decide whether the composer changed his work himself in 

the process of his own proof-reading, or the engraver failed to rectify the error that had been passed unnoticed by the proof-readers. – For 

instance, in the 40th bar of the 104th Petrarca Sonnet, at the end of the cadence of the right hand, at first there was an e3 in the copy 

corrected by the composer in the Weimar manuscript with call number Ms. J 13 that served as a manuscript for the engraving. This was 

later corrected by Liszt to C sharp3, and since the correction was difficult to read, he even added it in letters as "cis". However, the first 

edition, and all the countless later editions in the footsteps of the first one since then, including the old complete edition, which by the 

way also refers to Ms. J 13 as a source, was and has been published with e3. How this "e" remained there, is no longer possible to 

reconstruct. Still, the question arises, whether Liszt perhaps changed the already corrected C sharp back to e once again at the proof-

reading? And though it is possible, but is unlikely because the C sharp fits better into the course of the cadence, while the e would weaken 

the pinnacle of the D sharp, that is even strengthened with an appoggiatura at the end of the cadence. And Liszt was very attentive to 

such tiny delicacies, much more than his successors generally believed. When I examine such points, I often remember what Zoltán 

Gárdonyi mentioned several times, that we must finally accept that Liszt knew what he wanted, and he could also put it into notes. And 

of course this sentence may sound funny, but it contains a very serious warning. Liszt could write musical notation! This means that we 

who want to disseminate the master's works in the widest circle possible, and in the form that Liszt imagined and wrote down, must make 

sure that we do not inadvertently over-explain the text, that is to say we should not read into it anything that was not Liszt’s conception, 

but is only our own. 



- 9 - 

 

Liszt magyar szemmel – XXXV. szám – 2019. április  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 35 – April 2019 

(dr. Ónody Magdolna) 

„Rezgő levelű nyárfák alatt szerényen sorakoznak sűrűn egymás mellé a nádas házak; utczára néző végüket, meg az ereszek alját 
nemzetiszínű szalaggal végig futtatott, kék mezőkre festett tulipánok, rózsák, csillagok tarkítják, - melyeket egy-egy ügyesebb kezű házi 
festő pingált oda.” Így ír a múlt század végén Tetétlenről Zoltai Lajos.[1] 

A kastély, amelyhez a falu keleti részén 60 holdas park tartozott, 1841 óta volt a Zichy család tulajdonában. Gróf Zichy Ferenc vásárolta 

meg 300.000 forintért Comáromy György földesúrtól. Majd fiára, Lipótra szállt a birtok, tőle Sándorra, a Géza testvérbátyjára, s ez 

osztályozáskor jutott Zichy Géza tulajdonába. 

A kastélyt eredetileg a gazdatisztjének építtette Ferenc gróf az uradalmi építőmesterrel, magának csak két szobát rendeztetett be a sötét 

boltíves folyosó nyugati végén. A barokk stílű toldalékot Géza gróf építtette hozzá. 

A nagy ebédlő közepén hosszú asztal állt, körötte magas támlájú székekkel, a szoba keleti fala előtt hatalmas faragott szekrény. „Az ebédlő, 
melynek massív tölgyfa bútorai nagykárolyi iparos műhelyéből kerültek ki, egy művész tulajdonára vall” – írta Zoltai Lajos. Az általa 

készített rajzon látható a kastély abban a formában, ahogy 1944-ig állt, a nagy tölgyfa koronája, amelyet Liszt fának hívtunk, és a kápolna 

is, amelyet azóta lebontottak. Így ír róla: „A magasan kiemelkedő kerek halmon levő zömök épületet a Zichy család alakíttatta át családi 
kápolnává. Gróf Zichy Géza neje, Karátsonyi Melanie grófnő díszesen renováltatta Stornó Ferencz vázlata szerint; ugyancsak a grófnő 
értékes misemondó ruhákkal ajándékozta meg.” A parkban, közel a kastélyhoz, egy völgy által elválasztva látható egy nevezetes épület, az 

úgynevezett „Liszt ház”. A család vendégét, így Liszt Ferencet is ide helyezték el. Első alkalommal 1883 késő őszén vendégeskedett a 

kastélyban tanítványánál, a fiatal Zichy Gézánál, aki őt az év tavaszán kereste fel Berlinben és hívta meg birtokára. Kutassy János 

tudósítása szerint itt kapta a meghívást Zichy Géza testvérétől, Ernőtől, hogy vegyen részt a hosszúpályi plébániatemplom felszentelési 

ünnepségén. December 8-án az ünnepi misén Liszt Ferenc orgonált. 

„A hosszúpályi ünnepségek után Liszt Ferenc még néhány napig Zichy Géza vendége, majd Tetétlenből Erdélybe utazik.”[2] 

Második alkalommal 1884. november 1-től 17-ig vendégeskedett Tetétlenen Liszt Ferenc. A kabai állomásra érkezett, ahonnan a falu 

lakóinak díszkíséretével a tetétleni kastélyba hajtatott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Zoltai Lajos: „Tetétlen”, in: Karczag Vilmos kiad.: Album Gróf Zichy Géza 25 éves írói és művészi jubileuma alkalmára, Debrecen: Debreceni Ellenőr 

1891, 19-24. 

2. Kutassy János: „Liszt Ferenc a hosszúpályi római katolikus templomban”, Új Ember 1964, 17. sz.  

Kaba, vasútállomás / Kaba, railway station 
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„Az öreg úr minden reggel misét hallgatott a kápolnában. Azután sétát tett a parkban. Pedig fázott szegény a hűvös őszi reggelen az abbé 
reverendában. Nem volt meleg, őszhöz illő kabátja, csak egy nagy pokrócot hozott magával, amibe ha beleburkolta magát, kinevették az 
ilyenhez nem szokott falusiak.”[3] 

A Debrecen című napilap 1884. november 15-én hírül adta, hogy a mester november 10-én hangversenyt adott a kabai, tetétleni és földesi 

meghívottak előtt a kastélyban. A kabai lakosok egy babérkoszorúval kedveskedtek a Mesternek, melynek fehér selyem szalagján ez a 

felirat látható: „Liszt Ferencznek kabai tisztelői 10.XI.” 

Gróf Zichy Géza halála után a kastély a család szeniorjának, gróf Zichy Jánosnak a birtokába került. Tőle vásárolta meg Lilian Harvey 

350.000 pengőért a 450 holdas birtokot.[4] 

A kastélyt részben átépítették, az ebédlő bútorainak nyoma veszett. A kápolna erősen megrongálódott, lebontották 1971-ben. Harangja és 

a feszület a kabai katolikus templom udvarára került. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az aranyozott kegytárgyak már a harcok után eltűntek. A „Liszt ház”-ban először kocsma nyílt, majd az épületet irodává alakították át. 

Ennek a falán nincs emléktábla.  

A zongora, amelyen Liszt Ferenc hangversenyt adott a környék lakóinak, a soproni Liszt Ferenc Múzeumba került.[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zoltai i.m. 

4. Képes Hetilap, 1936. október 15, csütörtök, XI. 40 

5. A múzeum mai neve: Soproni Múzeum. A zongora Nagycenken a Széchenyi kastélyban van kiállítva.  

A kápolna / The chapel 

A Liszt-zongora / The Liszt Piano 
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(dr. Magdolna Ónody) 

“The houses with thatched roofs line up side by side under the aspen trees with trembling leaves; and their facades facing the street, as 
well as the bottoms of the eaves, are mottled with running ribbons with the colours of the national flag and tulips, roses and stars painted 
on blue fields, which have been done by a local painter with clever hands.” – this is how Lajos Zoltai wrote about Tetétlen at the end of 

the 19th century.[1] 

The chateau, which was originally surrounded by a 60-acre park in the eastern part of the village, had been in the property of the Zichy 

family since 1841. Count Ferenc Zichy had bought it from the landlord György Comáromy for 300,000 forints. After his death Lipót, his 

son, inherited the estate, then the next owner was Sándor, the brother of Géza Zichy, who took it over after a property sharing deal 

within the family. Following the intentions of Count Ferenc, the master builder of the domain originally built the chateau for the steward 

of estate, and the count had only two rooms furnished for him at the western end of the dark archway. The side wing in Baroque style 

was added later on the orders of Count Géza. 

In the middle of the large dining room, there was a long table with high-backed chairs, and a large carved cupboard in front of the eastern 

wall of the room. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The dining room, whose massive oak furniture came from the workshop of a cabinet-maker in Nagykároly, is worthy of an artist-owner” 

– Lajos Zoltai wrote. The drawing he made of the chateau presents it in the form as it stood until 1944, and also the top of the great oak 

tree which we called “the Liszt tree”, is there, as well as the chapel that has been pulled down since then. He writes about it as follows: 

“The massive building on the top of the hill that stands out high was rebuilt into a family chapel by the Zichy family. The spouse of Count 
Géza Zichy, Countess Melanie Karátsonyi, had it renovated upon the drafts by Ferencz Stornó in an ornamental style; and she also 
donated it valuable vestments for the celebration of mass.” In the park, near the chateau and separated by a valley, there is a famous 

building called “the Liszt House”. The guests of the family used to be accommodated here, and among them Ferenc Liszt was the most 

distinguished. He stayed here for the first time in the late autumn of 1883, as a guest of his pupil, the young Géza Zichy, who had visited 

him in the spring of the same year in Berlin, and had invited him to his estate. According to the report by János Kutassy, Liszt received 

here the invitation from Géza Zichy's brother, Ernő, to attend the consecration ceremony of the parish church in Hosszúpályi. On 

December 8th, Ferenc Liszt played the organ at the festive mass. “After the celebrations in Hosszúpályi, Ferenc Liszt remained as Géza 
Zichy’s guest for a couple of days more, and then he travelled to Transylvania from Tetétlen.”[2] 

 
1. Lajos Zoltai: „Tetétlen”, in: Vilmos Karczag ed.: Album Gróf Zichy Géza 25 éves írói és művészi jubileuma alkalmára [Album on the occasion of Géza 

Zichy's 25th Writer’s and Artistic Anniversary], Debrecen: Debreceni Ellenőr 1891, 19-24.  
2. János Kutassy: „Liszt Ferenc a hosszúpályi római katolikus templomban” [Ferenc Liszt int he Roman Catholic church of Hosszúpályi], Új Ember 1964, 

Nr. 17.  

A Zichy-hagyatékból / From Zichy’s estate 
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Liszt was a guest in Tetétlen for the second time from November 1st to 17th 1884. He arrived at the railway station in Kaba, from where he 

was driven to the chateau in Tetétlen with a cortège of the village residents. “The old gentleman attended mass every morning in the 

chapel. Then he took a walk in the park. Yet the poor man felt cold on the chilly autumn morning in the abbot’s cassock. He did not have 

a warm coat suitable for the autumn, he’d just brought a large blanket with him, and when he wrapped it around himself, he was laughed 

at by the villagers who were not used to such a thing.”[3] 

The newspaper Debrecen announced on November 15th 1884, that on November 10th the master had given a concert before the chateau's 

guests from the neighbouring villages of Kaba, Tetétlen and Földes. The ones invited from Kaba presented the Master with a laurel 

wreath, with this inscription on its white silk ribbon: “To Ferencz Liszt from admirers in Kaba 10.XI.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After the death of Count Zichy Géza, the chateau was taken over by the family's senior Count János Zichy. Lilian Harvey bought the 

whole 450 acre estate from him for 450,000 pengő in 1936.[4] 

The chateau was partly rebuilt, and the dining room furniture was lost. The chapel was severely damaged, and then demolished in 1971. 

Its bell and the crucifix were placed in the courtyard of the Catholic Church in Kaba. The gilded artefacts had already disappeared after 

the war. In the “Liszt House”, at first there was a pub and later the building was converted into an office. There is no plaque on its wall. 

The piano, on which Liszt gave a concert to the residents of the nearby area, was transported to the Liszt Ferenc Museum in Sopron.[5] 

 

 
3. Zoltai op. cit.  

4. Képes Hetilap, Thursday, October 15th 1936, XI. 40.  

5. Today: Sopron City Museum, exhibited in the Chateau Széchenyi in Nagycenk.  

A zongora, amelyen Liszt játszott / The piano, on which Liszt used to play 
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Les grands topoï du XIXe siècle et la musique de Franz Liszt, sous la direction de Márta Grabócz (Paris: Éditions Hermann, 2018) 

(Kaczmarczyk Adrienne) 

2001-ben összesen hat nemzetközi konferencia keretében emlékeztek meg Franciaországban és Belgiumban Liszt születésének 200. 

évfordulójáról. A Malou Haine és Nicolas Dufetel által szervezett három konferencia résztvevői Liszt és a francia kultúra sokrétű 

kapcsolatát vizsgálták Párizsban, Villecroze-ban és Brüsszelben.[1] A rennes-i, a dijoni és a strasbourg-i egyetem égisze alatt rendezett 

másik három konferencia szervezői „a francia Liszt”-tel szemben „az européer Liszt”-et állították tudományos tanácskozásuk fókuszába.[2] 

A strasbourg-i konferenciát az egyetem tanára, a Francia Becsületrend lovagi fokozatával 2018-ban kitüntetett Grabócz Márta szervezte. 

Célja az volt, hogy a Liszt-életmű kapcsán párbeszédet kezdeményezzen a 19. századi Európa szellemi kultúrájával foglalkozó 

szakemberek – jobbára muzikológusok, továbbá irodalomtörténészek és előadóművészek – között. Az elhangzott 25 előadás írott változata 

egy 430 oldalas, igényesen kivitelezett kötetben jelent meg A XIX. század nagy toposzai és Liszt Ferenc zenéje címmel. 

A gondolat, hogy valamely korszakot a szellemi kultúra egészét átható témák – toposzok – alapján értelmezzünk, önmagában véve nem 

újdonság. Konferenciatémaként előnye, hogy kedvez az interdiszciplinaritásnak, vagyis korunk egyik legjellemzőbb tudományos 

eszményének, ha tetszik: toposzának. Ami a romantikát illeti, Senancour már 1804-ben egy ilyen tárgymutatóval adta ki az Obermant, 

amely aztán az 1830-as évek Párizsában vált kultuszregénnyé. Az olyan fogalmak, mint az amour, ennui de la vie, inquiétude de l’âme, 
nature, ranz des vaches, religion, romantique, voyage [szerelem, életuntság, a lélek nyugtalansága, természet, alpesi pásztordal, vallás, 

romantikus, utazás] stb. a jelen tanulmánykötetnek is kulcsszavai, mivel ezek, mint a szerzők bizonyították, Liszt alkotói gondolkodásában 

is centrális szerepet játszottak. Az irodalmi toposzok kutatását történetesen épp a Lisztet is magával ragadó Oberman kapcsán 

kezdeményezte Béatrice Didier az 1960-as években.[3] A zenei toposzok vizsgálata és a zenei narratológia az 1980-as években indult meg 

Leonard Ratner nyomán.[4] Az új irányzat Daniel Charles, Eero Tarasti és Grabócz Márta munkásságának köszönhetően nőtte ki magát 

azóta önálló zenetudományi ágazattá. A Liszt-életmű vonatkozásában, mint a kötet szerzőinek hivatkozásaiból is kiderül, Grabócz 

szemiotikai, illetve narratológiai elemzései bírtak úttörő jelentőséggel.[5] 

Mint Béatrice Didier kimutatta, az Obermanban a fennkölt esztétikai kategóriájának új típusa, a folytonos hiányérzettel jellemezhető 

sublime négatif [negatív fennkölt] jelent meg. A konferenciakötetben közölt tanulmánya szerint a regényt ez tette vonzóvá Liszt 

nemzedéke számára, egyszersmind ez a toposz nyert zenei megfogalmazást a svájci Zarándokév Senancour-idézettel bevezetett két 

zongoradarabjában. A Vallée d’Obermann és a Mal du pays mindenesetre olyan kompozíciók, amelyek a strasbourg-i tematika apropóján 

más előadók figyelmét is magukra vonták. Michael Eisenberg a Vallée d’Obermannban a természet és a fennkölt toposzának 

reprezentánsát látja. Mélyelemzése feltárja a regény és a zongoramű közös gondolati hátterét, ugyanakkor rávilágít a két alkotó közötti 

alapvető különbségre: Eisenberg Didier-vel egyetértésben úgy látja, hogy Senancourral szemben Liszt, legalábbis az 1830-as évektől 

kezdve, minden élethelyzetben kreatív problémamegoldónak bizonyult. Mara Lacchè Liszt személyiségének szintén ezt a vonását – a 

világfájdalom elutasítását, a folytonos megújulás képességét és az önképzés igényét – kiemelve vont párhuzamot a zeneszerző–

előadóművész és hőse, Faust között.  

A zenei jelentést kutatva többen is vizsgálták az Harmonies poétiques et religieuses című ciklus darabjait. A Vallée d’Obermann és a De 
profundis, psaume instrumental mellett Grabócz Márta is az Harmonies-ciklusból választott darabokat a mal du siècle két típusának 

bemutatására. Mint megállapítja, „a század betegsége” világi és vallásos köntösben egyaránt jelentkezett; míg az előbbivel főként az ún. 

emigráns irodalomban (Senancour, Chateaubriand: René), addig az utóbbival a royalista–katolikus írók munkáiban (Lamartine, 

Lamennais) találkozhatunk. Lisztet – véli Grabócz – e modern életérzés zenei kifejezésének vágya ösztönözte annak az új stílusnak a 

megteremtésére, amely aztán szétválaszthatatlanul összeforrt a nevével. Panu Heimonen az Invocationt vetette alá (hagyományos) 

formatani és szemiotikai analízisnek. Célja azoknak a romantikus toposzoknak és az „isteni” (divine) azon szimbólumainak megragadása 

volt, amelyek révén retorikai és narratológiai szempontból a darab a ciklus kiindulópontjává válhatott. Olivia Sham a Pensée des morts és 

1835-ös első változatát összehasonlítva amellett érvelt, hogy a két változat megítélésekor a zongora változását is számításba kell vennünk. 

A hangszer fontosságára hívta fel a figyelmet Nathalie Hérold is, aki szerint a szemantikai vizsgálatok során indokolt a hangszínt is 

számításba venni. A Funérailles, az Andante lagrimoso és az Orage kapcsán arra mutatott rá, hogy Liszt modernitása a forma és a textúra 

sajátosságain kívül az általa megteremtett zongorahangzásban is megmutatkozott. A hangszín szerepe különösen fontos az egzotikus 

toposzok esetében. Sandra Myers Brown a spanyol karakter kifejezési eszközeit tekintette át a Manuel García tollából származó és a maga 

korában rendkívül népszerű dal, a Contrabandista liszti feldolgozásában. A különféle médiumok eltérő kifejezési lehetőségeit, valamint az 

ábrázolás módozatait (ekphrasis versus reprezentáció) tanulmányozta Siglind Bruhn a Penseroso [Gondolkodó] toposza kapcsán. Az egyes 

korok különféle értelmezéseit Michelangelo és Rodin szobrai, a Milton-óda és a Händel-megzenésítés, William Blake, Thoms Cole képei 

és Liszt zongoraműve, valamint Mistral verse és Iris Szeghy zenéje segítségével mutatja be. Bruhnhoz hasonlóan az „ut pictura poesis” 

kérdésköre érdekli Laurence Le Diagon-Jacquint is, aki A hunok csatája kapcsán Kaulbach és Liszt alkotásának kifejezőerejét vetette össze. 

Míg Kaulbach freskójában illusztratív célú műalkotást lát, addig a szimfonikus költeményt a kereszténység történelmi értékében mélyen 

hívő alkotó vallomásának értékeli. 

 
1. A konferencia anyaga: Liszt et la France: Musique, culture et société dans l’Europe du XIXe siècle, sous la direction de M. Haine et N. Dufetel en 

collaboration avec Dana Gooley et Jonathan Kregor (J. Vrin, 2012). 

2. A három egyetemi konferencia közös címe: „Franz Liszt: Miroir d’une société européenne en évolution”. 

3. B. Didier: L’Imaginaire chez Senancour, 2 vol. (Paris: J. Corti, 1966 / Slatkine, 2011). 

4. L. Ratner: Classic Music (New York: Schirmer, 1980). 

5. Grabócz M.: Morphologie des œuvres pour piano de F. Liszt (Budapest: MTA, 1987 / Paris: Kimé, 1996), ill. ugyanő: Musique, narrativité, signification 

(Paris: L’Harmattan, 2009). 
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A konferenciakötet fontos hozadéka a Liszt nőalakjairól, illetve a témától elválaszthatatlan műfajról, a dalról szóló tanulmányok sora. 

Mint a szerzők megállapítják, Liszt női portréinak általános jellemzője a gyengédség. Az egyetlen kivétel Loreley, akinek személyiségét 

François-Gildas Tual Eichendorff és Heine költeménye, valamint Clara Schumann, Johanna Kinkel és Liszt dala alapján interpretálja. 

Lisztnek a Heine-verssel egyenrangú, Marie d’Agoult-nak címzett dala, mint Tual kimutatja, egy egyszerre kegyetlen és elbűvölő nő 

portréja. A ciklusértelmezés lehetősége foglalkoztatja Małgorzata Gamratot és Megan McCartyt. A Három Petrarca-szonett esetében egy 

közvetlen, érzéki olasz, míg a Szerelmi álmok (3 notturno) esetében egy távolságtartó, elvontabb német női arckép bontakozik ki Gamrat 

lelki szemei előtt, aki amellett érvel, hogy a két kis ciklus együttesen alkot egy egészet. McCarty a Victor Hugo-megzenésítéseket 

vizsgálva arra következtet, hogy a Gesammelte Lieder 4. füzeteként 1860-ban kiadott 2. változat (Comment disaient-ils, Oh! quand je dors, 

S’il est un charmant gazon, Enfant, si j’étais roi) esetében Liszt azért cserélte fel az 1–2. dal sorrendjét és azért hagyta el az 5–6. dalt (La 

tombe et la rose, Gastibelza), hogy egy narratíva és zenei kompozíció szempontjából összefüggő kis ciklust hozzon létre. Nakahara Yusuke 

Gretchen portréjának kialakulását kíséri nyomon a korai szimfóniavázlatok és a végleges változat zenei rokonait figyelembevételével. 

Szerinte Liszt az ártatlanság toposzával összefüggésben értelmezi Goethe nőalakját, Zerlina, valamint Fidelio/Leonóra rokonát látva benne. 

Grégoire Caux az idős Liszt női portréit veszi sorra. Megállapítása szerint a női szenteket a zeneszerző többnyire valamilyen egyházi 

énekkel jellemzi, míg a világi nőalakok portréit rendszerint finom ecsetvonásokkal, mintegy nosztalgikus emlékképnek festi meg. 

A Liszt személyiségében alapvetőnek látott kreatív problémamegoldás képességére hoz példát írásában François Decarsin. Egy eddig kevés 

figyelemre méltatott, 1836-os zongoradarabot vizsgál, a Mal du pays-hez hasonlóan alpesi pásztordallamra alapozott Fantaisie romantique 

sur deux mélodies suisses-t, amelyben a kompozíciós megoldás eredetiségére hívja fel a figyelmet. Decarsin szerint Liszt azzal, hogy 

felfedezte az alpesi ranz des vaches sajátos motivikai struktúráját és gazdag harmonizációs lehetőségeit, a beethoveni hagyaték nyomasztó 

terhe alól talált esztétikailag érvényes kiutat. Ugyancsak a klasszikus örökség terhétől sikerült megszabadulnia Lisztnek – állítja Bruno 

Moysan –, amikor felfedezte magának a 19. századi áriák és együttesek jellegzetes többszakaszos formáját (solita forma). Moysan kimutatja, 

hogy ez az olasz operában kedvelt szkéma Lisztnek nem csak számos zongorafantázia, hanem a weimari szimfonikus művek 

nagyformájának létrehozásában is ihlettel szolgált. A klasszikus nagyforma megújítása, mint ismeretes, Liszt egyik legfontosabb 

hozzájárulása az európai zene történetéhez. Decarsinhez hasonlóan Jean-Paul Olive is úgy látja, hogy ezen a téren Lisztnek sokat 

köszönhet Schoenberg. Carl Dahlhaus nyomdokain haladva Olive a H-moll szonáta és a Kamaraszimfónia közötti párhuzamot világítja 

meg.[6] A 20. század első felében Schoenberg dodekafón elképzelése mellett a természetben is felfedezett, aranymetszésen alapuló formáló 

elv is nagy hatást gyakorolt a közgondolkodásra. Albert van der Schoot tanulmányából kiderül, hogy az Adolf Zeising által 1854-ben leírt 

matematikai szabályosság felkeltette ugyan Liszt érdeklődését, de formáló elvként a zeneszerző végül nem alkalmazta azt. A H-moll 

szonáta recepcióját vizsgálta Daniela Tsekova is, de nem a zeneszerzők, hanem az előadók részéről. 9 orosz és 5 amerikai interpretáció 

összehasonlítása nyomán megállapította, hogy a romantikus iskolát képviselő Horowitz után egy kiegyensúlyozottabb, túlzásoktól mentes 

előadásmód vált jellemzővé mind az orosz (Richter, Gilelsz), mind az amerikai (Bolet, Fleisher) iskolában. A legfiatalabb generáció 

(Berman, Pletnyev, Blet) előadásmódján viszont változó mértékben, de mindkét korábbi generáció hatása kimutatható. Szintén a H-moll 

szonáta, valamint az Esz-dúr zongoraverseny inspirálta Kazimierz Morski írását, amelyben a szerző a formai töredezettség kapcsán 

felmerülő, az interpretátor által megválaszolandó kérdésekkel foglalkozik. A H-moll szonáta bevezetését (1–32. ütem) harmóniai, illetve 

tonális szempontból a Faust-szimfónia kezdőütemeivel hozza összefüggésbe tanulmányában Szász Tibor. Feltételezése szerint a két 

alkotást nem csak egymáshoz fűzik rokon szálak, hanem Maria Pavlovna, weimari nagyhercegné Es hat geflammt című dalához is. 

Szerinte a dal liszti átiratát bevezető ütemekben ugyanaz a harmóniai ötlet fedezhető fel, mint a két főműben. Ehhez járul még, hogy a 

szonáta középrészének (Andante sostenuto) hátterében szerinte szintén egy Maria Pavlovna tollából származó dal áll, nevezetesen az, 

amelyet Liszt a 4., ún. Stern-Consolationban dolgozott fel. Míg a tanulmányírók általában a liszti inspiráció forrásának felkutatásán 

fáradoznak, addig Bertrand Ott Liszt alkotói attitűdjét próbálja megragadni. Gaston Bachelard, francia filozófus 1943-as elméletére[7]

támaszkodva úgy véli, hogy ez nem más, mint a légnemű tér, illetve az azzal azonos szárnyaló fantázia. Filozófiai ihletésű írást közölt a 

tanulmánykötetben Claudia Colombati is, aki a Liszt-zenében gyakori „heroikus fenség” esztétikai kategóriája mögött a klasszikus német 

filozófia, mindenekelőtt Hegel eposzértelmezésének hatását fedezi föl. A konferenciakötet legátfogóbb tanulmánya Constantin Florosnak 

köszönhető. Liszt programzenéjét Floros történelmi távlatba helyezi, amelynek szélső pontjait Beethoven, illetve Mahler képviselik. A 

zene és a nyelv szemantikai jellegét összehasonlítva számba veszi a zenei jelentést konkretizáló eszközöket (citátumok, retorikai figurák, 

karakterisztikus motívumok, akusztikus szimbólumok), végül áttekinti a weimari szimfonikus művekben megjelenő 19. századi 

toposzokat. Miközben a „zenei szimbólumnyelv” vizsgálata kapcsán a szemiotikai megközelítés mellett hangsúlyozza a filológiai és a 

hagyományos teoretikai módszerek szükségességét, az olvasó előtt felfedi a teljes körű – ideális – elemzéshez vezető utat.  

 
 

6. Vö. C. Dahlhaus: „Liszt, Schönberg und die große Form: Das Prinzip der Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit”, Die Musikforschung 41 (1988), 202–213. 

7. G. Bachelard: L’Air et les songes: essai sur l’imagination du mouvement (Paris: J. Corti, 1943, 171990). 
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Les grands topoï du XIXe siècle et la musique de Franz Liszt, sous la direction de Márta Grabócz (Paris: Éditions Hermann, 2018) 
(Adrienne Kaczmarczyk) 

A total of six international conferences were held in France and Belgium in 2011 in commemoration of the 200th anniversary of Liszt’s 
birth. The participants of the three conferences organized by Malou Haine and Nicolas Dufetel studied the multiple relations between 
Liszt and French culture in Paris, Villecroze and Brussels.[1] However, the organizers of the other three conferences, held under the 
auspices of the universities of Rennes, Dijon and Strasbourg, put the “European Liszt” in the focus of their scientific discussion, in contrast 
to the “French Liszt”.[2] The conference in Strasbourg was organized by Márta Grabócz, who later received the Knight’s degree of the 
French National Order of the Legion of Honour in 2018. The aim of the conference was to initiate a dialogue – in connection with Liszt’s 
oeuvre – among professionals specializing in the spiritual culture of the 19th century, chiefly musicologists, literary historians and 
performers. The written versions of the 25 lectures were published in a 430-page, well-presented volume with the title: The great topoi of 
the 19th century and Franz Liszt’s music. 

The idea of interpreting an era on the basis of topics that pervade the spiritual culture as a whole – i.e. topoi – is not a novelty in itself. As 
a conference theme, the advantage is that it favours interdisciplinarity, one of the most characteristic scientific ideals of our time, which is 
a topos itself. As far as romanticism is concerned, Senancour already published Obermann with such a subject index in 1804, which then 
became a cult novel in the Paris of the 1830s. Notions such as amour, ennui de la vie, inquiétude de l’âme, nature, ranz des vaches, 
religion, romantique, voyage [love, boredom of life, uneasiness of the soul, nature, alpine pastoral, religion, romanticism, travel] etc. are 
also keywords of the present volume, because, as the authors have demonstrated, they played a central role in Liszt’s creative thinking as 
well. The research of literary topoi was by the way initiated by Béatrice Didier in the 1960s, precisely in connection with Obermann, 
which had also captivated Liszt.[3] The examination of musical topoi and musical narratology then began in the 1980s following Leonard 
Ratner.[4] Thanks to the work of Daniel Charles, Eero Tarasti and Márta Grabócz, the new direction has grown into an independent 
branch of musicology since then. As for the Liszt-oeuvre, as the authors of the volume also point it out, the semiotic and narratology 
analyses by Grabócz have been of pioneering importance.[5] 

 

1. The material of the conference: Liszt et la France: Musique, culture et société dans l’Europe du XIXe siècle, sous la direction de M. Haine et N. Dufetel 
en collaboration avec Dana Gooley et Jonathan Kregor (J. Vrin, 2012). 

2. The common title of the three university conferences: “Franz Liszt: Miroir d’une société européenne en évolution”. 
3. B. Didier: L’Imaginaire chez Senancour, 2 vol. (Paris: J. Corti, 1966 / Slatkine, 2011). 
4. L. Ratner: Classic Music (New York: Schirmer, 1980). 
5. Grabócz M.: Morphologie des œuvres pour piano de F. Liszt (Budapest: MTA, 1987 / Paris: Kimé, 1996), and Grabócz M.: Musique, narrativité, 

signification (Paris: L’Harmattan, 2009).  
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As Béatrice Didier has demonstrated, a new type of the aesthetic category of the sublime appeared in Obermann, namely sublime négatif 
[negative sublime], which can be characterized by the constant feeling of its absence. According to her study published in the conference 
book, this made the novel so appealing to the generation of Liszt, and at the same time, this topos was given a musical phrasing in the two 
piano pieces of the Swiss Année de pèlerinage (Year of pilgrimage) introduced by a quotation from Senancour. In any case, Vallée 
d’Obermann and Mal du pays are compositions that have attracted the attention of other performers as well, apropos the Strasbourg 
conference themes. Michael Eisenberg considers Vallée d’Obermann as a representative of the topoi of nature and the sublime. His deep 
analysis reveals the common intellectual background of the novel and the piano piece, and at the same time highlights the fundamental 
difference between the two – the writer and the composer. In agreement with Didier, Eisenberg believes that unlike Senancour, Liszt 
proved to be a creative problem solver in all life situations, at least from the 1830s onwards. Mara Lacchè also pointed out this 
characteristic of Liszt’s personality – the rejection of world weariness (Weltschmerz), the ability of continuous revival and the demand for 
self-instruction – demonstrating a parallel between the composer-performer and his hero, Faust. 

In search of the musical meaning, several authors have investigated the pieces of the Harmonies poétiques et religieuses cycle. In addition 
to Vallée d’Obermann and De profundis, psaume instrumental, Márta Grabócz also selected pieces from the Harmonies cycle to 
demonstrate the two types of mal du siècle. As she points out, “the disease of the century” occurred in both a secular and a religious guise; 
while the former mainly appeared in the so-called emigrant literature (Senancour, Chateaubriand: René), the latter can be discovered in 
the works of Royalist-Catholic authors (Lamartine, Lamennais). Liszt – Grabócz believes – was inspired by the desire of musically 
expressing this modern sense of life, which made him create and establish the new style that later would become inseparably united with 
his name. Panu Heimonen subjected Invocation to a (traditional) formative and semiotic analysis. His aim was to grasp the romantic topoi 
and those symbols of the “divine”, which enabled the piece to become the starting point of the cycle from a rhetorical and narratological 
point of view. Comparing the Pensée des morts and its first version from 1835, Olivia Sham argued that we should consider the change of 
the piano as well when judging the two versions. Nathalie Hérold also drew attention to the importance of the instrument, arguing that it 
would be appropriate to also take the tone into account in the course of semantic studies. In connection with Funérailles, Andante 
lagrimoso and Orage, she pointed out that Liszt’s modernity, apart from peculiarities of form and texture, was also manifested in the piano 
sound he had created. The role of tone is particularly important in case of exotic topoi. Sandra Myers Brown reviewed the means of 
expression of Spanish character in Liszt’s arrangement of Contrabandista, an extremely popular song in its time, with words written by 
Manuel García. Siglind Bruhn studied the diverse opportunities of expression of the different media, as well as the methods of depiction 
(ekphrasis versus representation) in connection with the topos of Penseroso [The thinker]. She presents the diverse interpretations of 
different ages with the help of Michelangelo’s and Rodin’s sculptures, Milton’s ode and Handel’s music, the paintings by William Blake 
and Thomas Cole versus Liszt’s piano work, and Mistral’s poem and Iris Szeghy’s music. Similarly to Bruhn, the topic of “ut pictura poesis” 
is also in the focus of Laurence Le Diagon-Jacquin’s interest, who compared the expressive power of Kaulbach and Liszt in connection 
with The Battle of the Huns. While he perceives a work of art for illustrative purposes in Kaulbach’s fresco, he appreciates the symphonic 
poem as the confession of a composer who deeply believes in the historical value of Christianity. 

An important contribution of the conference book is the series of studies on Liszt’s female figures and the genre inseparable from the 
theme: the song. As the authors point out, the general feature of Liszt’s female portraits is tenderness. The only exception is Loreley, 
whose personality is interpreted by François-Gildas Tual through Eichendorff’s and Heine’s poems, and through songs by Clara 
Schumann, Johanna Kinkel and Liszt. Liszt’s song, dedicated to Marie d’Agoult, which is equal in rank to Heine’s poem, is a portrait of a 
woman at the same time cruel and fascinating, as Tual demonstrates in his study. The possibility of a cyclic interpretation is in the focus of 
Małgorzata Gamrat and Megan McCarty. There is a direct, sensual Italian female portrait in the case of the Three Petrarch Sonnets, while 
a distant, more abstract German one in the case of Love Dreams (3 notturno) unfolding before Gamrat’s spiritual eyes, who argues that the 
two small cycles together form a whole. McCarty, examining the Victor Hugo-arrangements, concludes that in the case of the second 
version (Comment disaient-ils, Oh! quand je dors, S’il est un charmant gazon, Enfant, si j’étais roi) published in 1860 as the 4th part of 
Gesammelte Lieder, Liszt exchanged the order of the first two songs, and left out the 5th and 6th song (La tombe et la rose, Gastibelza) in 
order to create a small cycle that would be coherent from the point of view of musical composition and narrative. Yusuke Nakahara 
follows the development of Gretchen’s portrait, taking into account the musical kinship of the early symphony sketches and the final 
version. In his view, Liszt interprets Goethe’s female figure in connection with the topos of innocence, perceiving in her the kinship of 
Zerlina and Fidelio/Leonora. Grégoire Caux examines the female portraits of the ageing Liszt one by one. His statement is that the 
composer usually characterizes female saints with some kind of hymn; while he depicts the portraits of secular female figures typically 
with fine brushstrokes, anything up to a nostalgic memory. 

François Decarsin adduces in his paper an example of the creative problem solving capacity, which he considers fundamental to Liszt’s 
personality. He examines a piano piece from 1836 that has drawn little notice so far, Fantaisie romantique sur deux mélodies suisses, 
which is based on an alpine pastoral, similarly to Mal du pays, and draws attention to the originality of the compositional solution. 
According to Decarsin, by discovering the peculiar motivic structure and rich possibilities of harmonization in the alpine ranz des vaches, 
Liszt found an aesthetically valid way out of the overwhelming burden of the Beethovenian legacy. He also managed to get rid of the 
burden of the classical heritage – as Bruno Moysan states – when he discovered for himself the typical multi-stage form of 19th century 
arias and ensembles (solita forma). Moysan demonstrates that this scheme, very much liked in Italian operas, served as an inspiration for 
Liszt not only in the composition of several piano fantasies, but also in the creation of the grand form of the Weimar symphonic works. 
Renewing the classical grand form is, as it is well known, one of Liszt’s most important contributions to the history of European music. 
Similarly to Decarsin, Jean-Paul Olive also believes that Schoenberg has a lot to thank to Liszt in this field. In the footsteps of Carl 
Dahlhaus, Olive highlights the parallel between the Sonata in B minor and the Chamber Symphony.[6] 

 

6. Comp. C. Dahlhaus: “Liszt, Schönberg und die große Form: Das Prinzip der Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit”, Die Musikforschung 41 (1988),  
202–213. 
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In the first half of the 20th century, in addition to Schoenberg’s dodecaphonic concept, the principle of golden ratio formation, also 

discovered in nature, had a major impact on public thinking as well. From the study by Albert van der Schoot it turns out that even 

though the mathematical regularity described by Adolf Zeising in 1854 did attract Liszt’s interest, eventually the composer did not use it 

as a forming principle. Daniela Tsekova also examined the reception of the Sonata in B minor, but not on the part of composers, but 

performers. After comparing 9 Russian and 5 American interpretations, she found that after Horowitz, who represented the romantic 

school, a more balanced, non-exaggerated performance style became characteristic of both the Russian (Richter, Gilels) and the American 

(Bolet, Fleisher) schools. However, the performance of the youngest generation (Berman, Pletniev, Blet) is influenced, though in varying 

measure, by both earlier generations. The Sonata in B minor and the Piano Concerto in E-flat Major inspired Kazimierz Morski’s study as 

well, in which the author discusses the questions raised by formal fragmentation and needing to be answered by the performer. The study 

by Tibor Szász highlights the correlation between the introduction of the Sonata in B minor (bars 1–32) and the opening bars of the Faust 

Symphony from the aspects of harmony and tone. He assumes that the two works are not only related to each other, but also to the song 

Es hat geflammt by Maria Pavlovna, the Grand Duchess of Weimar. He believes that the same harmonic idea can be discovered in the 

opening bars of Liszt’s transcription of the song, as in the two main works. In addition, there is another song composed by Maria Pavlovna 

in the background of the middle part of the sonata (Andante sostenuto), the author continues, and it is the one that Liszt arranged in the 

4th and so-called Stern-Consolation. While the authors usually labour on finding the source of Liszt’s inspiration, Bertrand Ott tries to 

grasp his creative attitude. Based on the theory of the French philosopher Gaston Bachelard from 1943,[7] he believes that this is nothing 

more than aerial space or what is equivalent, soaring fantasy. Claudia Colombati’s study is another philosophically inspired study in the 

conference book, in which she reveals the impact of classical German philosophy’s – and above all Hegel’s – interpretation of epic poems 

behind the aesthetic category of “heroic majesty”, which frequently appears in Liszt’s music. The most comprehensive study in the 

conference book is by Constantin Floros. He positions Liszt’s programme music in a historical perspective, where the two extremes are 

Beethoven and Mahler. Comparing the semantic nature of music and language, he enumerates the means of concretizing the musical 

meaning (citations, rhetorical figures, characteristic motives, acoustic symbols), and finally reviews the 19th-century topoi that appear in 

the Weimar symphonic works. While emphasizing the necessity of philological and traditional theoretical methods in addition to a 

semiotic approach in connection with studying the “musical symbol language”, he reveals to the reader the way towards a complete – and 

ideal – analysis. 

 
7. G. Bachelard: L’Air et les songes: essai sur l’imagination du mouvement (Paris: J. Corti, 1943, 171990). 

 

 

A közelmúltban hunyt el Audrey Ellison, angol testvértársaságunk, a British Liszt Society egykori titkára és hírlevelének szerkesztője, aki 

mindig különös érdeklődést mutatott a magyar zenekultúra és a magyar Liszt Ferenc Társaság iránt. Életpályájáról a British Liszt Society 

nemrég leköszönt elnöke, Elgin Ronayne állított össze lapunk számára összefoglalást. Az eredeti angol cikk teljes szövegét közöljük, 

magyar olvasóinknak kissé tömörebb verziót nyújtunk. 

Audrey Ellison 

(1928-2018) 

Audrey úgy marad meg mindazok emlékezetében, akik csak ismerték, hogy minden vállalkozásában nagy lelkesedése és határtalan 

energiája volt. Legtöbben fáradhatatlan támogatóként ismertük őt a különböző Liszt Társaságokban és más zenei társaságokban, emellett 

pedig saját művész-ügynöksége is volt, amelyet az 1990-es évek elején fiatal tehetségek támogatására hozott létre, akiket nagy szeretettel 

bátorított. A londoni Liszt Társasághoz már mintegy 20 évvel korábban csatlakozott, 1986-tól 1992-ig titkára is volt. Ekkoriban a társaság 

anyagi gondokkal küzdött, Audrey segítségével azonban sikerült fennmaradnia. Aki bármely társaság titkára volt, jól tudja, hogy ez 

mennyi időt emészt fel, Audrey azonban 1989 és 1997 között magára vállalta a negyedévenkénti hírleveleket is, amelyekben Liszt-

műveket tartalmazó koncertekre és új felvételekre hívta fel a figyelmet. Ezen felül csatlakozott a Beethoven Társasághoz és a Chopin 

Társasághoz is, és fontos szerepet játszott a Nemzetközi Ernst Bloch Társaság újjáélesztésében. Kevesen tudtuk, hogy egy teljesen más 

területen már kiteljesedett és mozgalmas pálya állt mögötte, de 62 éves korában, amikor legtöbben már a nyugdíjba vonulást fontolgatják, 

ő még tele volt energiával és ambícióval. 

Joan Audrey Ellison a cumbriai Workingtonban született 1928. március 16-án, s már a helyi középiskolában megmutatkozott a Tudomány 

és a Zene iránti szeretete, amely aztán egész életében elkísérte. 1945-től a Queen Elizabeth College hallgatója lett a Londoni Egyetemen, 

ahol mikrobiológiából és táplálkozás-tudományból doktorált. Később ugyanitt tanársegédként oktatott, közben mikrobiológiai kutatásokat 

folytatott. 1952 nyári hónapjait az Oslói Egyetemen töltötte, ahol nyelveket, zenét és humán földrajzot tanult. Különösen érdekelte a 

skandináv konyha, amelyről publikációja, A Nagy Skandináv Szakácskönyv tanúskodik. 1954-ben ment férjhez, lánya zongoratanár, fia 

kémikus lett.  
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1956 és 1980 között számos cikket írt élelmiszerekről, rádióműsorokban beszélt 

az egészséges táplálkozásról. Különféle tisztségeket viselt táplálkozástudományi 

társaságoknál, sőt ő lett a Királyi Egészség Társaság első női titkára is. 1982-ben 

azonban gyökeres változásra határozta el magát: másik nagy szerelmének, a 

klasszikus zenének kívánta szentelni teljes figyelmét. Mint mindig, most is 

teljesen elmélyült új világában, élvezte az ezzel járó utazásokat, különösen 

kedvelt úticélja volt Magyarország, ahol sok új barátot szerzett. Amikor már 

javában nyolcvanas éveiben járt, még mindig csodálatra méltó energiával 

látogatta az ügynöksége által patronált fiatal művészek hangversenyeit, 

jelenlétével bátorította őket.[1] 2017 körül egészsége hanyatlani kezdett, 

kénytelen volt visszavonulni. 90. születésnapja után pár héttel gondozási 

otthonba vonult, ahol egyik kedvenc együttese, a Londoni Adventista Kórus 

meglepetés-koncertet adott tiszteletére. Békésen, gyermekeivel az oldalán érte a 

halál 2018. június 14-én. Testét a tudománynak ajánlotta fel, amelynek 

fejlődésében mindenkor hitt és hozzá is járult.  

 
1. Ügynöke volt például a kiváló magyar zongoraművésznek, Farkas Gábornak is.  

[A Szerk.] 

 

 

 

 

Audrey Ellison 

1928 – 2018 

 

Audrey will be remembered by all who knew her as a person of great enthusiasm and apparent boundless energy for whatever project she 

was undertaking. Known to most of us in the various Liszt Societies as a tireless supporter of music societies in which she was active, she 

also ran her own international artist’ agency, which she set up in the early 1990s helping to nurture young talent with encouragement 

and a great deal of kindness. She had joined the Liszt Society in London some 20 years earlier acting as its secretary from 1986 until 1992. 

It was a time when the society was financially under-funded and Audrey certainly helped to keep it afloat. Anyone who has been 

secretary to a society will know what a time-consuming job it is, but Audrey also took on the quarterly Newsletter from 1989 – 1997, 

which involved checking on future public concerts including works by Liszt, as well as new recordings and alerting our members to them. 

On top of all that, she joined the Beethoven and Chopin Societies and was instrumental in reviving the International Ernst Bloch Society, 

which had fallen on hard times. Very few of us knew that she had already had a full and busy career behind her in a completely different 

field, but at 62, at a time when most people would be considering retirement, she was still full of energy and ambition.  

Born in Workington Cumbria on March 16th 1928, Joan Audrey Ellison attended the local Grammar School where she discovered her love 

of Science and Music, which remained with her for the rest of her life. On leaving school in 1945, Audrey took up a place at Queen 

Elizabeth College (now part of Kings College) at the University of London to study for a degree in Microbiology and Food Science. Her 

first job after graduating with an upper second was running the microbiological department of a firm of analytical and consulting 

chemists. In 1950 she moved back to Queen Elizabeth College as an assistant lecturer and demonstrator of food science, continuing her 

research in microbiological techniques as well as teaching home economics to undergraduates. She spent the summer months of 1952 at 

the University of Oslo in Norway, studying languages, music and human geography, developing a great love of Scandinavia in general and 

their cuisine in particular, eventually putting her knowledge of it to good use by editing The Great Scandinavian Cook Book. 

In the summer of 1954 Audrey married Donald Ellison, a barrister-at-law. They had two children – a daughter, Lucy, born in 1956 and a 

son, Anthony, born in 1959. Both children became schoolteachers – Lucy teaching the piano and Anthony chemistry. Audrey spent her 

married life living in Fulham, west London, but went back to visit her roots in Cumbria as often as possible. 
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One would have thought that Audrey’s life was more than full, but during the years 1956 to 1980 she became a freelance author writing 

many articles on food. She was also interviewed on several radio programmes for advice on healthy eating. In 1966 she was appointed 

information officer and consultant at the Norway Food Centre in London and six years later Head of Nutrition at the Flour Advisory 

Bureau in Belgravia, a post she held until 1978. She had always been especially interested in bread, its nutritional value and how it was 

made, dating back to her childhood days in Workington, where her parents ran a bakery. In December 1979 Audrey joined The Royal 

Society of Health and was soon promoted to be its first female secretary. However, by the end of 1982 she decided she wanted a complete 

change and to give her second great love, classical music, for which she had found little time up till then, her undivided attention. As 

always, she immersed herself fully in this new world, enjoyed the travel it involved especially to Eastern Europe, where Hungary was her 

favourite destination, and to the new friends she acquired on the way. When she was already well up in her eighties, we all admired her 

energy as she attended the concerts of most of the young musicians she was promoting through her concert agency, her presence assuring  

themof her support, even if it meant going out most evenings. However, in 2017 her health began to fail and she was forced to retire. 

Early in 2018 liver cancer was diagnosed, she just managed to celebrate her 90th birthday but a few weeks later she went into a care home 

where a surprise concert was arranged for her, given by one of her favourite ensembles The London Adventist Chorale with its conductor 

Ken Burton. She died peacefully on the 14th of June, with her children by her side. There was no funeral as, true to her fundamental 

belief in supporting scientific progress whenever possible, she had decided to give her body to science.  

Elgin Ronayne 

(Former Chair of the Liszt Society, London) 

 

Szabó Ferenc János: 

[1]

 

2016 tavaszán, a Zeneakadémia oratórium- és daltörténet kurzusának 

oktatójaként volt alkalmam először megismerkedni verebi Végh János 

kompozícióival. A félév derekán megrendezett tanszaki koncertünk egyik 

legnagyobb élményt nyújtó felfedezése volt Végh János öt dala, amelyek 

elhangozhattak Molnár Anna, Tatai Nóra és Vida Anikó előadásában. A Liszt 

Ferenc Társaság vezetőségének segítségével 2016 nyarán felvettem a 

kapcsolatot Végh Péterrel, aki örömmel fogadta érdeklődésemet, különböző, 

Végh Jánosra vonatkozó írásokat és listákat küldött postán,[2] és elkezdtünk 

egyeztetni egy Végh János műveiből összeállítandó koncertről, azonban a 2016 

karácsonya előtt küldött levelemre már nem érkezett válasz: a Végh-család 

utolsó, a zeneszerző Végh Jánossal még foglalkozó tagja 2016 végén elhunyt. 

Verebi Végh Jánosról igen keveset őrzött meg a magyar zenetörténeti 

emlékezet. Leginkább a Liszt-kutatás tartja őt számon, mint Liszt Ferenc 

zeneakadémiai kollégáját, a Zeneakadémia egykori alelnökét, illetve Liszt 

bravúros, időskori Valse de Concert című átirata (LW A318, R. 263, 1882–

1883) forrásának zeneszerzőjét. Végh Lisztről írott visszaemlékezése az 1929-

ben indult Muzsika folyóirat első számában jelent meg Liszt Végh-hez írott 

húsz levelének szövegközreadásával együtt,[3] majd a folyóirat második 

évfolyamában fia, Végh Gyula[4] közreadta Liszt 1861–1862-es naplóját, mely 

Végh János hagyatékában maradt fenn[5]. Legány Dezső Liszt budapesti éveire 

fókuszáló könyveiből a Liszt és Végh János kapcsolatára vonatkozó tények 

részletesen megismerhetők.[6] A Liszt Társaság 2011-ben látogatást tett 

Vereben, Rozsnyay Judit erről szóló, fényképekkel illusztrált beszámolója a 

Liszt magyar szemmel 15. füzetében jelent meg.[7] 

Alanyi jogon azonban Végh János alig képezte eddig tárgyát a zenetörténeti 

kutatásoknak. A verebi Végh család történetét Lipthay Endre tárta fel és 

publikálta – Végh Péter támogatásával – 2009-ben.[8] Lipthay Végh Jánosról alapvetően kétféle forrásból ír: egyrészt levéltári 

dokumentumok – levelezés, anyakönyvek –, másrészt Végh Gyula írásos visszaemlékezései alapján. Munkájában összegezte a kétezres 

évek végén tudható információkat, abban a reményben, hogy ezzel alapot szolgáltathat majdani, a család jelentősebb tagjainak életét 

vizsgáló részletesebb, mélyreható kutatásokhoz. Lipthayt megelőzően mindössze Barna Péter és Szabó Balázs foglalkozott Végh Jánossal, a 

székesfehérvári Szent István Király Múzeumban őrzött verebi – vagy legalábbis annak tulajdonított[9] – provenienciájú kottagyűjtemény 

kapcsán. Mindezek fényében egyenesen meglepő, – s egyben örömteli – hogy létezik egy olyan CD, amelyen Végh János kompozíciói 

hallhatók.[10] 
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Ifjabb verebi Végh János halálának centenáriuma (2018) új lendületet adott a vele kapcsolatos kutatásoknak. Domokos Zsuzsanna Végh 

János zeneakadémiai tevékenységéről,[11] míg Szabó Balázs a verebi Végh-család Székesfehérvárott őrzött kottagyűjteményéről publikált 

tanulmányt.[12] A centenárium alkalmából több városban is sor került Végh János – nagyrészt kéziratban fennmaradt[13] – műveiből 

összeállított hangversenyekre,[14] melyeken e tanulmány szerzője előadóművészi közreműködése mellett beszélt is a zeneszerzőről és az 

elhangzó művekről. Az ehhez elvégzett kutatómunka ráadásul máris túllépett a zenetörténet határain: a Végh-szakirodalom feldolgozása 

során derült fény Balló Ede egy, a budapesti Semmelweis Orvostörténeti Múzeum gyűjteményében őrzött rejtélyes fotográfiája („Pénteki 

vacsoratársaság”, 1895, életkép) kontextusára: a képen Végh János fia, Végh Gyula is látható fiatalkori barátai, többek között Buttykay 

Ákos zeneszerző és maga Balló Ede társaságában, Rembrandt Tulp doktor anatómiája című festményének alakjai képében.[15] E tanulmány 

egyszerre az eddigi ismereteink rövid összefoglalása, a centenáriumi év eseményeinek és publikációinak szemlézése, valamint a 

centenárium alkalmából megrendezett emlékhangversenyekhez kapcsolódó kutatás eredményeinek bemutatása. 

 

Végh János családja és tanulmányai 

A verebi Végh-család már a 18-19. század fordulóján fontos művészetpártoló tevékenységet végzett: Végh (II.) Ignác (1763–1820) verebi 

rezidenciáján állandó, 18-20 fős zenekar működött.[16] A család házi zongoratanítója és zeneszerzője Fusz János (1777–1819) volt, aki több 

művét is a Végh-család tagjainak dedikálta.[17] Ő tanította Végh (II.) Ignác fiát, Végh (III.) Ignácot (1789–1842) is, akit kora egyik jelentős 

fuvolistájának tartottak.[18] Ebben az időben felmerült az is, hogy Ludwig van Beethoven ellátogasson Verebre, azonban ő végül csak 

Martonvásárra utazott el.[19] A verebi kastélyhoz színházépület is tartozott, s itt került sor 1805. április 1-jén A varázsfuvola első 

magyarországi előadására.[20] Csermák Antal több ízben is vendégeskedett Vereben az 1820-as években, a legenda szerint időnként 

bezárták egy szobába, hogy figyelmét az alkoholfogyasztás helyett a zeneszerzésre összpontosíthassa.[21] Vereben írt műveinek kéziratait 

ifj. verebi Végh János később a Nemzeti Zenede könyvtárának ajándékozta.[22] 

Végh (III.) Ignác unokája, ifjabb Végh János tehát zenekedvelő arisztokrata családba született, gyermekkorában a zene állandó vendég volt 

a házban. Édesapja idősebb verebi Végh János (1817–1918), édesanyja nemeskéri Tomsics Zsófia (1818–1887) volt.[23] Az 1862–1863-as 

tanévben érettségizett a pesti piarista főgimnáziumban.[24] Zongoratanára Thern Károly, zeneszerzés-tanára Mosonyi Mihály volt.[25] Már 

fiatalon komponált, ráadásul sokat: legkorábbi fennmaradt kompozíciói 18 éves korából, 1863-ból származnak, s mivel eleinte opusz-

számokat is adott műveinek[26] – op. 1-es műve egy csellóra és zongorára komponált Románc –, tudjuk, hogy 1863-ban legalább 18 

zeneművet írt. Ugyanebben az évben nyilvános hangversenyen is megszólalt egy műve, a három zongorára, 12 kézre komponált 

Conversation (op. 18), Kiss Irén, Stuller Helén, Melczer Sarolta, Mutschenbacher Viktor, Thern Károly és Siposs Antal előadásában.[27] 

1864-ben maga Végh János is koncertpódiumra lépett. Március 6-án Beethoven egyik Leonóra-nyitányának két zongorára, nyolc kézre írt 

átiratát gróf Bethlen Pálné, báró Eötvös Józsefné és Eötvös Jolánka „báróhölgy” társaságában adták elő egy, az alföldi szegénysorban élő 

emberek javára tartott jótékonysági hangversenyen.[28] December 4-én pedig Stocker Istvánnal két zongorán szólaltatták meg Chopin  

e-moll zongoraversenyének második és harmadik tételét.[29] Még egy jótékonysági hangversenyfellépésről van tudomásunk ebből az 

időszakból: 1867. december 14-én Végh János és testvére, István Székesfehérvárott adtak jótékonysági hangversenyt – édesapjuk, id. Végh 

János szervezésében – egy leégett templom újjáépítési pénzalapjának javára.[30] 

1864 és 1868 között írt német nyelvű dalaiból tizenkettőt sorozatba rendezett, és nyomtatásban is közreadott 1869-ben.[31] A Zwölf Lieder 

nem egységes dalciklus, különböző költők szövegeire írott dalok sorozata. A költők közül nem mindnek a nevét árulja el a címlap, 

azonban a néhány felfedett név között ismerteket találunk: Heine, Byron, Geibel, Lenau, Mirza Schaffy (Friedrich Martin von Bodenstedt) 

és Tennyson költeményei igényes válogatásról árulkodnak. A kötet záródalát, a Tennyson szövegére írt „Brich, brich, o Meer” kezdetű 

balladát a zeneszerző barátjának, Pulszky Ágostnak dedikálta.[32] Az ugyanebben az időben keletkezett, kiadatlan Fragen című dal 

szövegíróját nem ismerjük, ugyanakkor fontos biográfiai dokumentuma Végh János életének: a dal első, még dedikáció nélküli 

megfogalmazása 1864-ből származik (OSZK, Ms.mus.2180). A második, 1866-ban papírra vetett kézirat (SzIKM 1265) viszont már 

tartalmaz egy hangjegyek mögé rejtett ajánlást: a „Mademoiselle [A] de [B]” minden bizonnyal Bezerédj Angéla nevére utal. 

Végh János 1869. március 30-án, a budapesti belvárosi templomban vette feleségül Bezerédj Angélát, akivel távoli, nem vér szerinti 

rokonságban állott.[33] Az esküvőn Deák Ferenc és Zichy Antal voltak a násznagyok.[34] Bezerédj Angéla művelt, tevékeny asszony volt. 

Zeneszerző ismerőseiknek – feltehetőleg, de egyelőre nem bizonyíthatóan férjének is – kottamásolóként is segített, erről árulkodik 

Mihalovich Ödön egy neki szóló humoros dedikációja: „Frau von Végh, der liebenswürdigsten u. geschicktesten Copistin, in dankbarer 
Verehrung der unliebenswürdigste und ungeschickteste Componist. Budapest, im Februar 1879.”[35] Mintegy 20 évvel túlélte férjét, s idős 

korában is eljárt hangversenyekre fiával, Végh Gyulával.[36] 

Lipthay Endre feltételezése szerint az anyósával nem igazán harmonikus kapcsolatot ápoló Angéla beszélte rá Végh Jánost, hogy 

költözzenek el a verebi családi kúriáról Pestre,[37] talán ennek köszönhető Végh János zenei pályájának kibontakozása. Végh ugyanis 1870 

előtt többnyire a 19. századi értelemben vett szalon számára komponált kisebb apparátusú, házimuzsika keretén belül előadható műveket: 

dalokat zongora- vagy kamarazenei kísérettel, illetve egytételes zongorás kamarazenei kompozíciókat. Nagyobb apparátusú és – viszonylag 

– hosszabb időtartamú művei nem nyilvános előadásra szánt darabok: a Mikulás indulója című „tréfa énekkel” (SzIKM 1336),[38] valamint 

A fehér egér című egyfelvonásos „víg dalmű” (SzIKM 1320).[39] Utóbbi bár szólistákat és énekkart is foglalkoztat, zenekara mindössze egy 

vonósnégyesből, zongorából, fuvolából és harmóniumból áll. A kéziratban a zongora és a vonósnégyes kétzongorás letét szerinti 

notációval van lejegyezve, ez is házi használatra utal. Első komolyabb igényű – bár még mindig csak közepes előadói apparátust, 

énekhangot, két zongorát és vonóstriót igénylő – műve, a Weihnachtskantate (SzIKM 1267) 1871-ben, már Pesten keletkezett. A két 

időszak viszonylatában a minőség és a mennyiség aránya is jellemző: Végh 1870 előtt jóval több művet komponált, mint a későbbi 

években, azonban 1870 utáni kompozíciói nagyobb igényű zeneművek. 
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Nem tudjuk pontosan, mikor költözött Végh János és családja Pestre. 1870-ben született első gyermekük, Gyula, s 1871-ben halt meg 

Angéla édesapja, Bezerédj László.[40] 1872-ben Végh már Budapesten lépett fel jótékonysági koncerten, feltehetőleg ekkor ismerkedett 

össze Liszt Ferenccel: 1872. március 21-én a Vigadóban a Magyar Gazdasszonyok Egyesületének leányárvaháza javára tartott jótékonysági 

hangversenyen mindketten zongoráztak. Végh János Schubert, Schumann, Robert Franz, és gróf Széchényi Imre gróf dalainak 

előadásában működött közre Semsey Jenőné Csáky Irma grófnő partnereként, míg Liszt saját művei mellett Beethoven, Mihalovich, és 

Ábrányi Kornél műveit játszotta.[41] A rákövetkező évben, Végh már többedmagával együtt látogatta meg Lisztet Weimarban, a Christus 
oratórium bemutatója alkalmából.[42] 

 

Végh János és Richard Wagner – német nyelvű dalok 

Végh zeneműveinek tanúsága szerint ugyanakkor Végh zeneszerzői gondolkodására nem Liszt gyakorolta az első komolyabb, 

stílusformáló erővel bíró hatást. 1870 előtti kompozícióinak zenei nyelve leginkább Schubert, Schumann és Mendelssohn hatásáról 

árulkodik, azonban az 1860-as és 1870-es évek fordulóján hirtelen új hangot üt meg Végh János. 1868-ban keletkezett Dir! című dala 

(Zwölf Lieder, no. 9) tartalmilag és zeneileg is párhuzamba állítható a Tannhäuser címszereplőjének „Dir töne Lob” kezdetű monológjával: 

Végh – szintén tenorhangra komponált – dala két részből áll, az elsőben áhitatos hangvétellel szólítja meg Istent („Dir, o Gott!, weih’ ich 

meinen Sinn…”), míg az elsővel motivikus kapcsolatban álló második rész elején a szerelmet dicsőíti („Dir, o Lieb’! weih’ ich Lied und 

Herz…”). Bár nem tudjuk dokumentumokkal alátámasztani, de egyáltalán nem kizárható, hogy Végh ekkor már ismerte Wagner 

Tannhäuserét, amit a pesti német színház már 1862-ben színpadra állított.[43] A Dir!  szövegíróját nem ismerjük, a nyomtatott kotta 

tartalomjegyzékében mindössze egy zárójelbe tett V. betű áll – lehetséges, hogy a betű magát a zeneszerzőt rejti? 

A Wagner-hatás még inkább tetten érhető Végh Am Abend című dalában (1871, SzIKM 1287). Nem tudjuk, hogy ismerte-e Végh János a 
Wesendonck-dalokat, de a nyugodt alapkarakterű, lassan, de folyamatosan építkező dal hátterében ezt vélhetjük felfedezni. A rendkívül 
rövid, alig félperces, de annál szenvedélyesebb Heimkehr című dalban (1873, SzIKM 1301) pedig mintha Liszt Vergiftet sind meine Lieder 
című dala vegyülne Wagneri harmóniákkal. Az 1871–1873 között keletkezett Sechs Gesänge (Pest: Táborszky & Parsch, C 57.) és az 1876-
ban publikált Sechs Gedichte (Wien: J. Gutmann, No. 22.) sajátos zenei világában még egyszerre találkozhatunk Mendelssohn, Schumann 
és Wagner stílusával. E két kinyomtatott dalfüzet olyannyira fontos volt Végh Jánosnak, hogy Liszt Ferencnek is ajándékozott belőlük  
egy-egy példányt.[44] 

Végh János műdalainak túlnyomó része német nyelvű, s a német dalirodalom Schubert, Schumann és Mendelssohn által képviselt irányát 
követi, Wagner hatásával fűszerezve. Nem meglepő tehát, hogy a Zenészeti Lapok kritikusa bár elismerte a dalok zenei értékét, de egyre 
erőteljesebben bírálta Végh-et azért, mert nem komponál magyar költők szövegeire dalokat.[45] Nem azt várták a zeneszerzőtől, hogy 
magyar stílusú műdalokat komponáljon, hanem hogy kozmopolita zenei stílusát magyar szövegű művekben is alkalmazza. Végh életműve 
ugyanakkor arról árulkodik, hogy szerzője otthonosabban érezte magát, ha német nyelven komponált műzenét. Mégis, talán az 1873-as 
dalfüzet bírálataira reagálva született 1875-ben a Tompa Mihály versét feldolgozó Fent és alant című oratóriuma, mely többször is 
elhangzott nyilvánosan Végh életében. 

Végh János legjobb barátaival, Apponyi Alberttel és Mihalovich Ödönnel együtt részt vett a Der Ring des Nibelungen 1876-os bayreuth-i 
bemutatóján.[46] Nem tudjuk, hogy vajon ennek hatása állhat-e amögött, hogy Végh 1876 és 1880 között – jelenlegi adataink szerint – nem 
írt új kompozíciót. Ha volt is köze ez utóbbinak a Ring-élményhez, Végh semmi esetre sem fordult el Wagnertől: 1882-ben a Parsifal 
ősbemutatóján ismét jelen volt Bayreuth-ban.[47] 

 
Végh János és Liszt Ferenc – zongoraművek négy, hat és nyolc kézre 

Lehetséges ugyanakkor, hogy a jogi pálya vonta őt el egy rövidebb időre a komponálástól. Jogász szaktudásának különösen nagy hasznát 
vette, amikor 1880-tól a Zeneakadémia igazgatótanácsának tagja, valamint 1881-től a Zeneakadémia alelnöke volt.[48] Liszt közvetlen 
helyetteseként az ő feladata volt a minisztériummal való kommunikáció, új tanszakok beindítása, az új alapszabályzat megalkotása, 
ezekben Liszt rendszeresen levélben instruálta őt.[49] Kulcsfontosságú időszak volt ez a Zeneakadémia történetében: az 1879-ben új 
épületbe költözött akadémia ekkor vált valódi, egyre szélesebb képzési spektrummal rendelkező felsőoktatási intézménnyé. Végh 
érdemeit a Zeneakadémia 50 éves jubileuma idején is felemlegették: „Mikor mindig több és több tanszak és a szervezet kérdéseinek 
végleges megoldása vált égetővé, Verebi Végh János zenei tudása, puritán jelleme, adminisztratív képessége és szivós akarata jött Liszt 
Ferenc lángelméjének segitségére; az ő nevéhez füződik a nagy arányokhoz való közeledés nehéz feladatának sikeres elvégzése.”[50] 

Adminisztratív tevékenységével párhuzamosan újra komponálni kezdett: híresebb átiratai – Liszt: Dante szimfónia (1880, Lipcse: 
Breitkopf, 13368) és Grand Galop chomatique[51] nyolc kézre, Hans von Bülow: Király-induló (1881, München: Aibl) nyolc kézre – mellett 
ekkor keletkezett a később Liszt által átdolgozott első négykezes keringő-szvitje (Suite en Forme de Valse), valamint a Bartalus István által 
szerkesztett Magyar zeneköltők kiállítási albumában is megjelent egy zongoradarabja Feladvány és változatok címmel. Matrimonium 
című, vegyeskarra írott kórusműve (SzIKM 1317) elhangzott a Zeneakadémia 1886. május 24-i nyilvános énekkari hangversenyén.[52] 

Az 1870-es évek második felétől kezdődően Liszt Ferenccel is szorosabbra fűződött a kapcsolata. Liszt többször megfordult Végh Jánosék 
budapesti lakásán, de Végh is meghívást kapott a Liszt által rendezett estélyekre.[53] Egy ilyen alkalommal, 1878. január 20-án Liszt 
szalonjában, a Liszt-Egylet Haynald Lajos tiszteletére adott matinéján szólalt meg a Tompa Mihály szövegére írt Fent és alant.[54] Maga 
Liszt „szokásos négykezes társai” között említi Véghet és Mihalovich-ot egy, Carolyne Sayn-Wittgensteinnek írott levelében.[55] 1879-ben 
a Christus oratórium „Három királyok indulója” tételét Mihalovich, Végh és Liszt együtt, hat kézzel adták elő Liszt lakásán.[56] Báró Eötvös 
Józsefné estélyén Liszt, Mihalovich, Végh és báró Eötvös Józsefné játszották el Hans von Bülow Király-indulóját Végh nyolckezes 
átiratában.[57] 
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Ismert, hogy Liszt megkérte Végh Jánost, hogy a Csárdás macabre-ből is készítsen négy- vagy nyolckezes átiratot. Végh János így írt Liszt 
művéről: „[a Csárdás macabre] tulajdonképeni fő czélja – a mester kijelentése szerint – az lett volna, hogy Hanslick Ede, a hires bécsi 
zenebíráló, a ki köztudomás szerint nem volt barátja sem Lisztnek sem Wagnernek – boszankodjék [sic]! Szerencsére a kézirat csak kézirat 
maradt és a mester nem érte el azt, amit akart; (ezt nem annyira Hanslicknak, mint a mester zeneszerzői hírnevének érdekében tartom 
szerencsének!).”[58] Bár elsőre úgy tűnhet, hogy Végh nem tartotta sikerült kompozíciónak a Csárdás macabre-t, az idézet másként is 
értelmezhető: Végh János Liszt művét nem egyszerűen nem tartotta jónak, hanem inkább alkalmi, a zenekritikusok felé irányuló, 
személyeskedő kompozíciónak ítélte, s ezért nem tartotta Liszt életművéhez méltónak – ugyanakkor a Liszt által kért átiratot elkészítette.[59]  

Liszt és Végh nemcsak négykezesezni járnak össze, 1883-ban például Liszt invitálására együtt nézték meg Boito Mefistofele című 
operájának előadását a Nemzeti Színházban.[60] Végh Liszt legszorosabb baráti köréhez tartozhatott Budapesten: amellett, hogy 
rendszeresen összejártak kártyázni,[61] az 1880-as évek első felében szinte minden alkalommal, mikor Liszt Budapestre érkezett vagy 
Budapestről elutazott, Végh is jelen volt a pályaudvaron.[62] Így volt ez 1886. március 11-én este is, mikor Liszt Thomán István 
hangversenyéről egyenesen a pályaudvarra ment, s ott tanítványai és budapesti barátai búcsúvacsorát rögtönöztek számára, nem sejtvén, 
hogy utoljára látják a mesterüket.[63] 

Végh és Mihalovich Ödön a Zeneakadémia, illetve a magyar kultuszminisztérium képviseletében jelen volt Liszt temetésén Bayreuth-ban.[64] 
Mihalovich három további zeneművész társaságában a koporsó gyásztakarójának szegélyét tartotta, míg Végh a koporsó után haladó 
kíséret első sorában foglalt helyet.[65] Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszterhez írott beszámolójukból tudjuk, hogy 
Mihalovich-csal együtt már ekkor felvetették Cosima Wagner számára, hogy Liszt hamvait Magyarországon kellene elhelyezni, amitől 
látszólag Cosima sem zárkózott el.[66] 
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Végh János Liszt halála után még egy évig viselte a Zeneakadémia alelnöki tisztségét, az 1886–1887-es tanév végeztével lemondott 

alelnöki állásáról és igazgatótanácsi tagságáról.[67] Döntése nyilván nem volt független Liszt halálától, ugyanakkor nem jelenthető ki 

egyértelműen, hogy csak emiatt fejezte volna be zeneakadémiai működését. Vele együtt mondott le igazgatói állásáról Erkel Ferenc, s 

kettejük távozása egybeesett a Zeneakadémia és az Országos Színésziskola összevonásával.[68] Az új intézmény élére Mihalovich Ödönt,  

a Színésziskola eddigi igazgatóját nevezték ki.[69] Lehetséges, hogy Végh nem érezte szükségesnek jelenlétét az új szerkezetű 

intézményben. 

Végh zeneakadémiai munkásságát távozásakor a budapesti sajtó is méltatta: „Ő létesitette a magánének, az orgona s karének a hegedü- s 

gordonka-főtanszakokat, s igy ez idő alatt a legőszintébb törekvéssel és minden hátsó gondolat nélkül iparkodott zenei életünket 

fejleszteni s előbbre vinni.”[70] Zeneakadémiai kollégái díszes albummal köszöntek el tőle,[71] Ferenc József pedig a zeneakadémia körül 

alelnöki minőségében szerzett érdemeiért a harmadosztályú vaskorona renddel tüntette ki.[72] Végh búcsúzásakor reményét fejezte ki 

abban, hogy „még igen sokszor lesz alkalma a tanári kar buzgó törekvéseinek szép gyümölcseit itt is és másutt is élvezhetni.”[73] Ennek 

megfelelően 1887 után sem szakította meg a kapcsolatot a Zeneakadémiával, még 1901-ben is „az Akadémia állandó, hüséges látogatói” 

között említik feleségével együtt.[74] 

Feltűnhet, hogy Végh János legszívesebben nem egyedül, hanem kollégáival – leggyakrabban Liszttel és Mihalovich-csal – együtt ült a 

zongorához, és sok eredeti művet és átiratot is készített több előadó által megszólaltatott egy, vagy több zongorára. Az 1863-ban 

bemutatott 12-kezes Conversation, illetve annak négykezes átirata nyitotta ezt a sort, amibe később a Liszt- és Bülow-művek négy- illetve 

nyolckezes átiratai, valamint saját négykezes művei csatlakoztak. Mennyiségük okán műjegyzékében külön csoportot alkothatnak e 

kompozíciók. Az explicit szalon- vagy házimuzsikai műfajnak számító négy- és többkezes zongoraművek jól illusztrálják egyrészt a 

zeneszerző fiának visszaemlékezését, mely szerint bár édesapja jól zongorázott, de a nyilvánosságot nem kereste: „Nem szerette a 

nyilvánosságot, a szereplést; semmi ambiciója nem volt a sikerre, sem a közpályán, sem a társadalmi életben, de még a művészetben 

sem.”[75] Másrészt viszont arra a jelenségre is felhívják a figyelmet, hogy a hangrögzítés elterjedése előtti korban az átiratok voltak a 

nagyobb előadói apparátust igénylő művek legfontosabb médiumai. Ismert például, hogy egy alkalommal Liszt Ferencnél vendégeskedve 

Végh János és Mihalovich Ödön négykezesben adták elő Mihalovich A sellő című szimfonikus költeményét.[76] Végh János négykezesezés 

iránti előszeretetét tekintve nem csodálkozhatunk azon, hogy Liszt 1878 februárjában Véghnek és feleségének dedikálta a szimfonikus 

költemények négykezes kiadásának második kötetét.[77] 

Végh négykezes művei közül kiemelkedik a két keringő-szvit (Suite en Forme de Valse), melyek nyomtatásban is megjelentek (1882, 

Harmónia, H. 50, illetve 1898, Rózsavölgyi, R. & Co. 2575). Az elsőnek több változatát is ismerjük: egyrészt fennmaradt az 1881-re datált 

kézirat (SzIKM 1298),[78] melyben jelentős eltéréseket találunk a nyomtatott formához képest. Másrészt ismerjük Liszt Ferenc szóló 

zongora koncert-átiratát 1883-ból.[79] Ismert, hogy Liszt lelkesedett az eredeti négykezes kompozícióért, melynek a szerző által Lisztnek 

dedikált kottája fennmaradt a budapesti Liszt-hagyaték részeként (jelzete: LH 5971). Így írt 1883. november 2-án Weimarból Végh-nek: 

„Az Ön Suite en forme de Valse-ja egyike a legkiválóbb és legbájosabb műveknek, telve szerencsés, jóízlésű ötletekkel, semmiből sincs 

benne túlságos sok, vagy kelleténél kevesebb. Játszottam itt magam többször és játszottam jeles pianistákkal: a terjesztése magától 

értetődőleg, folytatódni fog, még Amerikában is, mert az Ön Suite-je megérdemli, hogy mindenütt előadják és megtapsolják.”[80]  

A rákövetkező évben, 1884. március 16-án Liszt növendékei, Krivácsy Ilona és Krautwald Jozefa szólaltatták meg a szvitet egy 

zeneakadémiai növendékhangversenyen, majd 1886. március 2-án újra megszólalt a szvit, ezúttal Lina Schmalhausen és August Stradal 

előadásában, egy a Zenetanárok Egyletének javára adott növendékhangversenyen.[81] 

Liszt lelkesedése különösen annak fényében feltűnő, hogy átiratában amúgy jelentősen belenyúlt az eredeti műbe. Nemcsak átrendezte a 

formai egységeket, de a zenei nyelvet, főleg a romantikus harmóniavilágot saját időskori stílusához közelítette. Amikor August Stradal 

előjátszotta az átiratot Lisztnek, Végh alig ismert rá saját eredeti kompozíciójára.[82] Az 1898-ban megjelent második keringő-szvit 

zeneileg, ha lehet, még felül is múlja az elsőt.[83] Bár formájának burjánzása kissé túlzónak tűnhet, az átvezetésekben és a különböző típusú 

keringőkben megtapasztalható zenei lelemény lenyűgöző. A darab során mintha különböző stíluskorszakok keringőit hallanánk a 

neoklasszikus menüett paródiától kezdve egészen a Rózsalovagot, vagy akár Ravel La Valse-át megelőlegező szecessziós keringőforgatagig. 

 

Főállású bíró és mellékállású zeneszerző – vonós kamarazene és zongoraművek 

1886–1887-ben épült fel az ausztriai Aussee-ben a család villája.[84] Az épület napjainkban is Végh nevét viseli (Altaussee, Villa Vegh), 

vendégfogadóként üzemel. Végh Gyula visszaemlékezései szerint édesapja leginkább itt szerette tölteni szabadidejét.[85] Itt készült az a 

privátfénykép is, melyen Végh János családja és barátai – többek között gyermekei, Gyula és Ilona, valamint Mihalovich Ödön, báró 

Clemens von Franckenstein zeneszerző, gróf Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök és felesége, Apponyi Albert gróf és Mihalovich 

Antal horvát bán – láthatók.[86] Szintén Végh Gyulától tudjuk, hogy Végh János és Apponyi Albert olyan jó viszonyban voltak egymással, 

hogy sajátos módon, visszafelé írt szavakkal leveleztek, így keletkezett az alábbi, a zeneszerző által időskorában is fejből idézett mondat: 

„Essua őcsid lyeh loh lluh ráb unyoszi őse” – azaz: „Aussee dicső hely, hol hull bár iszonyu eső.”[87] Végh komponált is Aussee-ben, itt 

keletkezett többek között az 1. vonósnégyes négykezes átirata (LFZE Ms.mus.681.) és a 2. vonósnégyes. (LFZE Ms.mus.209.) 

Végh János zeneakadémiai működésének befejezése után szakmai tevékenységét elsősorban a jogi pályára fókuszálta. Jogász életművét 

nem ismerjük, mindössze annyit tudunk, hogy jelentős karriert futott be bíróként: még zeneakadémiai működése idején, 1885-ben 

léptette elő Ferenc József budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéki bíróból a budapesti ítélőtábla pótbírájává, majd 1897-ben a Kúria 

bírójává nevezte ki.[88] Ugyanakkor jelen maradt a budapesti zeneéletben is. Több zenei társaságnak is vezetőségi tagja volt: 1890-ben a 

Műbarátok köre zenészeti bizottságának állandó szakértői közé,[89] 1899-ben a budapesti Kamarazene-Egyesület igazgatóságába,[90] majd  

– Mihalovich Ödönnel együtt – az 1899-ben megalakuló Uránia magyar tudományos színház zeneművészeti szakosztályának társelnökévé, 
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s többedmagával együtt az 1901-es első magyar zenész-kongresszus díszelnökévé is megválasztották.[91] Jó kapcsolatot ápolt Gustav 

Mahlerrel annak budapesti éveiben (1888–1891): Mahler Mihalovich Ödönhöz írott leveleiben több alkalommal is üdvözölte Végh Jánost 

és családját, érdeklődött hogylétük felől.[92] Szintén a budapesti zeneélettel való kapcsolatát illusztrálja, hogy 1911-ben „Dr. Kodály 

Zoltánné ő nagyságának” ajánlotta A 115. zsoltár című kompozícióját. (LFZE Ms.mus.343.) Ez utóbbi azon kevés Végh-kompozíció közé 

tartozik, melyek ősbemutató-dátumát ismerjük: A 115. zsoltár 1916. május 12-én hangzott el először a Zeneakadémián, a Budapesti Ének- 

és Zenekaregyesület előadásában, Lichtenberg Emil vezényletével.[93] 

A Vereb és Budapest, valamint a bírói és zeneszerzői hivatás által képviselt kettős életvitel Végh 1887 utáni kompozícióiban is 

megfigyelhető: fiatalkori éveihez hasonlóan ismét írt otthoni, zártkörű előadásra szánt műveket, de a hangversenypódium számára is 

komponált. Előbbi kategóriába tartozik két gyermekszimfóniája, melyeknek címadása – különösen a második „Grosse Symphonie Nr. 2. 

für kleine Leute” – és hangnemei (E-dúr és Fisz-dúr) egyszerre fakasztják mosolyra és késztetik elismerésre a kéziratok tanulmányozóját. 

A két szimfóniában ugyanis az igényesen megírt, feltehetőleg Végh képességeire szabott, gazdagon szerkesztett zongoraszólam mellett 

gyermekhangszerek – kereplő, metallofon, kakukk és más madarak hangját utánzó játékhangszerek, játéktrombita, triangulum, kisdob, 

cintányér és más zajkeltő eszközök – szólalnak meg. Az első, háromtételes szimfónia sajnos csak töredékesen (SzIKM 1337), a második 

azonban teljes egészében fennmaradt (SzIKM 1349). Utóbbinak kottáját végigtanulmányozva szinte megjelenik szemünk előtt a vidám 

családi együttlét, melynek végén a fiatalabb és idősebb hangszeresek még dalra is fakadnak. 

Az intim, házi előadásra szánt művek műfaji ellentétét képezi Végh János az 1890-es években kibontakozó vonós kamarazenéje. Bár 

korábban is írt vonósnégyeseket, a „no. 1.” jelzést az 1899-ben komponált D-dúr kvartett kapta (LFZE, Ms.mus.688). A Hubay Jenőnek 

dedikált, nyomtatásban is megjelent Esz-dúr hegedű-zongora szonátát (Rózsavölgyi, R. & Co. 2672) Hubay és Szendy Árpád mutatták be 

1899. március 21-én. A kritika igen elismerően szólt róla: „A hegedü-zongora szonáta, melyet ma hallottunk, ritka komoly, gyönyörü 

munka. Messze elkerüli a sablont, minden taktusán meglátni, hogy nagyizlésü müvészember rótta együvé szerettel, mügonddal, tudással. 

Klasszikusak a mü formái, teljesen modernek a részletei, kivált a briliáns zongoratétel [értsd: zongoraszólam], melyet Szendy Árpád 

játszott előkelően, müvésziesen, kongeniális magaslaton Hubay hegedüjátékával.”[94] A lassútételben, akárcsak a második keringő-szvit 

esetében, újra anakronisztikus – valószínűleg látens – Richard Strauss-párhuzamokra figyelhetünk fel: a tétel végén mintha az ezüstrózsa 

átadásának akkordváltásait hallanánk csengeni a zongora szólamában. A mű fogadtatását mutatja, hogy sikerét évekkel később Merkler 

Andor is kiemelte egy kritikájában.[95] 

A fent említett no. 1-es D-dúr vonósnégyes 1900. január 29-én hangzott el először a Hubay-Popper kvartett előadásában.[96] A második, 

háromtételes F-dúr vonósnégyest (LFZE Ms.mus.209.) pedig 1905. december 3-án hallhatta először a közönség, ezúttal a Kemény-Schiffer 

vonósnégyes játszott. Végh ismét sikert aratott vonósnégyes-komponistaként: „Előkelő, komoly, finoman szőtt kompozició, egy 

nagytudásu, igazi müvésznek gonddal, szeretettel és őszinte érzéssel megalkotott munkája. Invenció tekintetében kimagaslik a szkerzó 

[sic] helyét pótoló szerenád, meglepő az ellenpontozati virtuózitás az andante változataiban. A jelen volt szerzőt lelkesen ünnepelte a 

közönség.”[97] 

Az érett zeneszerző hangversenysikereinek sorába illeszkedik a három zongoraetűd, mely a Rózsavölgyinél jelent meg három füzetben (R. 

& Co. 2901–2–3). Pontos keletkezési idejüket nem ismerjük. A Major Ervinnél olvasható 1896-as dátum talán a keletkezésükre utalhat, 

ugyanakkor a recenziók alapján maguk a kották csak 1902-ben jelentek meg.[98] Thomán István 1902. márciusi koncertjén nagy sikerrel 

szólaltatta meg az egyik etűdöt, melyről Merkler Andor így írt: „Konczertelőadásra rendkivülien alkalmas darabot ismertünk meg ebben a 

sok tudással s a hangszernek alapos ismeretével megirt kompoziczióban. Olyan nagy hatással játszotta Thomán ezt az etüd-öt, hogy a riadó 

tapsokra meg is kellett neki azt ismételni.”[99] Merkler a koncertet követően hosszú recenziót írt a három etűdről, technikailag Chopin és 

Liszt etűdjei mellé állítva őket.[100] Egyúttal név szerint Emil von Sauer, Eugen d’Albert, Ferruccio Busoni, Moritz Rosenthal és Dohnányi 

Ernő figyelmébe is ajánlotta azokat, mint „hálás konczert-darabokat”, mert „a technikai bravur mellett, melyet a virtuóz ezeknek az 

előadásában kifejthet, megragad bennünket az invenczió frissesége, a gondolatok eredetisége is.” Valóban, Végh János e-moll szext-etűdje, 

F-dúr oktáv-etűdje és toccataszerű b-moll etűdje a ma ismert koncertetűd-repertoárból talán Dohnányi op. 28-as koncertetűdjeivel 

állítható párba. 

Végh János: Hegedű-zongora szonáta – a III. tétel vége 
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A művek zongoratechnikai igényességéről szólva Merkler hangsúlyozza, hogy „illusztris szerzőjük a zongora billentyüinek is feltétlen ura. 

Kevés ember ismeri a zongorázás technikájának minden csinját-binját annyira, mint ő. Meglátszik ez minden ütemén, minden passage-án. 

A technikai nehézségek daczára, amelyekkel az etüdök telitvék, még sem képez azoknak a betanulása megoldhatatlan feladatot, mert 

kézben fekszik minden futama, minden akkordja. Ilyen tökéletes formában csak olyan ember irhat, aki maga is virtuoza a hangszernek.” 

Végh zongorázásáról árulkodik a kéziratban maradt Desz-dúr Tanulmány is, melyet szerzője csak bal kézre komponált (SzIKM 1270). 

Ennek megtanulása és előadása során hasonló benyomásra tehetünk szert, mint amit Merkler a három etűd kapcsán leírt: a darab technikai 

igényei nagyok, de nem leküzdhetetlenek. Mindezek talán segítik megérteni Végh Gyula visszaemlékezését is: „Atyám kitűnően 

zongorázott; nem virtuóz, akrobata ügyességgel, de tiszta, becsületes technikával, át meg át muzikális felfogással. Játéka jól illett a csendes 

otthon légkörébe, mintegy sordínóval hallatva a nagy rezonanciára szánt koncertdarabokat, operarészleteket is.”[101] Végh Gyula leírásából 

kitűnhet, hogy édesapja bár nem látványos zongoravirtuóz volt – kúriai bíróként ez igazán nem is róható fel neki –, de azért otthonában a 

koncertdarabokat is eljátszotta. 
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Vier Gedichte – kézirat (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Kutatókönyvtár) 

Vier Gedichte – Manuscript (Research Library, Franz Liszt Music Academy) 
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Az 1916-ban komponált Tanulmány bal kézre érdekes kérdést vet fel: vajon miért komponált a nem koncertzongorista zeneszerző 

életében először, hatvanegy éves korában balkezes zongoraművet? Nem tudjuk dokumentumokkal alátámasztani, de talán nem tévedünk 

nagyot, ha azt feltételezzük, hogy az első világháború állhat a háttérben. Talán ugyanazt a célt szolgálhatta ez a zongoradarab, mint a 

félkarú gróf, Zichy Géza 1915-ben kiadott könyve, melyben saját példáját leírva próbál ötleteket, de főként biztatást adni azoknak a 

katonáknak, akik a világháborúban elvesztették egyik karjukat.[102] Zichy könyvében lenyűgöző, saját magáról készített fotókkal 

illusztrálja, miként lehet egy kézzel nyakkendőt kötni, kinyitni egy bicskát vagy éppen felszeletelni egy almát. Lehetséges, hogy ahogy 

Bezerédj Angéla és Végh Gyula is egyenként 100.000 koronás hadikölcsönt jegyzett a Magyar Földhitelintézetnél,[103] vagy Végh Gyula 

felesége aktívan részt vett a bozsoki hadikórház működtetésében,[104] úgy Végh János egy jótékony gesztusnak szánta saját balkezes 

zongoraművét? 

Az 1900-as években keletkezett Végh-kompozíciók közül még egyet érdemes külön megemlítenünk, mely a zeneszerzőnek egyik 

legrejtélyesebb darabja. 1910-ben keletkezett a kéziratban fennmaradt Vier Gedichte című dalciklus (LFZE Ms.mus.188), melyben az 

egyes tételek címei alatt a költők neve helyén mindössze csak egy-egy keresztnevet találunk. Az első és negyedik dalnál „Marie”, a 

második és harmadik dalnál „Gyula” neve olvasható a kottán. A korábbi, családtagoknak írott zeneművek után feltételezhető, hogy Gyula 

a zeneszerző fiának, Végh Gyulának keresztneve. A Marie név mögött pedig Végh Gyula feleségét sejthetjük.[105] Végh Gyula és Wimpffen 

Mária grófnő (1868–1930) 1905-ben házasodtak össze,[106] s talán épp ez adhatja a kezünkbe a kulcsot: lehetséges, hogy Gyula és Marie 

ötödik házassági évfordulójára, ajándékként született a Vier Gedichte, melyben kettejük két-két szövegét zenésítette meg Végh János. A 

dalszövegek máshonnan nem ismertek, s egyszerű költőiségük alapján valóban akár amatőr költők írásai is lehetnek. 

A rövid dalciklus különlegessége, hogy Végh egy-egy zenei motívummal is összekapcsolta a tételeket: a második dal zongoraszólamának 

egyik – a dal kontextusába talán kevéssé is illeszkedő – gesztusa, valamint a harmadik dal madárhang-motívuma visszatér a negyedik 

dalban. A két Marie-dalt mélyen átszövi a wagneri kromatika, mégpedig specifikusan a Tristan und Isolde motívumszövésére ismerhetünk 

rá: a terjedelmes, álombeli élményt elmesélő negyedik dal indítása a Tristan und Isolde 3. felvonásának kezdetét idézi, míg a dal kettős 

fokozása és csúcspontja egyértelműen a Liebestod magyarországi recepciótörténetének részeként értelmezhető. Végh János életművét 

tekintve persze nem csodálkozhatunk azon, hogy az 1901-es budapesti Trisztán-bemutató ilyen mély hatást gyakorolt rá.[107] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végh Gyulától tudjuk, hogy édesapja idősebb korában is aktív maradt – amiben nyilván közrejátszott, hogy három unokája mellett még 

édesapja, idősebb Végh János is körükben volt. Nemcsak komponált, de autodidakta úton megtanult olaszul, regényeket fordított olaszról 

magyarra.[108] A nyelvtanulás és a fordítások zenei lenyomata az 1912-ben Antonio Fogazzaro olasz költő (1942–1911) szövegére 

komponált Ultima rosa című zongorakíséretes nőikar (LFZE Ms.mus.339 és 668). Végh jó kedélyéről tanúskodnak unokáinak összeállított 

gyűjteményei, köztük egy verses mesegyűjtemény Juszkó Béla (1877–1969) illusztrációival (Nagyapó meséi 5–6 éves gyermekek számára, 

OSZK Kézirattár, Fol.Hung.2774), az Estike című töredékesen fennmaradt tündérrege (OSZK Kézirattár, Analekta 6522), s az 1912-ben 

saját költségén kinyomtatott négykezes Induló: „Zongorára négy kézre irta és unokájának b. Harkányi Erzsinek szeretettel ajánlja Végh 

János. Alt-Ausseeben 1912 év nyarán.” (OSZK Mus.pr.4378). Végh János Vereben hívta össze egykori osztálytársait 50 éves érettségi 

találkozóra, 1913. június 22-ére.[109] A házigazdai tisztet az ekkor 97 éves idősb Végh János töltötte be. Bár Mihalovich Ödönt és 

Mihalovich Jánost is hívták, ők végül nem tudtak jelen lenni a találkozón.[110] A Budapesti Hirlapban megjelent rövid beszámoló szerint 

Biró Imre prépost, egykori iskolatárs a verebi templomban hálaadó misét mondott, a misén Végh János orgonált.[111] 

Végh János rövid betegség után 1918. február 1-jén, Budapesten hunyt el, édesapja mindössze néhány hónappal élte túl őt.[112]  

A zeneszerző Végh János hagyatékának sorsát Lipthay Endrétől tudjuk: a gyűjtemény egy része a verebi kastélyban maradt, testvére, 

Endre kezelésében, a másik részét Végh Gyula őrizte bozsoki kastélyában.[113] Az utóbbi gyűjteményrész Végh Gyula halála után 

szombathelyi és keszthelyi gyűjtemények érintésével 1956 tavaszán az Országos Széchényi Könyvtárba került.[114] A Vereben maradt 

dokumentumok sorsa hányattatottabb volt: ami a második világháború pusztítása után még megmaradt, azt 1949-ben államosították, majd 

1950-ben átadták a Gyűrűsaljai Állami Gazdaság részére, ahonnan később a székesfehérvári Szent István Király Múzeumba került. Ehhez a 

kutatás jelenlegi állása szerint hozzátehető, hogy Végh idősebb korában, többnyire 1893 után írt kompozícióinak kézirataiból több is a 

Zeneakadémia Könyvtárának gyűjteményébe került. 
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Végh János: Vier Gedichte – No. 4 „Ich träumte dass ich gestorben bin…” 
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Végh János életműve – a kutatás hiányai 

Végh János életművének feldolgozottsága igen csekély. Jogi pályája feltáratlan, írásos publikációiról is igen keveset tudunk.[115] Zeneszerzői 

életművének megismerését és értékelését nehezíti, hogy a fennmaradt források alapján műveinek egy részéről még az adatok szintjén sincs 

információnk. Nemcsak kéziratok, de kiadott kották is lappanganak – például a Major Ervin műjegyzékében említett, 1905-ben megjelent, 

Reinhardt Volker verseire írott Sechs Gedichte –, s ami megmaradt, az is helyenként töredékes.[116] 

Sajátos problematikája az életmű feltérképezésének, hogy a Végh János neve alatt nyilvántartott kéziratok egy része beazonosíthatóan 

nem Végh János kompozíciója. Ez egyértelmű az OSZK Zeneműtárában őrzött kéziratos vázlatanyag esetében (OSZK Ms.mus.3.593), 

amely Végh János két karművének ének-zongora letétét leszámítva csupa Végh János halála után, zömében az 1930-as és 1940-es években 

írt kézírásos kottákat – zeneszerzés-stúdiumokat, populáris hangvételű dalokat – tartalmaz. 
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Sechs Gedichte – címlap Liszt Ferenc hagyatékából (Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont) 

Sechs Gedichte – Cover sheet from Liszt’s estate (Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre) 
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Különösebb azonban a székesfehérvári kottagyűjtemény esete: bármily meglepő ugyanis, úgy tűnik, hogy az 1890-es évektől kezdve, közel 

70 éves fejjel az idősebb Végh János is elkezdett komponálni. Az Ének a 138. zsoltár szövegére című, énekhangra, fuvolára, gordonkára, 

zongorára és harmóniumra írt zenemű címlapján egyértelműen az ő szerzősége olvasható: „szerzé id. Végh János. December 19. 

1891.” (SzIKM 1314). Az íráskép alapján beazonosítható, így őhozzá kapcsolható néhány zenemű mind az 1890-es években keletkezett, 

közte az 1892-re datált Ábránd a 28. zsoltár szövegéhez (SzIKM 1315), melynek op. 5-ös sorszáma nyilván nem ifj. Végh János 

kompozícióinak sorába illeszkedik. 

Apa és fia szerzőségét nem minden esetben könnyű megkülönböztetni. Mindketten írták a nevüket az „id.” és az „ifj.” megadása nélkül is. 

A viszonylag nagy biztossággal id. Végh Jánosnak tulajdonítható kompozíciók többsége vallásos vokális mű, de nem mind az. Kettejük 

kézírása – például a violinkulcs írásmódja – egyértelműen eltér egymástól, de mivel több kompozíció is csak kézírásos másolatban maradt 

fenn, egyrészt nem tudhatjuk, hogy nem másolói kézirat-e, amit ismerünk, másrészt magukat a másolókat se tudjuk beazonosítani. 

Ugyanakkor ifj. Végh János a zeneszerzéshez való hozzáállását tekintve az sem kizárható, hogy édesapja időskori dallam-ötleteit ő dolgozta 

ki. A művek zenei tartalma ismeretében csak kívánhatjuk, hogy olyan mélységekig eljusson valamikor a Végh-filológia, hogy a különböző 

kézírásokat be lehessen azonosítani. 

A jelen tanulmány keretei között igen csekély mértékben ismertetett életmű fényében ugyanis még inkább elismerésre méltó, hogy az 

idősebb Ábrányi Kornél még az 1900-as évek sikeres zeneakadémiai bemutatói előtt írta Végh Jánosról az alábbi sorokat: „Magyarország 

összes nem ex professo zenével foglalkozó műszeretői és amatőrjei közül kimagaslik. Ha nem lenne Magyarországon kúriai bíró, hanem 

lenne külföldön ex professo zenész, zeneköltő, ott bizonyára még inkább kimagasulna, mert még ott is Auer-lámpákkal kell keresni az 

olyan zenészeket, akik annyi tudás, érzés, technikai készültség és gondolati tartalommal képesek a zenét művelni, mint ő.”[117] 
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[1]

(Ferenc János Szabó) 

In the spring of 2016, as a teacher on the history of oratorio and song course at the Music Academy, it was the first time that I had the 

opportunity to become acquainted with the compositions of János Végh de Vereb. His five songs proved to be one of the greatest 

discoveries and adventures of our academic concert in the middle of the semester, performed by Anna Molnár, Nóra Tatai and Anikó 

Vida. With the help of the board of the Liszt Ferenc Society, I was able to get in touch with Péter Végh in the summer of 2016, who was 

pleased to receive my interest, and sent me by mail various writings and lists in connection with János Végh,[2] and then we began to 

negotiate about a concert to be compiled from János Végh’s works. However, I received no answer to the letter I had sent him before 

Christmas 2016: the last member of the Végh family, who was still occupied with the composer János Végh, died at the end of 2016. 

The collective memory of Hungarian music history has not preserved too much about János Végh de Vereb. If there is anything in 

evidence about him, it comes from Liszt- research, where he is regarded as a colleague of Ferenc Liszt at the Music Academy, also a 

former vice-president of the institute, and as the composer of the source of the brilliant transcription of Valse de Concert (LW A318, R. 

263, 1882-1883) by the ageing Liszt. Végh’s memoir about Liszt was published in the first issue of the periodical Muzsika in 1929, together 

with the texts of his twenty letters to Liszt.[3] 

Then, in the second volume of the same review, his son Gyula Végh[4] published Liszt’s diary from 1861-62, which had been preserved in 

János Végh’s estate.[5] The facts about the connection between Liszt and János Végh are discussed in detail in Dezső Legány’s books 

focusing on Liszt's years in Budapest.[6] In 2011 the Liszt Society paid a visit to Vereb, and Judit Rozsnyay's report on the visit, illustrated 

with photographs, was published in the 15th issue of The Hungarian View of Liszt.[7] 

However, János Végh has hardly been the subject of any music history research in his own right. The history of the Végh family in Vereb 

was explored and published by Endre Lipthay - with the support of Péter Végh - in 2009.[8] Basically, Lipthay discusses János Végh based 

upon two sources: archival documents on the one hand - correspondence, registers - and the written memoirs by Gyula Végh on the other 

hand. In his work, he has summarized all the information available at the end of the years around 2000, hoping to provide a basis for more 

detailed and in-depth research into the lives of significant family members in the future. Prior to Lipthay, only Péter Barna and Balázs 

Szabó had dealt with János Végh, in connection with the music collection preserved at the King St. Stephen Museum in Székesfehérvár, 

which originates – or at least is supposed to originate[9] – from Vereb. Considering all this, it is actually surprising – and at the same time 

pleasing – that there is a CD featuring János Végh's compositions.[10] 

The centenary of the death of János Végh de Vereb (2018) gave a new impulse to research into his life and oeuvre. Zsuzsanna Domokos 

published a study about János Végh's activities at the Music Academy,[11] while Balázs Szabó published an article on the music collection 

of the Végh de Vereb family preserved in Székesfehérvár.[12] On the occasion of the centenary, concerts were organized in several cities 

featuring János Végh's works,[13] which have mostly survived in manuscript.[14] In addition to participating as a musician, the author of this 

study also gave short lectures at the concerts about the composer and the actual pieces on the programme. By the way, the research work 

done for these lectures already exceeded the boundaries of music history: in the process of investigating the Végh-literature, the context 

of a mysterious photograph of Ede Balló from the collection of the Semmelweis Museum of Medical History in Budapest (“A Friday 

Dinner Company”, 1895, genre painting) was revealed: Gyula, the son of János Végh, is also one of the figures in the picture, among his 

youthful friends, including the composer Ákos Buttykay and Ede Balló himself, grouped in the formation of the figures in Rembrandt’s 

painting The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp.[15] The present study is at the same time a brief summary of our previous knowledge, a 

look at the events and publications of the centenary year, and a presentation of the results of the research related to the memorial 

concerts held on the occasion of the centenary. 
 

János Végh’s family and his studies 

The members of the Végh de Vereb family were already active patrons of the arts at the turn of the 18th-19th centuries: there was a 

permanent orchestra of 18-20 people flourishing at the residence of Ignác Végh II (1763–1820) in Vereb.[16] János Fusz (1777–1819) was 

the family’s piano teacher and composer, and he dedicated several of his works to members of the Végh family.[17] He also taught Ignác 

Végh III (1789–1842), the son of Ignác Végh II, who was considered to be one of the important flautists of his time.[18] In those days there 

were rumours that Ludwig van Beethoven would visit Vereb, but in the end he only visited Martonvásár.[19] There was also a theatre 

building belonging to the castle in Vereb, and this was the scene of the première of Mozart’s Magic Flute in Hungary on April 1st, 1805.[20] 

The composer Antal Csermák visited Vereb several times as a guest in the 1820s, and, according to a legend, he was locked into a room 

from time to time, so that he could focus on composing instead of consuming alcohol.[21] Later János Végh de Vereb Jr. donated his 

Csermák manuscripts written in Vereb to the Library of the National Music School (Nemzeti Zenede).[22] 

So János Végh Jr., the grandson of Ignác Végh III, was born into a music-loving aristocratic family, where music was a permanent guest in 

the house in his childhood years, His father was János Végh de Vereb Sr. (1817–1918) and his mother was Zsófia Tomsics de Nemeskér 

(1818–1887).[23] In the academic year 1862/63 he graduated from the Piarist Grammar School in Pest.[24] His piano teacher was Károly 

Thern, his composition teacher was Mihály Mosonyi.[25] He already composed at a young age, and much at that: his earliest compositions 

that we know are from 1863, when he was 18 years old, and since he also gave opus numbers to his compositions in the beginning[26] – his 

op. 1 was a Romance for cello and piano – we know that he composed at least 18 works in 1863. In the same year, one of his compositions 

was played at a public concert: it was Conversation (op. 18) for three pianos and 12 hands, performed by Irén Kiss, Helén Stuller, Sarolta 

Melczer, Viktor Mutschenbacher, Károly Thern and Antal Siposs.[27] 
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In 1864 János Végh himself entered the concert podium. On March 6th he played a transcription of one of Beethoven’s Leonora overtures 
for two pianos and eight hands with the wives of Count Pál Bethlen and Baron József Eötvös, and with Baroness Jolánka Eötvös at a 
charity concert.[28] Then on December 4th he played the second and third movements of Chopin’s piano concerto in E minor with István 
Stocker.[29] We have knowledge of another charity concert from this period that he appeared at: János Végh and his brother István gave a 
charity concert on December 14th, 1867 in Székesfehérvár – organized by their father, János Végh Sr. – for the benefit the financial fund 
for the reconstruction of a church destroyed in a fire.[30] 

In 1869 he selected and published twelve of his songs in German that he had written between 1864 and 1868.[31] The Zwölf Lieder is not a 
consistent song cycle, but a series of songs composed to the verses of different poets. Not all the poets’ names are indicated on the title 
page, but we can find some familiar names among the ones that are revealed: poems by Heine, Byron, Geibel, Lenau, Mirza Schaffy 
(Friedrich Martin von Bodenstedt) and Tennyson suggest a sophisticated selection. The closing song of the volume, “Brich, brich, o Meer”, 
composed to a poem by Tennyson, was dedicated to the composer's friend, Ágost Pulszky.[32] We do not know the author of the words of 
the unpublished song Fragen, which he composed at about the same time, but it is an important biographical document of János Végh’s 
life: the first version of the song from 1864 is still without a dedication (OSZK, Ms.mus.2180). However the second manuscript, written in 
1866 (SzIKM 1265), already includes a dedication concealed behind musical notes, where “Mademoiselle [A] de [B flat]” certainly refers to 
the name of Angéla Bezerédj. 

János Végh married Angéla Bezerédj, who was his distant relative but without blood-relationship,[33] on 30 March 1869, in the City 
church in Budapest. Ferenc Deák and Antal Zichy were both a best man at the wedding.[34] Angéla Bezerédj was an educated, active 
woman. She also helped their composer friends – presumably, but not yet proven, her husband as well -- as a copier of musical scores, 
which is well illustrated by a humorous dedication from Ödön Mihalovich: “Frau von Végh, der liebenswürdigsten u. geschichtesten 
Copistin, in dankbarer Verehrung der unliebenswürdigste und ungeschickteste Componist. Budapest, im Februar 1879”.[35] She survived 
her husband by about 20 years, and she appeared in the audiences of concerts with her son, Gyula Végh even in her old age.[36] 

Endre Lipthay assumes that Angéla, who was not 
in a harmonious relationship with her mother-in-
law, persuaded János Végh to move from the 
family mansion in Vereb to Pest,[37] which 
perhaps was to benefit János Végh's unfolding 
musical career. Until 1870, Végh mostly 
composed salon music in the 19th-century sense 
of the word, i. e. small scale pieces that were easy 
to perform in the framework of domestic 
concerts: songs with piano or chamber music 
accompaniment, or short chamber music 
compositions with piano in one movement. His 
more complex and – relatively – longer works 
were not meant for public performance: a “joke 
with singing” with the title March of Santa Claus 
(SzIKM 1336),[38] and a comic opera in one 
movement with the title The White Mouse 
(SzIKM 1320).[39] 

The latter’s orchestra, although the vocal part 
includes soloists and a singing choir as well, 
consists of just a string quartet, piano, flute and 
harmonium. The piano and the string quartet are 
denoted in the manuscript with a score for two 
pianos, which also indicates home usage. 
Weihnachtskantate (SzIKM 1267), the first of his 
more demanding works – although it still 
requires only a medium-sized performing 
apparatus: voices, two pianos and a string trio - 
was composed in 1871, already in Pest. The ratio 
between quality and quantity is also 
characteristic of the two periods: Végh composed 
many more pieces before 1870 than in later years, 
but his works after 1870 are more demanding 
musical compositions. 
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We do not know exactly when János Végh and his family moved to Pest. Gyula, their first child was born in 1870, and it was in 1871 

when Angéla’s father, László Bezerédj, died.[40] In 1872 Végh already appeared at a charity concert in Budapest, probably that was the 

time when he got to know Ferenc Liszt: they both played the piano at the charity concert at the Redoute for the benefit of the girls’ 

orphanage of the Hungarian Housewives’ Association. János Végh accompanied Countess Irma Csáky, the wife of Count Jenő Semsey 

performing songs by Schubert, Schumann, Robert Franz and Count Imre Széchényi, while Liszt played, in addition to his own works, 

compositions by Beethoven, Mihalovich, and Kornél Ábrányi.[41] In the following year, Végh already visited Liszt at Weimar with many 

others, on the occasion of the premiere of the oratorio Christus.[42] 

 

János Végh and Richard Wagner – songs in German 

However, if we examine his musical works, it was not Liszt who had the first serious impact on Végh’s style. The musical language of his 
compositions before 1870 mostly reveals the influence of Schubert, Schumann and Mendelssohn, but at the turn of the 1860s and 1870s, 
János Végh suddenly strikes a new chord. His song Dir!, composed in 1868 (Zwölf Lieder, no. 9) can be paralleled both in content and 
musicality with the monologue of Tannhäuser (“Dir Töne Lob”). Végh’s song, also for tenor voice, consists of two parts, in the first part he 
speaks to God in a devout voice (“Dir, o Gott!, weih’ ich meinen Sinn…”), while at the beginning of the second part, which is in 
connection with the first one in terms of its motifs, he glorifies love (“Dir, o Lieb’! Weih’ ich Lied und Herz…”). Although we cannot 
support it with documents, it is not at all to be ruled out that Végh already knew Wagner’s Tannhäuser at that time, since the German 
theatre in Pest had already staged it in 1862.[43] We do not know the author of the text of Dir!, there is only one letter “V” between 
brackets in the table of contents of the printed score − is it possible that the letter hides the composer himself? 

The Wagner influence is even more pronounced in Végh’s song Am Abend (1871, SzIKM 1287). We do not know if János Végh knew 
Wagner’s Wesendonck Lieder, but we can suspect them in the background of the song, which is built up slowly yet continuously on a 
calm basic character. And the extremely short – barely half a minute – but even more passionate song Heimkehr (1873, SzIKM 1301) 
sounds like Liszt's Vergiftet Sind Meine Lieder would mingle with Wagner’s harmonies. In the highly individual musical world of Sechs 
Gesänge (Pest: Táborszky & Parsch, C 57.), composed between 1871 and 1873, and Sechs Gedichte (Wien: J. Gutmann, No. 22.) published 
in 1876, we encounter Mendelssohn’s, Schumann’s and Wagner’s style once again. These two printed booklets of songs were so important 
to János Végh that he also presented Ferenc Liszt with a copy of each.[44] 

Most of János Végh’s songs are in German, and follow the direction represented in the German song literature by Schubert, Schumann 
and Mendelssohn, seasoned with Wagner’s influence. Therefore it is not surprising that the critic of the Zenészeti Lapok (Musical 
Review) albeit admitting the musical value of the songs, also criticized Végh more and more for not composing songs to words by 
Hungarian poets.[45] He did not expect Végh to compose Hungarian-style songs, but to use his cosmopolitan musical style in works with 
Hungarian words. At the same time, Végh’s oeuvre testifies that he felt more comfortable when he composed music in German. Still, 
perhaps in response to the criticism over his 1873 volume of songs, he composed the oratorio Fent és Alant (Above and Beneath) to a 
poem by Mihály Tompa, which was publicly performed several times in Végh’s life. 

János Végh and his best friends, Albert Apponyi and Ödön Mihalovich participated in the 1876 première of Der Ring des Nibelunben at 
Bayreuth.[46] We do not know whether this is behind the fact that between 1876 and 1880 Végh – according to the data available at 
present – did not compose anything new. But even if the Ring-experience had something to do with it, Végh did not by any means turn 
away from Wagner: in 1882 he was once again at Bayreuth for the première of Parsifal.[47] 

 

János Végh and Ferenc Liszt – piano works for four, six and eight hands 

At the same time, it is possible that his career as a lawyer took him away for a while from composing. He could particularly make use of 

his juristic knowledge when he became a member of the board of the Music Academy from 1880, and vice-president from 1881.[48]  

As Liszt's immediate deputy, he was responsible for communicating with the ministry, drafting a new statute, and launching new 

faculties, in which work Liszt regularly instructed him by post.[49] This was a key period in the history of the Music Academy: the 

academy moved to a new building in 1879 and became a real institute of higher education with an increasingly broad spectrum of 

faculties. The merits of Végh were also celebrated at the time of the Music Academy’s 50th anniversary: “Whenever the final solution to 

the organizational questions of the increasing number of faculties became urgent, then the musical knowledge, the puritan character, the 

administrative capacity and persistent will of János Végh de Vereb came to help Ferenc Liszt's genius; his name is linked to the successful 

execution of the difficult task of changing magnitude and becoming great.”[50] 

Parallel with his administrative activities, he started composing again: in addition to his most famous transcriptions – Liszt’s Dante 
Symphony (1880, Leipzig: Breitkopf, 13368) and Grand Galop chomatique[51] for eight hands, and Hans von Bülow’s Royal March (1881, 

München: Aibl) for eight hands – he also composed his first waltz-suite (Suite en Forme de Valse), which was later rearranged by Liszt, 

and another piano work Feladvány és változatok (Theme and Variations) published in Magyar zeneköltők kiállítási albuma (An 

Exhibition Album of Hungarian Composers) edited by István Bartalus. His composition for mixed choir Matrimonium (SzIKM 1317) was 

performed at the open choral concert of the Music Academy on 24 May 1886.[52] 

From the second half of the 1870s his relationship with Ferenc Liszt became closer as well. Liszt was called at the Budapest apartment of 

the Végh family several times, and Végh was also invited to the soirées organized by Liszt.[53] It was on one of these occasions, on 20 

January 1878, at the matinee of the Liszt Association in honour of Lajos Haynald in Liszt’s parlour, when Fent és alant written to words 

by Mihály Tompa was performed.[54] Liszt himself mentions Végh and Mihalovich among his “usual four-hand associates” in a letter 

written to Carolyne Sayn-Wittgenstein.[55] In 1879, Mihalovich, Végh and Liszt played the “Three Kings” movement from the oratorio 

Christus together with Liszt (six hands) in Liszt's apartment.[56] At a soirée given by Baron József Eötvös’ wife, Liszt, Mihalovich, Végh and 

Ms. Eötvös played Hans von Bülow’s Royal March in Végh’s eight-handed transcription.[57] 
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It is known that Liszt asked János Végh to make a four- or eight-handed transcription of Csárdás macabre as well. Végh wrote about 
Liszt’s work: “The main actual goal [of the Csárdás macabre] – as we know it from the master’s statement - would have been that Eduard 
Hanslick, the famous music critic in Vienna, who, according to public knowledge, was not a friend of either Liszt or Wagner, would be 
vexed!” Fortunately, the manuscript remained only a manuscript and the master did not achieve what he wanted; (I regard it as fortunate 
not for Hanslick but in the interest of the composer's fame!)”[58] Although at first sight it may seem that Végh did not consider Csárdás 
macabre a successful composition, the quotation can be interpreted in another way as well: János Végh regarded Liszt's work not simply 
as “not good” but rather judged it as a casual and personal composition directed towards music critics, and therefore considered it not to 
be worthy of Liszt’s oeuvre – but at the same time, he composed the transcription requested by Liszt.[59] 

Liszt and Végh used to get together not only to play four-handed piano works, but in 1883, for example, they attended together the 
performance of Boito’s Mefistofele at the National Theatre at Liszt’s invitation.[60] Végh must have belonged to Liszt’s closest circle of 
friends in Budapest: in addition to playing cards together regularly,[61] Végh was present at the railway station on almost every occasion 
when Liszt arrived in Budapest or left Budapest.[62] That was the case on the evening of 11 March 1886 as well, when Liszt left straight for 
the railway station from István Thomán’s concert, and his pupils and friends improvised a farewell dinner for him, not suspecting that 
they would not see their master any more.[63] 

Végh and Ödön Mihalovich were present at Liszt’s funeral in Bayreuth, representing the Music Academy and the Hungarian Ministry of 
Religion, Education and Culture.[64] Mihalovich held the edge of the coffin mantle with three other musicians, while Végh was in the first 
row of the mourners behind the coffin.[65] From their report to the Minister Ágoston Trefort, we know that they here already raised the 
idea with Cosima Wagner that Liszt's ashes should be brought to Hungary, and Cosima was apparently not averse to the idea.[66] 

János Végh served a year more as vice-president of the Music Academy after Liszt's death, and then resigned from his positions of both 
vice-president and board member at the end of the 1886-1887 academic year.[67] His decision was obviously not independent of Liszt's 
death, but it is less obvious if there were other reasons as well for his resignation from his activities at the Music Academy. Ferenc Erkel 
quit his board membership at the same time, and their resignation coincided with the merger of the Music Academy and the National 
School for Theatre Artists.[68] Ödön Mihalovich, the director of the latter institute at the time of the merger, was appointed as the director 
of the new institution.[69] It is possible that Végh did not feel his presence to be any longer necessary in the institution with the new 
structure. 

At the time of his resignation, the press in Budapest also praised his work at the Music Acasemy: “He established the faculties of singing, 
organ and choral singing, violin and cello, and during his whole term he was working to develop and advance our musical life with the 
most sincere endeavour and without any ulterior motive.”[70] His colleagues at the Academy bid farewell to him with an ornate album,[71] 
and Franz Joseph I. decorated him with the Third Class of the Iron Crown for his merits as vice president of the Music Academy.[72] In his 
farewell speech Végh expressed his hope that “there will be many occasions when he could enjoy the fruits of the zealous endeavours by 
the teaching staff both here and elsewhere.”[73] Accordingly, he did not cease his contacts with the Music Academy after 1887, and he was 
mentioned among the “regular, faithful visitors of the Academy” together with his wife.[74] 

It may appear to us that János Végh preferred playing the piano with his colleagues – most often with Liszt and Mihalovich – instead of 
playing alone, and he also composed several original works and transcriptions to be played by more than one pianist on one or more 
instruments. The 12-handed Conversation and its four-handed transcription opened the series in 1863, to be followed by four- and eight-
handed transcriptions of works by Liszt and Bülow, as well as his own four-handed compositions. Due to their large number, these 
compositions may form a separate group in his oeuvre. The four-handed and several-handed piano works of an explicit salon or home 
music genre illustrate the recollection of the composer's son that albeit his father played the piano well, he did not seek publicity: “He did 
not like publicity, or concert performances; he had no ambition for success either in his public career or in social life, and not even in 
art.”[75] On the other hand these compositions draw our attention to the phenomenon that in the age before sound recording, 
transcriptions were the most important media of compositions requiring a large performing apparatus. It is known, for example, that János 
Végh and Ödön Mihalovich, once visiting Ferenc Liszt, performed Mihalovich’s symphonic poem Sellő (Mermaid) in a four-handed 
version.[76] Considering János Végh's preference for four-handed works, we cannot be surprised that in February 1878 Liszt dedicated the 
second volume of the four-handed versions of symphonic poems to Végh and his wife.[77] 

Among Végh’s four-handed works, excel the two waltz-suites (Suite en Forme de Valse), which were also published (1882, Harmónia, H 
50, and 1898, Rózsavölgyi, R. & Co. 2575). We know of several versions of the first one: on the one hand, the manuscript dating back to 
1881 (SzIKM 1298) has survived,[78] with significant differences compared to the printed version. On the other hand, we know of Ferenc 
Liszt's concert-transcription for solo piano from 1883.[79] It is known that Liszt was enthusiastic about the original four-handed 
composition; a copy of it, dedicated to Liszt, is preserved in the Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre, as part of the Liszt-
estate (shelf mark: LH 5971). Liszt wrote on November 2nd 1883 from Weimar: "Your Suite en Forme de Valse is one of the finest and most 
charming compositions, full of fortunate, tasteful ideas; there is nothing too much or too little in it. I played it myself here several times 
and played it with great pianists: its distribution will obviously continue, even in America, because your Suite deserves to be performed 
and applauded everywhere.”[80] In the following year, on 16 March 1884, two Liszt pupils, Ilona Krivácsy and Jozefa Krautwald performed 
the Suite at a Music Academy student concert, and on March 2nd 1886, the suite was performed again, this time by Lina Schmalhausen and 
August Stradal, at a student concert for the Music Teachers' Association.[81] 

Liszt’s enthusiasm is particularly noticeable in the light of the fact that his transcription was a significant modification of the original 
work. Not only did he rearrange the formal units, but he also approached its musical language, especially the world of romantic 
harmonies, towards his own late compositional style. When August Stradal played the transcription to Liszt, Végh hardly recognized his 
own original composition.[82] The second waltz-suite, published in 1898, is musically, if possible, even beyond the first.[83] Although its 
proliferated form may appear slightly exaggerated, the musical ingenuity in the passages and the various types of waltz are impressive. As 
the music unfolds, it sounds as if we are hearing the waltzes of different styles and ages even from a neoclassical minuet parody to the 
style of the waltzes of Richard Strauss’ Rosenkavalier, or to an Art Nouveau whirlpool that anticipates Ravel’s La Valse. 
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Búcsúalbum a Zeneakadémia tanáraitól Végh János számára 1887.  

(Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont) 

Farewell Album for János Végh from professors of the Music Academy 1887 

(Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre) 
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A full-time judge and a part-time composer – chamber music for strings and piano works 

In 1886-1887, the construction of the family villa in Aussee, Austria was finished.[84] The building bears the name of Végh even today 

(Altaussee, Villa Vegh) and operates as a guest house. According to Gyula Végh’s recollections, his father liked most of all to spend his free 

time here.[85] This was also the scene of the private photograph of János Végh’s family and friends, including among others his children 

Gyula and Ilona, Ödön Mihalovich, the composer Baron Clemens von Franckenstein, Prime Minister Count Károly Khuen-Héderváry and 

his wife, Count Albert Apponyi and the Croatian Ban Antal Mihalovich.[86] We also know it from Gyula Végh that János Végh and Albert 

Apponyi were on such good terms that they used a special code in correspondence with the letters of the words written backwards, 

creating coded sentences that the composer could quote by heart even in his old age.[87] Végh also composed in Aussee, for example, the 

four-handed transcription of the String Quartet No. 1 (LFZE Ms.mus.681) and the String Quartet No. 2 (LFZE Ms.mus.209). 

After his resignation from the Music Academy, János Végh focused his professional activity primarily on his legal career. We do not know 

too much about his work in law, all we know is that he had a significant career as a judge: in 1885 he was promoted by Franz Joseph I 

from an ordinary judge at the Budapest Commercial Court to a deputy judge at the Budapest Court of Appeal, and then in 1897 he was 

appointed a High Court Judge.[88] At the same time, he remained present on the musical scene in Budapest. He was a board member of 

several music associations: in 1890 he was elected among the permanent experts of the Circle of Art’s Friends (Műbarátok köre)[89] and in 

1899 onto the board of the Budapest Chamber Music Association.[90] Then he was also elected – together with Ödön Mihalovich – co-

chairman of the Musical Branch of the Uránia Hungarian Scientific Theatre, and also – among others – Honorary Chairman of the First 

Hungarian Congress of Musicians in 1901.[91] He maintained a good relationship with Gustav Mahler in his Budapest years (1888–1891): 

Mahler sent his best regards to János Végh and his family several times in his letters to Ödön Mihalovich, and inquired about their health 

and welfare.[92] His relationship with the musical scene in Budapest is also well illustrated by the fact that in 1911 he dedicated his 

composition Psalm No. 115 (LFZE Ms.mus.343) to “the Honourable Mrs. Zoltán Kodály”. That is one of the few Végh compositions, 

whose date of première is documented: Psalm No. 115 was first performed on 12 May 1916 at the Music Academy, featuring the Budapest 

Choral and Orchestral Association, conducted by Emil Lichtenberg.[93] 

The dual lifestyle between Vereb and Budapest, as well as between the professions of judge and composer is represented in Végh’s 

compositions after 1887 as well: similarly to his youth, he again composed works for private domestic performances, and he also 

composed for the concert podium. The first category includes his two children’s symphonies, whose titles - in particular the second 

“Grosse Symphonie Nr. 2. für kleine Leute” (Great Symphony for Small People) - and their keys (E major and F sharp major) make the 

reader of the manuscripts smile and express his appreciation at the same time. Namely the two symphonies operate with abundantly 

ornamented and demanding piano parts, presumably tailored to Végh’s abilities, and also children's instruments - clapper, metallophone, 

cuckoo and other instruments miming birds’ voices, a children’s trumpet, triangle, small drum, cymbal and other noise-producing 

instruments. Unfortunately, the first symphony in three movements survives only in fragments (SzIKM 1337), but the second one has 

survived in full (SzIKM 1349). Studying the latter's score almost takes us to the cheerful family reunion, at the end of which the younger 

and older musicians even begin to sing. 

The string chamber music by János Végh developing in the years 1890 is the opposite in genre compared with the intimate works he 

composed for domestic performances. Although he had already composed string quartets previously, the “No. 1” tag was given to the 

Quartet in D major (LFZE Ms.mus.688) composed in 1899. The Violin Sonata in E-flat major, dedicated to Jenő Hubay, which was also 

published (Rózsavölgyi, R. & Co. 2672), was first performed by Hubay and Árpád Szendy on 21 March 1899. The critical reception was 

very positive: “The violin sonata we have heard today is a very serious, beautiful work of art. Avoiding any templates by far, it is obvious 

from each measure that it is compiled by a musician of great taste with a lot of love, affection and knowledge. The forms are classical, the 

details are utterly modern, in particular the brilliant piano part has excelled, which Árpád Szendy played proudly, artistically, at a 

congenial pinnacle of music with Hubay’s violin playing.”[94] As in the case of the second waltz-suite, in the slow movement we can again 

notice anachronistic – and probably latent – Richard Strauss parallels: at the end of the movement it seems as if we are hearing the chord 

changes of the presentation of the silver rose tinkle in the piano part. The reception of the work is well illustrated by the fact that its 

success was highlighted several years later by Andor Merkler in one of his reviews.[95] 
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János Végh: Violin-Piano Sonata – the end of the 3rd movement 
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The première of the aforementioned String Quartet No. 1 in D major was on 29 January 1900, performed by the Hubay-Popper String 

Quartet.[96] The second String Quartet in F major (LFZE Ms.mus.209) was first performed on 3 December 1905, by the Kemény-Schiffer 

String Quartet. It was once again a success for Végh as a string quartet composer: “A distinguished, serious, finely woven composition, 

a piece of great skill by a true musician with care, love and sincerity. In terms of invention the serenade replacing the scherzo stands 

out, the virtuosity of the counterpoint is surprising in the variations of the Andante. The composer, who was present at the concert, 

was enthusiastically applauded by the audience.”[97] 

The three piano etudes, published by Rózsavölgyi in separate volumes (R. & Co. 2901–2–3), fit well into the series of concert successes 

of the mature composer. We do not know their exact date of composition. Ervin Major indicated 1896, but according the reviews the 

score was only published in 1902.[98] István Thomán performed one of the etudes at his concert in March 1902 with great success, as 

Andor Merkler wrote in his review: “We have discovered a piece outstandingly suitable for concert performance in this composition 

written with a lot of skill and great knowledge of the instrument. Thomán played this etude with such a great impact, that he even had 

to repeat it to noisy applause.”[99] After the concert, Merkler wrote a long review about the three etudes, technically positioning them 

next to Chopin and Liszt's etudes.[100] At the same time, he drew the attention of Emil von Sauer, Eugen d'Albert, Ferruccio Busoni, 

Moritz Rosenthal, and Ernő Dohnányi to the compositions as “grateful concert pieces” because “in addition to the technical feat, which 

the virtuoso can show us in the performance, we are gripped by the freshness of the invention and the ingenuity of the thoughts.” 

Indeed, from the concert-etude repertoire of today, János Végh’s Sixths Etude in E minor, Octave Etude in F major and the toccata-like 

Etude in B flat minor can be paired with Dohnányi’s concert etudes (op. 28). 

Speaking of the piano technique skills required for these works, Merkler emphasizes that “their illustrious composer is also the 
unconditional master of the piano keys. Few people have grasped the hang of piano technique as much as he has. It is apparent from 
every bar and every passage. In spite of the technical difficulties that the etudes are full of, it is still not an unachievable task to learn, 
because each run and each chord is in hand. Only a man who is himself a virtuoso of the instrument can compose in such a perfect 
form.” The unpublished Study for Left Hand in D flat major (SIKM 1270) gives us another clue about Végh, the pianist. When we learn 
it and perform it we obtain an impression similar to Merkler’s description of the three etudes: the technical demands of the piece are 
high, but not insurmountable. Perhaps all this helps us understand Gyula Végh’s recollection: “My father was a great piano player; not 
with virtuoso and acrobatic skills, but with a clean, honest technique, through and through with musical perception. His playing suited 
well the atmosphere of the quiet home, voicing in sordino even the concert pieces and opera excerpts intended for a large 
resonance.”[101] It may turn out from Gyula Végh’s description that his father, though not a spectacular piano virtuoso – as a High Court 
judge he cannot be blamed for that – played even concert pieces at home. 

The Study for Left Hand of 1916 raises an interesting question: why did János Végh, who was not even a concert pianist, compose a  
left-handed piano piece for the first time in his life, at the age of sixty-one? We cannot support it with documents, but we may not be 
mistaken too much if we assume that the First World War may be in the background. Perhaps it was composed with the same purpose 
as the book written by Géza Zichy, the count with one arm in 1915, in which he attempts to give ideas and mainly encouragement to 
soldiers who lost their arm in the Great War.[102] In his book Zichy illustrates with stunning photos of himself how to knot a tie, open a 
clasp-knife or slice an apple with one hand. It is possible, that like both Angéla Bezerédj and Gyula Végh who quoted 100,000 crowns 
worth of war loan each at the Hungarian Land Credit Institution,[103] or like Gyula Végh’s wife who actively participated in the 
operation of the military hospital in Bozsok,[104] János Végh intended his own left-handed piano piece to be a benevolent gesture? 

Among Végh’s compositions of the years around 1900 we should highlight another one, which is one of the most enigmatic works by 
the composer. The unpublished song cycle Vier Gedichte (LFZE Ms.mus.188) was composed in 1910, where we find only the first 
names of the poets under the titles of each song. Near the first and fourth songs, the name “Marie”, and near the second and third song 
the name “Gyula” appears on the score. After previous works composed for family members, it can be assumed that Gyula is the first 
name of the composer’s son, Gyula Végh, and behind the name Marie we can suspect Gyula Végh’s wife.[105] Gyula Végh and Countess 
Mária Wimpffen (1868–1930) were married in 1905,[106] and perhaps this may give us the key: it is possible that Vier Gedichte was 
composed as a present for the fifth anniversary of Gyula and Marie’s wedding, and János Végh composed the songs to two poems for 
each of them. The verses are not known from anywhere else, and, based on their simple poetry, they may even be writings by amateur 
poets. 

János Végh: Vier Gedichte – No. 4 „Ich träumte dass ich gestorben bin…” 
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A special feature of the short song cycle is that Végh connected the movements with a musical motif in each of them: one of the 
gestures in the piano part of the second song – which perhaps does not really belong in the context of the song – and the bird’s song 
motif in the third song return in the fourth song. The two Marie-songs are deeply interwoven with Wagnerian chromaticism, and 
specifically we may recognize the motif treatment of Tristan und Isolde: the beginning of the fourth song, which describes an extensive 
dream experience, reminds us of the beginning of the third act of Tristan und Isolde, while the double enhancement and climax of the 
song is clearly to be interpreted as part of the Liebestod’s reception history in Hungary. Looking at János Végh's oeuvre, of course, we 
cannot be surprised that the 1901 première of Tristan in Budapest had such a profound impact on him.[107] 

We know it from Gyula Végh that his father remained active in his old age as well – and obviously it was a contributing factor to this 
activity that, in addition to his three grandchildren, his father, János Végh Sr. was still among them as well. Not only did he compose, 
but he learned Italian in self-education, and translated novels from Italian to Hungarian.[108] The musical impression of learning and 
translating Italian is the Ultima rosa for women’s choir with piano accompaniment (LFZE Ms.mus.339 and 668), composed to the lyrics 
by Italian poet Antonio Fogazzaro (1842–1911) in 1912. The collections he compiled for his grandchildren testify to his good 
temperament and humour, among them a collection of rhymed tales with illustrations by Béla Juszkó (1877–1969) – Nagyapó meséi  
5–6 éves gyermekek számára (Grandfather's Tales for Children aged 5-6 years) (OSZK Manuscript Archives, Fol.Hung.2774) – the 
fairytale Estike in fragments (OSZK Manuscript Archives, Analekta 6522) and the four-handed March he had printed at his own 
expense in 1912: “Composed for four handed piano and dedicated to his granddaughter Erzsi Harkányi with love by János Végh. Alt-
Aussee, in the summer of 1912” (OSZK Mus.pr.4378). János Végh invited his former classmates to a 50-year reunion in Vereb on June 
22nd 1913.[109] The host was János Végh Sr., who was 97 years old at that time. Though Ödön and János Mihalovich had been invited as 
well, in the end they were unable to attend the reunion.[110] According to a brief report published in the Budapesti Hirlap, the provost 
Imre Biró, a former schoolmate, celebrated a thanksgiving mass at the church in Vereb, with the organ accompaniment by János Végh.[111] 

János Végh died after a short illness on 1 February 1918 in Budapest, his father survived him by only a few months.[112] We know about 

the fate of János Végh’s estate from Endre Lipthay: one part of the collection remained in the chateau in Vereb, managed by his 

brother, Endre, and the other part was preserved by Gyula Végh in the chateau in Bozsok.[113] After Gyula Végh’s death, the latter part 

of the collection was eventually transferred – with intermediate stations in collections in Szombathely and Keszthely – to the National 

Széchényi Library in the spring of 1956.[114] The fate of the documents remaining in Vereb was more difficult: what remained after the 

devastation of the Second World War, was nationalized in 1949 and then handed over to the State Farm in Gyűrüsalja in 1950, from 

where it was later transferred to the King St Stephen Museum in Székesfehérvár. Upon the current state of research, it can be added 

that several of the manuscripts of János Végh’s compositions, which he wrote in his older age, mostly after 1893, are now preserved in 

the Library of the Music Academy. 

 

The oeuvre of János Végh – the shortcomings of research 

The level of investigation of János Végh’s oeuvre is very low. His legal career is unrevealed and we also know very little about his 

written publications.[115] Getting to know and evaluating his oeuvre as a composer is hampered by the fact that, based on the surviving 

sources, we do not even have information about some of his works at the level of data. Not only manuscripts, but also published scores 

vanished – for example, Sechs Gedichte, composed to poems by Reinhardt Volker, published in 1905, mentioned only by Ervin Major – 

and what has survived is also partly fragmentary.[116] A particular problem in exploring the oeuvre is the fact that some of the 

manuscripts registered under the name of János Végh can be identified as being not his works. This is obvious in the case of the 

handwritten sketch material preserved in the OSZK Music Archives (OSZK Ms.mus.3.593), which, apart from the vocal scores and 

piano scores of János Végh’s two choral works, contains only autograph scores written after János Végh’s death, mostly in the 1930s 

and 1940s, including popular songs and sketches of composition courses. 

However, the case of the music collection in Székesfehérvár is even more strange: it seems – no matter how surprising it is – that from 

the 1890s, at nearly 70 years of age, János Végh Sr. also began composing. On the title page of Ének a 138. zsoltár szövegére (Song to 
the words of Psalm 138) composed for voices, flute, cello, piano and harmonium, he is clearly indicated as the composer: “Composed by 

János Végh Sr. 19 December 1891-” (SzIKM 1314). Based upon the handwriting it is possible to connect some other pieces with him as 

well; all composed in the 1890s, among them Ábránd a 28. zsoltár szövegéhez (Fantasy on the words of Psalm 28) dated 1892 (SZIKM 

1315), whose Op. 5 is obviously not part of the list of János Végh’s compositions. 

The authorship of father and son is not always easy to distinguish. Both of them used their names from time to time without specifying 

“Sr,” and “Jr.”. The compositions that are by János Végh Sr. with relatively high confidence are chiefly religious vocal works, but not all 

of them. Their handwriting is obviously different, e. g. the way they write the treble clef, but since several compositions survive only 

in handwritten copies, on the one hand, we do not know whether a certain document is a copy, and on the other hand, we cannot 

identify the copiests themselves. At the same time, considering János Végh Jr.’s attitude to composing, we cannot exclude that he 

developed the melodic ideas for his old father. In knowledge of the musical content of the compositions, we can only wish that Végh-

research may once reach depths where the different autographs can be identified. 

In the light of the musical oeuvre that has been described only superficially in the framework of this study, it is even more remarkable 

that Kornél Ábrányi Sr. wrote the following about János Végh before his successful premières at the Music Academy in the 1900s: “He 

excels among all Hungarian non-professional music lovers and amateurs. If he had not been a High Court judge in Hungary, but an ex-

professo musician or composer abroad, he would excel there even more, because even there it is difficult to find musicians who 

cultivate music with so much knowledge, affection, technical skill and intellectual content as he does.”[117] 
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NOTES 
 

1. Hereby I would like to express my thanks to the managers of the archives who helped me in my research: Mária Braila (Székesfehérvár, King St. 

Stephen Museum), Zsuzsanna Domokos (Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre), Adrienn Csabai (Library of Music History, Liszt 

Ferenc Academy of Music) and Balázs Mikusi (Musical Archives, OSZK National Széchényi Library), and also to dr. Klára Bajnai, Katalin Kim, Paul 

Merrick, Anna Peternák, Miklós Peternák, Judit Rozsnyay, Balázs Szabó and Veronika Vavrinecz for their help and valuable comments. I regret that I 

can only express my thanks to Péter Végh posthumously. – The author is a pianist and music historian, and lecturer of the Faculty of Singing at the 

Liszt Ferenc Academy of Music 

2. Among other things, Péter Végh put at my disposal the programmes of the János Végh memorial concerts held in Vereb between 2011 and 2016, and 

the text of Antal M. Tóth’s lecture “Liszt Ferenc és verebi Végh János kapcsolata” (The connection between Ferenc Liszt and János Végh de Vereb)  

(11 June 2011, Hungarian Academy of Sciences, Academic Committee of Veszprém, panel of musicology) 

3. János Végh: “Liszt Ferencről” [On Ferenc Liszt], Muzsika I/1–2 (February-March 1929): pp. 73–77. “Ismeretlen Liszt-levelek” [Unknown Liszt-letters], 

Muzsika I/1–2 (February-March 1929): pp. 82–86. – The manuscript of Végh’s memoir is preserved in the Manuscript Archives of the OSZK National 

Széchényi Library (János Végh: Liszt Ferenczről, Analekta 6523). There are a few minor modifications between the manuscript and the printed 

version, either by Gyula Végh, who presented the manuscript, or by the publisher Ervin Major. 

4. Gyula Végh (1870–1951), the firstborn child of János Végh is mostly known as the director of the Museum of Applied Arts.- On his life see: Endre 

Lipthay: A Verebi Végh család története. [History of the Family Végh de Vereb] (Vereb: Péter Végh, 2009): pp. 105–121. 

5. Gyula Végh: “Liszt Ferenc kiadatlan naplója. Memento Journalier. 1861–1862” [The Unpublished Diary of Ferenc Liszt. Memento Journalier. 1861–

1862]. Part 1; Muzsika II/1–2 (January-February 1930) pp. 22–33. Part 2: Muzsika II/3 (March 1930) pp. 86–98. Gyula Végh noted the following about 

the diary in the registry book of his manuscript collection in Bozsok: “After Ferenc Liszt’s death the representative of his heirs shared out several 

keepsakes among the friends and admirers of the Master, which is how this diary – together with other mementos - was transferred to the property of 

my father János Végh Jr., and later to me. Végh Gyula kéziratgyűjteményének katalógusa [The Catalogue of Gyula Végh’s Manuscript Collection], 

OSZK Manuscript Archives, Quart.Hung.3863, p. 5. 

6. See Dezső Legány’s books: Liszt Ferenc Magyarországon [Ferenc Liszt in Hungary] 1869–1873. (Budapest: Zeneműkiadó, 1976), and Liszt Ferenc 
Magyarországon 1874–1886. (Budapest: Zeneműkiadó, 1986). (hereinafter: Legány 1 and Legány 2). 

7. “Friendship in the Spirit of Music, June 2011, Vereb (Fejér county)” The Hungarian View of Liszt XV (October 2011), pp. 7–8. 

8. Lipthay, op. cit. 

9. Veronika Vavrinecz was the first to research – for RISM – the music collection preserved in the King St. Stephen Museum in Székesfehérvár in the 

1960s. She confirmed to me in her letter of January 2019: the musical material preserved in the museum in Székesfehérvár is a collection from 

different chateaux, mansions and monasteries from all over the county, within which the items from Vereb are distinguished by pressmarks in blue 

crayon.  

10. János Végh: String Quartets. Authentic Quartet (Zsolt Kalló, Balázs Bozzai, Gábor Rác, Csilla Vályi). Hungaroton, HCD 32726 (2013). The CD’s liner 

notes are by Enikő Gyenge. 

11. Zsuzsanna Domokos: “Verebi Végh János és a Magyar Királyi Zeneakadémia” [János Végh de Vereb and the Hungarian Royal Music Academy], in: 

Gilányi Gabriella (ed.): Zenetudományi Dolgozatok 2015–2016. In memoriam Kiss Gábor. (Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2018): pp. 

267–277. 

12. Balázs Szabó: “A verebi Végh-család a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban őrzött kottagyűjteménye” [The Music Collection of the Végh 

de Vereb Family, Preserved in the King St. Stephen Museum in Székesfehérvár], In: Alba Regia. A Szent István király Múzeum közleményei C/46. 
(Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum, 2018): pp. 127–144. 

13. Kaposvár, 26 March 2018. (in the series of “Jeles évfordulók” (Prominent anniversaries) by the Berzsenyi Dániel Society of Literature and Arts), 
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(hereinafter: OSZK), the King St. Stephen Museum in Székesfehérvár (hereinafter: SzIKM), and the Research Library of Music History at the Library 

of the Liszt Ferenc University of Music (hereinafter: LFZE). The same archives also preserve some printed scores by János Végh. 
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24. A special feature of the short song cycle is that Végh connected the movements with a musical motif in each of them: one of the gestures in the piano 

part of the second song – which perhaps does not really belong in the context of the song – and the bird’s song motif in the third song return in the 
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