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Bevezetés
A 20. század elején Liszt Ferenc – a 19. század egyik legkiemelkedőbb és legünnepeltebb zongoristája – marginális pozícióba került. Művei közül csupán néhány maradt
fenn a repertoár részeként, a többi pedig feledésbe merült. Ez nem is meglepő, hiszen
Lisztben sokan mindig is csak a virtuóz a zongoristát látták és nem a zeneszerzőt. S bár
műveinek nagy része már életében ki lett adva, kései műveinek publikációja egészen a
20. század első feléig váratott magára. Miután azonban 1927-ben, 1936-ban és az
1950-es évek második felében megjelentek ezek a kötetek, újraértelmeződött az a kép,
amit Lisztről mint zeneszerzőről tudott a világ. Meglepődve vették tudomásul a zenetudósok (és zeneszerzők), hogy Liszt kései műveiben olyan gondolatokat vetett papírra,
melyek a 20. század eleji zenei gondolkodásmódot vetítették előre.
A Liszt kutatás – bár nem elsősorban emiatt, de – új erőre kapott, s számtalan könyv
és tanulmány jelent meg, mely kifejezetten Liszt progresszív harmóniai világával foglalkozott, analízis alá vetve e műveket. Igaz, a legtöbb ilyen tanulmány foglalkozik a zárlatokkal is, de egy sincs olyan, amely kifejezetten a kései művek zárlatainak
szisztematikusan elemzését tűzte ki volna célul. Dolgozatom célja, hogy Liszt kései műveinek zárlatait áttanulmányozva összhangzattani szempontból kielemezzen és rendszerbe foglaljam őket.
Liszt harmóniai gondolkodásával kapcsolatos első inspirációm zenetudományi tanulmányaim II. évében ért, amikor a szolfézs-zeneelmélet kurzusra kisdolgozatot írtam
Harmóniai stílusrétegződés Liszt Ferenc Via Crucis című művében címmel. Ekkor találkoztam elsőként Fétis elméletével, a tonalitás történetével, és ekkor mélyedtem el először – de úgy tűnik nem utoljára – Liszt kései műveinek elemzésébe. (Főként Bárdos
Lajos Liszt Ferenc, a jövő zenésze c. könyve segítségével.) A téma magával ragadott, s
elkezdtek komolyabban érdekelni a tonalitásról és harmóniatanról szóló különböző elméletek. Ennek eredménye, hogy szakdolgozatomat ebből a témából írom, leszűkítve
Liszt kései műveiben található zárlatok összhangzattani elemzésére.
Dolgozatomat a romantikus harmóniavilág ismertetésével kezdem, mivel ez elengedhetetlenül fontos, ha Liszt zárlatait zenetörténeti kontextusában szeretnénk megismerni és megvizsgálni. Az összhangzattani jellegzetességek ismertetése során
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megismerkedünk azokkal az összhangzattani fogalmakkal, melyeket majd az elemzés
során is felhasználunk. A későromantikus fordulatok kapcsán röviden kitérek arra, milyen átvezető jelenségek voltak jelen a 19. század második felében a 20.század zenéjéhez..
A bevezető ismertetéseket követően dolgozatom második részében magára Lisztre
fókuszálok jobban. Áttekintem, hogy kik és milyen zeneelméleti teóriák hatottak harmóniai gondolkodására, és milyen harmóniai újítások érthetőek tetten ifjúkori zenéjében. E
kapcsán említést teszek közvetlen elődeiről és kortársairól. A fejezet zárásaként ismertetem a Liszt öregkori zenéjére jellemző vonásokat és a művek megértéséhez szükséges
életrajzi hátteret.
Dolgozatom harmadik és egyben legterjedelmesebb részében a „zárlat” fogalom ismertetése után áttekintem és bemutatom azokat a zeneelméleti teóriákat, melyeket az
elemzés során felhasználok, majd a hátralévő részben magát az elemzést végzem.

A szakdolgozat egy A és B függeléket tartalmaz. Az A függelék tartalmazza Liszt
összes 1869 után keletkezett művét. A B függelék tartalmazza a kottapéldákat és az ábrákat, melyekre a folyószövegben szögletes zárójelben tett számokkal utalok.
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1. A romantikus összhangzattan
A „romantikus összhangzattan” mint terminus és kontextus
Egy zenemű mélyebb megértéséhez és különösképpen annak elemzéséhez, szükségszerű, hogy legyen egy zenei normarendszer, mely viszonyítási pontként szolgál számunkra, s melyben elhelyezkedve tágabb kontextusában tudjuk a művet befogadni. 1 Ez
a keret esetünkben a romantika harmóniavilága, melynek ismerete Liszt kései műveinek
zárlatait vizsgálva két szempontból is fontos.
Egyrészt így érthetjük meg, mi az, amit Liszt megörökölt és amire építhetett. Liszt
nem creatio ex nihilo dolgozott, kiindulópontja azok a formák és harmóniák voltak, melyet az őt megelőző korok zeneszerzői és zeneteoretikusai a 19. századra hagytak. Ezeken tanulta meg a komponálás mesterségét, majd mint minden zseni, ezeket fejlesztette
tovább. Ha ezt gyelmen kívül hagyjuk, akkor ignoráljuk azt a tényt, hogy a romantikus
harmóniák létrejöttének folyamata van.2 Szűklátókörűségre vallana, ha ezeket csupán
Liszt műveiben vizsgálnánk anélkül, hogy ismernénk előtörténetüket. A romantikus
összhangzattan ismerete segít felismernünk azt, honnan merített Liszt és hogyan kapcsolódott be a zenetörténet folyamába.
Másrészt a romantika harmóniavilágának ismerete segít megértenünk, hogy milyen
konvencióktól tért el Liszt zárlataiban. Liszt nagy harmóniai újító volt – s ezzel nem
volt egyedül a 19. században –, de tudjuk, hogy egyes kései művei már olyan megdöbbentőek voltak, hogy sem Liszt, sem tanítványai nem merték a nyilvánosság elé tárni
őket.3 Ha szeretnénk megválaszolni azt a kérdést, hogy mihez képest volt olyan meg1
2
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A gondolat Eggebrechttől származik, ld. Eggebrecht, Hans Heinrich: A nyugat zenéje. Budapest,
Typotex, 2009, 608. o.
Ezt a gondolatot Szelényi könyvének II. fejezete és a VI. fejezet 2. részében írottak alapján állítom.
Ld. Szelényi István: A romantikus zene harmóniavilága. Budapest, 1965, Zeneműkiadó Vállalat,
14–17. és 63. o.
A teleologikus zenetörténeti szemlélet igen népszerű volt a 19. században is, sőt Hegel dialektikus
történelemszemlélete is tetten érhető egy-egy zeneelméleti műben. Jó példa erre Choron. Számára a
tonalitás a „modernséget” jelentette. (Magát a kifejezést is azért vezette be, hogy a régi (tonalité
antique) és új kor (tonalité moderne) zenéjét megkülönböztesse.) Számára a saját kora (19. sz.) volt a
zenetörténet csúcspontja, „célja és eredménye” egy teleologikus folyamatnak. Choron szerint minden
történelmi kor a „kialakulás, fejlődés, tökéletesség felé való haladás, tartósság és hanyatlás”
stációkon átmegy, s ebben a ciklikus folyamatban a „hanyatlás” és „kialakulás” jelenti mindig egy új
történelmi kor kezdetét. Ld. Sadie, Stanley – Tyrell, John (eds.): The New Grove Dictionary of Music
and Musicians. 2nd ed. London, 2001, Macmillan Publishers Lim., 25. köt. „tonality”.
Liszt nem is engedte tanítványainak, hogy játsszák ezeket a műveket, mert félt attól, hogy negatívan
befolyásolná karrierjüket. Mansfeldt beszámolója alapján miután Liszt eljátszotta egy szűk tanítványi
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döbbentő és mi volt az a keret, amit Liszt szétfeszített (és amin túl is haladt), akkor ismernünk kell a romantika összhangzattani gondolkodását.
Bár számunkra a „romantikus összhangzattan” jelenti azt a zenei normarendszert,
melyhez Liszt műveit viszonyítjuk, itt egy pillanatra meg kell állnunk, hogy pontosítsuk
a deníciót. Eggebrecht felhívja a gyelmet arra, hogy ilyen zenei normarendszer a valóságban nincs, ez csupán absztrakt szinten létezhet. Ha átgondoljuk az általunk ismert
zenetörténetet, a különböző országok és régiók zenéit, akkor rájövünk, hogy Eggebrecht
felvetése mennyire jogos. Álláspontját elfogadni, annyi, mint elismerni, hogy a zenetörténetben mindig is különböző zenei irányzatok futottak párhuzamosan. A zene(történet)
szerteágazó és komplex, és ez lehetetlenné teszi egy abszolút zenei normarendszer létezését. Ez az, ami miatt nem lehet pontosan deniálni, hogy mit jelent a 19. századi összhangzattan a gyakorlatban. Ennek szemléltetésére elég belegondolnunk abba, hogy a
századforduló környékén (19-20. század utolsó és első évtizedei) milyen jelentősebb zeneszerzők működtek földrajzilag és kulturálisan különböző területeken egy időben. Richard Strauss a 20. század első felében még poszt-romantikus műveket ír, miközben az
új bécsi iskola már javában dodekafon zenét komponál. Debussy a 19. század legvégén
már egzotikus harmóniákat és skálákat használ, miközben Puccini a 20. század elején
még hagyományos romantikus olasz operát ír.4 Mindeközben a 19. század második felében Oroszországban egy teljesen más, népzenei gyökerekkel rendelkező „friss” zene
van kialakulóban. Egyszerre léteznek tehát különböző irányzatok, és olyan jellegű közös
zenei nyelv, mint amilyen egyesek szerint a bécsi klasszikában volt – melyet mindenki
ért –, már nem létezik.5
Eggebrecht megállapítását továbbgondolva kimondhatjuk, hogy romantikus zenei
normarendszer legfeljebb utólagosan létezik, ami akkor jön létre, amikor retrospektív
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körnek a Bagatelle ohne Tonart c. darabját, néma csend követte, semmi lelkesedés nem érződött.
Feltételezem, hogy a tanítványok maguk sem érezték különösebben hátránynak, hogy nem játsszák
ezeket a műveket. Berry, David Carson: The Meaning(s) of „Without”: An Exploration of Liszt's
Bagatelle ohne Tonart. 19th-Century Music, vol. 27 (2004) no. 3. 231. o.
Bár egyes operáiban Puccini is használ egzotikus skálákat, ahol ezt a történet megkívánja, pl. a
Pillangókisasszonyban.
Igaz, a bécsi klasszika közös nyelve is kétségbevonható, elég ha a francia zenére gondolunk, amely
más úton haladt, mint a német zene.
Ezzel kapcsolatban ld. Anthony Pople Styles and languages around the turn of the century c.
tanulmányát, melyben a 19. sz. végi stílusok változatosságáról ír. Samson, Jim (ed.): The Cambridge
History of Nineteenth-Century Music. Cambridge, 2002, Cambridge University Press, 601–620. o.
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módon a kor zenei kánonja alapján összegzik a század jellegzetességeit. A kánon azonban mindig az első vonalbeli zeneszerzőket jelenti, a zseniket, akiknek leleménye nagyrészt független a konvencióktól.6 Amikor tehát romantikus összhangzattanról beszélünk,
akkor a klasszikus összhanghoz képesti újításokra gondolunk, amit az olyan romantikus
szerzők hoztak létre (pl. Schubert, Chopin, Berlioz, Wagner, Wolf, stb.), akik továbbfejlesztették a meglévő rendszert, s harmóniai újításaikkal minden eddiginél tovább feszítették a tonalitás határait és előrevitték a harmóniai nyelvezetet.
A romantikus harmóniakezelés jellegzetességei
A romantikus szerzők mindennél jobban törekedtek arra, hogy a harmóniák segítségével hűen kifejezzék mondanivalójukat, s mivel ez a mondanivaló az érzelmek teljes
spektrumát megszólaltatta, szükséges volt, hogy egyre kinomultabb harmóniákat találjanak a kifejezés érdekében. A tény, hogy a tartalom kifejezése került a középpontba
egyben azt is jelentette, hogy a klasszikus összhangzattan kereteit és szabályait egyre
többször áthágták.7
A romantikusok harmóniahasználatát a következőképpen lehet összefoglalni8:
a) szűkített akkordok használata, különösen moduláció esetén
b) mollbeli szubdominánsok növekvő szerepe
c) nápolyi akkordok különböző fordításokban
d) bővített hármashangzatok kedvelése
e) bővített szextes akkordok, valamint azok különböző fordításainak használata
f) mediáns és egyéb távoli hangnemek használata9
Szűkített akkordok. A szűkített akkordokat (itt általában szeptim hangzatra kell gondolni) már a barokk és klasszika is kedvelte. Kitüntetett szerepe a romantikában is meg6
7
8
9

A zenetörténetben mindig is így történt: a másodvonalbeli mesterek kiteljesítették azt a zenei
rendszert, amit megörököltek, a legnagyobb mesterek azonban továbbépítették.
A szóhasználat maga is érdekes, hiszen áthágni szabályokat lehet, márpedig a romantikus szemlélet
szerint a szabályokat ők maguk, illetve a tartalom alakítja. Valójában tehát a praxis megelőzi a teóriát.
A felosztást Szelényi könyve alapján hoztam létre, de nem azt követi szorosan.
Különösen ez utóbbi (f) a formai keretet is szétfeszítette – a klasszikus szonátaforma hangnemi terve
már túl szűk volt a romantika képzeletvilágának. A megnövekedett harmóniakészlet és ebből
kifolyólag a megnövekedett modulálási lehetőségek birtokában nem is lett volna logikus, ha nem
használják ki a forma bővítésére.
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maradt, két dolognak köszönhetően. Egyrészt jól használható modulációs célra, s a romantikusok szerették a hangnemi kitéréseket. Másrészt kedvelték a bizonytalanságot és
kettősséget, amit a szűkített akkordok az enharmonikus átértelmezés és kromatikus továbbvezetés által felkínáltak. [1] Az alábbi kottapéldában láthatjuk (a teljesség igénye
nélkül), hogy ugyanaz a szűkített akkord mit jelenthet különböző hangnemekben, ill.
azt, hogy egy hang kromatikus elmozdításával milyen oldások képezhetőek.

Mollbeli szubdominánsok. A mollbeli szubdominánsokat a szerzők elsősorban inkább színezésre használták. Azáltal, hogy dúr hangnemben a párhuzamos mollból kölcsönöztek hangzatot „elsötétítették” a harmóniát. [2] Ezt a harmóniát többek között
Brahms kedvelte nagyon, de Lisztnél is gyakran találkozunk vele. [3]. Az sem volt ismeretlen technika, hogy a mollbeli akkordot felhasználták modulációs célra is. [4] Az
alábbi ábrán egy-egy példát láthatunk a mollbeli szubdominánsok alaphelyzetére és fordítására, mellette pedig Chopin Asz-dúr noktürn (op.32 no.2) kezdőütemeit idézzük10:

Nápolyi akkordok. A nápolyi akkord és különösképpen alterációinak használata jól
rávilágít arra, mennyire kiszélesedett a romantikusok harmóniai gondolkodásmódja.
Míg az előbb tárgyalt két harmónia a korábbi korokban is használatos volt – sőt a szűkített kifejezetten jellemző a barokkra és a klasszikára –, addig egy „vendégnápolyi” (Szelényi) vagy moll nápolyi szext teljesen idegen a 19. század előtti összhangzattani
gondolkodástól, sőt bizonyos fordításai még mai füllel is igen modern hangzásúak, pl.
az I. fok dúr akkord utáni nápolyi moll [5]. Míg a nápolyi akkord korábban sokszor díszítő harmóniaként funkcionált mint különleges hangzás (mollban egy hangnemtől idegen hangot tartalmaz (fríg szekund), dúrban azonban két hang is alterálódik egyszerre
10 NB. A zárlat is ugyanez a harmóniasor. Mollbeli akkordot szívesen alkalmaztak zárlatként a
romantikában. Erről részletesebben a „Zárlatok a romantikában” fejezetben írok.
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(fríg szekund és a tonikától számított hatodik hang)), addig a romantikában már összekötőkapocs hangnemek között, sőt mint hangnemi bővülés és mint formaszervező erő is
felbukkan.11 [6] Az alábbi kottapéldában látható a nápolyi és a moll nápolyi II 6 közötti
különbség, valamint egy példa a vendég nápolyi II6-re Schubert d-moll vonósnégyeséből
(D810):

Bővített akkordok. A bővített hármas – hasonlóan a szűkített szeptimhez – egyenlő
részekre osztja fel az oktávot és a harmónia egyetlen hangjának megváltoztatásával létrehozható az oldás. Ez az oldás sokféle lehet:

Egyetlen akkord és hatféle oldás – micsoda lehetőség ez egy szerző kezében! Liszt
különösen kedvelte ezt a harmóniát.12 Egyes műveiben még a zárlatokban is alkalmazza,
pl. a Sonetto 104 di Petrarca 104 (S.158/1) és a Funérailles (S.173). (Ezek 1869 előtti
művek.) [7, 8]
Bővített szextes hangzatok. A bővített szextes akkordok már a klasszikában sem voltak ismeretlenek, ám a romantikában terjedt el a különböző fordítások használata, amik
előtte kvázi szabálytalannak számítottak. A kottapéldában láthatjuk a bővített szextes
akkordok fordításait, ill. Liszt Salve Reginájának (S.66) egy részletét, melyben a klaszszikus összhangzattan szabályai szerint helytelenül használja a bővített szextes akkordokat [részletes magyarázatért ld. B függelék 9. kottapéldáját]:

11 Hangnemi bővülést jelent a nápolyi, amennyiben annak dominánsa is megjelenik, formaszervező
erőként pedig akkor bukkan fel, ha egy mű hangnem-tervében fontos szerepet tölt be. Ld. Szelényi,
42–48. o.
12 Allen Forte tanulmányában a szűkített mellett a bővített akkordot emeli ki, mint Liszt harmóniai
használatára jellemző akkordot. Ld. Forte, Allen: Liszt's Experimental Idiom and Music of the Early
Twentieth Century. 19th-Century Music, vol. 10 (1987) no. 3. 211. o.
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Mediáns hangnemek és a tengelyrendszer. Az egyre kinomultabb harmóniák és a
távoli hangnemekből való kölcsönzés magával hozta azt, hogy a romantikus szerzők
hangnemi gondolkodásában egyre nagyobb szerepet kapott a tonikától tercre lévő hangnemek, a mediánsok használata.13 A mediánsokat Bárdos terminológiája alapján három
csoportba rendezhetjük: paralel- és mediáns rokonság, valódi tercrokonság, valamint
ultratercrokonság, attól függően, hogy hány közös hangot tartalmaz a tonikai akkorddal.14 [A mediánsokat bemutató példákat ld. a B függelék 10. kottapéldájában.] A mediáns hangnemek használata már Beethovennél tetten érhető,15 a romantikában pedig
tovább szaporodik. Végül kialakul egy olyan hangnemi gondolkodás, melyet Lendvai
tengelyrendszernek nevezett el, s mely bizonyos esetekben érthetővé teszi hangnemi
kapcsolatok és a több kvintes moduláció logikáját. 16 Bár a tengelyrendszer megítélése
ambivalens, bizonyos részei jól vonatkoztathatóak ide. Lendvai a következőképpen írja
le ennek az új hangnemi gondolkodásnak a kifejlődését. A funkciós zene az I-IV-V-I
vonzások felismerésével alakult ki. A klasszikus zene a harmóniákat felosztotta fő- és
mellékhármasokra (IV-V-I, ill. ezek paraleljei a II-III-VI), a romantika pedig ezt tovább
tágította azáltal, hogy a felső paraleleket is alkalmazni kezdte (bVI 5b-bIII5b-bVII5b).
Lendvai szerint „innen már csak egy lépést kell tenni ahhoz, hogy a rendszer »bezáruljon«” és létrejöjjön a tengelyrendszer. Ez a lépés pedig nem más, mint a paralelek alkalmazása a teljes 12-fokúságra.17 [Az elmélet megértését elősegítendő a B függelék 11.
ábrája szemlélteti az összefüggéseket.]

13 Nem kívánok belemenni abba, hogy előbb jelentek-e meg a vendégharmóniák és ezek hozták
magukkal a hangnemi kapcsolatok bővülését vagy fordítva, mivel ez nem tárgya a dolgozatnak.
14 Bárdos Lajos: Liszt Ferenc, a jövő zenésze. Budapest, 1976, Akadémiai kiadó, 34.o.
15 Ld. például a Beethoven op.31 no.1 G-dúr zongoraszonátáját, melynek főtémája G-dúr, melléktémája
pedig H-dúrban indul. A Waldstein szonáta (op.53) főtémája C-dúr, melléktémája pedig E-dúr. Ezek
valódi tercrokon kapcsolatok. De már Haydn Esz-dúr zongoraszonátájának (Hob.XVI:52) I. tételében
is található tercrokon fordulat.
16 Lendvai szerint a tengelyrendszer kialakulása már a bécsi nagyoknál készen állt, de Bárdos szerint
már a kromatikus Bachnál is. (Ld. Lendvai Ernő: Bartók és Kodály harmóniavilága. h. n.,1996,
Akkord Zenei Kiadó, 14.o.) Lendvai elméletével kapcsolatban azonban néhány dolgot le kell
szögezni. 1) Elméletét elsősorban Bartók és Kodály műveinek elemzése alapján fejlesztette ki, így az
elsősorban az ő műveik analízisekor használható. 2) Bár bizonyos esetekben a romantikus
összhangzattani gondolkodás is leírható e teória segítségével (pl. Lendvai elemzi Verdit), a
romantikus zeneszerzők semmiképpen sem tudatosan gondolkoztak így. 3) Ez a teória egyedül a
magyar zenetudományban ismeretes – bár megítélése ambivalens –, külföldön kevésbé használatos.
17 Lendvai, 15.o.
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A tengelyrendszer lényege, hogy az azonos tengelyen lévő akkordok azonos funkciót látnak el, így szabadon kicserélhetőek. Ez annyiban mindenképp igaz, hogy a III. és
VI. fokok több funkciót is elláthatnak, de erre mások is rámutattak már, pl. Kesztler Lőrinc. Fogunk majd látni olyan zárlatot, ahol Liszt pontosan ezt az elvet alkalmazza.
A megnövekedett akkordkészlet és a formai kerettől való megszabadulás lehetővé
tette a szélsőséges modulációkat, melynek egyik következménye a század második felében, hogy a művek elején található hangnemi előjegyzések szerepe egyre inkább csökken. A szerző szabadon modulálhatott a darabon belül, semmi sem kötötte a kezét. Ezzel
gyakorlatilag a hangnem és tonalitás szerepe kezdett el lassan, de határozottan elmosódni. Előfordult, hogy a szerző többet időzött más hangnemekben, mint az alaphangnemben.18 Ennek a folyamatban az eredménye, hogy amikor Liszt kései műveiről beszélünk,
gyakran tonális központról vagy központi hangról beszélünk, nem pedig alaphangnemről.19
Zárlatok a romantikában
Az előbbiek ismeretében fölmerül a kérdés, hogy vajon a romantikus szerzők a zárlatok tekintetében is igyekeztek-e minél színesebb lehetőségekkel élni. A válasz kettős.
A domináns szeptimnek megingathatatlan a szerepe, hiszen Monteverdi óta ezen nyugodott a funkciós tonális zene, így ezt még a romantikus szerzők sem igen merték megváltoztatni. Ennek ellenére az előbb felsorolt akkordok egy része mégiscsak megjelenik
zárlati helyzetben, igaz, ezek nagyon kivételes esetek, kivéve a plagális zárlatokat.
Az alábbi példákban tulajdonképpen az előbb felsorolt akkordokat láthatjuk zárlati
helyzetben. A következő esetek képzelhetőek el:
a) plagális zárlatok mollbeli szubdomináns segítségével
b) nápolyi és bőszextes akkordok keveréke
18 Már Beethoven op.34-es Hat variációja is meglepő hangnemtervvel bír, hiszen az eredeti F-dúr témát
egy D, B majd egy G-dúr variáció követ, ami meglepő az addigi variációs hagyományokhoz képest.
(A művet Liszt jól ismerte.) Schubertnél még markánsabban megjelenik a távoli hangnemekkel való
kísérletezés. A Ganymed (D544) c. dal Asz-dúrban kezdődik és F-dúrban zár, miközben
Esz-Cesz-Gesz-E-A hangnemeket érint. Schubert kapcsán az Asz-dúr mise „Sanctus” tétele is
megemlíthető, ami a következő hangnemeket járja be: F-sz-Cisz-D-esz-B-H-c-F.
19 A hangnem kérdésével kapcsolatban ld. Paul Merrick idevágó cikkét. Merrick, Paul: Liszt's sans ton
Key Signature. Studia Musicologica, vol. 45 (2004) no. 3-4. 281–302. o.

10

c) paralel harmóniák használata
Plagális zárlatok mollbeli szubdomináns segítségével. A romantikában újra divatba
jött a plagális zárlat, ami a funkcióerősítő domináns akkordot elhagyja a zárlati I. fok
elől, s vagy korábbra teszi (V-IV-I) vagy pedig enélkül zár I. fokra (I-IV-I). Plagális zárlatok közül előfordulhat pl. a VI-IV-I (Wagner: Nürnbergi mesterdalnokok, Éjjeliőr
dala), de az egyik legnépszerűbb a IV-II65-I zárlat. A szubdomináns harmónia alterálásával mollbeli szubdomináns hozható létre, ami kissé sötét színezetet ad, ezzel érdekesebbé téve a harmóniai sort. Ilyen zárlat lehet pl. a IV-IVb-I vagy a IV-IIb 65-I. [A további
példákat ld. a B függelék 12. kottapéldáiban.]

Nápolyi és bőszextes akkordok keveréke. Ennél is meglepőbb zárlat a nápolyi hang
„inverz vezetőhangként” (Szelényi) való alkalmazása, s ennek keverése a bővített szextes akkorddal. A romantikában ugyanis az alsó vezetőhang mellett (pl. C-dúrban a h) a
fríg szekund inverz vezetőhanggá válik (pl. C-dúrban a desz). A két hang kombinálva
közrefogja a záróhangot. Mindez C-dúrban a következőképpen képzelhető el: g-h-desz.
Ezt a hangzatot Szelényi „dominánsvariánsnak” nevezi. Az alábbi Chopin zárlatban
(op.56 no.3) pontosan ezt a helyzetet láthatjuk, csak c-mollban:

Paralel harmóniák használata. A „paralel harmóniák” (Lendvai) vagy „domináns-variánsok” (Szelényi) használata zárlatokban jellegzetes, főleg Liszt egyházi műveiben. A tengelyrendszer szerint a paralel akkordok azonos funkcióval bírnak, így
például az V. fok paralelje, a III. és bVII5b fok szintén domináns. A Salve regina (S.66)
c. Liszt kórusmű III-I zárlata a funkcióhelyettesítés elve alapján D-T funkciónak felel
meg. [13]
11

A vendég kvartszext akkordok megjelenése szintén romantikus jelenség, amit gyakran használtak zárlatokban. Kiindulóképlet az I64-V-I. Az I64-et a romantika a mediáns és
szubmediáns fokok kvartszextjével helyettesítette, így nyerték a következő harmóniasorokat:

S bár láthatjuk, hogy vannak az I-V-I fordulatnak variánsai, még mindig a T-D (V-I)
kapcsolat a legerősebb – ezt még a romantika is nehezen kezdte ki.
Szelényi még két fontos megjegyzést tesz a zárlatokról, amikor könyvében a tonika
variánsairól ír. A tonikánál két változás gyelhető meg a romantikában: a) a szeptim
konszonánssá válása és b) a tonikához hozzáadott szext (sixte ajoutée) megjelenése. 20
[14, 15] Előbbi elve a népzenében gyökerezik, melyet Bartók egyik írásában ki is fejtett.21 Az utóbbi elvi alapja Rameau szerint, hogy II 65 funkcióját tekintve megegyezik a
IV. fokkal, így ezt az elvet az I. fokra alkalmazva megállapíthatjuk, hogy a VI 65 funkcióját tekintve megegyezik az I. fokkal.22 Előfordul, hogy ezek a variánsok zárlatokban is
megjelennek, amint arra Liszt esetében is fogunk példát látni.
Túl a romantikán – útban a 20. század felé
Mindazt azonban, amiről eddig szó volt, egy elv fogja össze: a kromatika iránti erős
hajlam.23 Ez a termőtalaja az alterált akkordoknak, a szélsőséges modulációs gondolkodásnak és annak, hogy a klasszikus funkciós tonalitás – egyelőre még csak lassan, de –
kezd felbomlani, hogy átadja helyét az olyan hangnemi gondolkodásnak, melyre új teó20 NB. A „sixte ajoutée” nem új kifejezés, Rameau használta először, viszont a romantikában fordult elő
először az, hogy egy mű ilyen harmóniával zárjon.
21 Ld. Tallián Tibor (szerk.): Bartók Béla írásai. I kötet. Budapest, 1989, Zeneműkiadó Vállalat, 143. o.
22 Kitérő gyanánt érdemes megjegyezni, hogy később a könnyűzenében – főként a jazzban – köszönnek
vissza, ill. lesznek továbbfejlesztve ezek az elvek. A jazzban ezért lehetséges, hogy egy C-dúr mű
c-e-g-h-d harmóniával, egy e-moll mű pedig e-g-h-disz-sz akkorddal fejeződjön be.
23 Érdemes John Irving tanulmányának idevágó részét elolvasni ezzel kapcsolatban, ld. Samson, The
Cambrige history of Nineteenth-Century…, 196–197. o. Röviden áttekinti, hogyan vált kromatika
díszítésből diatóniát veszélyeztető elemmé.
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riát kell alkotni (ld. pl. tengelyrendszer vagy a schönbergi atonalitás). Ennek a zenei
gondolkodásnak a szimbóluma a Trisztán akkord, mely kromatikus dallamvonalával
olyan átmenő hangzásokat hoz létre, mely Eggebrecht szerint „tonális szempontból már
nem magyarázható meg egyértelműen”.24 [16] G. Abraham így ír erről: „természetes
volt, hogy egy olyan szerző, aki ennyire hozzászokott a kromatikus idiómához már
1845-ben, évtizedekkel később elérkezik a Trisztán zenei nyelvezetéhez”.25
A harmóniai változások csírájában már magukban hordozták a tonalitás széthullását.
Eggebrecht az „Új zenéről” írva megjegyzi, hogy a 19. század zenéjében „a tonális harmóniák rendszere állandóan megújult, gazdagodott, nomodott, komplikálódott – megújulási, azaz információs lehetőségei határáig”. 26 Webern Brahmsot, Wagnert, Mahlert
és Richard Strausst nevezte meg mint olyan szerzőket, akik nagy szerepet játszottak a
romantikusok közül abban, hogy a tonalitás széthulljon. Bárdos Lisztet is hozzáteszi a
listához, aki a neomodális és népzenei elemek használatával hozzájárult a rendszer széteséséhez.27 Ezt a zenei folyamatot Schönberg a következőképpen összegzi: „A disszonanciák elárasztó sokaságát már nem lehetett olyan hármashangzatokhoz való
visszatéréssel ellensúlyozni, melyek a tonikát jelentik.”28
Webern így fogalmazza meg a tonalitás lényegét: „Egy alaphangra való vonatkoztatás volt a tonalitás lényege.”29 De mi történik, ha megszűnik a vonatkoztatási pont? Hogyan tovább?
Feltehetőleg Liszt érezte, hogy az egyre erősebben jelenlévő kromatika lassan aláássa a tonalitást, s egy új stílussal kell helyettesíteni. 1854-es Faust szimfóniájában írja
24 Eggebrecht, 705. o.
25 Jonathan Dunsby Chamber music and piano c. tanulmányában G. Abrahamot idézi: „...it was only
natural that a composer who had so accustomed himself to chromatic idioms in 1845 should have
arrived at the musical language of Tristan a dozen years later.” Samson, The Cambridge history of
Nineteenth-Century…, 513. o.
26 Eggebrecht, 705. o.
27 Keresztes Nóra: A funkciós tonalitás felbomlásának folyamata. Doktori értekezés, 2007, Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola, 28–29. o.
E kapcsán érdemes Webern „Út az Új Zenéhez” és az „Út a tizenkét hanggal való komponáláshoz” c.
előadásait elolvasni. Ld. Webern, Anton: Előadások–írások–levelek. Budapest, 1983 Zeneműkiadó
Vállalat, 7–79. o.
28 „The overwhelming multituda of dissonances [could] not be counterbalanced any more by
occansional returns to such tonic triads as represent a key.” Kramer, Lawrence: The Mirror of
Tonality: Transitional Features of Nineteenth-Century Harmony. 19th Century Music, vol. 4 (1981)
no. 3. 191. o.
29 Eggebrecht, 722. o.
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meg első tizenkéthangú témáját,30 31 az 1860-as Der traurige Mönch-ben már szinte végig egészhangú skálát használ. Ezzel kétségkívül Debussyt és Ravelt előlegzi meg. Liszt
tehát két korszak között van, s kvázi hidat képez közöttük.32
Az előző alfejezetekben arra láthattunk példát, hogyan feszítették ki a hangnemi
gondolkodás határait, most pedig két példát szeretnék hozni arra, amikor túl is léptek
rajta. Arról már korábban szót ejtettem, hogy a hangnem egyes esetekben már nem
ugyanazt jelenti, mint korábban. A mű elején kiírt előjegyzés már nem korlátozza a szerzőt abban, hogy milyen hangnemekbe térhet ki (mint pl. a szonáta esetében), sőt már
arra is találunk példát, hogy a befejezés is eltérhet az eredeti hangnemtől („progresszív
tonalitás”). Liszt Harmonies poétiques et religieuses (S.154) c. műve kiváló példája annak, hogy egyes esetekben milyen szélsőségesen értelmezték a hangnemet. 33 Amint Paul
Merrick tanulmányában kifejti, Liszt egyik levelében sans ton, hangnem nélküli darabként utal művére annak ellenére, hogy a levél írása idején a mű kézirata még tartalmazott előjegyzést. Merrick rávilágít arra, hogy Liszt azért írt a kéziratra előjegyzést, hogy
utána törölhesse, és ezáltal rámutasson arra, hogy ez nem C-dúr vagy a-moll – amint azt
előjegyzés nélküli műnél gondolhatnánk –, hanem hangnem nélküli.34 Másik példánk a
Hangnem nélküli bagatell, amely már nevében elárulja, hogy nem kíván állást foglalni a
hangnem tekintetében.35 Zárlata – ami egy szűkített szeptim sorozat – pedig egyértelműen kérdőjelet tesz a darab végére.
Bár nyilvánvalóan nem ezek alkotják a 19. század corpusát, mégis előrevetítenek bizonyos tendenciákat, melyet Eggebrecht így fogalmazott meg: „a tonális kadenciaharmonizálás… – azáltal, hogy normarendszerként állandóan nomodott, majd mintegy
kimerítette önmagát – érvényét vesztve, a szabad atonalitás rendszere felé vette az
30 Igaz, már Glinka is használ egészhangú skálát a Russlan és Ludmillában előbb, mint Liszt, de ez nála
csupán exotikus hatás.
31 Allen Forte, aki atonalitással kapcsolatos kutatásaival szerzett hírnevet egy 1987-es cikkében arra
hívja fel a gyelmet, hogy Liszt már az 1848-ban nem tonális elemeket használ művében, és a mi
fontos, nem csak a felszínen, hanem mély strukturális szinten is. (Baker, James M.: The Limits of
Tonality in the Late Music of Franz Liszt. Journal of Music Theory, vol. 34 (1990) no. 2. 146. o.)
Fontos ugyanakkor, hogy ez nem a schönbergi atonalitás (Berry, 231. o.).
32 Liszt és a 20. század kapcsolatát számos tanulmány vizsgálta. Az általam felhasznált cikkeket ld. az
Irodalomjegyzében.
33 NB. Ez korai mű, 1833-4-ben komponálta Liszt.
34 Ld. Paul Merrick tanulmányát.
35 Bár James M. Baker megkérdőjelezi, hogy teljesen tonalitás nélkülinek lehet-e nevezni a művet, ld.
Baker tanulmányát.
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irányt.”36 Ez a tendencia Liszt életművében végigkövethető, ugyanis korai műveinek
zárlatai még beillesztők a romantikus összhangzattan kereteibe, kései művei azonban
már szétfeszítik azt. Tulajdonképpen nem történt más, mint az, hogy a tonális melodika
és harmónia rendszerét kimerítették, egyre gyakrabban kísérleteztek és lépték át határait, mígnem Arnold Schönberg rendszert nem épített e köré.37

36 Eggebrecht, 609. o.
37 Eggebrecht, 705. o.
Eggebrecht megjegyzi, hogy az atonális zene kialakulása „történelmileg logikus jelenség” volt,
hiszen már a 19. század végén egyre többször lépték át bizonyos szerzők a tonalitás határait.
Eggebrecht, 704. o.
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2. Liszt és pályatársai
Közvetlen hatások Lisztre
Liszt harmóniai gondolkodására két személy volt nagy hatással: Antonin Reicha és
J.-F. Fétis. Míg utóbbi konzervatív teoretikus volt, addig az előbbi haladó szellemiségűnek számított.
Antonin Reicha Liszt első zeneelmélet tanára volt, s szakterületén belül elismert embert volt. Liszt 1823-tól tanult nála. Reicha műveiben újszerű harmóniai kombinációkkal és szokatlan metrikai újításokkal kísérletezett. Reicha Haydnnak ajánlotta 36
Fugues pour le piano c. művét (1803), melyben a fúga klasszikus szabályait igyekezett
áttörni azáltal, hogy a válaszokat a hangsor tetszés szerinti hangjára helyezte. Practische Beispiele c. darabjában (1803) már bitonalitást is használ. 38 Peter Eliot e mű alapján megjegyzi, hogy Reicha előre látta, hogy a moduláció művészete hogyan fogja az
elkövetkezendő korszakot áthatni.39

40

Bár Reicha zeneszerzőként nem volt meghatáro-

zó, teoretikusként igen. Sechter a kor egyik legfontosabb teoretikusának nevezte, Schumann pedig úgy hivatkozott rá, mint akinek „gyakran elég egyéni gondolatai a fúgáról”
nem hagyhatók gyelmen kívül.
Az, hogy Liszt egy ilyen haladó szellemiségű tanárnál tanulhatott, nem elhanyagolható. Alan Walker Liszt életrajzának I. kötetében két helyen is megemlíti az ifjúkori
Liszt vonzalmát a különleges harmóniákhoz. A Sebastien Érardnak ajánlott Asz-dúr
Nyolc variáció, melyet Liszt 1824-ben fejezett be, Walker szerint tanúskodik az ifjú
szerző „progresszív harmóniai régiók iránti vonzalmáról”.41 [17] Nem sokkal ezután,

38 Reiche tonalitást feszegető gondolkodására jó példa még F-dúr triója. Ebben a tonális sémákat
feszegeti. A Traité de mélodie (1814) c. művében pedig a dallamot a harmóniáktól függetlenül kezeli.
(Egyike az első szonátáknak, mely a témát előrébb helyezi a tonális váznál.)
39 „The 24 compositions in Practische Beispiele (1803) include demonstrations of forms and genres,
bitonality and endishly difficult sight-reading exercises; the text shows that Reicha foresaw how the
art of modulation would pervade the new epoch and it reveals his predilection for mathematics and
the philosophy of Kant.” Grove, 21. köt., „Reicha, Antoine”.
Ennek a folyamatban a betetőzése Wagner volt, akinek műveiben kvázi folyamatos modulációk
találhatóak. Erről részletesebben a 48. lábjegyzetben írok.
40 Mint azt a későbbiekben látni fogjuk ez fontos gondolat, hiszen Fétis szerint az ordre pluritonique
korszakot – mely az érett moduláció korszaka, csúcspontja Mozart zenéje – az ordre omnitonique
követi, mely olyan kromatikusan moduláló, hogy már a tonalitást veszélyezteti. Grove, 8.köt.,
„François-Joseph Fétis”.
41 Alan Walker: Liszt Ferenc. 1. köt. A virtuóz évek 1811–1847. Budapest, 1986, Zeneműkiadó, 128. o.
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1827-ben, a harmadik angliai látogatása során Liszt megírta a g-moll Scherzo-t42, mely
újabb jele volt annak, hogy már atalon érdekelték a különleges harmóniák. 43 [18] Úgy
gondolom, hogy mindkét esetben a harmóniai kísérletezés zeneelmélet tanárára vezethető vissza, akinél 1824-től kezdett tanulni.44
Ezek a korai darabok felhívják gyelmünket arra és emlékeztetnek, hogy az „experimental idiom” Liszt egész életében jelen volt. Allen Forte Liszt's Experimental Idiom
and Music of the Early Twentieth Century c. cikkében írja, hogy az „experimental idiom” már 1848 előtt is jelen volt.45 Tanulmányában a következő műveket hozza példának: Vallée d'Obermann (1855), Hamlet (1858), Blume und Duft (1860), Mignons Lied
(Kennst du das Land?) (1842, 1860), Faust szimfónia (1854-57). Ezeket elemezve (Schenker-analízist használt) Forte kimutatja, hogyan jelenik meg Liszt progresszív gondolkodása ezekben a korai műveiben.46 Tévedés lenne tehát azt gondolnunk, hogy a
kíséretezés és újítás csupán az öregkori Liszt időtöltése volt.
F.-J. Fétis a század egyik legismertebb zeneteoretikusa, harmóniatan szempontjából
máig is gyakran idézett szerző. Liszt 1832-ben részt vett Fétisnek a zene lozóájáról
tartott előadásain, s itt hallott először az ordre omnitonique gondolatáról. Fétis a zenetörténetet az alábbi módon osztotta fel: a) ordre unitonique (tonális rendszer), b) ordre
transitonique (a moduláció felfedezése), c) ordre pluritonique (érett modulációs rendszer), d) ordre omnitonique (a tonalitás alapjait veszélyeztető kromatikus modulációs
rendszer). Liszt a Lina Ramann által írt életrajzában széljegyzetként odaírta az omnitonique-hoz, hogy „Endziel”, azaz végcél, ezzel jelezve, hogy ezt tartja a zenetörténet céljának.47 Ez az elmélet rendkívül fontos, hiszen Liszt egyes kései műveiben valóban
veszélyeztetve van a tonalitás, s ezt zárlatai még tovább is fokozzák, mert tonális nyugvópont helyett tovább erősítik a hangnemnélküliség érzését.48 Műveiben tehát hangot is
adott annak, hogy egyetért ezzel az elmélettel.
42
43
44
45
46
47

Az elnevezés Busonitól származik, Liszt nem adott címet a műnek.
Walker, Liszt Ferenc. 1. köt. 142. o.
Ua. 115–117.o.
Forte, 210. o.
i.m., 212–217. o.
Alan Walker: Liszt Ferenc. 3. köt. Az utolsó évek 1861–1886. Budapest, 2003, Editio Musica
Budapest, 424–425. o.
48 Liszt tanítványának, Ingeborg Starcknak írott levelében azt írta, hogy a jövőben a tizenkéthangú
akkord válik majd az összhangzattan alapjává, és minden más akkordot ebből fognak képezni. [19]
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Liszt progresszív kortársai
Nem Liszt volt az egyetlen, aki a 19. század második felében merész harmóniákkal
kísérletezett. Wagner harmóniai újításai szintén jelentősek. A korábban már említett
Trisztán-akkord – mely a század második felét jellemző harmóniai stílus szimbóluma –
nehezen értelmezhető a hagyományos összhangzattani kereteken belül,49 de általában
Wagner egész hangnemi gondolkodása (pl. folyamatos moduláció) is progresszívnak
mondható.50 Webern „Út az Új Zenéhez” c. előadásában Brahms-ot is a haladók között
említi annak ellenére,51 hogy a 19. század második fele konzervatív szerzőként tekintett
rá.52 IV. szimfóniájának „Allegro energico e passionato” tétele igencsak progresszív harmóniákkal indul, s az új bécsi iskola szívesen hivatkozott erre a műre. 53 A franciák közül
César Franck neve is említésre méltó, aki ismert volt különleges harmóniáiról és modulációs érzékéről.
Busoni Liszt progresszív kortársait (és utódait) egyenesen Lisztig vezeti vissza:
„Wagnert is beleértve, végső soron valamennyien tőle származunk, és nem kevesebbet,
mint a létünket köszönhetjük neki. César Franck, Richard Strauss, Debussy, az újabb
orosz szerzők mindegyike az ő fájának ágai.”54 Igaz, szavait némi szkepticizmussal kell
fogadnunk, hiszen Liszt lelkes követőjeként és propagátoraként elfogultan tekintett mesterére. Allen Forte még Bartókot, Schönberget, Webernt, Scriabint és Stravinskyt is hozzáadja a listához, amikor azt mondja, hogy ők teljesítették ki azt, amit Liszt
megkezdett.55

49 Webern rámutat arra, hogy nem a harmónia maga az újszerű, hiszen „[a]z úgynevezett
»Trisztán-akkord« is létezett már Wagner előtt – de csak átfutó hangzásként és nem abban az
értelemben és feloldástként, mint Wagnernél”. Webern, 51. o.
50 A folyamatos modulálást Wagner leginkább a Trisztánban teljesítette ki. Szelényi erről a „Lebegő
tonalitás” c. fejezetében ír, ahol a következőket mondja: „…a romantika aránylag rövid idő alatt
eljutott a tonalitás hosszabb ideig tartó háttérbe szorításához, függőben tartásához. … A fejlődést,
haladást a modulációk tervszerű sorozata is biztosítja. … Ezt a történést ábrázoló folyamatosságot
igyekezett zenedrámáiban – legfőképpen a Trisztánban – Wagner megteremteni.” Szelényi, 186. o.
51 Webern, 63–64. o.
52 Maga Brahms is annak tartotta magát. Hivatalosan is a Liszt által meghirdetett „Új zene” ellenpólusa
volt.
53 Schönbergnek 1947-ben jelent meg egy tanulmánya „Brahms the progressive” címmel.
54 Wilheim András: Liszt és a huszadik század. Magyar Zene, 1986. 27. évf. 2. sz. 116. o.
55 Forte, 210. o.
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Liszt kései zenéje és életrajzi háttere
Liszt Ferenc alkotói munkásságát Ramann Franz Liszt als Künstler und Mensch c.
könyve óta három részre szokás osztani: 1) a atalkori évek, 2) a weimari alkotókorszak, valamint 3) a kései korszak.56 Kései korszakát 1869-től szokás számítani. Liszt ekkor kezdte meg az általa csak „vie trifurquée”-nek nevezett életszakaszát, melyet a
Budapest-Weimar-Róma közötti ingázás jellemzett.
Liszt utolsó éveivel kapcsolatos egyik legjelentősebb tanulmány Szabolcsi Bence
1956-ban megjelent Liszt Ferenc estéje c. könyve. Szabolcsi és mások tanulmányából
kiviláglik, hogy Liszt utolsó éveit a halál motívuma lengte be: eluralkodott rajta a depresszió és a halál nyomasztó érzése. Liszt Lina Ramannak a következőt írta 1883-ban:
„Szívemben mélyt gyászt hordozok; olykor-olykor ennek a hangjegyekben kell kitörnie.”57 Életének ebben a szakaszában már nagy szerepet játszott sajátos halálköltészete.
„Ifjúkorom óta egyszerűbbnek tartom a halált az életnél” – írja a fentebb idézett levél
későbbi bekezdésében. Szabolcsi szerint kései műveiben Liszt magánya és csalódottsága fejeződik ki.58
Bár kétségkívül Liszt sokban hozzájárult a zene fejlődéséhez korábbi éveiben is –
többek közt a szimfonikus költemény műfajának továbbfejlesztésével, a ciklikus szonátaforma közös témákkal és variációs alapon történő megalkotásával (ill. az egytételes
szonáta megalkotásával), a zongoraátirat mint műfaj és a „lassú” és „friss” egymás mellé helyezésével nyert műzenei forma létrehozásával59 – de talán legnagyobb hozzájárulása öregkori műveinek megírása, mellyel megvetette a modern zene alapjait, többek
között az atonalitásét.60 Emiatt nevezik a „modern zene atyjának”. Bartók szerint művei
„csodálatosan jövőbe mutatóak”.61 „…a mai zene legradikálisabb vívmányai közül nem

56 Deaville, James: Liszt and the twentieth century. In Hamilton, Kenneth (ed.): The Cambridge
Companion to Liszt. New York, 2005, Cambridge University Press, 46. o.
57 „Wie Sie wissen, trage ich eine tiefe Trauer im Herzen; sie muß hie und da in Noten ertönend
ausbrechen.” Lina Ramann: Franz Liszt als Künstler und Mensch. 2.köt. 1894, Leipzig, Breitkopf &
Härtel, 470. o. (A fordítás Walker Liszt könyvének 3. kötetéből való, 422. o.)
58 Szabolcsi Bence: Liszt Ferenc estéje. Budapest, 1956, Zeneműkiadó Vállalat, 36. o.
59 Bartók Béla: Liszt-problémák. In: Szabolcsi Bence és Bartha Dénes (szerk.): Zenetudományi
tanulmányok III. Liszt Ferenc és Bartók Béla emlékére. Budapest, 1955, Akadémiai kiadó, 19. o.
60 NB. De Liszt egészhangúsága még nem a schönbergi atonalitás.
61 Bár Bartók feltehetőleg nem ismerte Liszt kései műveit, ő ezt általában véve érti Lisztre.
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egy Liszt Ferenc lapjain született meg – az ő törekvései meghatározták és kihívták e felfedezéseket.” – írja R. Leibowitz francia zeneesztéta 1951-ben.62
Ám mindezekkel a kijelentésekkel óvatosan kell bánni, mert ahogyan több, Liszt és
a 20. század kapcsolatáról szóló tanulmány is rámutatott már, Liszt kései műveit nem ismerték a 20. század első két-három évtizedében.63 Wilheim András ide vonatkozó cikkében kifejti, hogy mire Liszt kései művei megjelentek az Liszt-összkiadásban és ismertté
váltak (kiadási évek: 1927, 1936 és 1950-es évek második fele), az új zene már túl volt
kezdeti szakaszán. Ez pedig nem jelent mást, mint azt, hogy a 20. század Lisztet nem
tudta inspirációs forrásnak vagy kiindulópontnak használni. Schönberg is csak utóbb
szerzett tudomást Liszt kései kompozícióról.64

65

Wilheim így summázza: „Liszt azon-

ban, azt hiszem kimondhatjuk, közvetlen hatás nélkül lett a 20. századi zene
előlegzője.”66
Liszt maga így fogalmaz egyik levelében Carolyne hercegnének: vágyam, „hogy gerelyemet a jövő határtalan terébe hajítsam”. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg a hercegné,
hogy „Liszt gerelyét sokkal messzebbre vetette a jövőbe [mint Wagner].” 67 Bartók a
Liszt problémákban így ír erről: „Egyszer valahol azt írtam: »úgy érzem, Lisztnek jelentősége a zene továbbfejlődésére nagyobb, mint Wagneré«. És még ma is fenntartom az
álláspontomat. … Liszt művei termékenyítőbben hatottak az utána következő nemzedékre, mint Wagneréi.”68

69

De vajon miért gondolja úgy Bartók, hogy Liszt hatása na-

gyobb, mint Wagneré? Azért, mert Liszt nem teljesítette ki azt, amit megkezdett,
ellentétben Wagnerrel. Wagner teljes egészet alkotott, így azon már nem volt mit to62
63
64
65
66
67
68
69

Szabolcsi, 47. o.
Ld. Deaville és Wilheim (Liszt és a…) cikkeit.
Wilheim, Liszt és a…, 115. és 117. o.
1927-ben jelent meg Vianna da Motta gondozásában az a kötet (Verschiedene Werke für Pianoforte
zu zwei Händen), melyben az legexperimentálisabb művek jelentek meg, pl. Nuages Gris, Unstern és
Schlaos. Ld. Deaville Liszt and the twntieth century c. tanulmányának 34. o.-t.
Wilheim, Liszt és a…, 119. o.
Walker, Liszt Ferenc. 3. köt. 439. o.
Bartók, 20. o.
Bár Bartók itt nem Liszt harmóniai újításairól ír, mégis úgy gondolom, hogy nyugodtan idézhetjük
ezt ezzel kapcsolatban is, hiszen pár oldallal korábban így fogalmaz: „Annak részletes kifejtése, hogy
mi az a nagy jelentőségű új, amit Liszt műveiben a világnak adományozott, túlmesszire [sic!]
vezetne. Lehetne itt merész harmóniai fordulatok, modulációs kitérések egész seregére hivatkozni,
mint pl. két egymástól legmesszebb eső hangnemnek minden átmenet nélkül történő, egymással való
szembeállítása és még sok egyébre, ami túlsok [sic!] terminus technikus felsorolását kívánná meg.”
Ua., 19. o.
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vábbfejleszteni, Liszt viszont „csak” megvetette az alapját egy olyan zenei gondolkodásnak, amit aztán az utána következő nemzedék kiteljesíthetett. 70 Szabolcsi fogalmazta
meg ezt frappánsan, amikor azt mondta, hogy Liszt kései művei „nem csonka befejezés,
hanem folytatást váró kezdet”.71
Liszt kései zenéjét ugyanolyan döbbenettel fogadták a kortársak, mint korábban
Beethoven kései zenéjét.72 Még jóbarátja, Wagner is megdöbbent. A más zenéhez szokott hallgatóság nem beszélte ezt a zenei nyelvet. Liszt zenei szókincse és nyelvtana új
elemekkel gazdagodott, felrúgva a korábban megszokott stilisztikai rendet. Gazdag diszszonancia-használat, a tonalitás felbomlása és a deklamáció jellemzi e műveit. Sehonnan sem indulunk és sehova sem érkezünk meg – érezhette korabeli hallgatósága. (De
gyakran egy 20-21. századi zenehallgató is hasonlóképpen érez, hiába ismertük meg
már azóta pl. Berg vagy Webern műveit.) A legradikálisabb művek sokszor a lebegés
(hangnemnélküliség) és kisiklás (feloldatlan zárások) érzetét keltik bennünk. Ennek
egyik eklatáns példája – s a Liszt kései műveiről szóló tanulmányok kedvelt példája – az
1881-es (!) Nuages gris (S.199). A d-g-cisz kezdőmotívum furcsa hatást kelt a bővített
kvart miatt, de az utána következő lehanyatló d-b-g dallamív a g-mollt erősíti meg a
hallgatóban. Az 5. ütemben megjelenő b basszus által egy I6 akkord jön létre (szokatlan
kezdőakkord), ami a 9. ütemben egy b-sz-b-esz hangzatra fut ki, ami enharmonikusan
egy esz64. A g-moll és esz-moll kapcsolat sejtelmes hangzást eredményez. A mű befejezése nem kevésbé meglepő: az a-esz-g-h-sz-h-sz hangzat egy a-esz-g-h-g-h-g hangzatra „oldódik”, s a darabnak itt kvázi vége szakad. [20] Ez egyúttal megfelelően
összegzi ezt a fejezetet, mert rámutat arra, miért tartják Lisztet innovatív és előremutató
szerzőnek.

70 Ilyen például a Les jeux d'eaux à la Villa d'Este c. zongoramű, mely az impresszionista zene alapja.
Tudjuk, hogy a mű Debussyre is nagy hatást tett. Harmóniai újításait César Franck és tanítványai,
Henri Duparc és Vincent d'Indy vitte tovább. Szabolcsi, 53. o.
71 Szabolcsi, 48. o.
72 Szabolcsi, 59. o.
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3. Zárlatok Liszt kései zenéjében
A „zárlat” deniálása
A Grove lexikon meghatározása szerint a zárlat:
Egy frázis, tétel vagy mű felismerhető dallami formulán, harmóniai meneten vagy diszszonancia feloldásán alapuló befejezése; az a formula, melyen az ilyen befejezés alapul. A zárlat a leghatékonyabb eszköz abban, hogy megalapozzuk vagy megerősítsük
egy teljes mű vagy egy legkisebb egység tonalitását – vagy tágabb értelmében modalitását. Elmondható, hogy tartalmazza a stílushoz tartozó dallami (a ritmust is ideértve)
és harmóniai menet esszenciáját.73

Egyik funkciója tehát, hogy a tonalitást létrehozza vagy megerősítse. Ez lényeges
megállapítás, főként annak fényében, hogy Liszt egyes kései műveiben a zárlatok leépítik és meggyengítik a mű tonalitását – már ha egyáltalán volt. Ehhez hozzá kell vennünk
azt, hogy a kései művekre jellemző szaggatottság, elhalás a zárlatokra is kihatással van,
s így gyakran hagyományos zárlat nélkül végződnek.
A Brockhaus–Riemann lexikon „zárlat” szócikke arra is felhívja a gyelmet, hogy a
zárlatot sok esetben csupán az utolsó akkordkapcsolatra (V-I vagy IV-I) használták régen (19. sz. előtt). Riemann volt az, aki az
egyes akkordváltásokon kívül hosszabb, a hangnemet meghatározó akkordsorozatokat
is zárlatnak nevez (T-S-T-D-T; „teljes zárlat”). A mellékdominánsok közbeiktatásával
alakul ki a „bővített zárlat”[.]74

Dolgozatomban a zárlatnak ezt a hosszabb akkordsorozatát értem, mely némely
esetben csupán 2-3 ütemet, máskor pedig akár a mű utolsó 10-15 ütemét is magában
foglalhatja.

73 „The conclusion to a phrase, movement or piece based on a recognizable melodic formula, harmonic
progression or dissonance resolution; the formula on which such a conclusion is based. The cadence
is the most effective way of establishing or affirming the tonality – or, in its broadest sense, modality
– of an entire work or the smallest section thereof; it may be said to contain the essence of the
melodic (including rhythmic) and harmonic movement, hence of the musical language, that
characterizes the style to which it belongs.” Grove, 4. köt., „cadence”.
74 Dahlhaus, Carl – Eggebrecht, Hans Heinrich (hrsg.); Boronkay Antal (szerk.): Brockhaus Riemann
Zenei lexikon. 3. kötet. Budapest, 1985, Zeneműkiadó Vállalat, „zárlat”.
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Az elemzés során alkalmazott zeneelméleti teóriákról
Liszt harmóniai újításairól író elemző viszonylag kevés kutakodás után is hamar rájöhet arra, hogy a meglévő összhangzattani fogalmak szűkek ahhoz, hogy körülírják a
zárlatok harmóniakészletét. Az első pillantásra sokszor csak egymásra dobott hangok
vagy hangzatok magyarázatakor kénytelenek vagyunk vagy erősen alterált akkordokként felfogni őket, vagy pedig beismerni azt, hogy ezeket nem lehet a klasszikus-romantikus összhangzattan keretei felől megközelíteni. Jó példa erre a különböző korok
harmóniai stílusait vegyítő Via Crucis (S.53), mely magában foglalja azokat a legszélsőségesebb problémákat, amivel az elemző szembetalálkozhat. Ebben a műben a modális
hangsort a vonzási törvények hiánya miatt, a késő-liszti stílust pedig az atonalitása miatt
érzi idegennek a dúr–moll zenéhez szokott hallgató. Liszt ebben a művében a klasszikus
összhangzattan keretein belül értelmezhetetlen harmóniákat vetet papírra, sőt az ún.
hangfürtök (cluster) is megjelennek. Az egészhangú skála, mely Debussyre jellemző, a
poláris kapcsolatok, melyeket Bartók használ előszeretettel, valamint a modális harmóniák, melyek Palestrina stílusát jellemzik – mindezek a különböző harmóniai stílusrétegek egy műben találkoznak. Ha mindehhez társítjuk még a Liszt öregkorára jellemző
szaggatott írásmódot, rájövünk, miért ütközik nehézségekbe az analízis.
Több tanulmány szerzője is felhívja a gyelmet arra, hogy sok esetben nincs elnevezése azoknak a harmóniáknak, melyeket Liszt kései műveiben alkalmaz. Ennek oka,
hogy vagy túl sok terminust kellene alkotni ahhoz, hogy árnyaltságukat megközelítsük,
vagy mert ezek a szakkifejezések csak Liszt utolsó másfél-két évtizedére lennének alkalmazhatók, és sehol máshol nem vehetnénk hasznát.75 Mégis segítségül hívható néhány elmélet. Az első a legkézenfekvőbb: ahol lehetséges, a romantikus összhangzattan
terminusait használjuk az elemzéshez. Ahol a modális harmóniák dominálnak, ott Bárdos Lajos terminológiáját vesszük alapul, ami a harmóniák szolmizációs nevekkel történő átvételét jelenti.76

75 Ezt a problémát többek között Sólyom Gyögy Álkonszonanciák: sajátos harmóniai jelenség Liszt
kései zenéjében c. tanulmánya említi. Sólyom György: Álkonszonanciák: sajátos harmóniai jelenség
Liszt kései zenéjében. Magyar Zene, 1984. 25. évf. 2. sz. 162. o.
76 Bárdos Lajos: Modális harmóniák Liszt műveiben. In: Szabolcsi Bence és Bartha Dénes (szerk.):
Zenetudományi tanulmányok III. Liszt Ferenc és Bartók Béla emlékére. Budapest, 1955, Akadémiai
kiadó, 55–89. o.
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Lendvai Ernő tengelyrendszer elméletét többször is említeni fogom. Bár Lendvai elméletét elsősorban Kodály és Bartók zenéje alapján dolgozta ki, óvatosan, de alkalmazható

a

romantikában

is.77

Lendvai

tengelyrendszer

elméletére

leginkább

a

funkcióhelyettesítő akkordok (más néven paralel akkordok) felbukkanáskor fogok utalni. Hasznosnak véltem Zdenek Skoumal kettős funkciójú akkordról szóló elméletét,
amit a Liszt's Androgynous Harmony c. tanulmányában fejtett ki.78 Gondolatai gyakorlatilag megegyeznek Lendvai funkcióhelyettesítő elméletével.
Zárlatok elemzése
Az elemzett művek teljes listája a függelékben található. [Függelék A] A lista Liszt
összes 1869 után keletkezett művét tartalmazza.
Az elemzés során kétféle zárlattal fogunk találkozni: 1) olyanokkal, melyek harmóniákat tartalmaznak (kettőnél több szólamot), és 2) olyanokkal, melyek unisono végződnek. (Bár az elemzést nem e két kategória szerint végeztem, s nem is így
csoportosítottam, végig meggyelhető lesz ez a kétféle típus.) Mindkét esetben a romantikus összhangzattan szerint elemezzük a műveket, ha pedig ez nem lehetséges, akkor a modális gondolkodás vagy Bárdos-féle terminusok (pl. hangnem-szimbolika)
szerint vizsgálódunk. Bizonyos esetekben a zárlatok további két részre oszthatóak: a)
amelyeket hagyományos keretek között lehet elemezni, azaz valamilyen korábbi zeneelméleti keret használata, továbbfejlesztése, alterálása, vagy b) amelyek annyira radikálisak, hogy analízisüket más módszerrel kell megközelíteni.79
Az elemzés által két kérdést szeretnék megválaszolni. Az első, hogy mit vett át Liszt
a romantikus összhangzattanból és/vagy hogyan fejlesztette azt tovább. A második,
hogy mi az, ami teljesen új, ami a saját találmánya.

77 Ennek veszélyeire hívja fel a gyelmet Wilheim Liszt és a huszadik század c. cikkének 117. o.-án.
78 Skoumal, Zdenek: Liszt's Androgynous Harmony. Music Analysis, vol. 13 (1994) no. 1. 51–72. o.
79 Pl. a Nuanes gris vagy a Bagatelle sans tonalité során felmerül a probléma: lehet-e egyáltalán
zárlatról beszélni olyan művek esetén, melyeknek hangnemük sincs? A Bagatelle sans tonalité
címéhez hűen nem állapodik meg semmilyen hangnemben, a folyamatos kromatika és egymással –
legalábbis látszólag – össze nem függő akkordok láncolata lehetetlenné teszi a hangnemi
megállapodást. Az ilyen művek esetében a hagyományos összhangzattantól eltérő elemzései módszert
kell alkalmazni.
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Modális és neomodális fordulatok
Az elemzett művek közül modális harmóniákat érthető módon elsősorban az egyházi műveknél találhatunk. Ilyen esetekben az olyan tipikus reneszánsz kori akkordok,
mint a Tá-dúr és szó-moll sokszor előfordulnak, sőt bizonyos esetekben még olyan „neomodális” (Bárdos) harmóniák is felhangzanak, mint a Má-dúr.80 Jó példa erre a Missa
quattuor vocum ad æquales (S.8/2) Credo tételének zárlata, melynek harmóniai kivonata a következő:

A szó-moll és Má-dúr már a tétel legelején (7-10. ü.) megjelenik (ugyanúgy C-dúrban), később pedig az „Et in Spiritum Sanctum” szövegrész is ezekkel a harmóniai fordulatokkal van megzenésítve (130-141. ü.). A záróütemekben (a kettősvonaltól
számítom) az első hét ütemig (167-172. ü.) F-dúr érzetünk van, ám – és itt jön a hallási
élmény szempontjából meglepő fordulat – a nyolcadik ütemben (172. ü) a IV-II. foknak
hallott Tá-szó fordulat után nem a záró I. fok következik, hanem egy Esz-dúr, ami F-dúr
és hallásunk szerint egy Tá-dúr. Még ennél is legmeglepőbb azonban az Esz-dúrt követő
G-dúr, mely a záró C-dúr domináns akkordjaként funkcionál, igaz, ezt csak utólagosan
halljuk. (Elsőre inkább mellékdomináns III. foknak halljuk.)
Az Ungarische Krönungsmesse (S.11) Credo tétele – ellentétben az előző példával,
ahol a tétel folyamán a reneszánsz és romantikus stílus keveredett –, teljesen modális
hangnemben van (nagyrészt eol). A középkori stílust erősíti az is, hogy a tétel javarészt
egyszólamú, és csak helyenként töri meg két- három és négyszólamú anyag. A tétel a
következő harmóniasorral zár:

80 Ezzel kapcsolatban további magyarázatért ld. Bárdos Modális harmóniák Liszt műveiben 77. o.-t.
Bárdos említi, hogy a neomodális liszti fordulatokra jellemző még a Tá-dúr alsó kvintjének
használata, sőt a Tá-dúr alsó kvintjének kvintje is előfordul. (Felhívnám a gyelmet arra, hogy a
Tá-dúr alsó kvintje egyenlő a leszállított III. fokkal, azaz mediáns fordulatként is értelmezhető.
Elnevezése: „valódi tercrokonság”. A Tá-dúr alsó kvintjének kvintje pedig megfelel a mollbeli VI.
foknak, ami szintén értelmezhető mediáns fordulként. Ez is „valódi tercrokon” fordulat.)
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Ebben a zárlatban az az igazán a meglepő, hogy bár már a reneszánszban is használtak vezetőhangot a VII-I fordulatban, Liszt mégis „Palestrinásabb lett Palestrinánál”
(Bárdos) és kihagyja. Bárdos szerint azáltal, hogy „vezetőhang helyett nagymásoddal
közelíti meg a nálist” (terminológiájában „szubtonális kadenciának” hívja az ilyet),
Liszt funkciótlanít.81 Való igaz, hogy D-T kapcsolatokhoz szokott fülünk, melynél nagy
szerepe van a vezetőhangnak is, idegennek érzi az ilyet.
Az O salutaris hostia (S.43/2) c. kórusműben is VII-I fordulattal találkozhatunk, ám
két dologban mégis különbözik az előző példátől. Egyrészt Liszt VII7-I fordításban
használja ezt a modális fordulatot, másrészt ez esetben a VII. fok itt kétségkívül domináns funkcióként szolgál. A zárlatot hallva és elemezve el kell ismerni, hogy kétségkívül
van ráció Zdenek Skoumal elméletében. Skoumal tanulmányában azt állítja, hogy az V.
fokban megtalálható vezetőhang a VII. és III. fokban is jelen van, így a VII. és III. fok is
az V. fok funkcióhelyettesítő harmóniájává válhat.82 Az O salutaris hostia zárlatában a
domináns funkció még erőteljesebben kidomborodik azáltal, hogy előtte egy szubdomináns funkciójú II64 szólal meg, így egy SD-D-T láncolat jön létre. (A szögletes zárójelbe
tett harmóniák a zárlatot megelőző akkordok. Nem mindegy, milyen hangnemi közegből
születik meg a zárlat.)

Különleges a Via Crucis (S.53) bevezetőjében alkalmazott zárlat. A tételben modális
és romantikus harmonizálású részek váltakoznak. Az utolsó hat ütemben hirtelen fordulattal vált a kettő között. A 74. ütemben egy sz6 hangzik fel, majd egy fél ütemnyi szünet után egy a-f hangköz hangzik fel, s végül d-dórra zár. Liszt tehát egy közös terces
81 Bárdos, Modális harmóniák Liszt…, 70. o.
82 Skoumal, 52–53. o.
Mi elsősorban 17-19. századi füllel hallgatjuk ezeket a műveket, így számunkra a V-I kapcsolat
hangzik domináns-tonikának. Skoumal elmélete papíron lehet, hogy megállja a helyét, de nem
feltétlen halljuk mindig így. A kérdés az, hogy ha valaki nem ismerné a klasszikus zenei kánont (kb.
barokktól a romantikáig) és a populáris zenét, hanem csak késő romantikus zenét hallana, milyennek
érezné a III-I vagy VII-I kapcsolatokat.

26

akkorddal éri el – igaz, nem hármashangzatról van szó, hanem csak két hangról –, hogy
sz-mollból d-eolba kerüljünk:

közös terces akkord

Domináns funkciójú I64
A végigelemzett zárlatokban Liszt gyakran élt azzal a lehetőséggel, hogy – romantikus szokásként – az I64-et dominánsként használta fel az I. fok előtt, vagy pedig a T
basszusait léptette, hasonló hatást kiváltva ezzel. A számtalan példa közül kettőt idézzünk fel. A Cantico di San Francesco c. zongoradarab (S.499) a következőképpen zár:

Az I64 itt D funkciójú, mivel I. fok előtt áll, és c-f basszusmozgás történik, ami az
autentikus lépés basszusa. Igaz, hogy az előtte lévő I 6 akkord miatt lehetne ezt egy egyszerű I. foknak is értelmezni, mivel a basszus f-a-c-je is ezt adja ki, azonban a hallási élmény erre rácáfol. Még egyértelműbb a D-T helyzet olyan esetekben, amikor az I 64-I
váltakozását halljuk többször. Erre példa az Ungarische Krönungsmesse Gloria tételének utolsó öt üteme, melyben a g-c ismétlődik a basszusban, miközben a többi szólam
egy C-dúr akkordot szólaltat meg. [21]
Alterált akkordok
Végighallgatva számtalan kései Liszt művet, két dolgot mindenféle elemzés nélkül
megállapíthatok: kedvelte a bővített hármast és a mollbeli VI. fokot (és annak fordításait). Míg az előbbi nem volt meglepő, hisz több tanulmány is foglalkozik vele, addig az
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utóbbi új felfedezés volt számomra. Meglepetésemet fokozta, amikor az Ungarische
Krönungsmesse Kyrie tételének záróütemeit hallgattam, mely talán a legtisztább példája
a mollbeli VI. fokot használó zárlatoknak. A zárlat az (Esz) I-VIb6b fordulatokra épül. Ez
az akkordfordulat ráadásul jól beleillik a kromatikus gondolkozásba, hiszen a cesz-b és
gesz-g félhanglépések végigkísérik a zárlatot.

Ugyanez a motívum hangzik fel a Nun danket alle Gott (S.61) záróütemeiben
(142-146. ü.) F-dúrban. [22]
Mollszubdomináns használatára az Ave verum corpus (S.44) zárlata szolgáltat példát. Ebben Liszt két harmóniai csavart is beletesz. Miután hat ütem erejéig kitér
Fisz-dúrba/H-dúrba, visszatér az eredeti hangnembe, D-dúrba, de a tonikát megerősítő
zárlat nélkül. Emiatt a D-dúrt követő IV 6 utáni C-dúr szextnél nem tudjuk, hogy D-dúrban vagyunk-e (ebben az esetben egy Tá-dúrral van dolgunk), vagy pedig G-dúrban. Ha
G-dúr szerint értelmezzük, akkor még izgalmasabb a helyzet, mert az I6 mollosítása által
kapjuk meg a következő hangnem mollszubdominánsát. De akárhogy is elemezzük, a
bIV65-bII43 és az utána következő I64 minden kétséget eloszlat, hogy D-dúrban vagyunk.
Ezután egy V4-3-I autentikus lépéssel zárja a művet, így erősítve meg a tonikát. Az alábbi kottapéldában a mollbeli akkordot tartalmazó ütem az átláthatóság érdekében egyszerűsítve van fokszámozva:
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Az alterált akkordok különleges kombinációját alkalmazza Liszt a Tantum ergo
(S.42/2) zárlatában. Harmóniai kivonata a következő (a kapcsos zárójeles rész segít abban, hogy lássuk, milyen hangnemi közegben szólal meg a zárlat):

A záróütemeket kétféleképpen is elemezhetjük. Ha a záróakkord hangnemét vesszük
alapul (B), s akkor egy VI#-III4-3#-IIIb-I harmóniasort kapunk. Ha G-dúr szerint elemezzük, akkor egy I-V4-3-Vb-bIII5b sor jön ki. Bár kétségkívül ez utóbbi elemzés értelmetlennek tűnik, hiszen furcsa lenne bIII5b fokra művet zárni, hallás alapján kétségtelenül
G-dúrban érezzük a zárlatot, és csupán az utolsó két akkord (Vb-bIII5b) visz el minket
B-dúrba. Igen meredek hangnemváltás ez a záróhang előtti két ütemben. A hangnemi
kuszaság miatt az I. fokot megelőző III. fokot nem tudjuk a tonikához kötni, így azt sem
tudjuk megállapítani, hogy domináns funkciót tölt-e be vagy sem. (Sőt hallás alapján
akár az is megengedhető, hogy VI-IV kapcsolatként halljuk, várva az F-dúr szerinti I.
fokú zárlatot.)83
Plagális fordulatok
Bár hagyományosan a plagális fordulatot a IV-I jelenti, a romantikában gyakori,
hogy IV64-I fordításban használják. (Így tulajdonképpen a basszus kvázi egy orgonapontot képez a két akkord között.) Pontosan ezt a fordulatot használja a korábban már említett Nun danket alle Gott (S.61), mely a mollbeli akkordfordítások után IV 64-IV-IV64-I
fokra zár. (Utána a I. fok különböző fordításai még felhangzanak.) [22]
A Tre sonetti di Petrarca (S.270/2) harmadik darabja,84 a plagális fordulatot alterálja, és a romantikus harmóniavilágra oly jellemző mollbeli fordulatot használja:

83 Megjegyzem, hogy mind a két hangnem – a G és a B is – ugyanazon a tengelyen helyezkedik el
Lendvai elmélete szerint. Másik megjegyzés, hogy a záróütemek akkordfordulata a darab 23-25.
ütemében (D6-d6-B) már megjelenik.
84 Keletkezése ?1864-82 közé tehető, így nem biztos, hogy 1869 után keletkezett darab.
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Paralel akkordok használata
Az Ungarische Krönungsmesse Graduale tételének zárlata egy V-III-I harmóniasor
g-f-e-d átmenő hangokkal a basszusban (tehát egész pontosan V-V 2-III-III2-I). Ebben a
harmóniasorban a III. fok domináns funkciójú, az V. fok paralleljeként van jelen. A III.
fok azonban nem önmagában domináns, hanem azért, mert az V. fok felől érkezik.

A Pater Noster (S.41/2) esetében azonban már felmerül a kérdés, hogy a
III-II-V-II6-III-III2-I zárlatban a két utolsó III. fok modális fordulatnak számít-e, vagy
kvázi domináns funkcióként használja Liszt. Könnyű lenne a kérdést eldönteni, ha a mű
egyébként modális harmóniákat használna (akkor nem lenne domináns), azonban esetünkben nem ez áll fenn. Véleményem szerint a kérdés nem eldönthető. Liszt azáltal,
hogy a domináns szerepét a „lágy fokú” III. fokra bízza, modálissá teszi a zárlatot, 85 viszont az átmenő basszushang miatt nyitva marad annak lehetősége, hogy ez esetben a
III. fokot nem modális harmóniaként, hanem az V. fok paraleljeként használta.

A III. fok használata kapcsán ismét Skoumal tanulmányára utalnék vissza. Skoumal
az „androgynous”86 terminussal jelöli az olyan harmóniákat, melyek egyszerre két funkciót is el tudnak látni. Elmélete szerint a III. fok tonika és domináns egyaránt lehet, mert
az I. és V. fokból is két-két hangot tartalmaz. A szerző szerint Liszt korábban még különválasztotta a funkciókat, később viszont már keveri őket a III. fok segítségével. Skoumal példának Liszt Orgonamiséjének (S.264) Agnus Dei tételét hozza, melynek
85 Ezt a gondolatmenetet használja Bárdos, amikor a Krisztus c. oratórium egyik zárlatát (IV-II-III-I)
elemzi. Ld. Bárdos, Modális harmóniák Liszt…, 72. o.
86 Jelentése: kétnemű, hermafrodita. Magyarosítva az androgün kifejezést használjuk.
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záróütemeiben a III. fok egyszerre két funkciót hordoz mint az I. és V. fok keveréke. Bár
elméletét nem teljesen fogadom el – túl szubjektívnek tartom, hogy ki mikor állapítja
meg, hogy milyen funkciójú egy akkord –, mégis érdekesnek tartom abból a szempontból, hogy jó magyarázatul szolgálhat arra, miért használhatott Liszt V. fok helyett III.
fokot. Az elmélet tulajdonképpen egybevág Lendvai funkcióhelyettesítő elméletével, de
attól független. Kesztler is erről beszél amikor a következőket mondja mellékhármasokról: „Összehasonlítva egymással a fő- és mellékhármasokat, azt találjuk, hogy mindegyik főhármasnak egy terccel mélyebben fekvő mellékhármassal van két közös hangja
[…]; e mellékhármasok tehát alkalmasak arra, hogy a velük tercrokonságban lévő főhármasok helyetteseiként szerepelhessenek.”87 Tehát ha Liszt szeretett volna egy domináns
funkciót gyengíteni, vagy nyitva hagyni, akkor jó eszköznek bizonyult a III. fok (és annak fordításainak) használata.
Tonika variánsok
A sixte ajoutée és I7 mint konszonáns záróakkord használatára a legeklatánsabb példa a Valses oubliées sorozat (S.215) első darabjának zárlata. Horizontálisan nézve egy
Fisz-dúr hozzáadott szexttel, majd egy Fisz szeptim. A hozzáadott szext („added 6th”) a
dallamanyagból származik (a 17-24. ü.-ben lévő nónakkord is ugyanezt a „hozzáadott”
elvet követi). Az I7 végül cisz hangon, a tonika kvintjén, azaz a connálison állapodik
meg.

Sans ton
Bizonyos művekben a hangnem már annyira ambivalens, hogy a zárlatot sem tudjuk
mihez viszonyítani. Ez azért érdekes, mert a zárlat elsődleges funkciója a deníció szerint a tonikai hangnem megerősítése.
Több kései művében Liszt nem törődik a kiírt hangnemmel. A darabon belül szabadon modulál, így akár az is előfordul, hogy többet időz más hangnemekben, mint az eredetiben. Az előbb említett Valses oubliées no. 1 első tizenhat üteme előjegyzés nélküli,
87 Kesztler Lőrinc: Összhangzattan. A klasszikus zene összhangrendjének elmélete. 5. kiad. Budapest,
1962, Zeneműkiadó Vállalat, 42–43. o.
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ám a megszólaló anyag sem nem C-dúr, sem nem a-moll – mint ahogy azt az előjegyzés
hiánya sugallná –, hanem valami meghatározhatatlan hangnem, melyben a keresztes
hangok dominálnak. Az első hangnemileg és harmóniailag értelmezhető rész a 17.
ütemben kezdődő Fisz-dúr szakasz. A 73. ütemben előjegyzés nélküli hangnembe modulál, de a 89. ütemben ismét Fisz-dúrban találjuk magunkat. Ezután egy előjegyzés
nélküli szakasz következik, ahol a bevezető ismét megismétlődik, majd B-dúrba kerülünk, s kicsit később véglegesen Fisz-dúrba váltunk, s így 6# előjegyzéssel zárul a mű.
Összesen 140 ütem van 6# előjegyzésben, a többi 69 ütem más előjegyzés szerint van.
Így vándorol a különböző hangnemek közt sok esetben Liszt kései darabjaiban. Sőt az is
gyakran előfordul, hogy a mű kezdése sem a kiírt előjegyzés szerinti hangnemben történik. A Qui Mariam absolvisti (S.65) előjegyzése két kereszt, de az első megszólaló
hangzat egy cisz-eisz hangköz.
Hangnemileg ambivalens művekre példának hadd idézzek két különböző kései zongoramű zárlatából, hogy lássuk, az elemzéskor milyen problémával állunk szemben.

A Valses oubliées no. 4. (S.215) előjegyzése 4#, a zárás pedig e-a-h-disz-sz-h akkordra történik, ami tulajdonképpen egy domináns szeptim tonikai basszussal. Nem nevezhető tipikus zárlatnak, sőt ez a harmóniai gondolkodásmód mintha már a jazzt
vetítené előre, ahol pl. egy E13 akkord teljesen normálisnak nevezhető záróakkord.88
A Bagatelle ohne Tonart (S.216a) még ennél is merészebb: egy szűkített szeptim sorozattal záródik.

88 Az E13 e-gisz-h-disz-sz-a hangokból áll, tehát nagyon közel van az említett zárlathoz.
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Hogyan lehet egy ilyen zárlatot magyarázni? Milyen analitikus eszközökkel közelítsünk meg egy ilyet? Vagy egyszerűen életrajzi okokra hivatkozva mondjuk azt, hogy
ezek „a művek [gyakran] a levegőben lógnak az általában nélkülözhetetlennek vélt hagyományos zárlat nélkül” (Searle)? Vagy elég, ha azt mondjuk, hogy ez az a bizonyos
szaggatott írásmód, ami Liszt öregkori zenéjét jellemzi?
A válasz kettős. Ahogy a dolgozat elején is említettem már, hogy a zsenik maguk alkotják a szabályokat, így ha egy hagyományos összhangzattani keretek közt értelmezhetetlen zárlattal állunk szemben, nem kell úgy tennünk, mintha tudnánk elemezni. Két
dolgot azonban tehetünk. Vagy más teória szerint analizálunk (hagyományos összhangzattól eltérő), vagy pedig a darab kontextusában vizsgáljuk a zárlatot. Ez utóbbira jó
példa Wilheim András Nuages grisről szóló tanulmány, melyből kiderül, hogy a zárlatban a műben korábban megjelenő motívumokat idéz vissza. Ez tehát arra hívja fel a
gyelmet, hogy bizonyos zárlatok a hagyományos összhangzattan szerint nem elemezhetőek, a darabban található motívumok szerint viszont igen.
A fent idézett zárlatokban található bizonytalanság jellemző a romantikára, mely a
nyitottságot és progressziót (progress) nagyobbra értékeli, mint a lezárást (closure) és
stabilitást. Ahogy Leonard Meyer mondja, a „létrejövés” állapota a fontos, és nem „a
már létezés” állapota.89 A nyitott zárások azonban nem tekinthetők teljes értékű zárlatnak, legalábbis a hagyományos értelemben nem. (Ahogyan azt a Grove lexikon meghatározza.) Olykor a darabnak vége szakad, nem pedig befejeződik, s a kettő közt nagy
különbség van.90
De mégis mi jelenti a problémát ezekben az esetekben? Az, amit Zdenek Skoumal
Liszt harmóniáiról írott tanulmányában kifejt Liszt kései művei és a 19. század végének
jellemzői kapcsán: disszonanciák megsokasodása, a nem funkciós harmóniai progressziók és nem diatonikus skálák megjelenése, valamint a T-D kapcsolat fellazulása, és az,
hogy emellett Liszt még az atonalitás irányába is lépéseket tesz. Mindez pedig gyakorlatilag egyszerre történik. Ráadásul a V-I mozgást különféle alterációkkal gyengül – helyettesítés által vagy a hagyományos hármashangzatos harmóniáktól eltérő akkordok
89 „...the state of Becoming rather than Being...”. Skoumal, 69. o.
90 Skoumal cikke hozzáteszi: „The tentative openings suggest a process already begun, while the open
endings represent cessation rather than closure. Both, of course, are characteristic of the nineteenth
century and have numerous precedents.” Uo.
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(„non-harmonic tones”) használatával –, ami még távolbb visz minket a megszokott hagyományos nyugat-európai tonális gondolkodástól.91 A probléma tehát az analízisnél az,
hogy az új harmóniai kapcsolatok leírásához új terminusok kellenek. (Vagy a régiek kreatív felhasználása.)
Fordítások használata
Egyet biztosan megállapíthatunk: a hagyományos V-I kapcsolat meggyengül. Ezt elmondhatjuk azokra a zárlatokra is, amelyek domináns-tonika kapcsolatra épülnek, de
valamilyen fordítást használnak (pl. V-I64). Elvégre ezek sem „vegytisztán” használják
már ezeket az akkordokat. Ennél is tovább menve idézhetünk olyan példákat is, amelyek
más harmóniasorral zárulnak (tehát nem domináns-tonika kapcsolatra), de szintén nem
alapfordításban végződnek. A Via Crucis III. stációja A-dúrban van, zárlata IIb65-IVb-I6.
(A kotta az orgonakíséretet mutatja.)

Az En rêve, nocturne záróakkordjai (5# előjegyzés): #VII#65-VII#5#-V5#- III6-I64,
melyben a III6 dominánsként funkcionál.

Unisono zárlatok
Sok olyan kései műve van Lisztnek, mely unisono végződik. Ez az a bizonyos „deklamatív” stílus, melyre a korábbi fejezetben (Liszt kései zenéje és életrajzi háttere) utaltam. James Baker szerint az unisono – ill. „monophony”, ahogy ő írja – eszköz Liszt
kezében arra, hogy elkerülje a harmóniai állásfoglalást és egy töprengő, tépelődő hangu-

91 Skoumal, 51–52. o.
Azt is megjegyzi, hogy Liszt általában a domináns vezetőhangját meghagyta, viszont így a D-T
kapcsolatot már csupán egy félhanglépés tartja életben.
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latot hozzon létre.92 Ez a megállapítás nagyon is helyénvaló, ismerve a kései művek
életrajzi hátterét.
Az 1881-es Wiegenlied (S.198) még a könnyebben értelmezhetőek közül való, de a
Mephisto polka (S.217) már talányosabb.

203-220. ütemben a-moll szól hozzáadott szexttel, majd egy ütemnyi szünet után
megszólal egy f hang és ezzel vége a műnek. Ezt a sokkoló hatást semmilyen előzmény
nem vezeti be (a műben nem találni utalt hasonló motívumra), s így nehéz ezt bármivel
magyarázni. Egyedül a sixte ajoutée leszállításának tudnánk értelmezni, de ez elég abszurd magyarázat lenne. Bárdos egyszerűen „módosított záróhangnak” nevezi.93
A La lugubre gondola No. 2 (S.200/2) zárlata könnyebben értelmezhető. Az egész
művet az erős kromatika, valamint a kromatikus felső vagy alsó váltóhang jelenléte jellemzi. A zárlatnál ezek a motívumok köszönnek vissza gisz-mollban.

bővített V. fok

92 Baker, 91. o.
93 Bárdos, Liszt Ferenc, a jövő…, 114.o.
Bárdos a következőket írja a módosított záróhangokról: „Az atonatlitás felé vezető úton második
szakasznak azt tekinthetjük, ha a nálisz nem skálabeli hang, hanem valamelyik ilyennek alterált
változata.” Uo.
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A g-gisz fordulat mint vezetőhang és tonika, majd a c-ről, később cisz-ről a tonika
alaphangjáig alácsorduló kromatika mind a darab korábbi részeire reektál, kvázi öszszegzi azt. A 164. és 167. ütemben lévő hosszú vezetőhang egy fokozás: hosszan elnyújtott várakozás a nálisra. Mindamellett észrevehető, hogy a g-h-disz hangok két helyen
is egy bővített akkordot adnak ki, méghozzá egy bővített V. fokot, sőt az utolsó öt ütem
egy egészhangú skálát is tartalmaz. (Egy hang hiányzik ahhoz, hogy egy teljes skála legyen.)
A Vierter Mephisto Walzer (S.696) egy unisono gisz-a-h-cisz skálával zárul. A darab
két kereszt előjegyzéssel indul, ám a 210. ütemből 119 más hangnemben van. Így talán
az is kevésbé meglepő, hogy bár az utolsó 26 két keresztben van, sz-moll szerint szükséges a zárlatot elemezni. A 190-200. ütem G-dúr irányba mutat (g-a-aisz-h-e-disz
(hangzó esz, azaz mollbeli) és d), ám a 201-204. ütemben d-cisz motívum hangzik fel,
ami h-moll színezetet ad. (Nem lehet G-dúr szerint a d alsó váltóhangjának hallani, bár a
kottakép ezt megengedné.) A 206-208 ütem gisz-a-h motívumában felhangzó gisz hang
miatt hirtelen sz-moll érzetünk támad, s végül a 209. ütemben megérkezünk a záró
cisz hangra, ami a sz-moll alaphangjának kvintje, azaz connalisa. Ez egyúttal egy keretet is jelent, mivel a mű első hangja cisz volt. (Sőt az első nyolc ütem gyakorlatilag
egy természetes cisz-moll skála felbontása.) Bárdos ezt nevezi „hangnem-szimbólumnak”, mely „egyetlen hangra tömöríti azt, ami azelőtt az egynevű (variáns) hangzatokban vagy hangnemekben érvényesült.”94 [23]
A Historische ungarische Bildnisse (S.205) Széchenyi portréjának zárlatának elemzéséhez az egyetlen fogódzópontot az jelentheti, ha a központi hanghoz viszonyítunk.
Kovács Sándor írásában a zárlatot a kezdőütemekkel hasonlítja össze, s megállapítja,
hogy „ha a legelső és legutolsó hangokat meggyeljük nem nehéz felismernünk, hogy
azok a kezdő »d« körül szimmetrikusan helyezkednek el, egymás ellentétes
megfelelői”.95 [A kezdő- és záróütemeket, valamint az analízist ld. a B függelékben a
24. kottapéldában.]

94 Bárdos, Liszt Ferenc, a jövő…, 116. o.
95 Kovács Sándor: Liszt Ferenc: Magyar történelmi arcképek. A hét zeneműve. 1973/3, Budapest, 1979,
Zeneműkiadó vállalat, 42. o.
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Bővített hármasok
Liszt mindig is szerette a bővített hármashangzatot, s előfordult, hogy ezt zárlatokban is alkalmazta. Az R.W. Venezia (S.201) zárlata szintén egyszólamú, igaz, oktávkettőzött. A műben a bővített hármas meghatározó szerepet játszik, s a zárlat is ennek
fényében értelmezendő.96 A zárlatban (43. ütemtől) ugyanazt a bővített hármashangzatot
bontja ki, mellyel a művet kezdte, csak míg az elején összerakja ezt az akkordot, addig
itt szétbontja. Az a váltóhangjaként bekerül a b, de ez nem gyengíti a bővített hangzást.
A mű végül cisz hangon állapodik meg. Némi ravaszkodással élve mondhatjuk, hogy ha
a zárlat az alaphangnem megerősítése, akkor tulajdonképpen ez sikerült, hiszen odatért
vissza, ahonnan indult: az elején sem volt alaphangnem, a végén sem.

A La lugubre gondola no. 1 (S.200/1) utolsó ütemeiben egy e-asz-e hangzat tremolózik a basszusban, a dallam pedig egy c hangon zárul, így egy e-asz-c hármashangzat
szólal meg. (Utána még két ütem e-asz-e basszustremolo következik.)[25]
Bárdos megjegyzi, hogy a tonalitás és atonalitás közt félúton áll az a megoldás,
mely „a forma zártságát … a kezdő- és záróhang azonosságával biztosítja.”. Ez a korábban említett „hangnem-szimbólum”. Bárdos mindkét darabot (R. W. Venezia és La lugubre gondola no. 1) idézi e teóriája kapcsán.97
Egészhangú skála
Az atonalitás felé leghatározottabban az egészhangú skála mutat. A Via Crucis X.
stációja egészhangú unisono skálával zár. Lendvai „omega-skálának” vagy „distancia-skálának” nevezi az ilyet. [26]

96 Ld. a művel kapcsolatos elemzést: Cannata, David Butler: Perception & Apperception in Liszt's Late
Piano Music. The Journal of Musicology, vol. 15 (1997) no. 2. 178–208. o.
97 Bárdos, Liszt Ferenc, a jövő…, 117–118. o.
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Az 1881-es Unstern! Sinistre, disastro (S.208) Liszt legmerészebb kompozíciói közül való. A darabra az egészhangúság és a bővített akkordok használata jellemző, s zárlata is nem más, mint egy distancia-skála, mely a szubdomináns hangon fejeződik be.
Ahogy Kovács Sándor egyik tanulmányában megállapítja, ebben nem az egészhangú
skála és a bővített akkord használata a meglepő – hisz ezeket Liszt korábbi műveiben is
használata már –, hanem az, hogy ezek „a forma kizárólagos építőelemeivé válnak”.98

98 Kovács Sándor: Formaproblémák és magyaros stíluselemek Liszt kései zongoraműveiben. Magyar
Zene, 1979. 20. évf. 2. sz. 158–160. o.
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Konklúzió
Az összes 1869 után írott mű elemzését nem tartalmazhatta a dolgozat terjedelménél
fogva, de a kiragadott példák úgy gondolom, hogy megfelelően reprezentálják a zárlatokban alkalmazott harmóniai gondolkodás változatosságát.
A dolgozat elején feltettem a kérdést: mihez képest volt Liszt olyan megdöbbentő és
mi volt az a keret, amit szétfeszített (és amin túl is haladt)? Ennek megválaszolásához
röviden ismertettem a romantikus összhangzattani gondolkodás jellegzetességeit, hogy
ezek kiindulópont gyanánt szolgáljanak számunkra. A romantikus zárlatok kapcsán hármat különböztettem meg: plagális zárlat mollbeli szubdomináns segítségével, nápolyi és
bőszextes akkordok keveréke, valamint a paralel harmóniák használata. Az elsőre láthattunk példát, sőt arra is felhívtam a gyelmet, hogy Liszt kedvelte a mollbeli akkordokat.
(Művei során még többet is alkalmazza, mint ahogy arról szót ejthettem volna.) Az utolsó eset – paralel harmóniák használata – is többször előfordult. Egyedül a nápolyi és bőszextes keverékre nem láthattunk példát, de ez egy nagyon ritka kombináció, Chopin
Mazurkáján (op.56 no.3) kívül nem sok példa akad. A romantikus harmóniakezelés kapcsán hat pontot említettem: a szűkített, mollbeli, nápolyi, bővített, bővített szextes akkordok használata, valamint a mediáns és egyéb távoli hangnemek használata. Az
elemzésekből láthattuk, hogy a bővített hármas, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó
egészhangú skála többször is megjelenik a zárlatokban, főként az 1881 utáni zongoraművekben és a Via Crucisban. A mediáns és távoli hangnemek használata főként abban
mutatkozik meg, hogy a záróütemek hangneme esetenként eltér a kezdőhangnemétől.
Az elemzésekből világosan látszik, hogy, hogy Liszt zárlatokban alkalmazott harmóniai újításait a háromféle módon érte el. Az első az éppen aktuális élő zenei rendszer
továbbfejlesztése volt, melyre a legjobb példa a bővített hármasok használata. Ez a harmónia kedvelt volt a században, ám egészen új volt az, hogy Liszt a zárlatokban, sőt néhol kifejezetten záróakkordként használta. A harmónia nem új, de az elhelyezése (a mű
legvégére) igen. A második mód a régebbi korok harmóniai nyelvezetéhez való visszanyúlás. Bárdos szerint „[a] zenei nyelvezet újítója előtt három út áll” s ezek közül az
egyik, ha „régebbi korok elfeledett szókincsével gazdagítja nyelvezetét”. 99 Liszt egyházi
99 Bárdos, Modális harmóniák Liszt…, 55. o.
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műveiben általában modális harmonizáláshoz folyamodott. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy „továbbfejlessze” ezt a zenei nyelvet neomodális fordulatokkal. (A
kvintkört kiterjesztése lefelé, mint pl. a Ma-dúr és Ra-dúr.) A harmadik út a teljesen új
típusú zárlat létrehozása.100 Ezek leginkább kései zongoraműveiben és a Via Crucisban
érhetők tetten. Walker kifejezésével élve leginkább a sokkolás jellemző rájuk. 101 Itt már
jóval gyakrabban előfordul, hogy szűkített vagy bővített akkorddal zár egy művet, rengeteg esetben pedig unisono fejeződik be. Láthattuk, hogy legszélsőségesebb esetekben
olyan is előfordul, hogy egy egészhangú skálával zár, ami egyértelmű irány az atonalitás
felé. Ez a harmadik típus az, melynél leginkább megérthetjük azt, miért is tartják Lisztet
a 20. század megelőlegzőjének, a „modern zene atyjának”.

100 Arra külön nem tértem ki, hogy az invenciózus akkordhasználatot a műfaj is meghatározta. Azok a
világi kórusművek például, melyeket amatőr világi kórusoknak írt, egyszerűek, mivel az
előadóapparátushoz kellett igazítani. Egyházi műveiben pedig gyakran archaizált, s ezért használt
modális harmóniákat.
101 Walker, Liszt Ferenc. 3. köt. 370. o.
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Függelék A
Az 1869 után keletkezett művek listája. Elemzésem alapját ez a lista adta. Megjegyzés: a lista a Grove lexikon alapján van összeállítva, gyakorlatilag egy az egyben követi
(a nyelvet és a magyar nevek elírását is beleértve). Az évszámok a komponálás idejét jelölik, nem pedig a megjelenését. Azokat a műveket is idevettem, melyek dátuma bizonytalan.
A lista minden 1869 után keletkezett művet tartalmaz, még az átiratokat is. Liszt
egyik alapelve az átiratok készítésekor az eredeti műhöz való hűség volt, ám ez nem jelenti, hogy bizonyos esetekben ne dolgozta volna át harmóniailag. (Pl. ld. Rubinstein
Der Asra c. dalának átiratát, melybe egy borongós, kései-stílusára jellemző bevezetőt és
átvezetőt írt bele.)
Zongoraművek
S

Műcím

Keletkezés

192

Fünf kleine Klavierstücke: 1 Sehr langsam, E, 2 Lento assai, Ab,
3 Sehr langsam, F#, 4 Andantino, F#, 5 Sospiri! (Andante)

1865–79

237

La marseillaise [Rouget de Lisle]

1866–72

435

Don Carlos [Verdi]

1867–8

146

Technische Studien

1868–73

463

Fantasie und Fuge, g [Bach]

1869

492

Tanzmomente [J. von Herbeck]

1869

509

Gaudeamus igitur (Humoreske)

1869–70

504

Ave Maria, II, aus den ‘9 [12] Kirchenchorgesängen’

1869–72

523

Ungarischer Marsch zur Kronungsfeier in Ofen-Pest am 8. Jun
1867

1870

194

Mosonyis Grabgeleit

1870

529

Fantasie und Fuge über das Thema B–A–C–H.

1870

485a

Der Schwur am Rütli [F. Dræseke]

1870

233

Ungarischer Geschwindsmarsch (Magyar Gyors induló)

1870–71

nincs
kiadva

Polnisch

1870-es évek

448

‘Am stillen Herd’ aus den Meistersingern [Wagner]

1871

246

Puszta-Wehmut (Die Werbung)

1871

44

191

Impromptu (Nocturne)

1872

568

Frühlingsnacht (Überm Garten durch die Lüfte) [Schumann]

1872

573

Einleitung und Ungarischer Marsch (Bevezetés és magyar
indulo)

1872

441

Ballade aus dem iegenden Holländer [Wagner]

1872

526

Epithalam zu Eduard Reményis Vermählungsfeier

1872

486

Szózat und Ungarischer Hymnus [B. Egressy and F. Erkel]

1872

239

Vive Henri IV

1872–80

245

Fünf ungarische Volkslieder: 1 ‘Csak titokban akartalak szeretni’ 1873
(Lassan [Lento], D), 2 ‘Jaj beh szennyes az a maga kendöje’
(Mérsekélve [sic] [Allegretto], G), 3 ‘Beh szomorú ez az élet én
nékem’ (Lassan [Andante], G), 4 ‘Beh! sok falut, beh! sok várost
bejártam’ (Kissé élénken [Vivace], c#), 5 ‘Erdó, erdó, sürü erdó
árnayában’ (Búsongva [Lento], f)

569

Lieder von Robert und Clara Schumann [nos.1–7 by Robert]:
1874
1 Weihnachtslied, 2 Die wandelnde Glocke, 3 Frühlings Ankunft,
4 Des Sennen Abschied, 5 Er ist’s, 6 An die Türen will ich
schleichen

569

Lieder von Robert und Clara Schumann [nos.8–10 by Clara]: 8
Warum willst du andere fragen, 9 Ich hab’ in deinem Auge, 10
Geheimes Flüstern

1874

479

Dantes Sonett ‘Tanto gentile e tanto onesta’

1874

196/195a

Elegie I (Schlummerlied im Grabe)

1874

186

Weihnachtsbaum: 1 Altes Weihnachten, 2 O heilige Nacht!
(Weihnachtslied nach einer alten Weise), 3 Die Hirten an der
Krippe (In dulci jubilo), 4 Marsch der hl. drei Könige (Adeste
deles), 5 Man zündet die Kerzen des Baumes an (Scherzoso), 6
Carillon, 7 Schlummerlied, 8 Altes provençalisches
Weihnachtslied, 9 Abendglocken, 10 Ehemals, 11 Ungarisch, 12
Polnisch

1874–6, no.7
rev. 1879–81

92/542b

Carl August weilt mit uns, Festgesang zur Enthüllung des
Carl-August-Denkmals in Weimar

1875

449

‘Walhall’ aus dem Ring des Nibelungen [Wagner]

1875

551

Una stella amica, mazurka [Pezzini]

?1875

214a

Carrousel de Mme P[elet]-N[arbonne]

?1875–81

197b

Kaiser Wilhelm!, national hymn

1876

555

Danse macabre [Saint-Saëns]

1876

528

Festpolonaise

1876

571

Die Rose, Romanze aus der Oper Zemir und Azor [Spohr]

1876

436

Aida, danza sacra e duetto nal [Verdi]

?1876

45

197

Elegie II

1877

187

Sancta Dorothea

1877

195

Dem Andenken Petös

1877

204

Recueillement

1877

456

Valse d’Adèle, transcription brillante

1877

546

Der blinde Sänger

1877

163

Années de pèlerinage, troisième année: 1 Angelus! Prière aux
anges gardiens, 2 Aux cyprès de la Villa d’Este, thrénodie
(Andante 3/4), 3 Aux cyprès de la Villa d’Este, thrénodie
(Andante non troppo lento, 4/4), 4 Les jeux d’eaux à la Villa
d’Este, 5 Sunt lacrymæ rerum, en mode hongrois, 6 Marche
funèbre, 7 Sursum corda

1877–82

437

Agnus Dei della Messa di Requiem di G. Verdi

1877–82

496

Aus der Musik zu Hebbels Nibelungen und Gœthes Faust:
i Nibelungen: 1 Hagen und Krimhild, 2 Bechlarn
ii Faust: 1 Osterhymne, 2 Hoffest: Marsch und Polonaise

1878

50

[Choräle] Zwölf alte deutsche geistliche Weisen: 1 Crux ave
1878–9
benedicta, 2 Jesu Christe (Die fünf Wunden), 3 Meine Seele
erhebet den Herrn (Gott sei gnädig und barmherzig), 3a Es segne
uns Gott, 4 Nun danket alle Gott, 5 Nun ruhen alle Wälder, 6 O
Haupt voll Blut und Wunden, 7 O Lamm Gottes! 8 O Traurigkeit,
9 Vexilla regis, 10 Was Gott tut, das ist wohlgetan, 11 Wer nur
den lieben Gott lässt walten

50

Zwölf alte deutsche geistliche Weisen [Deutsche Kirchenlieder
und liturgische Gesänge]: 1 Was Gott tut, das ist wohlgetan, 2 O
Traurigkeit, 3 Nun ruhen all Wälder, 4 Meine Seel’ erhebet den
Herrn, 5 O Haupt voll Blut und Wunden, 6 O Lamm Gottes, 7
Wer nur den lieben Gott lässt walten, 8 Es segne uns Gott, 9
Vexilla regis, 10 Crux benedicta, 11 Jesu Christe, 12 Nun danket
alle Gott

1878–9

504a

Via Crucis [Les 14 stations de la croix]

1878–9

515

Zweiter Mephisto-Walzer

1878/9–1881

734–5

Ländler, D, allegretto (Air cosaque)

1879

181

Sarabande und Chaconne aus dem Singspiel ‘Almira’ von Handel 1879

483

Tarantelle, transcrite et ampliée pour le piano à deux mains
[Dargomïzhsky]

1879

572

Revive Szegedin, marche hongroise de Szabady

1879

429

Polonaise aus der Opera Jewgeny Onegin [Tchaikovsky]

1879

54

O Roma nobilis [G. Baini]

1879

197a

Toccata

?1879

207a

Variation, prélude à la polka de Borodine

1880

46

256

Variation über das Thema [Chopsticks]

1880

573a

Seconda mazurka variata da Pier Adolfo Tirindelli

1880

490

Liebesszene und Fortunas Kugel aus Die sieben Todsünden
(Phantasiestück) [A. von Goldschmidt]

1880

527

Romance oubliée

1880

188

In festo transgurationis Domini nostri Jesu Christi

1880

499a

San Francesco (Preludio per il Cantico del sol di S Francesco)

?1880

519

Deux Polonaises de l’oratorio Stanislaus

?1880–84

198

Wiegenlied (Chant du berceau)

1881

554

O! wenn es doch immer so bliebe

1881

199

Trübe Wolken (Nuages gris)

1881

570

Provençalisches Minnelied

1881

499

Cantico di San Francesco

1881

545

Ave Maria [IV]

1881

534

A magyarok Istene (Ungarns Gott)

1881

534

A magyarok Istene (Ungarns Gott), pf left hand

1881

512

Von der Wiege bis zum Grabe

1881

215

[4] Valses oubliées, 1881 (no.1.)

1881

208

Unstern! Sinistre, disastro

1881

224

Csárdás macabre

1881-2

438

Réminiscences de Boccanegra [Verdi]

1882

450

Feierlicher Marsch zum heiligen Gral aus Parsifal (Marche
solennelle du Saint Gral de Parsifal) [Wagner]

1882

498

Drei Lieder aus J. Wolffs Tannhäuser: 1 Der Lenz ist gekommen
(Frühlingslied), 2 Trinklied, 3 Du Schaust mich an (Liebeslied)

1882

217

Mephisto-Polka

1882-83

430

Valse de concert

1882-83

La lugubre gondola [Dritter Elegie]
1. verzió, 6/8
2. verzió, 2/4

1882-85

200/1
200/2
201

R.W.–Venezia

1883

202

Am Grabe Richard Wagners

1883

203

Schlaos, Frage und Antwort (Insomnie!, Question et réponse),
nocturne

1883

497

Symphonisches Zwischenspiel (Intermezzo) zu Calderons
Schauspiel Über allen Zauber Liebe

1883

251

Abschied, russisches Volkslied

1885

47

216

Dritter Mephisto-Walzer

1883

230

Bülow-Marsch

1883

482

Tarantelle [C. Cui]

1885

544

Magyar király-dal (Ungarisches Königslied)

1883

544/2

Der Asra

?1883

460

Kavallerie- Geschwindmarsch

?1883

671

In domum Domini ibimus (Zum Haus des Herren ziehen wir),
Präludium für Orgel oder Klavier

1884

233a

Siegesmarsch-Marche triomphale

1884

2 Czárdás
Czárdás
Czárdás obstiné

1884

225/1
225/2

Trauervorspiel und Trauermarsch
1 Preludio funebre
2 Marcia funebre

1885

206/1
206/2
205

Historische ungarische Bildnisse:
1 Széchényi István, 2 Deák Ferenc, 3 Teleki László, 4 Eötvös
József, 5 Vörösmarty Mihály, 6Pető Sándor, 7 Mosonyi Mihály

1885

207

En rêve, nocturne

1885

696

Vierter Mephisto Walzer

1885

216a

Bagatelle ohne Tonart

1885

Négykezes zongoradarabok
579

Zwei Orchestersätze aus dem Oratorium Christus: 1 Hirtenspiel
an der Krippe, 2 Die heiligen drei Könige

?1866–73

581

Aus der ungarischen Krönungsmesse: 1 Benedictus, 2
Offertorium

1869

609

Ungarischer Marsch zur Krönungsfeier in Ofen-Pest am 8. Juni
1867

1870

608

[Rákóczi March, sym. arr.] Rákóczi-Marsch

1870

586

Gaudeamus igitur, Humoreske

?1870

632

Vier Märsche von Franz Schubert

?1872–9

612

Elegie I

1874

589

Ce qu’on entend sur la montagne (Bergsymphonie)

1874

594

Mazeppa

1874

596

Hungaria

1874

597

Hamlet

1874

621

[6] Ungarische Rhapsodien

1874

48

580

Excelsior! (Preludio zu den Glocken des Strassburger Münsters)

1874

613

Weihnachtsbaum [nos.1–12] (2 versions)

1875–81

596c

Die Ideale

1874–7

629

Tscherkessen-Marsch aus Russlan und Ludmilla [Glinka]

1875

610

Ungarischer Sturmmarsch (Seconde marche hongroise)

1875

634a

Adagio (Der welcher wandelt diese Strasse) [Mozart: Die
Zauberöte]

?1875–81

634b

Festpolonaise

1876

596a

Héroïde funèbre

1877

614

Dem Andenken Petős/Pető szellemének

1877

596b

Hunnenschlacht

1877

583

Via Crucis

1878 –9

582

O Lamm Gottes, unschuldig (N. Decius)

1878 –9

600

Zweiter Mephisto-Walzer

1878 –9

598

Von der Wiege bis zum Grabe

1881

617

Csárdás macabre

1881-2

622

Ungarische Rhapsodie zu den Budapester
Munkácsy-Feierlichkeiten [no.16, Allegro]

1882

[216]

Dritter Mephisto Walzer

1883

619

Bülow-Marsch

1883

626

Magyar király-dal (Ungarisches Königslied)

1883

Kétzongorás művek (négy- vagy nyolckézre)
[Rákóczi-Marsch, sym. arr.] Rákóczi-Marsch

1870

656

Réminiscences de Don Juan [Mozart]

1876–7

657a

Beethoven: Piano Concerto no.3

1878–9

657a

Beethoven: Piano Concerto no.4

1878–9

657a

Beethoven: Piano Concerto no.5

1878–9

657b

Bülow-Marsch

?1884

Aus der Ungarischen Krönungsmesse: 1 Benedictus, 2
Offertorium, vn, pf

1869

Consolations nos.1 and 4, vc, pf/org; based on vc and pf transcr.
of A111b by J. de Swert; a new transition section by Liszt for
concert perfs. with K. Fitzenhagen and E. de Munck, 1870–71

1870

Kamarazene
381

49

129

Epithalam zu Eduard Reményi’s Vermählungsfeier, vn, pf

1872

130

Elegie I, pf, hp, hmn
vc, pf
vn, pf; vn part arr. F. Plotényi

?1874
1875
1876

131

Elegie II, vn/vc, pf

1877–8

378

Angelus! Prière aux anges gardiens, str qt

1880–82

132

Romance oubliée, va/vn/vc, pf

1880

379b

Puszta-Wehmut, vn, pf

1880

723

Tristia, Vallée d’Obermann, vn, vc, pf

?1880

134

Die Trauergondel (La lugubre gondola), vn/vc, pf

1882-5

135

Am Grabe Richard Wagners, str qt, hp ad lib

1883

382

Die Zelle in Nonnenwerth (Elegie; Nonnenwerth IV) vn/vc, pf

?1883

Orgona, harmónium, pedálzongora
[98]

Orpheus, sym. pœm, org/hmn/pedal pf

1860–72

[4] Consolations, org/hmn/pedal pf
1 [3], A
3 [5], E
4 [6], Tröstung, E

1866–79
?1879
c1872–3
?c1879

[504/1]

Ave Maria [II], D, hmn

1869

[2]

Einleitung zur Legende der Heiligen Elisabeth, org/hmn/pedal pf 1872

666

Preludio (zu den Glocken des Strassburger Münsters:
‘Excelsior!’), org, vv ad lib

669

Zwei Kirchenhymnen, org/hmn:
1 Salve Regina, nach dem gregorianischen
Kirchengesang
2 Ave maris stella
1st version, hmn, 4/4
2nd version, org, hmn, 6/4 [2/3]

1874–5

1877
1871–7
1877

263/187a

Resignazione (Ergebung), kbd

1877–81

[437]

Agnus Dei de la Messe de Requiem [Verdi], org/hmn/pf

1877–8

378/1

Angelus! Prière aux anges gardiens, hmn

1877–82

674a

Via crucis

1878–9

265

Gebet (Preghiera), org/hmn
1st version, Andante, 2nd version, Andante pietoso

1879

264

Missa pro organo lectarum celebrationi missarum adjumento
inserviens

1879

670

Rosario: 1 Mysteria gaudiosa, 2 Mysteria dolorosa, 3 Mysteria
gloriosa, org/hmn

1879

50

665

San Francesco (Preludio per Il cantico del Sol di San Francesco)

1880

[S58]

O sacrum convivium, org/hmn

c1880-5

S674

A magyarok Istene (Ungarns Gott), org/hmn

1881

S267

Am Grabe Richard Wagners, org/hmn

1883

S266

Requiem für die Orgel

1883

S671

In domum domini ibimus (Zum Haus des Herren ziehen wir),
Kirchliches Präludium (À l’église)

1884

S268/1

Introitus

1884

Orgona más hangszerrel
679

Aria ‘Cujus animam’ aus dem Stabat Mater von Rossini, org, trbn c1860–70

677

Hosannah (Alleluja del Cantico del Sol), org, trbn ad lib

1862–3

678

Aus der Ungarischen Krönungsmesse, vn, org/hmn: 1
Offertorium, 2 Benedictus

1871

Zenekari művek
113

Salve Polonia 1st version (Boze coś Polskę) 2nd version
(Interludium aus dem Oratorium St Stanislaus)

1863–84

118

Ungarischer Marsch zur Krönungsfeier in Ofen-Pest am 8. Juni
1867

1870

353

Szózat und Hymnus (Zwei vaterländische Dichtungen von
Vörösmarty and Kölcsey) [B. Egressy and F. Erkel]

1872

119

Ungarischer Sturmmarsch

1875

352

Peter Cornelius: Zweite Ouvertüre zum Barbier von Bagdad

1877–80

S111

Zweiter Mephisto-Walzer

1880-1

S107

Von der Wiege bis zum Grabe Du berceau jusqu’a la tombe, sym. 1881-2
pœm: 1 Die Wiege, 2 Der Kampf um’s Dasein, 3 Zum Grabe, die
Wiege des zukünftigen Lebens)

S364

Danses galiciennes von J. Zarembski [Zarębski]

1881-2

[S534]

A magyarok Istene (Ungarns Gott), orch

1881

Szóló hangszer és zenekar
362

Benedictus aus der Ungarischen Krönungsmesse, vn, orch

51

1875–7

Egyházi kórusmű zenekarral
14

Der 18. Psalm (Cœli enarrant gloriam Dei; Die Himmel erzählen
die Ehre Gottes)
2. verzió, male vv, (org)/(ww, brass, perc ad lib)

1870

48

Der Herr bewahret die Seelen seiner Heiligen (Ps xcvi. 10–11),
mixed chorus, 2 tpt, 3 trbn, tuba, org, timp

?1860s–1875

3

Christus (orat, Bible and Catholic liturgy), S, A, T, Bar, B, mixed 1866–72
chorus, orch, org
I Oratorium in Nativitate Domini (Weihnachts-Oratorium): 1
Rorate cœli (Einleitung), 2 Angelus Domini (Pastorale und
Verkündigung des Engels), 3 Stabat Mater speciosa (Hymnus), 4
Hirtenspiel an der Krippe (Pastorale), 5 Et ecce stella (Die
heiligen drei Könige Marsch)
II Post Epiphaniam: 6 Beati pauperes spiritu (Die Seligkeiten), 7
Pater Noster (Gebet), 8 Tu es Petrus (Die Gründung der Kirche);
9 Et ecce motus magnus (Das Wunder), 10 Hosanna, benedictus
qui venit (Der Einzug in Jerusalem)
III Passio et resurrectio: 11 Tristis est anima mea, 12 Stabat Mater
dolorosa (Jacopone da Todi), 13 O lii et liæ (Hymnus
Paschalis), 14 Resurrexit!

4
[4]

Cantico del Sol di San Francesco
2nd version, Cantico del Sol di San Francesco d’Assisi,
Bar, male vv, orch, org

1879–82

11

Ungarische Krönungsmesse, S, A, T, B, mixed chorus, orch

1866–9

7

Cantantibus organis (Antiphona in festo Sta Cæciliæ, A, mixed
chorus, orch/A, mixed chorus hmn, pf, hp ad lib

1879

Egyházi kórusművek
19

Hymne de l'enfant à son réveil (O père qu'adore mon père (A. de
Lamartine)
4th version, female vv, hmn/pf, hp ad lib

1874

8/2

Missa quattuor vocum ad æquales, 4 male vv, org
2nd version

1869

38

Ave Maria (II), D, mixed vv, org

1869

39

Inno a Maria Vergine, (mixed vv, hp, org)/(mixed vv, hp, pf 4
hands, hmn)

1869

Pater noster (III)
1st setting, F, mixed vv, org/pf
2nd setting, Bb, male vv, org/hmn/pf

1869

41/1
41/2

1869

42/1
42/2

Tantum ergo (T. Aquinas)
1st setting, female vv, org
2nd setting, male vv, org

40

O salutaris hostia (I), (T. Aquinas), Bb, female vv, org

1869

52

43

O salutaris hostia (II), E, mixed vv, org

1869–?1870

45

Libera me, male vv, org

1871

44

Ave verum corpus (T. Aquinas), mixed vv, org ad lib

1871

Anima Christi, sanctica me, male vv, org
1st version, 4/4 (Lento ma non troppo)
2nd version, 3/4 (Andante, non troppo lento)

1874

46/1
46/2
53

Via Crucis, les 14 stations de la croix (P. Gerhardt and J. Rist),
1876–9
solo vv, chorus, org/pf
Einleitung: Vexilla Regis. O Crux, Ave!; Station 1. Jésus est
condamné à Mort; Station 2. Jésus est chargé de la Croix; Station
3. Jésus tombe pour la première fois; Station 4. Jésus rencontre sa
très sainte mère; Station 5. Simon la Cyrénéen aide Jésus à porter
sa Croix; Station 6. Sancta Veronica (‘O Haupt voll Blut und
Wunden’); Station 7. Jésus tombe pour la seconde fois; Station 8.
Les femmes de Jérusalem (‘Nolite ere super me, sed super vos
ipos et super lios vestros’); Station 9. Jésus tombe pour une
troisième fois; Station 10. Jésus est dépouillé de ses vêtements;
Station 11. Jésus est attaché à la Croix (‘Crucige’); Station 12.
‘Eli, eli, lamma Sabacthani.’ (‘Consummatum est’; ‘O
Traurigkeit, o Herzeleid’); Station 13. Jésus est deposé de la
Croix; Station 14. Ave Crux, spes unica. Amen.

51

Meine Seel' erhebt den Herrn! (Gott sei uns gnädig und
barmherzig; Der Kirchensegen) (Ps lxvii, 2–3, 8), mixed vv, org

1878

52

Septem sacramenta, responsories, Mez, Bar, mixed vv, org: 1
Baptisma, 2 Conrmatio, 3 Eucharistia, 4 Pœnitentia, Extrema
unctio, 6 Ordo, 7 Matrimonium

1878–84

54

O Roma nobilis

?1879

56

Rosario, nos.1–3 mixed vv, org/hmn, no.4 Bar/unison male vv,
org/hmn: 1 Mysteria gaudiosa, 2 Mysteria dolorosa, 3 Mysteria
gloriosa, 4 Pater noster

1879

55

Ossa arida, unison male vv, org 4 hands/pf 4 hands

1879

59

Pro Papa, mixed vv, org: 1 Tu es Petrus, 2 Dominus conservet
eum

1880

58

O sacrum convivium, A solo, female vv ad lib, org, hmn

1880-5

47

Sankt Christoph, female vv, pf, hmn, hp ad lib

1881

49

Weihnachtslied (O heilige Nacht), T, female vv, org/hmn

1881

61

Nun danket alle Gott (M. Rinckart), male/mixed vv, brass, perc,
org ad lib

1883

60

Sposalizio [Trauung] nach dem gleichnamigen Bilde Raphæl's
(Geistliche Vermählungsmusik; Ave Maria), (unison A vv)/(A
solo, A chorus), org/pf 4 hands

?1883

16/2

Der 129. Psalm (De profundis), B/A, pf/org

1883-6

53

57

In domum Domini ibimus (Zum Haus des Herren ziehen wir) (Ps 1884
cxxi), mixed vv, org, brass, perc

62

Mariengarten (Quasi cedrus!; Jardin de Marie), (Ecclesiastes
xxiv. 13–15, 12), A, T, solos ad lib, SSAT, org

c1884

63

Qui seminant in lacrimis (Ps cxxv), mixed vv, org

1884

64

Pax vobiscum!, 4 male vv, org

1885

65

Qui Mariam absolvisti (T. da Celano), Bar, unison mixed vv,
org/hmn

1885

66

Salve Regina, mixed vv

1885

22

Pater noster (IV), C, 4 mixed vv, org

n.d.

Kísérettel ellátott vallásos szóló vokális zene
681

Ave Maria, D, 1v, org/hmn

1869

682

Cujus animam [Rossini: Stabat mater], T, org

?1874

16/1

Der 129. Psalm (De profundis), Bar, male vv, org

1880-1

343

Sancta Cæcilia (Fiat cor meum immaculatum ut non confundar),
A, org/hmn

1880-5

341

Ave Maria, G, 1v, hmn/pf

1881

342

Le crucix (V. Hugo), female vv (3 versions)

1879-84

683a

Gebet (E. Geibel) [F. Korbay], 1v, org

?1883

Világi kórusmű zenekari kísérettel
71

Gaudeamus igitur, (Humoreske, Zur Feier des hundertjährigen
1869–70
Jubiläums der Akademischen Konzerte zu Jena 1870), solo vv ad
lib, male/mixed chorus, orch

68

Zur Säcularfeier Beethovens (II. Beethoven-Kantate) (A. Stern),
S, A, T, B, mixed chorus, orch

1869–70

376

Die Allmacht von Franz Schubert (Gross ist Jehova, der Herr)
(J.L. Pyrker), T, male vv, orch, org/hmn

1871

345

Wartburg Lieder (Der Braut Willkommen auf Wartburg) (J.V.
Scheffel), T, 2 Bar, mixed vv, orch/pf:
1 Introduction, 2 Wolfram von Eschenbach, 3 Heinrich von
Ofterdingen, 4 Walther von der Vogelweide, 5 Der tugendhafte
Schreiber, 6 Biterolf und der Schmied von Ruhla, 7 Reimar der
Alte

1872–3

6

Die Glocken des Strassburger Münsters: 1 Vorspiel, 2 Excelsior! 1874–5
3 Die Glocken (H.W. Longfellow), Mez, Bar, mixed chorus, orch,
org

339

A magyarok Istene (Félre kiskelküek)/Ungarns Gott (Hinweg,
Kleinmütige) (A. Pető, trans. Neugebauer), Bar, male vv, wind

54

1881

orch, perc
93

Magyar király-dal (Aldott légyen Magyarok királya) Ungarisches 1883
Königslied (Sei gesegnet König der Magyaren) (K. Ábrányi
trans. L. Neugebauer), 6 settings (1 male vv a cappella, 2 mixed
vv a cappella, 3 male vv, pf, 4 mixed vv, pf, 5 male/mixed vv,
orch/orch, 6 childrens’ vv)

Világi kórusmű a capella, vagy billentyűs vagy együttes kíséretével
87/1, 4–7

Weimar's Volkslied (Von der Wartburg) (P. Cornelius)
(a) in E, male vv, pf
(d) in F, male vv, org
(e) in E, mixed vv, pf ad lib
(f) in E, 3 equal vv
(g) in F, 3 children's vv

91

A lelkesedés dala (Das Lied der Begeisterung; Was nützt mir der
Erde reichstes Gut) (K. Ábrányi the younger)
1. verzió, male vv
2. verzió [Ger. only], male vv, org

1857, rev. ?
before 1875
1875
n.d.
?1870s
?1870s

1871
1874

339

A magyarok Istene (Félre kiskelküek)/(Ungarns Gott (Hinweg,
Kleinmütige) (A. Pető, trans. Neugebauer), Bar, male vv ad lib,
pf

1881

94

Gruss (Glück auf), male vv

1885

288/3

Was Liebe sei (C. von Hagn)
3rd setting

1878–9

279/4

Der du von dem Himmel bist
4. verzió

1870

270/2

Tre sonetti di Petrarca
2. verzió

1864–82

291/2

Die tote Nachtigall (P. Kaufmann)
2. verzió

371

Die Vätergruft (Uhland)
arr. 1v, orch

1886

293/2

Jeanne d'Arc au bûcher (A. Dumas, trans. M.G. Friedrich)
[versions 1–4]
4. verzió

1874/5

325

Die Fischertochter (C. Coronini [Cronberg])

1871

338

Und wir dachten der Toten (Die Trompete von Gravelotte [sic]
[‘Und nun kam die Nacht’]) (Freilignath)

?1871

Dalok

55

1870-es évek

326

La perla (Sono del mare bianca la glia) (Therese von
Hohenlohe; trans. Rehbaum)

1872

327

J'ai perdu ma force et ma vie (Tristesse) (A. de Musset; trans. A.
Meissner)

1872

328

Ihr Glocken von Marling (E. Kuh)

1874

329

Und sprich (Sich auf dem Meer) (R. von Biegeleben)

1875–9

330

Sei still (Ach, was ist Leben) (Nordheim [H. von Schorn])

?1877–1879

331

Gebet (In Stunden der Entmutigung) (F. Bodenstedt)

1878

332

Einst (Bodenstedt)

1878

333

An Edlitam (In meinem Lebensringe) (Bodenstedt)

1878

334

Der Glückliche (Wie glänzt nun die Welt) (A. Wilbrandt)

1878

335

Go not, happy day (A. Tennyson; trans. L. Kirschbaum for the
MW)

1879

336

Verlassen (Mir ist die Welt so freudenleer) (from G. Michell:
Irrwege)

1880

337

Des Tages laute Stimmen schweigen (F. von Saar)

1880

344

O Meer in Abendstahl (Abend am Meer, A. Meissner)

?1881-3

368

Zwei Lieder von Francis Korbay, 1v, orch
Le matin (Bizet)
Gebet (Geibel)

1883

340

Magyar király-dal (Ungarisches Königslied) (K. Ábrányi)

?1883

377

Der Zaubersee (Bűvös tó) [G. Zichy], ballade, T, orch

1884

56

Függelék B
1. kottapélda
A szűktett szeptimekkel való moduláció egyik legszebb példája Mozart Requiemjének „Confutatis” tétele, melynek utolsó 16 ütemében a szerző a szűkített IV 7 segítségével modulál a-asz-g-sz-F hangnemekbe. Mozart itt a kromatikus elmozdításnak egy
további fokát használta ki, mivel ő egyszerre módosította a szűkített szeptim akkord három felső hangját, miközben a basszus maradt.

Liszt–Mozart: Requiem (K.626). A Confutatis tétel Liszt-féle átiratának záróütemei.
Kotta: első kiadás, Leipzig: C.F.W. Siegel.
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2. kottapélda
Brahms c-moll zongoraötös Andante tételének fő témája a mollbeli akkordot (IVb
majd IIb65) közvetlen az I. fok mellé helyezi, ld. a fokszámozott részt.

(E) I

(H) I

IIb65 I

I

IVb IIb65

I

7b

Johannes Brahms: c-moll zongoraötös (op.60 no.3) III. tétel. Kotta: Johannes
Brahms: Sämtliche Werke, Band 8, Leipzig: Breitkopf & Härtel.
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3. kottapélda
Liszt kapcsán a mollbeli akkordok használatára példaként idézhetjük a Les Préludes
(S.97) főtémáját és az Aux cyprès de la Villa d’Este, thrénodie (Andante ¾) (S.163) záróütemeit.

Liszt Ferenc: Les Préludes (S.97) 67-70. ütem. Kotta: Franz Liszt: Musikalische Werke. Serie
I, Band 2., Leipzig: Breitkopf & Härtel.

Liszt Ferenc: Années de pèlerinage, troisième année (S.163) záróütemei. Kotta: Neue
Liszt-Ausgabe. Serie 1, Band 8.
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4. kottapélda
A mollbeli ugyanakkor felhasználható modulációra is, mint ahogy Liszt is teszi a Liebestraumban, ahol Asz-dúrból C-be a következőképpen modulál: Asz-desz-Asz-f-f 65-C.
Ugyanezt az elvet követi, amikor C-dúrból E-dúrba megy át: C-f-C-a-a65-E. (Mindkét
esetben mediáns hangnembe modulál. Az eredeti hangnem VI. foka megfelel az új
hangnem mollbeli IV. fokának.) A kurzív jelölések a mollbeli akkordot jelzik, amik a
megszólalás pillanatában még nem annak hangzanak, ám a kvintszext fordítás majd az
új hangnem I. foka gyors utólagos átértelmezést kíván.
A kottapéldában az első moduláció látható. A kurzívval jelölt rész jelöli azt a helyet,
ahol Liszt az Asz-dúr szerinti VI. fokot átértelmezi C-dúr szerinti mollbeli IV. fokká.

(Asz) I

VI6

IV6

IVb

VI=(C)IVb IIb65 I

IIb65

I

VI

Liszt Ferenc: Liebesträume, Oh Lieb, so lang du lieben kannst (S.541/3). Kotta:
Neue Liszt-Ausgabe. Serie 1, Band 15.
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5. kottapélda
Schubert Der Doppelgänger (D957) c. dalának alábbi részlete példa a moll nápolyi
II6 talán legerőteljesebb használatára, amikor közvetlen I. fok után hangzik fel: D-dúr
után egy disz-moll szólal meg. (Közös terces akkord.)

Franz Schubert: Schwanengesang (D957), Der Doppelgänger. Kotta: Franz Schubert's Werke,
Serie XX: Sämtliche einstimmige Lieder und Gesänge. Leipzig: Breitkopf & Härtel.
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6. kottapélda
A kibővült hangnemi gondolkodásra kiváló példa Beethoven Kreutzer szonátája. Az
I

.tétel

egyik

részletében

az

alábbi

akkordmenet

található:

(a-moll)

F43-B-esz64-eo64-giszo65-a6-d6-a64-E7-a. Szelényi az esz-mollt úgy értelmezi, mint az eredeti hangnem (a-moll) nápolyi akkordjának (B-dúr) moll szubdominánsa (esz-moll). Ez
hat kvintnyi távolságra van az a-molltól, mégis két akkorddal máris visszajutunk a főhangnembe (kurzívval jelezve a hatkvintes süllyedés és a visszatérés a-mollba).

Ludwig von Beethoven: Kreutzer szonáta (op.47 no.9). Kotta: Ludwig van Beethovens Werke,
Serie 12, Leipzig: Breitkopf & Härtel

7. kottapélda

Liszt Ferenc: 3 Sonetti del Petrarca (S.270). Kotta: Franz Liszt: Musikalische Werke. Serie II,
Band 5. Leipzig: Breitkopf & Härtel
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8. kottapélda

Liszt Ferenc: Harmonies poétiques et religieuses III (S.173). Kotta: Neue Liszt-Ausgabe. Serie
1, Band 9.

9. kottapélda
A Salve Regina hangneme F-dúr. 9-10. ütemében – és később 34-35. ütemében –
egy mollbeli IV64-et (f-b-desz-f) követően egy b-moll szerinti bő II43 szólal meg
(gesz-b-c-e), viszont F-dúr szerinti I. fokra old, tehát nem értelmezhető b-mollban. Sokkal inkább egy F-dúr szerinti V43 alterált alakja fríg szekund basszussal. Két ütemmel
később – 10-11. valamint később a 36-37. ütemben – e bővített szextes akkord további
megfordítása hangzik fel: e-c-gesz-b. Az e-gesz mint vezetőhang és inverz vezetőhang
közrefogja a tonika alaphangját. A bővített szextes harmóniák ilyen jellegű használatai
nem idegenek a romantika világától. A példából látszik, hogy a szabályok már egyáltalán nem kötelezték a szerzőket.

Liszt Ferenc: Salve Regina (S.66), 8-13. ütem. Kotta: saját szerkesztés. A végén látható
összegezve a két bővített szextes akkord a darabban található fordítás szerint.
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10. függelék
1. Paralel- és mediáns rokonság
Az akkord a tonikához képest két közös hanggal rendelkezik.

2. Valódi tercrokonság
Az akkord egy közös hangot és egy kromatikus lépést tartalmaz
a tonikához képest.

3. Ultratercrokonság
Nincs közös hang a tonikával, csupán két kromatikus lépés.

11. ábra
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12. kottapélda
Wagner Istenek alkonya IV-IVb-IIb65-I, Brahms III. szimfóniájának „Andante” tétele
pedig bVI5b-IVb-I akkordsorral zárul.

(Desz) IV

II65 IIb65 I

Richard Wagner: Götterdämmerung (WWV 86D). Kotta: Mainz: B. Schott's Söhne.

65

I bVI5b I bVI5b

IVb

I

Johannes Brahms: 3. szimfónia (op.90 no.3). Kotta: Johannes Brahms: Sämtliche Werke, Band
3, Leipzig: Breitkopf & Härtel.

13. kottapélda

Liszt Ferenc: Salve Regina (S.66), az utolsó ütemek a 42. ütemtől. Kotta: Franz Liszt:
Musikalische Werke. Serie V, Band 6., Leipzig: Breitkopf & Härtel.
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14. kottapélda

Frédéric Chopin: Preludes, VI (op.28 no.6). Kotta: Friedrich Chopin's Werke. Band VI,
Leipzig: Breitkopf und Härtel. A szeptim konszonáns hangzatként való kezelése abból látszik,
hogy Chopin nem oldja (pl. IV64-re).

15. kottapélda

Gustav Mahler: Rückert Lieder, 1. Ich atmet’ einen linden Duft. Kotta: Leipzig: C.F. Kahnt
Nachfolger. A záró D-dúr akkord tartalmaz egy hozzáadott szextet a fuvolaszólamban.

16. kottapélda

Richard Wagner: Trisztán és Izolda (WWV90) kezdőütemei. Kotta: saját szerkesztés.
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17. kottapélda

Liszt Ferenc: Huit variations (S.148) IV. variációja. Kotta: Neue Liszt-Ausgabe. Serie 1,
Band 9.
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18. kottapélda

Liszt Ferenc: Scherzo (S.153), 1. o. Kotta: Neue Liszt-Ausgabe. Serie 1, Band 13.

19. kottapélda

A tizenkéthangú akkord gyakorlatilag két egészhangú skálából felépített akkordból áll.
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20. kottapélda

Liszt Ferenc: Nuages gris kezdőütemei.

Liszt Ferenc: Nuages gris (S.199) záróütemei. Kotta: Neue Liszt-Ausgabe. Serie 1, Band 12.

70

21. kottapélda

Liszt Ferenc: Ungarische Krönungsmesse (S.11) Gloria tételének záróütemei. A kotta saját
szerkesztés, csak a harmóniai vázat mutatja.
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22. kottapélda

I

VIb6b

I

VIb6b

Liszt Ferenc: Nun danket alle Gott (S.61). Kotta: Franz Liszt: Musikalische Werke. Serie V,
Band 7., Leipzig: Breitkopf & Härtel.
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23. kottapélda

Liszt Ferenc: Vierter Mephisto Walzer (S.696). Kotta: Neue Liszt-Ausgabe. Serie 1, Band 14.

24. kottapélda

Liszt Ferenc: Historische ungarische Bildnisse (S.205). A kotta saját szerkesztés, de Kovács
Sándor tanulmányából való.
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25.kottapélda

Liszt Ferenc: La lugubre gondola No. 1 (S.200/1). Kotta: Neue Liszt-Ausgabe. Serie 1, Band
12.

26. kottapélda

Liszt Ferenc: Via Crucis (S.53) X. stáció. Kotta: Franz Liszt: Musikalische Werke. Serie V,
Band 7.
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