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Tanulmányok Liszt Ferencről 
(Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2019) 
Komlós Katalin 

 

„It takes a life to study a life,” állapította meg Alan Walker, aki valóban egy élet szellemi és fizikai energiáit fektette bele Liszt 
személyiségének és művészetének a kutatásába. Hasonló mondható el Hamburger Klára életművéről, aki Rómában, Párizsban, Bayreuth-
ban, Berlinben, és ki tudja még hány helyen kutatva vizsgálta, majd tette közzé Liszt életének és pályájának részleteit, titkait, csillogó vagy 
éppen fájdalmas szakaszait. A számtalan honi és külföldi előadás, öt nyelven (magyar, német, francia, angol, olasz) megjelent publikáció 
sokaságából most olyan összegző válogatás látott napvilágot, ami valóban komplex képet rajzol a „nem pusztán zenész” Liszt Ferenc 
alakjáról. 

Az általános bevezető ÁTTEKINTÉS után tematikus csoportokba rendeződnek az írások: A ZENÉRŐL, FOGADTATÁSról, 
KORTÁRSAKról, CSALÁDTAGOKról szólnak, és végül EPILÓGUS (Ismeretlen dokumentum Liszt Ferenc haláláról) zárja a kötetet. 
Hamburger Kláráról köztudott, hogy szinte minden európai nyelvnek birtokában van, így a magyarra fordított nagymennyiségű 
dokumentum, és főként levél közreadásával önmagában óriási szolgálatot tett a hazai zenetudománynak. Hogy a franciául és németül, 
kézzel  írt levelek kibogarászása, megfejtése, tisztázása micsoda embert próbáló munka, azt csak az tudja, aki már próbálta. 

Hallatlanul színes, lebilincselő olvasmány ez a könyv, és – címét parafrazeálva – „nem pusztán zenészek” számára. Liszt híres 
cigánykönyvének hányattatott sorsától és fogadtatásától kezdve a nevezetes kortársak galériáján és a nem kevésbé prominens 
személyiségekből álló családtagok portréin keresztül lényegében a korabeli Európa kulturális panorámája tárul az olvasó elé.  

A magyar olvasó örömmel nyugtázza, hogy a fantasztikus intelligenciájú és műveltségű barátok közül kiemelkedik Augusz Antal báró, 
akihez Liszt annyira ragaszkodott, és akinek szekszárdi házában talán élete legboldogabb időszakait töltötte. A családtagok közül pedig 
Hamburger Klára csodálatosan rajzolja meg az édesanya, Liszt Anna alakját, aki biztosan az egyik legszeretetreméltóbb hölgy a 
zenetörténet nagyjainak családfáján. 

Liszt zenéjének aránylag szerényebb hely jutott a kötetben, hiszen Hamburger Klára a műveket egyenként tárgyaló, vaskos Liszt-kalauza 
(1986), majd annak új kutatási eredményekkel bővített későbbi kiadása, a Liszt Ferenc zenéje (2011) a mai napig gazdag forrás minden 
Liszt-kutató és Liszt-rajongó számára. Találunk azonban újdonságot ebben a tekintetben is a jelen kötetben: a kevéssé ismert, különleges 
tematikájú és indíttatású 3 gyászóda végre méltó pozíciót kapott az elemzések között. 

Liszt személye maga a 19. század, épp ezért nagyon ajánlom Hamburger Klára könyvét minden értékes olvasmányra vágyó muzsikusnak és 
zenebarátnak. Illesse köszönet a Rózsavölgyi Kiadót, és kiváló szerkesztőjét, Fazekas Gergelyt a kötet megjelentetéséért. 

Komlós Katalin, Hamburger Klára és Fazekas Gergely 
Katalin Komlós, Klára Hamburger and Gergely Fazekas 
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Domokos Zsuzsanna / Zsuzsanna Domokos 

Fülei Balázs zongorázik / Balázs Fülei is playing piano 

A közönség / The audience 
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Studies about Ferenc Liszt 
(Budapest, Rózsavölgyi & Co, 2019) 
Katalin Komlós 
 
“It takes a life to study a life” - a famous statement by Alan Walker who indeed invested the spiritual and physical energies of a lifetime in 
the research of Liszt's personality and art. The same can be said of Klara Hamburger's oeuvre, who examined during her researches in 
Rome, Paris, Bayreuth, Berlin and who knows at how many places more the details, secrets, glittering or painful stages of Liszt's life and 
career, and has also published the results of those studies. Now a comprehensive compilation from the multitude of her publications in 
five languages (Hungarian, German, French, English, Italian) and her countless lectures in Hungary and abroad has been published, 
drawing an indeed complex picture about the "not merely a musician" Ferenc Liszt. 

After the general introductory OVERVIEW, the articles are organized into thematic groups: about MUSIC, RECEPTION, 
CONTEMPORARIES, FAMILY MEMBERS, and finally the EPILOGUE (An unknown document about Ferenc Liszt’s death) concludes 
the volume. It is well-known of Klára Hamburger that she owns almost all European languages, so she has made a huge service to 
Hungarian musicology just by publishing the large amount of documents and especially letters translated into Hungarian in itself. How 
fastidious and demanding work it is to rummage, decipher and clarify handwritten letters in French and German, is only known to one 
who has already tried it. 

This book is an incredibly colourful and engaging piece of reading, and - paraphrasing its title – “not merely for musicians”. Starting from 
the vile fate and reception of Liszt's famous Gypsy book, through the galleries of famous contemporaries and the portraits of family 
members with none the less prominent personalities, the cultural panorama of contemporary Europe is opening up in front of the reader. 

Hungarian readers are particularly pleased to note that even from among the friends with dazzling intelligence and erudition, the figure 
of Baron Antal Augusz is standing out, whose friendship and person Liszt insisted so much on, and who hosted Liszt in his house in 
Szekszárd in perhaps the happiest periods of the composer’s life. And of the family members, Klára Hamburger draws the figure of the 
mother, Anna Liszt, who is certainly one of the most adorable ladies on the family trees of great musicians. 

Liszt's music has received a rather modest place in the volume, as Klára Hamburger’s bulky Liszt kalauz [Guide to Liszt] (1986) and its 
later version amplified with the novel results of research, Liszt Ferenc zenéje [Ferenc Liszt’s music] (2011), discussing the works one by 
one, is a rich source to all Liszt researchers and Liszt enthusiasts. However, we also find novelties in the present volume from this aspect 
as well: the less known Funeral Ode No. 3 with special thematic and motivation finally gained a worthy position among the analyses. 

The person of Liszt is the 19th century itself, so I highly recommend Klára Hamburger's book to all musicians and music lovers who are 
longing for a valuable piece of reading. Thanks to the Rózsavölgyi Publishing house and its excellent editor Gergely Fazekas for 
publishing the volume. 

Dedikálás / Dedication 
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Herpy Miklós  
 

Nemcsak Magyarország, hanem egész Európa megünnepelte Liszt Ferenc zeneművészi pályafutása ötvenedik évfordulóját. Az 1811. 

október 22-én született Liszt még nem volt tizenkét éves, amikor 1823. április 13-án a bécsi Hofburg kisebbik báltermében, a Kleiner 
Redoutsaalban matinét adott. Liszt zeneművészi pályafutását általában ettől a koncerttől számítják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ötven évvel később, Liszt végtelenül gazdag munkásságán volt mit ünnepelni, és a magyarok meg is adták a módját. Liszt köszöntése 1873. 

november 8-án szombaton este hat órakor Liszt Hal téri lakásához tartó fáklyás menettel és ablakai alatt adott szerenáddal kezdődött, majd 

a Hungária Nagyszálló dísztermében rendezett fogadással folytatódott. A Mestert másnap, 1873. november 9-én a Vigadóban ünnepelték, 

ahol Királyi Pál ünnepi beszéde után ajándékként egy aranykoszorút és a Liszt-jubileumi ösztöndíj alapító oklevelét nyújtották át neki.[1] 

A Liszt-jubileumi ösztöndíjat Pest Városhatósága Liszt zeneművészi működése 50 éves jubileuma alkalmából, az 1873. október 23-án 

megtartott városi tanácsülés 40724. számú határozatával alapította. Az alapítvány szövege pontosan meghatározta a megajándékozott 

jogait, de egyben annak korlátait is, ami később sok bonyodalmat okozott: 

 

„Szab. kir. Pest-város közönsége ezennel örök emlékezetül adja, hogy városhatósági közgyűlésének 1873. évi 40724. számú 
határozata folytán világhírű zeneművész hazánk-fiának, Liszt Ferencznek a zeneművészet terén folytonos diadallal végzett 
ötvenéves működése örömünnepét emelni s megörökíteni kívánván, ezen örömünnep emlékére három egyenkint 200 frt. o. é. 
az az Kétszáz forint oszt. értékű összegre terjedő s a városi házi pénztárából évről évre kifizetendő ösztöndíjat olyképen 
alapított, hogy ezen ösztöndíjak évenként a magyar zeneakadémiában képzett három oly szegényebb ifjúnak adassanak, kik 
magukat a zenészetben kitüntették, s különösen a magyar zenészet művelésében tényleg haladást mutatnak fel; - továbbá, 
hogy ezen ösztöndíjak odaítélése, az ünnepelt művész, Liszt Ferencz életében közvetlen s kizárólag ő általa történjék, az ő 
elhunyta után pedig ezen ösztöndíjak, a zeneakadémia tanári-karának ajánlata folytán a fővárosi tanács határozata szerint 
fognak kiosztatni…” 

Az ünnepelt Liszt Ferenc 
(Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Budapest) 

Az ifjú Liszt Ferenc 

(Ernst Burger gyűjteménye) 
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A Zeneakadémia 1875-ben kezdte meg működését, így az első tanév után 1876 őszén értékelte először Liszt saját tanítványai 
teljesítményét és Ábrányi Kornél akadémiai titkár és Erkel Ferenc igazgató október 23-án kelt, javaslatot kérő levelének hátoldalára ráírta 
a három ösztöndíjra javasolt tanítványa nevét: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liszt titkára ennek alapján küldte el válaszlevelét Erkelnek, melyben a szokásos szófordulatok után közölte, hogy Liszt Ferenc elnök úr 
Aggházy Károly, Juhász Aladár és Lépessy Ilona részére javasolja a fejenkénti 200 forintos ösztöndíj kifizetését. Ily módon, már csak az 
ABC sorrendje miatt is Aggházy lett az első tanítvány[2], aki Liszt-jubileumi ösztöndíj-ban részesülhetett. Liszt 25-én feladott válaszlevelét 
kézhez véve azt Erkel, az alábbi levéllel azonnal továbbította a Városi Tanácsnak:[3]

 

Az alapító díszoklevél első és második oldala 
(Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Budapest) 

Liszt Ferenc javaslata az 1876/77 tanévi Liszt-jubileumi ösztöndíjakra 
(Liszt Ferenc Archiv Göppingen-Budapest) 
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„Tekintetes Városi Tanács! 

Budapest szab. kir. városának Ts. Közgyűlése az 1873-ik évben 40724. sz. alatti határozata alapján s Liszt Ferencz 
hazánkfiának ugyanazon évben tartott félszázados művészt jubileuma örök emlékére, három 200 forintos ösztöndíj-
alapítványt tett oly értelemben, hogy az azokra érdemes kitűnő tehetségű és korlátolt módú tanítványait az orsz. m. 
zeneakadémiának, élte fogytáig maga Liszt Ferencz jelölje ki. 

Az orsz. m. zeneakadémia igazgatósága az igazgatása alatt már egy év óta működő akadémia tehetségdús 
növendékei érdekében, fölkérvén Liszt Ferenczet, mint az akadémia elnökét, hogy a fővárosi három ösztöndíjra a folyó 
1876/7. akad. évfolyamra szíveskedjék megtenni növendéki kĳelölését: erre nézve az ⁒ alatt idecsatolt kĳelölési átiratát 
elnök Liszt Ferencznek, az akad. igazgatósága oly alázatos kéréssel bátor beterjeszteni a Tettes városi Tanácsnak, hogy azt 
hivatalos tudomásul venni s az abban kĳelölt orsz. m. zeneakadémiai növendékek részére a kérdéses ösztöndíjakat 
kiutalványozni s arról az akad. igazgatóságát értesíteni méltóztassék. 

Hazafiúi tisztelettel maradván 

Budapesten, 1876. okt. 27-én 

A Tettes városi Tanácsnak 

       alázatos szolgái: 

Á b r á n y i  K o r n é l        E r k e l  F e r e n c z  
 akad. titkár                   igazgató” 
 

Bár eddig minden rendben lévőnek látszott, a javaslat mégis rögtön fennakadt az ügyintézők okoskodásán. Minthogy az alapítólevél 
ifjakról beszélt, Liszt viszont egy lány növendékét, Lépessy Ilonát is jutalmazni és segíteni kívánta, a Tanács a javaslatot visszautasította, 
mondván: 

„…az alapítólevél szerint a Liszt Ferencz féle ösztöndíj csakis ifjúknak járván, Lépessy Ilonkának megadni kívánt 200 forint 
kiutalványozását javaslatba nem hozhatjuk…” 

A Tanácsnak két hónapra volt szüksége, hogy megértse, ha már egyszer Liszt Ferencnek, az Akadémia elnökének azt adták ajándékba, 
hogy ő döntheti el, ki kapjon ösztöndíj-támogatást, akkor ebbe már nem illik beleszólniuk. Így aztán végül is megszülték határozatukat: 

„Határozat: 
tekintve, hogy az 1873. évi 40724. sz. közgyűlési határozat, valamint az ennek alapján kibocsátott s a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministérium által jóváhagyott alapító levél értelme szerint: a Liszt Ferencz-féle három egyenként évi 
200 forintos ösztöndíj az ország-os m. kir. zeneakadémiában képezett három szegényebb ifjúnak alapíttatott, mely kifejezés 
alatt mindkét nembeli ifjak értetvén, az ösztöndíjban leány növendékek is részesíthetők. 

Tekintve pedig főleg, hogy ugyancsak az alapító levél szerint ezen ösztöndíjak odaítélése Liszt Ferencz életében 
közvetlenül és kizárólag általa történik: ennélfogva mind a három Liszt Ferencz úr által kinevezett növendék részére a 
szóbanforgó ösztöndíj az 1876/7 tanévre kiutalványoztatni rendeltetik. 

Utasíttatik tehát a keb. házi pénztári hivatal: hogy a főváros közönsége által Liszt Ferencz 50 éves jubileumának emlékére 
az orsz. magy. kir. zeneakadémiában tanuló szegényebb sorsú három ifjú javára tett három 200 forintos, összesen tehát 
hatszáz forintos alapítványból a zeneakadémia elnöke Liszt Ferencz által kinevezett és alább említett tanulóknak ösztöndíj 
fejében a folyó 1876/7. tanévre és pedig 

Aggházy Károlynak 200 forint, azaz kettőszáz forintot, Juhász Aladárnak 200 forint, azaz kettőszáz forintot, Lépessy 
Ilonának 200. azaz kettőszáz forintot összesen tehát 600 forint, azaz hatszáz forintot az orsz. m. kir zeneakadémia 
igazgatósága által láttamoztatott és szabályszerűen bélyegezett nyugtáira utólagos tanfélévi részletekben fizessen ki, és 
helyezze a községi alapnál „alapítványokra" címen szabály szerűen kiadásba 

Budapest, 1876. december 31. 
aláírás” 

 
A következő 1877/78 évi ösztöndíjakról Liszt Weimarból 1877. július 28-án írt levelében intézkedett: 

„Meine „Jubiläums-Stipendien”, welche mir das Municipium Budapest’s in höchst ehrenvoller Weise anvertraute, bitte ich 
nächstes Jahr (78) an dieselben Künstler zu verheilen, wie in diesem Jahre, Darauf bezügliche Schriftstücke werde ich 
gerne unterzeichnen.“ [“Jubileumi ösztöndíjaimat, melyeket Budapest tanácsa igen megtisztelő módon rám bízott, kérem a 
következő évben (78) ugyanazoknak a művészeknek szétosztani, mint az idén. Az erre vonatkozó iratokat szívesen 
aláírom.”] 

Részlet Liszt 1877. június 28-án id. Ábrányi Kornélnak írt leveléből 
(Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Budapest) 
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Erkel Ferenc, mint a Zeneakadémia igazgatója ennek megfelelően írta meg levelét a Városi Tanácsnak: 

„Tekintetes Városi Tanács! 

Miután az orsz. m. kir. zeneakadémia elnöke Nagygos Liszt Ferenc úr, a Budapest sz. k. v. Tettes Törvényhatósága 
által nagylelkűen alapított Liszt jubileumi három 200 forintos évi ösztöndíjakra a folyó 1877/8. akad. tanévre is, általa múlt 
évben kĳelölt akad. hallgatókat névszerint pedig: Aggházy Károlyt Juhász Aladárt és Lépessy Ilonát jelölte ki 
beterjesztendőnek; van szerencsém erről oly tiszteletteljes kéréssel értesíteni a Tettes Városi Tanácsot, miszerint e hivatalos 
igazgatói bejelentésemet tudomásul venni s annak idejében a nevezett akad. hallgatók részére, az ösztöndíjak esedékes félévi 
részleteit kiutalványozni kegyeskedjék. 

Megkülönböztetett tisztelettel maradván Budapesten 1877. okt. hó 2l-én A Tettes Városi Tanácsnak 

alázatos szolgája: 

Erkel Ferenc igazgató." 

Ily módon a Zeneakadémia megalapítását követő második és harmadik tanévben (a megelőző évek teljesítménye alapján) a három 
kedvenc, Aggházy, Juhász és Lépessy részesülhettek a Liszt-Jubileumi ösztöndíjban.  

Aggházy és Lépessy 1878. június 30-án befejezték akadémiai tanulmányaikat és Lisztnek az 1879/8-as tanévre egyetlen kiemelkedő 
tehetségű tanítványa maradt: Juhász Aladár. Liszt ekkor a Tanács határozatában bízva, mely szerint:  

„az ösztöndíjak odaítélése Liszt Ferenc életében közvetlenül és kizárólag általa történik” 

úgy döntött, hogy a teljes, 600 forint ösztöndíj összeget Juhász Aladárnak juttatja. Ezért a Fővárosi Tanácsnak címzett és titkára által 1880. 
január 24-én megírt, de személyesen aláírt, 7/El: ü. jelű levelében az alábbi kĳelölést terjesztette elő: 

„Midőn a most folyó 1879/80-i akad. tanfolyamra szolgáló kĳelölésemet is bátor vagyok ez uttal a Tettes fővárosi Tanácsnak 
beterjeszteni: ezt – a hármas kĳelöléstől eltérőleg – oly módositással van szerencsém tenni, miszerint a kiutalványozandó 600 frt […] 
ez évfolyamra egészben az akademia, illetőleg osztályom legkitünőbbikének: Juhász Aladárnak méltóztassék kiutalványozni,…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A beadványt 1880. február 19-én, Kamermayer Károly polgármester elnöklete alatt tartott tanácsülés tárgyalta és a következők szerint 
határozott: 

 „. . . az alapító levél világos rendelkezése szerint a főváros által Liszt Ferencz félszázados művészi működésének jubileuma 
alkalmával ’Liszt-jubileumi alapítvány’ czímen alapított három, egyenként évi 200 frtos ösztöndíj minden tanévben a magyar 
zeneakadémia három szegényebb sorsú növendéke részére adományozandó: a fővárosi tanács nincs arra feljogosítva, hogy 
jelen megkeresést – mely szerint a folyó 1879/80 évi akad. tanfolyamra mindhárom ösztöndíj Juhász Aladár zeneakadémiai 
növendéknek adományoztassék, - teljesíthesse. 

Felkéretik ennélfogva nagys. Liszt Ferencz úr, hogy a fennérintett ösztöndíjaknak folyó 1879/80-ki akad. tanfolyamára 
leendő kiutalványozása czéljából, az alapító oklevél értelmében a tanácshoz a hármas kĳelölést megtenni, s esetleg az ezt 
gátló körülményeket közölni szíveskedjék. Miről nagyságos Liszt Ferencz úr tudomás végett értesíttetik.  

Természetesen Liszt nem hagyta magát, és február 28-án hosszú levélben indokolta javaslatát. Levelében biztosította a Fővárosi 
Törvényhatóságot, hogy ismeri az alapítvány rendelkezéseit, majd így folytatta: 

„miután a gyakorlati tapasztalat ama meggyőződésre vezet, miszerint a művészeti tanulmányok mezején a szegénységi 
bizonyítványok nem mindig egyenlő jelentőségűek az oly kiváló növendéki tehetségekkel, melyekhez az orsz. m. k. 
zeneakad., mint magasabb színvonalú műintézet s egyszersmind különlegesen az én szerény nevemre is szóló ösztöndíjak, 
kitüntetőleg köthetők volnának…” 

Részlet Liszt 1880. január 24-én Fővárosi Tanácsnak írt leveléből 
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A levél további részében Liszt azt kéri a fővárosi Törvényhatóságtól, hogy legalább ő, mint aki ajándékba kapta az alapítványt, maga 
rendelkezhessen szabadon a 600 forint elosztásáról. A Fővárosi Törvényhatóság és a „Hírhedett zenésze a világnak” közötti kapcsolatra 
jellemző Liszt levelének hangneme is:  

„Bátor vagyok egyszersmind alázatosan felkérni a mélyen tisztelt Ts Törvényhatóságot, hogy jelen alázatos kérelmem kegyes meghallgatása 
és engedményezése esetében, a Ts fővárosi Tanácshoz a folyó 1879/80 akad. tanévre szóló s már korábban beterjesztett abbeli kĳelölésemet, 
miszerint […] Juhász Aladár részére kegyeskedjék kiutalványozni…„  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Liszt és Kamermayer Károly polgármester között létrejött vitát végül is Trefort 
Ágoston miniszter közbelépése Liszt javára döntötte el. Így aztán a Fővárosi Közgyűlés, 
az 1880. május 5-én megtartott, és Kamermayer Károly polgármester által vezetett 
ülésén a következő határozatot fogadta el: 

 

„Közgyülési határozat. 

A tanács javaslatához képest, s az abban felsorolt indokok alapján elhatározza a 
főv. törvényhatósági biz. Közgyűlés, miszerint a főváros által alapított „Liszt-
jubileumi”  
3 ösztöndíj, az alapítványi okirat épségben tartása mellett, Liszt Ferencznek a 
zeneművészet emelése érdekében legjobb meggyőződése szerint tett évenkénti 
kĳelölései alapján, f. 1879/80 tanévtől kezdve, a tanács által a magyar orsz. 
Zeneakadémia növendékeinek, számra való tekintet nélkül adományoztathassék, 
oly határozott korlátozással azonban, hogy Liszt Ferencz úr a kĳelölés, illetve 
adományozás ezen módját, csakis addig gyakorolhatja míg az orsz. Zeneakadémia 
élén áll, s innen való eltávozásától kezdve úgy ő, mint halála után a 
zeneakadémia igazgatósága a kĳelölést, és a tanács az adományozást csupán az 
alapító oklevél értelmében eszközölhetik.”  

A határozatban hivatkozott „indokok” lényegében Liszt Ferenc által 1880. február 28-án 
írt és fentebb bemutatott levélből vett argumentumok voltak.  

Liszt 1880. február 28-án  
a Fővárosi Tanácsnak  
írt levelének aláírása 

Részlet az 1880. május 5-én tartott Közgyűlés határozatából 

Részlet Liszt 1880. február 28-án 
a Fővárosi Tanácsnak írt leveléből 
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Így végül is Liszt szabad kezet kapott, amivel nem csak Juhász Aladár esetében élt, de ettől kezdve a Városi Tanács elfogadta 
előterjesztéseit. Egyszer még az is előfordult, hogy egy növendékét háromszor részesítette Liszt-jubileumi ösztöndíjban. Ráadásul öt évvel 
zeneakadémiai tanulmányainak befejezése után!  

Erre akkor kerülhetett sor, amikor Aggházy Károly párizsi tanulmányútjáról hazatérve, 1881-ben, megfelelő jövedelem nélkül megnősült. 
A következő évben ugyan a Nemzeti Zenede rendes tanára lett, de ottani gyenge fizetése messze nem volt elegendő felesége és időközben 
megszületett kisfia eltartására.[4] 

Kedvenc növendéke nehézségeiről persze Liszt is tudott, és amikor 1882 végén Julius Stern, a berlini Stern’sches Konservatorium 
tulajdonos-igazgatója Liszt tanácsát kérte, hogy kivel tölthetné be a zongoraművész-képző szaktanári állását, akkor e feladatra Aggházyt 
ajánlotta. 

Liszt tanácsát elfogadva Stern szerződtette is Aggházyt, akinek most már az lett a legfőbb gondja, hogyan teremti elő a Berlinbe való 
kitelepülés költségeit? Ki segít rajta? Természetesen megint Liszt, aki tartotta magát korábbi véleményéhez, melyet 1878. szeptember  
13-án Ábrányinak írt levelében olvashatunk: 

„Agházy verdient, dass man ihm unter die Armen greift, weil seine Hände und sein Kopf vortefflich musikalisch 
beschaffen sind. [“Aggházy megérdemli, hogy segítségére legyünk, mert keze és feje csodálatos muzikalitással van 
megáldva.”] 

Liszt nem hagyta magát zavarni attól, hogy a városi tanács fentebb idézet döntése csak azt engedte meg neki, hogy a 600 forintot szabadon 
oszthassa fel a Zeneakadémia növendékei között, és egyszerűen úgy kezelte Aggházyt, mintha a Zeneakadémiai tanulmányai befejezése 
után öt évvel még mindig a Zeneakadémia hallgatója lenne. Így aztán az 1882/83 akadémiai tanév „Liszt- jubileumi ösztöndíj” 600 forintos 
keretéből 300 forintot Aggházynak adott és csak a maradék 300 forintot osztotta szét, 100 forintonként az előírás szerinti három tényleges 
hallgató között. Úgy látszik, a Tanács hivatalnokai ekkorára már feladták a harcot, és 1883. március 16-án kelt határozatukkal ellenvetés 
nélkül teljesítették a Liszt előterjesztésben javasoltakat:[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JEGYZETEK 
 

1. Legány Dezső: Liszt Ferenc Magyarországon 1869-1873, Budapest: Zeneműkiadó 1976, 173. 

2. Liszt halála után a Zeneakadémia tanári kara évtizedeken keresztül számos kiváló növendéket támogatott a Liszt-jubileumi ösztöndíjjal, melyet az 

1949/50-es tanév után a kommunista rezsim megszüntetett. Utoljára Knaute Tamás, Vavrinecz Béla és Vásáry Tamás kapta meg a nagy múltú 

ösztöndíjat. 

3. A Városi Tanáccsal folytatott levelezés anyagai a Fővárosi Levéltárban lelhetők fel, és a VIII. ügyosztály 1059/877 számú („jubileumi - Liszt 
alapítvány”) okmánykötegeiben találhatók. 

4. Valkó Arisztid: Aggházy-dokumentumok a fővárosi levéltárban, Magyar Zene, 1961, 6. szám,  619. 
5. De azért határozatukban Aggházyt „Liszt Ferenc által kinevezett növendék” megnevezéssel illették.  



- 12 - 

 

Liszt magyar szemmel – XXXVI. szám – 2019. július  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 36 – July 2019 

Miklós Herpy 
 

The fiftieth anniversary of Ferenc Liszt’s career as a musician was widely celebrated not only in Hungary, but all around Europe. Liszt, 
who was born on October 22nd 1911, was not even twelve years old when he gave a matinee concert in the Kleiner Redoutsaal, the minor 
ball chamber of the Hofburg in Vienna, on April 13th 1823. His musical career is generally considered to have begun from that concert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fifty years later, there was a lot to celebrate about Liszt’s infinitely rich oeuvre, and the Hungarians did it unstintingly. The celebration of 
Liszt began on Saturday, November 8th 1873, at 6 pm, with a torchlight procession to Liszt’s apartment at the Hal square and a serenade at 
his windows, followed by a reception at the festive hall of the Hungária Grand Hotel. The Master was celebrated again on the next day, 
November 9th 1873, in the Redout (Vigadó), where after the solemn speech of Pál Királyi he was handed over a golden wreath and a 
founding diploma of the Liszt Jubilee Scholarship as a present.[1] 

 

Liszt with the organizing committee of his fifty-years Jubilee 
(Liszt Ferenc Memorial Museum, Budapest) 
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The Liszt Jubilee Scholarship was founded on the occasion of the 50th anniversary of Liszt's musical career by the Pest Municipal 
Authority (City Council) with their Resolution No. 40724 carried at a council held on October 23rd 1873.[2] The text of the deed of 
foundation clearly defined the rights of the grantees, but also the limitations, which later led to many complications. It was determined 
that Ferenc Liszt could award three grants of 200 forints each on the account of the foundation’s funds to “poorer youths” who had 
excelled in musical fields, and especially who had done it in connection with Hungarian music. In this way, they involuntarily tied down 
Liszt's hands, as there were girls as well among his pupils worthy of the scholarship, and not only among the male students. At the same 
time, there were not always three students of the same talent who should have been rewarded with the same amount. It was also 
stipulated that until he lives, only and exclusively Ferenc Liszt, while after his death the board of the full professors at the Music 
Academy could make a proposal for the names of the grant holders. 
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The cover of the founding honorary diploma 
(Liszt Ferenc Memorial Museum, Budapest) 
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The Music Academy began to operate in 1875, so it was in the autumn of 1876, after the first academic year, that Liszt evaluated the 
performance of his own pupils. In a letter dated October 23rd, academic secretary Kornél Ábrányi and director Ferenc Erkel called on Liszt 
to make his proposal. Liszt wrote on the back of that letter the names of his three pupils he proposed for scholarships: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Liszt's secretary sent his reply letter to Erkel following that instruction, in which he announced after the usual conveniences that 
Chairman Ferenc Liszt proposed the payout of 200 forint each grants to Károly Aggházy, Aladár Juhász and Ilona Lépessy. In this way, 
due to the alphabetic order, Aggházy became the first student[3] to receive a Liszt Jubilee scholarship. After receiving Liszt’s reply letter 
posted on October 25th, Erkel immediately forwarded the proposal to the City Council.[4] 

Although everything seemed to be all right so far, the proposal still came to a halt because of the bureaucrats’ obstinacy. As the founder's 
letter was about youths, but Liszt wanted to reward and support a girl student of his – Ilona Lépessy – as well, the Council refused the 
proposal, saying: 

”according to the deed of foundation the Ferencz Liszt scholarship shall be granted only to youths, therefore we cannot 
consider a proposal for the payout of 200 forints to Ilonka Lépessy…” 

 The Council needed two months to understand that if Ferenc Liszt, the Chairman of the Academy, was once given the present that he 
could decide who should receive scholarship grant, it was no longer becoming to intervene in his personal decisions. But finally their 
resolution was born, wherein Liszt's authority was modified with this rather crabbed sentence: 

“And after due and serious consideration of the fact that according to the deed of foundation the awarding of these grants 
shall be at the sole and exclusive discretion of Ferencz Liszt as long as he lives: therefore the payout of the grants in 
discussion for the academic year 1876/7 shall be implemented to each of the three pupils nominated by Ferencz Liszt Esq.”    

About the grants for the next year 1877/78 Liszt made arrangements in his letter dated from Weimar on July 28th 1877: 

„Meine „Jubiläums-Stipendien”, welche mir das Municipium Budapest’s in höchst ehrenvoller Weise anvertraute, bitte ich 
nächstes Jahr (78) an dieselben Künstler zu vertheilen, wie in diesem Jahre. Darauf bezügliche Schriftstücke werde ich gerne 
unterzeichnen.“ [“I wish that my jubilee scholarships, which the Council of Budapest entrusted to me in a most honourable 
manner, shall be paid out in the next year (78) to the same musicians as in the current year. I will sign any relevant 
documents with pleasure.”] 

Ferenc Erkel, as the Director of the Music Academy, submitted Liszt’s proposal accordingly to the City Council. Therefore in the second 
and third academic years following the foundation of the Music Academy the three favourites, Aggházy, Juhász and Lépessy could benefit 
from the Liszt Jubilee Scholarship.  

Aggházy and Lépessy finished their academic studies on June 30th 1878, and for the 1879/80 session Liszt was left with only one pupil of 
eminent talent: Aladár Juhász. Having confidence in the resolution of the Council stating that: 

”the awarding of these grants shall be at the sole and exclusive discretion of Ferencz Liszt as long as he lives” 

he decided that the grant’s whole sum of 600 forints be awarded to Aladár Juhász. He must have suspected that he would face difficulties 
with the Council's bureaucrats, and this time he did not send his proposal through the board of the Music Academy, but directly to the 
City Council in a letter written by his secretary on January 24th but signed by Liszt himself.  

Ferenc Liszt's proposal for the Liszt Jubilee Scholarships in the 1876/77 academic year 
(Liszt Ferenc Archiv Göppingen-Budapest) 
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The proposal was discussed at the meeting under the chairmanship of Mayor Károly Kamermayer on February 19th 1880 and the following 
decision was taken:  

 ”…according to the clear instructions in the deed of foundation, the City of Budapest, on the occasion of the 50th 
anniversary of Ferencz Liszt’s musical career, established a scholarship under the name “Liszt jubilee foundation” with three 
grants of the amount of 200 forints each to be awarded in every academic year to three poverty-stricken students of the 
Hungarian Music Academy: therefore the City Council is not authorised to comply with the present request upon which in 
the current 1879/80 academic session all three grants be awarded to Music Academy student Aladár Juhász.” 

Of course, Liszt refused to give in, and presented the arguments for his proposal in a long letter on February 28th. In the letter he assured 
the City Council that he was aware of the Foundation's provisions and then continued: 

“since the practical experience leads to the conviction that in the field of musical studies the significance of the certificates of 
poverty is not always equal to the eminent talent of the students, who should represent the quality of the Music Academy as 
an institution of the highest level in musical education and particularly my humble name through this scholarship…“  

In the remainder of the letter, Liszt asks the Municipal Authority that he who received the foundation as a present, could have free 
disposal over the distribution of the 600 forints himself. 

The debate between Liszt and Mayor Károly Kamermayer was finally resolved by the intervention of Minister of Culture Ágoston Trefort 
in favour of Liszt, so that the Metropolitan Assembly adopted the following resolution in their session held on May 5th 1880 under the 
chairmanship of Mayor Károly Kamermayer: 

“General assembly resolution: 

Based upon the enclosed reasoning, the three Liszt Jubilee Scholarships established by the City of Budapest, while keeping 
the deed of foundation intact, shall be awarded to students of the Hungarian National Academy of Music upon the 
nominations by Ferencz Liszt based upon his best conviction to raise and promote the art of music, without consideration of 
the number of the grantees, every year from the current 1879/80 academic year on...” 

The “reasons” referred to in the resolution were essentially the arguments Liszt used in his letter written on February 28th 1880 and 
presented above. 

So in the end Liszt was given a free hand, which he used not only in the case of Aladár Juhász, but from that time on the City Council 
accepted his proposals. It even haven happened once that he awarded the Liszt Jubilee Scholarship to a pupil of his three times, and that 
was even five years after his graduation from the Music Academy! 

This could happen when Károly Aggházy returned to Hungary from his study trip to Paris in 1881, and got married without adequate 
income. In the following year, though, he became a regular teacher of the National Conservatory of Music, but his poor salary there was 
far from being sufficient for keeping his wife and his little son who had been born in the meantime.[5] 

Of course, Liszt knew about the difficulties of his favourite student, and at the end of 1882, when Julius Stern, the owner-director of the 
Stern'sches Konservatorium in Berlin, asked for Liszt's advice with whom he could fill a position of a senior piano teacher, he proposed 
Aggházy for the job. Accepting Liszt's advice, Stern offered a contract to Aggházy, whose main concern now became how to raise the 
funds to cover the costs of moving to Berlin? Who will help him? Of course it was again Liszt, who kept up with his earlier opinion 
written in his letter to Ábrányi on September 13th 1878: 

„Agházy verdient, dass man ihm unter die Armen greift, weil seine Hände und sein Kopf vortefflich musikalisch beschaffen 
sind.” [“Aggházy deserves that we lend him a helping hand, because his hands and head are blessed with excellent 
musicality.”] 

Liszt did not let himself to be disturbed by the fact that the decision of the City Council quoted above only allowed him to distribute the 
600 forints among the students of the Music Academy, and simply treated Aggházy as if he were still a student of the Academy five years 
after his graduation. So he gave 300 forints from the 600 forints budget of the 1882/83 academic year's  “Liszt Jubilee Scholarship” to 
Aggházy and distributed only the remaining 300 forints among three actual students, according to the provisions, giving 100 forints to 
each of them. It seems that the Council officials had already given up the fight by then, and they carried out Liszt’s proposals without 
objection in their resolution of March 16th 1883:[6] 

“for the current 1882/3 academic year  - according to the proposal submitted by Ferenc Liszt – the amounts of 300 forints to 
student Károly Aggházy as well as 100-100 forints each to students Julia Bauholtzer, Julia Jerusalem and István Thomán are 
hereby to be paid out.” 
 

NOTES 

1. Dezső Legány: Liszt and His Country 1869-1873, Budapest: Corvina 1983, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 173 
2. Nearly one month before the establishment of the capital Budapest on November 17th 1873, by uniting Pest, Buda and Óbuda. 
3. After Liszt’s death, the professors of the Music Academy supported numerous excellent students throughout the decades with the Liszt Jubilee 

Scholarship, which was later abolished by the Communist regime after the academic year 1949/50. In the last year of its existence, Tamás Knaute, Béla 
Vavrinecz and Tamás Vásáry were awarded the prestigious scholarship.  

4. The material of the correspondence with the City Council is preserved in the Budapest Municipality Archives, in the document batch  
No. 1059/877 (“Liszt Jubilee foundation”) of the 8th Department. 

5. Miklós Herpy: Károly Aggházy, egy Liszt-tanítvány élete és kora (The Life and Age of a Liszt-pupil), Rózsavölgyi, Budapest, 2018. 
6. In the resolution Aggházy was called a “student appointed by Ferenc Liszt” . 
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Rozsnyay Judit 

 

A Magyar Kultúra Kiadó gondozásában jelent meg a közelmúltban Az elveszett szerelem hangjai címmel Mosonyi Mihály 
zongorakíséretes dalainak I-II. kötete, kották és elemzések CD melléklettel, amint az alcímben olvasható: Hangzó összkiadás. A rendkívül 
igényes munkát Felvégi Béla Mosonyi-kutató emlékének – aki a Liszt Társaság lelkes és odaadó munkatársa is volt – ajánlották a 
hézagpótló kiadvány megálmodói és létrehozói. Az első kötet Mosonyi német dalait, a második pedig főként magyar dalokat tartalmaz. A 
bevezetőt és egy Mosonyi életéről, munkásságáról szóló tartalmas írást Sziklavári Károly élvezetes stílusában olvashatjuk, a zenei anyagot, 
Mosonyi zongorakíséretes dalait pedig Miksch Adrienn (szoprán), Kiss Tivadar (tenor) és Elek Szilvia (zongora) tolmácsolásában 
hallhatjuk. A dalok versszövegeit a kiadvány eredeti nyelven és magyar fordításban is közli. Szívből ajánljuk mindenkinek a magyar 
romantika egyik kiemelkedő, Liszt által különösen nagyra értékelt, később azonban méltatlanul háttérbe került alakjának műveit, és 
kedvcsinálónak idézzük a könyv bevezetőjét: 

Beköszöntő 

Mosonyi Mihály művészi daltermésének hangzó összkiadását tartja kezében az Olvasó, amely világújdonságként lát napvilágot. 
Rögzítésére egy 1844-ben Pozsonyban készült zongora segítségével került sor: e hangszer nagyjából egyidős a korai Mosonyi-dalokkal, s 
bár kicsiny rá a tényleges esély, billentyűzetét akár a komponista ujjai is érinthették hajdanán. A két hanglemezt könyvkötet-pár egészíti 
ki, hűséges tájékoztatást nyújtva a zeneszerző életéről, pályájáról. s főként a maga területén a magyar zeneirodalom legjelentékenyebbjei 
között helyet foglaló dalterméséről. E kötetekkel egy-egy hagyományos jellegű „Mosonyi-dalkalauz” megalkotása volt a fő célunk. 
Kiadványunkkal egyformán számítunk az avatatlan zenekedvelő s a témában már kellőképp jártas szakember érdeklődésére, bizonyos 
könyvrészek miatt az előbbitől, míg mások kapcsán az utóbbitól kérve elnézést e helyütt. Az ismertetéseket és összegezéseket a 
versszövegek – német textusok esetében azok fordításai is – követik, végül az előadóművészekről, a könyvkötetek írójáról és a zongoráról 
esik néhány szó. Függetlenül attól, hogy szerkesztési okok folytán melyik lemezen kapott helyet egy-egy magyar dal, az alapjául szolgáló 
költeményt – a leíró elemzésekhez társítva – a második kötetben olvashatjuk. 

Szolgáljanak végre mindenki örömére az Elődök szellemi hagyatékának eme kincsei!  
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Judit Rozsnyay 

 

The Magyar Kultúra (Hungarian Culture) Publishing house has just recently published the two volumes of Mihály Mosonyi's songs with 
piano accompaniment with the title Az elveszett szerelem hangjai (The Sounds of Lost Love), with scores, analyses and a CD attachment, 
and it is – as indicated in the subtitle - a complete audio edition. The highly ambitious work is dedicated to the memory of Mosonyi-
researcher Béla Felvégi – who was an enthusiastic and devoted member of the Liszt Society – by the creators and authors of this unique 
publication, which fills  a gap in music history. The first volume includes Mosonyi’s German songs, and the second mainly Hungarian 
songs. We can also find the introduction and an informative  study about Mosonyi’s life and oeuvre in the book written by Károly 
Sziklavári in an enjoyable style, while the musical material, Mosonyi's songs with piano accompaniment are interpreted by Adrienn 
Miksch (soprano), Tivadar Kiss (tenor) and Szilvia Elek (piano). The words of the songs are published in their original languages and in 
Hungarian translation as well. We recommend with all our heart to everyone these works by one of the most prominent Hungarian 
composers of Romanticism, whom Liszt highly appreciated, but was later unworthily thrust into the background, and we quote the 
introduction of the book as an appetizer: 

 

Lectori salutem 

The complete audio edition of Mihály Mosonyi's artistic songs is hereby presented to the Reader, which has been published for the first 
time worldwide. It was recorded with the help of a piano made in Pressburg (Bratislava) in 1844: this instrument is from about the same 
time as the early Mosonyi songs, and although the actual probability of that is low, even the fingers of the composer could have touched 
its keyboard back in those times. The two recordings are complemented by a pair of books, providing reliable information about the 
composer's life and career, and especially about his songs oeuvre, which is one of the most significant collections in its genre in Hungarian 
music. Our main goal with these volumes was to create a "Mosonyi song guide" of the traditional kind. With our publication, we expect 
the interest of both the lay music lover and the expert who is already well-versed in the subject, hereby asking  pardon for certain parts of 
the books from one or the other respectively. The presentations and summaries are followed by the words – in the case of  German texts 
also with translations - and finally there are a few words about the performers, the authors of the book and the piano. Regardless of why a 
certain Hungarian song has been  issued on one  disc or another for editorial reasons, the underlying poem – together with the descriptive 
analyses – is published in the second volume. 

May these treasures of our Ancestors’ spiritual heritage serve to  delight  us all! 
 

 

  

Domokos Zsuzsanna 

 
Új időszaki kiállítás nyílt meg 2019. május 10-én a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban, Liszt Ausztriában címmel. A nemzetközi 
együttműködés keretében létrejött kiállítás 2020. május 10-ig lesz megtekinthető. 

A kiállítás címével kapcsolatban azonnal felmerül a kérdés a látogatóban: jelen esetben a földrajzi meghatározásnál Liszt korára épül a 
tematika, vagy a jelenlegi Ausztria értendő alatta? Igyekeztünk a tárlók anyagát úgy rendezni, hogy mindkét vonatkozás beleférjen. Ez  a 
megkülönböztetés elsősorban csak Liszt születési helyének szempontjából kerül előtérbe, mivel az első világháború után, 1921-ben Nyugat
-Magyarországnak szélső sávja Ausztriához került, és Burgenland tartományként él tovább. Az egykori Doborján falut ma Raidingnak 
hívják. Liszt Ádám a Pozsonytól nyugatra fekvő, akkor nyugat-magyarországi, Moson megyéhez tartozó németajkú faluban, 
Nemesvölgyben született, amelynek neve ma Edelstal, és szintén Ausztriában található. Liszt édesanyja, Anna Lager osztrák volt, Krems 
városából származott. Liszt édesapja, Liszt Ádám magyarnak vallotta magát, amit azzal is hangsúlyozott, hogy nevét már magyar 
helyesírással, Lisztnek írta List helyett. Liszt Ferenc első megnyilvánulásától kezdve, melyet még édesapja segítségével fogalmazott meg, 
egészen haláláig nemzeti hovatartozás szempontjából magyarnak tartotta magát. 

A kiállítás összegzi azokat a helyszíneket, ahol Liszt Ausztriában több-kevesebb ideig tartózkodott, és azt is bemutatja, hogy mi történt itt 
az 1886. július 31-én bekövetkezett halála után. 

Liszt és Ausztria kapcsolatánál két fontos helyszínt kell kiemelnünk: az egyik a szülőhelye, (Doborján-Raiding), ahol életének első 11 
esztendejét töltötte, mielőtt édesapjával Bécsbe majdPárizsba utazott volna. Később, 1846. augusztus 3-án szülőhelye tiszteletbeli 
polgárává választotta, és 1881-ben ugyanitt jelenlétében ünnepséget tartottak, amelynek során a bejárati ajtó fölé helyezték a soproni 
Irodalmi és Művészi Kör magyar nyelvű emléktábláját: “Itt született Liszt Ferenc 1811. évi október 22-én” szövegfelirattal. 
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A másik fő helyszín maga Bécs, ahol Carl Czernytől (1791-1857) zongoraórákat, Antonio Salieritől (1750-1825) zeneszerzés órákat kapott 
11 éves korától kezdve. Később nagy sikerű hangversenyeket adott a városban – különösen a Gesellschaft der Musikfreunde épületében -, 
amelyeken néhány fontos művét is előadta, mint például a Wanderer fantáziát Schubert kompozíciója nyomán, melynek ősbemutatóját 
1851. december 14-én Bécsben tartották. Liszt fia, Dániel 1857 és 1859 között itt tanult jogot az Egyetemen. Liszt nemcsak koncerteket 
adott a császári család jelenlétében 1838-tól kezdve, hanem 1859-ben nemesi rangot is kapott tőlük. Ausztriában Bécsen kívül még számos 
más helyszín is fontos volt a számára, mint például a Duna mellett fekvő Krems (édesanyja szülővárosa), Nemesvölgy-Edelstal, édesapja 
szülőhelye, Kismarton-Eisenstadt, ahol édesapja az Esterházy család zenekarában játszott, és ahol szoros barátságot kötött Josef Stanislaus 
Albach (1795-1853) ferences testvérrel. További helyszínek is érdeklődésre tarthatnak számot Liszt vonatkozásában is, mint például 
Achensse, Graz, Hall in Tirol, Innsbruck, Pottendorf, Salzburg, amelyeket utazásai során meglátogatott, és helyenként koncertet is adott. 

Ausztria nemcsak a koncertek nyomán vált Liszt számára fontos helyszínné, hanem azért is, mert sok fontos személyes ismeretségre és 
barátra talált itt. Nagyon közel állt nagybátyjához, Eduard Ritter von Liszthez (1817-1879) és családjához, és baráti kapcsolatba  került a 
zongoragyáros Ludwig Bösendorferrel (1835-1919). Gyakran meglátogatta Josef Kriehuber (1800-1876) bécsi litográfust, Kaspar von 
Zumbusch (1830-1915) szobrászművészt, Johann Ritter von Herbeck (1831-1877) és Adalbert von Goldschmidt (1851-1906) 
zeneszerzőket.  A kiállításon kiemelt szerepet kap Liszt őszinte csodálata a nagy bécsi zeneszerzők:  Ludwig van Beethoven (1770-1827) és 
Franz Schubert (1797-1828) iránt, valamint megemlíti Liszt nagy tisztelőjét, Anton Brucknert (1824-1896) is. Liszt Beethovent és 
Schubertet nemcsak nagy elődeiként tisztelte, hanem számos kompozíciójukat át is írta, hasonlóan W.A. Mozart vagy Johann Ritter von 
Herbeck műveihez. Ezeket az átiratokat Bécsben számos koncerten adta elő nagy sikerrel. Liszt mindig is kapcsolatban állt a bécsi 
kiadókkal is: például 1823-ban Anton Diabelli adta ki Liszt első kompozícóját, egy variációt a kiadó saját keringő-témájára írt sorozatban, 
számos más zeneszerző variációjával együtt. J.P. Gotthard jelentette meg Johann Ritter von Herbeck Táncjeleneteit, amelyet eredetileg 
Marie zu Hohenlohe-Schillingsfürst számára ajánlott, Tobias Haslingernél jelent meg 1857-ben az Esz-dúr zongoraverseny, Müller adta ki 
Liszt három dalát 1847-ben, A.O. Witzendorf hozta ki Berlioz Fantasztikus szimfóniájából készült átiratát, és a császári nyomda nyomtatta 
ki az Esztergomi mise (Missa solennis) partitúráját 1859-ben, amelyet a zeneszerző az Esztergomi Bazilika felszentelésére komponált. 

A kiállítás bemutat néhány rövid szemelvényt azokból a kritikákból, amelyeket Bécsben és Budapesten írtak Liszt bécsi koncertjeiről vagy 
műveinek stílusáról.  

Liszt rendszeresen játszott osztrák készítésű zongorákon, ezek jelenleg Budapest, Hall in Tirol, Raiding és Bécs gyűjteményeiben 
találhatóak meg – a kiállításon ezekről is szó esik. 

Liszt emlékét Ausztriában számos róla elnevezett utca,  szobor és emléktábla őrzi. Zenéjét és emlékét a bécsi Liszt Ferenc Társaság mellett, 
amelyet kevéssel a 2011-es jubileumi év előtt alapítottak meg, főként Burgenland ápolja: egyrészről a Burgenlandi tartomány zenei 
gyűjteménye, amelyben Liszt Ferenc öröksége alapvető részt foglal el, Dr. Eduard Ritter von Liszt korábban Bécsben őrzött lakásában, az 
ún. “Kék szalonban” elhelyezett számos kiállítási tárggyal. Másrészről születési helyén, Raidingban kiállításokkal és minden évben három 
alkalommal (márciusban, júniusban és októberben) tartott Liszt-fesztiválokkal emlékeznek a zeneszerzőre. A fesztiválok saját 
rendezésűek, miután 2006-ban egy koncertterem épült a szülőház mellé. A raidingi Liszt Ferenc Társaság, amely 2018-ban ünnepelte 
fennállásának 50. évfordulóját, számos Liszthez kötődő rendezvényt szervez évente. 

A jelenlegi kiállítás az európai Liszt házak nemzetközi együttműködésének programjaként jött létre. 

 

Kölcsönző Intézmények: 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Liszt Ferenc 
Kutatókönyvtár 
Magyar Nemzeti Múzeum – Történelmi Képtár 
Bélyegmúzeum 
Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum 
MTA BTK Zenetudományi Intézet, Zenetörténeti 
Múzeum 
Strobl Alajos Emlékhely Alapítvány 
Eisenstadt, Diocesan Archive 
Eisenstadt, Landesmuseum Burgenland  
Raiding, Franz Liszt Gesellschaft 
Wien, Schottenstift 
Wien, Gesellschaft der Musikfreunde 

Kurátorok: Dr. Domokos Zsuzsanna and Dr. Martin 
Czernin 

Peternák Anna, Watzatka Ágnes, Fedoszov Júlia, 
Bokor Lilla, Avar Katalin és Török Miklós 
közreműködésével 

Installáció: Bősze Tímea A meghívott vendégek / The invited guests 
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Zsuzsanna Domokos 
 

The title of the exhibition may trigger several questions and uncertainties: does it refer to the Austrian territory of the Austro-Hungarian 
Monarchy of Liszt’s time, or Austria as it is today? We tried to provide a wide selection of information that covers both eras mentioned 
above. The distinction is only relevant when talking about Liszt’s birthplace, because the area near the western border of Hungary was 
annexed to Austria as a result of the peace treaty following WWI and has been a part of Burgenland ever since. What used to be Doborján 
in Liszt’s time is now the Austrian town of Raiding. Adam Liszt was born in the German speaking village of Nemesvölgy west of 
Pressburg that was part of Moson county, Hungary at the time and is today the Austrian town of Edelstal. Liszt’s mother, Anna Lager was 
Austrian, she was born in Krems. Liszt’s father considered himself to be Hungarian, and decided to spell his name the Hungarian way 
(Liszt and not List). There is evidence that from a very early age on Franz Liszt considered himself to be of Hungarian nationality. The 
exhibition introduces various places in Austria where Franz Liszt spent a considerable time. We have also collected the most important 
encounters with friends, family and musicians, while touching upon events following his death on 31 July 1886. 

Regarding the relationship between Franz Liszt and Austria there are, of course, always two important places to emphasize: one of them is 
his birthplace Raiding (Doborján), where he spent the first 11 years of life, before moving with his family to Vienna and then to Paris. 
More than 20 years later on 3 August 1846 he was awarded honorary citizenship of his birthplace and in 1881 there was a celebration 
with his presence during which a Hungarian language plaque was placed above the front door of his house: “Franz Liszt was born here on 
October 22, 1811.” The plaque was a donation by the Society for Literature and Arts of Sopron. 

The second important venue is Vienna itself, the city where he took his first piano lessons from Carl Czerny (1791-1857) and composition 
lessons from Antonio Salieri (1750-1825) at the age of 11. Later Liszt gave several concerts  especially at the Gesellschaft der 
Musikfreunde  with great success: Some of his important compositions (such as his adaptation of the Wanderer Fantasy by Franz 
Schubert) were premiered in Vienna on 14 December 1851. Liszt’s son Daniel studied law at the University between 1857 and 1859. Also 
important to mention that starting from 1838 Liszt not only gave concerts in Vienna with the occasional presence of the imperial family, 
but he was also introduced into the Order of the Iron Crown and in October 1859 he was admitted to the hereditary equestrian order of 
the Austrian nobility. Of course, numerous other places were important during his lifetime, such as the city of Krems on the Danube, the 
birthplace of his mother, Edelstal (Nemesvölgy) the birthplace of his father, Eisenstadt (Kismarton) the place where his father played in 
the Esterházy family chapel and where Franz Liszt later became a close friend of Franciscan Father Josef Stanislaus Albach (1795-1853).  
A few more points of interest are e.g. Achensee, Graz, Hall in Tirol, Innsbruck, Pottendorf and Salzburg, places he visited during his 
travels and in some cases gave concerts.   
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Dr. Martin Czernin 



- 20 - 

 

Liszt magyar szemmel – XXXVI. szám – 2019. július  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 36 – July 2019 

Austria was important to Franz Liszt not only because of the concerts he gave, but because he had many distinctive friends and contacts. 
For example he was very close to his uncle Eduard Ritter von Liszt (1817-1879) and Eduard’s family and he befriended the piano maker 
Ludwig Bösendorfer (1835-1919). Liszt often visited the Viennese lithographer Josef Kriehuber (1800-1876), the sculptor Kaspar von 
Zumbusch (1830-1915), composers Johann Ritter von Herbeck (1831-1877), Adalbert von Goldschmidt (1851-1906). The exhibition 
discusses Liszt’s admiration for the great Viennese composers like Ludwig van Beethoven (1770-1827), Franz Schubert (1797-1828) and 
mentions a great admirer of Liszt, Anton Bruckner (1824-1896). Liszt not only considered them to be great predecessors, but also studied 
and transcribed works by Ludwig van Beethoven, Johann Ritter von Herbeck, W. A. Mozart and Franz Schubert. Liszt performed his 
transcriptions at several concerts in Vienna with great success. He had an ongoing contact with Austrian publishing houses: for example 
in 1823 Anton Diabelli’s company published his Variations on a Waltz by Diabelli (Franz Liszt's first composition in print), J. P. Gotthard 
published the transcription of the Dancing Moments by Johann Ritter von Herbeck, originally dedicated to Princess Marie zu Hohenlohe-
Schillingsfürst, Tobias Haslinger published the First Piano Concerto in E-flat Major in 1857, Müller published three songs by Liszt in 
1847, A. O. Witzendorf published his transcription of the Episode de la vie d'un Artiste, the Grande Symphonie fantastique by Hector 
Berlioz while the k.k. Staatsdruckerei published the score of Franz Liszt’s Missa solennis for the inauguration of the Basilica in Gran in 
1859. Even after Franz Liszt's death there were still first editions of Austrian publishers. We have displayed a small selection of reviews 
about Liszt’s performances in Vienna published in Austrian and Hungarian newspapers.  

Other references to Austria are the number of pianos 
on which Franz Liszt played personally at various 
concert halls. These instruments are still on display in 
Budapest and in Austrian cities like Hall in Tirol, 
Raiding and Vienna. Also important and precious are 
the autograph compositions in Austrian collections. 

Liszt’s memory is kept alive in Austria by the 
numerous streets bearing his name, by the many 
statues, busts and memorial plaques on buildings in 
Austrian cities and towns. Also important is the 
Viennese Franz Liszt Society that was founded 
shortly before the Liszt Year in 2011, but the center 
of attention is in Burgenland: Franz Liszt occupies a 
substantial part of the Music Collection of the 
Province of Burgenland, and exhibits of the former 
"Blue Salon" of the apartment of Dr. Eduard Ritter 
von Liszt (formerly in Vienna). On the other hand his 
memory is preserved in Raiding through the 
exhibitions in his birthplace, where "Franz Liszt 
Festivals" are organized three times (March, June, 
October) a year. (They built their own concert hall in 
2006). We also have to mention the important work 
of the Franz Liszt Association in Raiding, which 
celebrated its 50th anniversary in 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The exhibition is organized as a part of the program of the international collaboration between the Liszt Houses in Europe.  

 
A kiállítás / The exhibition 
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Rozsnyay Judit 

 

A Liszt Ferenc Társaság 2019. május 24-én megtartotta évi rendes és egyben tisztújító közgyűlését. 

A közgyűlés a meghirdetett napirend szerint zajlott le, a jelenlévők száma 39 fő.  A napirend az alábbi volt: 

 

1. 2018. évi beszámolók tagozatonként 

2. A Felügyelő Bizottság jelentése 

3. 2018. évi mérleg és közhasznúsági jelentés előterjesztése (határozathozatallal) 

4. A Liszt Társaság elnökségének jelölése, megválasztása (határozathozatallal) 

5. 2019. évi tervek és költségvetés tervezet (határozathozatallal) 

6.  Döntés a tiszteletbeli tagokról (határozathozatallal) 

7. Egyéb kérdések (határozathozatal nélkül) 

 

A tagozatok vezetői közül jelen volt Pogány Ildikó Pécsről, Bencsik Erzsébet Sopronból és Szász Izabella Kőszegről. Kerek Ferenc és 

Fetzer Mónika írásban küldték el beszámolójukat, a budapesti beszámolót Patai Katalin betegsége miatt Rozsnyay Judit ismertette. 

Valamennyi beszámolót elfogadta a jelenlévő tagság. 

A 2018. évi mérleget, amely 2,624.000.- Ft-os eredményt mutatott, a közgyűlés úgyszintén elfogadta, a Felügyelő Bizottság a gazdálkodást 

rendben találta. 

A 2016-ban megválasztott vezetőség mandátuma 3 évre szólt, így 2019-ben újra kell a vezetőséget választani. A tagozatvezetőket a helyi 

tagság újraválasztotta, azonban Patai Katalin, a budapesti Tagozatvezető sajnálatos betegsége miatt lemondott. Erre a tisztségre Gombos 
László zenetörténészt, az MTA ZTI munkatársát ajánlotta a vezetőség, amit felkérésünkre Gombos László el is fogadott és a jelenlévő 

tagság nyílt szavazással meg is erősített. 

A Liszt Társaság vezetősége jelenleg: Király Csaba elnök, Bánky József és Eckhardt Mária társ-elnökök, Rozsnyay Judit főtitkár, valamint a 

tagozatvezetők. Újabb javaslat a vezetők személyére nem érkezett, a közgyűlés egyhangúlag a jelenlegi elnökségre szavazott. Ezzel a 

vezetőséget újabb három évre megerősítette tisztségében a tagság. 

Tiszteletbeli tagok: 

Az Alapszabály II. Fejezet 3) pont szerint ’A tiszteletbeli tagság a Társaság érdekében kifejtett tevékenység legmagasabb szintű elismerése. 

Tiszteletbeli tag az lehet, akit érdemei alapján a közgyűlés tiszteletbeli tagnak választ.’  10. § szerint - A tagok jogai és kötelezettségei – ’ A 

tiszteletbeli tag a választási és választhatósági jog kivételével tagdíjfizetési kötelezettség nélkül élvezi a tagsággal járó jogokat.’ 

Jelenleg a Társaságnak az örökös tiszteletbeli elnök, Lantos István kivételével nincs tiszteletbeli tagja. Az élet úgy hozta, hogy időszerűvé 

vált a tiszteletbeli tagság státuszának felelevenítése.  

Számba véve a tagságot, a következő személyeket javasoltuk tiszteletbeli taggá nyilvánítani: 

Dr. Hamburger Klára – alapító tag, 15 évig a Liszt Társaság főtitkára 
Mező Imre és Mező Imréné Hambalkó Edit – alapító tagok 
Somfai Rozália – alapító tag, Forrai Miklós vezetése alatt a Liszt Társaság munkatársa 
Eősze László – alapító tag, több mint 30 évig a Liszt Társaság elnökségének tagja 
Földes Imre – alapító tag 
Párkai István – alapító tag 
Szőnyi Erzsébet – alapító tag 
Ránki Dezső – alapító tag 
Bánky József – alapító tag Pécsett, jelenleg társ-elnök 
Nagy Alpár – alapító tag, a Soproni tagozat vezetője 1975 és 1998 között 

A javasolt személyek tiszteletbeli taggá minősítését a közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta. Új tiszteletbeli tagjainkat levélben értesítjük a 

döntésről, az oklevelek átadására Liszt születésnapján, október 22-i hangversenyünkön kerül sor. 

 Az eredményes közgyűlés zárásaképpen Király Csaba elnök eljátszotta Liszt Waldesrauschen (Erdőzsongás) című koncertetűdjét.  
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Judit Rozsnyay 
 

The Liszt Ferenc Society held its annual General Meeting on May 24th 2019, with personal matters included on the agenda as well. 

The General Meeting passed off according to the announced agenda, with 39 member-participants present. The order of the day was: 

 

1. Reports for the year 2018 per branches 
2. Report of the Supervisory Board 
3. Presentation of the 2018 balance sheet and public benefit report (with casting of votes) 
4. Nomination and election of the Liszt Society’s Board (with casting of votes) 
5. Plans and budget draft for the year 2019 (with casting of votes) 
6. Decision on Honorary Memberships (with casting of votes) 
7. Other matters (without voting) 

 

From among the Heads of our branches ldikó Pogány from Pécs, Erzsébet Bencsik from Sopron and Izabella Szász from Kőszeg were 
present at the Meeting. Ferenc Kerek and Mónika Fetzer submitted their reports in writing, and the report of the Budapest branch was 
presented by Judit Rozsnyay due to the illness of Katalin Patai. All reports were approved by the voting members. 

The 2018 balance sheet, with a positive account of HUF 2,624,000, was approved by the General Meeting as well, and the Supervisory 
Board found the management to be in order. 

The mandate of the Board elected in 2016 lasted 3 years, so in 2019 a new election was due. The heads of the branches had already been 
re-elected by the local membership, but Katalin Patai resigned from the leadership of the Budapest branch due to her regrettable illness. 
The Board proposed the music historian and member of the MTA ZTI research staff László Gombos for the position, which Mr. Gombos 
accepted upon our invitation, and his appointment was approved by the members with an act of open voting. 

The current Board of the Liszt Society consists of: Chairman Csaba Király, Co-chairs József Bánky and Mária Eckhardt and Secretary 
General Judit Rozsnyay and the heads of sections, thus confirming the Board members for another three years. 

Honorary members: 

According to the Society’s Statutes – Chapter II, Article 3) “Honorary membership is the highest level of recognition of activities in favour 
of the Society. Honorary Members are elected by the General Meeting upon their merits in the service of the Society..,” and according to 
Article 10 (Rights and liabilities of members) “… the honorary member enjoys the rights deriving from membership without the liability 
of paying membership fee, with the exception of the rights to elect and being elected”. 

Currently, the Society has no honorary members except for the life honorary chairman István Lantos. However, circumstances have  
brought about the revival of  the status of honorary membership. 

Taking a survey of the membership, we proposed the following persons to be declared as honorary members: 

Dr. Klára Hamburger – founding member, General secretary of the Liszt Society for 15 years 
Imre Mező and his wife, Edit Hambalkó – founding members 
Rozália Somfai – founding member, member of the Society’s staff under the chairmanship of Miklós Forrai 
László Eősze – founding member, member of the Liszt Society’s Board for more than 30 years 
Imre Földes – founding member 
István Párkai – founding member 
Erzsébet Szőnyi – founding member 
Dezső Ránki – founding member 
József Bánky – founding member in Pécs, currently co-chairman 
Alpár Nagy – founding member, leader of the Sopron branch between 1975 and 1998 

 

The General Meeting unanimously approved the honorary membership of the proposed persons. New honorary members will be notified 
of the decision by mail; the diplomas will be presented at our jubilee concert on Liszt’s birthday, October 22nd. 

At the close of the successful General Meeting, Chairman Csaba Király played Liszt’s Waldesrauschen (Forest Murmurs). 
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Eckhardt Mária 

 

Liszt Ferenc Társaságunk külföldi, nem magyar tagjai közül több évtizedes hűségével és nagylelkű tagdíj-befizetéseivel kiemelkedik  
Dr. Klaus Leimenstoll, aki jelenleg Németország Alsó-Szászország tartományában, a Weser folyó partján, Kassel és Bréma között mintegy 
félúton fekvő, ősi Rinteln városkában él. Rinteln igen közel van a Liszt életrajzából ismert fürdőhelyhez, Bad Eilsenhez, s ez indította a 
Liszt-barát német orvost, hogy részletesebben foglalkozzék a zeneszerző ottani tartózkodásainak krónikájával, az egykori helyszínek 
felkutatásával, Liszt Eilsenben és a közvetlen környék városaiban (Bückeburgban, Mindenben) folytatott tevékenységének 
rekonstruálásával. Dr. Leimenstoll 2008. júniusában levelet intézett társaságunk főtitkárához, Király Csabához, és értékes ajándékkal 
tisztelte meg a Liszt Ferenc Társaságot: megküldte Franz Liszt in Eilsen. In den Jahren 1849, 1850 und 1851 című, gazdagon illusztrált 
tanulmányának gépiratos példányát.  

 

A tanulmány megható ajánlást tartalmaz dr. 
Hamburger Klára, társaságunk korábbi főtitkára 
részére.[1] Archívumokban, múzeumokban végzett 
kutatásokra, különféle nyomtatott forrásokra 
(köztük a Liszt-irodalomban korábban nem ismert 
helytörténeti kiadványokra) és személyes 
adatközlésekre alapozva, Leimenstoll évenkénti 
bontásban részletesen tárgyalja Liszt eilseni 
tartózkodásainak eseményeit. Ismerteti levelezését, 
irodalmi és kompozíciós tevékenységét, amely 
ezekben az időkben igen élénk volt – hiszen 
gyógyüdülés közepette (amelyre elsősorban 
élettársának, Carolyne von Sayn-Wittgenstein 
hercegnének, illetve a fürdőhelyen megbetegedett 
Marie von Sayn-Wittgenstein hercegkisasszonynak 
volt szüksége) Liszt nyugodtabban dolgozhatott, 
mint a mozgalmas, számos hivatalos 
kötelezettséggel teli weimari mindennapokban. 
Leimenstollnak alighanem elsőként sikerült 
regisztrálnia Liszt néhány eilseni illetve 
környékbeli fellépését is, amelyek a virtuóz 
zongorista karrier nem sokkal korábbi végleges 
lezárása (1847 ősze) után jótékony célokra illetve 
udvari előkelőségek előtt, zárt körben történtek.[2] 
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Leimenstoll tanulmányának címlapja,  
a képen Eilsen gyógyfürdő-parkja az  
1808/1809-ben épült Georg-Wilhelm-Haus-zal, 
amely kissé átépítve ma is fennáll. 
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Dr. Leimenstoll most újabb levelet intézett Király Csabához, és értékes kiegészítést küldött korábbi tanulmányához. Mivel maga a levél 
több közérdeklődésre számot tartó információt tartalmaz, teljes egészében bemutatjuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Klaus Leimenstoll                                                    Rinteln, 2019. május 14. 
Ernst-Weltner-Str. 5 
D 31737 Rinteln 
 

Igen tisztelt Király professzor, 
 

Néhány éve megküldtem a Budapesti Liszt Társaságnak egy munkámat Liszt Ferenc 1849-ben, 1850-ben és 1851-ben együttvéve legalább 
9 hónapnyi tartózkodásáról Eilsenben, egy Hannovertől Nyugatra fekvő kis helyen. Erről a Liszt zeneszerzői munkásságára nézve jelentős 
időről különös módon alig léteztek publikációk. A 2011-es évben Bückeburgban, Eilsen szomszédságában, ahol egykor Liszt többször 
játszott Schaumburg-Lippe hercegének, koncertet tudtunk rendezni a kastélyban olyan művekből, amelyeket Liszt Eilsenben komponált. 
Díszvendégnek meghívtam Verena Wagner asszonyt, Liszt dédunokáját. Időközben további források tárultak fel előttem Liszt eilseni 
tevékenységéről. Ebből adódott egy olyan műjegyzék, amely lényegesen bővebb, mint amelyet korábban ismertem. Ezt a kis dolgozatot 
bátorkodom most Önnek megküldeni, kérve, hogy kiegészítésként csatolja a korábbi munkához.  

Néhány napja egy romániai utazásom kapcsán kétszer is jártam Budapesten, s ez alkalommal szívesen megismerkedtem volna személyesen 
is Önnel. Ezt [azonban] meghiúsította a határnál való még mindig hosszú időzés és az emiatti kései Budapestre érkezésem. 

A Liszt magyar szemmel 31. számában rábukkantam egy Forrai Miklós professzorról szóló méltatásra és gratulációra a 85. születésnapjára.[3] 
Abban a szerencsében volt részem, hogy 1986-ban megismerhettem őt. Akkor egy koncert után ő vett fel engem a Liszt Társaságba. 
Személyisége még későbbi találkozásaink alkalmával is nagy hatással volt rám.   

Végezetül sajnos még egy szomorú hírem van. Liszt Ferenc utolsó dédunokája, Verena Lafferentz-Wagner Nagypénteken, április 19-én 
elhunyt áldott 98 éves korban a Bodeni-tónál. A szomszédos Minden Wagner-operaelőadásain még igen idősen is lehetett vele találkozni.[4] 

                                                                  Legjobb kívánságokkal és üdvözlettel Budapestre 

                                                                                   K. Leimenstoll  

Dr. Klaus Leimenstoll levele Király Csabához 
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Foglaljuk most röviden össze Serge Gut kronológiája (ld. a 2. jegyzetet) és Klaus Leimenstoll kiegészítései alapján, mikor és mennyi időt 
töltött Liszt Bad Eilsenben. 
 
1849 kora őszén Liszt, Carolyne von Sayn-Wittgenstein hercegné és kislánya, Marie von Sayn-Wittgenstein hercegkisasszony a Goethe-
centenárium weimari ünnepségeit követő helgolandi nyaralás és egy Hamburgban meghallgatott koncert után[5] – Leimenstoll szerint az 
akkori utazási lehetőségeket figyelembe véve szeptember 30-án vagy október 1-jén – érkezik a jónevű gyógyfürdőbe, Eilsenbe, ahol a 
hercegné a reumáját kívánja kúráltatni. Egyhónapos tartózkodást terveznek, de Marie súlyos megbetegedése miatt csak 1850. január 2-án 
tudják elhagyni a fürdőhelyet, ahonnét Braunschweig és Lipcse érintésével január 5-én érnek vissza Weimarba.   
 
1850. október közepén Liszték ismét Eilsenbe utaznak kúrára. Marie hercegkisasszony tífuszban megbetegszik, ezúttal édesanyja is elkapja 
a súlyos betegséget. Liszt – udvari kötelezettségei miatt – 1851. január 20-án egyedül indul vissza Weimarba, ahová 21-én érkezik meg. 
Február 17-én ismét Eilsenbe utazik, s amikor Carolyne állapota már nem aggasztó, április 2-án – még mindig egyedül – visszaindul 
Weimarba (3-án érkezik). Gut szerint május 20-21 körül megint visszatér Eilsenbe. Miután Carolyne hercegné és lánya, Marie is teljesen 
meggyógyult, 1851. augusztus 30-án mindhárman végleg elutaznak Eilsenből. 
 
A korabeli utazási és postai viszonyok, a szállodák és az eilseni fürdőkúra érdekes leírása mellett Leimenstoll munkájának talán az a 
legjelentősebb újdonsága, hogy beszámol Liszt koncertező tevékenységéről, amely még ebben az időszakban sem teljesen szünetelt. 
Tanulmányának ide vonatkozó néhány részletét szeretnénk most idézni (néhány saját lábjegyzetünkkel ellátva). Az újonnan megküldött 
anyagból pedig, amely a korábbinál részletesebben és szisztematikusabban foglalkozik Liszt eilseni tartózkodásai idején folytatott 
kompozíciós és irodalmi tevékenységével, az összefoglaló jegyzéket közöljük (ez utóbbit kritikai lábjegyzetek nélkül). 
 

Klaus Leimenstoll: Liszt Ferenc Eilsenben (részletek) 
 
Bár Liszt udvari karmesteri tevékenységének felvétele óta hivatalosan már nem koncertezett utazó zongoristaként, mégis fellépett mind 
Eilsenben, mind Bückeburgban, a helyi közönség előtt illetve Georg Wilhelm von Schaumburg-Lippe herceg udvarában. A Mindener 
Sonntagsblatt 1849. november 11-i és a Hannoversche Anzeigen 1849. november 13-i (267.) száma egybehangzóan jelenti: 
 

„Liszt udvari karmester úr …. jótékony célú hangversenyt ad vasárnap, e hó 18-án délután 3 órakor, a Deutsches Haus 
(Bückeburg) termében, amelyen a következőket adja elő: …”[6] 
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Liszt 1849. november 18-i bückeburgi hangversenyének hirdetménye, műsor 
(Mindener Sonntagsblatt, 1849. november 11.) 



- 26 - 

 

A hangverseny bevétele egyébként a bückeburgi katolikus templom javát szolgálta. A Deutsches Haus szállót a háború után a hatvanas 
években lebontották. Van azonban fényképünk a szállóról és a terméről.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További koncertek a bückeburgi udvarnál voltak, de nem ismerjük a dátumaikat. Nem találtunk részleteket sem a Hercegi Házi 
Levéltárban, sem az Alsó-Szászországi Állami Levéltárban (amely a bückeburgi kastélyban van elhelyezve). 

Az udvarnál rendelkezésre álló hangszerekről Dr. Meyer, bückeburgi orvos a következőt jegyzi fel naplójában:  

„az egyetlen használható hangszer a Hercegné szobájában állt, ahol a kvartetteket játszották, egy bécsi zongora, amely 
azonban legtöbbször csak az ének kíséretéül szolgált.” 

A „bécsi zongora” talán az ismert zongorakészítő, Conrad Graf egy hangszere volt.  
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A bückeburgi Deutsches Haus szálló, ahol Liszt 1849. november 18-án  
jótékony hangversenyt adott 

A Nagy Díszterem a Schaumburg-Lippe hercegek bückeburgi kastélyában, ahol 
Liszt több alkalommal zongorázott 1849-ben, 1850-ben és 1851-ben 
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Lulu von Strauß und Torney így ír Vom Biedermeier zur Bismarkzeit (A biedermeiertől a Bismarck-korszakig) című könyvében: 

„Liszt Ferenc is volt 1849-ben kúrán Eilsenben, onnét többször átjött (Bückeburgba) és az udvarnál meghívott vendégek 
előtt játszott, s egy nyári délutánon az Altes Haus nagyszobájában is felhangzott a nagy Mester játéka.” 

Ez a játék inkább 1850 nyarán lehetett, mivel 1849-ben Liszt csak ősszel érkezett meg. ’Altes Haus’-on a Strauß und Torney-család 
lakóháza értendő. Ezek szerint Liszt ott magánkörben is muzsikált. Ugyanebben a forrásmunkában még ezt is olvashatjuk: 

„Nagyapám maga is tudósít Liszttel való ismeretségéről egy korabeli levélben: ’Liszt Ferenc tehát itt van, akit esti 
társaságban az Udvarnál már többször volt alkalmam hallani. A szörnyűséges túlzások, amelyeket a játékáról egykor a 
nyilvános lapok feltálaltak, igen bizalmatlanná tettek irányában, és azt gondoltam, hogy csak kötéltáncos a zongora húrjain. 
Ebből annyi igaz, hogy a zongorajáték technikáját a lehetőségek szélső határáig vitte, és tökéletes mestere a leghallatlanabb 
fordulatoknak erőben és gyöngédségben. Játéka azonban át van itatva lélekkel és érzéssel is, s a zongorából a 
legcsodálatosabb meséket csalja elő.” 

Egy további koncertről, amely ezúttal Eilsenben volt, de időpontja ismeretlen, Julius Hartmann, királyi porosz altábornagy tudósít: 

„Este Liszt nyilvános hangversenyt adott egy fogadóban, ahol lakott. A hercegi család is megjelent. Cilli, Langerfeldt és én a 
terem egyik oldalán az első sorban ültünk, egészen közel Liszthez, aki elejétől végéig a zongoránál maradt. Csodálatosan 
játszott Beethovent, – azt hiszem, pontosan úgy, ahogy az istenáldotta tehetségű zeneszerző kívánta volna, – s végül az 
Erlköniget (Schubert dalának átiratát) hátborzongatóan. Mivel közvetlenül a szemünk előtt volt, feltűnt nekem, hogy a róla 
elterjedt karikatúrák mennyire eltorzították. Tartásában, mozgásában nem volt semmi más, csak a művészettől való 
fellelkesültség kifejezése.” 

× × × 

1851. május végén Liszt ismét felbukkan Eilsenben. Sőt most egy koncertet is szervez a fiatal hárfaművésznőnek, Rosalie Spohrnak 
Eilsenbe. Így ír neki 1851. július 3-án Eilsenből:[7] 

„Szíves engedélyével, kisasszony, az Ön eilseni koncertjét jövő keddre, július 8-ára hirdettettem meg, és biztosíthatom, 
hogy Bückeburg és a fürdővendégek legjobb társasága itt lesz. A jegyek ára 1 forintban van megállapítva, ez a legtöbb, ami 
ezen a környéken szokásos. A műsort illetően várom válaszát, lekötelezne, ha megadná azt a 4-5 darabot, amelyeket 
kiválaszt. Ezek között remélem, ott lesz Parish Alvars fantáziája az Oberon motívumaira, valamint a Tündérek tánca.” 

Parish Alvars (1809-1849) maga is virtuóz angol hárfás volt, és elismert hárfazene-komponista. 

„Egy kitűnő hannoveri amatőr, Lindemann úr, megígérte nekem, hogy eljátszik egy vagy két cselló szólódarabot, a műsor 
többi része könnyen összejön majd.” 

Az eredetiben ez áll: „… et le reste du programme se trouvera aisément”. Ez valójában azt jelenti, hogy a Mester maga ül a billentyűkhöz, 
hogy lekerekítse a koncertet.  

Nyitott kérdés, hogy hol folyt le ezt a nyilvánvalóan csak helyileg, Eilsenben vagy Bückeburgban falragasz útján vagy élőszóval 
meghirdetett hangverseny. Újságban nem jelentették be. 1850 óta mindenesetre létezett a „Konversationshaus” (kaszinó) a kúrszalonnal, 
az úgynevezett Fehér teremmel, amelyben zongora is volt. Igen valószínű, hogy az említett hangversenynek ott voltak a legjobb feltételei, 
különösen hogy a fürdővendégeket is meghívták. Egy 1851. július 22-én kelt levélben[8] Liszt újra méltatja a nagy sikert,  

„az Ön szép tehetségének harmonikus rezgéseit, amelyek még most is visszhangzanak az erdőben és az Ön eilseni 
hallgatóinak szívében”.  
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Hotel Rinne, más néven Eilser Krug, ahol korábbi ismereteink szerint Liszték laktak.  
Joachim Raff biztosan itt szállt meg 1849. novemberében, amikor Lisztet titkáraként meglátogatta. 
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Jegyzék azokról a művekről, amelyeket Liszt kilenc hónapnyi eilseni tartózkodása alatt komponált, megkezdett, befejezett,  
átdolgozott vagy kiadásra előkészített az 1849 szeptembere és 1851 augusztusa közti időszakban.[9] 

 

1/ Funérailles 
2/ Consolations 
3/ Ce qu’on entend sur la montagne (Amit a hegyen hallani), szimfonikus költemény 
4/ Totentanz (Haláltánc) zongorára és zenekarra   
5/ Fantasie und Fuge über den Choral „Ad nos ad salutarem undam” (Fantázia és fúga az „Ad nos ad salutarem undam” [Meyerbeer]-
korálra) 
6/ Héroïde funèbre (Hősi sirató), szimfonikus költemény 
7/ Mazeppa, szimfonikus költemény 
8/ Prometheus, szimfonikus költemény 
9/ 1. Zongoraverseny, Esz-dúr 
10/ 2. Zongoraverseny, A-dúr 
11/ „Wilde Jagd” (Vad hajsza), etüd 
12/ „Chasse neige” (Hófúvás), etüd 
13/ Concerto sans orchestre, két zongorára 
14/ 6 „Harmonies poétiques et religieuses” (Költői és vallásos harmóniák) 
15/ Polonaise mélancolique, c-moll 
16/ Polonaise, E-dur 
17/ „autres brimborions” [„más apróságok”](Consolations?) 
18/ Rhapsodies hongroises I-XVI (Magyar rapszódiák I-XVI) 
19/ Beethoven Lieder von Goethe, dalciklus 
20/ 6 Fugen von J. S. Bach für Orgel, von F. Liszt für Klavier gesetzt (J. S. Bach 6 orgonafúgája, Liszt F. zongoraátirata) 
21/ H-moll szonáta 
22/ Étude biographique sur Chopin (a „Chopin” könyv)  

Hotel Bruns, hátsó front.  
Itt bizonyíthatóan lakott Liszt és Carolyne Sayn-Wittgenstein hercegné a lányával 
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JEGYZETEK 
 

1. „Dieser Aufsatz über den Aufenthalt von Franz Liszt in Eilsen in den Jahren 1849, 1850 und 1851 ist der langjährigen Generalsektretärin der Liszt 
Ferenc Társaság Budapest, Frau Dr. Klára Hamburger gewidmet.” 

2. Serge Gut: Franz Liszt, Sinzing: Studio Verlag, 2009 monográfiájának IV. függelékében részletes áttekintést ad Liszt életrajzának legfontosabb 
eseményeiről, különös tekintettel helyváltoztatásaira és fellépéseire („IV. Ausführliche Chronologie /1811-1886/”, 629-793). Leimenstoll 
tanulmánya alapján ez a kitűnő kronológia, épp úgy, mint más hasznos hasonló áttekintések (például Óvári József magyarul és németül is kiadott 
könyve: Ferenc Liszt. Eine leichtverständliche Biographie des grossen ungarischen Komponisten, Budapest: Püski 2003) kiegészíthetők lennének. 

3. Lukin László: „Forrai Miklós köszöntése 85. születésnapján” – archív, Liszt magyar szemmel  Nr. 31, 2018. április, 5-6.  
4. Verena Wagner-Lafferentz Cosima Liszt és Richard Wagner fia, Siegfried Wagner és felesége, Winifred legifjabb, negyedik gyermekeként 1920. 

december 2-án született Bayreuthban. Leimenstoll leveléhez egy pontos forrásmegjelölés nélküli, német nyelvű, Bayreuthban kelt hírlapi 
nekrológot is mellékel: „Verena Lafferntz-Wagner am Karfreitag gestorben. ’Leise, bescheiden und trotzdem wagnerstolz’: Die Enkelin von 
Richard Wagner wurde 98 Jahre alt”. A cikkben egyetlen szóval sem említik, hogy az elhunyt nem csupán Richard Wagner unokája, hanem 
egyúttal Liszt Ferenc dédunokája is volt.   

5. Liszt itt zongorára írt Goethe-indulója August Conradi által készített zenekari verziójának bemutatóját hallgatta meg. 
6. A műsorlap szerint: 1/ Ouverture zum Wilhelm Tell. 2/ Sonate von Beethoven. 3/ Reminiscenzen aus der Somnambule. 4/ Lied von Schubert. 5/ 

Ungarische Melodien. 
7. La Mara: Franz Liszt’s Briefe, Bd. 1, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1893, Nr. 76.  
8. La Mara i.m. Nr. 77. 
9. Eredeti cím: Tabellarisches Verzeichnis der Werke, die von Franz Liszt während seines neunmonatigen Aufenthaltes in Eilsen neu komponiert, 

begonnen, vollendet, umgearbeitet oder verlagsgerecht gestaltet wurden. Es geht um die Zeitspanne zwischen September 1849 und August 1851. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mária Eckhardt 
 

Among the non-Hungarian members of our Liszt Ferenc Society, Dr. Klaus Leimenstoll stands out with his fidelity and generous 
membership fee payments. Dr. Leimenstoll is now living in the tiny ancient town of Rinteln, in the German state of Lower Saxony, about 
halfway between Kassel and Bremen, on the banks of the Weser river. Rinteln is very close to the spa of Bad Eilsen, well-known to us 
from Liszt’s biography, which inspired the Liszt-loving German doctor to take a closer look at the chronicle of the composer's stay there, 
by searching the premises and reconstructing Liszt’s activities in Eilsen and the towns in its immediate neighbourhood (Bückeburg, 
Minden). In June 2008, Dr. Leimenstoll addressed a letter to Csaba Király, the Secretary General of our Society, and honoured the Liszt 
Ferenc Society with a valuable gift: he sent us the typewritten copy of his richly illustrated study, Franz Liszt in Eilsen. In den Jahren 
1849, 1850 und 1851 (Ferenc Liszt in Eilsen in the years 1849, 1850 and 1851). 
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A Kursaal (Konversationshaus) Eilsenben, amelyet 1850-ben építettek, és zongora is volt benne.  
Valószínűleg itt volt Rosalie Spohr hárfaművésznő hangversenye 1851. július 8-án Liszt közreműködésével.  

The Kursaal (Konversationshaus) in Eilsen. Built in 1850, furnished by a piano, 
it was probably used for Rosalie Spohr’s harp concert on 8. July 1851, where Liszt also participated. 
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The study includes a moving dedication to dr. Klára Hamburger, the 
former general secretary of our Society.[1] Based on his research in 
archives and museums, on various printed sources (including local 
history publications previously unknown in the Liszt literature) and his 
personal gathering of information, Leimenstoll discusses in detail the 
events of Liszt's stay in Eilsen in a yearly chronology. He publishes the 
composer’s correspondence, his literary and compositional activities, 
which were very lively at those times - since he was in the midst of a 
convalescent holiday (which was mainly required by his companion, 
Princess Carolyne von Sayn-Wittgenstein, and Princess Marie von Sayn-
Wittgenstein, who had fallen ill at the spa), and was able to work in a 
more leisurely environment than in Weimar, where in his daily life he 
was always busy and distracted by many official duties. Leimenstoll is 
probably the first to record a couple of Liszt's performances in Eilsen 
and its neighbourhood, which were held in private for charitable 
purposes and in front of the distinguished audience of the Court, shortly 
after he had definitely ended his virtuoso pianist career (in the autumn 
of 1847).[2] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Recently Dr. Leimenstoll has addressed another letter to Csaba Király, with a valuable addition to his previous essay. Since the letter itself 
contains a lot of information that may arouse public interest, we publish it here in full. 
 

Franz Liszt – portrait by Rudolf Lehmann,  
25. September 1849 

Dr. Klaus Leimenstoll’s letter to Csaba Király 
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Dr. Klaus Leimenstoll                                                     Rinteln, May 14th 2019. 
Ernst-Weltner-Str. 5 
D 31737 Rinteln 
 

Dear Professor Király, 
 

A few years ago I sent one of my works to the Liszt Society in Budapest about Ferenc Liszt’s stays in Eilsen, a small town west of 
Hannover, which amount to at least 9 months altogether in the years 1849, 1850 and 1851. In a most peculiar way, there had been hardly 
any publications about this significant time in Liszt's composer's oeuvre. In the year 2011, we were even able to arrange a concert from 
the works Liszt had composed in Eilsen. The scene was in the castle in Bückeburg near Eilsen, where Liszt played the piano several times 
to the Duke of Schaumburg-Lippe. I invited Verena Wagner, a great-grandchild of Liszt, as a guest of honour. In the meantime, additional 
resources have been revealed to me about Liszt's activities in Eilsen. This resulted in a list of works that was much more abundant than I 
had previously known. I'm taking the courage to send you this little paper now, asking you to attach it to my previous essay as an 
addition. 

A few days ago I was passing through Budapest twice, in connection with my journey to Romania, and it would have been nice to meet 
you in person. [However] it was failed by the still too long waiting time at the border and my late arrival in Budapest as a consequence. 

In the 31st issue of  The Hungarian View of Liszt I found a salutation and congratulation on the occasion of the 85th birthday of Professor 
Miklós Forrai.[3] I was fortunate enough to get acquainted with him in 1986. Then, after a concert, he affiliated me in the Liszt Society. His 
personality had a great impact on me during our later encounters as well. 

Finally and unfortunately, I have sad news as well. Verena Lafferentz-Wagner, the last great-granddaughter of Ferenc Liszt, passed away 
on Good Friday, April 19th, at the blessed age of 98 at Lake Constance. It was possible to meet her even at her very old age at the Wagner 
opera performances in the neighbouring town of Minden.[4] 

                                                         With all my best wishes and greetings to Budapest 

                                                                                   K. Leimenstoll  

 

Now let us summarize in short – on the base of the chronology by Serge Gut (see footnote No.2.) and the recent additions by Klaus 
Leimenstoll –  when and how much time Liszt spent in Bad Eilsen.  

In the early autumn of 1849 Liszt, Princess Carolyne von Sayn-Wittgenstein, and her daughter, Princess Marie von Sayn-Wittgenstein, 
arrived at the prestigious health resort. They had spent their holiday in Helgoland after the Goethe Centenary Celebrations in Weimar, 
and then arrived in Eilsen after a short trip to attend a concert in Hamburg[5] – according to Leimenstoll’s calculation about contemporary 
travel options, they must have arrived on September 30th or October 1st. The princess wanted to cure her rheumatic complaints. They had 
been planning a one-month stay, but due to the serious illness of Marie, they could only leave the spa on January 2nd1850, when they 
returned to Weimar, arriving on January 5th via Braunschweig and Leipzig. 

In the middle of October 1850, Liszt and the princesses travelled to Eilsen again for a cure. Marie became ill with typhoid, and this time 
her mother caught the serious illness as well. Due to his court responsibilities, Liszt left for Weimar alone on January 20th1851, where he 
arrived on the 21st. He travelled back to Eilsen again on February 17th, and when Carolyne's condition was no longer worrying, he left for 
Weimar again on April 2nd, still on his own (arrived on the 3rd). Then based on Gut’s chronology, he returned to Eilsen again at around May 
20-21. After Princess Carolyne and her daughter Marie were completely well again, all three of them finally left Eilsen on August 30th 
1851. 

In addition to an interesting description of contemporary travel and postal conditions, hotels and bathing in Eilsen, the most remarkable 
new item of Leimenstoll's work is perhaps his reporting on Liszt's concert activities, which was not completely halted even in this period. 
We would like to quote some of the details from his study here (completed with a few of our own footnotes). And from the recently sent 
new material, which catalogues the compositional and literary activities of Liszt during his stays in Eilsen more detailed and more 
systematically than before, we publish the tabular catalogue of the works (the latter without critical footnotes).  

 

Klaus Leimenstoll: Ferenc Liszt in Eilsen (fragments) 
 

After resuming the position of Court conductor, Liszt officially did not give concerts any more as a travelling pianist, but he still appeared 
in Eilsen and Bückeburg, in front of the local audience and in the court of Prince Georg Wilhelm von Schaumburg-Lippe. The November 
11th1849 issue of Mindener Sonntagsblatt, and the November 13th issue of Hannoversche Anzeigen are unanimous in reporting that: 

“Mr. Liszt, the Court conductor…. will give a charity concert on Sunday, the 18th of this month at 3 pm in the chamber of 
Deutsches Haus (Bückeburg), where he will perform:…”[6]
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By the way, the concert was for the benefit of the Catholic Church in Bückeburg. The Hotel Deutsches Haus was demolished after the 
war, in the 1960’s. However, we have a photograph of the hotel and the chamber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
There were further concerts at the Bückeburg Court, but we do not know their dates. We have found no details in the Archives of the 
Principal Family or in the State Archives of Lower Saxony (located in the castle in Bückeburg). 

Dr. Meyer, a physician in Bückeburg, writes in his diary about the instruments available at the court: 

"The only usable instrument was in the Princess' room, where they played quartets: a piano from Vienna - however, it was 
mostly used only to accompany the singing." 

Perhaps the “piano from Vienna" was an instrument manufactured by the well-known piano maker Conrad Graf.  

The concert notice of Liszt’s appearance on November 18th 1849 in Bückeburg in the Mindener Sonntagsblatt 

The Hall of the Hotel Deutsches Haus in Bückeburg,  
where Liszt gave a charity concert on November 18th 1849 
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Lulu von Strauß und Torney writes in her book Vom Biedermeier zur Bismarkzeit (From the Biedermeier to the Bismarck era): 

"Ferenc Liszt was there in 1849 in Eilsen as well, doing a cure, and he came over several times from there (to Bückeburg) 
and played in front of the guests invited to the Court, and on one summer afternoon, the playing of the great Master was 
intoned even in the great chamber of the Altes Haus." 

That playing must have been rather in the summer of 1850, because in 1849 Liszt arrived only in the autumn. The 'Altes Haus' is to be 
understood as the residential house of the family Strauß und Torney, which indicates that Liszt was also playing in private circles there. 
Then we can read the following in the same source material: 

"My grandfather is also reporting about his acquaintance with Liszt in a contemporary letter: ‘So Ferenc Liszt is here, 
whom I already had the opportunity to listen to at the Court several times at social events. The horrible exaggerations that 
the public newspapers had poured on us about his playing made me very distrustful towards him, and I thought that he 
was just a rope dancer on the piano strings. Now it is true that he has taken the technique of piano playing to the most 
extremes of the possibilities, and he is the perfect master of the most unheard switches in power and tenderness. However, 
his play is overwhelmed with soul and feeling as well, and he draws the most wonderful tales out of the piano.’” 

About a further concert, which was held in Eilsen, but at an unknown date, here is the coverage by Julius Hartmann, a Royal Prussian 
Lieutenant General: 

“In the evening, Liszt gave a public concert at the hostel where he lived. The principal family also appeared. Cilli, 
Langerfeldt and I were sitting in the front row on one side of the room, very close to Liszt, who remained at the piano 
from the beginning to the end. He played Beethoven wonderfully – I think it was just the way the divinely talented 
composer would have wished – and finally the Erlkönig (a transcription of Schubert's song), in a spine-chilling manner. As 
it was right in front of our eyes, I saw how distorted the caricatures about him were. There was nothing more in his 
posture and movements than an expression of enthusiasm for the art.” 

××× 

At the end of May 1851, Liszt appeared again in Eilsen. Furthermore, this time he even organized a concert for the young harpist Rosalie 
Spohr in Eilsen. This is how he writes to her from Eilsen on July 3rd 1851:[7] 

“With your kind permission, Miss, I have announced your concert in Eilsen for next Tuesday, July 8th, and I can assure you 
that the best company of the spa guests in Bückeburg will be here. The price of the tickets is set at 1 fl., the most, which is 
usual in this neighbourhood. As for the programme, I’m looking forward to your answer, and I would feel obliged if you 
would name the 4-5 pieces you have chosen. I hope that among them there will be Parish Alvars' fantasy on motifs from 
Oberon, as well as the Dance of Fairies.” 

Parish Alvars (1809-1849) himself was a virtuoso English harpist and a renowned harp music composer. 

"An excellent amateur from Hanover, Mr. Lindemann, promised me to play one or two cello solo pieces, and the rest of the 
programme will easily come together." 

Liszt magyar szemmel – XXXVI. szám – 2019. július  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 36 – July 2019 

The “Boiseriesaal” in the Castle of the Princes Schaumburg-Lippe in Bückeburg,  
where Liszt played the piano several times in 1849, 1850 and 1851 



- 34 - 

 

Liszt magyar szemmel – XXXVI. szám – 2019. július  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 36 – July 2019 

In the original it reads: “… et le reste du programme se trouvera aisément”. – which actually means that the Master himself sits down to 
the piano to round off the concert.  

It is an open question where this concert actually took place, apparently announced only locally, through posters and oral publicity in 
Eilsen or Bückeburg. It was not announced in the newspapers. Since 1850, however, the "Konversationshaus" (Casino) had existed with its 
cure hall, the so-called White Chamber, which also had a piano. It is very likely that the best conditions to keep the aforementioned 
concert were to be found there, especially that the spa guests were invited as well. In a letter dated 22nd July 1851, Liszt gave his 
appreciation again of the great success: 

"… the harmonious vibrations of your beautiful talent, which are still echoing in the forest and in the hearts of your 
audience in Eilsen". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Rinne, or Eilser Krug in another name,  
where Liszt and the princesses stayed according to our previous knowledge.  

It is certain that Joachim Raff stayed here when he visited Liszt as his secretary in November 1849 

The Hotel Bruns. There is evidence that Liszt stayed here  
with Princess Carolyne Sayn-Wittgenstein and her daughter 
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Tabular catalogue of the works  
that Liszt composed, started or completed, revised or rearranged, or prepared for publication  

during his nine months of staying in Eilsen between September 1849 and August 1851.[8] 

 

1/ Funérailles 
2/ Consolations 
3/ Ce qu’on entend sur la montagne (What one hears on the mountain), symphonic poem 
4/ Totentanz (Danse Macabre) for piano and orchestra 
5/ Fantasie und Fuge über den Choral “Ad nos ad salutarem undam” (Fantasy and fugue on the chorale “Ad nos ad salutarem 
undam” [Meyerbeer]) 
6/ Héroïde funèbre (Funeral oration), symphonic poem 
7/ Mazeppa, symphonic poem 
8/ Prometheus, symphonic poem 
9/ Piano concerto No. 1 in E flat major 
10/ Piano concerto No. 2 in A major 
11/ “Wilde Jagd” (Wild Hunt), etude 
12/ “Chasse neige” (Snowdrift), etude 
13/ Concerto sans orchestre, for two pianos 
14/ 6 “Harmonies poétiques et religieuses” (Poetic and Religious Harmonies) 
15/ Polonaise mélancolique, in c minor 
16/ Polonaise, in E major 
17/ “autres brimborions” [“other miscellaneous”](Consolations?) 
18/ Rhapsodies hongroises I-XVI (Hungarian Rhapsodies I-XVI) 
19/ Beethoven Lieder von Goethe, song cycle, transcribed for piano 
20/ 6 Fugen von J. S. Bach für Orgel, von F. Liszt für Klavier gesetzt (J. S. Bach’s 6 organ fugues in Liszt’s piano transcriptions) 
21/ Sonata in B minor 
22/ Étude biographique sur Chopin (the “Chopin book”) 
 
 
 
NOTES 
 

1. “Dieser Aufsatz über den Aufenthalt von Franz Liszt in Eilsen in den Jahren 1849, 1850 und 1851 ist der langjährigen Generalsektretärin der Liszt 
Ferenc Társaság Budapest, Frau Dr. Klára Hamburger gewidmet.” (This essay about Ferenc Liszt’s stay in Eilsen in the years 1849, 1850 and 1851, is 
dedicated to Dr. Klára Hanburger, the long-serving General Secretary of the Liszt Society in Budapest.) 

2. Serge Gut: Franz Liszt, Sinzing: Studio Verlag, 2009. The 4th appendix of the monograph gives a detailed overview of the most important events in 
Liszt’s life, particularly his moves and appearances („IV. Ausführliche Chronologie /1811-1886/”, 629-793). Based on Leimenstoll’s study, this 
excellent chronology, as well as other useful overviews (e.g. József Óvári’s book, which was published both in Hungarian and German: Ferenc Liszt. 
Eine leichtverständliche Biographie des grossen ungarischen Komponisten, (An easy to understand biography of the great Hungarian Composer) 
Budapest: Püski 2003) could be complemented. 

3. László Lukin: “Saluting Miklós Forrai on his 85th birthday” – in: The Hungarian View of Liszt Nr. 31, April 2018. pp. 5-6. 
4. Verena Wagner-Lafferentz was born on December 2nd 1920 in Bayreuth, as the fourth and youngest child of Siegfried Wagner – son of Cosima Liszt 

and Richard Wagner – and his wife, Winifred. Leimenstoll encloses an obituary in German with his letter, without an exact indication of the 
source, but apparently from a newspaper issued in Bayreuth: “Verena Lafferentz-Wagner am Karfreitag gestorben. ’Leise, bescheiden und trotzdem 
wagnerstolz’: Die Enkelin von Richard Wagner wurde 98 Jahre alt”. There is not a single word in the article about the fact that the deceased was 
not only Richard Wagner’s granddaughter, but also Ferenc Liszt’s great-granddaughter.  

5. Liszt attended there the première of the orchestral version of his Goethe Festmarsch, originally composed for piano, in a transcription by August 
Conradi. 

6. According to the concert card: 1/Ouverture zum Wilhelm Tell. 2/Sonate von Beethoven. 3/Reminiscenzen aus der Somnambule. 4/Lied von 
Schubert. 5/Ungarische Melodien. 

7. La Mara: Franz Liszt’s Briefe, Bd. 1, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1893, Nr. 76.  
8. Original title: Tabellarisches Verzeichnis der Werke, die von Franz Liszt während seines neunmonatigen Aufenthaltes in Eilsen neu komponiert, 

begonnen, vollendet, umgearbeitet oder verlagsgerecht gestaltet wurden. Es geht um die Zeitspanne zwischen September 1849 und August 1851. 

Liszt magyar szemmel – XXXVI. szám – 2019. július  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 36 – July 2019 



- 36 - 

 

Liszt magyar szemmel – XXXVI. szám – 2019. július  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 36 – July 2019 

 

 
 
 

 

KÖSZÖNET / THANKS 
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