
Tudod-e…? Budakeszi –  A négy nagy II. ford. Liszt 
 
Tudod-e, hogy  
… Liszt Ferenc a zongorán tudta magát legjobban kifejezni? 
… zongoraművei végig kísérték egész életét? 
--- 15 éves korában írta első fontosnak számító darabjait, a Transzcen- 
     dens  etűdök elődjét? 
… 1831.ben hallotta először Niccolo Paganini hegedűjátékát? 
… Paganini hatására döntött a virtuóz zongorajáték mellett? 
… az újabb hatás Frederik Chopin zongorajátéka hallatán érte? 
… Chopin játékában a lírai tartalom és az újfajta technika ragad- 
     ta meg? 
… egy egész zenekar hangzását tudta felidézm a zongora hangjaiban? 
… etűdsorozatait sokáig csak ő maga tudta eljátszani? 
… 1835 és 1838 között – svájci tartózkodása alatt kezdte írni az „Album d’un 
      voayageur” („Egy utazó naplója”) zongoradarabjai”_t? 
… ennek átdolgozása után született a Zarándokévek I. sorozata, később a  
     Zarándok évek II. (itáliai) sorozata, majd jóval később a  Zarándokévek  

III „preimpresszionista” jellegű sorozata. Ebben találjuk egyik nagyon  
     ismert darabját, a „Villa d’Este szökőkútjai”-t” ? 
… Liszt hatalmas vállalkozása volt Beethoven kilenc szimfóniájának  
     zongoraátírata?   
… Liszt legnagyobbszabású és legnagyobb hatású zongoraműve a h-moll szo-  
     náta?   
… „Magyar történelmi arcképek sorozatában a magyar történelem és    
     kultúra néhány alakjának (Széchenyi István, Eötvös József,Vörösmarty Mi- 
     hály, Teleki László, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Mosonyi Mihály) zenei arc- 
     képét festette meg zongorájának hangjaiban? 
… hogy a példaként felsoroltak csak kis részét képezik alkotásainak  sokaságá- 
     ból? 
 
Tudod-e, hogy  
… hogy etűdjeinek Tizenkét nagy Etűd  című sorozatával tizenöt éves korá- 
     ban jelentkezett először?  
… később ezeket átdolgozta, majd érett korában újra, számos egyszerűsítéssel  
     enyhítve „transzcendens” problematikájukat? 
… etűdsorozatai címük szerint: Tizenkét nagy etűd   -  Transz- 
    cendens etűdök   –  Paganini etűdök   –  Három koncert-  
    etűd? 



- 2  - 
 
Tudod-e, hogy  
… Liszt Ferencet már fiatalon foglalkoztatta a zenekarral kísér szóló-  
      koncert komponálása? 
… 20 éves korában vázolta fel a Malédiction című koncertet, ame- 
      lyet tíz évvel később be is fejezett? 
…  ekkor kezdett bele az Esz-dúr zongoraverseny írásába, amely- 
       nek a bemutató koncerten ő maga volt a szólistája? 
…  1839-ben kezdett hozzá népszerű Á-dúr zongoraverseny-ének kom- 
       ponálásához? 
… az Á-dúr zongoraversenyt követte híres műve, a Haláltánc? 
… a Haláltánc után következett a briliánx Magyar Fantázia? 
 
Tudod-e, hogy 
… Liszt Ferenc 19 magyar rapszódiát írt? 
… Az első tizenöt egy sorozatban nyerte el végső formáját 1847 és  
     1853 között? 
… nagyobb részük verbunkos zene, illetve az akkor divatba jött hangszeres  
     csárdásmuzsika volt,  mintegy ötödrészük pedig szöveges magyar népies  
     műdal dallama.?   
… rapszódiáiban vannak magyar népdalok is, amelyek mellett megszólal- 
     nak olaszos, romános, dallamok is és ott van közöttük a Rákóczi induló 
     (XV. magyar rapszódia)?    
… az utolsó négy 30 évvel később, élete vége felé keletkezett? 
… Zongorára írt rapszódiái közül a II. VI. IX, XII. XIV. zenekari feldolgo- 
     zásban is felhangzik? 
… A XIV. magyar rapszódia közvetlen „rokona” a Magyar fantázia  
     címet kapott zongoraverseny? 
 
 
Tudod-e, hogy 
… a 19, századi romantika korának legjellegzetesebb műformája a szim- 
     fonikus költemény? 
…hogy a szimfonikus költemény egytételes, belső tagolódású for- 
    ma? 
… a szimfonikus költemény programja valamely esemény, törté- 
     nés, jelenség? 
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… ezáltal elhatárolja magát a programnélküli szimfonikus  
     zenétől, pl. a szimfóniától?  
… a műfaj és elnevezése Liszt Ferenctől származik? 
 
Tudod-e, hogy 
… Liszt Ferenc oratórikus művei kizárólag egyházi alkotások? 
… oratórikus műveinek javarésze Rómában töltött éveiben szüle- 
     tett? 
… a  Szent Erzsébet legendája ihlető forrása egy Wartburg várá- 
      ban lévő freskósorozat volt? 
… Krisztus című oratóriuma Liszt Rómában töltött időszakának legna- 
      gyobbszabású alkotása volt? 
…  a mintegy háromórás mű három tételből, tizennégy számból áll? 
… Via Crucis című passiója tizenöt tételes mű, bevezetésből és  
      Kirsztus szenvedéstörténetének tizennégy stációjából áll? 
 
 
Tudod-e, hogy  
… Liszt Ferenc miséi közül az Esztergomi mise a bazilika avatásá-- 
    ra készült? 
… a Szekszárdi mise átdolgozott változatát ajánlotta fel az újvárosi  
     templom felavatására? 
…Magyar Koronázási mise – Ferenc József császár és felesége ma- 
      gyar királyi párrá koronázásának alkalmából készült. Lisztet az osztrá- 
      kok meg sem hívták a koronázási ünnepségre.A Nemzeti Zenede révén ka- 
       pott helyet az orgonakarzaton? 
Tudod-e, hogy  
… Liszt Ferenc több, mint 80 dalt írt. Jelentős részüket német és  
     francia költők verseire, kevesebbet olasz, még kevesebbet angol és ma- 
     gyar versekre?  
… Henrich Heine számos költeményét zenésítette meg, közülük  egyik 
     legismertebb a Loreley? 


