
nyoma máig szépen tanulmányozható. Nemesi község Mogyorós, Mokcsa, Vajkóc, Ves-
kóc. 

Ung-vidéki munkámat segítette a CSEMADOK királyhelmeci, terebesi járási bizottsága. 
Munkám végeztével tapasztalataimról beszámoltam érdeklődő hallgatóság előtt a nagy-
kaposi Erdélyi János-körben, illetve a gimnáziumban. 

Barna Gábor 

Megalakult a CSEMADOK Liszt Ferenc klubja 

Liszt Ferencet, a világhírű zongoraművészt és kiváló zeneszerzőt számos szál fűzi Po-
zsonyhoz. Első alkalommal mint 9 éves kisfiú érkezett ide édesapjával, az Esterházy-ura-
dalom doboijáni számadó tisztjével. Két sikeres soproni fellépés után Esterházy Miklós 
Ventur utcai (ma Jirásek utca) 15. szám alatti palotájában zeneértő közönség előtt mutat-
ta be tudását. Ezt az eseményt a ház falára elhelyezett, és 1961-ben leleplezett bronz 
dombormű adja tudtul. Egy másik emlékmű a Rudnay téren, a dóm előtt van. Ez a Liszt 
Ferencet ábrázoló bronz mellszobor Tilgner Viktor remek alkotása. A vaskerítésen a szo-
bor előtt a Koronázási mise első akkordjainak hangjegyeit láthatjuk. 

Pozsony városa régi nagy adósságot törlesztett, amikor a CSEMADOK a Prímás-palota 
néven ismert remek műemléképületnek Tükörtermében megtartotta a Liszt Ferenc Klub 
alakulógyűlését. A Klub megalakításának előkészítője, lelkes szervezője, a város ismert 
zenetanára, Schleicher László volt. Az ő érdeme, hogy több éves áldozatos munkával, a 
CSEMADOK KB támogatásával, tető alá hozta a Liszt Ferenc Klubot. 

A klub alapító tagjai között ott vannak a város zenei életének reprezentánsai, mint pl. 
dr. Rajter Lajos zeneszerző, karnagy, dr. Ladislav Burlas szlovák zeneszerző és zenekriti-
kus, Rudolf Macudzinski zongoraművész és főiskolai tanár. A megjelent tagok közül meg-
említjük Hamar Péter hegedűművészt, a Varhan kamaraegyüttes tagját, Pintér Ferencet 
a diószegi Vox humana dalkör karnagyát, Viczay Pált a CSEMADOK KB zenei osztályá-
nak vezetőjét, összesen nyolcvanan jelentek meg, de az azóta eltelt egy hónap alatt a ta-
gok létszáma megkétszereződött. A külföldi vendégek közül az alakulógyűlésen jelen 
voltak Forrai Miklós a Budapesti Liszt Ferenc Társaság főtitkára, Nagy Alpár a Soproni 
Liszt Társaság elnöke, dr. Legány Dezső budapesti zeneszerző. Az alakulógyűlésen 
Schleicher László zenetanár, a klub titkára tartott színvonalas, érdekes előadást Liszt Fe-
renc pozsonyi látogatásairól. 

A klub további összejöveteleit — szám szerint évente ötöt — a CSEMADOK KB szék-
házának tanácstermében fogja tartani. Az első klubnap január 12-én volt, Schleicher 
László folytatta Lisztről szóló tanulmányának felolvasását. Előadását 36 színes dia vetíté-
se tette érdekessé. A távlati tervekben igen bőséges anyag szerepel Liszt Ferenc életéről és 
munkásságáról. 

Nincsen olyan város, melyhez a szeretet annyi szála fűzte volna Lisztet, mint Pozsony-
hoz, nincsen város, mely Lisztnek emlékét úgy ápolta volna, mint a múltban a város Zene-
egyesülete és dalárdája és ennek folytatásaként most a CSEMADOK LISZT FERENC 
KLUBJA. 

Vörösmarty Géza 
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