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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. 



12

A ceremónia hosszúságára való tekintettel Lisztnek a misét a lehető 
legrövidebb időtartamra kellett visszaszorítania, fontos szempont volt a 
könnyű megszólaltatás, a zeneszerzőnek kényszerűségből az énekkarnak 
és zenekarnak legegyszerűbb szólamokat kellett komponálnia. Az, hogy 
ilyen feltételek mellett Liszt alkotói fantáziája mégis szárnyalni tudott, 
csak Liszt zsenialitásának és hazafias szellemének köszönhető.

„A Koronázási mise e szűk keretek között is inkább koncentrált, mintsem 
megkurtított, és elejétől végéig áthatja, mégpedig egymással összhangban, 
kétféle alaptónusa: a magyar nemzeti érzésé és a katolikus hité.” – írta Liszt 
1868. augusztus 9-én. 

A magyar szín a teljes mise zenei anyagában világosan felismerhető, 
elsősorban a verbunkos elemek, a bokázó ritmusok és kadenciák, a hang-
súlyos előkék, a Rákoczi-nóta kurucos kvartjai (pl. Glória „gratias” sza-
kasza.), vagy az un. magyaros skála tematikus használata, (pl. Agnus Dei 
témája). A 19. században a nemzeti függetlenségért küzdő Magyarország 
ezt a verbunkos elemekkel gazdagon átszőtt népies műdalok által fémjel-
zett muzsikát érezte a magyar nemzeti tudat zenei kifejezőjének, ezt pró-
bálta többek között Liszt és Erkel is a műzene különböző műfajaiban 
felhasználni. A mise Credo tétele különleges, ebben Liszt a hosszú szöve-
get gregorián hangvételben kívánta megzenésíteni, amely szerinte jól illik 
az ünnepi alkalomhoz, és a lehető legkevesebb időt veszi igénybe. A té-
telben Liszt Henry Dumont 17. századi francia zeneszerző Királyi misé-
jéből kölcsönözte a zenei anyagot, amelynek megharmonizálásán, a dal-
lam ritmikáján változtatott. Az orgonakíséretes tételben több helyen a 
Sixtus Kápolna előadói hagyományát örökítette meg, mint például a terc-
kíséretes szakaszokban.

A miséhez később illesztette a zenekari Offertoriumot és Graduale té-
telt, az utóbbi nem más, mint a fenséges 116. zsoltár. 

Missa Choralis. Magyarországi bemutatója: Pest, Belvárosi Plébánia, 
1872. február 4. Előadói: Liszt Egylet, Engeszer Mátyás (harmónium), 
Bogisich Mihály (tenor), Kőszeghy Károly (basszus). A Liszt-irodalom 
általában a Missa choralis Kyrie tételét nevezi meg, ha példát akar hozni 
a Palestrinától örökölt polifonikus szerkesztésmód alkalmazására Liszt 
életművében. A mise rendeltetésénél fogva felvállalja a Palestrina-stílus 
követését, hiszen a zeneszerző eredetileg a Cappella Sistina előadására 
szánta. A mise keletkezésének idején, 1865-ben Liszt még reménykedett, 
hogy a Cappella vezetője lehet. A misét Liszt eredetileg „jubileumi misé-
nek” szánta, a Szentszék megalapításának 1800. évfordulójára, 1866-ra, a 
terv szerint a művet a Sixtus kápolnában vagy a Szent Péter Bazilikában 
kellett volna előadni. A mű ajánlása eredetileg IX. Pius pápának szólt 
volna, az 1869-ben megjelent kotta azonban már nem tartalmaz semmi-
lyen ajánlást, és Liszt sem tesz erről többet említést leveleiben. Liszt tu-
datában volt annak, hogy az intézmény egyházi jellege megkívánta tag-
jaitól a szorosabban vett egyházi kötődést, minimálisan az alsó papi ren-
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dek felvételét. Az olasz nyelvű irodalom nem alaptalanul állítja, hogy 
1865-ben a négy alsó papi rend felvétele egyben feltétele is volt annak, 
hogy Liszt a Cappella Sistina vezetői pozíciójára gondolhasson. A kor 
zenei köztudatában is az élt, hogy Liszt hamarosan karnagyi állást kap a 
Vatikán valamelyik vezető kórusában, amelyek közül leginkább a Cappella 
Sistina jöhetett számítás ba. A visszautasításban szereplő legnyomósabb 
okot szintén az olasz kutatók fedik fel: a tradíció megóvása érdekében a 
Cappella Sistina karnagyait és zeneszerzőit a tagok rendszerint maguk 
közül választották, idegent nem engedtek be zenei gyakorlatukba. A Missa 
choralis keletkezéstörténetében jól érzékelhető a zeneszerzőt ért hatások 
reakciója: Liszt eredetileg arra gondolt, hogy a misét a cappella adják elő, 
ami a Cappella Sistina gyakorlatának felelt volna meg. A harmóniákat 
alátámasztó orgonaszólamot csak később írta az énekszólamok alá, felte-
hetőleg ekkor már feladta a reményt, hogy a mű a pápai kápolnában 
szólaljon meg. Nagyon valószínű, hogy eleinte a pápa bíztatása jelentette 
Liszt számára a reményt, miszerint reformtörekvéseihez intézményi hát-
teret kap, mindenesetre a Cappella Sistina zenei gyakorlatának ismerete 
Lisztnél egyben a tudatos helyzetfelmérést is jelentette mind a tradíció 
továbbvitele, mind az olasz kortárs művek jellegében való tájékozódás 
tekintetében.

Szent Erzsébet. A mai hangverseny során a nagyszabású oratórium el-
ső részéből a gyermekkórust halljuk. A cselekmény: a gyermek Árpádházi 
Erzsébet lelkes ünneplés közepette megérkezik a gyermek vőlegénye, a 
türingiai Hermann őrgróf Lajos fiának udvarába. 

Liszt Christus című oratóriumát 1873. november 9-én adták elő Buda-
pesten, Liszt 50 éves művészi jubileumának tiszteletére rendezett három-
napos ünnepség alkalmával, vezényelt Richter János. A teljes oratórium 
ősbemutatója ugyanebben az évben volt májusban, Weimarban, ahol ma-
ga Liszt vezényelte a művét. Az oratórium egyes tételei azonban már ko-
rábban is elkészültek, így a Pater noster is, amely már mint önálló motet-
ta került be a ciklusba. A Tu es Petrus, vagyis az egyházalapításról szóló 
tétel sok variánsban él önálló műként is. Hasonlóan a Tu es Petrus tétel-
hez, Liszt a feltámadási kórust, amely az O filii et filiae című gregorián 
himnusz anyagára épül, utólagos tételként, 1867-ben iktatta be a Christus 
oratóriumba. A rövid tételt női kórus adja elő harmónium kísérettel, 
illetve a hangszer hiányában fuvola, oboa és klarinét társulhat az énekhez. 
A tétel különleges hangzását emeli Liszt előadási utasítása, miszerint sem 
az énekeseket, sem a zenészeket nem láthatja az oratórium közönsége. 
Az O filii et filiae tétel két nagyszabású, szólistákra, vegyes kórusra 
és teljes apparátusú zenekari hangszerelésre készült tétel, a Stabat mater 
dolorosa és a Resurrexit közé ékelődik: ez még inkább kiemeli a mű töré-
kenységét.

 Liszt ezekkel a zenei eszközökkel tökéletesen megvilágítja húsvét misz-
tériumát: maga a feltámadás mindenki által észrevétlenül történt.”
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Franz Liszt Ferenc 

Krüger
litográfia,  (35 X 28,5)  1840-es évek

A Liszt Emlékmúzeum tulajdonában




