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KÖSZÖNTÉS: HAMBURGER KLÁRA 80. SZÜLETÉSNAPJÁRA
A Liszt Ferenc Társaság vezetősége és teljes tagsága nevében nyolcvanadik születésnapodon szívből köszöntünk! Különös 
köszönettel tartozunk másfél évtizedes főtitkárságod áldozatos munkájáért, a számos nevezetes és emlékezetes eseményért 

amelyeket megszervezett és sikerre vitt. Hálával gondolunk az előadásokra, koncertekre és konferenciákra, könyvekre és 
tanulmányokra, amelyekkel a Liszt Ferenc munkásságával foglalkozó hazai és nemzetközi tudományos élet teljes elismerését 
kiváltotta, és hozzájárult a honi liszti hagyományok gazdagításához, 
a Liszt Társaság nemzetközi ismertségének és elismertségének 
kivívásához, amelyet csak egy ilyen kiemelkedő intelligenciájú, nagy 

felkészültségű és kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező 
tudós tudott elérni.
Köszönet érte! Jó egészséget, további alkotásokhoz erőt kívánunk!

CONGRATULATIONS: FOR THE 80TH  

BIRTHDAY OF KLÁRA HAMBURGER
We congratulate you on your 80th birthday in the name of the board 
and the whole membership of the Liszt Ferenc Society! We owe you 
special thanks for the committed work during one and a half decades 
as general secretary, the numerous memorable and famous events 
you organized and led to success. We remember gratefully the lectures, concerts and conferences, as well as the books and studies, 

which have obtained the ultimate appreciation of the Hungarian and international science life engaged in the oeuvre of Ferenc Liszt, 
and also for attaining international fame and acknowledgement for the Liszt Society. No one else but a scientist with thorough 
grounding and wide international connections could have reached these achievements.
Thank you for that! We wish you good health and strength for your work in the future!

10 ÉVE NINCS KÖZÖTTÜNK- LUKIN LÁSZLÓ
Lukin László jelentős alakja volt a magyar zenei életnek. Országos közismertsége a Magyar Televízió '60-as években sugárzott „Zenélő 
Óráid’ c. műsorsorozata óta természetes. A  színes egyéniség amellett, hogy tanított, leendő tanárokat nevelt, tankönyveket írt, 

műfordításokat, kórusmű-szövegeket készített, fél évszázadon át ifjúsági hangversenyeket vezetett, számos egyéb funkciója mellett 
alapító-tagja volt a Liszt Ferenc Társaságnak is. Szövegére nem kisebb egyéniségek, mint Bárdos Lajos vagy Szőnyi Erzsébet 
komponált.
Személye nagyon sokat jelentett Társaságunknak. Hosszú 
szünet után ő vitte tagjainkat először többnapos kirándulásra.

Ha nem kerül volna sor a Debrecenből a Nyírségben vezetett 
kirándulásra, sokan nem jutottunk volna el Tetétlenbe a Zichy- 
kastélyhoz vagy Szatmár-csekére a Kölcsey-sírhoz. A Duna 

menti kiránduláson Kalocsa és Szekszárd meglátogatása közt 
büszkén ismertetett meg minket szülővárosa, Baja szépségeivel.
A Liszt Ferenc Társaság vezetőségében is üdvözölhettük. Ma is 

nézegethetjük a régi fényképeket ahol kimagasló alakját nem  
nehéz a csoportképeken fölfedezni. Ezek bizonyítják, hogy 
minden rendezvényünkön ott volt. A vidéki csoportokat is 
fölkereste, egy-egy előadás megtartásával. Nem hagyhatjuk ki, 

hogy milyen szoros kapcsolatban volt a pozsonyi Liszt Társa
sággal, őnekik szinte minden évben tartott előadást.
Zenei életünk minden jelentős eseményén megjelent, ott volt a 
kecskeméti Kodály Intézet, a budai Bartók Emlékház meg
nyitóján, a pécsi Európa Cantat 1988 záróhang-versenyén. Ő, 

aki latinból érettségizett, beült az iskolapadba, és Nádasi Alfonz
„Lukin László 75 éves korában, Baján. (Háttérben a Városháza.)”

2 -



Liszt magyar szemmel - XIX. szám - 2014. november • The Hungarian View of Liszt - Nr. 19 - November 2014

latin-tanfolyamát hallgatta végig. Még akkor is, amikor már fél évszázad zenei műsorvezetés tapasztalata volt mögötte, minden 
koncertre külön készült, és ha egy hétvégén három azonos műsorú ifjúsági koncertet vezetett, sose hallhattuk tőle ugyanazt a 
beszédet. A Liszt Ferenc Társaság eseményein a díjkiosztóktól a búcsúztatókig, az emléktábla- vagy szobor-avatásoktól a 
koszorúzásokig mindig aktívan szerepelt. Az újraalakult Pécsi Csoportot ő üdvözölte a vezetőség nevében.

Utolsó éveiben majd' minden héten betért a Liszt Ferenc Társaság Vörösmarty utcai irodájába és ötleteivel, ajánlataival segített a 
nehéz helyzetek átvészelésében. Utoljára akkor állt közönség előtt, amikor szülővárosában Lantos István orgonaestjének műsorát 
vezette, abban a templomban, ahol egykor keresztelték, és ahol esküvője is volt.

Csöndben ment el, rendet hagyva maga mögött: tavasszal házi ünnepségen köszönte meg a Filharmónia 50 éves munkáját, utolsó 
tankönyv-átdolgozását befejezte, szeretett szülővárosában, Baján, a Liszt Ferenc Zeneiskola 75 éves évfordulóján szerepelt. 
Gimnáziumi volt osztálytársa halálára m ár a kórházban Irta utolsó distichonját. Akkor csukta le a szemét, amikor m ár semmi sem 
volt befejezetlen.
A bajai díszpolgár azóta Baján nyugszik, ahol a zenei általános iskola és a Liszt Ferenc Zeneiskola hangversenyterme viseli a nevét.

-km-

10 YEA R S A FT E R  HIS D EATH
László Lukin was a prominent figure in Hungarian musical life. He was known all over the country since the ’’Musical Hours” 

programme series broadcast on the Hungarian National Television in the 1960's. In addition to teaching, educating future teachers, 
writing books, preparing translations and writing lyrics for choir works, managing youth concerts for half a century and working in 

several musical organizations, he was also a founding member of the Liszt Ferenc Society. His lyrics inspired great musicians, like 
Lajos Bárdos or Erzsébet Szőnyi, in their compositions.

His personality was very important for our Society. After a long break without such activities, he started to organize longer excursions 
for our members. Without the excursion he led from Debrecen to the Nyírség region, many of us would never have come to the Zichy 
castle in Tetétlen, or to Kölcsey's tomb in Szatmárcseke. On another excursion along the Danube, between visiting Kalocsa and 

Szekszárd, he proudly introduced us to the beauties and spectacles of Baja, his native town.

We could also welcome him in the board of the Liszt 

Ferenc Society. We still can see the old photographs 
with his outstanding figure on the tableaux, proving 

that he was present at every event of the Society. He 
also visited our branches in the countryside with his 
lectures. We can 't miss m entioning his close  
relationship with the Liszt Society in Pozsony 

(Bratislava); he gave lectures there in almost every 
year.

There was no important event in our musical life 
without him, he was there at the inaugurations of the 

Kodály Institute in Kecskemét and the Bartók  
Memorial House in Buda, as well as at the closing 
concert of Európa Cantat in Pécs in 1988. It was not 
beneath his dignity to attend the course in Latin by 

Alfonz Nádasi, even though he had earlier graduated from Grammar School in Latin. He always prepared particularly for every 

concert, even with the experience of half a century in concert presentations. If he presented three youth concerts in a weekend with 
the same programme, we could never hear the same words from him.

He was always active at the events of the Liszt Ferenc Society from prize-giving ceremonies to farewell speeches, inaugurations of  
memorial plaques or sculptures, or wreath-laying ceremonies. He gave the congratulatory speech in the name of the Board when the 
Pécs branch was refounded.

„László Lukin at the age of 75, in Baja. (With the City Hall in the background)”

- 3 -



Liszt magyar szemmel - XIX. szám - 2014. november • The Hungarian View of Liszt - Nr. 19 - November 2014

In his last years he used to drop in the office of the Liszt Ferenc Society in Vörösmarty street almost every week, to help us survive the 
difficult situations with his ideas and propositions. His last appearance in front of an audience was the presentation of an organ 
concert by István Lantos in his native town, in the church that had been the scene of his christening ceremony and later of his 
marriage.

He passed away in silence, leaving behind everything in order: in the spring he gave thanks for the 50 years work of the Philharmonics 
at an internal ceremony, he finished his last textbook revision, and he attended the 75th anniversary of the Liszt Ferenc Musical 
School in Baja, his beloved native town. He was already in the hospital when he wrote his last distichon for the death of an ex
schoolmate. He closed his eyes when nothing was left unfinished.

Since then the freeman of Baja lies in Baja, where the musical elementary school and the concert hall of the Liszt Ferenc Musical 
School bear his name.

-km-

6 . E S Z T E R G O M I L IS Z T  H É T

Egy évi szünet után, amikor 2013-ban a szükségesnél jóval kevesebb pénzügyi támogatás miatt nem sikerült megtartani az 
Esztergomi Liszt Hetet, a fesztivál 2014 augusztusában 'újra éledt'. 2013-ra m ár 2012-ben elkezdte a munkát a kuratórium, kidolgozta 

a programot a következő évre és sajnos csak szinte az utolsó pillanatban kellett lemondani a Liszt fesztivált. Az egyetlen esemény, 
amely megvalósult 2013-ban, az a Nicholas Clapton vezette nemzetközi énekkurzus, amely 2010 óta folyik az Esztergomi 
Zeneiskolában a Liszt Héttel egy időben . 2013-ban a dal-kurzus Budapesten zajlott és a Liszt Ferenc Társaság szíves
közreműködésével az EötvöslO Terézvárosi Kulturális Központban augusztusban megtartották a mesterkurzus résztvevőinek 
hangversenyét. így tehát az évenkénti Liszt Hét szervezőinek hosszú várakozással telt az idő 2012-től 2014 nyaráig. A két éves szünet 

alatt egy sor, a Liszt Hetet közvetlenül érintő esemény történt, elsősorban két nagyon szomorú dolog. A pozitív oldalon 
elmondhatjuk, hogy a Liszt Társaság kiadásában megjelent az 5. Esztergomi Liszt Hét műsorából készített DVD. A kiadvány annyira 
népszerűnek bizonyult, hogy a DVD gyártójától (Gestalt Team Kft) két alkalommal is rendelni kellett újabb példányokat. A DVD 
anyagának összeállítását és szerkesztését Venéczi Zoltán végezte, aki egyben a Liszt Hét valamennyi hangversenyét is felvette. A DVD 
úgy képileg, mint hangzás tekintetében magas színvonalú, ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy a Liszt Hét 'beírja magát' a fontos zenei 

események körébe és egyben remek ajándék, jó reklám. Az előadó művészek: Király Csaba (orgona), Konyicska Renáta (zongora), Az 
Országos Széchenyi Könyvtár kórusa Eckhardt Mária vezényletével, három énekes a 2012-es dal-kurzusról (Meredith Bowden, 
Charlotte Richardson és Vörös Szilvia), Ránki Dezső és Klukon Edit (négykezes zongora), az Esztergomi Balassa Bálint Vegyeskar és a 
Budapesti Szent Margit plébániatemplom kórusa Reményi Károly vezényletével és az Esztergomi Szimfonikus Zenekar, a Budavári 
Mátyás templom ének- és zenekara, a szlovákiai Vass Lajos Magyar Pedagógus Kórus, a Brno-i Gaudeamus kórus és a Krakkó-i Szent 

Barbara kórus Tardy László vezénylete alatt. A 13. zsoltár tenor szólistája 
Komáromi Márton. A  Liszt Hét hangversenyeinek helyszínei: Ferences 

Szent Anna templom, Szent Adalbert Központ és az Esztergomi Bazilika. A  
DVD kapható a Liszt Társaságnál és a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban 

(Budapest, VI. Vörösmarty u. 35.) 2200.- Ft-ért.

2014. júniusában értesültünk a Liszt Hét életében a kezdetek, vagyis 2008  
óta igen fontos szerepet betöltő személy tragikus elhunytáról.

Dr. Roska Tamás személyéhez fűződik az inspiráló ötlet, hogy Liszt és 
Esztergom kapcsolatáról rendszeres koncertekkel kéne megemlékezni 
(Miután elolvasta a magyar katolikus újságban, a Vigíliában 2006-ban  

megjelent cikkemet 1978-as 'lisztiánus' esztergomi látogatásomról és 
amelyben azt is leírtam, mennyire különbözik a Bazilika mostani élete a 

kommunista Magyarországitól.) Kuratórium alakult arra, hogy esetleg 
augusztus utolsó hetében előadjuk a Bazilikában - miként 1856. augusztus 
31-én  vezényelte - Liszt M issa Solennis-ét (G ran M ass), amelyet 

kim ondottan a felszentelési ünnepségre komponált. Tamás nagyon  
zeneszerető ember volt, mély vallásos hittel, magas intellektussal és -  ritkán
mondható el egy akadémikusról -  gyakorlatias ember, aki meg is valósítja a dolgokat, ő  volt számunkra az az ember, aki szüntelenül
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bátorított és inspirált bennünket és kiterjedt kapcsolatai révén képes volt jelentős forrásokat biztosítani. Az Esztergomi Liszt Hét 
nagy hálával tartozik neki. Ezt a szervezők csak úgy tudják leróni, ha folytatódik a fesztivál, amelynek ő gyakorlati kezdeményezője 

volt és amely mára az ő zenei emlékművévé vált.
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A második tragikus veszteség ugyancsak 2014. júniusában ért: Baráti István, az Esztergomi Bazilika orgonistájának halála. Először 
2008-ban találkoztam vele, mikor budapesti lakásán felkerestem és kérdeztem, eljátszaná-e orgonán Liszt Missa Choralis-át az 

Esztergomi Ferences templomban, amit ő szívesen elvállalt. Barátiban egyszerre jelen volt a hatalmas zenei tudás és a Liszt iránti 

rendkívüli lelkesedés. Egyike volt M agyarország legjobb orgonaépítő szakértőinek és segített a budapesti új Nemzeti 
Hangversenyterem (Művészetek Palotája jorgonájának megtervezésében. Lakásában őrizte Liszt, Augusz báró és Festetics gróf 

1856-os teljes levelezésének fakszimiléjét arról, hogy elő lehet-e adni Liszt Esztergomi miséjét a felszentelési ünnepségen (mivel 'túl 

modern'-nek ítélték, és ami azt illeti ez igaz is, bár Auguszt kiállt Liszt és művészete mellett). Elmesélte, hogy amikor ifjú korában ült a 
Bazilikában és hallotta Liszt m iséjét, az akkora hatással volt rá, hogy elhatározta, egyszer visszatér a katedrálisba orgonistaként -  és 

ezt 'természetesen' meg is tette. A jelenlegi orgonát is ő tervezte és építette.

Liszt Esztergomi miséjének szeretetében egy véleményen vagyunk. A mű, amely arra az elhatározásra juttatott, hogy Magyarországra 

látogassak és felkeressem az épületet, amelyről Liszt írt. István számos koncerten játszott a Liszt Hetek alkalmával és pályája során 
számtalanszor vezényelte az Esztergomi misét zenekarral a Bazilikában, ahol még gyermekként hallotta. A zene iránti őszinte 

odaadása, kivételes szaktudása iskolapéldája volt annak, milyennek kell lennie egy elhivatott művésznek. Számos növendéket nevelt 
fel, akiknek most lehetőségük nyílik az ő személyes zenei örökségének folytatására.

Az Esztergomi Liszt Hét kuratóriuma a hajótöröttek reménytelenségével nézett szembe a kérdéssel: megkíséreljünk-e egy újabb 
fesztivált. Elhatároztuk, hogy addig nyújtózunk, amíg a takarónk ér, és rövidített hetet rendezünk: vasárnaptól vasárnapig 6 

koncerttel. A 2014-es Liszt Hét megvalósulásában fontos szerepet játszott a Liszt Társaság titkára Rozsnyay Judit, aki gyakorlatilag 
magára vállalta a szervezés szinte minden feladatát. Nagy hálával tartozunk neki, különösen azért, m ert minden várakozással és 
aggodalommal szemben a 6. Esztergomi Liszt Hét a fennállása óta az egyik legsikeresebb rendezvénynek bizonyult.

Augusztus 24-én, vasárnap kezdődött a Bazilikában. A hangverseny 
előtt dr. Roska Tamás és Baráti István emlékének tisztelegve 

Eckhardt Mária magyarul, Paul Merrick angolul mondott emlé
kező szavakat. Majd a Reményi Károly vezette Balassa Bálint kórus 

Liszt motettákat és Kodály Liszt Ferenchez című kórusművét, 
amelyet Vörösmarty Óda Liszt Ferenchez című költeményére 
komponált. Ezután előadták Liszt Koronázási miséjét. A  mű 

orgonakísérettel szólalt meg: Király Csaba rendkívül hatásos saját 
átiratában és előadásában.

Augusztus 26-án kedden a Bazilikában Pálur János adott orgona
hangversenyt. Műsorában Liszt, Bach és két improvizáció volt 

hallható. Az első műsorszám Liszt B-A-C-H  preludium és fúga volt, 
majd Bach művek, többek között a g moll fantázia és fúga és a Máté passió záró kórusa. Különleges érdeklődés kísérte az 

improvizációkat Liszt Ferenc és Baráti István nevére. Pálur valóban kivételes tehetség az improvizáció terén - a klasszikus zene 
világában ritkán található hasonló színvonalú művészi előadás. Mindkét improvizáció kifejező és rendkívül hatásos volt fokozatosan 
fejlődve az apoteózis felé, majd eljutva a csendes utóhangig. A Baráti-darabban különleges és gyönyörűen megfogalmazott díszítése

Balassa Bálint kórus
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két hallhattunk. Utólag értesültem arról, hogy az orgona hengere elromlott, 
így igen nehéz dolga van az előadónak. Szükség volna gyors anyagi segítségre 
a javításhoz -  a hangszer ugyanis igen értékes része a Bazilikának, egyike a 
magyar zenei élet 'grandjainak'. Megkülönböztetett figyelmet érdemel. 

Azonban a nagy művészek le tudják győzni az akadályokat -  ezt bizonyította 
nekünk Pálur is.

Augusztus 27-én  szerdán hallhattuk az esztergomi Konyicska Renáta 
zongora hangversenyét a Szent Adalbert Központban. Chopin és Liszt 

műveket játszott. Egy polonéz és két mazurka nyitotta meg a műsort, majd ezt 
követte Liszt: Bénédiction de Dieu dans la Solitude című műve. A darab 
előadása előtt Renáta megemlékezett Roska Tamásról, zongoratanára Esztó 
Zsuzsa férjéről. Nagy szeretettel beszélt 'Tamás bácsiról' és a Liszt művet az ő 
emlékére ajánlotta. Szünet után Renáta Liszt h moll szonátáját adta elő. Ez 

Liszt legnagyobb zongorára írott műve, zenetudósok számtalan elemzést és 
leírást adtak közre róla. De a tapasztalatom szerint az előadások gyakran 

csalódást okoznak -  a darab a második részben ellaposodik, az első rész üres 
ismétléseként hangzik. Így tehát csodálatomat kell kifejeznem azért, hogy Renáta megbirkózott ezzel a nehézséggel, hiszen első 

alkalommal adta elő nyilvánosság előtt ezt a darabot. Kétségkívül a legjobb előadás volt, amelyet ilyen fiatal művésztől hallottam. 
Teljes mértékben átérzi a teljes struktúrát és annak drámai mondanivalóját, de eközben képes szeretettel elidőzni a gyönyörű lírai 
részeknél. És csak két hónapja kezdte tanulni a művet! Ez a hangverseny biztos jele annak, hogy szép és ígéretes jövő előtt áll. 
Renátának sok híve van: a hangversenyterem tele volt. Szeptemberben Londonba megy, a Royal Academy of Music -b an  folytatja 
tanulmányait. Még fogunk hallani róla.

Konyicska Renáta

Augusztus 28-án  csütörtökön az Óbudai Kamarakórus Erdős Ákos karnagy vezényletével adott hangversenyt a Ferences 
templomban Liszt ritkás hallható kórusműveiből. Köszönetét kell mondanom a kórusnak és karnagyának amiért több, mint egy évet 
kellett várniuk a 2013-ra összeállított programjuk bemutatásával. A barokk templom akusztikája ideális - a felhangzó művekhez illő, 
a hangzásnak különlegesen szép egyházi atmoszférát adva. A teljes műsor Liszt művekből állt, kifogástalan előadásban. Király

Miklós játszotta az orgona-kíséretet, aki elektronikus hangszert hozott 
magával, tekintve, hogy az orgona-karzat igen roskadozó állapotban van. 
Azonban előnyös volt, hogy a hangszer a kórus és a padsorok közelében volt. A 
szólista Bírta Gábor kontratenor énekes volt, akinek hajlékony legato éneklése 

hozzájárult a jó hatáshoz. Három késői dalt énekelt: Sei still, Gébét, Über allén 

Gipfeln istRuh -  'pianoforte' kísérettel. Három kórusműben is ő volt a szólista: 
a késői Ave Maria III -  ez a zongoradarab Sposalizio egy részlete, az O sacrum  

convivum és az eredetileg zenekari kíséretre komponált, Szent Cecíia emlékére 

írott antifóna, a Cantantibus organis. Ritkán hallható, szokatlan zeneművek, de 
telve vannak szépséggel és vallásos atm oszférát árasztanak. A kórus 

különböző Liszt motettákat énekelt kíséret nélkül: O salutaris hostia, a késői 'a 

capella' Salve Regina, majd két 'világi' férfikari művet, egy magyar nyelvűt (A 
patakcsa) és a Lied des Frühlings. Végezetül a Missa Choralis-ból a Kyrie és a 

Gloria csendült fel. Ez a műsor pontosan azt tükrözte, amiért a Liszt Hét 
Bírta Gábor létrejött és amelynek szellemiségét folytatni, támogatni kell. Bízom abban, 

hogy lesz folytatása még ennek a kiváló zenei teljesítménynek.

Augusztus 29-én pénteken a Szent Adalbert Központban hallhattuk a Nicholas Clapton vezette nemzetközi dal-kurzus énekeseit. A 

műsor rendkívül változatos volt és kilenc énekes lépett fel. Heten a kurzus résztvevői -  Deborah Morris Collins, Victoria Mulley és 
Annabelle Pepper (Nagy-Britannia), Hiroko Nakao (Japán), Erdős Attila (Magyaro.), Glenn Wong (Szingapúr) és Zuo You (Kína). 
Ezen kívül Nicholas Clapton és a vendég fellépő Vörös Szilvia. A zeneszerzők, akiknek műveit hallhattuk: Purcell, Handel, Britten, 
Massenet, Saint-Saéns, Puccini, Liszt, Mozart, Schuber és az angol zeneszerző Quilter. Oldalakat lehetne teleírni azokkal a 
szépségekkel, amiket hallhattunk. Clapton 2010-ben kezdte el a dalkurzust és a színvonal évről évre emelkedik. Deborah Collinst 

állva tapsolta meg a közönség Britten Cabaret Songs-ának szellemes előadásáért, csakúgy, mint Erdős Attila ifjú bariton énekest 

hatásos teljesítményéért Mozart Figaro házassága c. operájából a Haigiá vinta la causa áriájáért.
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Zuo You tenorista megsemmisítő erővel énekelte Liszt O lieb (Szerelmi álmok) dalát, Annabelle Pepper szintén, Liszt gyönyörű dalát 

az Oh quandje dors-t. Nicholas Clapton elénekelte Liszt valóban gyönyörű késői dalát: Des Tages laute Stimmen schweigen, majd a 

szerző egyetlen duettjét O M eer im Abendstrahl, a szoprán Victora Mulley-vel. Glenn Wong kontratenor elénekelt egy ámulatba ejtő 
barokk áriát- virtuóz koloratúra és lágy líraiság kombinációját -  ezt a művet a kasztrált Farinelli számára bátyja, Riccardo Broschi 

komponálta. Roska Tamás emlékére Clapton előadta Purcell A n eveing Hym ncím ü  dalát hibátlan technikával, tökéletes 

levegővétellel és tiszta érzelmekkel. A  vendég Vörös Szilvia Mascagni Parasztbecsület c. operájából Santuzza Voi la sapete, o mamma 
kezdetű áriáj át adta elő telt hangon és sötét szenvedéllyel. Meleg fogadtatás a közönség részéről -  emlékezetes este volt.

Augusztus 31-én vasárnap hallhattuk Liszt Missa Solemnis-ét (Esztergomi mise) a Bazilikában, az 1856-i felszentelés 158. 
évfordulóján. Három kórus vett részt a mű megszólaltatásában: A  Budavári Mátyás templom kórusa, az Országos Széchényi 

Könyvtár kórusa és a Komáromból (Komarno) érkezett Concorida Vegyeskar, Tardy László vezényletével. A  zenekari kíséretet 
Kováts Péter, Baróti István tanítványa játszotta orgonán.

A hangverseny két Liszt mű megszólaltatásával kezdődött:
Funérailles és Angelus -  Liszt mindkettőt eredetileg zongorára 
írta. A Bazilika akusztikája nem nagyon kedvez a kromatikus 

morajlásnak a basszus regiszterekben és ez nehézségeket okozott 
a Funérailles központi részénél a híres 'Chopin Polonaise' 
oktávok esetében.

De az Angelus gyönyörűen hangzott orgonán, - az ünnepélyes, 
himnusz-szerű központi dallamot (Liszt elképzelése szerint 
barátok éneke) bevezeti és követi a magas regiszterben a harang
szerű hangzás. Az orgonista mindkét műnél nagy szakmai 
hozzáértést m utatott az épület adottságainak megfelelő 
regiszterekkezelésében. Művészetének ez a különleges aspektusa 

megmutatkozott a Liszt mise nagyhatású előadásában is.

Már több alkalommal hallottam a Koronázási misét Budapesten 
orgona változatban, de az Esztergomi misét még soha, éppen ezért aggódtam, hogy fog ez sikerülni. Azt kell mondanom, Kováts 

győzedelmeskedett. Ott támogatta a kórust tutti-hatású erővel, ahol ez szükséges volt és sikerült visszafognia az orgona hangzást ott, 
ahol Liszt 'kamara zenekari' hatása ezt igényelte. Tökéletesen összeillesztette a mű összhatását és én csak ámultam. Az orgonista 

később elmondta, hogy a zongora és zenekari (!) kivonatból játszott és számtalanszor meghallgatta a CD -t, hogy a zenekari hatást 
elérje az előadásá-val. Az eredmény teljes siker volt, a teljes, több mint 200 fős hallgatóság őszinte elismerésével. Ügy tűnik, Kováts 
Péter orgonista személyében az esztergomi székesegyház Baróti István igazi sikeres utódját mondhatja magáénak. Sok sikert 
kívánunk.

A 6. Esztergomi Liszt Hét kétségtelenül teljes sikernek mondható. A közönség soraiból számosán elmondták, mennyire nagy igény 
van az ilyen kulturális eseményekre. A Duna mindkét partjáról: Esztergom környékéről és Szlovákiából egyaránt eljött a zenekedvelő 
közönség. Liszt legnagyobb műve, amelyet kifejezetten Magyarország számára komponált, Esztergomé. Rendkívül fontos, hogy 
erről a hatalmas 'tartozásról' évről évre megemlékezzünk az itt élő emberek hálájával. Folytassuk tehát azzal a reménnyel, hogy 
minden évben meg fogj uk tartani Esztergomban a Liszt Hetet.

Tardy László

Paul Merrick
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6TH ESZTERGOM LISZT WEEK
After a gap of one year, when in 2013 we were unable to hold the Esztergom Liszt Week due to inadequate financial support, happily in 
August 2014 the festival 'resurrected'. The 'empty' year 2013 was in reality two years, since after the 2012 Week the committee 

[kuratórium]  already began to plan for 2013, and it was only at the last minute that the festival had to be cancelled. The only event that 
remained in 2013 was the international singing course given by Nicholas Clapton, which since 2010 has taken place in the Esztergom  

Music School parallel with the Liszt week. In 2013 the course was held in Budapest, and through the good agencies [közreműködés]  of 
the Liszt Society a concert was organized to be given by the course participants in the Cultural Centre of Budapest's 6th District 

[Terézvárosi Kulturális Központ Eötvös utca 10] in August. Even so, the long wait felt by the organizers of the annual Esztergom Liszt 
Week lasted from the summer of2012 to the summer of 2014.

During this pause a number of things happened directly related to 
the Liszt Week, including two very sad events. On the positive side 
there was the appearance of a DVD published by the Liszt Society 
containing extracts from the 5th Esztergom Liszt Week in 2012. This 
has proved popular, and twice the Society has had to replenish it by 

ordering more from the firm which produced it (Gestalt Team Kft). 
The compilation and editing of the material for the DVD was done 
by Zoltán Venéczi, who recorded all the concerts. Both visually and 
aurally the results are of a high standard, and the DVD has helped 
put the Liszt Week 'on the map' as it acts as both a permanent 

souvenir and good publicity. The artists featured are Csaba Király 
(organ), Renáta Konyicska (piano), the National Széchenyi Library 
Choir conducted by Mária Eckhardt, three singers from the 2012  
singing course (Meredith Bowden, Charlotte Richardson and Szilvia 

Vörös), Dezső Ránki and Edit Klukon (piano duo), the Esztergom Bálint Balassa Choir and the Budapest St Margaret Parish Choir 
conducted by Károly Reményi, and the Esztergom Symphony Orchestra with choirs from the Buda Matthias Church, from Slovakia 
and from Cracow, with the tenor Márton Komáromi, conducted by László Tardy. The venues are the Franciscan Church, the St 
Adalbert Centre and the Basilica. The DVD can be purchased from the Liszt Society (BP. VI, Vörösmarty utca 35), price 2500 HUF.

In June 2014 we learned of the tragic deaths of two very important figures in the life of the Esztergom Liszt Week since its beginning in 
2008. Dr Tamás Roska had the inspired idea to commemorate with regular concerts the connection that exists between Liszt and 
Esztergom (after he had read an article I wrote for the December 2006 issue of the Hungarian Catholic journal Vigilia about my 1978 

'Lisztian' visit to Esztergom, in which I said how very different the life of the Basilica is today from what it was in Communist 
Hungary). A committee was formed, and eventually the last week in August was settled on as it was on 31st August 1856 that Liszt 

conducted his Missa Solennis (Gran Mass) in the Basilica, having specially composed the work for the consecration ceremony.
Tamás was a great lover of music, a man of deep religious belief and huge intellect, and - rarely for an academic - a practical man who 
gets things done. He was a continual source of encouragement and inspiration to us, and through his wide contacts was able to 
influence important sources of funding. The Esztergom Liszt Week owes him a debt which can only be re-paid by a determination on 
the part of the organizers to continue the festival which he himself was instrumental in initiating, and which has now become in part a 

musical memorial to him, his work and his ideals.

The second tragic loss, also in June 2014, was that of the organist at the Esztergom Basilica, István Baráti. I first met him in 2008 when I 

visited his Budapest flat to ask him if he would play the organ for a performance of Liszt's Missa Choralis in the Franciscan Church in 
Esztergom, which he very kindly agreed to do. He combined huge musical knowledge with an extraordinary enthusiasm for Liszt. He 
was one of Hungary's leading experts on organ-building, and helped design the organ in Budapest's new National Concert Hall by the 
Danube (Palace of the Arts). In his flat he had facsimiles of the complete correspondence that took place in 1856 between Liszt, Baron 

Augusz and Count Festetics about whether Liszt's Gran Mass (feared to be too 'modern') should be performed at the consecration 
ceremony (which it was, as Augusz sided with Liszt and his art in the matter).

He told me the story of how, as a boy, he sat in the Basilica and heard Liszt's mass, which so affected him that he decided one day he 
would return as the organist of the cathedral, which he of course did. In fact he designed and built the present organ. His love of Liszt's 
Gran Mass chimed in with my own - the work is what drew me to visit Hungary and look for the building Liszt wrote it for. István 

played in numerous of our Liszt Week concerts, and during his career conducted the Gran Mass with orchestra more than once in the 

Basilica where he heard it as a boy. His rare expertise and true devotion to music were a model of what a dedicated artist should be.

Balassa Bálint kórus
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He leaves behind many devoted pupils, who now have the opportunity to hand on his personal musical tradition.
It was with a slight feeling of being in 'no man's land' that the com m ittee of the Esztergom Liszt Week were left with the task of 

deciding whether or not to attempt another festival. It was decided to 'cut our coat according to our cloth' and have a 'short' week 
consisting of six concerts stretching over the eight days from Sunday to Sunday. A key figure in the realization of the 2014  Liszt 
Week was the secretary of the Liszt Society Judit Rozsnyay. who practically single-handed took on the task of organizing it. We 

owe her a huge debt of gratitude - because contrary to our fears and expectations, the 6th Esztergom Liszt Week proved to be one of 
the m ost successful of the whole series so far.

On Tuesday 26th  August there was an organ recital in the Basilica 
given by János Pálur. His program m e consisted of Liszt, Bach, and 

two improvisations. The opening piece was Liszt's Prelude and  

Fugue on BACH . The Bach pieces included the Fantasy and Fugue  

in G minor and the final chorus from the St Matthew Passion. Of 

particular interest were the improvisations, one on the name Liszt 
Ferenc, the other on the name Baróti István. Pálur is clearly an 
experienced improviser - something hardly found outside the 

organ world in classical music. Both improvisations were long and 
impressive in their expressive range, evolving gradually towards 

an apotheosis, followed by a quiet postlude. The Baróti piece had 
some beautiful passages of figuration. I afterwards learned that the 

organ has a damaged swell (henger) which makes life difficult for anyone playing it. Some m oney needs quickly to be found to 
repair it - the instrum ent is a valuable com ponent of the Basilica and one of the 'grandees' of Hungarian musical life. It deserves 

special consideration. Even so, great artists can overcom e technical handicaps - certainly that is what János Pálur showed us.

On Wednesday 27th  August we heard a piano recital in the St Adalbert Centre given by Renáta Konyicska, who lives in Esztergom. 

She played music by Chopin and Liszt. A polonaise and two mazurkas opened the program m e, followed by Liszt's Bénédiction de 

D ieu dans la Solitude. Before playing this, Renáta gave a tribute to Tamás Roska, the husband of her piano teacher Zsuzsa Esztó. 

She spoke with great affection of the man she knew as 'Tamás bácsi' [Uncle Thomas], and dedicated the Liszt piece to his memory. 

After the interval Renáta played Liszt's Piano Sonata in B minor. [H  moll szonáta] This is Liszt's greatest piano work and has 
received many pages of analysis and description from musicologists. But in my experience performances are often disappointing - 
the piece tends to flag in the second half, which can sound like an empty repetition of the first half. So I can only express my 

wonderment at Renáta's achievement with this, her first public perform ance of the work. It was certainly the best I have ever heard 
given by a young artist. She absolutely has a grasp of the over-all structure and a feeling for its drama, whilst being able to dwell 

lovingly on the many beautiful details. And she only started to learn it two months before the recital! A greater sign of hope for the 
future could hardly be imagined. Renáta has a large following - the hall was packed. In September she is going to London to study 
piano at the Royal Academy of Music. We have not heard the last of her.

On Thursday 28th  August there was a concert of Liszt choral rarities given in the Franciscan church by the Óbuda Cham ber Choir 

conducted by Ákos Erdős. I have to thank this choir and their conductor - they waited over a year to give this program m e, which 
they had prepared for 2013. The acoustics of the baroque church are ideal - giving the sound an ecclesiastical aura of considerable 
beauty, which exactly suits the music they had selected. The whole program m e was Liszt, 

sung immaculately. The organ accom panim ent was played by Miklós Király, who brought 
an electronic instrum ent, as the one in the organ loft of the church is in a dilapidated state 

and needs attention. An advantage of this was that the organ was near the choir in front of 
the audience in the pews. The vocal soloist was the countertenor Gábor Birta, whose flexible 

legato singing swelled to good effect. He sang three late songs - Sei still, Gébét, Über alien 

Gipfeln ist Ruh - with the organ set to 'pianoforte'. He was also the soloist in three choral 

pieces, the late Ave M aria III  which includes part of the piano piece Sposalizio, O sacrum  

convivium, and the antiphon for St Cecilia entitled Cantantibus organis. composed  
originally with orchestral accom panim ent. These pieces are unusual m usic, rarely  

performed, but they have beauty and an individual religious atmosphere. The choir alone 
sang various motets by Liszt, including O Salutaris Hostia and the late 'a cappella' Salve 

Regina, as well as two 'secular' works for male voices, one with Hungarian words

Óbudai Kamarakórus
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(A patacska) and Lied des Fruhlings. To end with they sang the Kyrie and Gloria from the Missa Choralis. This programme was exactly 

the kind of thing the Liszt Week was set up to try  and promote. I hope the good work done for us by these musicians can be continued.

On Friday 29th August in the St Adalbert Centre we heard the singers who took part in Nicholas Clapton's international course. The 

programme was extremely varied, and nine singers took part. Seven were participants on the course - Deborah Morris Collins (GB), 
Victoria Mulley (GB), Hiroko Nakao (Japan), Annabelle Pepper (GB) Attila Erdős (H ), Glenn Wong (Singapore) and Zuo You 

(China). The remaining two were Nicholas Clapton himself, and a guest appearance by Szilvia Vörös. The composers represented 
were Purcell, Handel, Britten, Massenet, Saint-Saens, Puccini, Liszt, Mozart, Schubert and the English composer Quilter. It would 
take pages to describe all the beauties we heard. Clapton began this course in 2010, and each year the standard has risen higher. The 

soprano Deborah Collins won a standing ovation for her witty performance of Britten's Cabaret Songs, as did the baritone Attila Erdős 

for his powerful rendering of Hai gia vinta la causa from Mozart's Marriage o f Figaro.The tenor Zuo You sang Liszt's O lieb 

(Liebestraum) with overwhelming power, as did Annabelle Pepper in her performance of Liszt's beautiful Oh quandje dors. Nicholas 

Clapton sang a truly wonderful late song by Liszt Des Tages laute Stimmen schweigen, and the composer's only duet O M eer im 

Abendstrahl was sung with real beauty by Clapton and the soprano Victoria Mulley. The countertenor Glenn Wong sang an 
astonishing baroque aria written for the castrato Farinelli by his brother Riccardo Broschi - a combination of virtuoso coloratura and 

melting lyricism. In mem ory of Tamás Roska Clapton sang Purcell's An evening Hymn with immaculate vocal technique, perfect 

breath control and penetrating emotion. The guest Szilvia Vörös sang Voi la sapete, o mamma from Cavalleria Rusticana 

(Parasztbecsület) with rich voice and dark passion. An evening to remember - well attended and warmly received by the audience.

On Sunday 31st August we heard Liszt's Missa Solennis (Gran Mass) in the Basilica on the 158th anniversary of its consecration in 

1856. There were three choirs - the Choir of the Buda Matthias Church, the National Széchenyi Library Choir and the Concordia 
Mixed Choir from Komárnó. The conductor was László Tardy. The orchestral accompaniment was played on the organ by Péter 

Kováts, a pupil of István Baróti. The concert began with two organ pieces by Liszt - Funérailles and Angelus, both originally written as 
piano pieces. The acoustic of the Basilica does not favour too much chromatic rumbling in the bass register, and this proved a 

difficulty in the central section of the Funérailles, with its famous 'Chopin Polonaise' octaves.

Nicholas Clapton és növendékei

But the Angelus works beautifully on the organ, consisting as it does of basically a central solemn hymn-like melody (imagined by 

Liszt sung by monks) preceded and followed by bell-like sounds in the high register. In both pieces the organist showed much skill in 
handling the registration to suit the building. This particular aspect of his artistry was shown to huge effect in the Liszt mass however. I 

have heard the Hungarian Coronation Mass with organ in Budapest several times, but never the Gran Mass, and I was apprehensive of 
how it would succeed. I have to say that Kováts triumphed. He supported the choir with tutti-like power where necessary, and 

managed to reduce the organ to its more delicate side when Liszt's 'chamber' orchestration was called for. He matched perfectly the 
overall effect of the work, and I was little short of astonished.
The organist later told me that he played from both the piano score and the orchestral score (!) and had listened many times to the CD, 

attempting to imitate the orchestra during the performance. The result was total success, greeted enthusiastically by the full audience 
of over two hundred people. It seems that in Péter Kováts the cathedral at Esztergom has a worthy successor to István Baróti as its 

organist. Congratulations.The 6th Esztergom Liszt Week was undoubtedly a complete success. Many members of the audience said 
how Esztergom really has need of such a cultural event. People attended the concerts from both sides of the river Danube, from the 
region around Esztergom and from Slovakia. The greatest music that Liszt composed specially for Hungary was composed for 

Esztergom. It is important that this immeasurable debt be remembered each year with gratitude by the people who live there. Let us 
therefore continue to hope that we can organize each year in Esztergom a Liszt Week.

Paul Merrick
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LEAKALAPAL! DÉL-KOREAI ÉLM ÉNYEK
A Szöuli Liszt Ferenc Társaság meghívására majd két hetet tölthettem Dél-Koreában. Daegu, Pusan és Seoul Zeneművészeti 
egyetemein tarthattam mesterkurzust, és részt vehettem aHatodikLiszt-zongoraversenyzsűrijénekmunkájában.

Mivel még sosem jártam Dél-Koreában, nagy érdeklődéssel figyeltem a kinti zenei életet, az oktatás színvonalát, minőségét -  már 
amennyire bele lehet látni a folyamatokba pár nap alatt. Elámultam azon a színvonalon, amit tapasztaltam. A verseny döntőjébe 72 
fiatal pianista jutott. Ilyen szám mellett, természetesen másodpercre pontosan szervezték meg a döntő menetét. 10 korcsoportra 
osztották a versenyzőket. A legidősebbek kezdték a muzsikálást, hatalmas programmal készülve. Minden korcsoportnál kijelöltek egy

időkeretet, és az adott pillanatban megszólalt a versenyprogram végét jelző kis csengettyű. Az öt tagból 
álló zsűri - (másik négy társam koreai egyetemek professzorai) - azonnal pontozott, és mindenkiről 
rövid, töm ör véleményt is kellett írni, ami a pontszámokkal együtt nyilvánossá vált a verseny után. Az 
első korcsoport győztese részesülhetett abban az elismerésben, hogy majd két éven át a Budapesti Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanulhat, díjmentesen. (Az ezt megelőző verseny győztese pár éve 
hozzám került, és osztályomban diplomázott, kimagasló eredménnyel. Feltételezem, hogy ez alapján 
hívtak meg a Szöuli Liszt Ferenc Társaság vezetői, akik egyébként még tavasszal Budapesten adtak 
nagysikerű koncertet a Solti György teremben.)

A döntő 72 produkciója közül 70 kiváló volt!! Ez az arány megdöbbentő. Gyakran hangzik el a vád a keletről érkező fiatal 
muzsikusokkal szemben, hogy nem érzik az európai zenét, hogy „csak virtuózok”, robotszerűen zongoráznak. Nos, jelentem, ez nem  
így van. Akadt persze ilyen is, bár hozzáteszem -  manuálisan, technikai értelemben -  ők is nagyszerűen felkészült produkciókat 
mutattak be. De a többség muzsikált, méghozzá egyénien. Érthetetlen, hogy még a legkisebbek is a lehető legtermészetesebb módon 
közlekedtek a pódiumon, drukknak nyoma nem volt rajtuk, semmi bizonytalanság nem volt felfedezhető a játékukban, pedig nem  
lehet nagy koncert-rutinjuk. Márpedig köztudott, hogy ezt a „szakmát” csak a pódiumon lehet megtanulni. 12-14 éves gyerekek játszi 
könnyedséggel játszottak Rigoletto parafrázist, Liszt hangverseny-etűdöket, Chopin etűdöket és a legkülönfélébb igen nehéz előadási 
darabokat. Záporoztak a h-moll szonáták, Dante szonáták, Spanyol rapszódiák, Mefisztó keringők, többször elhangzott Johannes 
Brahms Paganini variációja, a Hándel variációi, Balakirev Islamey című pokolian nehéz zongoradarabja, Robert Schumann és 
Frederic Chopin szonátái, és hasonló nehézségű művek. Volt olyan szinte baba -  akinek pedálemelő szerkezetet kellett behozni, vagy 
szinte csak a széknek támaszkodva zongorázott, majdnem állva a hangszernél -  elképesztő muzikalitással. Remek zongorák, kiváló 
gyakorlási lehetőség biztosított mindhárom egyetemen, a tanárok egy része az Amerikai Egyesült Államokban vagy Európában tanult, 
vendégprofesszorokat hívnak meg -  vagyis mindent elkövetnek, hogy anyanyelvi szinten megtanulják a nyugati zenét. A „kistigrisek” 
időszaka elmúlt. Dél-Korea zenei élete elképesztő. A Szöul Zenei Centrumban több -  különböző méretű -  fantasztikusan felszerelt 
hangversenyterem és színház, valamint operaház található. Az éttermek egy része koncertező világjáró művészek nevét viseli, halk, és 
kellemes, művészi zene szól, óriási az érdeklődés a muzsika iránt.
A koreai-magyar zenei kapcsolatok örvendetesen fejlődnek. Ebben elévülhetetlen szerepe van Fehér Ernő zongoraművésznek, aki a 
Zeneakadémia elvégzése után több versenyen szerepelt sikerrel, és öt-hat esztendeje Pusan városában a Nemzeti Egyetem egyik 
legelismertebb professzora. Az utazásom előtti napon fejeződött be Budapesten az ötödik alkalommal megrendezett Nemzetközi 
Nyári Zenei Fesztivál, amelyet Fehér Ernő szervez. Az esemény a nagyközönség számára nyitott, ingyenesen látogatható 
mesterkurzusokból és hangversenyekből áll.

A fesztivál igazgatója szerint -  „a fesztivál nagyszerű alkalom arra, 
hogy megerősödjön a kapcsolat a különböző országok zenekultúrái 
és muzsikusai között”. A  közel két hét során olyan tanároktól 
vehetnek órákat az ifjú muzsikusok, m int Jandó Jenő, Noel 
McRobbie, Hartmut Sauer, Némethy Attila, Szokolay Balázs és 
Fehér Ernő, valamint Kapás Géza, Szabadi Vilmos, Hojin Jeong. A 
kurzus résztvevői többségében dél-koreai fiatal zenészek lesznek, de 
található közöttük növendék Japánból és az Egyesült Államokból is.
Különleges koncertek színesítik az intenzív tanulást. A dél-koreai 
diákok nagyon szeretnek ide jönni, egyre jobban bővül ez az 
augusztusi fesztivál, amit megrendeznek majd jövőre is. Mivel a fesztivál keretén belül a résztvevők között versenyt is rendeznek, így a 
legjobbnak ítélt növendékek közös koncertet adhattak a Bánfalvi Béla által vezetett Üj Magyar Kamarazenekarral, Jeong Hojin 
vezényletével.

Végeredményben nagyszerű élménnyel lettem gazdagabb, és nem véletlen talán, hogy hazaérkezésem után tudtam meg a hírt, hogy a 
Pablo Casals Nemzetközi Csellóversenyt egy dél-koreai fiatalember, Mun Taeguk -  nyerte meg! A  „kistigrisek” a kultúrában is 
elsőrangúak! Le a kalappal előttük!

Budapest 2014. szeptember 24. Némethy Attila
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HATS OFF! M Y  EXPERIENCES IN  SOUTH KOREA

I had the opportunity to spend almost two weeks in South Korea upon an invitation from the Liszt Ferenc Society in Seoul. I held master 
courses at the universities of musical arts in Daegu, Pusan and Seoul, and I also took part in the work of the jury of the sixth Liszt piano 
competition.

As I had never been to South Korea before, it was very interesting to take a look at the musical life there, as 
well as at the level and quality of education -  as far as it was possible to get an insight into the situation in 
just a couple of days. I was really astonished at the high standard that I experienced. 72 young pianists 
managed to get into the final of the contest. With that number of participants, the final was organized very 
tightly, of course. The contenders were divided into 10 age groups. The oldest group was the first to play, 
all prepared with a huge programme. All age groups had a certain time limit for playing, with a small bell 
ringing at the right moment to indicate the end of the competition programme. The jury of five -  my 4 

colleagues were professors from universities in Korea -  immediately showed the points, and we also gave a brief opinion about each 
contender, which was made public after the contest. The winner of the first age group received the acknowledgement to attend the Liszt 
Ferenc University of Musical Arts in Budapest free of charge for two years. (The winner of the previous competition had become my 
pupil, later graduating from my class at the University, with an outstanding result. That may have been the reason why I was invited by 
the leaders of the Liszt Ferenc Society in Seoul, who by the way had given a concert with great success this spring in Budapest at the Solti 
György Chamber.)

70 performances from the 72 in the final were excellent!! That ratio is just amazing. Young musicians from the East are often accused of 
not really feeling European music, and that they are “only virtuosos”, playing the piano like robots. Well, I let you know this is not true. Of 
course, in some cases I could sense something like that, although I would like to add that -  manually, in a technical sense -  they also 
presented outstanding performances. But most of them really played music, and did it in an individual way. It was really hard to 
understand how even the smallest kids appeared on the stage in a most natural manner, without any funk, without any uncertainty in 
their playing, even though they couldn’t have too much concert routine. And it is a known fact, that this ’’profession” is only possible to 
learn on the stage. Children of 12-14 years of age played Rigoletto paraphrase, Liszt concert etudes, Chopin etudes and other very 
difficult concert pieces with ease. There was a shower of sonatas in h-minor, Dante sonatas, Spanish rhapsodies, Mephisto waltzes; I 
could listen to several Paganini variations by Johannes Brahms, the Handel variations, the frightfully difficult piano piece ’’Islamey” by 
Balakirev, sonatas by Robert Schumann and Frederic Chopin and other pieces from that category. I saw literally babies among the 
participants -  who played the piano almost standing at the instrument just leaning against the chair, or with a special device to lift the 
pedals -  with amazing musicality. Excellent pianos are available at all three universities offering outstanding opportunities for 
practising. Some of the teachers have studied in the US A or in Europe, and they regularly invite guest professors -  so they really do their 
best to learn Western music at a native level. The era of the “small Asian tigers” is gone. Musical life in South Korea is astonishing. There 
are several fantastic concert halls and theatres of different sizes as well as an opera house in the Seoul Centre of Music. Some of the 
restaurants bear the names of globetrotter musicians, there is soft and nice music all around, and an enormous interest for music in 
general.
The musical connections between Korea and Hungary are in a phase of development. Pianist Ernő Fehér plays an invaluable role in that 
development; after graduating from the Music Academy he attended several competitions, and now he is one of the most acknowledged 
professors at the National University in Pusan. Just one day before I left, the fifth International Summer Music Festival - organized by 
Ernő Fehér - was closed in Budapest. This event consists of concerts and master courses available for the public free of charge. ’’The 
festival is an outstanding opportunity to build tighter connections among musicians and musical cultures from different countries” -  
the director of the festival commented. During the two weeks young musicians could attend courses by Jenő Jandó, Noel McRobbie, 
Hartmut Sauer, Attila Némethy, Balázs Szokolay, Ernő Fehér, Géza Kapás, Vilmos Szabadi and Hojin Jeong. Most of the participants are 
young musicians from South Korea, but students from Japan and the US A also took part in the festival. In addition to intensive learning, 
there are also special concerts in the programme. Students from South Korea love to come here, and the programme of the festival is 
getting richer from year to year. Within the festival there is also a contest 
among the participants, and the best students had the opportunity to give a 
joint concert with the New Hungarian Chamber Orchestra led by Béla 
Bánfalvi, and conducted by Jeong Hojin.
All in all it was an amazing experience, and perhaps it is not an accident 
that just after I returned to Budapest, I learnt that Mun Taeguk, a young 
musician from South Korea had won the Pablo Casals International Cello 
Competition! The “small tigers” are of the first rank in culture as well!
Hats off to them!

Budapest, September 24th 2014.
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LANTOS ISTVÁN: LISZT FERENC VALLÁSOS ZENÉJE
ELŐADÁS ÉS HANGVERSENY A RÉGI ZENEAKADÉMIÁN, 2014. OKTÓBER 1.

A Zene világnapján igazi különlegességnek lehettünk tanúi a Régi Zeneakadémia Liszt kamaratermében, Liszt budapesti lakásának 
közvetlen szomszédságában. Lantos István hiánypótló előadást és koncertet tartott Liszt vallásos zenéjéről, amely rámutatott, hogy 
mennyi minden van, amit még nem ismerünk a Mester művészetéről. Olyan részletekbe pillanthattunk bele, amelyek csak a 
türelmeseknek, elhivatottaknak tárulnak fel, és Lantos István ilyen. Van még egy remek tulaj donsága: pedagógus is, így örömmel adj a 
át az erre nyitott közönség számára gondolatait és eredményeit.

Lantos István két tanítványát - vagy ahogyan ő fogalmazott - művészbarátját, Nagy Mírát és Ránki 
Fülöpöt hívta meg közreműködőnek az eseményre, akik tehetségükkel és tisztaságukkal még közelebb 
hozták a hallgatósághoz a műveket, és a Tanár úr lelkes szavai gyűrűj ében igazi avatott Liszt-előadókként 
tűntek fel. Lantos István előadását fiatalos lelkesedés, ezen felül vallásos szenvedély jellemezte: szavaival 
különös fénybe helyezte, emberközelivé tette Liszt monumentálisán könnyed és letisztultán is gazdag 
vallásos műveit.

Az eseményt bevezető zongoradarab Liszt Sursum Cordája volt, amelynek címe a római katolikus mise legszentebb pillanatában a 
híveket szólító szövegrész: "emeljük föl szívünket". Ennél méltóbb iránymutatást nem is kaphattak volna a nézők, hogy ma egy igazán 
komoly és mély eseménynek lesznek tanúi. Az előadást Liszt Ferenc két legendája keretezte Assisi Szent Ferencről és névadó 
szentjéről, Paulai Szent Ferencről, amelyeket a Szerző az 1860-as években komponált Rómában, ahol már elsősorban az egyházzene 
megújításának szentelte idejét. Lisztet „talán megkísértette az ambíció, hogy a XIX. század megtépázott Rómájának, hogy IX. Pius 
pápának Palestrinája legyen” (Szabolcsi Bence). A két legenda bemutatója 1865. augusztus 29-én volt Budapesten, az akkor Feszi 
Frigyes tervei nyomán frissen újjáépített Pesti Vigadó épületében.

Ezután a felépítése és nehézsége miatt egyaránt ritkán előadott Urbi et Orbi című darab csendült fel, amelyhez Lantos István egy 
lehetséges értelmezést is fűzött. A mű végigvezeti a hallgatót az ünnepélyes hangulatú római Szent Péter téren, ahol a hívek már 
türelmetlenül várják a pápai áldást. Ahogy megpillantjuk a pápát, a hangulat hirtelen megváltozik, elcsendesül, majd a pápai áldás 
hanglejtésére és ritmusára írt gregorián hangulatú unisono dallamban jelenik meg a zeneszerző kifinomult eszköztárának egyik 
zsenialitása. A magasztos, várakozással teli hangulatot és az áldás időtlen és meditatív jellegét egyaránt sikerült rögzítenie ebben a 
művében. A  Tanár úr két tanítványával együtt énekelve külön megmutatta, hogyan szólhatott az Urbi et Orbi áldás, amelyet Liszt 
zenében örökített meg. Ezután több, felvétellel is illusztrált példán keresztül mutatta meg, Liszt hol alkalmazza a gregorián dallamot, 
mint az egyházzene fontos történeti alappillérét.
Érdemes összehasonlítani az olvasónak is a Missa 
Choralis és a Via Crucis elejét is egymással ebből a 

szempontból. „Palestrinától Lisztig készült egyházi 
műveket szorgalmasan forgatja, mélyen beletekint a 
gregorián-énekek, az egyházi hangnemek világába 

és áhítattal bár, de világos aggyal keresi az egyházi 
hangnemek kötött harmonizációjának moduláció
beli és szabadabb kezelési lehetőségeit. A  reformátor 
útegyengető eszközeivel köti össze a múlt és jelen 
útjait; értékeit úgy adja tovább, csiszolja m ég  

fényesebbre, hogy a hallgató hívőt tévútra ne vezesse, 
csillogásával csak gyönyörködtesse, de el ne kápráz
tassa.” (Fáik Géza).

Ahogy hallgattuk a Lantos tanár úr által CD-n  
bejátszott miserészleteket, ő hirtelen felpattant a 
lejátszó mellől, és egyik kezében mikrofonnal 
elkezdte játszani (és közben kommentálni) Kodály 
Zoltán Missa Breviséből azt a részletet, amelyben 
szintén felfedezhetjük a Lisztéhez hasonló zenei 
szerkesztési módot. Ügy érezheti a hallgatóság, 
hogy véget nem érő történetbe csöppent, mert 
egyik műből a másikba jutunk, egyik kapocs jön a

1. Caravaggio (1571-1610): Máté elhívása. 1600 körül. Olaj, vászon, 340x322 cm.
San Luigi deiFrancesi, CapellaContarelli, Róma

Lantos István
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másik után. Az asszociációk nemcsak zeneiek: a tanár úr a Krisztus oratórium Tu es Petrus tétele kapcsán felhívta a figyelmet a Máté 

elhívása című Caravaggio festményre, amelyet Rómában látott, a San Luigi dei Francesi templom egyik oldalkápolnájában. A képen 
azt a jelenetet láthatjuk, amikor Jézus éppen közeli tanítványai körébe hívja Mátét -  más néven Lévit, a vámszedőt - ,  aki bűntudata 

miatt nem hiszi el elsőre, hogy ilyen egyáltalán megtörténhet vele. Jézus azonban olyan határozottan mutat rá, hogy utána habozás 
nélkül engedelmeskedik a hívásnak. Ezt a határozott mozdulatot öntötte képbe Caravaggio és zenébe Liszt.

A két legenda közé beillesztve megemlítette Liszt Szent Erzsébet legendáját is, amelynek komponálásához az ötletet a wartburgi 

várkastélyban található Moritz von Schwind Árpád-házi Szent Erzsébet életének jeleneteiről alkotott freskósorozat adta. „Ez az 

oratórikus vokális szimfónia Liszt szociális hitvallása, az emberi együttérzés himnusza, felmagasztalása lett.” (Mátyás János) A darab 
egyik motívuma a „Szent Erzsébet Asszony életéről” kezdetű magyar katolikus egyházi ének, melynek dallama visszaköszön a 
műben.

Több jámbor Szentről is írt zeneművet Liszt római tartózkodása alatt, olyanokról, akik számos művészt megihlettek m ár írásaikkal, 
cselekedeteikkel. Viszont az egyik művének Szentjéről, a hitéért mártírhalált halt Dorottyáról egy nagyon kedves zenei portrét 

alkotott, melyet hallgatva megjelenik előttünk -  a Tanár úr szavaival élve -  a fiatal, mélyen vallásos lány személyisége.

A koncert legkülönlegesebb pillanatai mindenképpen azok voltak, amikor Lantos István és tanítványai mély átéléssel jelenítették meg 
Liszt műveit a zongorán. Nagy Míra és Ránki Fülöp egyaránt kiváló technikával és lelki érettséggel adta elő a két legendát, amellyel 
szemmel láthatólag meghatották mesterüket, aki olyan átéléssel és áhítattal hallgatta őket, hogy öröm volt nézni. Közös munkájukról 

végül álljanak itt Nagy Míra kedves szavai, aki másfél éve szerezte meg mesterdiplomáját Lantos István tanítványaként, és jelenleg a 

doktori képzés második évfolyamán tanul. Ez a koncert Lantos tanár úr előadása volt, mi, növendékei „színek” voltunk benne, és azt 

hiszem, Fülöp nevében is mondhatom, hogy nagyon élveztük! Gondolom, feltűnt, ahogy a Tanár úr előadása közben eszébe jutott egy 

analógia Kodály miséjében, azonnal ott termett a zongoránál és fejből, hangnemben eljátszotta a részletet. M inden a fejében van! 
Lenyűgöző. Az, hogy művészbarátjaként konferált fel a koncerten, számomra a legnagyobb megtiszteltetés. Lantos tanár úr abszolút 

példaképem. Megkérdőjelezhetetlen technikai és hihetetlen zenetörténeti jártassága mellett érzékeny pedagógus is, aki megmutatja a 
zongorakezelés fortélyait, közben viszont teret hagy a növendékeknek, hogy a dolgok úgy folyjanak a medrükben, ahogy mindenkinek jól 

esik. A  koncert témája pedig mindannyiunkhoz közel áll, ezeket a műveket rendszeresen játsszuk, hiszen megérint a mondanivalója

Venéczi Zoltán

ISTVÁN LANTOS: FERENC LISZT'S RELIGIOUS MUSIC
LECTURE AND CONCERT AT THE OLD MUSIC ACADEMY, OCTOBER 1st 2014

On the World Day of Music we attended a real special event in the Liszt chamber room at the Old Music Academy, immediately in the 

neighbour-hood of Liszt's apartment in Budapest. István Lantos gave a unique lecture and concert about Liszt's religious music, 

pointing out how many things are still there that we do not know about the Master's art. We could have an insight into details, which 

open wide only for the patient and the devoted, and István Lantos is one of them. And he also has an additional virtue: he is a 

pedagogue, too, so he hands over his thoughts and results with great pleasure to the audience that is open for them.

István Lantos has invited two of his pupils -  or using his formula: his artist friends -, Mira Nagy and 

Fülöp Ránki to participate in the event, and they have brought the compositions even closer to the 

audience with their talent and purity, appearing in the ring of their Professor's enthusiastic words as real 

and authentic Liszt performers.

István Lantos' lecture was characterized by youthful enthusiasm and religious passion: his words have 

put Liszt's religious compositions -  which are monumentally easy-flowing and rich even in their purity - 

in a special light, and have made them easier to receive. The piano composition at the beginning of the 

event was Liszt's Sursum Corda. The title comes from the text of the catholic liturgy calling the congregation in the most sacred 

moment: “let us raise our hearts”. The audience could not have received a more worthy signal that they would be witnesses of a truly 

serious and deep event.

Two legends by Ferenc Liszt about St. Francis of Assisi and about St. Francis of Paola - the saint he got his name from - framed the lecture. 

Liszt composed the two legends in the 1860's in Rome, where he already dedicated most of his time to renew religious music. Liszt “was 

perhaps tempted by the ambition to become the Palestrina o f the battered 19th century Rome, and o f Pope Pius 9th (Bence Szabolcsi)

István Lantos
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The world premiere of the two legends was held on August 29th 1865 in Budapest, in the Pester Redout, just rebuilt upon the plans of 

Frigyes Feszi. The next piece was Urbi et Orbi, a composition rarely played for both its structure and its difficulty, with a possible 

interpretation added by István Lantos. The composition guides the audience through the solemn St. Peter's square in Rome, where the 

congregation is already waiting for the papal blessing impatiently. As we catch sight of the pope, the mood is abruptly changing, 

getting silenced, and then comes a brilliant piece from the composer's sophisticated portfolio: a Gregorian style unisono melody 

written for the intonation and rhythm of the papal blessing. The sublime mood full of expectations and the timeless and meditative 

character of the blessing are both successfully recorded in this composition. The Professor, singing with his two pupils, has 

demonstrated how the Urbi and Orbi blessing that Liszt recorded in his music may have sounded. Then he showed us through several 

examples, illustrated with recordings, how and where Liszt uses the Gregorian melody, as the important historic keystone of religious 

music. It is worth comparing the first parts of Missa Choralis and Via Crucis from this point of view: “He uses the religious 

compositions from  Palestrina to Liszt assiduously, with a deep look into the world o f Gregorian songs and religious keys, and seeks the 

possibilities to handle the tight harmonization o f religious keys in a freer way, and also the modulation possibilities o f the religious keys. He 

links the roads o f past and present with the levelling tools o f the reformer; he hands on and polishes even brighter his values, never leading 

the audience to an aberration, just delighting but not dazzling them with their shine” (Géza Falk)

As we were listening to the excerpts from the mass that Professor Lantos played from a CD, he suddenly jumped up from the CD 

player, and with the microphone in his hands he started to play (and comment) the part from Zoltán Kodály's Missa Brevis, where we 

can also discover the musical composition method similar to that of Liszt. The audience can feel to have dropped in an endless story, as 

we got from one composition to the other, as one hook comes after the other.

The associations are not just musical: the Professor called our attention to Caravaggio's painting The Calling of St. Matthew -  which 

he saw in Rome, in a side chapel of the San Luigi dei Francesi church - in regard with the Tu es Petrus movement of the Christus

oratorio. The painting presents the scene when 

Jesus calls Matthew, or Levi the publican in another 

name, in the circle of his close pupils, and he -  

because of his guilty conscience - doesn't even 

believe that such a thing can happen to him. But 

Jesus is pointing at him so determined, that he 

eventually obeys the invitation without hesitating 

any more. This determined movement was formed 

into a picture by Caravaggio and into music by 

Liszt.

Inserted between these two legends, he also 

mentioned Liszt's Legend of St. Elizabeth, that was 

inspired by the fresco series about scenes from the 

life of St. Elizabeth of the House of Árpád by Moritz 

von Schwind, in the castle of Wartburg.

"This oratoric vocal symphony has become the social 

credo o f Liszt, the hymn and apotheosis o f human 

compassion” (János Mátyás)

One of the motives in the composition is the 

Hungarian catholic religious song “About the life of 

our Lady St. Elizabeth”, whose melody recurs in the 

composition.

Liszt wrote different compositions about several devout saints during his stay in Rome, saints who had already inspired other artists 

with their writings and deeds. However, he also composed a very nice musical portrait about Dorothy, who suffered martyrdom for 

her faith. While listening to this composition -  quoting the Professor's words - the personality of the young and deeply religious girl 

will appear in front of us.

The most unique moments of the concert were by all means those, when István Lantos and his pupils interpreted Liszt's compositions

1. Caravaggio (1571-1610): Máté elhívása. 1600 körül. Olaj, vászon, 340x322 cm.
San Luigi deiFrancesi, CapellaContarelli, Róma
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on the piano with deep feeling. Mira Nagy and Fülöp Ránki both performed the two legends with excellent technique and spiritual 

maturity, obviously moving their master, who listened to them with such empathy and devotion that it was a j oy to watch. Let us finish 

the report about their joint work with the kind words of Mira N agy, who graduated with a Master's degree one and a half years ago as 

the pupil of István Lantos, and now she is a doctoral student in her second year.

“This concert was a recital o f Professor Lantos, we, his pupils were "colours” in it, and I  think I  can say it also on behalf o f Fülöp that we have 

really enjoyed it! I  suppose you have noticed when an analogue in Kodály's mass came into the Professor's mind during the lecture, and he 

immediately jum ped to the piano and he played the extract in key, by heart. He has everything in his head! Astonishing. As he announced 

me at the concert as his artist friend, it was the greatest honour I  could receive. Professor Lantos is my absolute example to follow. In 

addition to his unquestionable technical and unbelievable

music historian skills he is also a sensitive pedagogue, who shows us the tricks o f handling the piano, and at the same time he leaves space 

fo r  his pupils, so that things can flow as it is the best fo r  everyone. A nd the theme o f the concert is close to us all, we play these compositions 

on a regular basis, because their message really touches us.”

Zoltán Venéczi

„U JJA I L E L K É N E K  ÉS M A G A SZTO S IN TE LLIG EN C IÁ JÁ N A K  TO LM Á CSA I. .

H . W. ERN ST LEV ELE LISZT FER EN C H EZ
(Eckhardt Mária)

Utassy Ferencnek a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontban letétként őrzött Liszt-vonatkozású levélgyűjteményében 3. 
szám alatt található egy olyan művész Liszhez intézett, tudomásunk szerint mindeddig kiadatlan levele, akinek alakját Kriehuber Une 

matinéé chez Liszt című híres, gyakran reprodukált csoportképéről szinte minden Liszt-barát ismeri.1 Ezen a fekete-fehér illetve 
színezett litográfiaként is igen elterjedt, 1846-ban Bécsben készült képen a zongorázó Lisztet művésztársak veszik körül. Egyikük a 
kezében hegedűt tartó Heinrich Wilhelm Ernst (1814-1865) -  róla azonban a kép legtöbb mai nézője szinte semmit sem tud, 
ellentétben a zongora mögött álló Hector Berliozzal és Carl Czernyvel (Liszt 
egykori tanárával), vagy akár a kép alkotójával, Joseph Kriehuberrel, Bécs 
egyik legkeresettebb portretistájával, aki saját magát is megörökítette a bal 
sarokban.
Pedig a maga korában a brünni születésű, a bécsi konzervatóriumban 
kiképzést nyert, majd szorgos önképzéssel különösen magas szintre feljutott, 
világjáró hegedű-művészről úgy tartották, hogy társai közül egyedül neki 
sikerült ellesnie és el is érnie ifjúkori bálványa és példaképe, Paganini fölényes 
technikáját, amely azonban őnála még mély érzéssel, megragadó kantilénával 
is párosult. Joseph Joachim azt állította: „Ernst volt a legnagyobb hegedűs, akit 
valaha hallottam; mindenki mást fölülmúlt.” Nagyszerű kamarazenész is volt, 
akit egyszerű, simulékony természete, szeretetre méltó egyénisége muzsikus
társai körében is közkedveltté tett.

Ernst 1831-ben debütált Párizsban, ahol ezt követően több esztendeig élt; 
ekkorról datálódik barátsága Liszttel és Berliozzal. Az utóbbinak Harold en Italie szimfóniájából az eredetileg Paganininek szánt 
brácsa szólót nagy sikerrel játszotta Brüsszelben (1842), Bécsben (1846), Moszkvában, Szentpétervárott és Rigában (1847), valamint 

Londonban is (1855).2

Berlioz így jellemezte őt: „Egyike azon művészeknek, akiket legjobban szeretek, s akinek a tehetsége a legrokonszenvesebb számomra.”3 
Liszt is többször, többeknek nyilatkozik hasonló nagy rokonszenwel Ernstről: „Jó és becsületes természet, ami ritka dolog igen 

tiszteletre méltó és igen tisztelt kollégáim között”,* „Nemes, szelíd és érzékeny természete van”.3 Ennél is többet jelent azonban, hogy 
örömmel muzsikált vele, és ha lehetősége volt rá, szívesen kérte fel jelentősebb fesztiválokon, ünnepségeken való közreműködésre is. 
így például weimari udvari karmesterként meghívta Ernstet az 1849. március 19-én a Hoftheaterban az árvák és özvegyek javára adott 

koncertre, ahol együtt adták elő Beethoven op. 47 A-dúr (Kreutzer)6 szonátáját. Nem lehetetlen (bár dokumentálni nem tudjuk), hogy 
Liszt sugallta Ernst meghívását a bonni Beethoven-emlékmű felavatásával kapcsolatos, 1845. augusztus 10-13-ra tervezett 
ünnepségekre is, amelyet azonban a hegedűművész nem fogadott el. Ezzel kapcsolatos a most bemutatandó levél. A morva 
származású, német környezetben nevelkedett Ernstnek tanult nyelve volt a francia, amelyben olykor kissé sután fej ezi ki magát,

Kriehuber: Une matinéé chez Liszt (csoportkép) 
Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Gr. 2.
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és nem mindig ügyel az ékezetek helyes használatára sem. Nyilván a német 

nyelvben volt a legjáratosabb, Liszttel azonban mindig franciául levelezett.7 

Az eredeti francia szöveget betűhíven közöljük.

Grand etcherMaitre!
Je nepuis résister auplaisir de vous serrer sincérement la main a votre retour 

en Allemagne, et de vous offrir mes vceuxparce que vous ayez [sic] rapporté 

force etsanté.
Ceux qui vous connaissent ne souhaiterontjamais autre chose pour vous.
Ces lignes ont aussi le but de vous instruire comme membre du comité du 

monument de Beethoven q u e j ’ai repondu au comité a limitation q u e j ’ai 
regue de sapart et de vous reitérer lexpression de mes plus vifs regrets de ne 

pouvoirpas m y  rendre. J ’ai id  une soeur qui est II
trés maiadé depuis quelques semaines etqui trouve une grande consolation a 

m e voir prés d ’elle.
En outre je  [recte:j'ai] besoin moi-meme de repos et de me soumettre a une 

cure pour fortifier mes nerfs qui sontdans un étatpittoyable. [sic]
Je suis súr mon cher ami, que vous ne me condamnez pas, que vous ne me 

condamneriez mérne pas, [áthúzva: quand] sije vousfairais ma confession 

defoi relativement aux monuments, etenparticuliersur quelquespersonnes 

qui se trouveront á Inauguration de celui de Beethoven.
J'aurais été bien heureux de vousy voir -  bien heureuxd'entendre votre II 

cantate, d'entendre rendre par vos doigts (les interprétes de votre áme et de 

votre intelligence elevée) le sublime Concerto de Beethoven, que

Pesth ce 1 Aout 1845.

HW Ernst

Nagy és drága Mester!
Nem tudok ellenállni az örömnek, hogy őszintén megszorítsam a kezét, amikor visszatér Németországba, és kifejezzem jókívánságaimat, 
hogy erőt és egészséget hozott magával. Akik ismerik, sohasem is kívánnának mást önnek!
E  soroknak az is célja, hogy tájékoztassam, mint a Beethoven-emlékmü bizottságának tagját: válaszoltam a bizottságnak a tőlük kapott 
meghívásra, és hogy önnek is megismételjem, mennyire sajnálom, hogy nem mehetek el. Van itt egy nővérem, aki pár hete nagyon beteg és 

nagy vigaszt talál abban, hogy maga mellett lát.
Ezenkívül saját magamnak is pihenésre van szükségem és egy kúrára, hogy megerősítsem idegeimet, amelyek szánalmas állapotban 

vannak.
Biztos vagyok benne, drága barátom, hogy nem ítél el, sőt még akkor sem ítélne el, ha hitvallást tennék önnek az emlékművekre és 

különösképpen bizonyos személyekre vonatkozólag, akik ott lesznek majd Beethoven emlékművének felavatásán.
Igen boldog lettem volna, hogy öntött láthatom -  boldog hogy hallhatom kantátáját, hallhatom felhangozni ujjai által (amelyek lelkének 

és magasztos intelligenciájának tolmácsai) Beethoven fólséges zongoraversenyét, amelyet ön elsőként és utolsóként tárt fe l számomra a 
maga teljes szépségében azon az akadémián, amelyet néhány éve a párizsi Konzervatóriumban szervezett. Sőt talán éppen engem  

választott volna hegedűsnek azA -dúr szonátában, s ez lett volna művészi életem egyik legszebb elégtétele. Minderről le kell mondani, és 

legalább azzal a gondolattal kell vigasztalódnom, hogy ön nem kételkedik bennem. M eg kell nyugtatom magamat mindazon rossz 

értelmezés felől, amely felmerülhet ellenem, kimondhatatlan tiszteletem által, amelyet lelkem mélyén Beethoven, a művészek 
legfolségesebbike iránt hordozok!
Isten vele, kedves mester és barátom. Azon a napon, amikor játszani fo g  képzeletben ott leszek önnnél, önben hallom majd Beethovent, és 

ünnepelni fogok, egymagámban, s talán nem tartozom majd a legszerencsétlenebbek közé.
Fogadja, kérem, csodálatom és odaadó érzelmeim kifejezését.

H .W . Ernst
Pest, 1845. augusztus 1.
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ix.
R H A P S O D I E  H D H C R O I S E .

Elsőként a levél pesti datáláshoz kell magyarázatot fűznünk. Ernst, aki az 1840-es évek első 
felében gyakran és hosszasan tartózkodott Bécsben, virtuóz koncertútjai során kétszer is 

átlátogatott egész sor hangversenyt adni Magyarországra. 1840-ben először a pesti 
Redoutban lépett föl május 19-én hatalmas sikerrel; hangversenye bevételét a bajai 

tűzvészkárosultak javára ajánlotta föl.8 Azután négy alkalommal is játszott a pesti Német 

Színházban (június 4, 10, 13, 17).9 Majd visszaútban, június 27-én Győrött is fellépett.10 
Érdekes, hogy m ár 1840-ben is együtt említik Ernst nevét Liszttel: úgy jellemzik őket, mint 

olyan művészeket, akik koncertkörútjaik során mindig gondolnak az elesettekre.11 Ernst a 

legnagyobb sikert néhány saját darabjával érte el, amelyek között kiemelkedett egy Rossini- 

opera témáira írt fantáziája (Fantaisie brillanté sur la marche et la romance d'Otello de 
Rossini, op. 11) és a Paganini által híressé tett témák saját feldolgozása, a Velencei karnevál 
(Carnaval de Venise, op. 18). Ezek annyira elmaradhatatlan darabjaivá váltak repertoár
jának, hogy jóval később, 1853-ban Liszt kissé kritikusan írja Wittgenstein hercegnének: „A 

német művészek között elég ellenérzés van Ernst hírnevével kapcsolatban. Tény, hogy 15 éve 
állandóan és szinte kizárólagosan az Othello fantáziát és a Carnaval de Venise-í játssza, ami 

elég3-4 évre, de nem 15-re.” 12
Ernst második, lényegesen hosszabb pesti tartózkodása, amelynek során a most közölt levél 
is született, 1845 késő tavaszára és nyarára esik. Bécsből Pestre Pozsonyon át utazott, ahol 

május 27-én adott egy nagy sikerű koncertet is.13 A pesti Német Színházzal kötött szerződést, ahol első sorozatként tíz saját
hangversenyt adott, mindig egy-egy színmű vagy egyéb program után (május 2 9 ,3 1 , június ____________________

2 ,6 ,7 ,1 0 ,1 4 ,1 7 ,2 1 , július 26).14 Közreműködőként mégtovábbi három koncerten is fellépett: 
június 15-én a pesti izraelita kereskedők javára rendezett jótékony akadémián a pesti Német 

Színházban,15 június 25-én egy improvizáló színész estjén a Redout kistermében, 26-án pedig 
a budai Nyári Színházban egy megvakult festő javára rendezett „zenei-szavalati akadémia” 

keretében (itt Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójának fináléját is előadták a Nemzeti Színház 

művészei).16 Bár a július 26-i fellépést a Német Színházban „búcsúkoncert” címmel hirdették 

meg, Ernst augusztusban újabb négy alkalommal játszott a Német Színházban (augusztus 11,

19 ,23 ,30 ); hangversenyei igen látogatottak voltak.17
A fenti program érthetővé teszi, miért volt szüksége Ernstnek augusztus elején pihenésre és 

szánalmas állapotban lévő idegeinek megerősítésére -  nem beszélve arról, hogy második 
koncertsorozata a pesti Német Színházban gyakorlatilag egybe esett a bonni Beethoven- 
emlékmű avatási ünnepségével. Nem a bonni meghívás volt az egyetlen, amelyet 1845-ös 
pesti látogatása idején visszautasított. A  Pestbudai Hangászegyesületi Énekiskola (a későbbi 

Nemzeti Zenede elődje) vezetősége 1845. május 25-i választmányi ülésén elhatározta, hogy 
„a1 most Pestre érkezendő Ernst művész az egyesület részéről arra megkéret[t]essék, hogy mint 

annak tiszteletbeli tagja az egyesület pénzalapja gyarapítására hangversenyt adni szíveskedjék.”18 A következő, június 6-i választmányi 

ülésen azonban jelentik, hogy „Ernst művész az egyesület részéről megtiszteltetése alkalmával semmi meghatározott választ nem adván, 
csupán csak akkép nyilatkozott, hogy ö a ’városi Színház igazgatójával szoros köteleztetésbe lépvén, mostanáig semmit sem Ígérhet. ”19 

És bár a kérést továbbra is fenntartották, nincs nyoma, hogy Ernst telj esítette volna.
A Lisztnek írt levélben szereplő további kifogásokról (a Pesten betegeskedő nővérről és a bonni ünnepségre várható egyes 
személyekről, akikkel Ernst nyilvánvalóan nem óhajtott találkozni) nem sikerült semmi közelebbit megtudnom. Annyi azonban 

bizonyos, hogy Liszt és Ernst barátságát egyáltalán nem homályosította el ez a visszautasítás. 1849. március 26-án Liszt beszámolt 

barátjának, Franz Krollnak, hogy Ernst egy hetet töltött Weimarban, ahol „volt szíves szokásos, csodálatra méltó módján játszani a 

zenekar Nyugdíj-alapjának hangversenyén. A z általa választott darabok között volt új Patetikus koncertje (fisz-mollban) és egy 

rendkívül pikáns és briliáns Caprice magyar dallamokra. (Ez utóbbi nekem van ajánlva.)”20 Az említett, hegedűre és zongorára írt mű 

Airs hongrois variés op. 22 címmel 1849-ben jelent meg Lipcsében a Breitkopf & Hártel kiadónál Lisztnek szóló ajánlással, és olyan 

sikeres volt, hogy később Ungarische Melodien címmel a kiadó Volksausgabe sorozatába is fölvették.21

tam ts

— !-----------

Liszt: IX. Ungarische Rhapsodie, Ernstnek ajánlva 
-  a Schott-kiadás 1. kottás oldala a fejeimmel -  

Zenetörténeti Kutatókönyvtár LGy 3787, Koll. 9

Ernst ebben a művében Bihari János Primatiális Magyaréit és a Mariskám kezdetű népies dalt dolgozta fel.22 Liszt nem maradt Ernst 

adósa: 1853-ban neki ajánlotta IX. Magyar rapszódiáját, melynek alcíme: Pesther Carneval.22 Hogy éppen ezt a rapszódiát ajánlotta 

Ernstnek, talán finom utalás volt a hegedűművész egyik legsikeresebb darabjára, a Carnaval de Venise-re. Ernst levelének egyik 
legszebb mondata az, amikor megemlékezik Beethoven fölséges zongoraversenyének előadásáról, amelyet Liszttől hallott először és
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utoljára a maga teljes szépségében -  nem véletlenül választottam e mondatból címet a jelen írásnak. A  koncert, amelyre Ernst 
hivatkozik, 1841. április 25-én volt a párizsi Conservatoire hangversenytermében a készülő bonni Beethoven-emlékmű javára. Liszt 

Beethoven op. 73 Esz-dúr zongoraversenyének szólóját játszotta, a zenekart Berlioz vezényelte.24 Ugyanez a versenymű volt kitűzve 
Liszt szólójával, Ludwig Spohr vezényletével záró darabként az 1845-ös bonni Beethoven-ünnepségek augusztus 12-i esti 

hangversenyére, amelynek első részében Liszt az op. 67 c-moll (V.) szimfóniát és a Fidelio záró jelenetét vezényelte. Hegedűverseny 
vagy hegedű-zongora szonáta végül nem szerepelt az 1845-ös bonni fesztivál műsorán, amely augusztus 13-án Lisztnek az alkalomra 

komponált Beethoven-kantátája előadásával zárult. A Beethoven-zongoraverseny előadásában Liszt ismét remekelt. Egy angol 
kritikus, Henry Chorley, aki talán a legrészletesebb beszámolót hagyta ránk a három napos, számos intrikával megzavart 

ünnepségről, így írt erről az előadásról: „Vannak játékosok, és vannak költők -  s mint költő, Liszt talán sohasem volt ilyen magasztosan 
vagy őszintén ihletett, mint ebben az előadásban, amely fényes és drága dolog marad a bonni Beethoven-fesztivál minden furcsán  

tarkabarka emléke közepette.”25
Ernst m ár röviddel a bonni Beethoven-ünnepségek után pótolhatta a mulasztást: nyilvánvaló jelét adhatta Beethoven iránti 
mélységes tiszteletének, és Liszttel is együtt muzsikálhatott. 1846 tavaszán, amikor Liszt hosszasabban Bécsben tartózkodott, több 

olyan koncert is volt, amelyen mindketten fölléptek (ekkor készült a híres Kriehuber-csoportkép is). Idézzük most csak a témánk 
szempontjából legfontosabbat: Beethoven halál-évfordulójának előestéjén, március 25-én Kari Haslinger zeneműkiadónál nagy 

Beethoven-estet rendeztek. Itt Liszt, aki szólistaként vállalkozott az op. 106 B-dúr Hammerklavier szonáta előadására, Ernsttel 
megszólaltatta az op. 47  A-dur Kreutzer szonátát is. Ugyanezen a koncerten Ernst primáriusként közreműködött az op. 59. Nr. 2 e- 

moll vonósnégyes előadásában, amiről az egyik legautentikusabb bécsi kritikus, Heinrich Adami így írt: „Ha csodáljuk Ernst urat mint 

nagy koncertjátékost, valójában a kvartettben majdnem még nagyobbnak és magával Tagadóbbnak tűnik számunkra. Ez a nyugalom és 

tisztaság ez a bensőséges hang ez a legszebb, legnemesebb érzés által felmagasztosult Adagio -  az em ber nem tudja, mit is bámuljon és 

csodáljon meg jobban. A z ilyen teljesítmény mutatja meg az igazi művészt.’*26 Idős korában Ernst, aki 1855-től Londonban élt, a 
Beethoven Society vonósnégyesének tagjaként olyan partnerekkel muzsikált, mint Joseph Joachim, Henryk Wieniawski és Alfredo 

Piatti.27
Befejezésül említsük meg azt az egyetlen Ernst-kompozíciót, amelyet manapság viszonylag gyakran hallani a legkiválóbb 

hegedűművészek előadásában: Schubert Erlkönig című dalának átiratát szóló hegedűre. Ez a technikailag hihetetlenül igényes átirat 
1853-ban készült, és joggal feltételezhetjük, hogy ihlető forrásai között szerepelt Liszt mintegy másfél évtizeddel korábbi, hihetetlenül 
nehéz szóló zongora átirata, amelyet gyakran j átszőtt virtuóz koncertj ein.

Ernst talán ezt is hallhatta valahol, valamikor -  új ra átélve, hogy Liszt „ujj ai lelkének és magasztos intelhgenciáj ának tolmácsai...”

Forrás:

1 Reprodukálja pl. Ernst Burger: Franz Liszt. Eine Lebenschronik in Bildem und Dokumenten, München: List Verlag, 1986, Nr. 324,163. p. Egy példányát ld. a Liszt 
Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont állandó kiállításán az előtérben.

I Az életrajzi adatok forrása Boris Schwarz Ernst-szócikke, The New Grove Dictionary o f  Music and Musicians, Second Edition, London etc.: Macmillan, 2001, vol 
8, 306.p.

3 Morris Barnetthez, Párizs, 1849. április 28. Berlioz: Correspondance générak, Paris: Flammarion 1972-2003, tome III, Nr. 1260,628.p.
4 Carolyne von Sayn-Wittgenstein hercegnéhez, Jassy, 1847. május. La Mara: Franz Liszt's Briefe, Leipzig: Breitkopf & Hartel, 1893-1905, Bd. IV, Nr. 9.
5 Franz Krollhoz, Weimar, 1849. március 26, La Mara: Franz Liszt's Briefe, Bd. I, Nr. 41, 53. p. La Mara tévesen 1845-re keltezte a levelet.
6 Huschke, Wolfram: Die Musik im klassischen und nachklassischen Weimar 1756-1861, Weimar: Böhlau, 1982,102.p.
7 Ernst publikált levelei Liszthez: La Mara: Briefe hervorrragender Zeitgenossen an Franz Liszt, Bd. I. Lepizig: Breitkopf & Hártel, 1895, Nr. 17 ,36 ,86,87,202.
* Vereinigte Ofner-Pester Zeitung, 1840. máj. 17. és 24. Ez és a további hírlap-adatok az MTA Zenetud. Intézet Legány Dezső irányítása alatt készített

cédulakatalógusából származnak.
9 Belitska-Scholtz Hedvig - Somorjai Olga: Dos Deutsche Theater in Pest und Ofen 1770-1850, Budapest: Argumentum, [1995], II. köt., 1238. p.
10 Vereinigte Ofner-Pester Zeitung, 1840. jún. 27.
II Neue Zeitschriftfür Musik (Leipzig), 1841. jan. 4.
12 La Mara: Franz Liszt's Briefe, Bd. IV, Nr. 134,177-178. p. Keltezés: Baden, 1853. szept. 24.

Wiener Allgemeine Musikzeitung, 1845. máj. 31.
14 Belitska-Scholz - Somorjai adatai színlapok és színházi zsebkönyvek alapján. A Wiener Allgemeine Musikzeitung 1845. jún. 26. szerint a 4. koncert Ernst saját 

javára nem június 6-án, hanem 5-én volt.
15 Wiener Allgemeine Musikzeitung, 1845. jún. 24.
16 Színlap adata az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárában.
17 Wiener AUgemeine Musikzeitung, 1845. aug. 28.
18 Jegyzőkönyv (kézirat), letét a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetörténeti Kutatókönyvtárában, jelzet: M 55056, 750. p. Kivonatát nyomtatásban ld. Tari 

Lujza -  Iványi-Papp Mónika -  Sz. Farkas Márta -  Solymosi Tari Emőke -  Gulyásné Somogyi Klára: A Nemzeti Zenede, B.pest: Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Budapesti Tanárk. Intézete, 2005, 81. p.

19 Jegyzőkönyv 753-754. p„ nyomt. 81. p.
20 La Mara: Franz Liszt's Briefe, Bd. I, Nr. 41,53. p.
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22 A témák azonosításának forrása: Szabolcsi Bence - Tóth Aladár: Zenei Lexikon, átdolg. új kiad. szerk. Bartha Dénes, Tóth Margit, Budapest: Zeneműkiadó,
1965,1.köt„ 578. p.

23 A mű első verziója, amely Pester Carneval címmel 1848-ban Haslinger kiadásában jelent meg Bécsben, még nem viseli az ajánlást, csak az átdolgozott, IX. 
Rhapsodie hongroise főcímű, 1853-ban Schott (Mainz) kiadásában megjelent végleges verzió.

24 Serge Gut: Franz Liszt, Sinzig: Studio Verlag, 2009, 723. p.
25 Chorley, Henry Fjothergill]: Modern German music. Recollections and criticisms. Vol. 2. London: Smith, Elder and Co., 1854,290. p.
26 Ernst partnerei KarlHolz, Zách és Grófi urak voltak. A kritika a Wiener Allgemeine Theaterzeitung 1846. március 27-i számában jelent meg. Idézi Legány Dezső: 

Franz Liszt. Unbekannte Press undBriefeaus Wien 1822-1886, Wien-Köln-Graz: Böhlau, 1984, N .r47, lOO.p.
27 Boris Schwarz szócikke, Id. a 2. jegyzetet.

”HIS FINGERS ARE THE INTERPRETERS OF HIS SOUL AND ELEVATED INTELLIGENCE..

H. W. ERNST'S LETTER TO FERENC LISZT
(Mária Eckhardt)

Ferenc Utassy's Liszt-related letter collection -  preserved as a deposit in the Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre -  
includes a letter that has not yet been published as far as we know (listed as letter No. 3) written to Liszt by an artist whose figure is well 

known to almost all Liszt-friends from Kriehuber's famous and often republished group picture Une matinéé chez Liszt.1 This picture 
-  well known both in black and white and as a coloured lithography -  was made in Vienna in 1846, and it shows us Liszt playing the 
piano and surrounded by fellow artists. One of them is Heinrich Wilhelm Ernst (1814-1865) with a violin in his hand -  but most of the 
people who look at the picture today would hardly know anything about him.

The other figures are much more famous today, e.g. Hector Berlioz 
and Carl Czerny (the ex-teacher of Liszt) who are standing behind 
the piano, or even the artist who m adethe picture, Joseph 
Kriehuber, one of the most fashionable portrait painters of those 
years, who also included himself in the left hand corner. Ernst, 

however, was a globetrotting violinist who was born in Briinn, and 
who reached an extraordinary high level by hard-working self- 

education after graduating from the conservatory in Vienna. He 
was considered in those years to be the only one among his fellow 
violinists to have successfully learnt and attained the superior 

technique of Paganini, the example and idol of his youth; he even 
added to it a deep feeling and charming cantilena. As Joseph 

Joachim stated: „Ernst was the greatest violinist I  ever heard; he 
towered above all others.’’ He was also a magnificent chamber 

musician, and his simple and easy-going nature and lovable 
personality made him popular also in the circle of his fellow musicians. Ernst made his debut in 1831 in Paris, and then lived there for 
several years; his friendship with Liszt and Berlioz dates back to those years. He played the viola solo -  originally dedicated to 

Paganini -  in Berlioz' Harold en Italie symphony with great success in Brussels (1842), Vienna (1846), Moscow, St. Petersburg and 

Riga (1847), and also in London (1855).2 Berlioz described him in these words: „He is one o f those artists I  love the most, and whose 

talent is the most congenial to m e...”3 Liszt also spoke about Ernst several times and to several people with the same deep affection: „A 

good and honest nature, which is a rare thing among my very honourable and very much honoured co llea g u es„ H e has a noble, gentle 

and sensitive nature”.5 W hat is even more, he liked playing music with him, and, if it was possible, he invited him to participate in 

significant festivals and ceremonies. For example, as a court conductor in Weimar, he invited Ernst to the concert in the Hoftheater on 

March 19th 1849, for the benefit of orphans and widows, where they played together Beethoven's Sonata in A-major (Kreutzer) op. 47.6 

It is also possible (though we cannot prove it by documents) that it was Liszt who suggested Ernst's invitation to the ceremonies 
planned for August 10th-13fll 1845 in connection with the inauguration of the Beethoven Memorial in Bonn, which the violinist 
eventually was unable to accept. The letter we present here is related to this occasion. Ernst was of Moravian origin and he grew up in a 
German language environment; he used French as a language he learnt later, and in some cases his expressions are awkward, he does 
not always pay attention to the right usage of accents. Obviously German was his strongest language, but he always used French in his 

correspondence with Liszt.7 We have published the French text of the letter faithful to the original in the Hungarian version of this 
article, here we give only its English translation.

Kriehuber: Une matinéé chez Liszt (A morning with Liszt, group photograph)
Liszt Ferenc Memorial Museum, Gr. 2.
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Great and dear Maitre!
I  cannot resist the pleasure to sincerely shake your hand on the occasion o f your return to Germany, and to express my best wishes that you 

have brought with you strength and health. Those who know you would never wish you anything else!
The aim o f this letter is also to inform you, as a m em ber o f the Beethoven Memorial committee: I  have answered the committee in regard of 
the invitation I  received from  them; and to repeat to you personally how sorry I  am that I  cannot attend. I  have a sister here, who has been 

seriously ill fo r  a couple o f weeks now, and she finds great comfort in having me around her.
Moreover, I  also need rest and a cure to strengthen my nerves, which are in a lamentable condition.
I  am certain, my dear friend, that you will not condemn me, and would even not condemn me if I  made a confession to you regarding 
memorials, and particularly certain personalities who will attend the inauguration ofBeethoven's.
I  would have been so happy to see you there -  happy to be able to hear your cantata, hear the sublime Concerto ofBeethoven rendered by 

your fingers (the interpreters o f your soul and elevated intelligence), the Concerto that you revealed to me fo r  the first and the last time in 

its fu ll beauty at the academy you organized a couple o f years ago in the Conservatoire de Paris. Perhaps you would even have chosen me 
to be the violinist in the Sonata in A  major, and that would have been one o f the greatest satisfactions in my artist's life. I  must renounce all 
that now, and my only consolation is the idea that you do not doubt me. I  have to reassure myself about all those wrong interpretations that 

might arouse against me, by the unutterable respect I  bear deep in my soul towards Beethoven, the most sublime o f all artists!
Farewell my dear master and friend. On the day when you will play, I  shall be with you in my imagination, I  shall hear Beethoven in you, 
and I  shall celebrate, on my own, and perhaps I  shall not belong to the most unfortunate.
Please receive the expression o f my admiration and deepest affections.

H. W. Ernst

Pest, August f  1845.
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First we should explain the dating of the letter from Pest. Ernst had 
frequent and long stays in Vienna in the early 1840's, and during his 
virtuoso concert tours he twice visited Hungary giving several complete 
series of concerts there. He first appeared in 1840 in the Pester Redout on 
May 19th with great success; he offered the income of his concert to the 

victims of the fire in Baja.8 Then he played four times in the German 

Theatre in Pest (June 4th, 10th, 13th, 17th) .9 He also appeared on the podium in 

Győr on his way back to Vienna on June 27th.10 It is interesting, that the 

name of Ernst is already mentioned together with Liszt in 1840: they are 
described as artists who always think of those in need during their concert 

series.11 E rn st m ade the greatest success with som e o f his own 

compositions, the most outstanding of them was a fantasy he wrote on the 
themes of a Rossini opera (Fantaisie brillanté sur la marche et la romance 

d'Otello de Rossini, op. 11) and his own interpretation of themes that 

Paganini made famous, the Carnaval de Venise, op. 18. These became such 
inevitable pieces of his repertoire, that much later in 1853, Liszt wrote to 

the Princess Wittgenstein with some critical shade: „There is a certain 

resentment among German artists about the fam e o f Ernst. It is a fact that fo r  
15 years now he has been playing always and almost exclusively the Othello 

fantasy and the Carnaval de Venise, which is enough fo r  3-4 years, but not 

fo r  15 .” 12
Ernst's second and much longer stay in Pest, when the letter published 
above was also written, happened in the late spring and summer of 1845. 
He travelled from Vienna to Pest via Pressburg (today Bratislava), where 

he gave a successful concert on May 27th.13 He made a contract with the 
German Theatre in Pest, where he first gave ten concerts of his own, always
after a play or some other programme (May 29*, 31st, June 2°d, 6th, 7th, 10th, 

14th, 17th, 21st, July 26th).14 He also appeared in three other concerts as a performing artist: on June 15th at the charity academy for the 

benefit of the Israelite tradesmen of Pest at the German Theatre,15 on June 25th at an evening by an improvising actor in the small hall of 
the Redoute, and on the 26th in the framework of a “musical-poetry-academy” for the benefit of a painter who had gone blind, at the 

Summer Theatre in Buda (where the finale of Ferenc Erkel's Hunyadi László was also performed by the musicians of the National 

Theatre).16 Although his appearance at the German Theatre on July 26th was announced as a “farewell concert”, Ernst played again in
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the German Theatre in four more occasions in August (11th, 19th, 23 th, 30th); his 

concerts were very well attended.17 The above programme makes it understand
able, why Ernst needed a rest and a cure to strengthen his nerves being in a 
lamentable condition by the beginning of August -  not to mention that his second 

concert series at the German Theatre in Pest was actually at the same time as the 
inauguration ceremony of the Beethoven Memorial in Bonn. The invitation to 

Bonn was not the only one he turned down during his visit to Pest in 1845. The 
board of the Singing School of the Musical Society in Pest-Buda (the predecessor 

of the later National Conservatory of Music) decided at the assembly meeting on 
May 25th 1845 that “the artist Ernst, to be arriving in Pest soon, should be invited on 

behalf o f the Society that as an honorary mem ber thereof, he would be so kind as to 

give a concert to enrich the funds o f the Society.” 18 However, they reported at the 
next board meeting on June 6th: „the artist Ernst has not given any precise answer on 

the occasion o f his honouring on behalf o f the society, and has only declared that being 

in tight obligation with the director o f the Pest Theatre, he cannot make any promises 

o f the time being.” 19 And although the invitation was maintained, there is no sign 
that Ernst would ever have fulfilled it.

I have not managed to find any closer details about the other objections in the letter 
to Liszt (the ill sister in Pest and certain personalities expected to the ceremony in 
Bonn, whom Ernst obviously didn't want to meet). However, it is certain that this 
refusal did not overshadow the friendship between Liszt and Ernst. On March 26th 
1849 Liszt wrote to his friend Franz Kroll, that Ernst had 

spent a week in Weimar, where „he was so kind as to play music in his usual, 
admirable way at the concert o f the orchestra's Pension Fund. Am ong the compositions he has chosen, there was his new Pathetic concerto 

inf#  minor and an extraordinarily piquant and brilliant Caprice on Hungarian melodies (the latter is dedicated to m e.)”20 That caprice 

written for violin and piano was published in Leipzig at Breitkopf & Hártel with the title Airs hongrois variés op. 22, with a dedication 

to Liszt, and it was so successful that later it was included in the Volksausgabe series of the publishing house with the title Ungarische 

M elodien21 In this composition Ernst rearranged János Bihari's Primatial Magyar and the popular song Mariskám.22 Liszt didn't 
remain long in Ernst's debt: he dedicated him his 9tfl Hungarian Rhapsody in 1853 with the subtitle Pesther Carneval. Perhaps he chose 

this rhapsody to dedicate to Ernst as a subtle allusion to one of the most successful works of the violinist, Carnaval de Venise.23 

One of the most beautiful sentences in Ernst's letter is the reference to Liszt performing Beethoven's sublime concerto, when he heard 
it for the first and the last time in its full beauty -  it is no accident that I've chosen the title of this article from that sentence. Ernst 
referred to the recital given by Liszt on April 25th 1841 in the concert hall of the Conservatoire in Paris, for the benefit of the Beethoven 

Memorial in Bonn, then in preparation. He played the solo part from Beethoven's piano
concerto in Eflat major, op. 73. (Emperor Concerto), while the orchestra was conducted ----- --------— ------------- u

by Berlioz.24 The same concerto was scheduled as the closing piece for the concert at the 

Beethoven festival in Bonn on August 12th 1845, with Liszt playing the piano solo and the 
orchestra conducted by Ludwig Spohr. In the first part of the concert Liszt conducted the 

(5th) Symphony in C minor op. 67 and the closing scene of Fidelio. Finally there was no 
violin concerto or violin and piano sonata on the programme of the Bonn festival in 
1845, which ended on August 13th with the performance of Liszt's Beethoven Cantata, 
specially composed for that occasion. Liszt excelled again in performing the Beethoven 

concerto. Henry Chorley, a critic from England, whose coverage is perhaps the most 
detailed report we have about the 3-day festival disturbed by lots of intrigue, wrote the 

following about the performance: “There are players, there are poets; - and as a poet, Listz 

[sic] was possibly never so sublimely or genuinely inspired as in that performance, which 
remains a bright and precious thing in the midst o f all the curiously particoloured 

recollections o f that Beethoven Festival at Bonn.” 15 Soon after the Beethoven ceremony in 
Bonn, Ernst had a good opportunity to make up for his absence from the festival: he
could testify his deep respect for Beethoven, and also play together with Liszt.There were . ..........................

'  r  r  r  i  o  Liszt: 9 Hungarian Rhapsody, dedicated to Ernst
several concerts in the spring of 1846, when Liszt stayed for a longer period in Vienna, -  the i “ page with the score from the Schott

where they both appeared (the famous group picture by Kriebhuber was also made then). -edition with the headline
-  Research Library of Music History LGy 3787, Roll. 9
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Let us recall now just the most important concert in regard of our topic: there was a great Beethoven evening on the eve of the 
anniversary of the composer's death on March 25th at the home of the music publisher Karl Haslinger. Liszt performed the 

Hammerklavier Sonata in B flat major op. 106, and he also played the Kreutzer Sonata in A  major op. 47 with Ernst. At the same 
concert, Ernst was the 1st violinist performing the String quartet No. 2  in e minor op. 59. Heinrich Adami, one of the most authentic 

critics in Vienna, wrote about his performance: „If we admire Mr. Ernst as a great concert player, he appears to us perhaps even greater 

and more captivating in the quartet. This tranquillity and purity, the intimate sound, the Adagio made sublime through the most beautiful 

and noble feeling -  one just doesn't know what to stare and admire the most. Such a performance shows the real artist.” 26 In his older age, 
living in London from 1855, Ernst played music as a member of the Beethoven Society String Quartet with partners like Joseph 

Joachim, Henryk Wieniawski and Alfredo Piatti.27

Finally we should mention the only Ernst composition that we can hear quite frequently nowadays in the performance of the most 
excellent violinists: the transcription of Schubert's song Erlkönig for solo violin. He composed the transcription, which is 

unbelievably demanding in a technical sense, in 1853, and we have good reason to presume that Liszt's particularly difficult 
transcription for solo piano, composed about one and a half decades earlier -  which he often played in his virtuoso concerts -  was 
among the sources of inspiration for Ernst. He may have heard that as well somewhere, sometimes -  experiencing again that Liszt's 

“fingers are the interpreters o f his soul and elevated intelligence...”

Source:

1 Reproduced among others by Ernst Burger: Franz Liszt. Eine Lebenschronik in Bildern und Dokumenten, München: List Verlag, 1986, Nr. 324,163. p. A copy 
is shown, at the permanent exhibition of the Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre, in the entrance room.

2 The source of the biographic data is the entry “Ernst” written by Boris Schwarz, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, London 
etc.: Macmillan, 2001, vol 8 ,306.p.

3 „C'est un des artistes que j'aime le mieux et dönt le talent m'est le plus sympathique.” Letter to Morris Barnett, Paris, April 28*111849. Berlioz: Correspondence 
générale, Paris: Flammarion 1972-2003, Vol. Ill, Nr. 1260, 628.p.
„C'est une bonne et honnéte nature, chose rare parmi mes trés honorables et trés honorés collégues”. Letter to Princess Carolyne von Sayn-Wittgenstein, Jassy, 
May 1847. La Mara: Franz Liszt's Briefe, Leipzig: Breitkopf & Hártel, 1893-1905, Vol. IV, Nr. 9.
„C'est une noble, douce et délicate nature que la sienne...” Letter to Franz Kroll, Weimar, March 26th 1849, La Mara: Franz Liszt's Briefe, Vol. I, Nr. 41, 53. p. 
La Mara dated the letter erroneously for 1845.

6 Huschke, Wolfram: Die Musik im klassischen und nachklassischen Weimar 1756-1861, Weimar: Böhlau, 1982,102.p.
7 Ernst's published letters to Liszt: La Mara: Briefe hervorrragender Zeitgenossen an Franz Liszt, Vol. I. Lepizig: Breitkopf 8c Hártel, 1895, Nr. 17 ,36 ,86,87,202.
8 Vereinigte Ofner-Pester Zeitung, May 17th and 24th 1840. This and other data from newspapers is taken from the card catalogue prepared in the Institute for 

Musicology of the Hungarian Academy of Sciences, managed by Dezső Legány.
9 Hedvig Belitska-Scholtz -  Olga Somorjai: Das Deutsche Theater in Pest und Ofen 1770-1850, Budapest: Argumentum, [1995], Vol. II., p. 1238.
10 Vereinigte Ofner-Pester Zeitung, June 27th 1840.
11 Neue Zeitschriftfür Musik (Leipzig), January 4111841.
12 „II y a assez de reaction parmi les artistes allemands contre la reputation d'Ernst. Le fait est que depuis 15 ans, il joue constamment la Fantaisie d'Othello et le 

Camavál de Venise, ce qui suliit bien á 3 ou 4 ans, mais non pás á 15.” La Mara: Franz Liszt's Briefe, Vol. IV, Nr. 134,177-178. p. Dating: Baden, Sept 24th 1853.
13 Wiener Allgemeine Musikzeitung, May 31“ 1845.
14 Data from Belitska-Scholz -  Somorjai, based upon playbills and theatre pocket manuals. According to the June 26th issue of Wiener Allgemeine Musikzeitung 

the 4th concert for Ernst's own benefit t was not on June 6th but on the 5th.
15 Wiener Allgemeine Musikzeitung, June 24th 1845.
16 Data from a playbill in the Collection of Theatre History at the Széchényi National Library
17 Wiener Allgemeine Musikzeitung, Aug 28th 1845.
18 Minutes (manuscript), a deposit in the Research Library of Music History at the Liszt Ferenc University of Music, call number: M 55056, 750. p. An extract in 

print: Lujza Tari -  Mónika Iványi-Papp -  Márta Sz. Farkas -  Emőke Solymosi Tari -  Klára Gulyásné Somogyi: A Nemzeti Zenede, Budapest: Budapest Teacher 
Training-college of the Liszt Ferenc University of Music, 2005, p. 81.

19 Minutes 753-754. p., print, p. 81.
20 „ .. .il a eu la complaisance de jouer, á son ordinaire et admirable maniére, au Concert du Pensions-Fonds de l'orchestre. Les morceaux qu'il avait choisis, étaient 

son nouveau Concerto pathétique (en fa# mineur) et un Caprice extrémement piquant et brillant sur des Mélodies hongroises. (Ce dernier morceau m'est 
dédié.)” La Mara: Franz Liszt's Briefe, Vol. I, Nr. 41, p. 53.

21 A copy is preserved in the Library of the Liszt Ferenc University of Music with the call number Z 1779.
22 The source of the identification of the themes: Bence Szabolcsi - Aladár Tóth: Zenei Lexikon, rev. new edition, edited by Dénes Bartha, Margit Tóth, Budapest: 

Zeneműkiadó, 1965, Vol. 1., p. 578.
23 The first version, published with the title Pester Carneval in 1848 by Haslinger in Vienna, does not yet include the dedication, which appears in the revised 

final version, published by Schott (Mainz) in 1853, with the main title IX. Rhapsodie hongroise.
24 Serge Gut: Franz Liszt, Sinzig: Studio Verlag, 2009, p. 723.
25 Chorley, Henry F[othergill]: Modem German music. Recollections and criticisms. Vol. 2. London: Smith, Elder and Co., 1854, p. 290.
26 The partners of Ernst were Karl Holz, Zách and Grófi. The review was published in Wiener Allgemeine Theaterzeitung on March 27th 1846. Cited by Dezső 

Legány: Franz Liszt. Unbekannte Press und Briefe aus Wien 1822-1886, Wien-Köln-Graz: Böhlau, 1984, Nr. 47, p. 100.
Entry by Boris Schwarz, see note 2.
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