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2021-ben a hazai és nemzetközi zenei élet Cziffra György világhírű zongoraművész emléke előtt tiszteleg, akinek születése 

100. évfordulója alkalmából a 2021. február – 2022. május közötti időszakot Magyarország Kormánya Cziffra György-

Emlékévvé nyilvánította, az UNESCO pedig felvette a közösen ünnepelt évfordulók sorába.  

Cziffra szellemisége a szabadság, a szárnyalás, a határok – szószerinti és átvitt értelmű – átlépéséből táplálkozott. A 

virtuozitás, a spontaneitás, a műfaji határok elmosása, a nyitottság jellemezte előadói egyéniségét. A zenéhez való újszerű 

viszonyát részben roma származásának, részben személyiségének köszönhette. A zenélést szórakoztatásnak fogta fel, 

amelynek nem csak mélynek és tartalmasnak, hanem izgalmasnak, vibrálónak, sziporkázónak, örömtelinek kell lennie. 

Cziffra missziója a zenei élmény közvetítése. Legfontosabb öröksége talán éppen ez a professzionális könnyedség, a műfajok 

közti átjárás legitimációja, szépségeinek megmutatása, a zene örömszerzésének mindenek felettisége lett. Ezt idézi fel évről 

évre a nevével fémjelzett fesztivál, és erre emlékezünk születésének közelgő 100. évfordulóján is. 

Az Emlékév célja, hogy bemutassa és tovább éltesse a világhírű zongoraművész életének és munkásságának szellemi és 

művészi örökségét ma is aktuális üzenetein keresztül: a magyar és európai identitást, amelyek kölcsönösen táplálják egymást. 

Visszahozza a koncerttermekbe a romantikus zongorajáték hagyományát, valamint felhívja a figyelmet az improvizáció 

tradíciójának fontosságára, továbbá kiemelt figyelmet fordít a fiatal művészek támogatására.  

Az Emlékév programjaiban hallhatók lesznek legendás előadók, akik a pillanat művészetének nagymesterei, fókuszba 

kerülnek a fiatalok, ünnepeljük az improvizációt, valamint teret engedünk a műfajok találkozásának. És mi más kötné össze 

mindezeket, mint a zongora. 
 

Az Emlékévet hagyományszerűen a Cziffra Fesztivál nyitja februárban budapesti koncertjeivel, majd ezt követően az egész 

év során folytatódnak a programok további 13 vidéki városban, 15 országban, összesen több mint 100 eseménnyel. A 

Cziffra100 programsorozat a legjelentősebb magyar és nemzetközi kulturális szervezetek és intézmények összefogásával 

valósul meg, az eseményeknek a klasszikus zenei élet legfontosabb koncerttermei adnak otthont, többek között a Müpa 

Budapest, a Zeneakadémia, a New York-Lincoln Center, a London-Covent Garden, a Genf-Victoria Hall, a Párizs-Radio 

France. A programban olyan világhírű művészek szerepelnek, mint Boris Berezovsky, Martha Argerich, Denis Matsuev, 

Mischa Maisky, Mikko Franck, az Orchestre de la Suisse Romande, vagy az Orchestre Philharmonique de Radio France, akik 

Eötvös Péter zongoraversenyét mutatják be a Müpában és Párizsban. A világhírű zeneszerző Cziffra György tiszteletére 

komponálja első zongoraversenyét Cziffra Psodia néven, melyet Balázs Jánosnak dedikál. 

„Cziffra György élete példaként szolgálhat, hogy a legmélyebbről, a történelem számtalan buktatóján keresztül is ki-

tartással, tehetséggel és hittel el lehet jutni a csúcsra. Korát messze megelőző, nyitott művészetszemlélete a 21. század-

ban még aktuálisabb, mint valaha: klasszikus zongoraművészként páratlanul improvizált és kalandozott más stílusok 

felé, alapítványán keresztül nem csak zenészeket, hanem képző- és iparművészeket is előszeretettel támogatott. Élet-

útja során magyarsága európaiságában teljesedett ki, világjáró művészként, francia állampolgárként is büszke volt szár-

mazására.”  (Balázs János zongoraművész)  
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Balázs János zongoraművész pályája kezdetétől nagy figyelmet szentel Cziffra György emlékének ápolására. 2016-ban a 

MOMKult együttműködésével megalapította a Cziffra György Fesztivált, amely a klasszikus zenei koncertek mellett számos 

más műfajt és művészeti ágat mutatott be neves művészek részvételével, felvállalva fiatal tehetségek támogatását 

mesterkurzusokon és a Cziffra Fesztivál rangos díjain keresztül. Az eseménysorozat az elmúlt években beírta magát a 

legkedveltebb hazai fesztiválok közé. Az Emlékév is ezen erős szakmai pillérekre alapozva építkezik tovább.  

A Liszt Ferenc Társaság közreműködésével Szegeden, Pécsett, Sopronban, Kőszegen  tudományos előadásokkal, gyermekek-

nek szóló programokkal, és komolyzenei koncertekkel emlékeznek meg a világhírű zongoraművészről. 

A Cziffra 100 első eseményeire már kaphatók a jegyek a cziffra100.com weboldalon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Georges Cziffra Festival was founded in Hungary in 2016 by the pianist János Balázs, artistic director. The Festival was 

established to commemorate the world-famous Hungarian pianist Georges Cziffra in his homeland. Held each year, the 

event hosts the world’s best-known artists – among others Evgeny Kissin, Pierre-Laurent Aimard, José Cura, Vadim Repin, 

Tamás Vásáry, Gwendolyn Masin, and Darko Brlek – in Hungary. 

The Georges Cziffra Memorial Year held in 2021, which will celebrate the 100th anniversary of the birth of legendary pianist 

Georges Cziffra, was included in the List of Anniversaries Recommended by the Executive Board of UNESCO.  

Cziffra was considered the most authentic interpreter of Liszt’s works in the 20th century. Cziffra's spirituality was fueled by 

freedom, soaring, crossing borders, literally and figuratively. His performing personality was characterized by virtuosity, 

spontaneity, blurring of genre boundaries, and openness. His novel relationship to music was partly due to his Roma origin, 

and partly due to his personality. He perceived the music as entertainment that should be not only deep and meaningful, 

but exciting, vibrant, sparkling, joyful as well. Cziffra’s mission is to convey the musical experience. Perhaps his most 

important legacy was this professional lightness, the legitimacy of the transition between genres, the showing of their 

beauties, and the supremacy of the pleasure of music. This is evoked year after year by the festival marked by his name, and 

this is what we recall on the upcoming 100th anniversary of his birth. 

In 2021 the international music scene is to pay tribute to the memory of the world-famous pianist with the Cziffra100 

program series. The memorial year is to open with the Cziffra Festival in February with its concerts in Budapest, after which 

programs are to continue throughout the year with a total of more than 100 events. 

Concerts in honour of the Master are offered in Hungary as well as in the most significant cities of the music world: Paris – 

Radio France, New York – Lincoln Center, Moscow – Tchaikovsky Conservatory, Geneva – Victoria Hall, London – Covent 

Garden, Nizza – Opera, Prague – Smetana Hall. 

Péter Eötvös, one of the most acclaimed composers of our time, composes his first piano concerto in honour of Cziffra, the 

premiére of which will be held in Müpa Budapest on Cziffra’s 100th birthday, with the contribution of l’Orchestre 

Philharmonique de Radio France, and János Balázs, under the baton of Mikko Franck.  

The Ferenc Liszt Society also participates in organising the cultural events and concerts in several cities in Hungary. 
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A Liszt Társaság dokumentumai alapján összeállította Rozsnyay Judit

 

A Liszt Ferenc Társaság 1973-as újjászületése óta 48 év telt el. Ez a közel fél évszázad megszámlálhatatlan fontos eseményt 

foglal magában, és ma már történelemnek tekinthető. Sajnos, az alapítók közül már alig él néhány személy, így a régvolt 

eseményeket jórészt csak rekonstruálni tudjuk. Erre pedig nagy szükség van, hogy ne merüljenek el a feledés homályába a 

Liszt Ferenc Társaság szép, munkás évtizedei. Ezért határozta el a vezetőség, hogy – nem kronológiai sorrendben – egyes, 

fontos évfordulókhoz köthető időszakokról megkísérelünk áttekintést adni. 

Az 1986-os évet két okból is ki kell emelni: egyrészt, mert abban az évben emlékezett meg a Liszt Társaság – és az egész 

ország-világ – Liszt Ferenc születésének 175. és halálának 100. évfordulójáról, másrészt mert befejeződött a Régi 

Zeneakadémia épületének rekonstrukciója. Ez az épület, amelyből 1907-ben elköltözött a Zeneakadémia, és utána számtalan 

különféle intézménynek adott helyet, az 1980-as évek elején ismét a Zeneakadémia (Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola) 

fennhatósága alá került, amely igyekezett a sok átalakítás után nagyjából visszaállítani az eredeti állapotot, hogy Liszt 

egykori lakásában állandó Liszt-múzeumot nyithasson, és új helyiségeket nyerjen az oktatás és a kutatás számára. A  Liszt 

Ferenc Társaság az akkori Fővárosi Tanács jóvoltából a korábbi szűkös elhelyezés után a Régi Zeneakadémia II. emeletén 

tágas irodákat kapott, amelyek alkalmasak voltak mindennemű kapcsolattartásra, vendégfogadásra.  

A jubileumi év előkészületei már 1985-ben elkezdődtek. Az 1985. december 16-i elnökségi ülés jegyzőkönyvének tanúsága 

szerint a teljes elnökség jelen volt az elkövetkező év teendőinek megbeszélésén.  

Az elnökség tagjai: 

Kiss Kálmán elnök (a Magyar Rádió elnöke) 

ifj.Bartók Béla társ-elnök 

Trautmann Rezső társ-elnök (az Elnöki Tanács helyettes elnöke) 

Forrai Miklós főtitkár  

Achátz Imre 

Eősze László 

Farkasinszky Lajos (a Fővárosi Tanács elnökhelyettese) 

Kárpáti János 

Legány Dezső 

Lukin Lászó 

Simó Jenő 

 

A Liszt Ferenc Társaság elnöke, egyik társ-elnöke és egy további elnökségi tagja az akkori magyar politikai élet fontos 

szereplője volt, míg az elnökség többi tagja kiváló zenetörténész, zenepedagógus, a főtitkár Forrai Miklós pedig emellett a 

Budapesti Kórus korábbi karnagya is. Ifjabb Bartók Béla társ-elnök aktív részvétele az elnökség munkájában jelentősen 

növelte a Társaság tekintélyét. 

Az elnökség nagy gonddal készítette elő a következő év ünnepi programját, mind a fővárosi, mind a vidéki tagozatok 

(Főiskolai csoport, Budapesti Kórus-csoport, Szekszárd, Sopron, Pécs, Kalocsa) esetében, valamint a külföldi Liszt-társasá-

gokkal tervezett rendezvényeket illetően, összhangban az országos Liszt-ünnepségekkel. 

Az 1985-ös év végére már elkészült a „Liszt Ferenc életútja” című hangosított dia-sorozat, amely Achátz Imre, Lukin László 

és Forrai Miklós közös munkája: orsós hangszalag, 30 db színes dia, kísérőfüzet mappában magyar, angol és német, francia és 

orosz nyelven. A dia-sorozatot a nagyközönség a Népköztársaság útja (ma Andrássy út) 12. szám alatti Tanért üzletben 489 

Ft-ért (!) vásárolhatta meg. A hangszalagon Liszt Ferenc műveinek részletei hallhatók élete egy-egy szakaszának ismertetése 

mellett. 
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Ebbe az országos tervbe illeszkedik szervesen a Liszt Társaság összes programja is.  

I. Budapest 

Előadások, hangversenyek, vetítések 

A Zeneakadémia Kupolatermében: 

Január 24.  Ujfalussy József: „Prológus” a Zeneművészeti Főiskola három növendékének közreműködésével 

Február 28.  Daróci Bárdos Tamás: „Liszt magyar rapszódiái X-XI.” 

Március 21.  Maurice Hinson, zenetörténész (USA): „Liszt, mint a Beethoven szonáták közreadója”  

          (Az előadást lapunk 37. számában teljes egészében közöltük.) 

Április 18.   Lukin László: „Liszt és Róma” 

Május 16.  Földes Imre: „Liszt képeskönyv: A bölcsőtől a sírig.” 

A Régi Zeneakadémia Liszt Ferenc Kamaratermében: 

Szeptember 26.  Bayreuth – Ünnepi Liszt-nyarunk: Esztergom – Liszt nyomában a dél-Duna mentén (diavetítéssel) 

November 14.  Jubileumi Liszt-versenyek Európában: Lucca – Utrecht – Budapest 

December 19.  „Liszt és Weimar” (magyar –NDK film) 

A Zeneakadémia Nagytermében: 

Október 21. Ünnepi hangverseny és a Nemzetközi Liszt Hanglemez 

díj kiosztása Liszt születésének 175. évfordulóján. Beszédet mondott 

Köpeczi Béla miniszter, a díjakat átadta  Kiss Kálmán (a TV és a 

Rádió egyenes közvetítésével). Az Állami Hangversenyzenekart 

vezényelte Doráti Antal, Kocsis Zoltán zongorázott.  

Liszt magyar szemmel – XLII. szám – 2020. december  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 42 – December 2020 

Doráti Antal vezényel 1986. október 21-én 

Antal Doráti conducting on 21st October 1986 

Liszt Ferenc életútja:  

hangosított diafilm-sorozat 

The life path of Ferenc Liszt 

slide film series with sound 
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A Vigadó épületében: 

Január 22.  A Budapesti Kórus csoport rendezésében: Lukin László: „Ave Maria évszázadokon át” 

A Zeneakadémia X. termében: 

Március 12.  Az Ausztrál Nagykövetséggel közös rendezésben Sonya Hanke zongoraművésznő hangversenye 
  Liszt: Öt magyar népdal, Két magyar rapszódia, Hexameron – Variációk egy Liszt témára a South Pacific  
  Liszt Society által felkért hat zeneszerzőnek az ünnepi évre komponált műveiből (ősbemutató) 

Június 20.  „Liszt életútja” hangosított Liszt-diasorozat bemutatása  

Emellett megjelent az 1986-os Liszt-év albuma és programja az akkori Művelődési Minisztérium Zenei osztályának 
gondozásában, magyar, angol és német nyelven. Összeállította Albert István.  

A kiadvány eljutott valamennyi magyar és külföldi Liszt-társasági tag, Liszt-szakember és Liszt-barát részére.    

Már 1985-ben, az előkészítő tárgyalásokon   megvitatták a Liszt Társaság 1986. évi hangversenyeinek menetrendjét, a vidéki 
csoportok munkáját, a „Liszt nyomában” tervezett utazást Bayreuth-ba, a Cziffra György Alapítvány által jutalmazandó 
személyeket, külföldi partnerek meghívását. 

A Liszt Ferenc Társaság tevékenysége szorosan beilleszkedett az országos Liszt-év terveibe. Az Országos Liszt-év védnöksége 
főként a kor jelentős, politikai és kormányzati személyiségeiből állt: 

Trautmann Rezső, az elnöki tanács helyettes elnöke 
ifj. Bartók Béla 
Bényi József külügyminiszter-helyettes 
Farkasinszky Lajos, a Fővárosi Tanács elnökhelyettese 
Kiss Kálmán, a Magyar Rádió elnöke 
Köpeczi Béla, művelődési miniszter 
Láng István, a Magyar Zeneművészek Szövetségének főtitkára 
Ujfalussy József, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola rektora, a MTA alelnöke 
Forrai Miklós, a Liszt Ferenc Társaság főtitkára 
 
Ezek a személyek – pozíciójukat és befolyásukat is tekintve – nagy mértékben garanciát jelentettek arra, hogy az évfordulót 
állami segítséggel és részvétellel, magas színvonalon és a tervek maradéktalan megvalósításával lehessen megünnepelni. 

A Programismertető Ujfalussy József rektor bevezető gondolataival 
kezdődik. Ebből néhány részlet: „Azok a nagy muzsikusok, akik a múlt 
század tízes éveinek elején születtek, mint Chopin, Schumann, Liszt, 
Verdi, Wagner, egész századunk fejlődését meghatározták. De a jövő, 
különösen a mi századunk a legtöbb útmutatást, ösztönzést közülük 
Liszt Ferenctől örökölte. […] Jövőbe mutató zeneszerzői ösztönzése 
közvetlenül és közvetve, tudva vagy nem tudva a mai napig átsugárzik 
zenei alkotóművészetünkre. Bartók Béla zeneszerzői szemléletének, 
ars poetikájának, stilusának Liszttől inspirált jegyeit jól ismerjük.” 
„A Zeneakadémiából lett Zeneművészeti Főiskola legméltóbban azzal 
ünnepli az évfordulót, hogy eredeti hivatása szerint helyreállítva adja 
át rendeltetésének a Zeneakadémia régi épületét, ahol egykor Liszt 
Ferenc lakott és működött. Ott alakítja ki és avatja fel a nagy muzsikus 
emlékeit őrző és bemutató múzeumot.” 

A Programtervezet részletesen ismerteti a központi rendezvényeket,  
a szervező intézményeket. Közli például a márciusi Budapesti Tavaszi 
Fesztivál hangversenyműsorát, amely – többek között Ránki Dezső, 
Jandó Jenő, Joó Árpád, a Budapesti Filharmóniai Társaság és a 
Szombathelyi Filharmonikusok közreműködésével – Liszt alkotói 
életművének sok színét és művét fogja bemutatni; az őszi Budapesti 
Zenei Hetek programját, középpontjában a születésnapi díszhang-
versennyel, amelyet Doráti Antal vezényel; a Liszt Társaságok 
Nemzetközi Találkozóját és más eseményeket. 
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A Liszt Ferenc társaság jubileumi kiadványa 

The jubilee publication of the Ferenc Liszt Society 
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11. Liszt Ferenc Nemzetköz Hanglemez Nagydíj 

1986. április 30-ig, a szokásos módon a Gramophon c. angol zenei szaklapban meghirdetett verseny határidejére 7 országból, 

16 lemezcég összesen 31 lemezzel nevezett be. Ebből 21 zongora, 2 zenekari, 4 vokális és 4 orgona előadás. (1986-ban 

természetesen még nem volt CD, LP lemezek voltak forgalomban. A lemezekből az értékelés után minden esetben 1-1 

példány gazdagítja a Magyar Rádió és a Liszt Ferenc Zeneakadémia fonotékáját is, ez utóbbi helyen meghallgathatók, illetve 

kölcsönözhetők.) Az elbíráláshoz természetesen nagy létszámú zsűri állt fel hat négy-négy fős csoportban. A zsűri tagjai 

között volt többek között: Tátrai Vilmos és Papp Márta a zenekari művek, Varasdy Emmi és Barlay Zsuzsa a vokális művek, 

Sulyok Imre és Peskó György az orgona, Tusa Erzsébet, Erkel Tibor,Lantos István, Kovács János, Solymos Péter, Batta 

András, Némethy Attila a zongoraművek elbírálásában. Mint látható, a zsűri kiválasztásában az akkori zeneművész 

társadalom nagynevű művészei mellett az akkor pályakezdő fiatalok is feladatot vállaltak. 

A zsűri elnöke – az 1975-ben alapított Grand Prix kezdete óta – Lukács Miklós Kossuth-díjas karmester, a Magyar Állami 

Operaház igazgatója, titkára Meixner Mihály, a Magyar Rádió komolyzenei műsorainak főmunkatársa volt. A zsűri 1986. 

június 23-i tanácskozásán hozott döntést a Nagydíj odaítéléséről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Három lemez, illetve művész kapta az elismerést, mindhárom díjazott zongora kategóriában nyert: 

- Simon Barere 1934-36 között készült felvételei,  APR kiadó (lásd 14. oldal) 

- Jorge Bolet, DECCA lemezkiadó  

- André Watts, EMI lemezkiadó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A díjakat – mint már említettük – 1986. október 21-én adták át ünnepélyes keretek között a Liszt Ferenc 175. születés-

napjára rendezett emlékhangverseny keretében a Zeneakadémia Nagytermében. 

Lukács  Miklós karmester A zsűri aláírásai 
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Cziffra György Alapítvány 

Liszt műveinek, főként rapszódiáinak egyik egyedülálló előadója, Cziffra György az 1970-80-as években többször is 

Magyarországra látogatott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugyanígy a Liszt Ferenc Társaság is több alkalommal felkereste a művészt Senlis-ban. Egyik látogatása során Cziffra a Liszt 

Ferenc Társaságnál is Alapítványt hozott létre, az okmány szerinti cél „a magyar zenei életben, valamint Liszttel kapcsolatos 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok jutalmazása.” Az Alapítványt 1982-ben hozta létre a művész. 1983-ban elsőként a 

fiatal Jandó Jenő zongoraművész nyert támogatást, míg 1986-ban Legány Dezső zenetörténész részesült az elismerésben 

munkásságáért, mint „az arra legméltóbb személy” (többek között könyvei: Liszt Ferenc Magyarországon 1968-1973 és  

1974-1886 alapján). A díjat Cziffra György személyesen adta át a Budapesti Tavaszi Fesztivál alkalmával adott 1986. március 

20-i hangversenyén, a Vigadó Nagytermében. 

Új Liszt-szobor avatása: 

A Zeneakadémia épületétől alig 50 méterre, a Liszt Ferenc téren Marton László Liszt Ferenc szobrának ünnepélyes avatása 

1986. október 22-én, Liszt Ferenc 175. születésnapján történt meg. A szoboravatón természetesen jelen volt a Liszt Ferenc 

Társaság teljes vezetősége is. 
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A Liszt Ferenc Társaság új székhelye: 

1984-ben kezdődött meg az Andrássy úti (hajdan Sugár út, később többek között Népköztársaság útja) épület rekonstrukciója, 

hogy ismét a zene céljait szolgálhassa. Az előző 80 évben különféle intézmények, cégek „lakták”. Gondos tervezés és kivitelezés 

nyomán elkészült a Régi Zeneakadémia, amelyet azután 1986. szeptember 20-án ünnepélyes keretek között birtokba vehetett a 

Zeneakadémia és az újonnan kialakított Liszt Ferenc Emlékmúzeum. 

A Régi Zeneakadémia elnevezése körül – a jegyzőkönyvek tanúsága szerint – volt némi vita. Ez az épület, amely egykor Liszt 

Ferenc és Erkel Ferenc lakóhelye is volt, ismét a ZENE birodalma lett, egyúttal emléket állított Liszt Ferenc életének, és 

befogadója lett a Liszt Ferenc Társaságnak is. 1986. júliusában méltó elhelyezést kapott a Liszt Ferenc Társaság Titkársága a  

II. emeleten, mégpedig azokban a szobákban, ahol hajdan Erkel Ferenc lakott. (Sajnos jelenleg már nem a II. emeleti tágas 

termekben, hanem a földszinten van a Társaság székhelye.) A régi-új épület I. emeleti hangversenyterme a szeptemberi 

megnyitástól kezdve állandó helyszíne lett a Társaság rendszeres hangversenyeinek is –és ez a jelenben is így van. 

Az eseményekben gazdag év bőséges ismertetést igényel, ezért a Régi Zeneakadémia ünnepélyes megnyitását, a Liszt Társaság 

„Liszt nyomában” kirándulásának leírását és a „vidék” megvalósult programjait  jelen írás második részében fogjuk folytatni. 

 
CHAPTERS FROM THE LIFE OF THE LISZT FERENC SOCIETY – 1986 (Part 1.)  

Compiled by Judit Rozsnyay upon the Liszt Society’s documents  
 

Dear Readers, 

48 years have passed since the rebirth of the Liszt Ferenc Society in 1973. This nearly half a century comprehends countless 

important events and now can be considered as history. Unfortunately, hardly anyone is alive from among the founders 

anymore, so for the most part we can only reconstruct the early events. However, it is very important that the beautiful, 

hard-working early decades of the Liszt Ferenc Society do not fall into oblivion. Therefore, the Board has decided to try and 

provide overviews about certain periods, not in a chronological order, which can be linked to important anniversaries.  

The year 1986 should be highlighted even for two reasons: on the one hand, because that was the year when the Liszt 

Society - and the whole country and the world – commemorated the 175th anniversary of Ferenc Liszt’s birth and the 100th 

anniversary of his death, and on the other hand, because the reconstruction of the Old Music Academy had been completed. 

This building, which the Academy of Music had left in 1907 - and after that it had housed numerous different institutions – 

returned under the authority of the Academy of Music (Liszt Ferenc College of Musical Arts) in the early 1980’s. The 

Academy then tried to restore the original state of the building after the numerous alterations, in order to be able to open a 

permanent Liszt Museum in Liszt's former apartment, and also to gain new premises for education and research purposes. 

The Liszt Ferenc Society, as a courtesy of the then Metropolitan Council, received spacious office rooms, after the previous 

scarce circumstances, on the 2nd floor of the Old Music Academy, which were suitable for all kinds of keeping contacts and 

hospitality.  

Preparations for the jubilee year began as early as 1985. According to the minutes of the board meeting of December 16 th 

1985, the entire Board was present at the discussion on the next year's activities. Members of the Board were: 

 

Chairman Kálmán Kiss (Chairman of the Hungarian Radio) 

Béla Bartók Jr., Co-chair 

Rezső Trautmann, Co-chair (Vice President of the Presidential Council of Hungary)  

Miklós Forrai, General Secretary  

Imre Achátz 

László Eősze 

Lajos Farkasinszky (Vice President of the Budapest Metropolitan Council) 

János Kárpáti 

Dezső Legány 

László Lukin 

Jenő Simó 
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The Chairman, one of the Co-chairs and another member of the Board of the Liszt Ferenc Society were prominent 

personalities in Hungarian political life at the time, while the other board members were excellent music historians and 

music teachers, and Miklós Forrai, the General Secretary was also the former conductor of the Budapest Choir. The active 

participation of Co-chair Béla Bartók Jr. in the Board’s work significantly increased the prestige of the Society. 

The Board prepared the programme for next year's celebrations with great care, both in case of the Budapest and the 

countryside branches (College Branch, Budapest Choir Branch, regional branches in Szekszárd, Sopron, Pécs and Kalocsa) 

and also for the events planned with Liszt societies in other countries, all in accordance with the national Liszt celebrations.  

By the end of the year 1985, the slide film series with sound “The Life Path of Ferenc Liszt” had been completed, which was 

a joint work by Imre Achátz, László Lukin and Miklós Forrai: reel audio tape, 30 colour slides, accompanying booklet in a 

folder in Hungarian, English, German, French and Russian. The slide film series was available for the general public for 489 

HUF (!) in the Tanért shop at 12 Népköztársaság street (today Andrássy street). The audio tapes featured extracts from 

Ferenc Liszt’s works, along with information about the stages of his life. 

In addition, the 1986 Liszt Year album was released under the auspices of the Music Department of the then Ministry of 

Culture, in Hungarian, English and German, compiled by István Albert. The publication was delivered to all Hungarian and 

foreign Liszt Society members, Liszt researchers and Liszt-friends. 

As early as 1985, during the preparatory discussions, the schedule of the Liszt Society's 1986 concerts, the work of the 

countryside branches, the planned trip to Bayreuth “in the footsteps of Liszt", the persons to be rewarded by the György 

Cziffra Foundation, and the invitation of foreign partners were all discussed. 

The activities of the Liszt Ferenc Society were closely integrated into the plans of the national Liszt Year. The Patronage 

Board of the National Liszt Year consisted mainly of significant political and governmental personalities of the age: 

 

Rezső Trautmann, Vice President of the Presidential Council of Hungary 

Béla Bartók Jr.  

József Bényi, Deputy Minister of Foreign Affairs 

Lajos Farkasinszky, Vice President of the Budapest Metropolitan Council 

Kálmán Kiss, Chairman of the Hungarian Radio 

Béla Köpeczi, Minister of Culture 

István Láng, General Secretary of the Hungarian Association of Musicians   

József Ujfalussy, Rector of the Music Academy and Vice President of the Hungarian Academy of Sciences (MTA)  

Miklós Forrai, General Secretary of the Liszt Ferenc Society 

 

These personalities, both in terms of their positions and influence, were the main guarantee that the anniversary would be 

celebrated with the assistance and participation of the state, at a high standard and with the full implementation of the 

original plans. 

The Program Guide begins with the introductory thoughts by Rector József Ujfalussy. Here are a few excerpts from the 

Guide: “The great musicians, who were born at the beginning of the second decade in the past century, such as Chopin, 

Schumann, Liszt, Verdi, Wagner, would determine the development of their entire century. But the future, and especially 

our century, has inherited most of the guidance and inspiration from Ferenc Liszt among them. […] His inspiration towards 

the future as a composer, directly and indirectly, knowingly or unknowingly, radiates to our musical life even today. We are 

all well aware of the features of Béla Bartók's composer's approach, ars poetica and style, inspired by Liszt." 

“The College of Musical Arts, which has developed from the Music Academy, celebrates the anniversary in the most 

appropriate way by restoring the old building of the Academy, where Ferenc Liszt once lived and worked, to its original 

vocation. Therefore the College establishes and inaugurates the museum that preserves and presents the memories of the 

great musician.” 
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The Program Draft describes in detail the central events and the organizing institutions. It publishes, for example, the 

concert programme of the Budapest Spring Festival in March, which will present many of the colours and works of Liszt's 

creative oeuvre with the participation of, among others, Dezső Ránki, Jenő Jandó, Árpád Joó, the Budapest Philharmonic 

Society and the Szombathely Philharmonic Orchestra; the programme of the Budapest Music Weeks in the autumn, with 

the festive birthday concert, conducted by Antal Doráti, in its focus; the International Meeting of Liszt Societies and other 

events. 

All the programmes of the Liszt Society are also integrated in this national agenda. 

 

I. Budapest 

Lectures, concerts, screenings and slideshows 

In the Dome Hall of the Music Academy 

January 24th  József Ujfalussy: “Prologue” with the participation of 3 students of the College of Musical Arts 

February 28th  Tamás Daróci Bárdos: “Hungarian Rhapsodies No. 10 and 11 by Liszt” 

March 21st  Maurice Hinson, music historian USA): “Liszt as the publisher of Beethoven’s sonatas” 

 (The lecture was published in Nr. 37 of our journal) 

April 18th  László Lukin: “Liszt and Rome” 

May 16th  Imre Földes: “Liszt Picture Book: From the Cradle to the Grave” 

 

In the Liszt Ferenc Chamber Hall at the Old Music Academy 

September 26th  Bayreuth – Our Festive Liszt-summer: Esztergom – In the footsteps of Liszt along the Southern Danube  

 (with slideshow) 

November 14th  Jubilee Liszt-competitions in Europe: Lucca – Utrecht – Budapest 

December 19th  “Liszt and Weimar” (a film in Hungarian-GDR co-production) 

In the Great Hall  of the Music Academy 

October 21st Festive concert and award-giving ceremony of the Liszt International Grand Prix du Disque on the 175th 

anniversary of Liszt’s birthday. Minister of Culture Béla Köpeczi held a speech and Kálmán Kiss gave out the awards (with a 

live coverage in TV and Radio). The National Philharmonic Orchestra was conducted by Antal Doráti, and Zoltán Kocsis 
was playing piano. 

A Liszt Év országos programja 

The National Program of the  

Liszt Year 
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In the building of Vigadó (Redout): 

January 22nd László Lukin: “Ave Maria throughout the centuries”, presented by the Budapest Choir Group 

In the X. Hall of the Music Academy 

March 12th  A concert by pianist Sonya Hanke in a joint presentation with the Embassy of Australia: 

  Liszt: Five Hungarian Songs, Two Hungarian Rhapsodies, Hexameron – Variations to a Liszt-theme, from the 

  works composed for the festive year by six musicians invited by the South Pacific Liszt Society  

  (world première) 

June 20th  Presentation of the slide film series with sound “The Life Path of Ferenc Liszt” 

 

11th Liszt Ferenc International Grand Prix du Disque 

Until the April 30th 1986 deadline, 16 record companies from 7 countries entered the competition with a total of 31 

recordings. The contest had been announced, as usually, in the British music review Gramophon. Among the recordings 

there were 21 piano performances, as well as 2 orchestral, 4 vocal and 4 organ performances. (In 1986, of course, there were 

not yet CDs on the market, so the word “recording” refers to LPs. After the evaluation process, 1 copy of each of the 

recordings was archived in the sound archives of both the Hungarian Radio and the Liszt Ferenc Academy of Music, and 

they are available in the latter archives even today. A large jury was formed for the evaluation, in six groups of four 

members each. The members of the jury included, among others : Vilmos Tátrai and Márta Papp for the orchestral works, 

Emmi Varasdy and Zsuzsa Barlay for the vocal works, Imre Sulyok and György Peskó for the organ, and Erzsébet Tusa, 

Tibor Erkel, István Lantos, János Kovács, Péter Solymos, András Batta, Attila Némethy for the piano works. As you can see, 

in addition to the big names of the music life of the time, young people who were at the beginning of their careers also took 

part in the evaluation process. 

Antal Doráti, Zoltán Kocsis and the National Philharmonia Orchestra 

on 21st October, 1986 
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Since the beginning of the Grand Prix founded in 1975, the chairman of the jury had been Kossuth Prize-winning 

conductor Miklós Lukács, director of the Hungarian State Opera House, while the jury’s secretary was Mihály Meixner, 

senior editor of the Hungarian Radio's classical music programmes. At the jury’s final discussion on June 23rd 1986, the jury 

decided to award the Grand Prix to 3 records and musicians: 

3 records and musicians received the award, all three in the piano category: 

- Simon Barere, recordings between 1934-36, published by APR 

- Jorge Bolet, published by DECCA (see page 8) 

- André Watts, published by EMI (see page 8) 
 

The awards – as we already mentioned – were handed over on October 21st as part of a festive event and a memorial concert 

on the 175th birthday of Ferenc Liszt, in the Great Hall of the Music Academy.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cziffra György Foundation 

György Cziffra, one of the unique performers of Liszt's works, especially his rhapsodies, visited Hungary several times in the 

1970s and 1980s, and the Ferenc Liszt Society called on the pianist several times in Senlis as well. During one of his visits 

Cziffra also established a foundation at the Liszt Ferenc Society, "to reward young people who provide outstanding 
performances in Hungarian music and in connection with Liszt", as the deed read. The musician established the Foundation 

in 1982. In 1984, the young pianist Jenő Jandó was the first to receive a grant from the Foundation,  while in 1986, the 

music historian Dezső Legány received the recognition for his work as “the most worthy person” (based among others on his 

books: Franz Liszt and His Country 1868-1874 and 1874-1886). The award was presented by György Cziffra in person at his 

concert on March 20th in the frame of the Budapest Spring Festival, in the Great Hall of Vigadó.  
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Inauguration of a new Liszt-sculpture 

Barely 50 metres from the building of the Music Academy, at the Liszt Ferenc Square, the solemn inauguration of the 

sculpture of Ferenc Liszt by sculptor László Marton took place on October 22nd 1986, on Ferenc Liszt's 175th birthday. Of 

course, the entire Board of the Ferenc Liszt Society was also present at the inauguration. 

 

The new site of the Liszt Ferenc Society 

In 1984, the reconstruction of the building on Andrássy street (formerly Sugár street, in 1984 Népköztársaság street) began, 

so that it could serve the purposes of music again. In the previous 80 years, various institutions and companies "lived" in the 

house. After careful planning and building works, the Old Music Academy’s reconstruction had been completed, and it was 

ceremoniously taken over on September 20th 1986 by the Academy of Music and the newly established Liszt Ferenc 

Memorial Museum. 

There was some dispute about the name “Old Music Academy”, as it is evidenced in the minutes as well. This building, 

which once had been the residence of both Ferenc Liszt and Ferenc Erkel, once again became the realm of MUSIC, at the 

same time commemorating the life of Ferenc Liszt and also housing the Liszt Ferenc Society. 

In July 1986, the General office of the Liszt Ferenc Society received a worthy accommodation in the 2nd floor, namely in the 

rooms where Ferenc Erkel had once lived. (The residence of the Society was recently moved from the spacious second floor 

rooms to the ground floor). The concert hall on the first floor of the old-and-new building has become a permanent venue 

for the regular concerts of the Society since its opening in September 1986 – and that is still the case today. 

The eventful year requires an abundant presentation, so in the second part of this writing we will continue with the 

coverage on the grand opening of the Old Music Academy, the description of the Liszt Society’s excursion “In the Footsteps 

of Liszt” and the programmes implemented in the “countryside”. 
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A Régi Zeneakadémia Liszt Ferenc Kamaraterme 

Liszt Ferenc Chamber Hall  

in the Old Music Academy 

Feliratok a Régi Zeneakadémia bejáratánál 

Inscriptions at the entrance of the  

Old Music Academy 
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A továbbiakban német, holland és svájci partner-társaságaink működésével kapcsolatos anyagokat mutatunk be. 

(Michael Straeter) 
 

A Deutsche Liszt-Gesellschaftot (DLG, Német Liszt Társaság) 1990-ben Weimarban alapították. „Franz Liszt-Gesellschaft 

Weimar” néven közvetlen előtörténete volt a városban („Arbeitskreis Franz Liszt im Kulturbund der DDR” és a weimari 

Zeneművészeti Főiskola). Természetesen azonban kapcsolódik Liszt weimari működéséhez, valamint hagyatéka 

gondozóinak, utódainak és tanítványainak recepciótörténetéhez és gyűjtő tevékenységéhez is. Ezért a DLG különösen 

elkötelezett Weimarnak és a város Liszt-intézményeinek – így a Klassik Stiftung Weimarnak (Weimari Klasszika 

Alapítványnak) a maga terjedelmes Liszt-hagyatékával és a Hochschule für Musik FRANZ LISZT-nek (LISZT FERENC 

Zeneművészeti Főiskolának). A 2015-ben megrendezett, a DLG által kezdeményezett és támogatott Türingiai Liszt Biennálé 

óta kapcsolatban áll Türingiának azokkal a helységeivel is, amelyekre Liszt Weimarból hatást gyakorolt – ilyenek például 

Sondershausen, Meiningen, Eisenach, Denstedt. 

Ugyanakkor azonban a DLG minden németországi és azon kívüli Liszt-rajongó otthonának is tekinti magát. Ez már régóta 

tükröződik abban, hogy sok régión túli tagja van. Amint Liszt maga egész életében közvetítő volt Európa országai, régiói és 

kultúrái között, működésében a Deutsche Liszt-Gesellschaft is az európai gondolat elkötelezettje, és fáradozik az európai és 

nemzetközi cserekapcsolatokért. 

Feladatainak a Német Liszt Társaság az alapszabályai értelmében mindenekelőtt rendezvények, publikációk és projektek 

révén tesz eleget. 

A „Weimari Liszt-napok”, amelyre 2020-ban már 38. alkalommal került sor (s a pandémia ellenére sem kellett elmaradnia), 

a DLG tevékenységének magva. Ez a minden évben Liszt születésnapja körül megtartott rendezvény térbeli és tematikus 

kiinduló pontja a találkozásoknak, előadásoknak, cserekapcsolatoknak és koncerteknek. A DLG által a weimari Altenburg 

szalonjaiban évente több alkalommal rendezett zeneestélyeket 2018-ban fel kellett függeszteni. Az épületet a talaj mozgása 

és az alapok károsodása miatt ideiglenesen be kellett zárni. Liszt egykori lakóházának jövője, amelynek fenntartásáért, 

gondozásáért és használatáért a DLG továbbra is fáradozik, bizonytalan. Az estélyek most erősen korlátozva, más 

épületekben zajlanak.  

 

A Német Liszt Társaság 

jubileumi kiadványa 

 

Anniversary 

publication of the 

German Liszt Society 
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A 2018-tól megjelenő „Forum Liszt” („Liszt-fórum”) a Társaság tagjainak új publikációja, a több mint egy tucat évig 

megjelent „Liszt-Nachrichten” („Liszt-hírek”) utódja. Közleményei azonban a tagságon túl is impulzusokat adnak Liszt élete 

és műve tárgyalásához.  

Négy aspektus áll a kiadvány fókuszában: Liszt és a modernitás, Liszt és a tradíció, az interkulturális Liszt, az intermediális 

Liszt. Így a „Forum Liszt” első két füzetének tematikus súlypontja „Liszt interkulturális zenefilozófiája” (No. 1, 2018) és 

„Liszt és a zsidó zene” (No. 2, 2019) volt. A következő füzet (No. 3-4, 2021) témája „Liszt szakrális esztétikája” lesz. 

A Társaság publikációs tevékenységét az interneten való jelenlét és a Newsletter (Hírlevél) egészíti ki; 2021-től végre 

mindkettő kétnyelvű lesz és új témakörökkel bővül, szélesebb információs spektrummal Liszt Ferencről, a Liszt-recepcióról, 

valamint a Társaság, tagjai és partnerei tevékenységéről.  

A legutóbbi publikáció egy jubileumi kötet a Deutsche Liszt-Gesellschaft 1990-2020 közötti harminc éves történetéről, 

amelyhez tiszteletbeli tagunk, Eckhardt Mária is volt szíves egy köszöntőt írni. A kiadvány közleményeiben, amelyek 

kritikusan reflektálnak a Társaság történetére, visszatükröződik a Társaság nem mindig egyszerű tevékenysége az igények és 

a valóság között – amit találóan foglal össze tiszteletbeli védnökünk, Nike Wagner köszöntője.  

Egy mindössze kerek 120 egyéni és szervezeti tagból álló társaság számára nélkülözhetetlen az egyes projektekben való 

együttműködés más intézményekkel. Mint kis, szerény anyagi eszközökkel rendelkező szereplő, a Társaság mindenekelőtt 

kezdeményező és gondolatébresztő, amint azt a weimari Liszt-napok, a „Forum Liszt” és a Türingiai Liszt Biennálé is 

példázza. Eszmék és impulzusok fejlesztése és kialakítása, valamint a Liszt-recepció alkotó-kritikai kísérése fogja 

meghatározni a Deutsche Liszt-Gesellschaft jövőbeli tevékenységét is. 
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A jubileumi kiadvány tartalomjegyzéke 

Contents of the anniversary publication 
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THE DEUTSCHE LISZT-GESELLSCHAFT 

(Michael Straeter) 
 

The Deutsche Liszt-Gesellschaft (DLG, German Liszt Society) was founded in Weimar in 1990. It has a direct history there 

as the "Franz Liszt Gesellschaft Weimar" ("Arbeitskreis Franz Liszt im Kulturbund der DDR" and the Weimar College of 

Music). Of course, it also ties in with Liszt's work in Weimar and the reception history and collecting activities of his estate 

administrators, successors and students. The Society is therefore particularly committed to Weimar and its Liszt institutions 

such as the Klassik Stiftung Weimar with its extensive Liszt manuscript legacy and the Hochschule für Musik FRANZ 

LISZT. As part of the Thuringian Liszt Biennale, which has been taking place since 2015 and is co-initiated and supported 

by the DLG, it is also associated with those places in Thuringia where Liszt worked from Weimar – for example 

Sondershausen, Meiningen, Eisenach, Denstedt. 

However, the DLG also sees itself as a home for Liszt enthusiasts from all over Germany and beyond. This has long been 

reflected in the supra-regional origins of many of its members. Just as Liszt himself was a mediator between the countries, 

regions and cultures of Europe throughout his life, the German Liszt Society is also committed to the European idea in its 

work and strives for European and international exchange. 

The German Liszt Society fulfils its tasks according to its statutes primarily through events, publications and projects. 

The "Weimar Liszt Days«, which took place for the 38th time in 2020 (and did not have to be cancelled despite the 

pandemic), are the nucleus of the DLG's activities. They form the spatial as well as thematic starting point for meetings, 

lectures, exchanges and concerts every year around Liszt's birthday. The soirees in the salons of the Weimar Altenburg, 

which are organised by the DLG several times a year, had to be discontinued in 2018. The building is closed for the 

foreseeable future due to movements of the subsoil and damage to the foundations. The future of the former Liszt residence, 

which the DLG continues to strive to preserve, maintain and use, is uncertain. The soirees are now held to a very limited 

extent in other buildings. 

A Deutsche Liszt-Gesellschaft tagjai Liszt szobránál az Ilm-parkban 

Members of the Deutsche Liszt-Gesellschaft at Liszt’s statue in the Ilmpark 
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The "Forum Liszt«, which has been published since 2018, is the new membership publication of the Society and follows the 

"Liszt-Nachrichten" (Liszt News), which has been published over a dozen years. Its contributions also provide impulses for 

the discussion of the life and work of Franz Liszt beyond the members of the Society. The focus is on four aspects: Liszt and 

modernity, Liszt and tradition, Liszt interculturally, Liszt intermedially. The first two issues of "Forum Liszt«, for example, 

focus on "Franz Liszt's intercultural philosophy of music" (N° 1, 2018) and "Liszt and Jewish music" (N° 2, 2019). The next 

issue (N° 3/4, 2021) will focus on "Liszt's sacred aesthetics". 

The Society’s website and newsletter, both of which will finally be bilingual in 2021 and supplemented by new topics, will 

support the journalistic activities of the DLG with a wide range of information about Franz Liszt, the reception of Liszt and 

the activities of the Society, its members and partners. 

The most recent publication is an anniversary volume on the thirty-year history of the German Liszt Society 1990-2020, to 

which our honorary member Mária Eckhardt kindly contributed a greeting note. Its contributions, which take a critical 

look at the history of society, reflect the not always easy activities of society between claim and reality, aptly summarised in 

the greeting note of our honorary patron Nike Wagner. 

The DLG continues to support the Goethe and Schiller Archive of the Klassik Stiftung Weimar in the purchase and 

restoration of manuscripts to expand the Weimar Liszt Estate. The society also undertakes its own projects, currently for 

example the cataloguing of historical sound material. 

For a society with only about 120 personal and institutional members, project-related cooperation with other institutions is 

indispensable. As a small player with only limited financial resources, it sees itself above all as a stimulator and initiator, as 

exemplified by the Weimar Liszt Days, the "Forum Liszt" and the Thuringian Liszt Biennale. The development and shaping 

of ideas and impulses as well as the constructive and critical accompaniment of Liszt reception will also determine the 

future activities of the German Liszt Society. 
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A weimari Altenburg 

The Altenburg in Weimar 
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a Deutsche Liszt-Gesellschaft jubileumi kiadványában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liszt Ferencben az a szép, hogy mindig van nála új felfedezni való. Történeti dolgok, amelyekről nem tudtunk, hangok, 

amelyek még nem hangzottak el, számok, dátumok, nevek, kották, származások, vonatkozások, keresztkapcsolatok… Liszt 

Ferenc kimeríthetetlennek látszik. Hála Istennek létezik a Deutsche Liszt-Gesellschaft (Német Liszt Társaság) – immáron 

harminc esztendeje. Törődik vele, művészeti, tudományos és ismeretterjesztő szempontból, összegyűjti, fenntartja, megőrzi, 

megújítja, áthatja és megeleveníti az örökségét, fáradhatatlanul törekszik arra, hogy Liszt Ferenc sokrétű hagyatékát és 

európai dimenzióit jelenünk számára feltárja. A központ Weimar, nem véletlenül. Együttműködő partnerek hálózata veszi 

körül a Társaságot, támogatja kiadványait és projektjeit: versenyek, gyűjtemények, alapítványok, fesztiválok, kiállítások – 

nem utolsó sorban a Liszt-lakóházak kialakítása. 

Például az Altenburg – nem Liszt-mauzóleum poros babérkoszorúkkal, hanem nyitott a mai zenélésre, mind a zeneszerzés, 

mind az előadás számára. Vagy Liszt kerti laka: modern kiállítás a földszinten, és az abbé életének valósága az első emeleten; 

kéziratok és első kiadások a Klassik Stiftung (Klasszika Alapítvány) raktáraiban. Ehhez jön még a Hochschule für Musik 

Franz Liszt (Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola) – az ifjúság Liszten próbálja ki magát, nemzetközi szinten versenyez, a 

Liszt Házban játszik… de nemcsak Lisztet. Weimar ma pedagógiai és zenei világ-provincia, amelyre Liszt nyomja rá a 

bélyegét. 

Hogy magának a Társaságnak miként kellett átvészelnie tévedéseit, zűrzavarait, formalitásait és átalakulásait, hogyan volt 

képes összefogni e muzsikusnak a Kelet és Nyugat, nyelvek és ideológiák által szétszaggatott örökségét összefogni, és hogyan 

kell majd továbbra is lavíroznia szerény finanszírozás és nagyra törő eszmék között: mindezt, és még többet is meg lehet 

tudni ebből a jubileumi kötetből. 

Az emlékezés munka. Itt ezt elvégezték – sikeresen. Tehát: ad multos annos és szívbéli jókívánságok! 

Nike Wagner 

publicista és dramaturg 

a Weimari Művészeti Ünnep vezetője (2003-2014) 

a Német Liszt Társaság tiszteletbeli védnöke  
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NIKE WAGNER GREETING NOTE  

in the anniversary publication of the Deutsche Liszt-Gesellschaft 

 

The great thing about Franz Liszt: there is always something new to discover with him. Historical background that we did 

not know, sounds that have not yet been heard, numbers, dates, names, notes, origins, relationships, connections... Franz 

Liszt seems inexhaustible. Fortunately, there is the German Liszt Society – for already thirty years. It cares, artistically, 

scientifically and communicatively, it brings together, maintains, preserves, renews, permeates and animates his legacy, 

tirelessly striving to make Franz Liszt's diverse legacies and European dimensions accessible to our present day. The centre 

is Weimar, not by chance. A network of cooperative partnerships surrounds the society, supporting its publications and 

projects: Competitions, collections, foundations, festivals, exhibitions – not least theconservation and decoration of Liszt's 

residential buildings. 

The Altenburg, for example – not a Liszt mausoleum with dusty laurel wreaths, but open to making music today, both in 

composition and interpretation. Or the Liszt Garden House: a modern exhibition on the ground floor and the reality of the 

abbé's life in the Beletage; manuscripts and first editions are stored in the Klassik-Stiftung. In addition there is the 

Hochschule für Musik FRANZ LISZT – young people try their hand at Liszt, compete on an international level, play Liszt in 

the Liszt House... but not only Liszt.Today Weimar is a world province in an educational and musical sense, shaped by Liszt. 

How the society itself had to survive its delusionsand confusions, its formalities and transformations, how it was able to 

bring together the heritage of this musician, scattered between east and west, languages and ideologies, in aEuropean 

Weimar, and how it must continue to manoeuvre between modest funding and lofty ideas, all this and more can be learned 

from thisanniversary volume. 

Memory is work. Here it was done – successfully. Therefore: ad multos annos and congratulations! 

Nike Wagner 

publicist and dramaturge 

former director of the Kunstfest Weimar 

patroness of honour of the German Liszt Society  
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(Christo Lelie) 
 

A holland Franz Liszt Kring (Liszt Ferenc Kör) a világ egyik legrégebbi Liszt-társasága. Utrechtben alapították 1979-ben 

azzal a céllal, hogy Liszt Ferenc életére és munkásságára felhívja a nagyközönség figyelmét, és tudományosan is foglalkozzék 

vele. 2019 októberében, Liszt születésnapja körül a Franz Liszt Kring fennállásának negyvenedik évfordulóját egy Mini  

Liszt-fesztivállal ünnepelte, amelyen többek között szerepelt a nemzetközileg elismert kínai-amerikai zongorista, Ching-

Yun Hu is. A Journal of the Franz Liszt Kring 2019-es jubileumi száma visszatekintett a hollandiai Liszt-promóció negyven 

évére. E cikkemben erről adok rövid összefoglalást.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1980-as esztendőkben évente nagyszabású, több napos Liszt-fesztiválokat tartottak az utrechti Muziekcentrum 

Vredenburg koncerttermeiben. Sok kiemelkedő nemzetközi művész lépett fel e fesztiválokon, mint például Jorge Bolet, 

Aldo Ciccolini, Cyprien Katsaris és mások. Zongora maratonokon sok, addig még ismeretlen Liszt-mű került előadásra, 

operaparafrázisok és a kései művek. Szimfonikus művek is szerepeltek a műsorokon. 

1986-ban a Liszt Ferenc Kör részt vett az első Utrechti Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny létrehozásában. Ez a 

verseny, amely 1989 óta teljesen független szervezet, még ma is három évente megrendezésre kerül Utrechtben, és sok 

vezető Liszt-előadót hozott felszínre. Sajnos a 2020-as fordulót 2022-re kellett halasztani a koronavírus pandémia miatt. 

E versenyen és a fesztiválokon kívül, a Franz Liszt Kring több utazást is szervezett Weimarba és Magyarországra, amely 

helyeken Liszt élt és koncertezett. Kisebb koncertek minden évben voltak és vannak, gyakran vezetőségi tagok vagy 

támogatók lakásán. Ezeken a koncerteken ifjú zongoristák és neves muzsikusok egyaránt fellépnek. 

1991-ben a Liszt-fesztiválok Amszterdamba költöztek több koncerthelyszínre, többek között a híres Concertgebouw-ba. 

Tudományos szimpóziumokat és előadásokat is tartottak, amelyeken olyan jól ismert Liszt-specialisták vettek részt, mint 

Alan Walker (Kanada), Magyarországról pedig Eckhardt Mária, Hamburger Klára és Legány Dezső. A Franz Liszt Kring tette 

lehetővé Dr. Legány „Liszt Ferenc Magyarországon” második kötetének angol nyelvű kiadását (Liszt and His Country). 

Időközben két CD is megjelent különböző Liszt-fesztiválok legszebb felvételeivel. 

A legutóbbi nagy Liszt-fesztivál 2006-ban volt, ezúttal részben Hollandia déli részén. Bemutattak egy „Liszt és Schumann” 

kiállítást is, a budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeummal együttműködve. A 2011-es évben egy másik kiállítást állítottak 

össze, ezúttal Liszt és Hollandia témakörben. Ezt a kiállítást Budapesten is bemutatták a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban. A 

kiállítások katalógusai a Journal of the Franz Liszt Kring különszámaiként jelentek meg. 

A Franz Liszt Kring lapjának jubileumi kiadása, 2019 

Anniversary edition of the Journal of the  

Franz Liszt Kring, 2019 
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Az utóbbi években a Franz Liszt Kring vezetősége erősen az oktatásra-

nevelésre összpontosított, például konzervatóriumokkal együttműköd-

ve, ahol a diákokat mesterkurzusok, koncertek és előadások révén 

hozták kapcsolatba Liszt zenéjével. 

Társaságunk fontos tevékenysége az 1979-ben indult Journal of the 

Franz Liszt Kring évenkénti kiadása. Ez a folyóirat fontos új 

tudományos információkat tartalmaz. A cikkek néha német vagy 

angol, de legtöbbször holland nyelvűek. Az új zenetudományi 

információkat tartalmazó tanulmányokhoz többnyire angol kivonat is 

járul. 2011 óta a folyóirat, amely gyakran mintegy 80 oldalnyi 

terjedelmű, színes és művészi kivitelben jelenik meg. 

Számos hollandiai, belgiumi és németországi Liszt-szakember és gyűjtő 

járult hozzá a magazinhoz. Különszámok jelentek meg a „Liszt 

Hollandiában” és „Liszt Belgiumban” témához, és cikkekben került 

bemutatásra Gracza Lajos (Göppingen) és Christo Lelie (Delft) 

gyűjteménye. Több eredeti Liszt-levél és arckép is itt jelent meg 

először, kommentárokkal. Külön meg kell említenünk az 1995-ös 

számot, amelyet teljes egészében a Liszt Társaságok 1993-ban tartott 

budapesti konferenciája előadásainak szenteltek. A 2020-as szám 

részletes tanulmányt közöl Liszt Bad Eilsen-beli tartózkodásairól, és 

információkat tartalmaz Liszt és a frenológia kapcsolatáról. A 

főszerkesztő Christo Lelie. Albert Brussee is sok részletes és érdekes 

cikket írt a folyóiratba. A lap legutóbbi számai ingyen letölthetők a 

www.lisztkring.nl honlapról. A Liszt Bulletineket, amelyek három 

havonta jelennek meg és digitális terjesztésűek, szintén itt lehet 

olvasni. 

A 2019-2020-as évek szomorú veszteségeket hoztak a Franz Liszt Kringnek. 2019 karácsonyán elhunyt egyik alapítónk, Toos 

Onderdenwijngaard zongoraművész, aki 93 éves koráig aktív tagja volt a vezetőségnek.  

Szoros kapcsolatokat ápolt a magyar Liszt-társasággal is, és a budapesti 

Liszt Ferenc Emlékmúzeumnak – akárcsak a holland Liszt-társaságnak 

– nagylelkű adományt hagyományozott. Toos Onderdenwijngaard 

egyike volt az első Liszt-úttörőknek Hollandiában, aki Liszt sok 

ismeretlen művét mutatta be hangversenyeken, lemez- és CD-

felvételeken.   

2020 nyarán Scholcz Péter, a jól ismert magyar zenetudós és muzsikus 

is elhunyt. Hollandiában letelepedve, 1987-től 2017-ig a Franz Liszt 

Kring vezetőségének elnöke volt. Hosszú ideig ő ápolta kapcsolatunkat 

a magyar Liszt Társasággal. Scholcz Péter elnök-utóda 2017-től Martyn 

van den Hoek holland zongorista, aki az első utrechti Liszt Ferenc 

zongoraverseny első díjasa volt 1986-ban.  

Alapítása óta a Franz Liszt Kringnek évente átlagosan 125-150 

támogatója van. Részükre a Társaság minden évben számos házi 

hangversenyt és néha előadásokat szervez. Sajnos, 2020-ban ez nem 

volt lehetséges a korona-krízis miatt, amely Hollandiában csaknem 

teljesen leállította a kulturális életet. Reméljük, hogy ez a krízis 2021-

ben hamarosan véget ér, és a Franz Liszt Kring ismét sok koncertet tud 

majd tartani. Ugyanakkor arra is törekedni fogunk, hogy ismét 

megújítsuk kapcsolatunkat magyar testvér-szervezetünkkel. 
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NEWS FROM THE DUTCH FRANZ LISZT KRING 

(Christo Lelie) 
 

The Dutch Franz Liszt Kring (Circle) is one of the oldest Liszt societies in the world. It was founded in Utrecht in 1979 with 

the aim of bringing the life and work of Franz Liszt to the attention of the general public and to explore it scientifically. 

Around Liszt's birthday in October 2019, the Franz Liszt Kring celebrated its fortieth anniversary with a Mini Liszt Festival, 

which featured amongst others the internationally renowned Chinese-American pianist Ching-Yun Hu. The anniversary 

edition 2019 of the Journal of the Franz Liszt Kring looked back on forty years of Liszt promotion in the Netherlands. In this 

article I will give a very concise summary of that. 

In the 1980s, large-scale, multi-day Liszt festivals were held annually in the concert halls of Muziekcentrum Vredenburg in 

Utrecht. Many international top artists performed there, such as Jorge Bolet, Aldo Ciccolini, Cyprien Katsaris and many 

others. During Piano Marathons many then still unknown compositions by Liszt were performed, such as the opera 

paraphrases and the late works. Symphonic works were also part of the programs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1986 the Franz Liszt Circle participated in the founding of the first Franz Liszt International Piano Competition Utrecht.  

This competition, which is a completely independent organisation since 1989, is still held in Utrecht every three years and 

has produced many leading Liszt performers. Unfortunately, the 2020 edition had to be postponed until 2022 due to the 

corona pandemic. 

In addition to this competition and the festivals, the Franz Liszt Kring organised several trips to Weimar and Hungary, in 

which places where Liszt had lived and gave his concerts. Small scale concerts were and still are held annually, often in the 

homes of board members or donors. Both young pianists and renowned musicians performed in these concerts. 

In 1991 the Liszt Festivals moved to several concert venues in Amsterdam, including the famous Concertgebouw. Scientific 

symposia and lectures were also held, in which took part well-known Liszt specialists like Alan Walker (Canada) and from 

Hungary Mária Eckhardt, Klára Hamburger and Dezső Legány. The Franz Liszt Kring made it possible to publish the second 

volume of Dr Legány's book Liszt and His Country in the English translation. Meanwhile, two CD’s with highlights from 

various Liszt Festivals had been released. 

The last Liszt Festival was held in 2006, this time partly in the south of the Netherlands. An exhibition about Liszt and 

Schumann was presented, in collaboration with the Liszt Ferenc Memorial Museum Budapest. In the Liszt Year 2011 

another exhibition was put together, this time about Liszt in the Netherlands. This exhibition has also been on display in the 

Budapest Liszt Ferenc Memorial Museum. The catalogues of the exhibitions were published as special editions of the Journal 
of the Franz Liszt Kring. 

In more recent years, the board of the Franz Liszt Kring has focused strongly on education, for example by collaborating 

with the conservatoires, where students are brought into contact with Liszt's music in masterclasses, concerts and lectures.  

An important activity of our society is the annual publication of the Journal of the Franz Liszt Kring, which has been 

published since 1979.  

Martyn van den Hoek 

a Franz Liszt Kring elnöke / President of the Franz Liszt Kring 
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This journal contains important, new, scientific information. The articles are sometimes written in German or English, but 

most of them are in Dutch. The studies with new musicological information are usually provided with an English abstract. 

Since 2011, the journals, often with a size of around 80 pages, are published in full colour in an artistic design. Several Liszt 

connoisseurs and collectors from the Netherlands, Belgium and Germany participated in the magazine. Special editions 

were published about Liszt in the Netherlands, Liszt in Belgium and articles were dedicated to the Liszt collections of Lajos 

Gracza (Göppingen) and Christo Lelie (Delft). Several original Liszt letters and portraits were published and discussed for 

the first time. Special mention should be made of the 1995 edition, which was entirely devoted to the Proceedings of the 

International Conference of Liszt Societies held in Budapest in 1993. The edition of the magazine 2020 contains an extensive 

study about Liszt's stay in Bad Eilsen and contains information about Liszt and phrenology. The editor in chief is Christo 

Lelie. It is also Albert Brussee who has written many comprehensive and interesting articles for the journal. The latest issues 

of the magazine can be downloaded free of charge from the website www.lisztkring.nl. The Liszt Bulletins, appearing every 

three months and distributed digitally, can also be consulted there.  

The years 2019-2020 were a period of sad losses for the Franz Liszt Circle. Christmas 2019 saw the death of one of our 

founders, the pianist Toos Onderdenwijngaard, who was an active member of the board until the age of 93. She also 

maintained close ties with the Hungarian Liszt Society, and she left a generous bequest for the Budapest Liszt Ferenc 

Memorial Museum, as she did for the Dutch Circle. Toos Onderwijngaard was one of the first Liszt pioneers in the 

Netherlands who presented many unknown works by Franz Liszt in recitals and on gramophone records and CD-s. 
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In the Summer of 2020, Peter Scholcz, the well-known Hungarian 

musicologist and musician also passed away. Settled in the Netherland, 

he has been chairman of the board of the Franz Liszt Kring from 1987 

to 2017. For a long period of time he had maintained our contact with 

the Hungarian Liszt Society. Peter Scholcz was succeeded as chairman 

in 2017 by the Dutch pianist Martyn van den Hoek, who had won the 

first prize of the first Franz Liszt Piano Competition in Utrecht in 1986.  

 

 

 

 

 

 

 

Since its foundation, the Franz Liszt Kring has had an average of 125-150 donors per year. Several house concerts and 

sometimes lectures are organised for them every year. Unfortunately, this was not possible in 2020 due to the corona crisis, 

which caused cultural life in the Netherlands to stagnate almost fully. We hope that this crisis will soon be over in 2021, and 

that the Franz Liszt Kring will once again be able to hold plenty of concert activities. At the same time, we will also strive to 

resume the old cooperation with our Hungarian sister organisation. 

 

Az alábbi recenzió a Franz Liszt Kring 2020. júniusi hírlevelében jelent meg, a Szerző szíves engedélyével közöljük. 

(Christo Lelie) 

 

1857-ben Liszt Ferenc befejezte Die Legende von der heiligen Elisabeth oratóriumát, egyik számára legkedvesebb 

kompozícióját. Ennek nem csupán zenei oka volt: Liszt már régóta rendkívüli mértékben csodálta a magyar-német Szent 

Erzsébetet a középkorból, akire sokban hasonlított a saját életútja és gondolkodása. Ez a tény indította a holland énekesnőt, 

Daniela Bloem-Hubatkát, hogy mélyen érdeklődjék Liszt és Szent Erzsébet viszonya iránt. Ennek eredménye lett könyve, a 

Franz Liszt & Saint Elizabeth publikálása. Ez a 248 oldalas, angol nyelven írt és privát kiadású könyv nem korlátozódik Liszt 

oratóriumára: mindenek fölött Liszt pszichológiai-spirituális arcképe, Szent Erzsébet arcképének tükrében. 

Bloem a gyűjtött adatokból Liszt személyiségének csodálatos képét alkotta meg, különös tekintettel vallásos természetére. De 

van valami különös ebben a könyvben: a szerző azt a teóriáját fejti ki, hogy Liszt Ferenc Szent Erzsébet reinkarnációja. Mi 

több, szerelmei (Caroline de Saint-Cricq, Marie d’Agoult és Carolyne von Sayn-Wittgenstein), továbbá bizonyos barátai és 

tanítványai szerinte előző életükben Erzsébet szoros köréhez tartoztak. Már rögtön az első fejezettől kezdve, Bloem a maga 

reinkarnációs elméletét fait accompli-ként mutatja be, s ezt magyarázza meg részletesen a könyv folytatásában, rámutatva 

életük, cselekedeteik és gondolkodásuk bizonyos hasonlóságaira egyrészt a tizenharmadik században, másrészt Liszt és társai 

körében. Jegyezzük meg, hogy Bloem szerint Liszt hitt a reinkarnációban. Néhány idézet tagadhatatlanul utalhat erre, de ez 

természetesen semmi módon nem bizonyítja, hogy Liszt Szent Erzsébet reinkarnációja lenne. A lélekvándorlás hit kérdése – 

tudományosan soha nem bizonyították, – ebben a recenzióban nem is óhajtok arra a kérdésre összpontosítani, hogy igaz-e 

Bloem elmélete. Aki teljesen elveti a lélekvándorlást, ez a könyv annak is rendkívül érdekes és tanulságos a csodálatos és 

kiválóan dokumentált Liszt-arckép miatt, amelyet Bloem nyújt. A szerző teljesen autentikus forrásokra támaszkodik,  

 

Peter Scholcz 
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levelekre és tizenkilencedik századi lapok cikkeire, emellett Erzsébet legkorábbi, középkori életrajzaira. A könyv 

függelékként tartalmazza a The Musical Times két cikkének fakszimiléjét 1886 márciusából és májusából, Liszt londoni 

látogatásáról, illetve oratóriumának elemzéséről.  

Következik röviden Bloem néhány figyelemre méltó felfedezése, amelyet Erzsébet rövid életrajzi vázlata vezet be. A Szent 

1207-ben született II. András magyar király leányaként. Már négyéves korában IV. Lajos thüringiai őrgróf feleségének 

szánták, akivel tizennégy évesen lépett házasságra. Az 1226-os éhínség idején gondoskodott a szegényekről. 

1227-ben Lajos lázas betegségben meghalt egy a Szentföldre indított hadjáratban. Erzsébet ekkor önmegtartóztatást fogadott, 

ezért minden házassági ajánlatot visszautasított Lajos halála után. Sógora elvette minden vagyonát. Elűzték a Wartburgból, 

és nagy szegénységben élt, míg vissza nem kapta birtokait és pénzét, s kórházat tudott építeni Marburgban. Assisi Szent 

Ferenc harmadrendjének szabályait követte.  

Minden pénzét és idejét a szegények gondozására fordította, egészen 1231-ig, amikor 24 évesen meghalt. 1235-ben szentté 

avatták. 

Könyvében Daniela Bloem nagy párhuzamokra mutat rá Liszt és Erzsébet élete, jelleme, gondolkodásmódja és kapcsolatai 

területén. Feltűnő, hogy Liszt egészen fiatalon kolostorba akart vonulni, hogy 1865-ben felszentelt abbé lett, s hogy a vallás 

fokozatosan egyre nagyobb szerepet kapott életében és zenéjében. Akárcsak Erzsébet, a földi dolgokhoz nem ragaszkodva, 

sok vagyon nélkül élt. Viszonylagos szegénysége sohasem gátolta meg abban, hogy pénzt adjon a koldusoknak és díjazás 

nélkül tanítson. Hatalmas összegeket adott jótékony célokra is, így anyagilag segítette a magyar árvízkárosultakat, vagy 

nagylelkű adománnyal járult hozzá a bonni Beethoven-emlékmű költségeihez. Ez esetben érdekes, hogy sok csodálója 

egyfajta szentként tisztelte Lisztet, s hogy zeneműveit, de különösen zongorajátékát mennyeinek tekintették. Mindezekben 

Bloem szerint Liszt igen közeli kapcsolatban áll Erzsébettel. A könyvben még több hasonlóságot említ a tizenkilencedik 

századi muzsikus és a tizenharmadik századi szent között, némelyik megdöbbentő, mások szerintem elég erőltetettek. 

Furcsa módon Bloem kapcsolatba hozza Liszt utolsó szerelmét, Carolyne von Sayn-Wittgensteint és Erzsébet gyóntatóját, 

Marburgi Konrádot. Őhozzá Erzsébet oly módon viszonyult, amelyet napjainkban egészségtelennek tartanának. Konrád 

bűnök elkövetésével vádolta, hogy utána kegyetlenül megbüntesse. Erzsébet „hálásan” engedelmeskedett, mivel a 

büntetések alázatos elszenvedésével azt remélte, hogy lelkileg jobban megtisztul. Konrád gonosz személyiség volt: 

inkvizítorként úgynevezett eretnekek százait ítélte bármilyen per nélkül máglyára. Végül miután összeütközésbe került a 

Pápával, elmenekült, és ellenségei a Marburgba vezető úton meggyilkolták. Bizarrnak látszik összehozni az ukrajnai 

hercegnét ezzel a zsarnokkal, de határozott hasonlóságok figyelhetők meg az Erzsébet-Konrád és a Liszt-Carolyne viszony 

között. Carolyne is ugyanolyan fanatikus és monomániás volt. Ismeretes, hogy erős késztetést érzett az emberek katolikus 

hitre való térítésére. Aki csak ismerte őt, mindenki említette intelligens és erélyes monológjait. Akárcsak Konrád, akinek 

erős befolyása volt Erzsébetre, Carolyne is nagy hatást gyakorolt Lisztre, például sürgette, hogy írjon vallásos zenét.  

Bloem megfelelő reinkarnációt talált majdnem minden más, Liszt életrajzában fontos személy számára is. Ily módon Marie 

d’Agoult szerinte Gertrud királyné volt, Liszt ifjúkori szerelme, Caroline Saint-Cricq Erzsébet férje, Lajos, és a Liszt által 

nagyon szeretett Marie zu Hohenlohe-Schillingsfürt (Carolyne von Sayn-Wittgenstein elragadóan szép leánya) Assisi Szent 

Ferenc reinkarnációja. Liszt kedves tanítványai, August Stradal, August Göllerich, Lina Schmalhausen és Walter Bache 

számára is talált elődöket Erzsébet barátai és szolgálói körében. Némely kapcsolatot meggyőzőbbnek találtam itt is, másokat 

kevésbé. Daniela Bloem azonban lelkesen tudja védeni a teóriáját, miközben kiderül, hogy fenomenálisan ismeri a Liszt-

forrásokat. 

A könyv fűzött, kartonált kiadásban jelent meg, egyetlen illusztrációt tartalmaz: a Die Legende von der heiligen Eisabeth 

gótikus cimlapját. A témát kiválóan be lehetne mutatni egy gazdagon illusztrált kiadásban, inkább nagyobb formátumban: a 

The Musical Times-ből fakszimilében kinyomtatott cikkeket nagyító nélkül nehéz elolvasni. 

A könyv megrendelhető: Boeksclout.nl €44,95. ISBN 978-94-6389-466-1 
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The following review was published in the Franz Liszt Kring Liszt Bulletin of June 2020.  

DANIELA BLOEM - FRANZ LISZT & SAINT ELISABETH 

(Christo Lelie) 
 

In 1857 Franz Liszt completed his oratorio Die Legende von der heiligen Elisabeth, one of his most cherished compositions. This 

did not only have a musical cause: from of old Liszt had an enormous admiration for the Hungarian-German Saint Elisabeth 

of the Middle Ages, with whom he shared many similarities in his way of life and thinking. It was this fact that led the 

Dutch singer Daniela Bloem-Hubatka to take a deep interest in the relationship between Liszt and Saint Elisabeth. This 

resulted in the publication of her book Franz Liszt & Saint Elisabeth. This study of 248 pages written in English and 

published privately does not restrict itself to Liszt’s oratorio: it is above all a psychological-spiritual portrait of Liszt mirrored 

to that of Elisabeth. 

With the information collected by Bloem she created a wonderful image of Liszt’s personality, particularly concerning his 

religious nature. There is however something special about this book: the author presents therein the theory that Franz 

Liszt is the reincarnation of Saint Elisabeth. And what is more, his loves (Caroline de Saint-Cricq, Marie d’Agoult and 

Carolyne von Sayn-Wittgenstein), as well as certain friends and pupils should in a previous life have belonged to the close 

circle around Elisabeth. Right from the very first chapter Bloem presents her reincarnation theory as a fait accompli, that is 

explained in detail in the course of the book by pointing out all kinds of parallels between the patterns of living, acting and 

thinking of on the one hand the main characters of the thirteenth century and on the other hand Liszt and his companions.  
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It should be noted that Bloem mentions that Liszt himself believed in reincarnation. Certain quotes seem to indicate this 

unmistakably, but of course that does not prove in any way that Liszt is a reincarnation of Elisabeth. Reincarnation being a 

question of belief - never having been proved scientifically - in this review I do not wish to concentrate on the question 

whether Bloem’s theory is right. Also for the person who completely rejects reincarnation, this is an extraordinarily 

interesting and informative book, this because of the wonderful and excellently documented portraits that Bloem gives us of 

Liszt. The author bases herself completely on authentic sources, such as diaries of friends and pupils of Liszt, letters and 

articles from nineteenth century magazines, next to the earliest biographies of the Middle Ages of Elisabeth. The book 

contains as appendices two fascimile printed articles of respectively Liszt’s visit to London and an analysis of this oratorio 

from The Musical Times of March and May 1886. 

In short follow briefly some remarkable discoveries by Bloem, introduced by a short biographical sketch of Elisabeth. The 

Saint was born in 1207 as daughter of the Hungarian king Andreas II. Already by the age of four she was destined to be 

given in marriage to Ludwig IV, landgrave of Thüringen, with whom she entered into marriage at the age of fourteen. From 

that moment she lived on the Wartburg near Eisenach. During the famine of 1226 she took care of the poor. 

In 1227 Ludwig died from a fever during a crusade to the Holy Land. Because Elisabeth had taken the vow of chastity she 

refused any marriage proposal after Ludwig’s death. Her brother in law took away all her possessions. Driven away from the 

Wartburg she lived in great poverty until her possessions and money were restored to her and she could build a hospital in 

Marburg. She followed the rules of the Third Order of Saint Francis of Assisi. She spent all her money and time in caring for 

the sick, until she died in 1231, 24 years of age. In 1235 she was canonized. 

In her book Daniela Bloem points out great parallels between Liszt and Elisabeth in course of life, character, way of 

thinking and their connections. It is striking that Franz Liszt at a very young age had the ambition to enter a monastery, 

that he was ordained in 1865 as Abbé and that religion gradually took a greater place in his life and music. Just like Elisabeth 

he lived unattached to worldly things, without many possessions. His relative poverty never deterred him from throwing 

coins to beggars and to teach for free. He also donated huge sums to charity, such as financial help at the flooding in 

Hungary or a generous donation to the costs of the Beethoven monument in Bonn. In this event it is interesting that Liszt 

was revered as a kind of saint by many admirers and that his compositions and in particular his piano playing were regarded 

as heavenly. In all this Liszt is very closely connected to Elisabeth according to Bloem. In the book she mentions more 

similarities between the musician of the nineteenth century and the saint of the thirteenth century, some striking, others 

rather farfetched in my opinion.  

Curiously Bloem places a connection between Liszt’s last love, Carolyne von Sayn-Wittgenstein and Elisabeth’s confessor 

Konrad von Marburg. With him Elisabeth had a relationship that would be considered unhealthy in our days. Konrad 

accused her of having committed sins in order to punish her cruelly afterwards. Elisabeth ‘gratefully’ complied, because by 

suffering these chastisements humbly she hoped to attain a greater spiritual purification. Konrad was an evil person: as an 

inquisitor he condemned hundreds of so-called heretics without any form of process to the stake. Finally after interference 

from the Pope, he fled and was murdered on the way to Marburg by his enemies. It seems bizarre to connect the Ukrainian 

princess with this tyrant, but between the connections Elisabeth-Konrad and Liszt-Carolyne definite similarities can be 

noticed. On religious grounds the eccentric Carolyne was just as fanatical and monomaniacal. She is known to have 

cherished a strong urge to convert people to the Catholic faith. Everyone who knew her spoke of her intelligent, forceful 

monologues.  

Just like Konrad had a strong influence on Elisabeth, Carolyne exercised great power on Liszt, for instance by urging him to 

write religious music. Bloem found a suitable reincarnation for nearly all the other important people from Liszt’s biography. 

In this way Marie d’Agoult was to have been Queen Gertrud, Liszt’s love of his youth Caroline de Saint-Cricq Elisabeth’s 

spouse Ludwig and Liszt’s dearly beloved princess Marie zu Hohenlohe-Schillingsfürst (the ravishingly beautiful daughter of 

Carolyne von Sayn-Wittgenstein) was to have been the reincarnation of Francis of Assisi. Also for Liszt’s favourite pupils 

August Stradal, August Göllerich, Lina Schmalhausen and Walter Bache Daniela Bloem found predecessors from the circle 

of friends and servants of Elisabeth. Here too I found some connections more convincing than others. In spite of that 

Daniela Bloem knows how to defend her theory with verve, revealing a phenomenal knowledge of the Lisztian sources. 

The book has been published in paperback containing only one illustration: the neogothic titlepage of the score of Die 
Legende der heiligen Elisabeth. The subject would be excellently represented by a richly illustrated edition, preferably in a 

larger format: the facsimile printed articles from The Musical Times in their reduced size are difficult to read without a 

magnifying glass. 

 

(Can be ordered via Boekscout.nl €44,95. ISBN 978-94-6389-466-1)  
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(Goran Filipec) 
 

A Genfi Liszt Ferenc Társaság (Franz Liszt Society of Geneva, www.liszt.ch) örömmel jelenti, hogy a Naxos Records 

kiadásában új Liszt-felvétel jelent meg. Az album kizárólag Liszt-művekből álló programot tartalmaz Goran Filipec 

zongoraművész, a magyar mester műveinek nemzetközi hírű előadója, a debreceni Kodály Filharmónia és Kollár Imre 

karnagy előadásában. 

Az alábbiakban közöljük Goran Filipec írását a programról.  

Verziók és inverziók 

Zeneszerzőként Busoni osztotta Liszt álláspontját a zenemű státusáról, amelyet eleven entitásnak tekintett – sohasem 

véglegesnek, és mindig módosításra vagy teljes átalakításra fogékonynak. Liszt megállapítása, amely szerint sok saját 

művének több verziója egy művészi ideálra való törekvésének eredménye volt, Busoni álláspontja közvetlen előzményének 

tekinthető. Mindkét zeneszerző újra feldolgozta műveinek egyes részeit, és átalakította őket új médiumokra vagy 

együttesekre szánt darabokban. Ezenfelül mindkét zeneszerző nevezetes volt arról, hogy különleges művészettel dolgozta fel 

más szerzők műveit. Busoni briliánsan mosta el a kompozíció és a feldolgozás közti határokat, prófétának tekintvén a 

zeneszerzőt, aki a természetben már korábban létező hangokat és ritmusokat dolgozza fel. Ezért Busoni szerint a zeneszerző 

inkább felfedez, mintsem megalkot egy absztrakt zenei eszmét, amelyet azután konkrét formába önt, és annak a médiumnak 

a sajátosságaihoz alkalmazza, amelyre szánja. 

A jelen albumban szereplő műsor a fent említett zenei gyakorlat illusztrációjának tekinthető, és az átdolgozás jelenségére 

vonatkozik: Liszt Magyar fantáziája (1849-52), amely itt zongorára és zenekarra írt verziójában szerepel, zongorára írva is 

létezik, méghozzá két verzióban: mint a 21. Magyar rapszódia (1841 körül) és mint a 19 Magyar rapszódia 14. száma (1847). 

Mint a cím is sugallja, a mű több egymással ellentétes karakterű magyar népi témán alapuló szabad formájú feldolgozás. Az 

összes verzió passzázsainak változatossága – amely Liszt előadói gyakorlatának példájaként szolgálhat, melyben állandó 

permutációk és improvizatív elemek voltak – arra ihletett, hogy saját előadói verziót javasoljak, több kadencia szabad 

kibővítésével és variálásával. Ugyanígy néhány zenekari tutti is kiegészül ellenpont-menetekkel a zongora szólamában, ami 

a mű zenei szövetébe komplexitást visz. 

Liszt általános gyakorlata volt eredetileg szóló zongorára írt darabok zenekari meghangszerelése, akár saját, akár mások 

kompozíciói esetében. Busoni abban a szövegében, amelyet Arthur Nikisch harmadik berlini koncertjéhez írt 1910-ben, 

elmondja, hogy a Spanyol rapszódia feldolgozásakor Lisztnek a Schubert Wanderer-fantázia- és Weber Polonaise-

feldolgozásai szolgáltak számára modellként. Megjegyzi, hogy a maga feldolgozásában ki óhajtotta emelni a mű csúcspontjait 

azáltal, hogy a zongora dinamikai korlátaira való tekintettel a szólistát zenekari textúrákkal támogatta, és olyan hangzási 

árnyalatokat adott hozzá, amelyek a hangszerelés révén megfelelnek a nemzeti jellegnek. Az átdolgozás másik előnye Busoni 

szerint az, hogy nagyobb alkalmat ad a zongoristának saját stílusa kiemelésére. 

A Spanyol rapszódia (’Folies d’Espagne et Jota aragonesa’, S. 254/ R. 90) a Magyar fantáziához hasonlóan előzőleg már két 

zongoraverzióban is létezett, melyeket Grosse Konzertfantasie über spanische Weisen (1845) és Rhapsodie Espagnole (1858) 

címen ismerünk. Háromrészes mű: Folies d’Espagne, Jota aragonesa és egy finálé. Ironikus módon a műben felhasznált 

témák egyikét sem 1844-45-ös spanyol koncertturnéja alkalmával hallotta Liszt, hanem később ismerkedett meg velük 

Európa más részeibe tett útjai során. Busoni színgazdag feldolgozását 1894-ben publikálták, és ugyanabban az évben az ő 

közreműködésével mutatták be Hamburgban. 

A De Profundis, Psaume instrumental (S. 691/ R. 668) Liszt azon befejezetlen műveinek sorába tartozik, amelyek korai 

stílusának elragadó természetű fantáziájával tűnnek ki. Bár a zeneszerző szándéka az volt, hogy befejezi a művet, életének 

több körülménye megakadályozta ebben, s végül elvesztette az érdeklődését iránta. A gregorián dallam, amelyet Liszt leírt, 

tisztázatlan eredetű, úgy látszik, nem található egyik tradicionális katolikus gregorián-repozitóriumban sem, szövege 

azonban világosan utal a 130. zsoltárra, az első két vers kiemelésével: 

„De profundis clamavi ad te, Domine. / Domine, exaudi vocem meam! Fiat aures tuae intendentes in vocem deprecationis 

meae.”  

„A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. / Uram, halld meg a szavam! Füled figyeljen fel könyörgő szavamra!” 
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Bár Liszt már nem foglalkozott ezzel a művével, megtartotta érdeklődését a gregorián dallam iránt, és az ötleteket újra-

fogalmazó zeneszerzői gyakorlatának megfelelően felhasználta a Haláltáncban (Totentanz), amely ennek az albumnak az 

utolsó száma. 

A Psaume instrumental (Hangszeres zsoltár) körvonalazza a szonáta forma Liszt kezében kialakuló új alakját: az összes 

szekció egyetlen tételben van bemutatva, amely tartalmaz egy lassú részt, egy scherzót és egy finálét, amely a darab korábbi 

szakaszaiban felhasznált anyagok átalakulásán alapszik. A műre jellemzőek a hosszú, improvizatív stílusban írt zongora-

kadenciák, Liszt első Apparitionjának reminiszcenciái. A jelen albumba felvett De profundis verzió Jay Rosenblatt 

kiegészítése és rekonstrukciója, de elhagytuk az általa javasolt opcionális kódát. 

A Rhapsodie espagnole-hoz és a Magyar fantáziához hasonlóan Liszt Totentanz-ának (Haláltánc) is eléggé bonyolult a 

keletkezéstörténete. Első verzióját Liszt 1849-ben fejezte be, de ezt csak 1919-ben adták ki, miután Busoni felfedezte és 

kiadásra előkészítette. A darab jelentősen eltér a közismert 1865-ös verziótól és annak szóló zongorára írt párjától, a 

közepébe beiktatott De profundis-szakasz következtében. Bár a hangszerelés meglehetősen egyszerű, ez az első verzió formai 

szempontból egészen kivételes a kontrasztáló szakaszok optimális arányainak köszönhetően. 

A Totentanz ihletője a pisai Camposanto egy 14. századi freskója, Buonamico di Martino (Buffamalco) Trionfo della morte 

(A halál diadala) című alkotása. A freskó tárgya a világvégébe vetett hitre vonatkozik, és heterogén kompozíció. Különféle 

jelenetekre van osztva, amelyekben a horror, a groteszk, a komédia és a nyugodt derű uralkodik. Mindezek az érzelmi 

állapotok megtalálhatók Liszt kompozíciójában, a Dies irae és a De profundis középkori témáira írt variációkban kifejtve. 

 

 

A borítón Nikolai Sivenkov Őszi Rapszódia című festménye 

The cover, featuring Nikolai Sivenkov's painting Autumn Rhapsody 
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NEW ALBUM PUBLISHED BY THE FRANZ LISZT SOCIETY OF GENEVA 

VERSIONS AND INVERSIONS 

(Goran Filipec) 

 

Franz Liszt Society of Geneva is joyously announcing the release of a new recording, produced in partnership with Kodály 

Filharmonia Debrecen and Naxos Records. The album features an all-Liszt program performed by pianist Goran 

Filipec, internationally reputed for his fiery performances of works of the Hungarian composer, the Kodály Filharmónia 

Debrecen and conductor Imre Kollár. Hereby we publish information about the program by Goran Filipec. 

Versions and Inversions 

As a composer, Busoni shared Liszt’s point of view regarding the status of the musical work, observing it as a living entity – 

never definitive, and susceptible to being modified or transformed completely. Liszt’s statement, in which he said that the 

multiple versions of many of his own works were a result of his tendency towards an artistic ideal, can be seen as a direct 

predecessor of Busoni’s point of view. Both composers recycled parts of their works and reshaped them, with the pieces 

destined for new mediums or ensembles. Moreover, both composers were known for their exceptional artistry in arranging 

the music of other composers. Busoni brilliantly blurred the borders between composition and arrangement, viewing a 

composer as a prophet, one who arranges sounds and rhythms pre-existing in nature. Therefore, according to Busoni, an 

abstract musical idea is discovered rather than created by the composer, and subsequently arranged into a concrete form and 

adapted to the specificities of the medium for which it is destined. 

The programme featured in this album can be seen as an illustration of the musical practices mentioned above, and is related 

to the phenomenon of the arrangement: Liszt’s Hungarian Fantasy from 1849–52, here presented in its version for piano and 

orchestra, also exists in two versions for piano solo – as No. 21 in the Magyar Rapszódiák (c. 1841)¹, and No. 14 of the 

19 Hungarian Rhapsodies from 1847. The work is written, as its title suggests, in free form based on several contrasting 

Hungarian folk themes. The variety of the passages found throughout the versions – which can serve as an example of Liszt’s 

performance practice, consisting of constant permutations and elements of improvisation – inspired me to propose a 

performance edition of my own, in which several cadenzas are freely extended and varied. Equally, some of the 

orchestral tutti are complemented with passages of counterpoint in the piano part, bringing complexity to the musical 

texture of the work. 

Liszt magyar szemmel – XLII. szám – 2020. december  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 42 – December 2020 

Goran Filipec, Kodály Filharmónia and Imre Kollár 
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Liszt’s common practice was the orchestration of pieces originally written for piano solo, no matter if they were his own, or 

based on the works of other composers. In his text written for the third of Arthur Nikisch’s concerts in Berlin in 1910, 

Busoni indicates that he arranged the Spanish Rhapsody symphonically, following the models of Liszt’s arrangements of 

Schubert’s Wanderer Fantasy and Weber’s Polonaise for piano and orchestra. He remarks that with his arrangement he 

intended to highlight the climaxes of the work by supporting the soloist with orchestral textures, given the dynamic 

limitations of the piano, and provide shades of sound corresponding to the national character of the piece through 

orchestration. Another advantage of this arrangement, as Busoni said, is that it ‘gives greater opportunity to the pianist for 

bringing out his individual style’. 

The Rhapsodie espagnole, S254/R90 ‘Folies d’Espagne et Jota aragonesa’, as the Hungarian Fantasy, is known to pre-exist in 

two versions for piano solo under the titles Grosse Konzertfantasie über spanische Weisen (1845) and Rhapsodie 
Espagnole (1858). It is written in three parts consisting of Follies d’Espagne, Jota aragonesa and a finale. Ironically, none of 

the themes used in the work were heard by Liszt during his Spanish tour of 1844–45, but instead the composer became 

familiarised with them later on during his travels to other parts of Europe. Busoni’s colourful arrangement was published in 

1894, and given its premiere by the arranger in Hamburg in the same year. 

De profundis, S691/R668 ‘Psaume instrumental’ belongs to the catalogue of Liszt’s unfinished works that are distinguished 

by the enchanting fantasy nature of his early style. Although the composer had the intention of completing the work, 

several life circumstances prevented him from doing so, and he finally lost interest in it. The chant, written by Liszt, is of 

unclear origin, since it doesn’t seem to be found in any of the traditional Catholic repositories of plainchant, but its text 

clearly refers to Psalm 130, with an emphasis on the first two verses: 

De profundis clamavi ad te, Domine / Domine exaudi vocem meam. 

Out of the depths I have cried unto thee / O Lord, hear my voice 

Although Liszt abandoned this work, he did maintain interest in the chant, and according to his compositional practice of 

recycling ideas, he used it in the first version of the Totentanz, the final track on this album. 

Il trionfo della morte (A halál diadala) – Buonamico di Martino freskójának részlete 

Il trionfo della morte (Triumph of death) by Buonamico di Martino (detail)  
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The ‘Psaume instrumental’ outlines the new shape the sonata form took in Liszt’s hands: all sections are presented in a single 

movement, containing a slow passage, a scherzo and a finale based on the metamorphosis of the material used in previous 

sections of the piece. The work is marked by large cadenzas in the piano part written in an improvisatory style, and are 

reminiscent of Liszt’s first Apparition. The version of De profundis recorded for this album was completed and prepared by 

Jay Rosenblatt, but it omits the optional coda proposed by the editor. 

As with the Rhapsodie espagnole and the Hungarian Fantasy, Liszt’s Totentanz also has rather a complex ontological 

history. Its first version was completed in 1849, but the work was only published in 1919 after it was discovered and edited 

by Busoni. The piece differs significantly from the more common 1865 version and its equivalent written for piano solo, due 

to the De profundis section inserted in the middle of the piece. Despite a rather simple orchestration, this first version is 

quite exceptional in its formality due to the optimal proportions of the contrasting sections. 

The inspiration for Totentanz originates from a 14thcentury fresco in the Camposanto of Pisa entitled Trionfo della 
morte (‘Triumph of Death’) by Buonamico di Martino (also known as Buffalmacco). The subject of the fresco is related to 

the belief in the end of the world and its heterogenic composition. It is fragmented into different scenes, and is dominated 

by sentiments of horror, the grotesque, comedy and serenity. All these emotional states can be found in Liszt’s work, 

developed through variations on the medieval themes of Dies irae and De profundis. 

 

EGY LISZT-ANEKDOTA 

Liszt Rubinstein Anton híres Azra dalát átírta zongorára. Szerette ezt a lágy, bánatos Liedet s többször felszólította Varga 

Vilmát annak eljátszására. Mikor először mutatta be mesterének a tanítvány a dalt, egyik helyen – nem ismerve Heine szelíd 

hangulatú költeményét – kitörő, drámai hatással, hatalmas fortéban zengette a zongorát. Liszt bosszusan felugrott 

karosszékéből, megállította a leánykát s ennyit mondott: Na, na! kis zsivány – („kleiner Wicht”, amint Liszt őt nevezte) – 

csendesebben, a szerelmes ember nem csinál ekkora skandalumot… 

 

A LISZT-ANECDOTE 

Liszt transcribed Anton Rubinstein’s famous song Azra for piano. He liked this suave, sorrowful Lied, and asked Vilma 

Varga many times to play it. When she first presented the song to the Master, she clanged the piano with exuberant 

dramatic effect and a huge fortissimo, not being acquainted with Heine’s gentle-toned poem. Liszt fretfully jumped up from 

his armchair, stopped her and said: Now then, little rascal (‘kleiner Wicht’, as Liszt called her), play quieter! People in love 
do not make such a big uproar… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forrás: Papp Viktor: Liszt élő magyar tanítványai / Source: Viktor Papp: The Hungarian pupils of Liszt 

Kép / Picture: (c) Peternák Anna 
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