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A könyv átgondolt szűréssel nyújt bőséges válogatást 
a Mozart-család levelezésének nyolckötetes összkiadá-
sából. A válogatás Wolfgang legfontosabb és legérde-
kesebb levelei mellett gazdagon merít az apa, Leopold 
válaszaiból is. Számos jelentős zeneszerzőtől eltérően 
Mozart nem az örökkévalóságnak ír, ő nagyon is hétköz-
napi nyelven tart folyamatos kapcsolatot szeretteivel és 
barátaival. Apjának írott leveleiben sokáig az áldozatos 
szülőt szólítja meg, tisztelettel és hálával telve, de ha 
elolvassuk Leopold leveleit is, teljes valójában érthetjük 
meg kapcsolatuk válságba jutását, a már felnőtt fiú csa-
lódását, majd apjával való határozott szembefordulását. 
További levelek a mozarti nyelv más tájaira vezetnek, a 
feleségnek szánt, sűrűn postázott üzenetek mindig ked-
ves, olykor érzéki hangjához, a barátokhoz pénzkölcsö-
nért könyörgő levelek Mozarttól szokatlan alázatosságá-
hoz vagy a híres unokahúg-levelek szabadszájúságához. 
Kilenc Bäsle-levélből, amelyekről sokáig azt tartották, 
hogy nem tűrik a nyomdafestéket, hat szerepel itt újabb 
fordításban. A válogatás jelentős kortársaktól és Mozart-
hoz közel álló személyektől származó emlékezéseket, ko-
rabeli dokumentumokat is közöl, így az olvasó általános 
korrajzot kap a 18. század végi Európa zenei életéről, s a 
múltban való eligazodást nagymértékben megkönnyíti a 
gazdag jegyzetanyag. E kötet segítségével beleshetünk 
a zseni mindennapjaiba, hogy aztán az utolsó oldalakon 
végül hirtelen magunkra maradjunk, amint a harminchat 
éves zeneszerző földi élete váratlanul véget ér.

Liszt Ferenc szerteágazó életútjának és életművének 
számos mozzanata jól ismert: az Európát beutazó 
zongoravirtuóz rendkívüli sikerei köztudomásúak, a 
Weimarban letelepedett progresszív komponista leg-
fontosabb művei a koncertrepertoár alapját képezik, 
tudjuk, hogy Liszt volt a 19. század egyik legjelentő-
sebb egyházi zenésze, s hogy kései korszakának le-
tisztult, szikár művei a 20. századba mutatnak előre. E 
sokarcú életművön belül többnyire árnyékban marad 
a romantika korának egyik legfontosabb, s legben-
sőségesebb műfaja, a dal. Bozó Péter monográfiája 
a Liszt-dalok kevéssé ismert világába kalauzolja el az 
olvasót, és elsődleges forrásokra, illetve a legfrissebb 
szakirodalomra építve nyújt képet erről az izgalmas 
repertoárról. Áttekinti Liszt dalainak kronológiáját, fo-
gadtatását és különböző kiadásait; tárgyalja a művek 
különféle alakváltozatait és a mögöttük meghúzódó 
sajátosan liszti zeneszerzői gondolkodást; és érzékeny 
elemzések révén veszi számba a dalok legfőbb típusa-
it. Túl azon, hogy felvázolja a dal műfajának 19. századi 
kontextusát, részletesen leírja azt a történelmi hátte-
ret is, amely a többféle zenei-nemzeti identitással (ma-
gyar, francia, német) rendelkező Liszt művészetének 
megértéséhez nélkülözhetetlen. Bozó Péter könyve 
tehát nem csupán énekeseknek, Liszt-rajongóknak és 
a dalirodalom szerelmeseinek kínál izgalmas szellemi 
kalandot, hanem a 19. századi zene- és kultúrtörténet 
iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség számára is.

Wolfgang Amadé Mozart: 
VÁLOGATOTT LEVELEK  
ÉS DOKUMENTUMOK
Közreadó:  
Kárpáti János

624 oldal
4 990 Ft

Bozó Péter: 
A DALSZERZŐ  
LISZT

216 oldal
2 490 Ft


