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(Nagy Ferenc) 

2019. december 11-én került sor egy a BHKZ Akadémia vonós szólistái közreműködésével megrendezett koncertre Gémesi 
Géza művészeti vezetésével, a „Találkozások Liszt Ferenccel” nyolcrészes sorozat negyedik részeként. Még pontosabban 
megjelölve, csak mélyvonósok: 4 cselló és egy nagybőgő szólalt meg a hangversenyen, s e tény kiemelt fontosságú a kialakult 
hangzáskép szempontjából. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Már az első mű, Liszt-Gémesi: Pax vobiscum (SW 64) nagyon szépen kidolgozott, pontos tempóban indult. Időben és térben 
harmonikusan fűződtek egymáshoz a csellók, és úgy alkottak organikusan fantasztikus hangzást, hogy nem lehetett sok 
kétségünk a kánon hatás jelentős üzenetében, mert „szólamölelkezés” volt. 

A csupán közel 50 perces koncert rövid időtartama ellenére maradandó és bölcs élményt nyújtott, azt is igazolván, hogy 
mennyire fontos az időtényező. A BHKZ Akadémia kiváló képességű mélyvonós szólistái által interpretált Liszt művek 
Gémesi Géza átirataiban elhangzó változatait rendkívül tanulságos lesz most az időfaktorra koncentrálva megvizsgálnunk.  
De mit is kellene értenünk ezen? Alapvetően azt, hogy egy zenemű előadása során vajon mennyire vagyunk hűségesek a 
mondanivaló tolmácsolásában. Valójában az a kérdés: mennyit teszünk annak érdekében, hogy az eredeti zeneszerzői 
szándék maximálisan közvetítődjék a legminimálisabb egyéni színezés mellett. Mert hiszen minden zenész óhatatlanul 
valamennyi egyéni vonást – jelen esetben szó szerint közvetlenül a vonóval – hozzáad, avagy éppen elvesz az eredetileg 
megálmodott hangzáshoz viszonyítva. 
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A koncert közben kifejezetten jól érzékelhető volt ezen eredetiségmegőrző szándékra való összpontosított törekvés, amelyet 
intenzíven analitikus előadásmóddal és az előírt időtartamok precíz betartásával igen határozottan valósítottak meg a 
mesteri szólisták. Igazán dicséretre méltó, hogy olyan kivételes előadást hallhattunk, amelyben egyetlen pillanatra sem 
keletkezett sietség, kapkodás, netán tempótúllépés! Gondoljuk csak meg jól a fizikai folyamat lényegét. Ezek a mélyvonós 
hangszerek már csak a húrtömegük miatt is – időbeni megszólaltatásuk vonatkozásában – különlegesen érzékeny 
bánásmódot igényelnek. Hiszen egy vastag, hosszú, robusztus húrnak egy öblös korpuszon megfelelő időre van szüksége 
ahhoz, hogy kellően dinamikus rezgést produkáljon. Azonban még ennél is több időbe telik a teljes kicsengése. Akár 
vonóval, akár csak az ujjunk hegyével szólaltatjuk meg. 

Olyan zseniális zenei magiszter, mint Liszt Ferenc, pontosan érezte ezt. Mi több, utánozhatatlanul különleges tanulmányt is 
írt néhány nagy húros hangszerről – köztük egyik kedvencéről, a hárfáról. 

De most, jelen írásunk fő kérdése miatt is térjünk vissza a csellókhoz és a nagybőgőhöz. A koncert folyamán Gémesi Géza 
irányításával egy kortárs mű is elhangzott, mely kompozíció hűen tükrözte az analitikus játékmód legfőbb feltételét: a 
nyugodt, kiegyenlített tempó betartásának meghatározó fontosságát. A kellően figyelmes hallgatóságnak bizony könnyen 
eszébe juthattak eltúlzott tempójú, a virtuozitás téves definíciójával indokolt Liszt orgonamű-kiadások, szimfonikus 
költemények és a „különösen népszerűvé vált” zongoraverseny-előadások. A legfőbb módszertani tévedést az a manapság 
igen divatos és egyben meggondolatlan nézet okozza, hogy a virtuóz produktumok előfeltételeként sokszor az előírtnál 
gyorsabb játszásmódot jelölik meg. Pedig ezt Liszt mindig súlyos hibaként emlegette. Sőt, a jelenséggel kapcsolatban 
időnként saját magát is kritizálta írásaiban. 

Talán a legjobb példa a kamaratermi Liszt esten az utolsóként előadott mű, a Desz-dúr Consolation átirata (SW 172). Liszt 
eredetileg először 1849-ben zongora-, de leginkább orgonaművekként írta meg a Consolation-sorozatát. Az egyes darabokat 
nem látta el külön fantázia-címekkel. A „consolation” szó szabad fordításban vigasztalást, megbékélést jelent. De most 
végezzünk csak el egy gondolati kísérletet a hitelesség igazolása érdekében! Ha az említett mű interpretációja során túlzottan 
figyelmen kívül hagynánk az időtényezőt, és gyorsítanánk a tempót, akkor bizony könnyen és hirtelen azon kapnánk 
magunkat, hogy egy majdnem szabályos keringőt játszunk! Bár lehet ugyan vigasztaló egy keringő is, mégis anakronisztikus 
céltévesztés lenne. Hiszen az eredeti vallásos ihletettségű engeszteléstől – mint Liszt valódi szándékától – radikálisan eltérne, 
a ritmus túlfokozása miatt. 

A „Találkozások Liszt Ferenccel” című koncertsorozat 4. részének közreműködő művészei, a BHKZ Akadémia vonós 
szólistái Gémesi Géza vezetésével ezen az igazán zenei különlegességnek mondható bravúros megmutatkozáson 
bebizonyították, hogy mindig lehetséges izgalmas és hiteles Liszt-átiratokat létrehozni. Olyan módon, hogy a Mester 
legfontosabb örök igazságai nem vesznek el az idő hatalmas óceánjában.  

 

A koncert előadói (fotó: Venéczi Zoltán) 
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(Ferenc Nagy) 

On December 11th 2019, a concert was held with the participation of the string soloists of the BHKZ Academy under the 
artistic direction of Géza Gémesi, as the 4th part of the eight-part series “Encounters with Ferenc Liszt”. More precisely, only 
deep voice string instruments were played at the concert – 4 cellos and a double bass – and this fact is of paramount 
importance from the point of view of the acoustic experience. 

Already the first composition, Pax vobiscum (SW 64) by Liszt-Gémesi, started at an accurate and nicely worked out pace. 
The cellos were harmoniously connected to each other in time and space and they created an organically brilliant sound in 
such a way that we could not have much doubt in the significant message of the canonical effect, because it was an 
“embrace of the parts”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Despite its short duration of only about 50 minutes, the concert still provided a lasting and wise experience, also proving 
how important the time factor is. It will be extremely instructive to examine the versions of Liszt's works interpreted by the 
excellent deep string soloists of the BHKZ Academy in Géza Gémesi's transcriptions, this time with special focus on the time 
factor. But what should we mean by that? Basically, it is how faithful we are in the interpretation of the message during the 
performance of a composition. In fact, the question is: how much do we render in order to maximize the transmission of the 
composer’s original intent with the least possible personal colouring. Because every musician inevitably contributes 
individual features to the sound originally dreamed up by the composer – in this case using the bow – either by adding to or 
taking away something from it. 

During the concert, there was a particularly noticeable focus on this intention to preserve originality, which was carried out 
determinately by the masterful soloists with an intensely analytical way of performing and precise adherence to the 
prescribed durations. It is truly commendable that we were served an exceptional performance, in which there was no 
hurry, no flurry, nor excess of pace for a single moment! Let’s just think over carefully the essence of the physical process. 
These deep string instruments require a particularly sensitive treatment in terms of timely sounding, already because of 
their mass of strings. After all, a thick, long, robust string on a hollow corpus needs enough time to produce enough 
dynamic vibration. However, it takes even more time for the whole sound to ring out – whether we sound it with a string 
or just with the tip of our finger. 

Eszter Karasszon, Anna Scholz (Photo: Zoltán Venéczi) 
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A brilliant master of music like Ferenc Liszt was exactly conscious of that. What is more, he has also written an inimitably 
special study about some big-sized string instruments – including one of his favourites, the harp. 

But now, considering our present topic, let us return to the chellos and the double-bass. During the concert, Géza Gémesi 
also performed a contemporary composition, a piece that faithfully reflected the main precondition of the analytical playing 
mode: the crucial importance of keeping a calm, balanced tempo. The sufficiently attentive audience could easily remember 
certain releases of Liszt’s organ works, symphonic poems, and piano concerto performances that had become “especially 
popular”, however with exaggerated pace due to an erroneous definition of virtuosity. The main methodological error is 
caused by the nowadays very fashionable and at the same time ill-considered view that a faster-than-prescribed way of 
playing is often marked as a prerequisite for virtuoso performances. Yet Liszt always referred to this as a serious mistake. 
Moreover, he sometimes criticized even himself in his writings about the phenomenon.  

Perhaps the best example at the Liszt evening at the Chamber Hall was the last work performed, a transcription of the 
Consolation in D flat major (SW 172). Liszt originally composed his Consolation series in 1849 as works for piano, but even 
more for organ. He did not give each piece a separate fantasy title. We all understand the literal meaning of the word 
“consolation", but now let’s just do a thought experiment to verify it! If we were to ignore the time factor too much and 
speed up the pace while interpreting the composition, we would easily and suddenly find ourselves playing an almost 
regular waltz! And while a waltz can be comforting as well, it would still be an anachronistic misconception. After all, it 
would radically deviate from the original religiously inspired atonement – that is to say, from Liszt’s genuine intentions – 
because of the exaggeration of the rhythm. 

The performing musicians of the fourth part of the series “Encounters with Ferenc Liszt”, the string soloists of the BHKZ 
Academy led by Géza Gémesi, proved in this brilliant performance, which we can call a true musical specialty, that it is 
always possible to create exciting and authentic Liszt transcriptions – in such a way that the most important eternal truths 
of the Master are not lost in the vast ocean of time. 

 

 

Géza Gémesi rehearsing with the soloists (Photo: Zoltán Venéczi) 
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A közelmúltban két rendkívül tehetséges ifjú zongorista hangversenyét hallhattuk a Társaságunk által rendezett 
„Találkozások Liszt Ferenccel” koncertsorozat keretében. Mindkét előadás osztatlan sikert, a hallgatóság lelkes tapsát 
eredményezte. A két fiatalembert: Magyar Valentint (20), aki jelenleg a Zeneakadémia növendéke, és a már végzett, de 
Bázelban továbbra is tanuló Horváth Benedeket (31) mutatjuk be az olvasónak. 
 

BESZÉLGETÉS MAGYAR VALENTINNAL,  

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 1BA zongora tanszakos növendékével 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Valentin ! 

Szeretettel üdvözöllek a Liszt Társaságban. 2019. novemberében igen nagy sikerű hangversenyt adtál a Liszt Társaság 
„Találkozások Liszt Ferenccel” hangversenysorozata keretében. Előadásod – fiatal korod ellenére – ígéretes jövőt vetít előre. 
Talán éppen ezért gondoltuk, hogy ezzel a kis beszélgetéssel is segítünk jobban megismertetni téged a közönséggel. Kérlek, 
mesélj magadról! Van-e a családtagjaid között, aki zenét művel? 

Édesanyámnak egy időben több fellépése is volt, ahol jazz-t énekelt, de emellett a képzőművészet is érdekelte, festett. Apám 
pedig az Express zenekar zongoristája volt.  

Volt otthon egy zongora, amin már egészen kis koromban is próbáltam játszani, anyám felfigyelt erre és beíratott a 
balassagyarmati zeneiskolába, ahol két évig előkészítő osztályba jártam talán 5-6 éves koromtól, majd egészen 13 éves 
koromig itt folytattam zenei tanulmányaimat. Nagyon sokat köszönhetek Somogyvári Ildikó zongoratanáromnak. Eddigi 
életem során rengeteget költöztünk, számos iskolába jártam. Középiskolába a Bartók Konziba, majd átkerültem az MTF 
(Magyar Táncművészeti Főiskola) Nádasi Ferenc Gimnáziumába. 

Jelenlegi tanáraim az egyetemen Némethy Attila és Szokolay Balázs, az előkészítő tagozaton pedig Eckhardt Gábor és 
Hargitai Imre volt. Úgy érzem, hogy most minél több tanárral kell tartanom majd a kapcsolatot, sokféle látásmóddal 
szeretnék találkozni. 

A nálunk adott hangversenyed csupa Liszt és Rachmaninov műből állt. Hogyan állítottad össze ezt a műsort? Segített ebben 
valaki? 

Korábban már elég sok Liszt művet megismertem, és ez utóbbi időben pedig beleástam magam Rachmaninov műveibe. 2019 
júniusában a Pesti Vigadóban adtam elő Rachmaninov Rapszódia egy Paganini témára című darabját a Zuglói Filharmónia 
közreműködésével. Akkor keresett meg Eckhardt Mária is, hogy meghívjon. Elmentem a Szabó Ervin könyvtárba, és 
végiggondoltam, hogyan álljon össze a műsor. Liszt Ferenc művei lettek a tartópillérek, és Rachmaninov prelűdjei és etűdjei 
töltötték ki a köztes teret. Még gondoltam arra is, hogy kellene hozzá illusztráció, például képek, vetítés, szöveges előadás. A 
zene hatására, gyakorlás közben is gyakran látok képeket – így volt ez pl. Rachmaninov esetében is. Érdekel a festészet és a 
jazz is, a későbbiekben ezekkel is szeretnék foglalkozni. A zene és a vizualitás nagyon összefügg a gondolatvilágomban. Ezért 
is foglalkoztat, hogy a hangversenyek kicsit többet nyújtsanak, mint a hagyományos koncertek. 
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Ez igen jó ötlet, manapság nagy divatja is van az ilyen „interaktív” előadásoknak, és az előkészítő munka során nagyon sok, a 
zenéhez közvetett információt is nyújt. Ha legközelebb – valószínűleg jövő februárban – fellépsz nálunk, akkor szívesen 
látunk és támogatunk egy ilyen megoldást. 

Köszönöm szépen! Remélem, hogy addigra elmúlik ez a járvány és válság. Nagymértékben megnehezíti a zenészek és 
mindenki más életét is sajnos. Épp a napokban kaptam a hírt, hogy elmarad a Budapesti Tavaszi Fesztivál, melyen Mosonyi 
Mihály E-moll zongoraversenyét játszottam volna az Anima Musicae Kamarazenekarral. 
 

Nagy örömmel értesültünk arról, hogy elnyerted a Yamaha-díjat, amihez gratulálunk. Ez, feltételezem, sokat számít a 
szakmai előmeneteled segítésében. 

Igen, már csak az elnyert pénzösszeg is sokat segít, nem beszélve arról, hogy egyre szélesebb körhöz juthat így el a 
zongorajátékom. 
 

Említetted, hogy téged is foglalkoztat a jazz, ami egy sokkal szabadabb műfaj, mint amiben jelenleg az Akadémián képzed 
magad. De hogyan viszonyulsz a kortárs zenéhez? 

 

Kedves Valentin ! Köszönöm, hogy eljöttél és beszélgethettünk, megismerhettelek. Kívánok sok sikert, szép előmenetelt a 
tanulmányaidban és abban, hogy a sok művészi elképzelésed mind valóra tudd váltani. 

 
BESZÉLGETÉS HORVÁTH BENEDEK ZONGORAMŰVÉSSZEL, 

a Bázeli Zeneakadémia zongora tanszakának posztgraduális hallgatójával 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedves Benedek ! 

Február 25-én hallhattuk a Liszt Ferenc Társaság „Találkozások Liszt Ferenccel” című hangversenysorozatának keretében a 
Régi Zeneakadémián. Talán kissé tájékozatlan voltam, mielőtt meghívtuk volna erre az alkalomra, de rendkívül sok elismerő 
véleményt hallottam, így esett magára a választásunk. A honlapján közreadott életrajzából is kevés részlet derül ki eddigi 
pályájáról. Azt tudjuk, hogy – családi indíttatásból – már igen korán kezdett el zenélni, eleinte hegedült, majd zongorázni is 
kezdett, és ez utóbbi mellett kötelezte el magát. 

Engedje meg, hogy a „Liszt magyar szemmel” című újságunk számára interjút készítsek magával, és kérem, hogy válaszoljon 
az alábbi kérdésekre! 
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Milyen családi környezetből indult, ki vezette rá a zene szeretetére, a tanulmányai során kik voltak a meghatározó 
személyek, akik segítették fejlődésében? 

Az édesanyám népdalénekes (jelenleg a Rácz Aladár Zeneiskola népzene tanszékének vezetője), ezért már nagyon kicsi 
koromtól kezdve jelen volt a zene az életemben. Nagyon sokat énekelt nekem és a testvéreimnek, és rengeteg lemezünk 
volt/van otthon, amiket nagyon szívesen hallgattam már gyerekként is. Emlékszem, egyik kedvencem Griegnek a Peer Gynt 
szvitje, amire előszeretettel homokoztam. A probléma csak annyi volt, hogy a homokozó és a lemezjátszó között elég nagy 
volt a távolság, ezért mindig felcsavartam a hangerőt, és kinyitottam a teraszajtót... Remélem, a szomszédok is annyira 
élvezték, mint én. Amikor öt éves voltam, a bátyám már Major Edit tanárnőnél zongorázott. A zongoraóráit általában a 
zongora alól hallgattam, és gyakran énekkel kísértem. Edit nénitől egészen zeneakadémista éveimig tanultam. Tőle 
sajátítottam el a hangszeres és zenei tudásom szilárd alapjait, amire aztán a későbbiekben jól tudtam építkezni. Az évek alatt 
megannyi budapesti és országos szóló- és négykezesversenyen lettem díjazott, amiben Edit néninek elévülhetetlen érdemei 
voltak, nemcsak szakmai tudásával, de a nem múló lelkesedésével és odaadásával is. A zongora mellett hegedülni is tanultam 
(igazság szerint azt fél évvel a zongora előtt kezdtem) Bóna János tanár úrnál. Bár nagyon szerettem ezt is, mikor 9 évesen 
gimnáziumba mentem, be kellett látnom, hogy a kettő sok lesz együtt, ezért a zongora mellett döntöttem. 

A Zeneakadémián Kemenes András, Nádor György és Réti Balázs voltak a tanáraim, akik közül legnagyobb hatással 
Kemenes András volt rám. Rengeteg ajtót nyitott ki bennem, amik mögött több elfeledett-elrejtett dolgot találtam. Ezért 
hálás vagyok neki. Két meghatározó kamaratanárom Wagner Rita és Gulyás Márta tanárnők voltak, nekik is rengeteget 
köszönhetek. De azt hiszem, aki a legnagyobb mértékben változtatott a játékomon és a játékhoz való viszonyomon, az 
Claudio Martínez Mehner volt, akitől a Bázeli Zeneakadémián tanultam három évig. Mondhatni újra tanultam zongorázni. 
De óriási tudásának köszönhetően nemcsak ebben, hanem a zene megértésében is nagy segítségemre volt és van a mai napig, 
merthogy néha még vissza-vissza járok hozzá, ha van valami új eljátszani valóm. 
 

Mi indította arra, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet felváltsa a Bázeli Zeneművészeti Főiskolával? Milyen 
különbségeket fedezett fel a két iskola között? 

Itthon úgy éreztem, nem igazán terem babér számomra, és Claudioról már sokat hallottam akkor. Egyébként abban az 
időben felmerült az is, hogy az ő régi mesteréhez, Dimitri Bashkirovhoz megyek tanulni Madridba, de végül úgy éreztem, 
Claudioval jobban megértjük egymást, és tőle több mindent tanulhatok. A Bázeli Zeneakadémia kisebb, valahogy az egész 
lazább és szabadabb volt, bár én Szólista Diplomát csináltam, ahol tényleg csak a zongorázásra tudtam fókuszálni, és 
főtárgyon és kamarán kívül nem volt semmilyen más tantárgyam, szóval nem biztos, hogy relevánsan össze tudom 
hasonlítani a két intézményt. Kisebb iskola lévén, sokkal családiasabb is volt a hangulat, szinte mindenki ismert mindenkit. 
Az én osztályomban nagyon magas volt a színvonal, rengetegen akartak és akarnak Claudionál tanulni. Ezért a légkör 
nagyon inspiráló volt, azt hiszem, sokat tanultam az osztálytársaimtól is. Nemcsak az én osztályom, de más hangszeres 
osztályok (pl, cselló – Ivan Monighetti, hegedű – Rainer Schmidt és egyes fúvós osztályok) is nagyon erősek, ezért szinte 
mindig minden darabhoz könnyű volt nagyszerű kamarapartnert találni.  
 

Az egyes zeneszerzők és műveik megfogalmazásában milyen útmutatásokat követett és követ? – Itt kell megjegyeznem, 
hogy a nálunk elhangzott koncertműsor igen igényes és nagyformátumú volt, Beethoven-Brahms-Liszt-Bartók, mindegyik 
különlegesen érzékeny és egyéni hangú előadás volt. A Beethoven-művek megszokott „akadémikus” előadásmódja helyett 
egészen szokatlan hangsúlyokkal és sokkal impulzívabb előadásmóddal szembesülhettünk; a Brahms balladák mindegyike 
mélyen érintette a hallgatóságot; Liszt h-moll balladája magával ragadó és végtelenül lírai volt, Bartók népdalfeldolgozásai 
pedig egyenesen felejthetetlen hatást tettek rám – és a közönségre. 

Leginkább a belső hangom útmutatását, az intuíciómat követem, amelyet a kotta tanulmányozása közben csalogatok elő. 
(Persze ez a belső megérzés többnyire a tudatomban felhalmozott nemcsak zenei, de más tárgyi tudásra is épül.) A kottánál 
nem is kell jobb útmutató, csak meg kell tanulni belőle jól olvasni. Minden zeneszerzőnek megvan a maga nyelvezete, 
szabályai. Azt hiszem, vannak egyetemes, objektív zenei törvényszerűségek, pont úgy, ahogy a világegyetemben is. Úgyhogy 
azt a mondatot, hogy “áh, a zene olyan szubjektív, nem lehet megítélni, tanítani, stb.” nem igazán tudom elfogadni. Ahhoz, 
hogy az ember megtanulja a kottát a maga teljességében jól érteni, rengeteget tanul az évek során. Megtanulhatja, hogy ott 
kezdődik a dolog, hogy Urtext kottát használunk, hogy ebben és ebben a korszakban ilyen és olyan szabályok érvényesek, 
így és úgy artikulálunk. De ezek mind csak eszközök. Mindezeket a művésznek kell megtöltenie tartalommal a színpadon. 
 

Olvastam a Gramophone-ban kritikát zongoraművészetéről: ebben a kritikus elragadtatással ír muzikalitásáról, zenei 
érzékenységéről. Ezek bizony komoly elismerő szavak, amelyeket nem gyakran szoktak ilyen ifjú tehetségekre „pazarolni”. 
Ahogy megismerhettem, Maga rendkívül szerény. Hogy értékeli az elismeréseket, nemzetközi sikert? Mennyire tartja 
fontosnak a nemzetközi versenyeken való részvételt, és milyen szerepet játszik életében az önálló koncert? 
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Természetesen örülök mindenfajta elismerésnek. De hát ki nem? Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy ezek az elismerések 
nagyrészt nagyon szubjektíven dőlnek el. Az évek során az ember egyre jobban megismeri önmagát, tudja, nagyjából mire 
képes, hol vannak a határai, és ezeket próbálja feszegetni. Mindig fejlődni, valami újat találni, tanulni, ez a fontos. A 
nemzetközi versenyek olyan szempontból hasznosak tudnak lenni, hogy az ember belép a nemzetközi színtérre, 
megismerik, hallják. Tehát az ember szem előtt van. Ezen az agyonszaturált piacon ez nem rossz dolog, főleg ha az embernek 
van valamilyen erős, autentikus mondanivalója is a dolgokról. Sajnos azért a versenyek többségében mennek a játszmák a 
zsűritagok között. Bartóknak végső soron igaza volt: a versenyzés a lovaknak való. Bár nagyon szeretek kamarazenélni is, a 
szóló koncertek a legfontosabbak a zenei életemben. Ott tudok kiteljesedni, nem kell kompromisszumot kötni, szabadon 
mozoghatok a saját kereteim között, szabadon tudok a saját hangomon szólni. 
 

Megtudhattuk, hogy a Trio Eclipse nevű kamarazenei formációban is zongorázik. Ismertetné, hogy kik a trió tagjai, milyen 
hangszeren és milyen repertoárt játszanak? Hol lehet Önöket hallani? – Esetleg Magyarországon is?  

A triómmal 5 éve kezdtünk el együtt játszani, a klarinétosunk Lionel Andrey, csellistánk Sebastian Braun. Mind a ketten 
svájci születésű zenészek, velük a bázeli egyetemen ismerkedtem meg, és már a kezdetektől fogva megtaláltuk a közös 
hangot. Általában ha trió, akkor leginkább a hegedű-cselló-zongora felállásban szoktak gondolkodni. A mi összeállításunk 
nemcsak most, hanem régebben sem volt annyira szokványos, ebből kifolyólag a repertoár is sokkal szűkebb, mint a fentebb 
említett trióformációra. A tradicionális repertoárból szinte mindent eljátszottunk már (Beethoven trió, szeptett-trió átirat; 
Brahms trió, stb.). Tavaly októberben felvettük első CD-nket, amelyen nem a megszokott darabokat játsszuk (kivéve Nino 
Rota trióját), hanem egyrészt átiratokat, mint például Gerswhintől az Egy amerikai Párizsban-t, vagy megkértünk kortárs 
zeneszerzőket, hogy írjanak nekünk darabot. Ezek néhány esetben átlépnek más stílusirányzatokba is. A CD áprilisban 
jelenik meg. A triómmal leginkább Svájcban és a környező országokban szoktunk fellépni, de játszottunk már New Yorkban 
és Japánban is. Remélem, a közel jövőben Magyarországon is bemutatkozhatunk. 
 

Milyen kötődése van a kortárs zenéhez általában, és milyen irányzatokat kedvel/kedvelnek a trióban együttműködő 
zenésztársaival? 

Tulajdonképpen mindenevő/hallgató vagyok. Jó zene van, meg rossz zene van. Ebből kifolyólag nem kizárólag csak 
klasszikus zenét hallgatok. Mindig is kíváncsi ember voltam, és mindig is megpróbáltam a látóteremet, horizontomat egyre 
szélesebbre nyitni. Ezekből az élményekből mind inspirálódom, amit aztán vissza tudok csatornázni egy-egy koncertbe. 
Régebben doboltam is, jazzt és rockot többnyire. A jazz és annak kreatív szabadsága különösen közel áll hozzám.  

Honi kortárs zeneszerzők közül legtöbbet Kurtág Györgytől és Ligeti Györgytől játszottam, zenéjükben valahogy 
természetes folytatásnak érzem a bartók-i hagyományokat – természetesen más-más módon –, amiben édesanyám révén 
otthonosan mozgok.  

Triómmal, ahogy a fentebb említett okokból kitűnik, felkértünk svájci és amerikai zeneszerzőket (3-1), hogy komponáljanak 
számunkra darabokat. Úgy vélem, ezek olyan zeneművek, amelyek jogos helyet követelhetnek maguknak a későbbiekben a 
klarinét trió repertoárjában. 
 

Milyen tervei vannak a közeli jövőre – fellépések, új művek tanulása, a magyarországi jobb ismertség érdekében esetleg 
gyakoribb fellépések, lemezfelvételek? 

Sajnálatos módon a hirtelen betoppant koronavírus egészen megváltoztatta az életünket. Nekem már több koncertemet 
lemondták az elkövetkezendő hónapokban. De ez persze nem gátol meg abban, hogy új darabokat tanuljak, jelenleg új 
Beethoven szonátákat tanulok, mert májusban – remélhetőleg meg lesz tartva – páran eljátsszuk az összes Beethoven 
zongoraszonátát itt Bázelben. Ezenkívül jelenleg Bach Goldberg variációin dolgozom, amit majd szerencsére nem csak itt 
Svájcban és a környező országokban játszhatok el, de Magyarországon is, november 26-án a pasaréti Bartók-emlékházban. A 
tavalyi Bartók verseny különdíjasaként egy koncertfelkérést kaptam a Rádiózenekartól, erre is a következő évadban kerül 
sor. Nagyon örülnék neki, ha az elkövetkezendő időszakban egyre több és több lehetőségem lenne játszani a magyar 
közönség előtt, mert számomra minden ilyen alkalom nagyon különleges. 
 

Mint azt a beszélgetés elején is említettem, a hangverseny osztatlan sikert és őszinte elismerést váltott ki a közönségből. 
Kedves Benedek! Köszönjük, hogy gazdagabbak lehettünk egy emlékezetes zenei élménnyel, és reméljük, máskor is részesei 
lehetünk hasonlónak. A jövőre nézve pedig még sok sikert kívánunk, és sok örömöt a zenélésben! 
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TWO PORTRAITS 

(Judit Rozsnyay) 

Recently we have presented the recitals of two extremely talented young pianists, as part of the “Encounters with Ferenc 
Liszt” concert series organized by our Society. Both performances achieved unanimous success, with enthusiastic applause 
from the audience. Hereby we present to our readers the two young men: Valentin Magyar (20), who is currently a student 
at the Music Academy, and Benedek Horváth (31), who has already graduated and is now a postgraduate student in Basel. 
 

CONVERSATION WITH VALENTIN MAGYAR, 

BA student in the piano faculty at the Liszt Ferenc University of Music 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Valentin, 

I warmly welcome you to the Liszt Society. In November 2019, you gave a very successful concert as part of our Liszt 
Society's "Encounters with Ferenc Liszt" series. Your performance – despite your young age – foreshadows a promising 
future. Perhaps that’s why we thought that we should help the audience get to know you better through this little 
conversation as well. Please tell me about yourself! Are there any members of your family who are musicians? 

My mother used to give several performances singing jazz, and in addition to that she’s also interested in the fine arts, in 
painting. And my father was a pianist in the band Express. 

There used to be a piano at home, which I already tried to play at a very young age. My mother noticed this and enrolled 
me in the music school in Balassagyarmat, where I attended a preparatory class for two years, from around my 5-6 years of 
age, and then I continued my music studies there until the age of 13. I owe a lot to my piano teacher Ildikó Somogyvári. We 
have moved several times in my life, so I have attended many schools. I went to high school at the Bartók Conservatory, and 
then I changed for the Nádasi Ferenc High School of the Hungarian Dance Academy (Magyar Táncművészeti Főiskola, MTF). 

My current teachers at the university are Attila Némethy and Balázs Szokolay, and in the preparatory faculty they were 
Gábor Eckhardt and Imre Hargitai. Now I feel that I will have to keep in touch with as many teachers as possible, as I would 
like to encounter many different visions and perspectives. 
 

The concert you gave us consisted entirely of Liszt and Rachmaninov works. How did you put together this programme? 
Did anyone help you with it? 

Earlier I’d got to know quite a lot of Liszt’s compositions, and lately I’ve entrenched myself in Rachmaninov’s works. In 
June 2019, in the Vigadó in Pest, I performed Rachmaninov's Rhapsody on a Theme of Paganini, with the the Zugló 
Philharmonic. That was when Mária Eckhardt approached me with an invitation. I went to the Szabó Ervin library and 
thought over how to compile the programme. Ferenc Liszt’s compositions became the supporting pillars and Rachmaninov's 
preludes and etudes filled in the space among them. I even thought that I should add some kind of illustration, such as 
pictures, a projection, or a lecture. As an impact coming from the music, I often see pictures even during practising – and so 
it was for example with Rachmaninov. I am also interested in painting and jazz, and I would like to get involved with them 
later as well. Music and visual art are very much related in my frame of reference. That’s why I’m concerned to offer a little 
more at my recitals compared to a traditional concert programme. 
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This is a very good idea, such “interactive” performances are in vogue nowadays and it also provides a lot of information 
indirectly related to music already during the preparatory work. The next time you give a concert for us, probably next 
February, we are looking forward to seeing and supporting such a performance. 

Thank you very much! I hope that this epidemic and crisis will be over by then. It makes life very difficult for musicians 
and everyone else, unfortunately. I’ve just received the news that the Budapest Spring Festival is cancelled as well, where I 
would have played Mihály Mosonyi's Piano Concerto in e minor  with the Anima Musicae Chamber Orchestra. 
 

We are delighted to be informed that you have won the Yamaha Award, for which we congratulate you. This, I suppose, 
matters a lot in helping your career advancement. 

Yes, already the amount of money that I have won helps a lot, not to mention that my piano playing can reach a wider 
circle of audiences this way. 
 

You’ve mentioned that you are also interested in jazz, which is a much freer genre than the one you are currently studying 
at the Academy. But what is your relationship then to contemporary music? 

Now I mainly study and play the music of earlier times, Bach's music, for example, has an extraordinary effect on me, it is 
an excellent medicine for solving and balancing any mental or physical problems I have. From among the contemporary 
composers, I have played mainly Ligeti's works so far. I will involve myself with this field in more detail later, because it is 
essential and also extremely useful. 
 

Dear Valentin, thank you for coming. It was nice to talk and get to know you. I wish you much success, good progress in 
your studies and in making all of your many artistic ideas come true. 

 

CONVERSATION WITH BENEDEK HORVÁTH, 

postgraduate student in the piano faculty at the Basel Academy of Music 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Benedek, 

On the 25th of February we heard you playing at the Old Music Academy in the framework of the Liszt Ferenc Society's 
"Encounters with Ferenc Liszt" concert series. I may have been a little uninformed before we invited you to this occasion, 
but I had heard a tremendous number of appreciative opinions, that’s why our choice fell on you. The biography published 
on your website is not very detailed about your career up to now. However, we know that on the inspiration and 
motivation coming from your family, you began playing music very early, at first playing the violin, then you started 
playing the piano, and now you have committed yourself to the latter. 

Please let me ask you a couple of questions for our journal “The Hungarian View of Liszt”! 
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What kind of family environment did you set out from, who led you to the love of music, and who were the key people 
during your studies who helped you develop? 

My mother is a folk singer (currently the head of the folk music department at the Rácz Aladár Music School), so music has 
been present in my life since I was very young. She used to sing a lot to me and my brothers and sisters, and we had a lot of 
records at home that I was very happy to listen to already as a small kid. I remember that one of my favourites was Grieg’s 
Peer Gynt Suite, which I loved to listen to while playing in the sandbox. The only problem was that the distance between 
the sandbox and the turntable was quite big, so I always turned up the volume and opened the gallery door. I hope the 
neighbours enjoyed it as much as I did. When I was five, my brother was already learning the piano with his music teacher 
Edit Major. I usually listened to the piano lessons from under the instrument and often accompanied it with singing. I also 
studied with her all the way to my years at the Music Academy. From Edit I learned the solid foundations of my 
instrumental and musical knowledge, on which I could later build my education so well. Over the years, I won prizes in 
many solo and four-handed competitions in Budapest and nationwide, in which enormous credit is due to Edit, not only 
through her professional knowledge, but also her never ceasing enthusiasm and dedication. In addition to the piano, I also 
learned to play the violin (in fact, I had started it half a year before the piano) with my teacher János Bóna. Although I loved 
it, too, when I went to high school at the age of 9, I had to realize that the two would be too much together, so I opted for 
the piano. 

At the Budapest Music Academy my teachers were András Kemenes, György Nádor and Balázs Réti, of whom András 
Kemenes had the greatest influence on me. He opened a lot of windows inside me, behind which I found several forgotten-
hidden things. I'm grateful to him for that. My two defining chamber music teachers were Rita Wagner and Márta Gulyás, 
and I owe a lot to them as well. But I think the one who changed my playing and my relationship to playing the piano the 
most was Claudio Martínez Mehner, who was my teacher at the Basel Academy of Music for three years. You could say I 
learned to play the piano again. But thanks to his tremendous knowledge, he has been and continues to be a great mentor not 
only in that, but also in understanding music, and sometimes I still go back and forth to him if I have something new to play. 
 

What prompted you to replace the Liszt Ferenc University of Music with the Basel Academy of Music? What differences 
did you discover between the two schools? 

Here at home, I had the feeling that I had no laurels to reap, and I had heard a lot about Claudio by then. By the way, it also 
came up at the time that I would go to Madrid to study with his old master, Dimitri Bashkirov, but in the end I felt that 
Claudio and I understood each other better and I could learn more from him. The Basel Academy of Music was smaller; 
somehow the whole thing was looser and freer there, although I studied to obtain a soloist diploma where I could really 
focus only on playing the piano and had no subjects other than that major and chamber music, so I may not be able to 
relevantly compare the two institutions. Being a smaller school, the atmosphere was much more friendly, almost everyone 
knew each other. The standard in my class was very high; a lot of people wanted and do want to study with Claudio. 
Therefore, the atmosphere was very inspiring; I think I also learned a lot from my classmates. Not only my class, but other 
instrumental classes (e.g. cello – Ivan Monighetti, violin – Rainer Schmidt and some wind instrument classes) are also very 
strong there, so it was almost always easy to find a great chamber partner for every piece. 
 

What guidelines have you followed in the interpretation of certain composers and their works? – I have to note here that 
the programme you played at our concert was very demanding and large-scale, Beethoven–Brahms–Liszt–Bartók, and they 
were each particularly sensitive and individual-sounding performances. Instead of the usual “academic” way of performing 
Beethoven’s works, we faced a quite unusual approach and a much more impulsive way of performing; each of the Brahms 
ballads touched the audience deeply; Liszt's Ballad in B minor was captivating and infinitely lyrical, and Bartók's 
arrangements of folk songs really made an unforgettable impression on me – and on the audience. 

I mostly follow the guidance of my inner voice, my intuition, which I call forth while studying the score. (Of course, this 
inner intuition is mostly based on not only musical but also other material knowledge accumulated in my mind.) You really 
don't need a better guide than the score, you just have to learn to read it well. Every composer has his own language and 
rules. I think there are universal, objective laws of music, just like in the universe. So phrases like “ah, music is so subjective, 
it can’t be judged, taught, etc.” are something that I can't really accept. In order for a person to learn to understand the score 
in its entirety, he or she learns a lot over the years. You can learn that the whole thing begins by using the Urtext score, that 
in this and that era, such and such rules apply, and this is how we articulate. But these are all just tools. All of this needs to 
be filled with content on the podium by the musician. 
 

I read in the Hungarian Gramophone magazine a review of your art of playing the piano, where the critic writes with 
fascination of your musicality and musical sensibility. These are certainly serious words of appreciation that are not often 
“wasted” on such young talents. As I have come to know, you are extremely humble. How do you rate recognition, 
international success? How important do you consider participating in international competitions and what role do solo 
recitals play in your life? 
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Of course, I welcome all kinds of recognition. Who doesn't? At the same time, it should also be seen that these recognitions 
are largely decided in a very subjective way. Over the years, you become more and more familiar with yourself, know 
pretty much what your abilities are, where your boundaries are, and you try to push them. It is important to always 
develop, to find something new, to learn. International competitions can be useful in such a way that you enter the 
international arena, get better known and get heard. So you are in the limelight in some way. In this highly saturated 
market, this is not a bad thing, especially if you also have something strong and authentic to say about things. 
Unfortunately, in most competitions, games are being played among the jury members. Bartók was ultimately right: racing 
is for horses. Although I really enjoy chamber music as well, solo recitals are the most important in my musical life. There I 
can evolve, I don’t have to compromise, I can move freely within my own framework, I can speak freely in my own voice. 
 

We learned that you also play the piano in a chamber music formation called Trio Eclipse. Would you describe who the 
members of the trio are, what instruments they play and what repertoire you play together? Where can you be heard? – 
Perhaps in Hungary as well? 

We began playing as a trio 5 years ago, our clarinettist is Lionel Andrey, and our cellist is Sebastian Braun. They are both 
Swiss-born musicians, I met them at the University in Basel, and we just found a common musical language from the very 
beginning. Usually if it is about a trio, you mostly think of a violin–cello–piano combination. Our line-up, however, is not 
so typical not only nowadays, but it would have been a rarity in the past as well, and as a result, our repertoire is much 
narrower than for the usual trio formation mentioned above. We have already played almost everything from the 
traditional repertoire (Beethoven trio, septet-trio transcription; Brahms trio, etc.). Last October, we recorded our first CD, 
where we did not play the usual pieces (except for Nino Rota’s trio), but on the one hand transcriptions like Gerswhin’s  
An American in Paris, and we had also asked contemporary composers to write music for us. In some cases, these also 
switch to other genres of music. The CD will be released in April. With the trio, we mostly perform in Switzerland and the 
neighbouring countries, but we have also played in New York and Japan. I hope we can introduce ourselves in Hungary as 
well in the near future. 
 

What is your relationship with contemporary music like in general, and what musical trends do you like with your fellow 
musicians in the trio? 

I'm actually an omnivore both as a musician and as an audience. There is good music and there is bad music. As a result, I 
don’t exclusively listen to classical music. I’ve always been a curious person, and I’ve always tried to open my horizon and 
my perspective, wider and wider. I am inspired by all these experiences, which I can later channel back into a particular 
concert. I used to play drums as well, mostly jazz and rock. Jazz and its creative freedom are especially close to me. From 
among contemporary Hungarian composers I have played mostly György Kurtág and György Ligeti, in their music I 
somehow feel the Bartókian traditions as a natural continuation – in a different way, of course – wherein I’m feeling 
familiar as a heritage from my mother. 

With my trio, as is obvious from the reasons mentioned above, we asked Swiss and American composers (3-1) to write 
music for us. I believe these are pieces that may claim a legitimate place for themselves later in the repertoire of the clarinet 
trio as well. 
 

What are your plans for the near future – performances, learning new works, recordings, perhaps more frequent 
performances in order to become better known in Hungary? 

Unfortunately, the sudden appearance of the corona virus has completely changed our lives. Several of my planned concerts 
have already been cancelled for the coming months. But that, of course, doesn’t stop me from learning new pieces, I’m 
currently learning new Beethoven sonatas, because in May – hopefully it will be held – a couple of us would play all of 
Beethoven’s piano sonatas in Basel. In addition, I am currently working on Bach’s Goldberg variations, which I shall play 
not only in Switzerland and the neighbouring countries, but fortunately also in Hungary, on November 26th at the Bartók 
Memorial House in Pasarét. As a special prize winner in last year's Bartók competition, I received a concert invitation from 
the Radio Orchestra, which will also take place in the next season. I would be very happy if I have more and more 
opportunities to play in front of Hungarian audiences in the coming period, because every such occasion is very special for 
me. 
 

As I mentioned at the beginning of the conversation, your recital sparked unanimous success and sincere recognition from 
the audience. Dear Benedek, thank you for making us richer with a memorable musical experience, and we hope to be part 
of a similar one at another time. Looking to the future, we wish you further success and much delight in making music! 
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A RÉGI ZENEAKADÉMIÁN 

(Rozsnyay Judit) 
 

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum már számtalan alkalommal adott otthont lemez- és könyvbemutatóknak. 2019. december 16-án 
Borbély László zongoraművész új Liszt-CD-jének bemutatójára került sor. „A szomorúság és vigasz dalai – Liszt kései 
zongoraművei” címmel a Hunnia Records & Film Production által készített lemezen 19 zongoradarab hallható. A művek 
1872 és 1886 között keletkeztek, és a legmélyebb emberi érzelmekre hatnak. 

A bemutatón igen érdekes és tanulságos beszélgetést hallhattunk dr. Domokos Zsuzsanna múzeumigazgató, Hunka Róbert 
Zoltán producer és Borbély László között, amelynek során megtudhattuk, hogy a producer és Borbély László milyen 
elmélyült és alkotó szellemű, egymást inspiráló együttesként dolgozott a lemez anyagának összeállításában és elkészítésében. 
A művésznek a kísérőfüzetben olvasható gondolatai szerint a CD-n szereplő 19 opusz – köztük a 3.és 4. Mefisztó keringő, 
Sancta Dorothea, Szürke felhők, Bölcsődal, Sursum corda – válogatás célja „nem lehet több, mint bepillantást engedni abba a 
’pusztító’ világba, amelyet Liszt utolsó művei képviselnek.” Mint írja: „Ezeknek a műveknek a hallgatása közben folytonosan 
befelé kell fordulnunk, azok transzcendentális volta csak akkor tárul fel, ha csaknem túlvilági csenddel engedjük magunkat 
körülvenni”. A kísérőfüzet maga is felér egy – Liszt művei által inspirált – esszégyűjteménnyel, ami képet ad a művész 
rendkívüli érzékenységéről és kiváló pedagógiai érzékéről egyaránt. Kár, hogy csak angol nyelven olvasható. 

A beszélgetés közben két csokorban hallhattuk Borbély László gyönyörű zongorajátékát is, megerősítve a beszélgetésben 
hallottakat, a megjelent érdeklődők kellő áhítatát, elismerését kiváltva. 

Mindenkinek szíves figyelmébe ajánljuk a lemezt, amely Vásáry Tamás zongoraművész-karmester ajánlásával jelent meg, az 
alábbi üzenettel: 

 
„Számtalanszor volt alkalmam Borbély László zongorajátékát hallani. Személyében egy rendkívül érett, egyéni hangú 
művészt ismerhettem meg. Liszt-játékát drámai erő, mélység, atmoszféra-teremtő képesség és remek hangszeres tudás 
jellemzi. Előadásmódja, a műsor összeállítása és az előadott darabok megvalósítása engem mindig továbbgondolkodásra 
sarkall. Őszintén ajánlom ezt az albumot a hallgatók figyelmébe.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBUM RELEASE CONCERT AT THE OLD ACADEMY OF MUSIC 
(Judit Rozsnyay) 
 

The Liszt Ferenc Memorial Museum has been the host of numerous presentations of new books and recordings.  
On December 16th 2019, it was time for the presentation of the pianist László Borbély’s new Liszt CD. 

The album "Songs of Sorrow and Consolation - Late Piano Pieces by Liszt ", released by Hunnia Records & Film Production, 
features 19 piano pieces, which were composed between 1872 and 1886 and touch the deepest human emotions. 
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At the presentation we could enjoy a very interesting and instructive conversation involving the director of the museum  
dr. Zsuzsanna Domokos, producer Róbert Zoltán Hunka and László Borbély, from which we could understand how the 
producer and László Borbély had worked together as an in-depth and creative, inspiring team in compiling and preparing 
the musical material of the disc. Borbély shared his thoughts in the accompanying booklet about the aim of the selection of 
the 19 opuses on the CD - including Mephisto waltzes Nos. 3. and 4., Sancta Dorothea, Nuages gris, Cradle Song, Sursum 
Corda – saying "the purpose of this compilation cannot be much more than giving an insight into the subversive world that 
Liszt’s last works represent”. And then he continues: ”As we listen to these works, we must look inwards continuously, as 
their transcendental nature is only revealed if we let ourselves be surrounded by this almost otherworldly silence.”a 
The cover booklet itself provides a collection of essays inspired by Liszt's works, which give an idea of the musician's 
extraordinary sensitivity and excellent pedagogical sense.  

During the conversation, we also enjoyed László Borbély's beautiful piano playing in two groups, as a confirmation of the 
thoughts we had just shared with him, and eliciting the due reverence and appreciation of those who were present. 

We recommend the recording, which has been released with a special dedication by the pianist-conductor Tamás Vásáry, to 
everyone with a message from Vásáry’s dedication: “I have had the opportunity to hear László Borbély’s piano-playing 
several times. In his person, I was able to meet an extremely mature artist with an individual sound. His playing of Liszt is 
characterized by dramatic power, depth, the ability to create an atmosphere and superb instrumental skill. His 
interpretation, programme composition and explanation of the performed pieces always inspire me to further reflection. I 
heartily recommend the album to the attention of the audience.” 
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A LISZT FERENC TÁRSASÁG ARCHÍVUMÁBÓL 

LISZT TANÍTÓMESTEREI – 1977. SZEPTEMBER 30-I ELŐADÁS 

(Kertész Lajos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gyermek Liszt tanítómestereiről, stúdiumairól, szellemi növekedéséről szeretnék rövid áttekintést adni a doborjáni évektől 
édesapjának a haláláig. 

Mindössze néhány esztendő az, amit mai szóhasználattal 
a kis Liszt iskolás korszakának nevezhetnénk. Azért 
mondom feltételes módban, mert Liszt – mint tudjuk – 
sohasem járt iskolába.[1] Nem szeretnék a genetika 
tudományába kotnyeleskedni, de el kell mondanom: 
pedagógus pályámon már több ízben tapasztaltam, hogy 
azokban a családokban, ahol akár az édesapa, akár az 
édesanya muzsika iránti olthatatlan szerelme, a pálya 
iránti szenvedélyes ambíciója, álma valami miatt nem 
teljesülhetett be, ott ez sokszor még a képességek 
megnövekedésével is egybekötve, fokozottan jelentkezik 
az utódokban, a gyermekekben. Az azonban már 
egészen bizonyos, hogy egy ilyen szülő éppen a maga 
csalódásának, kudarcának tanulságaképpen tudatosan, 
tervszerűen igyekszik minden feltételt megteremteni 
tehetséges gyermeke számára, hogy az a képességeit 
szabadon kibontakoztathassa, és töretlenül indulhasson, 
sőt ha kell, szárnyalhasson a pályán. Hadd merjem azt 
mondani, hogy ilyen háttérrel, ilyen fokozott töltéssel 
indították pályára az ősök minden idők egyik 
legnagyobb muzsikus lángelméjét, vakmerő látnokát, a 
mi Liszt Ferencünket. A nagyapa zsellérsorból küzdötte 
fel magát a falusi iskolamesteri foglalkozásig. Nagy 
esemény volt a Liszt család életében az, hogy ő volt az 
első, aki ismeretséget kötött a hangszerekkel, sőt ma már 
nyugodtan mondhatjuk, zenetörténetet teremtő 
barátságot kötött a muzsikával. Még élete végén is, 
amikor Pottendorfban mint gyári munkás kereste 
kenyerét a herceg szolgálatában, ő látta el a várkastély 
orgonista teendőit, sőt abban az időben még kórust is 
szervezett. Népes családjában a gyermekek már muzsikus 
légkörben nőttek fel.  

 

Georg Adam List, Liszt Ferenc nagyapja  
(Joseph Lemmermayer festménye, Liszt Ferenc Emlékmúzeum)  
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Ádám, Liszt Ferenc édesapja már többet tanulhatott. Gimnáziumot 
végzett. A szerzetesi pályával is kacérkodott, de a kolostori életből 
hamarosan kilépett. Filozófiai előadásokat hallgatott, de minden 
vágya, álma a muzsikus pálya lett volna. Édesapjától kapta ez első 
zenei leckéket. Pozsonyban Rigler Ferenc Páltól hangszereléstant 
tanult. Zeneszerzéssel is kísérletezett. Nagyszerű képességei folytán 
igen hamar ügyességre tett szert a zongora-, cselló-, gitárjátékban. 
Vágya, álma azonban nem teljesedhetett, mert a család szűkös anyagi 
körülményei miatt nem kerülhetett sor továbbtanulásra. Így a 
tehetséges, ambiciózus fiatalember szárnyszegett álmaival kénytelen 
volt gazdasági gyakornoknak beállni az Esterházy hercegség 
szolgálatába. Később Kismartonban várt reá életének talán 
legboldogabb három esztendeje, amely az eljövendő fiú, a mi Liszt 
Ferencünk gyermekkori neveltetése szempontjából döntő fontosságú 
lett. Itt Kismartonban Liszt Ádámnak az uradalmi teendők mellett 
bőven volt ideje a muzsikálásra. A mindennapok zenei feladatában, 
gyakorlataiban lassan pótolhatta rapszodikus zenei tanulmányainak 
hiányosságait. Mint csellista, részt vehetett a herceg zenekarában. 
Bekerült a kor egyik legnagyobb muzsikus szelleme, Joseph Haydn 
személyes varázskörébe. Hallhatta, láthatta, tanulhatott tőle. Jó 
kapcsolatot tartott fenn a Mozart-tanítvány Hummellal, a kiváló 
pianistával, akinek köszönhetjük azt, hogy Liszt Ádámot a zongora 
és a zongorajáték szerelmesévé tette. Haydnban a teremtő szellem 
mélységét, gazdagságát csodálhatta meg Liszt Ádám, Hummelban 
pedig a csillogó, fölényes, mutatós virtuozitást. A zenekar 
gyakorlatában szinte naponként találkozott a legfrissebb 
alkotásokkal, de megismerkedett régi korok mestereivel is. És itt 
érezte meg Beethoven zenéjének vakmerő merészségét, lenyűgöző 
erejét. Betekintést nyert a muzsikus pálya küzdelmeibe, sőt a mesterség érdekes, gazdag műhelytitkaiba is. Meglátta az 
állandó tanulásnak, a tudásnak, a műveltségnek, a mindennapi rendszeres gyakorlásnak a fontosságát. Ott Kismartonban az 
akkori európai zenei élet egyik legfontosabb pontján, emelkedett atmoszférában csiszolhatta nemesre ízlését és a muzsikusi 
hivatással szembeni erkölcsi magatartását. Doborjánban, az ottani élet egyhangú, monoton szürkeségében Liszt Ádám ennek 
a boldog három esztendőnek a ragyogásából, tanulságaiból, emlékeiből, élményeiből élt. Gondolt a házasságra és mind 

többet titokban arra, hogy ha neki fia születik, az talán olyan 
nagy muzsikus lesz, mint amilyen ő szeretett volna lenni. 

A várva-várt fiú 1811 októberében megérkezett. A gyenge 
fizikumú gyermek sokáig bizonytalankodott az élet és a halál 
mezsgyéjén. Az őt környező világról az első impressziókat a falu 
magányában, a szülői ház fészekmelegében, a szeretet 
védettségében, boldogító biztonságában szerezte.  
A muzsikával legelőször édesanyja és a szobában lévő zongora, 
cselló, gitár hangjában találkozott. Hatéves volt, amikor kérlelte 
édesapját, tanítsa őt zongorázni. Így Liszt Ferenc első jelentős 
tanítómestere az ő édesapja, Liszt Ádám lett. A munka el is 
kezdődött, folyamatosságát azonban az újból és újból ismétlődő 
betegségek akadályozták. Olyan sebesen indult el a kezdeti 
tanulás pályáján a kis Liszt, hogy édesapja hamarosan észrevette: 
rendkívüli tehetséggel, zsenivel áll szemben. A felismerés első 
káprázata nem vakította el, nem verte dobra – ugyan, abban a kis 
faluban ki is tudta volna őt megérteni? De annál inkább 
megérlelte benne azt a gondolatot, azt a hivatástudatot, hogy 
életét, ha kell, a legnagyobb áldozatok árán is gyermekének fogja 
szentelni. A juhászati számadónak ott, a falu magányában 
egyedül kellett vállalnia a feladatnak és a felelősségnek a 
nagyságát. És merte vállalni, képes volt reá, bölcsen, higgadtan, 
született rátermettséggel, meghökkentően modern, nagy távlatú 
koncepcióban.  

Liszt Ferenc 

Liszt Ádám, Liszt Ferenc édesapja  
(ismeretlen festő művének reprodukciója)  
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Mi, akik itt vagyunk, csak meghatottan és tisztelettel adózhatunk Liszt Ádámnak annak láttán, hogy miként tudta ez az 
ambíciójában megrekedt ifjú férfi, akit az anyagi nyomorúság száműzött a falu magányába, zseni fia láttán felébredt 
legvakmerőbb reményeit, elfojtott óriási becsvágyát, mint hajtóerőt a féltő szülői szeretet és a fegyelmezett kultúra partjai 
közé kényszeríteni. A kis Liszt a kottaolvasást, a hangjegyírást hamarabb kezdte el, mint a betűvetést, az olvasást, a 
számolást. Csodálatos agya, koncentráló képessége, rendkívül finom, érzékeny hallása, laza, rugalmas izomzata, nagyszerű, 
zongorára termett kézalkata lehetővé tette, hogy a kisgyermek boldog, vakmerő felfedezéssel szinte naponta mérföldeket 
tehessen meg a zene számára csodálatos, ismeretlen birodalmában. Valósággal falta a hangjegyeket. A pillanatnyi tudásának 
megfelelő nehézségű darabokat első látásra tempóban leolvasta, már azonnal kívülről is tudta, és már mohón nyúlt az újabb 
szépségek után. Édesapja biztosította a leckeórák alkalmával fia számára a kalandozásnak, a felfedezésnek, a szabadságnak 
boldogító mámorát. A zongora kottatartójára odahelyezte J. S. Bach Wohltemperiertes Klavierjának prelúdiumait és fúgáit. 
Ott voltak a hangjegyek között Haydn, Mozart, Beethoven szonátái, de a nagy zongoravirtuóz zeneszerzők: Hummel, 
Kramer, Clementi művei is. Így az apa pedagógiájában csodálatosan biztosította az örök értékű művekben a költői szépség, a 
virtuóz jellegű művekben pedig a játék, a mozgás örömének az egységét, tökéletes harmóniáját. Idézzük most fel a doborjáni 
egyszerű hajlék, a kis zeneszoba hangulatát annak a nagy mesternek a művével, aki gyermekkorától élete végéig kísérő társa 
volt Lisztnek, akinek a műveiből szüntelenül tanult, erőt, bátorítást és nagyon sok örömet kapott. (A Wohltemperiertes 
Klavier I. kötetének c-moll prelúdium és fúgáját Rákosi András játssza.) 

Ahogy így az egyszerű doborjáni kis hajlékban Liszt Ádám a fia játékát, gyakorlását hallgatta, mindinkább felmerült benne a 
súlyos gondolat, hogy az ő tudása, műveltsége és az a falusi környezet, amelyben élnek, hamarosan nem lesz elegendő ahhoz, 
hogy fia tovább fejlődhessen. Ő már nem tudja megadni Ferenc számára azokat az elméleti, esztétikai, zeneszerzéstani 
gyakorlatokat, amelyek a csodálatosan improvizáló gyermeknek már elengedhetetlenül szükségesek lennének ahhoz, hogy a 
zeneművek, a harmónia és a formák világában tudatosan is tájékozódni tudjon. Világosan látta, hogy fiának nyelveket 
kellene tanulnia, műveltséget kellene szereznie, látogatnia kellene olyan hangversenyeket, amelyeken megismerkedhetne 
zenekari kompozíciókkal, operába kellene mennie, kapcsolatba kellene kerülnie a társas élettel, a pezsgő muzsikus világgal. 
Éppen ezért Liszt Ádám mindent kockára tett, hogy családjával Doborjánból Bécsbe költözhessen. Vállalta a 
létbizonytalanságot is, és kitartóan, kérlelhetetlenül küzdött célja eléréséért. Hogy az apai irányítás – elsősorban a technika 
területén – ezekben az időkben már valóban kevésnek bizonyult, ez akkor derült ki, amikor a kis Liszt leülhetett Bécsben 
Carl Czerny zongorája elé. Hogy milyen volt az első találkozás, annak hiteles leírását idézzük most Czerny önéletrajzából:  

1819-ben egy reggelen […] egy férfi keresett fel, egy körülbelül 8 éves fiúcskával, és arra kért, hallgassam meg a 
gyermek zongorajátékát. Sápadt, gyengének látszó gyermek volt. Játék közben ide-oda dülöngélt a széken, mintha 
ittas lenne, úgyhogy néha azt gondoltam, le fog esni a földre. Játéka is teljesen egyenlőtlen és zavaros volt, és nem 
tiszta, ujjazatról pedig annyira nem volt fogalma, hogy ujjait egészen önkényesen járatta ide-oda a billentyűkön. 
Mindezek ellenére bámulatba ejtett az a tehetség, amelyet a természet beléje oltott. Lapról is játszattam vele egyet-
mást. Tiszta naturalista módjára játszott, de éppen ezért úgy, hogy látni lehetett, itt maga a természet hozott létre 
egy vérbeli zongoristát. Ezt éreztem akkor is, amikor atyja kívánságára témát adtam neki improvizálásra. A 
legcsekélyebb összhangzattani ismeretei sem voltak, mégis zseniális értelmet tudott belevinni a játékába. Az apa 
elbeszélte nekem, hogy Lisztnek hívják. Esterházy hercegéknél kishivatalnok, eddig maga tanította a fiát, most 
azonban arra kér, nem vállalnám-e a kis Francit, ha egy év múlva felköltöznek majd Bécsbe. Természetesen szívesen 
megígértem, egyúttal tanácsokkal láttam el, skála-gyakorlatok és egyebek bemutatásával, hogyan tanítsa egyelőre 
maga tovább a fiúcskát. 

Czerny, mint hallottuk, nem tett fellengzős, nagy kĳelentéseket a gyermek tehetségével kapcsolatban. Nem mondott 
vállveregető dicséretet az édesapa pedagógiájáról, nem alázta, nem zavarta meg, hanem megnyugtatta azzal, hogy elvállalja a 
fiát, sőt nagyszerű szakmai útmutatásokkal látta el.  

Ki volt ez a Czerny, akinek a nevével a zongorát tanuló ifjúság szerte a világon hamarabb találkozik és köt ismeretséget, 
mint a Beethovenéval? Ma már nem is gondolunk arra, hogy műveinek száma több mint ezerre tehető. Közöttük olyan nagy 
formátumú kompozíciók is vannak, mint 24 mise, 4 rekviem, különböző egyházi kompozíciók, nyitányok, szimfóniák. Ezek 
azonban az idő, a közönség próbáját nem bírták ki. Czernynek csak a zongorára írott, kötetekre menő instruktív, de költői 
szépségű tanulmányai, etűdjei, gyakorlatai maradtak fenn, amelyek Clementi és Cramer hasonló jellegű kompozícióival a 
zongora-, pontosabban zongorapedagógiai irodalomnak elévülhetetlen értékei. A kis Károly édesapjától, Vencel Czernytől, a 
jóhírű zongoratanártól kezdett el zongorát tanulni. Később három évig Beethoven foglalkozott vele. Természetes tehát, hogy 
Czerny egész életében Beethoven szellemi sugárzásában tanított, zongorázott, koncertezett és komponált. Kiváló 
koncertpianista volt, Beethoven nagyon sokra becsülte. Például őreá bízta ötödik versenyművének, az Esz-dúr 
zongoraversenynek lipcsei és bécsi bemutatóját. A kis Czerny olyan hamar elárulta rendkívüli pedagógiai képességeit, hogy 
15 éves korában már keresett, népszerű zongoraoktató volt. 
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Milyen lehetett Czerny pedagógiája, tanítási módszere? Véleményem szerint határozott és következetes. Mindkettő 
jelleméből, átfogó tudásából és született rátermettségéből következett. Emberségéből szeretet, biztonság áradt. Magas 
követelményeinek következetes számonkérése tette őt szigorúvá. Aki Beethoventől tanult, életének éppen a 
legfogékonyabb, zsenge korában, annak számára a művészet csak szent lehetett. És a zenében a lényeg az érzelmi tartalom és 
a költői mélység. A technikai képzés tehát Czerny pedagógiájában a maradandó költői művek belső tartalmának, az örök 
emberinek autentikus, hű megelevenítéséhez szükséges eszközök megteremtésére irányult. Hogy milyen volt ez a 
magasrendű, rendkívüli technikai képzés, azt pontosan rekonstruálhatjuk reánk hagyott nagyszámú etűdjeiből, ötletgazdag, 
minden részlet-problémára, feladatra kiterjedő, sokrétű gyakorlataiból, tanulmányaiból.  

1822 tavaszán Liszt Ádám mindenét eladta. A kis Ferenc édesanyja könnyes szemmel, megrémülten nézte családi 
boldogságuk fészkének a felbomlását. És ennek az esztendőnek a májusában apa és fia felköltözött Bécsbe, ahol első útjuk 
Czerny Károlyhoz vezetett. Ezzel elkezdődött a kisfiú életében egy kemény, rendszeres stúdium a mesterpedagógus 
irányítása alatt. 

Hogy milyen volt ez a munka, Czerny felépített tanítási módszere, hogyan reagált rá a gyermek, milyen eredményeket ért 
el, egyáltalán milyen volt a mester és a tanítvány közötti kapcsolat, azt is legtömörebben és leghűebben Czerny 
önéletrajzából tudjuk meg. Ismét ebből idézek:  

Minthogy nap közben alig volt szabad időm, csaknem minden estémet a fiúcskának szenteltem. Soha nem volt ilyen 
buzgó, zseniális és szorgalmas tanítványom. 

Czerny ekkor 29 esztendős volt.  

Alkalmam volt már tapasztalni, hogy az ilyen zseniknél a szellemi képességek sokkal gyorsabban fejlődnek, mint 
fizikai erőik. S ezért hajlamosak arra, hogy az alapos technikai munkát elhanyagolják. Szükségesnek láttam tehát, 
hogy az első hónapokban mindenekelőtt rendbe hozzam és szilárd alapokra helyezzem mechanikai készségét, 
nehogy ez későbbi években tévutakra ragadtassa. Rövid időn belül mesteri folyékonysággal játszotta a skálákat 
minden hangnemben, amit nagyon elősegített remek kézalkata. A Clementi szonáták komoly tanulmányozása által 
pedig, amelyek a zongoristák legjobb iskolájának tekinthetők, ha Clementi szellemében tudjuk tanítani azokat, 
megerősítettem addigi hiányos taktusérzékét. Rászoktattam a szép billentésre, a szép hangvételre, a legalkalmasabb 
ujjrend használatára és a helyes zenei deklamációra, bár ezeket a műveket az élénk és mindig jókedvű fiúcska 
eleinte bizony elég száraznak találta. Ezzel a módszerrel elértem, hogy amikor néhány hónappal később elővettük 
Hummel, Ries, Beethoven, Bach műveit, nem kellett már annyira ügyelnem a technikai követelményekre, hanem a 
különféle szerzők szellemének és jellegének megértésére taníthattam. A kis Lisztet örökös vidámsága, jó kedélye és 
tehetségének rendkívüli fejlődése miatt szüleim annyira megszerették, mintha saját fiúk lett volna, én pedig, mintha 
testvérem. Nemcsak hogy egészen ingyen tanítottam, hanem elláttam őt a szükséges kottákkal is, vagyis minden jó 
és hasznavehető zeneművel, ami addig megjelent. 

Carl Czerny 
(1791-1857)   
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Hogy egy szabad száguldáshoz szokott, végtelen pusztákon nyargaló csikónak a megfékezése, hámba törése milyen 
kegyetlen, embertelenül nehéz feladat, azt Liszt Ádám, az uradalmi tisztviselő tudta legjobban. Ha szabad ezzel az erős 
hasonlattal élnem: Czerny ezt a munkát végezte el a fiatal Liszt életében. Apja után Liszt Czernynek köszönhette a 
legtöbbet. Nélküle pályája, életműve egészen másként alakult volna. Lisztnek nem volt több zongoratanára. Azzal kellett 
beérnie, amit Czerny a tarsolyába rakott, egész életre szóló útravalónak. 

Idézzük most fel a kedves, csupa szív ember, a nagytudású Czerny szellemét és a bécsi zongoraórák hangulatát két Czerny-
etűd megszólaltatásával, Rákosi András és Székely István tolmácsolásában. Az egyik etűd balkezes, a másik jobbkezes lesz. 
Az ujjkészség művészetéből[2] fog felhangzani ez a két mű. 

Bécsben a kisfiú elméleti oktatását a 72 esztendős olasz származású nagy 
mester, Antonio Salieri vállalta. Salieri Velencében és Bécsben végezte 
zenei tanulmányait. Bécs ünnepelt operakomponistává avatta, 
úgyannyira, hogy nevének fénye jó ideig még Mozart dicsőségének a 
ragyogását is elhomályosította. 

Salieri művészetének jellemzője volt az átfogó, nagyon nagy 
mesterségbeli tudás, de kevés eredetiséggel. Ezért nem váltak 
maradandóan életképessé az ő akkor rendkívül népszerű kompozíciói, 
elsősorban operái. Nagy átfogó tudásából, a mesterség műhelytitkaiból 
mint oktató nemcsak a kis Lisztnek adott, hanem Beethovennek és 
Schubertnek is. Liszt Ádám hetente háromszor vitte a kisfiút Salierihez 
elmélet órára. Érdekes, hogy Salieri, az operakomponista a 
partitúraolvasás, generálbasszus, összhangzattan mellett énekre is 
tanította a kisfiút. Salieri véleménye szerint a kis Liszt tehetsége 
bámulatos volt, és az imént említett tantárgyakban káprázatosan haladt 
előre. Hogy mit tudott a fiú mint zeneszerző ebben az időben, azt 
bebizonyíthatta egy nyomtatásban megjelent kis művével is, amelyet a 
zeneműkiadó, zeneszerző Diabelli egyik témájára komponált egy 
variációsorozatban, a nagy akkori népszerű zeneszerzők sorában. Ez a mű 
elárulja a gyermek ösztönös, elementáris tehetségét, teremtő fantáziáját – 
de elsősorban mestereinek, Salierinek és különösen Czernynek a hatását. 

Fejlődésével kapcsolatosan beszélnünk kellene a kis Liszt hangversenyei-
ről is. Idő híján azonban csak két koncertre hívom fel a figyelmet.  
Az egyik a 9 éves gyermek első nyilvános hangversenye, a soproni koncert, amelyet még édesapja pedagógiájának hátterével 
csinált. A másik a második bécsi hangverseny, amelyen már Czerny pedagógiájának az eredményeit reprezentálta. Ez volt az 
a koncert, amelyen talán az agg Beethoven is megjelent, és homlokon csókolta a gyermeket.[3] Beethoven arcképe már a 
doborjáni ház szobafaláról is nézte a gyermeket. Édesapja Beethoven-rajongása átragadt a fiúra. A kisgyermek már 
Doborjánban is mohó ösztönösséggel kutatott az ott rendelkezésre álló Beethoven-kották között. Bécs városa szüntelenül 
érezte a magányos, elvonult, süket titán jelenlétét. Hát még az érzékeny idegrendszerű, rendkívüli fantáziájú gyermek, aki 
Czernytől naponként hallott valamit a nagy mesterről, sőt most már Czerny irányításával tudatosan is próbált behatolni 
Beethoven műveinek a szépségeibe, mesterségének műhelytitkaiba! Lisztnek Bach mellett Beethoven lett a legnagyobb 
ideálja, művein keresztül tanítómestere, bátorítója, útmutatója. Idézzük most fel az agg mester és a kisgyermek kapcsolatát, 
annak az időnek a hangulatát egy Beethoven-kompozíció megszólaltatásával. 

Másfél évi bécsi tartózkodás után az apa egyszer csak fejébe vette, hogy gyermekét Párizsba viszi. Természetesen Czerny, aki 
akkor már zeneszerzésre is oktatta a fiút, értelmetlennek találta a tervet, Liszt Ádám azonban hajthatatlan volt. Az Esterházy 
hercegeknél addig még függőben tartott állását is végleg elveszítette. 1823 decemberében a Liszt család diadalmas magyar és 
németországi koncertek sorozata után, ahol a kis Lisztet Mozartként ünnepelték, megérkezett Párizsba. 

Az európai kultúrélet akkori középpontjában, a ragyogó világvárosban azonban hamarosan nagy pofon éri őket. Cherubini, a 
világhírű Conservatoire igazgatója az iskola jogszabályaira hivatkozva közli Liszt Ádámmal, hogy gyermekét, mint idegen 
ország fiát nem veheti fel növendékei sorába. Nemsokára azonban itt is kerülnek rajongók, barátok, mecénások; lassan 
megnyílnak a szalonok a kis Liszt előtt, Párizs dédelgetett kedvence lesz, sőt a rákövetkező esztendő tavaszán már a Királyi 
Olasz Operaházban is bebizonyíthatja tudását, tehetségét a nagy párizsi nyilvánosság előtt. Barátra, támogatóra talál a Liszt 
család a kiváló, gazdag zongoragyáros Erard családban. Ezt a találkozást azért tartom fontosnak Liszt életében, mert 
Sébastien Erard volt a modern repetáló, tehát gyors mozgású kalapácsrendszernek a feltalálója. Ez az új hangszer a maga 
nagyszerű lehetőségeivel inspirálta a kis Liszt fantáziáját, virtuóz készségét. Elmélet tanára is hamarosan akadt, az olasz 
származású komponista, Ferdinando Paër személyében.  

 
Antonio Salieri (1750-1825) 
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Az akkor 57 éves mester életdús, pezsgő, hajlékony dallamú, Paisiello és Cimarosa szellemében írt operáival meghódította 
Párizs közönségét. Ez a nagy tekintélyű zeneszerző nagy szeretettel és odaadással foglalkozott a kis Liszttel. Úgyannyira, 
hogy az ő hatására a gyermekifjú érdeklődésének fókuszába a komponálás került. Egymás után kerültek ki tolla alól a 
természetesen mindig csak zongorára írott, virtuóz jellegű kompozíciók. Hamarosan nagy megtiszteltetés is éri: opera 
megírására kérik fel. Don Sanche, vagy a Szerelem kastélya lett az opera címe. A szakemberek legnagyobb része 
helytelenítette a tervet, Cherubini is nevetségesnek találta a dolgot. Csak egyedül Paër volt hajthatatlan, mert ő úgy érezte, 
hogy erre a nagy erőpróbára feltétlenül szüksége van a fiúnak. Érthető tehát, hogy mellé állt, támogatta, elsősorban a 
hangszerelés nehéz munkájában. 1825 őszén sorra is került a várva-várt bemutató. Az opera mindössze négy előadást ért 
meg. Egy drámai mű formája, benne a lélek, a karakter, a hangulatok, az érzelmek ábrázolása megoldhatatlan feladat egy 14 
éves gyermek számára. Nem is írt több operát Liszt, ez maradt az egyetlen színpadi alkotása.[4] 
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Ferdinando Paër (1771-1839)  
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Még egy kiváló tanára akadt Párizsban Lisztnek, Antonín Reicha cseh származású zeneszerző, elsősorban zenetudós 
személyében, aki a világhírű párizsi Conservatoire nagy tekintélyű professzora volt. Igen fontos, hogy Reicha fiatal korában 
együtt dolgozott Bonnban a zenekarban Beethovennel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehát a kis Liszt az ő személyén keresztül újból friss Beethoven-hatásokat kapott. Hat hónapos ellenpont tanulmány után 
mestere úgy nyilatkozott, hogy a kis Franci már nagyot lépett előre ebben a tantárgyban. Különös érdeme Reichának az is, 
hogy a gyermek figyelmét felhívta minden népek zeneművészetében a népzene mint nélkülözhetetlen forrás erejére, 
jelentőségére. Ezzel megvetette az eszmei alapját a gyermek szellemében a későbbi zeneszerzői törekvéseknek is. Közben 
folytak az állandó, diadalmas hangversenyek: háromszor is körút Angliában, nagy hangversenyek Franciaországban, 
koncertturné Svájcban. Szerencsés módon a kis Liszt az otthoni munkák gyümölcseit a hangversenyek atmoszférájában tudta 
megérlelni. A műhelymunka és a pódium-gyakorlat együtt haladtak az ő pályáján, kölcsönösen támogatták, segítették, 
gazdagították egymást. A távolból Czerny leveleken keresztül szüntelenül figyelemmel kísérte, irányította Ferenc fejlődését. 
Állandóan figyelmeztette a taktusban való fegyelmezett, ritmikus játékra, és arra, hogy repertoárjának gerincét mindig az 
értékes kompozíciók alkossák. Liszt ebben az időben is minden nap 2 órát csak technikai formulákat gyakorolt. Olvasott, 
rengeteget komponált, nagyon szeretett színházba járni. Gluck volt az ideálja ebben az időben, operáit fejből játszotta. 
Édesapja, Ádám a legnagyobb szigorúsággal és következetességgel ellenőrizte, megkövetelte mindennapi munkáját, 
tanulását, gyakorlását, még a koncertezés nehéz ideje alatt is. Érthető tehát, hogy ebben a maguk vállalta nagy életiramban, 
az el nem halasztható lehetőségekben, óriási feladatokban úgy az apának, mint a gyermeknek az egészsége, idegrendszere 
felőrlődött. A kis Liszt lassan átlépett a gyermekkorból a serdülő korba. Kezdte észrevenni maga körül a való világot, a 
társadalmat a maga ellentmondásaival, a saját helyzetét, a művészi sorsot. És a megrendült, tizenhatodik életéve felé haladó 
ifjú lelkében elindult egy megrázó válság, amelyet csak még jobban elmélyített édesapjának a váratlan, meglepő halála. Liszt 
Ádám, a csodálatos apa, akiben megvolt a nagy emberekre olyannyira jellemző gyermeki vakmerőség a lehetetlennek látszó 
dolgok elérésére és megvalósítására, betöltötte hivatását. Elengedte a fiát, hogy az azután már a maga útját járhassa. Ami 
eztán következett: a válságból való magára találás, a küldetéstudatú nagy művésszé érés lázas korszaka elsősorban Paganini-, 
Berlioz-, Chopin-élmények hatása alatt, bármennyire érdekes és izgalmas, már nem tartozik mai témánknak a körébe. 
Befejezésül utaljunk Lisztnek erre a következő, jelentős életkorszakára egy Paganini-etűd megszólaltatásával, Székely István 
előadásában. 
 

JEGYZETEK: 

1. Ez csak felsőbb iskolai tanulmányokra vonatkozik. Liszt írni-olvasni a doborjáni elemi iskolában Johann Rohrer iskolamestertől 
tanult, ld. Alan Walker: Liszt Ferenc I. A virtuóz évek, ford. Rácz Judit, 2. bőv. kiad., Budapest: Editio Musica 2003, 80-81. 

2. Valószínűleg az Op. 299 Die Schule der Geläufigkeitről, esetleg az Op. 337 40 tägliche Übungenről van szó, amelynek magyar 
kiadása Az ujjkészség iskolája. 40 mindennapos gyakorlat címmel jelent meg. 

3. Ez csak legenda, Beethoven bizonyíthatóan nem volt jelen a hangversenyen. Az azóta sokszor kutatott „homlokcsók-témához” ld. 
Alan Walker: Liszt Ferenc I, 104-108; Alan Walker: Liszt-reflexiók, ford. Fejérvári Boldizsár, Budapest: L’Harmattan Kiadó 2015, 
„Újabb kérdések és válaszok Beethoven ’felszentelő csókja’ kapcsán” fejezet, 19-30.  

4. Az 1840-es években több operaterve és kísérlete is volt (a Sardanapaleból egy felvonást legújabban rekonstruálni is tudtak a 
fennmaradt kézirat alapján), de egyetlen befejezett operája a serdülő korában írt Don Sanche maradt, melynek több sikeres 
felújításáról tudunk 1986-tól kezdve, sőt lemezfelvétele is készült.  

Antonín Reicha (1770-1836) 
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FROM THE ARCHIVES OF THE LISZT FERENC SOCIETY 

LISZT’S EARLY MENTORS – A LECTURE HELD ON SEPTEMBER 30TH 1977 

(Lajos Kertész) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I would like to give a brief overview of the mentors, teachers, studies and spiritual growth of the child Liszt from the years 
in Raiding/Doborján until the death of his father. 

It is merely a period of a few years that we might call the “school age” of Liszt in today’s terms. I say it in the conditional 
because, as we know, Liszt never actually attended school.[1] I don't want to meddle in the science of genetics, but I must tell 
you: I have experienced several times in my teaching career that in families where either the father’s or the mother’s 
unquenchable love for music, his/her dreams and passionate ambition towards being a musician could not come true for 
some reason, then those ambitions break forth in their children expressed even more strongly and often in combination 
with an increased talent. However, it is quite certain that such parents, just as a consequence of their own disappointment 
and failure, consciously and systematically try to create and provide all the necessary conditions for their talented child, so 
that they can freely develop their abilities and start, and then hopefully soar, in their careers as musicians. Let me dare say 
that his ancestors launched one of the greatest musical geniuses of all time, our fearless visionary, our great Ferenc Liszt on 
his career with such a background and such an increased charge. 

Liszt’s grandfather, Georg Adam List fought his way up from the humble lot of being a cotter to the position of village 
schoolmaster. It was an important event in the life of the Liszt family that he was the first to learn about musical 
instruments, and today we can even safely say that he began a friendship with music that later created musical history. Even 
at the end of his life, when he was earning his living in Pottendorf as a factory worker, he served as an organist in the castle 
of the Prince, and in those days he even organized a choir. In his populous family, the children had already grown up in a 
musical atmosphere. Adam, the father of Ferenc Liszt, could already progress further in his studies. He graduated from high 
school. He also considered a career as a monk, but soon left monastic life. He attended lectures in philosophy, but all his 
desire and dreams were to have had a career as a musician. He received his first music lessons from his father. He studied 
instrumentation with Ferenc Pál Rigler in Bratislava. He also experimented with composing music. Due to his great abilities, 
he quickly gained skill in playing the piano, cello and guitar. However, his desire and dreams could not be fulfilled, because 
due to the family's limited financial circumstances, he could not continue his studies. Thus, the talented, ambitious young 
man was forced to enter service at the Esterházy princely estate as a trainee, leaving behind his broken-feathered dreams. 
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Later in Eisenstadt, perhaps the happiest three years of his life awaited him, which later became crucial for the early 
education of his son, Ferenc Liszt. Here in Eisenstadt, Adam Liszt had plenty of time to practise music in addition to his 
duties on the estate. In his everyday musical practice, he was able to slowly make up for the shortcomings of his sporadic 
musical studies. As a cellist, he could participate in the Prince’s orchestra. He was included in the personal magic circle of 
Joseph Haydn, one of the greatest musicians of the age. He could hear him, see him and learn from him. He maintained a 
good relationship with Hummel, the excellent pianist and a pupil of Mozart, to whom we owe the fact that he made Adam 
Liszt a lover of the piano and piano playing. In Haydn, Adam Liszt could admire the depth and richness of the creative 
spirit, and in Hummel, the glittering, superior, showy virtuosity. In the practice of the orchestra, he met the latest 
compositions almost on a daily basis, but he also became acquainted with the masters of old times. And it was here that he 
felt the bold bravery and impressive power of Beethoven’s music. He gained insight into the struggles of a musician’s career, 
and even into the interesting and abundant inner mysteries of the craft. He noticed the importance of constant learning, 
knowledge, literacy and regular daily practice. There, in Eisenstadt, at one of the most important points of European musical 
life at the time, he was able to refine his taste towards sophistication and develop his moral attitude towards the profession 
of musician in an elevated atmosphere. Later, in the boring and monotonous greyness of life in Doborján, Ádám Liszt lived 
on from the brilliance, lessons, memories and experiences of those happy three years. He was considering getting married, 
and was secretly thinking more and more that were he to have a son, he might be as great a musician as he had wished to be 
himself. 

The long-awaited boy arrived in October 1811. A child with poor physique, for a long time he wavered on the brink of life 
and death. He gained his first impressions of the world around him in the solitude of the village, in the warm nest of the 
parental home, in the protection and blissful security of love. He first encountered music in the voice of his mother and the 
sound of piano, violoncello and guitar in the room. He was six years old when he begged his father to teach him to play the 
piano. Thus his father, Ádám Liszt, became the Ferenc Liszt’s first significant teacher. The great work had begun, but its 
continuity was repeatedly hampered by recurrent illnesses. The little Liszt embarked upon his early learning career so 
quickly that his father soon noticed that he was facing an extraordinary talent, a genius. The first dazzle of recognition did 
not blind him – who in that little village could have understood it? But all the more did the idea and the commitment 
mature that he would dedicate his life to his child, even at the cost of the greatest sacrifices if necessary. The steward on the 
sheep estate, alone in the solitude of the village, had to take on the magnitude of the task and responsibility. And he had the 
courage to take it, he was able to do it, wisely, calmly, with innate ability, within an amazingly modern and long-term 
concept. 

We who are here can only pay tribute respectfully to Adam Liszt, watching how this young man, bogged down as far as his 
own ambitions were concerned, and exiled to the loneliness of the village by financial poverty, was able to find the right 
path between his parental feelings and his awakened and most bold hopes at the recognition of his son’s genius, and 
navigated him towards the heights of culture. The child Liszt began to read music and write notation earlier than writing 
and reading words or counting. His amazing brain and ability to concentrate, his extremely delicate, sensitive hearing, his 
loose, flexible muscles, and the structure of his hand born for the piano allowed the little boy to progress long miles, almost 
daily, into the wonderful, unknown realm of music. He literally devoured the notes. He read the pieces adequate in 
difficulty to his current knowledge at a fast pace and at first glance, he already knew them by heart right away, and he was 
eager to reach out for new beauties. 

During his lessons, his father allowed his son the blissful rapture of discovery, adventure and freedom. He placed the 
preludes and fugues of J. S. Bach's Wohltemperiertes Klavier  on the piano’s music stand. 
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Among the pieces were the sonatas by Haydn, Mozart, Beethoven, but also works by the great piano virtuoso composers: 
Hummel, Kramer, Clementi. Thus, through the pedagogy of his father, Ferenc Liszt simultaneously encountered the poetic 
beauty of immortal compositions and the perfect harmony of playing and the joy of movement through works of a virtuosic 
nature. Let us now recall the atmosphere of the simple home in Doborján, the small music room, with the work of the great 
master who accompanied Liszt from childhood to the end of his life, from whose works he unceasingly learned, received 
strength, encouragement and a great deal of joy. (The prelude and fugue in C minor from Volume I of Wohltemperiertes 
Klavier  are to be played by András Rákosi.) 

As Adam Liszt listened to his son's playing and practising in their humble home in Doborján, the serious idea came to his 
mind more and more, that his knowledge, education and the village environment in which they lived would soon not be 
enough for his son to develop further. He could no longer provide Ferenc with the theoretical, aesthetic and compositional 
practices, which would be now essential for the wonderfully improvising child in order to gain competence to navigate 
consciously in the world of music, harmony and forms. He clearly saw that his son should learn languages, gain erudition, 
attend concerts where he could get to know orchestral compositions, go to the opera, get in contact with social life, the 
sparkling world of music. That is why Adam Liszt risked everything so that he and his family could move from Doborján to 
Vienna. He also undertook financial uncertainty and fought persistently and relentlessly to achieve his goal. That his 
paternal guidance – especially in the field of technique – had proved to be too little indeed, was revealed when little Liszt 
had the opportunity to sit down at Carl Czerny's piano in Vienna. What that first encounter was like exactly, we now quote 
an authentic description from Czerny's autobiography: 

One morning in the year 1819 […] a man with a small boy of about eight years approached me with a request to let 
the youngster play something on the fortepiano. He was a pale, sickly-looking child who, while playing, swayed 
about on the stool as if drunk, so that I often thought he would fall to the floor. His playing was also quite irregular, 
untidy, confused, and he had so little idea of fingering that he threw his fingers quite arbitrarily all over the 
keyboard. But that notwithstanding, I was astonished at the talent which Nature had bestowed on him. He played 
something which I gave him to sight-read, to be sure, like a pure „natural”; but for that very reason, one saw that 
Nature herself had formed a pianist. It was just the same when, at his father’s request, I gave him a theme on which 
to improvise. Without the slightest knowledge of harmony, he still brought a touch of genius to his rendering. The 
father (his name was Liszt, and he was a minor official in the service of Prince Esterházy) told me that he himself had 
taught his son up to now; but he asked me whether, if he came back to Vienna a year later, I myself would accept his 
little ’Franzi’. I told him I would be glad to, of course, and gave him at the same time instructions as to the manner in 
which he should meanwhile continue the boy’s education, in that I showed him scale exercises, etc.[2] 

Czerny, as we can see, made no loud bombastic statements about the child’s talent, nor condescending praises about his 
father’s pedagogy, and he did not humiliate or disturb him, but reassured him by accepting his son as a pupil, and even 
provided him with great professional guidance. 
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Carl Czerny (1791-1857)  
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Who was this Czerny, whose name becomes familiar to young piano students around the world earlier than the name of 
Beethoven? We no longer even think about it today that the number of his works can be put at more than a thousand. 
Among them are large-scale compositions such as 24 masses, 4 requiems, various church compositions, overtures, 
symphonies. However, these have not stood the test of time and audiences. Only Czerny's instructive yet poetic studies, 
etudes and exercises composed for the piano, which stretch to volumes, have survived. These, together with similar 
compositions by Clementi and Cramer, are inexhaustible treasures of the piano, or more precisely piano teaching literature. 
The young Carl had started learning the piano from his father, Václav Czerny, a reputable piano teacher. Later he was a 
pupil of Beethoven for three years. It is natural, therefore, that throughout his life Czerny taught, played the piano, gave 
concerts and composed in Beethoven's spiritual radiation. He was an excellent concert pianist, Beethoven valued him very 
highly. For example, he entrusted him with performing the premieres of his fifth concerto, the Piano Concerto in E flat 
major, in Leipzig and Vienna. The extraordinary pedagogical skills of the little Czerny became obvious so early that by the 
age of 15 he was already a sought-after, popular piano teacher. 

So what was Czerny's pedagogy and teaching method like? In my opinion, it was decisive and consistent. Both of those 
features stemmed from his character, his comprehensive knowledge, and his innate aptitude. His humanity was the source 
of the affection and security he transmitted to his pupils. His consistent requirements and examinations made him a strict 
teacher. For anyone who learned from Beethoven at the most receptive, young age of life, the art of music could only be 
treated as sacred. And in music, the point is emotional content and poetic depth. Thus, in Czerny's pedagogy, technical 
training was aimed at creating and developing the tools necessary for the authentic, faithful interpretation of the inner 
content of time-proof poetic works, and their eternal humanity. What actually this high-standard, extraordinary technical 
training was like, we can reconstruct exactly from the large number of his etudes bequeathed to us, and from his exercises 
and studies, rich in ideas, covering every small detail and problem. 

In the spring of 1822, Adam Liszt sold everything he had. The mother of little Ferenc watched it with tears in her eyes, in 
dire fear about the disintegration of the family nest and happiness. And in May of that year, father and son moved to 
Vienna, where their first visit led them to Carl Czerny. This marked the beginning of a hard, regular curriculum in the little 
boy’s life under the guidance of a master pedagogue. 

What was this work like, Czerny's structured teaching method, how did the child react to it, what results did he achieve, 
and what was the relationship between master and pupil like in general? We can learn about this most concisely and 
faithfully from Czerny's autobiography. I quote from this again:  

Since I had little time during the day, I devoted almost every evening to the boy. I have never had such an 
enthusiastic, brilliant and diligent student. 

At this time Czerny was 29 years old. 

I have already had the opportunity to experience that such geniuses develop mental abilities much faster than their 
physical strengths, and therefore they tend to neglect thorough technical work. So I found it necessary, first and 
foremost, to set his mechanical skills in the first months and put them on a solid basis so that it wouldn’t get him 
astray in later years. Within a short time, he played the scales with masterful fluency in all keys, which was greatly 
aided by his excellent hand structure. And by serious study of the Clementi sonatas, which can be considered the 
best school for pianists if we can teach them in the spirit of Clementi, I confirmed his hitherto incomplete sense of 
rhythm. I got him used to smooth tilting of the keys, the right placement, the use of the most suitable finger order 
and the correct musical declamation, although the lively and always cheerful boy found this work to be rather dry 
and dull at first. With this method I achieved it that when we took out the works of Hummel, Ries, Beethoven, 
Bach a few months later, I didn’t have to pay so much attention to the technical requirements any more, but I could 
focus on getting him to understand the spirit and character of the various composers. Because of his inherited 
cheerfulness, good humour, and extraordinary development of his talent, my parents loved the little Liszt so much 
as a son of their own, and I took to him as if he had been my brother. Not only did I teach him completely free of 
charge, but I also provided him with the necessary scores, that is, all the good and usable music that had been 
published until then. 

Adam Liszt, the steward on the estate, knew perfectly what a cruel and difficult task it is to curb and break a colt into 
harness, that was used to running freely, scudding around in the endless lowlands. If I may use this strong analogy: Czerny 
completed exactly that task in the life of the young Liszt. After his father, Liszt owed the most to Czerny. Without him, his 
career and oeuvre would have shaped quite differently. Liszt had no further piano teachers at all. He had to cope with what 
Czerny had put in his bag for a lifelong journey. 

Let us now recall the spirit of the kind, full-hearted man, the erudite Czerny, and the atmosphere of the piano lessons in 
Vienna, with two Czerny etudes, in interpretations by András Rákosi and István Székely. One etude will be for the left 
hand, and the other for the right hand. These two works are from “The art of finger dexterity”.[3] 
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In Vienna, the theoretical education of the little boy was undertaken by the 72-year-old great master of Italian descent, 
Antonio Salieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salieri studied music in Venice and Vienna. Vienna distinguished him as a celebrated opera composer, so much so that the 
light of his name obscured even the glitter of Mozart’s glory for a long time. Salieri’s art was characterized by 
comprehensive and enormous craftsmanship, but little originality. Therefore, his then extremely popular compositions, 
especially his operas, have not survived as immortal masterpieces. As a teacher, he handed over a lot from his vast 
knowledge, and the inside secrets of the craft not only to the little Liszt, but also to Beethoven and Schubert. Adam Liszt 
took the little boy to Salieri for a lesson in theory three times a week. It is interesting that Salieri, the opera composer, also 
taught the little boy to sing, in addition to reading scores, thorough bass and harmony. In Salieri's view, the talent of the 
little Liszt was amazing, and he made dazzling progress in the subjects just mentioned. What the boy knew as a composer at 
this time could also be proven by a small published piece of his, composed to a theme by the music publisher and composer 
Diabelli, as a series of variations, divided among the great popular composers of the time. This composition reveals the 
child's instinctive, elemental talent, and creative imagination – but above all the influence of his masters, Salieri and Czerny 
in particular. 

We should also talk about little Liszt’s concerts when considering his development. However, due to lack of time, I can only 
draw attention to two concerts. One of them was the first public concert of the 9-year-old Liszt in Sopron, which he still 
performed against the background of his father's instructions. The other one is his second concert in Vienna, which already 
represented the results of Czerny’s pedagogy. That was the concert where perhaps even the very old Beethoven may have 
appeared and kissed the child on the forehead.[4]Beethoven's portrait was already looking down at the child from the wall in 
their home in Doborján. His father's admiration for Beethoven was spread over to the boy. Already in Doborján, the young 
child was searching for any of Beethoven’s music available there with instinctive eagerness. The city of Vienna felt the 
presence of the lonely, retired deaf titan incessantly. It was even more so for the extremely imaginative child with sensitive 
nerves, who heard this and that about the great master from Czerny from day to day, and he already even tried, under 
Czerny's direction, to consciously penetrate the beauties of Beethoven's works, and the inside secrets of his craft! Along 
with Bach, Beethoven became Liszt’s greatest ideal, his mentor, his encourager and his guide. Let us now recall the 
relationship between the old master and the young child, and the spirits of that age with the performance of a Beethoven 
composition. 
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After staying a year and a half in Vienna, the father suddenly thought of taking his child to Paris. Of course, Czerny, who 
was already giving the boy lessons in composition as well at the time, thought the plan was senseless, but Adam Liszt was 
adamant on this point. He even lost his job held in abeyance at the Esterházy estate definitely. In December 1823, the Liszt 
family arrived in Paris after a series of triumphant concerts in Hungary and Germany, where little Liszt had been celebrated 
as the new Mozart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

However, at the centre of European cultural life at the time, in a glittering cosmopolitan city, they soon received a big blow. 
Cherubini, the director of the world-famous Conservatoire, citing the school’s legislation, told Adam Liszt that he could not 
enrol his son in the group of his pupils, as he was a citizen of a foreign country. Soon, however, supporters, friends and 
patrons turned up, the salons were slowly opening up before the little Liszt, he began to become the cherished favourite of 
Paris, and in the spring of the following year he was even able to prove his knowledge and talents to the great public of 
Paris at the Royal Italian Opera. The Liszt family found friends and supporters in the excellent and wealthy Erard family of 
piano-manufacturers. I consider this encounter important in Liszt’s life because Sébastien Erard was the inventor of the 
modern repeated, i. e. fast-moving hammer action. This new instrument, with its great possibilities, inspired little Liszt's 
imagination, and his virtuoso skills. 

He also soon found a teacher of theory, in the person of the Italian-born composer Ferdinando Paër. 

The then 57-year-old master had conquered the Parisian audiences with his lively, sparkling operas with flexible melodies, 
written in the spirit of Paisiello and Cimarosa. This highly respected 
composer gave lessons to the little Liszt with great love and devotion. 
So much so that, under his influence, composition became the focus of 
the young child’s interest. One after the other, he produced virtuoso 
compositions, which were of course all composed for the piano. Then 
he soon received the great honour of being asked to write an opera. 
Don Sanche, or the Castle of Love was the title of the opera.  

 

Ferdinando Paër (1771-1839) 
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Most professional musicians disapproved of the plan, and Cherubini also found it ridiculous. Only Paër alone was adamant, 
because he felt that the boy was in dire need of this great trial of strength. It is understandable, then, that he stood by him 
and supported him, especially in the hard work of orchestration. In the autumn of 1825, the long-awaited première took 
place. The opera survived only four performances. The form of a dramatic work, including the depiction of soul, character, 
moods and emotions proved to be an unsolvable task for the 14-year-old child. Liszt would never write more operas, this 
one remained his only stage work.[5] 

Liszt met another excellent teacher in Paris, Antonín Reicha, a composer and primarily musicologist of Czech origin, who 
was a highly respected professor at the world-famous Paris Conservatoire. 

It is very important that Reicha had worked with Beethoven in the 
orchestra in Bonn at a young age. So little Liszt received fresh Beethoven 
influences again through his person. After six months of counterpoint 
studies, his master stated that little Franzi had already made great progress 
in that subject. Another special merit of Reicha was that he drew the child's 
attention to the power and significance of folk music – and that of each 
nation – as an indispensable source. By doing so, he also established the 
ideological basis of some of Liszt’s later aspirations as a composer. 
Meanwhile permanent, triumphant concerts came one after the other, three 
tours in England, major concerts in France, and a concert tour in 
Switzerland. Fortunately, little Liszt was able to convert the fruits of his 
hard work at home into the atmosphere of concerts. The work he performed 
in the lessons and podium practice went along in his career together, 
mutually supporting, helping and enriching one another. 

From a distance, Czerny continuously monitored and controlled Ferenc's 
development through correspondence. He constantly warned him of 
keeping to disciplined, rhythmic playing in the time, and that the backbone 
of his repertoire should always be made up of valuable compositions. Even 
at this time, Liszt practised only technical exercises for 2 hours every day. 
He read, composed a lot, loved going to the theatre. Gluck was his ideal at 
this time; he played his operas by heart. His father, Adam guided and 

checked him with the utmost rigor and consistency, demanding daily work from him, as well as studying and practising, 
even during the difficult times of the concert tours. It is understandable therefore, that working at the high intensity they 
undertook deliberately in the interest of the young Liszt’s career, and under the pressing schedule of lessons and concerts, 
the health and nervous system of both the father and the child had been eroded. Little Liszt slowly moved from childhood 
to adolescence. He began to notice the real world around him, the society with its contradictions, his own situation and his 
artistic destiny. And in the soul of the shaken young man, heading for his sixteenth year of age, an acute crisis began to 
unfold, which was only deepened by the unexpected death of his father. Adam Liszt, the wonderful father, who had the 
childlike boldness so characteristic of great people to achieve and realize things that seem impossible, had fulfilled his 
mission. He let his son go so that he could continue on his own way. What followed after that: finding himself and coming 
out of the crisis, the feverish era of becoming a mission-conscious great artist, primarily under the influence of his 
experiences of Paganini, Berlioz and Chopin – no matter how interesting and exciting they are, do not belong to our present 
topic. In conclusion, let us turn to this next significant era of Liszt’s life with a Paganini etude performed by István Székely. 

 

NOTES: 

1. This only applies to higher school studies. Liszt learned to read and write at the elementary school in Doborján from the 
schoolmaster Johann Rohrer, see in: Alan Walker: Franz Liszt. Vol. 1. The Virtuoso Years, rev. ed. Ithaca, New York 1987, Cornell 
University Press, 57. 

2. Translation in Alan Walker: Franz Liszt. Vol. 1, 67. 
3. This was probably Die Schule der Geläufigkeit Op. 299, or possibly the 40 tägliche Übungen Op. 337, the Hungarian edition of 

which was published under the title Az ujjkészség iskolája. 40 mindennapos gyakorlat [Lessons of finger skills, 40 Everyday 
Practices]. 

4. This is only a legend; Beethoven was certainly not present at the concert, as has already been proved. For the “forehead kissing 
topic” that has been researched many times since then, see Alan Walker: Reflections on Liszt, Ithaca, London: Cornell University 
Press 2005, Chapter 1: „Beethoven’s Weihekuss revisited”, 1-10. 

5. Liszt had several operatic plans and experiments in the 1840’s (a movement from Sardanapale could even be reconstructed most 
recently, based upon the surviving manuscript), but his only completed opera remained Don Sanche, written in his adolescence, 
which has however been successfully revived in several performances since 1986, and even a CD recording has been released.  
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Antonín Reicha (1770-1836) 
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(Eckhardt Mária) 

Liszt Ferenc Társaságunk 2019-ben megválasztott tiszteletbeli tagjainak egyike 
Földes Imre zenetörténész, zenepedagógus, zenekritikus, a magyar zenei 
ismeretterjesztés legendás mestere. A ma 86 éves, univerzális érdeklődésű, 
kivételes műveltségű muzsikus a Zeneakadémia zeneszerzés szakán Viski János 
növendékeként szerzett széleskörű ismereteit is elsősorban az oktatás területén 
végzett munkájában hasznosította. 1960-tól tizennégy éven át tanított 
zenetörténetet az Iparművészeti Főiskolán, 1961-66 között a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola zenetörténet, zeneirodalom, zeneelmélet és 
szolfézs tanára volt, 1961-től 2003-ig a Zeneakadémia Budapesti Tanárképző 
Intézetében tanított zeneelméletet és szolfézst, 1971-től a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem zenetörténet és zeneelmélet tanára. Nyugdíjba 
vonulása óta speciális kollégiumokat tart az Egyetem valamennyi fakultása és a 
doktoriskola számára. Emellett 1960 óta, máig, a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat (TIT) keretében tart szabadegyetemi előadássorozatokat. A Magyar 
Rádióban is volt két igen sokak által hallgatott sorozata: a Mindenki 
zeneiskolája (1976-1981) és a Zenetörténet mindenkinek (1996-2002). Gyakran 
jelentek meg úti beszámolói, zenekritikái a Muzsika és a Parlando hasábjain, s 
ezek is azt tükrözik, hogy Földes Imre nem korlátozta érdeklődését egyetlen 
területre: a régizenétől a legújabb kortárs kompozíciókig, a hangszeres és 
vokális koncertmuzsikától az operáig minden érdekelte. Elképesztő 
művészettörténeti és irodalmi tájékozottsága, természetes közvetlensége, az 
érdeklődés felkeltésére kiválóan alkalmas pedagógiai készsége előadásait és 

írásait egyaránt vonzóvá, élvezetessé teszi. Földes Imre nagyon szereti, amit csinál – és ez magával ragadja növendékeit, 
hallgatóit, olvasóit. Érdekődése természetesen Liszt Ferencre is mindenkor kiterjedt. 1973-ban, Liszt Ferenc Táraságunk 
újjáalakulásakor az alapító tagok közé tartozott. Zenetörténeti előadássorozataiban Liszt művészete is mindenkor fontos 
szerepet kapott. A TIT József Attila Szabadegyetemén és a Zeneakadémián is, speciális kollégium keretében teljes évet 
szentelt Liszt szimfonikus költeményeinek, és Zenetörténeti Antológiájában is nagy súllyal van jelen Liszt zenéje. A Liszt-
bicentenárium évében, 2011 januárjában így nyilatkozott Zsiray-Rummer Zoltánnak, a Magyar Hírlap újságírójának: Liszt 
„alighanem a romantika korának legműveltebb muzsikusa volt. Éppúgy ismerte az antik irodalmat, mint a kortárs literatúrát. 
Olvasta a filozófusokat, és figyelemmel kísérte a képzőművészek munkáit. Műveit tengernyi kapcsolat fűzi a társművészetek 
nagyjaihoz. Új műfajt teremtett, a szimfonikus költeményt, és páratlan újdonságokkal gazdagította a zenei kifejezőeszközök 
világát: a hangok olyan egymásutánjára, olyan összhangzásokra talált, amelyek nyílegyenesen mutattak a 20. század 
muzsikája felé. Legyenek líraiak, vagy drámaian szenvedélyesek, még a kevésbé ihletett művei is párbeszédet folytatnak 
hallgatóival.” Földes Imre arról is beszélt, hogy milyen hatással volt Liszt a környezetére és az utókorra: szerette a 
természetet, szerette az embereket. Akin tudott, segített. Hogy kortársait népszerűsítse, hangversenyeire tűzte, zongorázta, 
dirigálta kompozícióikat, átiratokat, parafrázisokat készített belőlük. „Ő volt szerintem a zeneművészet legnagyobb 
ismeretterjesztője. Pedagógiai munkássága, zongoratanári tevékenysége máig hat. Ezerágú érdeklődése, örök kíváncsisága, 
humanista gondolkodása példakép lehetne az ifjak előtt.” Szerintem ezt a példaképet Földes Imre maga is példamutatóan 
követte. Így lehet ő mindannyiunk szeretve tisztelt tanára. 

Most örömteli hírt szeretnék megosztani lapunk olvasóival. Március 10-én az alábbi értesítést kaptam Földes Imrétől: 

„Barátaimnak, kollégáimnak, egykori diákjaimnak, zenehallgató ismerőseimnek és persze hozzátartozóiknak ezen az úton 
hívom fel a figyelmét, hogy ha nincs is még teljesen kész, de (nagyszerű munkatársaim, Jakab Géza és Kenéz László 
segítségével) megszületett a honlapom: www.foldesimre.hu. 

Olyan mennyiségű olvasnivalót, hallgatnivalót adhatok közre, amit évek, évtizedek óta csak reméltem. Mindkét rádió-
sorozatom: a Mindenki zeneiskolája és a Zenetörténet mindenkinek (a Magyar Rádió szíves hozzájárulásával!), a több évre 
szóló Zenetörténeti Antológia (a hajdani Tanárképző Főiskolai és Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemi zenetörténet-óráim 
anyaga, digitalizált formában) sehol máshol, csak itt található meg. Itt vannak beszélgetéseim zeneszerző-kortársaimmal 
(korombeliekkel és fiatalabbakkal), hangrendszerekről és zenei jelenségekről írott kistanulmányaim, A hét zeneműve 
sorozatban elhangzott rádióelőadásaim (köztük a nyomtatásban soha-meg-nem-jelentek), európai fesztiválokról, 
eseményekről tájékoztató útibeszámolóim, zenei életünkről, a zeneoktatásról megfogalmazott írásaim, és legkedvesebb 
tanulmányom, a „Dies irae…” dallamról szóló is. 

Szeretettel ajánlom mindezeket kíváncsi olvasóim, hallgatóim figyelmébe! Földes Imre” 

Most, amikor bizonytalan ideig nélkülöznünk kell az élő koncerteket, érdemes ellátogatnunk erre a gazdag – és időközben 
még tovább gyarapodó – honlapra, elolvasni az írásokat, meghallgatni a zenei szemelvényeket. Különösen ajánlom olvasóink 
figyelmébe a Zenei Antológia Liszt munkásságáról szóló fejezetét. 

Köszönjük ezt az értékes ajándékot, és jó egészséget kívánunk Liszt Ferenc Társaságunk tiszteletbeli tagjának, mindannyiunk 
tanárának!  

Földes Imre 
(Fotó: Felvégi Andrea) 
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(Mária Eckhardt) 

Imre Földes, one of our honorary members of the Liszt Ferenc Society, distinguished in 2019 with this title now revived, is a 
music historian, music pedagogue, musical critic and a legendary master of general musical education in Hungary. A 
musician of exceptional erudition and universal interests, he is 86 years old today, and has used his extensive knowledge 
gained as pupil of János Viski in the Department of Composition at the Music Academy primarily in his work in the field of 
education. From 1960 he taught music history at the College of Applied Arts for fourteen years, from 1961-66 he was a 
teacher of music history, musical repertoire, music theory and solfeggio at the Béla Bartók Vocational School of Music. 
From 1961 to 2003 he taught music history and solfeggio at the Budapest Teacher Training College of the Music Academy, 
and from 1971 also music history and music theory at the Liszt Ferenc University of Music. Since his retirement, he has held 
special courses for all the faculties and the doctoral schools of the Music Academy. Since 1960, he has also given free 
university lectures on music history for many decades within the framework of the Society for the Dissemination of 
Knowledge (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, TIT), and he also hosted two series on Hungarian State Radio attracting 
large audiences: Music School for Everyone (1976-1981) and Music History for Everyone (1996-2002). His travelogues and 
music reviews often appeared in the columns of the journals Muzsika and Parlando, and they reflect also the fact that Imre 
Földes did not limit his interests to a single field: he was interested in everything from early music to the latest 
contemporary compositions, from instrumental and vocal concert music to opera. His amazing knowledge of art history and 
literature, his natural informality, and his pedagogical skills, which are so eminently cut out for the art of arousing interest, 
make his lectures and writings both attractive and enjoyable. Imre Földes loves what he is doing – and this captivates his 
pupils, his audiences and his readers. 

Of course, his interests have also comprised Ferenc Liszt for a long time. In 1973, when the Liszt Ferenc Society was re-
established, he was one of the founding members. Liszt's oeuvre also played an important role in his series of lectures on 
music history. At the József Attila Free University of TIT and at the Academy of Music, he dedicated a full course to Liszt's 
symphonic poems, and Liszt's music is also present in his Anthology of Music History with significant weight. In the year of 
the Liszt Bicentennial, in January 2011, he told Zoltán Zsiray-Rummer, a journalist on Magyar Hírlap that Liszt was 
“probably the most educated musician of the Romantic era. He knew classical literature as well as contemporary authors. He 
read the philosophers and monitored the works of fine artists. His works have manifold connections to the greats of the 
sister arts. He created a new genre, the symphonic poem, and enriched the world of musical means of expression with 
unparalleled new things: he invented a sequence of notes and harmonies that pointed straight into the music of the 20th 
century. Whether lyrical or dramatically passionate, even his less inspired compositions involve their audience in mutual 
dialogues. Imre Földes also talked about the impact of Liszt on his environment and posterity: he loved nature, he loved 
people. He helped just whoever he could help. In order to promote his contemporaries’ popularity, he played, conducted 
and put on the programme of his concerts their works, and composed transcriptions and paraphrases of them. “I think he 
was the greatest educator in music history. His pedagogical oeuvre and piano teaching activities still have an impact today. 
His thousand branches of interest, his eternal curiosity and humanistic way of thinking could be a role model for young 
people.”  In my opinion, this example has also been followed by Imre Földes himself. That is how he can be the beloved 
teacher of us all. 

I also want to share good news with the readers of our review. On March 10th I received the following notification from 
Imre Földes: 

“I would like to draw the attention of my friends, colleagues, former pupils, any acquaintances who like music and, of 
course, their relatives, through this channel, that even if it is not yet completely ready, but (with the help of my great 
colleagues, Géza Jakab and László Kenéz) my website has been launched: www.foldesimre.hu 

I am now in a position that I have only hoped for in past years and decades, considering the amount of written and audio 
material that I can publish here. Both of my radio series: Music School for Everyone and Music History for Everyone 
(courtesy of Hungarian Radio!), as well as the several volumes of my Anthology of Music History (the material of my music 
history classes at the former Teacher Training College and the Liszt Ferenc University of Music, in digitized form) can be 
found here and nowhere else from now on. Here are my conversations with my composer-contemporaries (of my age and 
younger), my small-scale studies on note systems and musical phenomena, my radio lectures in the series of “A hét 
zeneműve” (“Musical Composition of the Week”, including the ones that have never been published in print), my 
travelogues about European festivals and events, my writings about our musical life and music teaching, and also my 
favourite study about the melody of “Dies irae…”. 

I would like to recommend all these to the attention of my curious readers and audience! Imre Földes ” 

And now, when we have to do without live concerts for an uncertain time, it is worth visiting this rich – and in the 
meantime further developing – website, reading the written materials, listening to musical excerpts. I particularly 
recommend to our readers the chapter on Liszt’s oeuvre in the Anthology of Music. 

Many thanks for this valuable present, and we wish good health to our honorary member of the Liszt Ferenc Society, the 
teacher of us all! 

Liszt magyar szemmel – XXXIX. szám – 2020. április  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 39 – April 2020 



- 32 - 

 

Liszt magyar szemmel – XXXIX. szám – 2020. április  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 39 – April 2020 

 

 
 

 

KÖSZÖNET / THANKS 

* * * 
Liszt Ferenc Társaság / Hungarian Liszt Society 

H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. ▪ Phone/Fax: (36-1) 342 1573 ▪ Bank: 11706016-20441966 
E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com ▪ Website: http://www.lisztsociety.hu 

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/LisztFerencTarsasag  
 

Elnök/President: Király Csaba – a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar tanára  
/ associate professor, Faculty of Music and Visual Arts of the University of Pécs  

Tiszteletbeli elnök / President Emeritus: Lantos István 
Társelnök / Co-President: Eckhardt Mária – a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont ny. igazgatója  

/ ret. Director of Liszt Memorial Museum and Research Centre 
Társelnök / Co-President: Bánky József – a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar ny. tanára  

/ ret. professor, Faculty of Music and Visual Arts of the University of Pécs  
Főtitkár / Secretary: Rozsnyay Judit 

 
Tagozatvezetők / Board of Sections 

Budapest – Gombos László musicologist – Old Academy of Music – 1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. 
Kőszeg – Szász Izabella economist – Budaker Gusztáv Music School – 9730 Kőszeg, Chernel u. 12. 
Pécs – Pogány Ildikó piano teacher, House of Arts and Literature – 7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8. 

Sopron – Bencsik Erzsébet piano teacher – 9400 Sopron, Füredi sétány 11. 
Szeged – Prof. Kerek Ferenc pianist, music teacher, Music Faculty of Szeged University – 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. 

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

 
 

Liszt magyar szemmel – The Hungarian View of Liszt 
Kiadó: Liszt Ferenc Társaság 1064 Budapest Vörösmarty u. 35. 

Felelős kiadó: Király Csaba, elnök 
Felelős szerkesztő: Eckhardt Mária 

Szerkesztők: Eckhardt Mária, Rozsnyay Judit, 
 Fordítás: Art Show Production Hungary Bt. 

Angol nyelvi lektor: Paul W. Merrick, 
 Nyomda: Vincze Nyomda Esztergom 

HU ISSN 1788-9901 

Budapesti tagozat: 
Dr. Fejéregyházi István, Kiss Ferencné, Eckhardt Mária, Párkai István,  

Béky Zoltán, dr. Fedineczné Vittay Katalin, dr. Huszka Jenőné, dr. Pap Gábor, dr. Vitkovits Györgyi,  
Kolozs Vendel, dr. Irínyi György, Boros Attila, Herpy Miklós, Horváth József, Illéssy Zoltánné,  

Jandó Jenő, Meskó Bánk, Neményi Györgyné, Popovics Ivánné,  
Prunyi Ilona, Rozsnyay Kinga, Scholcz Péter, Szvák Emma 

Szegedi tagozat: 
dr. Kerek Ferenc, Fekete Éva, Balázs-Piri család 

Pécsi tagozat: 
Burkus Istvánné, dr. Hasznos Árpádné, Bolf Hajnalka,  

dr. Szabó Ferencné, dr. Vastagh Zoltánné  
Külföld / Abroad: 

dr. Klaus Leimenstoll, Sulymosi Laura 


