
Két évszázad magyar zenéje – Erkel Ferenctől Kurtág Györgyig 
címmel országos zenei ismeretterjesztő vetélkedő sorozatot hirdet 

a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége és a Magyar 

Zeneszerzők Egyesülete a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

Zeneiskolák, Általános és Középiskolák tanulóifjúsága számára 12 – 16-ig 

és 15-19-ig 

 

A sorozat célja, hogy a zenetörténet nagy korszakait öt éven át átfogóan ismer- 

tető („Száz év zenéje-száz iskola zenei játéka”„Kortársaink zenéje”, „A 20. szá- 

zad klasszikusaitól napja ink zenéjéig”, „A reneszánsztól napjainkig 15 – 19-ig” 

és a „Hat évszázad muzsikája 12 – 15-ig”),  négy éven át egyre szélesebbre 

terjedő, Európa zenéjéről  átfogó „zenei térképet” adó  sorozatok lezárásaként – 

külön hangsúlyt adva jelentőségének – a két ifjúsági korosztály kiemelt jelentő- 

séggel szerezhessen  ismereteket a 19-ik század elejétől a 21-ik század kezdetéig 

tartó időszak magyar zenéjéről, zeneszerzőiről. 

  

A legújabb sorozat szervesen kapcsolódik az iskolai tananyaghoz, jelentősen 

bővítve a résztvevők addig szerzett ismereteit. Érdekessége, hogy a három for- 

duló átfogja az iskolaévet és a vetélkedés egy iskolán belül zajlik a tanulók által 

összeállított 6 – 6 fős „baráti közösségek” részvételével. Eddigiektől eltérő 

mássága az is, hogy minden csapat tovább jut, magával víszi pontszámait és a 

végén dől el, hogy melyik csapat nyeri az „iskola nagydíját”- Ez lehetővé teszi, 

hogy a sorozatban résztvevő minden tanuló megismerkedhessen a vetélkedő 

teljes anyagával, számára teljes legyen a magyar művészi zene térképe. 

  

Reméljük, hogy sok olyan iskola vesz majd részt a sorozatban, amelyek a 

vetélkedő anyagában szereplő magyar zeneszerzők valamelyikének nevét 

viselik. Az I. fordulóban a 19. század legismertebb magyar zeneszerzőinek 

munkássága kap helyet, középpontban Erkel Ferenccel, Liszt Ferenccel, kiegé- 

szülve Bihari Jánossal, Lavotta Jánossal, Csermák Antallal, Msonyi Mihállyal 

Rózsavölgyi Márkkal, Mosonyi Mihállyal, Goldmark Károllyal, A II. fordu- 

lóban kap helyet Lajtha László, Dohnányi Ernő, Bartók Béla, Kodály Zoltán, 

Farkas Ferenc, Weiner Leó, Bárdos Lajos, Kadosa Pál, Sugár Rezső, a III. 

forduló zeneszerzői között szerepel Ligeti György, Szokolay Sándor, Petrovics 

Emil, Durkó Zsolt, Orbán György, Kurtág  György, Madarász Iván, Hollós 

Máté, Kocsár Miklós, Vajda János, Sáry József, Sáry László. 

 

Fontos: A vetélkedő oly értelemben felmenő rendszerű, hogy három önálló 

tematikájú fordulóból áll, de egyedi oly módon, hogy minden csapat részt vesz a 

köbvetkező fordulóban is, hogy mindannyian részesei lehessenek a teljes körű 

ismereteknek. A fordulók kb. 1 óra 10 perc terjedelműek. Tehernentesítést jelent 

az is, hogy minden csapat teljes szöveges és zenei felkészülési anyagot kap. 

Jelentkezési határidő: 2015. december 15. email: varga. karoly2@gmail.com 

mailto:karoly2@gmail.com
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Minden iskola szöveges felkészítési anyagot kap. 

     a/ olvasmányos tájékoztató, 

     b/ „Tudod-e?” sűrítmény, amely a konkrét feladatok megoldásait tárja fel. 

     c/ a témához kapcsolódó zenei szemelvények 

 

A sorozat felépítése 

 

 I. forduló – egy iskola, egy játék (3 – 6 hat-hat fős csapattal, február elején.    

                    Téma a 19. század. 

 II. forduló –  csapatlétszám, csapatösszetétel azonos az előbbivel. (Kb. márci- 

                        us közepén) 

                       Téma a 20. század első kétharmada.     

III. forduló – csapatlétszám, csapatösszetétel azonos az előbbivel. (Kb. április  

                        végén, május elején). 

                        Téma a 20. század közepétől napjaink zenéjéig. 

 

Az egyes vetélkedők tervezett időpontja: 1 óra 10 – 20 perc 

 

 

 

A zenei szemelvények 2016 január 8-tól letölthetők lesznek a Budakeszi Erkel 

Ferenc Művelődési Központ honlapjáról. A letöltés módja:  

 

1. A GOOGLE keresőbe beírandó: Budakeszi Erkel 

Megjelenik az Erkel Ferenc Művelődési Központ honlapja 

2. Az apró betűs címsor első szava: CÍMLAP 

Rávezetni az egeret. (kattintani nem szükséges) 

Megjelenik egy függőleges lista, alsó részében „Zenei vetélkedők” 

3. Rákattintás 

Megjelennek a különböző vetélkedő címei.   

Rákattintani a Két évszázad I. forduló 1. szöveg 

                                                              2. zenék feliratúra 

      4. Letöltés (CD-re, vagy lehallgatás) 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 
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          A verbunkos 
 

A verbunkos zene a 18. század végén,  1880 táján  alakult ki a katonai toborzá- 

sok jellegzetes kísérőjeként.  
 

Alkotóelemei:  közelkeleti, balkáni, szláv zenei hagyományok töredékei – olasz 

zenei hatások – a bécsi utca muzsikája –  a régi népies magyar muzsikálás, pél- 

dául a hajdútánc, a kanásztánc sajátos dallami és ritmikai fordulatai.  
 

A sok forrásból magyarrá lett verbunkos zene nyelve tele van nemzeti szimbólu- 

mokkal, zenei jelképekkel. Sőt maga a verbunkos is egyféle nemzeti szimbó- 

lummá, nemzeti jelképpé lett  

 

Zenei jegyei: Forma, szerkezet:  kétrészes - lassú és friss 

                       Ütem:  páros ütem. 

                       Ritmus: szinkópákkal, triolákkal tarkított pontozott ritmus –  bo- 

                                   kázó zárlatok. 

                        Dallam: dúr és moll melódiák –  díszített, „tírádás”  dallamfor- 

                                     dulatok.  

Palotás 
 

A XIX. században elterjedt páros ütemű társastánc, a verbunkos előkelő vál-  

tozata.  A palotákban rendezett vigasságok kedvenc ünnepélyes tánca volt  és  a zenésszínpad is 

elfogadta. Kedvelt táncbetétje lett a magyar operáknak is (példá- ul Erkel Ferenc : Hunyadi 

László, Kodály Zoltán: Háry János.)  

 

A nagy virtuóz triász 

B i h a r i  J á n o s 

(Nagyabony, 1764. október 21. – Pest, 1827. április 28. Cigányszárma-

zású magyar zeneszerző és hegedűművész. A verbunkos stílus egyik legna- 

gyobb képviselője. Bihari Jánost, Lavotta Jánossal  és Csermák 
Antallal együtt a verbunkos zene nagy triásza ként tartja számon a 

magyar zenetörténet.  

Édesapja is hegedűs volt. 1801 körül érkezett Pestre, és itt megalakította híres- 

sé vált bandáját, amely többnyire 5 tagból állott (cimbalmos és vonósok). 1811-ben 

az országgyűlés alkalmával Pozsonyban működött. Ez időben valószínűleg 

Bécsben is járt, ahol műveiből több nyomtatásban is megjelent. Káldy 
Gyula szerint Bécsben Beethoven is többször hallhatta játékát.   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyabony
https://hu.wikipedia.org/wiki/1764
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_21.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_(t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1827
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heged%C5%B1m%C5%B1v%C3%A9sz
https://hu.wikipedia.org/wiki/1801
https://hu.wikipedia.org/wiki/1811
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ldy_Gyula
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ldy_Gyula
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Bejárta Magyarországot.  Működésének fénykora az 1820-as 

évek évek elejére tehető. 1822-ben Liszt Ferenc is hallgatta játékát 

és nagy elismeréssel emlékezett meg róla. 1824-ben baleset érte, eltörte bal kar- 

ját, ez véget vetett virtuóz pályájának. Öregkorában magára hagyatva élt. 

  

L a v o t t a   J á n o s 

(Pusztafödémes, 1764. július 5. – Tállya, 1820. augusztus 11.) ma- 

gyar zeneszerző, hegedűművész, a verbunkos delelő kor- 
szakának egyik kiváló képviselője. Művelt muzsikus volt, a nyugati 

kultúra hatása művein is fokozottan érződik. 

Nagyszombatban,Pozsonyban, Budán tanult,1786-ban Pestre 

került, ahol folytatta jogi tanulmányait. Első kompozícióját még Nagy- 
szombatban írta Rhetoric alcímmel. 

Katonaévei után Bécsbe ment, azután Fraknóra, végül Pestre. Hivatalnok lett a kancel- 

láriánál. Később döntött végérvényesen a zenei pálya mellett. A Fővárosban a 
pest-budai magyar színjátszó társaság muzsika-direktora 
volt. 1797-től 1799-ig Miskolcon tartózkodott, majd a Kolozsvári Színtársulat 

karnagya volt. Utána sorra járta a nemesi kúriákat, zongorát és hegedűt oktatott, 

majd Debrecenben zeneműboltot nyitott. 1817-től kezdve betegsége mindinkább 

elhatalmasodott rajta. Újabb vándorévek után 1820-ban Tállyán telepedett le, és ott 

is hunyt el 1820. augusztus 11-én. 

Művei: Rhetorica 

              Nobilium Hungariae 

              Ábrándok (Szigetvár ostroma, Az égi háború) 

              Verbunkosok gyüjteménye 

 

Csermák Antal György 

Zeneszerző és hegedűművész, a 19. század eleji magyar ro- 

mantikus zene kimagasló alakja. Feltevések szerint 1774-ben 

született. Bécsben tevékenykedett mint hegedűtanár, majd Magyarországra 

költözött. 1795-től a Pest-budai Magyar Színtársulat prímhegedűse volt, működésének  

első évében hangversenyt rendezett a színházban. Gödöllőn Grassalkovich herceg- 

nél hallotta játszani Bihari Jánost, a korszak legngyobb hatású, cigány szár-  

származású magyar hegedűvirtuózát. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1820-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1820-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1822
https://hu.wikipedia.org/wiki/Liszt_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/1824
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pusztaf%C3%B6d%C3%A9mes
https://hu.wikipedia.org/wiki/1764
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_5.
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1llya
https://hu.wikipedia.org/wiki/1820
https://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_11.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Buda_(t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Frakn%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc
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Csermák Antal Bihari Jánossal és Lavotta Jánossal együtt zeneszerző- 

ként és hegedűművészként annak a „virtuóz triász”-nak a tagja volt, amely 

a 19. század első évtizedeinek magyar zenéjében korszakos jelentőségre 

emelkedett. Legfőbb érdeme volt, hogy kísérletet tett a nemzeti 

kamaramuzsika, sőt a programzene megteremtésére.  

 

Az elsők között próbálta átültetni a verbunkos stílust a nyugati 

műzenétől átvett formákba. Műveinek sorában a verbunkosok, táncok, 

rondók a legjelentősebbek. Veszprémben halt meg 1822. október 25-én.  

 
 

Rózsavölgyi Márk 

 

A 19. századi magyar verbunkos zene utolsó jelentős mestere Ba- 

lassagyarmaton születet 1789-ben (vannak, akik ezt 1787-re teszik)  Ko- 

rán megtanult hegedülni. Magasabb zenei tanulmányait – önéletrajza szerint – 

Prágában végezte. 20 éves kora előtt Pestre jött, ahol a magyar színtársulat 

hegedűse lett. Baján élt, de közben több magyar városban is hangversenye- 

zett: Pécsett, Székesfehérvárott, Veszprémben, Balatonfüreden. „Füredi Lassú 

Magyar”-ja a „Veszprém megyei nóták” V. „fogásában” jelent meg. Más vidéki 

városokban is gyakran megfordult. Játszott többek között Nagyváradon, Kolozs- 

várott, de szívesen hallgatták játékát Pozsonyban is, éppúgy, mint Tolna 

megyében, vagy a császárvárosban, Bécsben.   

 

Rózsavölgyi Márk, a legelső magyar „csárdáskomponista”  1844-

ig több, mint 200 „eredeti magyar hangmű”-vet írt. Táncait nem- 

csak zongorára írta, hanem különféle kamaraegyüttesekre is feldolgozta. 

 

Rózsavölgyi Márk 1845-ben még koncertezett Egerben, Nagyváradon és Nagy- 

károlyban, majd újabb hangversenykörútra indult, amikor betegsége miatt vissza 

kellett térnie Pestre. A verbunkos országjáró nagy muzsikusa 1848. 

január 23-án halt meg Pesten. Haláláig szoros barátság fűzte Petőfi 
Sándorhoz, aki 1844-ben a Magyar Divatlapban elismerő cikket írt 

játékáról. A költő az öreg muzsikus halálára írt versében örökítette 
meg emlékét.    

 

…                                                                                           … 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyar_Divatlap&action=edit&redlink=1
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Mosonyi Mihály 

 
A XIX. század magyar zenéjének második zeneszerző egyénisége Mosonyi  

Mihály, alig néhány évvel volt fiatalabb Erkel Ferencnél. 1815-ben szüle- 

tett a mai Ausztria területén fekvő Boldogasszonyfán. Pozsonyban 

végezte tanulmányait, 1842-ben, a reformkor legszebb éveiben került 

Pestre. Önműveléssel lett kiváló muzsikussá. Közeli barátság fűzte Liszt 

Ferenchez.  
 

Első művei a bécsi klasszikus mesterek szellemében születtek, korai kama-

razene darabjaiban pedig a bécsi romantikát követte. Amikor nevét 

Mosonyira változtatta, korai stílusát is elhagyta, minden erejét a 

magyar zene ügyének szentelte.   
 

1860-ban – Széchenyi István halálakor – jelent meg nagyszabású szimfoni- 

kus műve, a „Gyászhangok”. Jelentős oratóriumát – „Tisztulás ünnepe az 

Ungnál” – Kazinczy Ferenc szövegére komponálta. 

 

Liszt Ferenc révén megismerte Wagnert és műveinek legfőbb magyar-

országi méltatója lett. Maga is megpróbálkozott operák írásával. Ope-

raszínpadra állította Vörösmarty Mihály „Szép Ilonká”-ját, a Szigligeti Ede szövegére 

írt „Álmos”-t. Dalai közül kiemelkedett az Arany János versére komponált  

„Letészem a lantot”. Az ifjúság számára írta „Magyar gyermekvilág, 12 életkép 

zongorára” című sorozatát. 

 

Goldmark Károly 

 
 Keszthelyen született 1810. május 18-án. 12 éves korában Sopronban 

kezdte hegedűtanulmányait , majd két évvel később Bécsben tökéletesítette 

hangszertudását. Zeneszerzést is tanult, ebből az időből valók  első hegedű- 

re írt kompozíciói.   
 

 

Első szerzői estjét  1857-ben, 27 éves korában rendezte Bécsben. Első nagy 

sikere az 1863-ben bemutatott Sakuntala nyitány volt, Fő műve a ma is nép- 

szerű Sába királynője című operája, amely Európa-szerte nagy közönség- 

sikert aratott. 

…                                                                                                                       … 
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Goldmark nem írt sok zeneművet, de életműve szinte valamennyi zenei 

műfajra kiterjedt – szimfonikus művek, kamarazenedarabok. zongorára írt 

kompozíciók, dalok, kórusművek születtek alkotó éveiben, de ma elsősorban 

operaszerzőként emlékeznek rá. 84 éves korában még komponált, ekkor 

írta II. zongoraötösét.  1915-ben halt meg Bécsben.  

 

E r k e l  F e r e n c 

 

Erkel Ferenc a romantika korának, a 19 század magyar zenéjének Liszt Fe-   

      renc mellett legnagyobb egyénisége. 

A magyar nemzeti opera megteremtője.  

Zeneszerző  –  zongoraművész  –  karmester: a Nemzeti Színház, majd a 

      Magyar Királyi Operaház  főzeneigazgatója. 

Zenepedagógus: a Zeneakadémia igazgatója és tanára. 

Közéleti személyiség – egyesületek elnöke – a Filharmóniai Társaság  –   

     az Országos Daláregyesület alapítója.  

Kiváló sakkmester . 
A muzsikussá lett Erkel fiúk: Elek, Gyula, László, Sándor édesapja.  

Elsősorban operákat írt, de komponált többek között szimfonikus műveket 

– népszínműzenéket – kantátát – karműveket – kísérőzenét  –   

dalokat  –  hangszeres darabokat is. 

 

Gyermekévek, pályakezdés 
 

Született: 1810. november 7-én   

Szülővárosa: Gyula (Békés megye) 

Nagyapja: „öreg” Erkel József  

Édesapja: ifj. Erkel József  

Mindketten jól képzett muzsikusok voltak. magyarnak vallották magukat. 

  

Pozsonyból költöztek  a Wenckheim grófok gyulai birtokára.    

Ferenc szülővárosában, Gyulán járt elemi iskolába. Gimnáziumi 

tanulmányait Nagyváradon kezdte,  Pozsonyban folytatta. 

Ott hallotta először Liszt Ferenc zongorajátékát – ott hallott 

először verbunkos muzsikát a kor híres hegedűművészének, Biha- 

ri Jánosnak a tolmácsolásában   
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Gimnáziumi tanulmányainak befejezése után  Erdély szellemi központjá- 

ba, Kolozsvárra ment, ahol zongoratanár lett, majd a kolozsvári 
zenekedvelő közönség körében alakult  „hangversenyi zenekar” meghívta  kar -

nagyául. 
           

Erkel és a magyar nemzeti opera – Erkel Ferenc volt a magyar ope- 

ra úttörője, az európai színvonalú magyar nemzeti opera megterem- 

tője. 

 

Erkel operamintái – Formai és gyakran dallami mintáit is nyugati, 

elsősorban  francia,  még inkább  olasz operákból vette 
 

Erkel operai nyelvezete –  A kor embere azt kívánta tőle, hogy a magyar 

színházakban magyar opera szóljon, ezért nemcsak szövegében, hanem dallamá- 

ban, ritmusában is ki kellett alakítania a magyar opera magyar 

zenei nyelvezetét 
  

Erkel és a verbunkos zene – A hajdútáncok,  pásztortáncok zenéjéből,  a keleti 

és nyugati muzsika ötvözetéből  teljesen magyarrá lett verbunkos muzsikát 

választotta forrásul. Ebből alakította ki nemcsak az operák hangszeres,  

hanem énekelt zenéjét is. A nemzetközi operai nyelvezetet és a 

verbunkos zenét a Bánk bánban sikerült a legnagyobb művészi 

színvonalon egybeötvöznie.   
 

Erkel operáinak témája – Művészete a magyar nép érzelmeinek,  

a kor hangulatának tükre. Csak nemzetének történelme érde- 

kelte –  ha témáit messze múltból merítette is  –  mindig a jelenhez szólt és 

a jövőt építette.  

 

Erkel operái 
 

Bátori Mária 
Kétfelvonásos opera 

Szövegét – Dugonics András drámája nyomán – Egressy Béni írta 
Bemutató 1840. augusztus 8. Pest, Nemzeti Színház 

Játszódik Budán és leányváron a XII. század elején 
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Hunyadi László 
Eredetileg négyfelvonásos opera 

Szövegét – Tóth Lőrnc drámája nyomán – Egressy Béni írta 
Bemutató 1844. január 27. Pest, Nemzeti Színház 

Játszódik Nándorfehérvárott, Temesváron és Budán 1456-ban 

  

 

Bánk bán 
Eredetileg három felvonásos opera 

Szövegét – Katona József drámája nyomán –Egressy Béni írta 
Bemutató 1861. március 19. Pest, Nemzeti Színház 

Játszódik Visegrádon és a Tisza partján 

 

 

Sarolta 
Háromfelvonásos vígopera 

Szövegét Czanyuga József írta 
Bemutató 1862. június 26. Pest, Nemzeti Színház 

Játszódik Magyarországon, a XV. század második felében. 

  
 

Dózsa György 
Ötfelvonásos opera 

Szövegét – Jókai Mór drámája nyomán – Szigligeti Ede írta 

Bemutató 1867. április 6. Pest, Nemzeti Színház 

Játszódik Magyarországon, 1814-ben 

 

 

Brankovics György 
Négyfelvonásos opera 

Szövegét – Obernyik Károly drámája nyomán Odry Lehel és Ormai Ferenc 

írta 

Bemutató 1874. május 20. 

Játszódik Szerbiában, a XV. század elején 

 

Névtelen hősök 
Négyfelvonásos opera 

Szövegét Tóth Ede írta 

Bemutató 1880. november 30. Budapest, Nemzeti Színház 

Játszódik Magyarországon 1848-49-ben 
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István király 
Négyfelvonásos opera 

Zenéjét szerezte Erkel Ferenc (a hangszerelést fiai végezték. 

Szövegét írta  (Dobsa Lajos tragédiája nyomán)  Váradi Antal 

Bemutató: 1885. III. 14. 

 

Az életút vége  

 
A magas kor lassan  megtörte erejét.  A rendszeres munka már nagy teher volt 

számára.  Szívesen és lelkesen tanított,  de a Zeneakadémia igazgatásáról  már  

lemondott. Gyakan emlegette, hogy Hector Berlioz (Ektor) általa ismerte meg 

a Rákóczi indulót. Hasonlóképpen beszélt Liszt Ferenchez fűződő kapcso-

latáról.  

 

1888.december 16-án karmesteri pályafutásának ötvenesztendős jubileumát 

ünnepelték.  Az ünnepi szónok a nagy író, Jókai Mór volt. Számos dalosegye- 

sületből toborzott alkalmi kórus énekelte Himnuszát, melyet a szerző „könnyez- 

ve hallgatott”.  

 

1893. június 10-én halt meg, halálát az egész nemzet gyá- 

szolta.  Ezüstszínű koporsóját az Operaház előcsarnokéban helyezték el, 
az út feketéllett a tömeg- től. A Filharmonikusok Zenekara a Hunyadi László 

gyászindulójával búcsúzott alapító karnagyától. A Kerepesi temetőben he- 

lyezték örök nyugalomra. Sírjánál ezrek énekelték a Him- 

nuszt. 

L i s z t  F e r e n c 

 

Gyermekévek 1811 – 1827.  

Liszt Ferenc a 19. század nagy romantikus zeneszerzője,  minden 

idők egyik  legnagyobb és legünnepeltebb zongoraművésze,  1811.  

október 22-én  született a nyugatmagyarországi Doborjánban (Ma az ausztri- 

ai Burgenland tartományhoz  tartozik, neve Raiding //Rájding//).Születése második nap- 

ján (október 23-án) keresztelték meg a római katolikus templomban, Lókon.  
Zenét művelő családból származott.  nagyapja –  Liszt György Ádám –  orgo- 

nistaként és kórusvezetőként is működött. Édesapja  – Liszt Ádám –   több hang- 

szeren is játszott. Ferenc zenei tehetsége korán megnyilatkozott. 9 éves ko- 

rában Sopronban lépett fel nyilvános hangversenyen.  Magyar fő-  

urak ösztöndíjat ajánlottak fel számára, Bécsben folytathatta tanul- 

lmányait.       
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A gyermek Liszt Bécsben.  

11 éves volt, amikor Bécsbe költöztek.  Karl Czernytől  ka- 

pott zongoraleckéket. (Csernyi Beethoven egykori  tanítványa volt.) Másik ne -

ves tanára Antonio Salieri tanította zeneelméletre.     
  

A gyermek Liszt Párizsban 
A gyermek Liszt bécsi tartózkodásának legjelentősebb fellépése 13 éves ko- 

rőban, az 1823. áplis 13-án délelőtt tartott koncert volt a Vígadó (Redout // 

Redút//) kistermében. Ezt követően a kis Ferencet  Párizsba, az eu- 

rópai művészetek központjába vitte édesapja.   
 

A gyermek Liszt Pesten  
 

13 éves volt Liszt Ferenc, amikor párizsi és londoni útja 

előtt édesapjával Pestre utazott, hogy a magyar fővárosban 

is bemutatkozhasson. Édesapja  ezt íratta fia nevében a koncert pla- 

kátjára: „Magyar vagyok és nem isme- rek nagyobb boldogságot, mint azt, 

hogy neveltetésem és taníttatásom első gyümölcsét Franciaországba és Angli- 

ába utazásom előtt,  ragaszkodásom és hálám jeléül, drága hazámnak bemu- 

tathassam.” A koncerten olyan nagy sikert aratott,  hogy újabb három hangversenyt 

kellett adnia.  

 
A gyermek Liszt európai útjai. (London /Anglia/ és más utak) 
 

Már a Párizsba vezető út is valóságos diadalmenet volt.  A 13 éves zongorista 

zsúfolt házak előtt játszott Münchenben,  Augsburgban,  Stuttgartban. A Liszt család 

1823. december 11-én érkezett meg a francia fővárosba,  ahol  csalódás érte 

őket. A Párizsi Consevatoire (Konszervatoár) nagyhírű igazgatója, Luigi 

Cherubini (Luidzsi Kerubini) idegen állampolgárságára hívatkozva – nem 

vette fel Ferencet a növendékek közé idegen állampolgárságára hívatkozva 

 

Párizs után London következett (1824.) A híres windsori kastélyban IV. 

György angol király is fogadta. Anglia után ismét egy hosszú  franciaországi koncert- 

körút következett, majd Svájc és ismét Anglia. 1827. nyarán meghalt édesapja.  

Ezzel lezárult Liszt gyermekkora. Ekkor - 17 éves korában befejezte az 

édesapjávalegyütt megtett hosszú, fárasztó gyermekkori utazásokat, 

viszszatért Párizsba.  
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Magához hívta édesanyját, abbahagyta a hangversenyezést is, zongoraórák 

adásából jutott jövedelemhez.  

- 

Tanulás és munka  1830 – 1838. 
 

Alkotókedvét felébresztette és új irányba terelte,  Niccolo (Nikkoló) 

Paganini. A kor nagy hegedűművészét hallgatva  felfedezte saját hangszeré- 

nek eddig sosem hallott hangzásbeli,  technikai és kifejezési  lehetőségeit. Ettől  

kezdve arra törekedett, hogy úgy hangozzék a zene a zongo- 

rán is, ahogy Paganini játszott a hegedűjén.   

 
Párizsban megismerkedett (1832. februárja) Chopinnel  (Frédéric Chopin 

//Frederik Sopen//).  A párizsi zenei életben művészi hitvallásban is, személyes 

barátságban is Chopin és Berlioz (Hector /Ektor/ Berlioz) álltak  legköze- 

lebb hozzá.  Berliozzal való kapcsolatai a programzene felé terelték alkotói 

képzeletét. 
 

Az ifjú Liszt már19 éves korában újabb hangversenykörutakra indult.  (1830)   

Később hosszabb időt töltöttek Olaszországban  (1837  Bellagio  /Belladzsó  

 

A nagy virtuóz évek.. 

 

A bécsi és az utána következő  magyarországi hangverse- 

nyek. Liszt Ferenc 1839-től 1847-ig tartó „virtuóz” korsza- 

kának bevezetői voltak.  Már Pozsonyban és Pesten példátlan nemzeti ün- 

neplésben részesítették. (1839. december, 1840. január). Szülőfalujában,  Doborjánban,  

nagy ünnepléssel fogadták. Sopronban a város díszpolgárává avatták Ebben az idő- 

szakban Európa számos országában megfordult,  némelyikben többször is. 

Hangversenyein ünnepelték,  csaknem egy évtizeden át megszakítás nélkül 

tartó európai hangversenyútjai valósággal  diadalmenetek voltak. Csodá- 

latos virtuozitása meghódította egész Európát.   

 

Weimarban. 1848 – 1861.  
 

1848. februárjában Németországban, Drezdában, megismerkedett Richard  

Wagnerrel,  akivel élethosszig tartó barátságot kötött. A Weimarban töl- 

tött évek Liszt Ferenc életében főképpen  az alkotás esztendei voltak.  
Itt komponálta legtöbb művét. 
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1861 augusztusában Liszt Ferenc elhagyta Weimart és Ró- 

mában telepedett le. Az „örök város”-ban elhatározta, hogy 

belép  a papi rendbe.  
  

 

Liszt Magyarországon, Weimarban és Rómában. 1870 – 1886.  

 

Az 1870-es esztendővel kezdődően Liszt  hol Budapesten,  

hol Weimarban, hol Rómában tartózkodott.   

  
1870-ben négy hónapot töltött Szekszárdon barátja, báró Augus Antal 

vendégeként. Fontos esemény volt,  amikor Karácsony másnapján Liszt  

  

Ferenc  meglátogatta Deák Ferencet (a „haza bölcsét”), aki arra 

kérte, hogy telepedjen le Magyarországon és vállalja el az első 

pesti Zeneakadémia elnökségét. A hívatalos felkérést a kormány ne- 

vében Andrásy Gyula miniszterelnök adta át neki (1870 . december).  
 

Liszt elvállata az elnökséget. A Zeneakadémiát 1875-ben nyitották 

meg.  A Zeneakadémia megalapításán fáradozók  elérték,  hogy a kultusz- 

minisztériun  hat évre kibérelje  a Hal tér 4. sz. alatti házat. Az elnök – 

Liszt Ferenc – új lakását is ebben a házban rendezték be.  

 

1873-ban  a Rómából Magyarországra visszatérő 62 éves mester  pályafutá- 

sának 50-ik évfordulója alkalmából  3 napig tartó  ünnepségeket rendeztek. 

A gyakori utazások – koncertek és más zenei események,  találkozások,  ün-  

nepségek sora pesti központtal,  kiemelt weimari és római teendőkkel – egé-  

 egészen 1885 végéig folytatódtak.  Hasonlóképpen a kapcsolódó kitérők, kisebb u- 

tak is: Düsseldorf,  Hannover,  Hollandia és Altenburg,  Baden-Baden, Antwerpen, újra 

és újra Bayreuth és Bécs.   
 

  

Halálának éve: 1886. 

 
Ez év elején Rómában volt, majd január végén Budapestre utazott. Február 

2-án kezdte el ismét az oktatást. A növendékeket saját lakosztályában tanítot- 

totta, ingyen. Sok weimari diákja is utána jött Budapestre.  
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1886. március 11-én, este 11 órakor vonatra ült és végleg elhagyta Budapes- 

tet. Május közepétől Weimarban tartózkodott, ahonnan Bayreuthba uta- 

zott, 1886. július 21-én délután érkezett meg Bayreuthba megfázva,  erősen  

 köhögve. A következő napokban egyre betegebb lett. Tüdőgyulladást 

kapott és 1886. július 31-én este 23 óra 30 perckor meg- 

halt. 

  

Liszt művei 

 

Rendkívül termékeny zeneszerző volt, rengeteg darabot 

komponált.  Össze- 

sen 1.400  művet ír  
 

A programzene lelkes támogatója volt.  Erre utalnak  sok 

más műve mellett szimfonikus költeményei, a Faust szimfó- 

nia,  a Dante szimfónia, két zongorára írt legendája is – 

Zongorára írt művek sokaságát hagyta az utókorra: írt zongoraetűdöket, 

fantáziákat – készített átíratokat – írt zongoraversenyeket – egyéb zongo- 

rára írt alkotásokat – írt operákat – többtucatnyi – kórusművet – 

zenekari kompozíciókat – komponált zongorára és zenekarra  –  írt 

kamarazeneműveket  –  dalokat. 

 

Liszt magyarsága. Liszt Ferenc mindig magyarnak tartot- 

ta és vallotta magát. Hosszú ideig élt Párizsban, Weimarban és Rómá- 

ban, de nem lett sem francia, sem német, sem olasz állampolgár. Európa útjain is 

csak magyar útlevéllel utazott. Sőt, gyermekei is magyar állampolgárok let- 

tek. Egy 1845-ben írt levelében  ekként írt erről: „Gyermekeim apjuk állam 

polgárságát viselik. Akár tetszik, akár nem, magyarok!” 
 

 


