
Liszt Ferenc és a zongora, Liszt Ferenc és kie- 
melt műfajai. 

A 19. és 20. század négy nagy magyar zeneszerzője  
vetélkedősorozat tematikája I/2/a 

Liszt és a zongora      
Liszt ezen a hangszeren tudta magát a legjobban ki- 
fejezni. Már fiatal korában megfogalmazta ezt egy levelében: „Mert látod, 
zongorám számomra az, ami a tengerésznek a fregattja, ami az arabnak a 
paripája – még több talán, mert a zongorám ez ideig én voltam … benne élt 
minden vágyam, minden álmom, minden örömem és minden bánatom.”  

Zongorázásáról mindenki – közönség, zenésztársak és kritikusok – elragadta- 
tással beszélt. Liszt minden idők legnagyobb zongora- 
műsze, a zongorajáték és a hangszer megújítója, a modern zongo- 
rairodalom,  a zongoraoktatás és a zongorahangversenyek megújí- 
tója volt.     
 
Zongoraművei végig kísérték egész életét. Zongorára írt 
kompoziciói sorra kerültek ki keze alól egészen élete végéig. 
 

Tizenöt éves korában írta első, már valóban fontosnak számí- 
tó darabjait, a Transzcendens etűdök elődjét.Fontos idő- 
pont Liszt és a zongora kapcsolatában 1831, ekkor 
hallotta Niccolo Paganini hegedűjátékát Párizsban. 
Rádöbbent, hogy a hatás szolgálatába állított, de nem öncélú virtuozitásnak 
komoly szerepe lehet a zongorán is a művészi monanivalónak. Az újabb 
hatás a következő évben Frédéric Chopin zongorajá- 
téka hallatán érte, benne a lírai tartalom szolgálatába állított 
újfajta hangzás, újfajta technika ragadta meg. Egy egész zenekar 
erejét, tömörségét, színeit, effektusait tudta megszólaltatni a zongorán. Liszt    
tudását csak saját, új zongoradarabjainak előadásával tudta meg- 
mutatni, ezért is volt szüksége az etűdsorozatra, amelyeket 
sokáigcsak ő tudott eljátszani.  A ciklus végleges változatát weimari 
weimari tartózkodása alatt készítette el, 1851-ben. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Transzcendens_et%C5%B1d%C3%B6k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Paganini
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
https://hu.wikipedia.org/wiki/Weimar
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Svájci  tartózkodása alatt, a természet közelsége hatására kezdte 
írni (1835 és 1838 között) az A l b u m   d ’ un  v o y a g e u r 
/Album den voájázsőr l – Egy utazó naplója zongoradarabjait, 
amelyből későbbi,  szintén weimari átdolgozás után született  a  
Zarándok évek I. című sorozata. Ennek mintájára született később 
a Zarándokévek II. itáliai sorozata  A Zarándokévek III-at sokkal 
később komponálta.  Ebben a sorozatban már olyan, („preimpresszio- 
nisztikus” jellegű)  darab is van, A Villa d’Este szökőkútjai (Villa 
dEszte), amivel Liszt évtizedekkel megelőzte korát. 
Fontos megemlíteni Liszt egyik hatalmas vállalkozását. Ludwig van 
Beethoven kilenc szimfóniájának zongoraátiratát.  –   Liszt 
kétségkívül legnagyobb szabású és hatású zongoraműve a h-moll 
szonáta. A magyar történelmi arcképek  című  sorozatában a 
magyar történelem és kultúra néhány jelentős alakjának (Széchenyi Ist- 
ván, Eötvös József,  Vörösmarty Mihály, Teleki László,  Deák Ferenc,  Petőfi 
Sándor,  Mosonyi Mihály) zenei arcképét festette meg.   

 
Etüdök 
 
Első sorozatával – Tizenkét Nagy Etűd – tizenöt éves korában jelent- 
kezett a nyilvánosság előtt. Ezt a sorozatot később átdolgozta, címében is 
utalva az előadás minden eddigit felülmúló nehézségére. Érett korában ezeket az 
etüdöket őjra átdolgozta, számos egyszerűsítéssel enyhítve az előadás 
„transzcendens” problematikáján. Etűdsorozatai:Tizenkét Nagy 
Etüd  – Transzcendens Etüdök  –  Paganini Etüdök  –  
Három koncertetüd 
 
Zongoraversenyek 
 
Liszt Ferenc pályája a káprázatos zongora virtuozitás jegyében ívelt magasra,  
Így természetes, hogy már fiatalon foglalkoztattat a zenekarral kísért 
szólókoncert komponálása. 20 éves korában vázolta fel a Malédicti- 
on (Malédikszion = Átok) című koncertet, amelyet tíz évvel későbbbe 
is fejezett.  Ekkor kezdett bele az Esz-dúr zongoraverseny   írásá-  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zar%C3%A1ndok%C3%A9vek_II.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zar%C3%A1ndok%C3%A9vek_III.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Impresszionizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Impresszionizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://hu.wikipedia.org/wiki/Beethoven_szimf%C3%B3ni%C3%A1i_(Liszt)
https://hu.wikipedia.org/wiki/H-moll_szon%C3%A1ta_(Liszt)
https://hu.wikipedia.org/wiki/H-moll_szon%C3%A1ta_(Liszt)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_arck%C3%A9pek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_J%C3%B3zsef_(%C3%ADr%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6smarty_Mih%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Teleki_L%C3%A1szl%C3%B3_(politikus,_1811%E2%80%931861)
https://hu.wikipedia.org/wiki/De%C3%A1k_Ferenc_(igazs%C3%A1g%C3%BCgy-miniszter)
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/wiki/Mosonyi_Mih%C3%A1ly
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ba, amelyet a bemutatón – 1855-ben Weimarban mutattak be – Liszt 
maga játszotta a szólót, a zenekart Hector Berlioz vezényelte. 1839-
ben kezdett hozzá népszerű Á-dur zongoraversenyének komponá- 
lásához Azt követte híres műve, a Haláltánc, majd a briliáns Ma- 
gyar Fantázia, a  XIV. magyar rapszódia „közeli rokona”.  
 
Liszt rapszódiái  
 
A rapszódiák közül az első tizenöt (egymást követő soro- 
zatban) 1847 és 1853 között nyerte el végső formáját. Alap- 
anyaguk a magyar népies dal és tánc.  (Vagyis nem a valódi magyar 
népdal és magyar néptánc.)  Nagyobb részük hangszeres verbunkos zene,   
illetve az akkor nemrég divatba jött  csárdás muzsika,  mintegy 
ötödrészük szöveges  magyar népies műdal dallama.  Ezek mellett van 
bennük magyar népdal is, vannak olaszos és romános dallamok, vannak, amelyek egy 
német zeneszerzőtől valók és ott van közöttük  a Rákóczi induló is   (XV. magyar rapszó- 
dia,  „rákóczi motívum” //rákóczi kvart//).  Minthogy a 19. század közepén még 
nem volt ismeretes  a valódi magyar népdalkincs, természetes hogy Liszt a 
cigányok által játszott és terjesztett népies melódiák, verbunkos dallamok, 
táncok anyagát dolgozta fel, a cigányoktól hallott modorban Az első 15 után 
30 évig nem írt magyar rapszódiát.  Élete vége felé keletkezett az 
utolsó négy. Történelmi jelentőségű,  hogy Liszt Ferenc  a magyar rapszó- 
diákkal  – hangversenyein és nyomtatott kották formájában, tanítványai közvetítésével 
– megismertette a világgal a magyar népies zenét.  Művészi jelentősége, hogy  
zongoráján káprázatos feldolgozásban szólaltak meg és általuk megteremtett egy  
új, lassú–gyors tételpárból épülő zenei formát. Zongorára írt rapszódiái 
közül a II.  VI.  IX.  XII.  XIV. zenekari feldolgozásban is forga- 
lomba került a XIV. magyar rapszódiát, zongoraverseny formá- 
jában is feldolgozta. Magyar fantázia cmmel. 
 
Liszt és a szimfonikus költemény 
 
A szimfonikus költemény műfajának voltak korábbi elődjei, a 18. századi 
mesterek programszimfóniái. Ám maga a szimfonikus költemény 
teljességében a 19. század alkotása, a romantika korának 
legjellegzetesebb szimfonikus műformája.                
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Az egytételes, belső tagolódású formában építkező szimfonikusköltemény prog- 
ramja valamely esemény, történés, jelenség. Az irodalomból és más külső for- 
rá sokból táplálkozó műfaj ezáltal elhatárolta magát a kimondottan progzrara 
nélküli szimfonikus zenétől (pl. magától a klasszikus szimfóniától). A műfaj 
és annak elnevezése Liszt Ferenctől származik.   
 
Liszt többnyire előszót nyomatott szimfonikus műveihez, hogy a mű mon- 
danivalóit közelebb vigye az előadókhoz és a hallgatókhoz. Szimfonikus 
költeményeihez van azonban olyan általános előszava is, amely nem a hall- 
gatókhoz szóló költői magyarázat, hanem kizárólag az előadókhoz szól és 
nemcsak egy bizonyos műre vonatkozik, hanem minden zenekari művére.  
  
A hallgató ezek láttán képet kaphat arról, hogy abban az időben milyen kezdetleges 
fokon játszhattak a zenekarok még Németországban is s ezzel együtt arról is, hogy mi- 
lyen határozott új szellemet teremtettek meg és követeltek a muzsikusoktól – zenészek- 
től és karmesterektől – Liszt zenekari alkotásai.  
  
Előbbieket ekként öntötte szavakba: „Ahhoz, hogy zenekari műveimet szándékaimnak 
megfelelően adják elő ... hasznos volna, ha az összpróbákat megelőznék a vonósok, fák, 
rezek és ütőhangszerek részpróbái (szólampróbái)  ... az előadók számára ezek meg- 
könnyítik a mű megértését. Felkérem tehát azokat a karnagy urakat, akik valamelyik 
szimfonikus költeményemet elő kívánják adni, hogy szíveskedjenek az összpróbákat 
megelőzően a fentemlített részpróbákat megtartani. Egyszersmind szeretném megje- 
gyezni, hogy e művek a hangszínnek, ritmusnak, és kifejezésnek ... még a szokásosnál is 
pontosabb, rugalmasabb és értelmesebb valósítását követelik meg...” 

  
Oratóriumok 
Liszt Ferenc oratorikus művei kizárólag egyházzenei alkotások. 
amelyek javarészt a Rómában töltött évei alatt születtek. 

S z e n t  E r z s é b e t  l e g e n d á j a   
Ihlető forrása egy Árpádházi Szent Erzsébet életét bemutató fres- 
kósorozat volt Wartburg várában. A komponálás befejezte után Liszt a 
következőt írta barátjának, Mosonyi Mihály- nak: „Ha óhajom valósággá válik, 
ez a mű az új magyar zeneirodalmat gyarapítja majd.”  Ez az első eset, hogy a 
vezérmotívum -technika megjelenik az oratóriumban, de Liszt a témát szinte 
minden megjele-nésekor változtatja, módosítja, ahány megjelenésük van, annyi 
színnel, hangu- lattal térnek vissza. Bemutatóját maga Liszt vezényelte.sikere 
volt. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3ma
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wartburg_v%C3%A1ra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mosonyi_Mih%C3%A1ly
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K r i s z t u s 
Szövegét Liszt állította össze a  Biblia és a katolikus liturgia szöve- 
geiből.  A hatalmas, mintegy háromórás, három tételből, tizennégy számból 
álló mű vallomásos erejű programzene. Liszt római alkotóperiódusának 
legnagyobb szabású alkotása.   
V i a   c r u c i s.  
Passiójának témája a kereszt útjának 14 állomása. Szövege Közép- 
kori latin himnuszokból és német nyelvű evangélikus korálokból 
származik.  
A Via crucis az idős mester egységes és tömör alkotása, a tételek rövidek, 
pár percesek, az egész mű alig több, mint fél órás. A tizenöt tételes mű 
bevezetésből és Krisztus szenvedéstörténetének tizennégy stációjából áll.   
 Liszt Ferenc Miséi 
E s z t e r g o m i   m i s e.  
Az esztergomi bazilika avatására íródott Az ősbemutatón a Színház 
ének- és zenekarát Liszt vezényelte. Liszt a misében tudatosan alkalma- 
zott teátrális momentumokat,  „becsempészte”  az egyházi zenébe a  
wagneri harmóniavilágot és vezérmotívum-elvet is.   
S z e k s z á r d i   m i s e.   
Liszt Ferenc férfikarra és férfi szóló énekesekre írt,  orgonakíséretes mi- 
séje. Ennek a misének az átdolgozott változatát ajánlotta fel Liszt 
később az újonnan épült szekszárdi újvárosi templom felavatására, 
Neve annak ellenére is megmaradt, hogy a misét csak 1978-ban adták 
elő Szekszárdon. 

M a g y a r   k o r o n á z á s i mise. 
Liszt 1866–67-ben komponálta  Ferenc József és felesége, Erzsé- 
bet magyar királyi párrá koronázásának alkalmából. A komponálásra 
való felkérésnek  komoly ellenzői voltak Bécsben és Magyarországon is A ko- 
ro ná-zási ünnepségen az előadók mind bécsiek voltak. Lisztet ráadásul meg 
sem hívták, csak a Nemzeti Zenede révén kapott helyet az orgona- karzaton. 
Lisztnek a főváros polgárai szolgáltattak elégtételt: a hazafelé gyalogló mestert 
a Mátyás-templomtól a Belvárosi plébániáig a tömött sorokban álló tömeg 
dörgő éljenzése köszöntötte. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus_egyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Liturgia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Via_crucis_(Liszt)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergomi_mise
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergomi_bazilika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeksz%C3%A1rdi_mise
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orgona_(hangszer)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeksz%C3%A1rd
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajv%C3%A1rosi_templom_(Szeksz%C3%A1rd)
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Ferenc_J%C3%B3zsef_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wittelsbach_Erzs%C3%A9bet_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wittelsbach_Erzs%C3%A9bet_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bart%C3%B3k_B%C3%A9la_Zenem%C5%B1v%C3%A9szeti_Szakk%C3%B6z%C3%A9piskola_%C3%A9s_Gimn%C3%A1zium
https://hu.wikipedia.org/wiki/Belv%C3%A1rosi_pl%C3%A9b%C3%A1niatemplom_(Budapest)
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Liszt Ferenc dalai  
A nagyközönség előtt viszonylag kevésbé ismertek, pedig a komponista életmű-
vében ez a műfaj is fontos: több mint nyolcvan dalt írt. A dal 
műfajának fontosságát már fiatal korában felismerte. Dalszerzői pályafutása 
ele- jén még nem ragaszkodott pontosan, betűről betűre a költő szövegéhez, 
gyak- ran saját belátása szerint átírt, módosított szövegrészeket (ez oratorikus 
műve- inél is elő-előfordult), csupán a zenei mondanivaló számított   Ezek a 
dalok, gyakran túl nehéznek bizonyultak az előadók számára. később dajainak 
nagy részét önként átdolgozta, némelyiket többször is. Dalai egy részéből 
zongora- átiratot, de még zenekari hangszerelést is készített, így a dallal 
kapcsolatos műveinek száma százhúsz körül van.   

 
Liszt Ferenc dalainak jelentős részét német és francia költők művei 
felhasználásával írta, kevesebbet olasz, sokkal kevesebbet angol 
és magyar versekre. Heine számos költeményéből írt dalt, közülük 
nagyon közismertté lett a Loreley.   
 
Heinrich Heine: Loreley 
 
Nem értem, a dal mit idéz föl, 
s hogy oly bús mért vagyok: 
egy régi, régi regétől 
nem szabadulhatok. 
 
Már hűvös az este, a Rajna                                    
nyugodtan folydogál, 
a hegycsúcs sugarasra   
gyúlt alkonypírban áll. 

  
Ott fenn ül – ékszere csillog –  
a leggyönyörűbb lány, 
aranyhaja messzire villog 
aranyfésűje nyomán. 
 
Aranyban aranylik a fésű, 
s közben a lány dalol, 
hatalmas zengedezésű 
varázs kél ajkairól. 
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A hajósnak a kis ladikban  
szíve fáj, majd meghasad, 
nem le, hol a zátony, a szirt van – 
fel néz, fel a csúcsra csak. 

  
Végül ladikot s ladikost 
mélységbe sodorja az ár... 
S hogy ez így lett, ő okozta 
dalával, a Loreley. 
 
                                   Szabó Lőrinc fordítása 
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