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Liszt Ferenc emlékév a Régi Zeneakadémián

Liszt Ferenc születésének 200-ik évfordulója alkalmából kiváló hangver-
senyek, tudományos konferenciák, előadások, kiállítások rendezésével, 
könyvek megjelentetésével készültek szerte a világban. Az ünnepi esemé-
nyeknek Magyarországon különösen nagy jelentősége van, hiszen a vilá-
got járó híres művész származásával, művészetével mindenkor vallotta, 
életművének tevékenységével bizonyította magyarságát. 

Kora ifjúságától gyakori vendég volt a fővárosban ahol nagysikerű 
hangversenyek, jótékonysági hangversenyek során a baráti társaságok 
kedvelt vendége volt. Sok régi épület őrzi emlékét ahol hosszabb rövidebb 
ideig járt és lakott. 1875-ben megnyílt a Zeneakadémia amelynek Liszt 
elnöke és a felsőbb zongoraosztályok tanára lett. Az akkori Hal téri épü-
let első emeletén Liszt Ferenc számára háromszobás lakást rendeztek be, 
ahova 1873-ban beköltözött. Majd a sikeresen működő Zeneakadémia 
részére 1879-ben felépült az új háromemeletes székház a Sugár úton, mely-
nek első emeletén volt Liszt lakása, ahol élete utolsó éveiben lakott, 1881-
1886-ig. Bár az utca nevek változtak, ma az Andrássy út és Vörösmarty 
utca sarkán álló épület a Régi Zeneakadémia – zeneoktatásunk fellegvára, 
egyik legnagyobb kincsünk – ahol változatlanul érezhetjük Liszt szelle-
mét. Így természetes, hogy a jubileumi megemlékezések sora éppen itt 
kezdődött a Liszt Kamarateremben.
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Három könyvbemutatót
 tartottak a 2011-es év első negyedében. 

Január 25-én Hamburger Klára: Liszt Ferenc zenéje címmel jelent meg, a 
zeneszerző műveinek nagy részét elemző feldolgozásban bemutató köte-
te, a legújabb kutatások eredményeit feldolgozva, így kibővítve az eddigi 
ismeretanyagot. Az igényes szép kiadvány a Balassi Kiadó gondozásában 
jelent meg. 

 Február 4-én Watzatka Ágnes: Budapesti séták Liszt Ferenccel című 
könyv bemutatására került sor. A mintegy 300 színes képpel illusztrált 
könyv, mely Török Miklós munkáját dicséri, bemutatja a magyar fővárost 
amit Liszt ismert és szeretett. Az olvasó így megismerkedhet a régi Bu-
dapest nevezetességeivel, zenei intézményeivel és Liszt Ferencnek a fővá-
roshoz kapcsolódó néhány érdekesebb mozzanatával. Valóságos „útika-
lauz”, mely egyúttal angol nyelven is megjelent. A kiadvány a Helikon 
Kiadó és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem közös gondozásában 
került kiadásra.

Március 29-én tartották ugyanezen kiadói együttes megjelenésében 
Eckhardt Mária: Krisztus-oratórium c.reprezentatív albumának ünnepé-
lyes könyvbemutatóját. A kötet a művel kapcsolatos dokumentumokat 
adja közre, köztük egy kézirat ritkaságot, az egyik tétel Liszt által jegyzett 
négykezes zongoraátiratának fakszimiléjét. A „Hirtengesang an der 
Krippe” címmel szereplő tétel kéziratát a zeneszerző egykor egyik legked-
vesebb magyar növendékének, Juhász Aladár zongoraművész-zeneszer-
zőnek ajándékozta. A nevezetes zongora négykezest Faddi Sarolta és 
Hargitai Imre adták elő.

Liszt és Budapest 
címmel, időszaki kiállítás megnyitására, március 18-ára szólt 

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Liszt Ferenc Emlékmúzeum 
meghívója. 

 Az ünnepi köszöntőt Dr. Batta András rektor úr tartotta. Liszt Ferenc 
műveiből Nagy Péter zongoraművész, a Zeneakadémia tanszékvezető ta-
nára adott elő, majd Deák Anna (hegedű), Nagy Anna Ágnes (gordonka) 
Szelecsányi Ágnes (zongora) előadásában a Pesti Karnevál trió változatát 
szólaltatta meg. A kiállítást ismertető beszédet az Emlékmúzeum és Ku-
tatóközpont igazgatója mondta: Dr. Domokos Zsuzsanna 

„Bevezetésül Liszt ünnepi beszédéből idéznék, melyet 1840. január 4-én 
mondott köszönetképpen a Nemzeti Színházban, a díszkard átadása után, 
a korabeli nyelvezetet megtartva:
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Drága Honfitársaim – mert itt lehetetlen pusztán közönséget látnom – 
a kardot, mely nekem oly nemzet képviselőitől nyújtatott, kinek vitézsége 
s lovagiassága oly közönségesen bámultatik, egész éltemben őrzeni fogom, 
mint a legbecsesb, szívem előtt legdrágább kincset. E kard ez órákban gyen-
ge és békés kezekbe tétetett. Nem jelkép ez? Nem az van-e ezáltal kimondva, 
Uraim, hogy Magyarország, miután magát annyi csatasíkon dicsőséggel 
övezte, jelennen a művészetektől, literatúrától, tudományoktól, mindannyi 
barátaitól a békének várja újabb koszorúit? Nem az van-e ezáltal mondva, 
hogy az értelmesség és a munka embereinek mai nap szintoly nemes feladás, 
szintoly magas hivatás jutott közöttünk? … Igen, Urak, minden törvényes 
és békés eszközzel törekedjünk e munkán, melyben mindnyájunknak részt 
kell vennünk, kinek-kinek erejéhez, módjához képest.

A 29 éves Liszt szavai meghatározóak maradtak egész életére, és kije-
lölik azt az utat, mellyel tettekre váltva fejezi ki hazaszeretetét, és a módot, 
amivel a magyar társadalmat, kultúrát kívánta szolgálni. Ezért a jelenlegi 
kiállításunk, mely Liszt és Pest-Buda, majd Budapest kapcsolatára épül, 
a konkrét események felelevenítése mellett Liszt magyarságának sokrétű 
megnyilvánulását is igyekszik bemutatni. Mikor a gyermek Liszt 1823-ban 
először hangversenyezik Pesten, még édesapja fogalmazza meg nevében 
a plakátot, hogy rendkívüli tehetségével majdan hazájának kíván dicső-
ségére válni. Szimbolikus ez a pillanat, a magyar polgári társadalom ki-
alakulásának küszöbén állunk, mely Széchenyi István és Wesselényi Mik-
lós törekvései alapján bontakozik ki. Széchenyi 1825-ben alapítja meg a 
Magyar Tudományos Akadémiát. A kiállítás tematikájában a Széchenyi-
Liszt párhuzam szinte magától kínálkozik, hiszen már 1840-ben szemé-
lyesen is találkoznak, és Széchenyi naplójából tudjuk, hogy Liszt 1846-os 
hazalátogatása idején többször vendégeskedett nála és Batthyány Lajosnál 
is. A kölcsönös rokonszenv alapja minden bizonnyal gondolkodásuk ha-
sonlósága volt. Liszt is minden tőle telhető módon támogatta a magyar 
kultúrát. Jótékonysági koncertjei, melyekkel számos kulturális intézmé-
nyünk, korabeli egyesületünk megalapítását, fejlesztését segítette elő, köz-
tük a Magyar Nemzeti Színházat, a Nemzeti Konzervatóriumot, köztudott 
tény. A Magyar Zeneakadémia az ő nemzetközi látókörű koncepciója 
nélkül nem válhatott volna magas rangú intézménnyé. Az viszont kevés-
bé köztudott, hogy a Magyar Filharmóniai Társaság megalapításának 
ötlete is tőle származik, ezt a Weimarban nála vendégeskedő Doppler 
Ferenc leveléből tudjuk. Az ötletet Erkel Ferenc a Doppler-testvérekkel 
együtt nagy örömmel fogadta, akik végül létrehozták a Társaságot. 

Liszt magyarországi tevékenységeinek tárgyalásakor általában a szeré-
nyebb, de nagyon fontos segítségek kevésbé kerülnek előtérbe, mint pél-
dául az, hogy a társadalmi fejlődés és együttlét egyik fontos formáját, a 
dalárdák működését Liszt nemcsak kompozícióival segítette, hanem vet-
te a fáradságot arra, hogy a beadott pályaműveket értékelje és javaslatai-
val segítse munkájukat. Ezért a múzeum középső szobájában bemutatott 
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anyag, mely időrendben halad, nemcsak a pesti tartózkodás eseményeit 
mutatja be, hanem olyan kapcsolatokat is, mikor külföldön tartózkodva 
segítette a magyar főváros zenei életét. Ittlétekor rendszeresen eljárt a 
különböző kórus egyesületek próbáira, tanította őket, repertoárjukat bő-
vítette itthon még kevésbé ismert kompozíciókkal, de szeretettel járt el 
például az angolkisasszonyok leánynövendékeihez is, akiket tanított, éne-
küket kísérte, és szívesen játszott nekik.

 Liszt nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy mint előadó, de főként mint 
zeneszerző szolgálja a magyar kultúrát. Korának szinte minden fontos 
magyarországi eseményén jelen volt műveivel. Vörösmarty hozzá szóló 
ódájára válaszul a szabadságharc hőseit sirató Funerailles-t és a Hungária 
című szimfonikus költeményt komponálta, amelynek ősbemutatóját ma-
ga vezényelte a Nemzeti Színházban 1856-ban, ugyanabban az évben, 
mikor az Esztergomi Bazilikát az ő ünnepi miséjével szentelték fel. 
A mise nyilvános főpróbáját a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében 
tartották, majd az esztergomi előadás után a pesti Belvárosi templomban 
is előadták. A mise itt olyan nagy lelkesedést váltott ki, hogy mikor Liszt 
két évvel később Pestre jött, ismét műsorra tűzték. 

József nádor fiatalon elhunyt lánya számára kápolnát építtetett, a Her-
mina kápolnát, és Liszt férfikari miséjével, az ő vezényletével szentelték 
fel 1856-ban. A Szent Erzsébet legendáról maga Liszt írta, az volt az óha-
ja, hogy a magyarországi születésű szent életéről szóló oratórium az új 
magyar zenei irodalmat gyarapítsa, annak szerves részévé váljon. A Ma-
gyar Koronázási mise az ország sorsdöntő eseményéhez kapcsolódik. 
1873-ban maga vezényelte a gróf Andrássy Gyulának ajánlott Szózat és 
Himnusz című művét. 1884-ben eredetileg Erkel Ferenc István király cí-
mű operájának bevezetéséhez szánta a Magyar király dalt, az Operaház 
megnyitására. Megzenésített Petőfi és Jókai költeményeket is. Egész életén 
át komponált magyar rapszódiákat, amelyek elnevezésében a görög 
rapszódoszra, énekmondóra utal, hiszen ezekkel a művekkel az volt a 
célja, hogy az általa magyar származásúnak ismert zenei anyagot saját 
feldolgozásában megismertesse egész Európával. 

Számos magyar rapszódiát ajánlott magyar barátainak, mint például 
Augusz Antalnak, Teleki Lászlónak, Munkácsy Mihálynak. A Rákóczi 
Induló pedig, későbbi 15. magyar rapszódiája nemcsak számára, hanem 
a korabeli magyarság tudatában is a nemzeti összetartozás jelképe volt. 
Liszt, ha csak tehette, műsorára tűzte. Utolsó magyar vonatkozású művei 
pedig a Magyar Történelmi Arcképek sorozata, melyet egy évvel halála 
előtt fejezett be, és amelyben emléket állít az általa annyira tisztelt nagy 
magyar személyiségeknek: Széchenyi Istvánnak, Eötvös Józsefnek, Deák 
Ferencnek, Teleki Sándornak, Petőfi Sándornak, Vörösmarty Mihálynak 
és Mosonyi Mihálynak.

Liszt mint tanár is nagyon sokat tett az új generáció minél színvona-
lasabb neveléséért, az általa is alapított, elnöklete alatt működő Zeneaka-
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démia tantervének és magas művészi színvonalának koncepcióját Erkel 
Ferenccel együttműködve alakította ki, de már a Nemzeti Zenede meg-
alakulásakor, 1840-ben alapítványt tett a szegényebb sorsú tehetséges fia-
talok tanulásának elősegítésére. 50 éves művészi jubileuma alkalmával 
pedig, 1873-ban, mikor a Zeneakadémia létrehozásának ügye már konk-
réttá vált, az ünnepségsorozat alatt kapott ajándékok közül kiemelkedővé 
vált számára Liszt-alapítvány, melynek kamatából minden évben az álta-
la javasolt három zeneakadémiai növendék kaphatott ösztöndíjat.

Liszt és Budapest kapcsolatáról természetesen nemcsak a most nyíló 
időszaki kiállításunk mutat be dokumentumokat, hanem az állandó ki-
állítás is sok ilyen emléket őriz. Ezeket változatlanul a helyükön hagytuk, 
ezekhez kapcsolódóan kiegészítő emlékeket állítottunk ki. 

A kiállítás földszinti része tematikusan épül fel, Liszt magyarországi 
kapcsolataiból ad válogatást. A Jókai Mór által alapított Magyar Írók és 
Költők Társasága rendezvényein állandó aktív közreműködő volt, és a 
korabeli tudósításokból tudjuk, hogy értette a magyar nyelvű szövegeket, 
nem volt szüksége tolmácsolásra. A lenti tárlók dokumentumai közül 
különlegességként kiemelném az Angolkisasszonyok gyönyörű vendég-
könyvét, Liszt aláírásával. A lenti rész két új, korszerű követelményeknek 
megfelelő tárlóval bővült a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium támogatásának és a Novastore cég segítségének kö-
szönhetően, a fenti részben pedig interaktív térképet állítottunk be, ame-
lyen az érdeklődők budapesti helyszíneket kereshetnek ki, amelyek vala-
milyen módon Liszthez kapcsolódnak, ennek megvásárlását a Horváth 
Alapítvány tette lehetővé.

A kiállítás létrejöttében óriási segítséget kaptunk a kölcsönző társin-
tézmények munkatársaitól, vezetőitől, amelyet ezúttal is meg szeretnénk 
köszönni. A kiállítás előkészítésében, rendezésében a legközelebbi mun-
katársam Szabó Ferenc János volt, neki köszönhetjük például, hogy kiku-
tatta és elhozta azt a két fontos levéltári dokumentumot, amely Liszt 1871-
es királyi tanácsosi, és 1840-es pesti díszpolgári kinevezésével kapcsolatos. 
Török Miklós kollégám nélkül szintén nem valósulhatott volna meg a 
kiállítás, a Szabó Ervin Könyvtár Budapest gyűjteményének és az Angol-
kisasszonyoknál található emlékek felkutatása mellett ő szerkesztette meg 
és készítette el a dokumentumok digitális másolatait, valamint neki kö-
szönhetjük az interaktív térkép programjának és jelenlegi tartalmának 
elkészültét is. Folyamatos és fontos segítséget kaptam asszisztensemtől, 
Kirkósa Ádámtól, aki a szövegek angol fordításától kezdve számos fel-
adatban vett részt, és Takács Gabriellától, valamint múzeumi munkatár-
saimtól. Az installáció művészi megoldását, a dokumentumok szakszerű 
kezelését pedig ismét Farkas Csillának, az Országos Széchényi Könyvtár 
restaurátor munkatársának köszönhetjük. Köszönöm Somogyi Klárának, 
a Kutatókönyvtárunk vezetőjének, Szerző Katalinnak, Eckhardt Máriának 
és Szepesi Zsuzsannának, hogy felhívták a figyelmünket fontos bemuta-
tandó dokumentumokra.”
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A bevezető szavakat követően megnyílt a kiállítás a közönség számára. 
Mint egykoron beléphettek a házi hangversenyteremből Liszt szalonjába, 
melyet ma is csak a függönnyel takart ajtó választ el. A lakás eredeti be-
rendezését a kor neves belső épitésze Fellner Sándor tervezte. A bársony-
nyal és bőrrel bevont bútorokat hímzések borították, melyek elkészítését 
tizenöt nemes hölgy vállalta. A szalonban kaptak helyet Liszt hangszerei, 
Bösendorfer zongora, az amerikai harmónium és a francia zongora-har-
mónium.

Az ebédlő egyszerűbben volt berendezve, két üveges szekrényben tar-
totta Liszt díszkiadású kottáit, ajándék tárgyait. – Napjainkban az idő szaki 
kiállítások nagyszámú tárolói vannak itt a falak mentén elhelyezve. 
– A háló-dolgozószoba valóságos múzeum volt, itt tartotta házi könyvtá-
rát és kottáinak nagy részét. – Ma is itt áll az ablak mellett a Bösendorftól 
kapott íróasztal, amelybe a bécsi mester egy kétoktávos kihúzható billen-
tyűsort is beépített. – 

Liszt halálát követően a lakásból tantermeket alakítottak ki, a gyönyö-
rű berendezésre részben hányatott sors, részben csipkerózsika álom várt. 
1907-ben költözött át a Zeneakadémia a Liszt Ferenc tér 8. számú épület-
be. Ott 1925-ben rendeztek be egy Liszt emlékszobát. – Emlékeimben 
felrémlik dr. Prahács Margit a Zeneakadémia Könyvtárának egykori ve-
zetője, aki ennek lelkes patrónusa volt. – Őt követően dr. Kárpáti János 
a kutató tudatos munkájával folytatta az értékmentést. 
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Mikor megszületett a Múzeum megalakításának a gondolata Eckhardt 
Máriát kérték fel a koncepció kidolgozására, gondozására és mint az Mú-
zeum első igazgatója vállalja el annak vezetését. 

A Régi Zeneakadémia épülete csak 1986-ban lett újra – a mai néven 
– a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem része. Ugyanez év szeptembe-
rében nyílt meg a Liszt lakását csaknem eredeti állapotban bemutató 
Emlékmúzeum kiegészítve a Kutatóközponttal. A ma már nemzetközileg 
elismert Intézmény igazgatója Dr. Domokos Zsuzsanna, tudományos szak-
tanácsadó igazgatója Eckhardt Mária.

* 

Liszt hangverseny
március 19-én a Liszt Ferenc Kamarateremben 

Az Emlékmúzeum rendezésében tartották a „Liszt és Budapest” c. idő-
szaki kiállítás megnyitásának másnapján a hangversenyt, ennek szerep-
lője volt a 

Budapesti Monteverdi Kórus 
A műsoron Liszt Ferenc műveiből olyan válogatást adtak közre, melyek 

kapcsolódnak a magyar fővároshoz. 
Bevezetésként a Via Crucis zongora változata hangzott el, Ney Gábor 

előadásában.
Az énekkar előadásában: Graduale, 116. zsoltár (Magyar Koronázási 

mise); Kyrie (Missa Choralis); 
O salutaris hostia; Ave Maria (A-dúr) e művet a szerző éppen Buda-

pesten fejezte be. Fröhliche Spiele…(Szent Erzsébet legendája); 
Pater noster, O Filii et Filiae; Tu es Petrus (Christus oratorium)
Az énekkar kiváló teljesítményt nyújtott előadásával. A karnagy Kollár 

Éva, avatott tolmácsolásban interpretálta Liszt Ferenc művészetének ki-
emelkedő értékét. 

A művek bevezető ismertetését, Dr. Domokos Zsuzsanna tartotta.
„Liszt a Magyar Koronázási misét I. Ferenc József császár és Erzsébet 

császárné magyar királyi párrá koronázása alkalmára írta. A mű 1867. 
június 8-án a budavári Mátyás-templomban csendült fel először, a Bécsi 
Udvari Ének- s Zenekar bécsi szólisták előadásában, a bécsi udvari má-
sodkarmester, Gottfried Preyer vezényletével. Liszt mindössze az orgona 
karzatról hallgathatta meg a művét, de már az is Erzsébet császárné köz-
benjárásának köszönhető, hogy a magyar közvélemény elérte, Liszt műve 
csendülhetett fel az ünnepi alkalmon, és nem a bécsi udvar zeneszerzőjét 
kérték fel a mise megkomponálására. 




