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 1875. November 14-én hivatalosan is megnyitották a Magyar Királyi Zeneakadémiát, 

amelynek elnöke világírű honfitársunk Liszt Ferenc, míg igazgatója hazánk nemzeti 

zeneszerzője Erkel Ferenc lett. Az intézményt Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter adta 

át, a megnyitón a jelenleg Itáliában tartózkodó Liszt levélben köszöntötte Erkelt, az újdonsült 

igazgatót. 

 Liszt Ferenc 1811. Október 22-én született a Sopron vámegyei Doborján faluban. 

Édesapja, az Esterházy-birtokon dolgozó Liszt Ádám, korán felfedezte a muzikalitást fiában, így 

minden megtett annak érdekében, hogy a kis Ferenc 

mindent megkapjon, amely ahhoz kell, hogy elismert 

zongorista váljék belőle. 9 évesen már Sopronban, és 

Pozsonyban hangversenyezett, ahol 

csodagyerekként tekintettek rá. 12 éves korában apja 

Párizsba vitte, miután Bécsben Carl Czernynél, és 

Antonio Salierinél, az elismert zeneszerzőknél tanult. 

Itt szorgalmas és odaadó munkával, és rengeteg 

gyakorlással korunk egyik legnagyobb zongoristájává 

vált, és megismerkedett a párizsi szalonok kiváló 

egyéniségeivel, úgy, mint Victor Hugóval, az íróval, 

vagy Paganinivel, „az ördög hegedűsé”-vel. Ekkortájt kötött barátságot az elismert francia 

zeneszerzővel Hector Berliozzal, és a lengyel zongoristával, Frederick Chopinnel.  

 Liszt 1833-ban megismerkedett első társával Marie d’Agoult grófnéval, akivel  

Svájcban, és Itáliában is élt. Az 1838-as pesti árvíz idején a károsultak megsegítésére óriási 

sikerű hangversenyt adott Bécsben. Ezzel elkezdődött  éveken keresztül tartó sikersorozata, 

melyben egész Európát meghódította virtuóz zongorajátékával. 1839/40 fordulóján visszatért 

Pestre, ahol karmesterként is számos elismerést aratott, koncertjeinek bevételét a Nemzeti 

Színház, és az akkor még csak tervekben létező Nemzeti Zenede javára ajánlotta fel. 1846-ban 

visszatért, ekkor  Erdélybe is eljutott.  



 A folyamatos koncertezés, és a vándorévek  után Liszt több nyugalomra vágyott, így 

1848-ban letelepedett Weimarban, immár második élettársával Carolyne von Sayn-

Wittgenstein hercegnével. Itt a tanításnak, illetve a zeneszerzésnek szentelte az idejét, ekkor 

születtek meg, és tökéletesedtek etűdjei, Magyar Rapszódiái, illetve egyik legnagyobb 

zongoraműve, a Dante-szonáta is. Zenekari kompozícióit is ebben az időszakban kezdte el írni, 

így 12 szimfonikus költeménye, 2 szimfóniája, és zongoraversenyei is ekkor keletkeztek. Ebben 

az időszakban tanította Hans von Bülow-t, aki szintén többször járt hazánkban. Ekkortájt 

támogatta komoly összegekkel korunk másik kiemelkedő zeneszerzőjét Richard Wagnert is, 

akinek  az udvari zenekar karmestereként több művét is bemutatta.  

 1855-ben az Esztergomi Bazilika felszentelésére írta Missa Solennis című  nagyszabású 

művét. Ekkor 5 hetet töltött Magyarországon, ennek oka pedig éppen ennek a műnek a 

betanítása, és vezénylése volt, de egyéb műveit is vezényelte vendégkarmesterként.  

 Liszt az 1860-es évben távozott Weimarból, amikor is megkísérelte elvenni Carolyne 

von Sayn-Wittgenstein hercegnét, azonban erről végül le kellett mondania, mert alattomos 

cselszövések miatt Őszentsége, a pápa nem engedélyezte egybekelésüket. Ekkor Rómába 

költözött, és kezdetét vette egyházi korszaka, amelyben befejezte a Szent Erzsébet-

oratóriumát, és Haláltáncát,  a latin Dies Irae dallamra íródott variációs versenyművét. 

Ekkortájt kísérelte meg valóra váltani korábbi érdeklődéséből fakadó tervét, hogy fontos 

szerepet játsszon a katolikus egyházzene megreformálásában. Erre IX. Pius pápától is biztatást 

kapott, aki „kedves Palestrinájának” nevezte. Liszt emellett felvette a négy alsóbb egyházi 

rendet, viszont az áldozópapságot már nem vállalta, noha ettől fogva reverendát viselt mindig, 

és innen ered a ráaggatott név is: Liszt-abbé. 

 1865-ben ismét hazánkba látogatott korunk nagy mestere, ezúttal a Nemzeti Zenede 

fennállásának 25. évfordulójának okán. Ekkor mutatta be a Pesti Vigadóban a Szent Erzsébet 

legendája című darabját is. Ennek nagy sikerén felbuzdulva, tanítványa Hans von Bülow és 

Reményi Ede társaságában jótékonysági hangversenyt is adott. 

 1867-ben császárunk Ferenc József, és szeretett királynénk, Erzsébet koronázására 

ünnepi misét komponált, amelyet a budavári Nagyboldogasszony templomban mutatott be. 

 Sikerei ellenére számos csapás is érte, elhunyt fia, és egyik lánya, valamint édesanyja 

is, házassága meghiúsult, másik lánya, Cosima pedig elhagyta jó barátját Hans von Bülow-t, 



pártfogoltja Richard Wagner kedvéért. Ezen okokból elfogadta Carl Alexander weimari 

nagyherceg ajánlatát, és ismét Weimarba költözött, így elkezdődött eddigi életének utolsó 

befejezett időszaka, amelyet ő maga „háromfelé osztott életnek” nevezett. Ebben a 

korszakban Pest, Weimar és Róma között utazott, zeneszerzői stílusa is átalakult, amelyet hol 

gúnyosan, hol dicsérően, az új zenei irányzatnak neveznek. 

 Innentől kezdve egyre többször járt 

Magyarországon, hangversenyeket szervezett, 

vezényelt. 4 évvel ezelőtt lakást bérelt a Nádor 

utcában, majd tanácsosi kinevezést kapott. Ekkor írta 

azt nyílt levelében, jóbarátjának Augusz Antal 

bárónak, hogy: „Engedtessék meg nekem, hogy a 

magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom 

ellenére születésemtől a sírig szívemben és 

érzéseimben magyar maradjak, és ennek meg- 

felelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar 

zenekultúra ügyét.” 2 éve 50 éves művészi 

jubileumának ünneplése alkalmával páratlan szeretetet kapott hazánktól, így itt mutatta be 

egyházzenei fő művét, a Krisztus-oratóriumot, amelyet Richter József vezényelt. Ekkor 

alapította Budapest város a Liszt-ösztöndíjat, erre ő hálából a Magyar Nemzeti Múzeumnak 

ajándékozta tárgyi emlékeit. 

 Ekkor írta Weimarban kelt levelében 

Trefort Ágoston miniszternek, hogy 

kedvezőnek találja a Magyar Királyi 

Zeneakadémia tervét, amelyet még 

Csengery Antal képviselő vetett fel 1869-

ben. Később a parlamenti vitákon Liszt 

támogatását is fontos érvként említették a 

megalapítás terve mellett. Ennek ellenére a 

mester úgy látta, hogy nincsenek meg a megfelelő anyagi körülmények hazánkban a 

Zeneakadémia működtetéséhez, ezért óvatos késleltetést javasolt. Azt nem tudni, hogy végül 

meggondolta-e magát, vagy ennek ellenére is megnyitották az intézményt, mindenesetre az 



idei év márciusának 21. napján megkapta az elnöki tisztséget, majd szeptemberben korunk 

másik nagy magyar zeneszerzője, Erkel Ferenc is igazgatóvá vált. Bár a tervek szerint már 

októberben elindították volna az oktatást, végül az a novemberi 14-i átadót követően 15-én 

indult el . Professzorai  Robert Volkmann, Ábrányi Kornél, és Nikolits Sándor voltak. A jelenleg 

elnöki tisztséget betöltő Liszt jövő év februárjában tér vissza Magyarországra, és kezdi meg a 

zongoratanítást.  

 Nagy hálával tartozunk a mesternek, amiért az ország egy újabb lépést tett az oktatás 

színvonalának emelése és a kiemelkedő zenei tehetségek gondozása terén, és egészen 

biztosak lehetünk benne, hogy a Zeneakadémia híre egész Európát bejárja majd. 

 

Források: https://lisztmuseum.hu/kutatas/liszt-ferencrol-119417 

      https://zeneakademia.hu/zeneakademia/liszt-es-erkel-zeneakademiaja-107263 

      Képek: Google képkereső, képeken szereplő alakok: Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, 

zeneakadémia diákjai, és tanárai az 1800-as években 

 

https://lisztmuseum.hu/kutatas/liszt-ferencrol-119417
https://zeneakademia.hu/zeneakademia/liszt-es-erkel-zeneakademiaja-107263

