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A „Liszt magyar szemmel” új folyamának megjelenése elébe A „Liszt magyar szemmel” új folyamának megjelenése elébe A „Liszt magyar szemmel” új folyamának megjelenése elébe A „Liszt magyar szemmel” új folyamának megjelenése elébe     

 

A Liszt Ferenc Társaság tagjai és a hazai Liszt-kultusz iránt érdeklődő olvasók bizonyára 
hiányolták, hogy a 2011-es jubileumi év (Nr. 16) óta nem kaptak újabb számot Társaságunk 
lapjából: a „Liszt magyar szemmel” megjelenése 2012-ben és 2013-ban ugyanis szünetelt. Ez 
nem azt jelenti, hogy ne lett volna bőséggel közölni valónk – a szünetelés egyetlen oka az 
volt, hogy a jubileumi esztendőre kapott, öt szám kiadására is kapott anyagi támogatás után 
a következő évekre vonatkozó pályázataink sorra eredménytelenek maradtak. Így nem állt 
rendelkezésre még az a szerény összeg sem, amely az angol fordítások elkészíttetéséhez és a 
lap nyomdaköltségeihez elengedhetetlenül szükséges lett volna. Így elmaradt a jubileumi év 
számos fontos eseményének kiértékelése, a Liszt Ferenc Társaság két esztendei (igaz, az 
előzőekhez képest kényszerűségből takaréklángon folyt) tevékenységéről való híradás, és 
talonban maradt több eredeti új illetve archív tanulmány, dokumentumközlés, amelyeknek 
közreadását tervbe vettük és részben már elő is készítettük. 

Nagy örömmel tudatjuk, hogy legújabb pályázatunk a Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat 
Kollégiumánál eredményes volt; a megítélt szerény támogatás lehetővé teszi, hogy lapunk 
újra megjelenhessen. Nyomtatásban az eddigieknél kevesebb, mindössze 200 példányt 
adunk ki, viszont lapunkat egyidejűleg az interneten is publikáljuk. A folyóiratunk kiadására 
megítélt, remélhetőleg rövidesen rendelkezésre álló anyagiak behatárolják a terjedelmet, így 
az elmaradt tudósításokat csak részben tudjuk pótolni. Mégis nagy örömünkre szolgál, hogy 
újra itt vagyunk! Reméljük, olvasóink is velünk örülnek, érdekesnek fogják találni lapunkat, 
és ismerőseiknek is ajánlani fogják. 

Liszt Ferenc 1874-ben Mihalovich Ödönnek írt soraival bocsájtjuk útjára a „Liszt magyar 
szemmel” új folyamát: „Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága 
barátom, ’felismerjük’ és mindig fel fogjuk ismerni egymást.” 
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Members of the Liszt Ferenc Society and other readers interested in the cultivation of Liszt in Hungary must have felt the want of any 
new issues of our Society’s Review since the 2011 jubilee year (No. 16), since the publication of ”The Hungarian View of Liszt” was indeed 
suspended in 2012 and 2013. The reason was not the absence of information to be published – the only cause of the stoppage was that 
after the grant we received for the five issues in the jubilee year 2011, our applications for further support in the next two years were not 
approved. Therefore, even the modest sum that would have been necessary for the English translations and the printing costs was not 
available for the Society. This was the only reason why we could not publish our articles evaluating some important events of the jubilee 
year, as well as coverage of the past two years’ activities of the Liszt Ferenc Society (although the activities themselves were also restricted 
to a certain degree, as compared to previous years), and several original and archive studies and documents remain in reserve, even when 
their publication was already scheduled and partly prepared for.  

Now we can announce with great pleasure that our recent application to the College of Periodicals of the National Fund of Culture has 
finally been approved, and the modest grant received makes it possible for us to publish our Review again. We shall publish fewer copies 
in print than in the previous years (only 200 copies), however, we shall simultaneously publish our periodical on the internet. The 
financial resources that have been approved and therefore the number of articles to be published are still limited, so we can only partially 
make up for the missing reports and studies. Still it is a great pleasure for us to be here again! We hope that we can share this joy with our 
readers, and that they will find our review interesting, as well as recommending it to their friends and colleagues.  

We send out this new volume of ”The Hungarian View of Liszt” with the words Ferenc Liszt wrote to Ödön Mihalovich in 1874:  
”My dearest friend, those who pursue the Ideal will always be my friends, and in this field we do and shall always ’recognize’ each other.” 
 

 

Eckhardt Mária  
a Liszt Társaság társelnöke 

 

Mária Eckhardt 
co-president of the Liszt Society  
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Budapest Főváros Közgyűlése a nyugalomba vonult Szirányi János 
utódául társaságunk elnökét, Király Csaba Liszt-díjas zongora- és 
orgonaművészt nevezte ki a Csalán utcai Bartók Béla Emlékház 
igazgatójává. A művész, aki nemcsak Liszt, hanem Bartók 
műveinek is avatott előadója, hosszú évek óta önzetlenül segítette 
a Bartók Emlékház munkáját is honlapjuk gondozásával és számos 
hangversenysorozattal. Most az igazgatói megbízatással gyönyörű 
és felelősségteljes feladatot kapott, amely egyúttal arra is 
lehetőséget nyújt, hogy társaságunk egy-egy közös koncert, 
rendezvény keretében Bartók egykori otthonában is 
megjelenhessen. 

Itt emlékeztetünk arra, hogy ifjabb Bartók Béla az 1973-ban újjá 
alakult Liszt Ferenc Társaság alapító tagja és szponzora volt (tőle 
kaptuk első másológépünket), élete végéig látogatta 
rendezvényeinket. Ő is jól tudta, hogy Liszt Ferenc és Bartók Béla 
életművét milyen szoros szálak fűzik össze. Most Király Csaba 
személyében olyan igazgató került a Bartók Béla Emlékház élére, 
aki számára szintén különösen fontos ez a kapcsolat.  

Gratulálunk, sikeres és eredményes munkát kívánunk! 
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The General Assembly of Budapest has appointed Liszt-award 
holder pianist and organist Csaba Király - the chairman of our 
Society – as the new director of the Béla Bartók Memorial House 
in Csalán street, where he succeeds János Szirányi who has retired. 
The musician, who is an expert and devoted performer of both 
Liszt’s and Bartók’s works, has already promoted unselfishly the 
work of the Bartók Memorial House for many years now, by 
managing their homepage and by organizing several series of 
concerts. Now he has undertaken a magnificent and responsible 
new task with his appointment as director, which will also open 
the way for our society for occasional appearances at Bartók’s 
former home in the framework of joint concerts and other events.  

Hereby we also draw the attention of our readers that Béla Bartók 
Jr. was the founding member and sponsor of the re-founded Liszt 
Ferenc Society in 1973 (we received our first copying machine 
from him) and he regularly attended our events until his death. He 
was also well aware how strong the links are between the oeuvres 
of Ferenc Liszt and Béla Bartók. Now in the person of Csaba 
Király, the Béla Bartók Memorial House has a new director who 
also considers that connection particularly important.  

Congratulations, and we wish him a term full of success and great 
results! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Király Csaba 
a Liszt Társaság elnöke, 

a Bartók Béla Emlékház igazgatója 
 

Csaba Király 
president of the Liszt Society,  

director of the Béla Bartók Memorial House 
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Eősze László zenetudós, zongoraművész, zenei író, a magyar zeneműkiadás 20. századi történetének egyik meghatározó alakja, 1923. 
november 17-én született Rákoshegyen. Édesapja Eősze Rezső postafelügyelő (1882-1927), édesanyja Kovács Janka postaellenőr (1886-
1983) volt. 1931-től kezdett zongorázni tanulni. Középiskolai tanulmányait a Szent István Gimnáziumban végezte, ahol 1941-ben 
kitüntetéssel érettségizett. 14 éves korától tíz éven át Horusitzky Zoltánnál (1903-1985), a Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskola egyik 
legkiválóbb mesterénél, Kodály Zoltán egykori növendékénél folytatta zenei tanulmányait.  

Eősze László 1941-ben – zenei tanulmányaival párhuzamosan – a Pázmány Péter Tudományegyetem német-, olasz-irodalom, esztétika 
szakára iratkozott be. Egyetemi évei alatt 1943 nyarán Wiesbadenben Walter Gieseking, 1944 nyarán Salzburgban Elly Ney zongora 
mesterkurzusainak a hallgatója volt. 1943. szeptember 5-én a wiesbadeni Otto Schmidtgen zeneigazgató Liszt Ferenc Dante szonátájának 
és a Szerelmi álmoknak a műsorra tűzésével a 20 éves Eősze Lászlót zongoraművészként is felléptette. 1944. november 25-én Budapesten, 
Sergio Failoni jelenlétében a Károlyi Palotában már a hazai közönség előtt is bemutatkozott. Műsorát ismét Liszt Ferenc műveiből állította 
össze. Szépen indult tehát a pálya, de durván közbeszólt a történelem.  

1944. december 1-én Eősze László társaihoz hasonlóan katonai behívót kapott, mely egy csapásra véget vethetett volna művészi-
tudományos álmainak. Csak remek helyzetfelismerő képességének köszönhette, hogy szökését nem vették azonnal észre, és Budapest 
ostromának legszörnyűbb hónapjait sebesültként egy pesti óvóhelyen vészelhette át.  

Az 1944-45-ös tanév második egyetemi félévét májustól június végéig végezhették el a még megmaradt hallgatók. Eősze László Liszt und 
die deutsche Romantik címmel zenetudományi témában nyújtotta be doktori disszertációját, melynek megvédése után „Summa cum 
laude” minősítéssel doktorrá avatták. 1946-ban a Népjóléti Minisztérium kultúrfelelőse lett. Párhuzamosan 1947-ben Horusitzky Zoltán, 
Hernádi Lajos, Kodály Zoltán, Szabolcsi Bence növendékeként a Zeneakadémia zongoratanári diplomáját is megszerezte. De hamarosan 
számot kellett vele vetnie: zongorista karrierjéhez hivatali munkarendje és a családalapítás gondjai mellett egyre kevesebb gyakorló időt 
tudott életéből kiszakítani. 1953-ban egy zeneakadémiai sikeres népzenei vizsga emléke és a Kodály gyermekkarairól írt jeles tanulmánya 
alapján1111 Kodály Zoltán maga járult hozzá, hogy a fiatal Eősze László legyen az életrajzírója. Első Kodályról szóló monográfiája még Kodály 
életében, személyes konzultációk, két éves könyv- és levéltári kutatások, valamint a kortársak személyes visszaemlékezései alapján 1956 
márciusában jött ki (Kodály Zoltán élete és munkássága). Ekkor már úgy tűnt, sínen van az élete. Kilenc és félévi minisztériumi szolgálata 
után, 1956. január 1-től végre érdemi zenei munkakörbe, a Zeneműkiadó Vállalat állományába kerülhetett. A Kodály-tanítvány Tardos 
Béla igazgató mellett a zeneműkiadás minden szakmai és hivatalos lépcsőfokát végigjárhatta. Kodállyal még tizenegy éven át, a Mester 
haláláig folytatódott a termékeny alkotómunka.  

A monopolhelyzetben lévő Zeneműkiadó Vállalatnál időközben volt lektor, szerkesztő, főszerkesztő, 1961-től már ő volt a kiadó 
zeneirodalmi vezetője. 1966-ban, Tardos Béla igazgató halála után Eősze Lászlót kérték fel a Zeneműkiadó igazgatói posztjának 
betöltésére. Ő azonban egy évi igazgatói munka után maga helyett a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat londoni képviselőjét, Sarlós Lászlót 
javasolta a tisztségre, aki kiváló marketing szakemberként a magyar zeneműkiadás egyik legsikeresebb korszakának előmozdítója és 
tevékeny vezetője lett. Eősze László művészeti vezetőként kiváló partnere volt Sarlós Lászlónak. Többek között az ő érdeme és ötlete volt 
az Új Liszt Összkiadás életre hívása és kiadói tudományos műhelyként való megalkotása, melyet elsőként Liszt Ferenc zongoraműveinek 
tudományos-kritikai közreadásával 1970-ben indított el a kiadó a kasseli Bärenreiter Verlag2222 bevonásával. Eősze László vezetése alatt a két 
főmunkatárs, Mező Imre és Sulyok Imre közreműködésének köszönhetően Liszt Ferenc szóló zongoraműveiből 18 kötet, e kötetekben 322 
Liszt-mű jelent meg. 

A kiadó irodalmi vezetőjeként több mint félezer zenetudományi, zenepedagógiai, zenei népművelő könyv kiadását kezdeményezte. Egyik 
nagy vezetői leleményeként – a Brockhaus-Riemann német zenei lexikon kiadói jogainak megszerzésével, a magyar változat szerkesztői 
gárdájának felállításával korszakos jelentőségű teljesítménnyel járult hozzá a magyar zene nemzetközi rangjához, a hazai muzsikus 
társadalom korszerű szakirodalommal való ellátásához. 

Zenetudományi munkásságát – a kiadóból történő 1987-es nyugalomba vonulásáig – mindvégig magánkutatóként bontakoztatta ki. 
Kandidátusi fokozatát A századforduló eszmei áramlatainak hatása Kodály zeneszerzői egyéniségének kibontakozására című 
disszertációjával 1988-ban szerezte meg. Tudományos életműve gerincét a Kodály Zoltánról szóló hét forrásértékű magyar, többes 
kiadásaival és fordításaival együtt 25 könyve, mintegy 75 tanulmánya alkotja, melyhez szervesen csatlakoznak a Kodály Zoltán hazai és 
nemzetközi reputációját szolgáló társaságokban, alapítványokban végzett nagy fontosságú közéleti munkái. 1975-től 1995-ig Eősze László 
töltötte be a 35 ország tagságát tömörítő Nemzetközi Kodály Társaság ügyvezető titkárának szerepkörét, s ő volt egyben a társaság 
lapjának, a Bulletinnek a főszerkesztője.  

A nagyközönségnek szóló első magyar nyelvű egyetemes operatörténeti kézikönyvén (Az opera útja, 1960) egész muzsikusnemzedékek 
nőttek fel: a mű Pozsonyban szlovák nyelven is megjelent. 

Diákéveinek Liszt-örökségéhez az olasz államtól kapott tudományos ösztöndíjak vezették vissza. 34 olasz magán- és közgyűjtemény Liszt 
szempontú átvizsgálásával, 1980-ban megjelent 119 római Liszt-dokumentum című alapvető könyvével Eősze László önmagában is 
jelentős opusszal járult hozzá a hazai Liszt-kutatáshoz. De a tudományos munkát – ugyanúgy, mint Kodály életműve esetében – jelentős 
közéleti feladatvállalással is kiegészítette. 1973-tól alapító tagja volt a Magyar Liszt Társaságnak, majd ifj. Bartók Bélával együtt 1991-től 
2006-ig a Társaság társelnöke, 2008-ig elnökségi tagja volt. 
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Nemzetközi zenetudományi rangját – Kodályról és Lisztről szóló munkássága mellett – Wagner és különösképpen Verdiről szóló, német és 
orosz fordításokban megjelent könyvei, tanulmányai alapozták meg. Eősze László remekül ír, a zenéről szóló széppróza műfajának egyik 
kiváló hazai mestere. Nem véletlen, hogy egész életében művészeti, irodalmi folyóiratoknak is kedvelt szerzője. A magyar szellemi életben 
a zenei életen túlnövő első átütő sikerét a Nagyvilág című irodalmi folyóiratban megjelent „Verdi, Bartók és Kodály ars poeticájának közös 
vonásai” című remek esszéjével aratta. E cikke csakhamar olaszul is megjelent, s a Pármai Verdi Intézet zenetudományi folyóiratában 
általános nemzetközi sikert aratott. Az olasz Verdi-kutatók köre ezt követően Verdi Don Carlosáról, majd az Otellóról rendelt tőle újabb 
tanulmányokat, melyek az 1971-es és 1974-es nemzetközi Verdi-kongresszusok nagysikerű előadásaiból nőttek ki. 

Eősze László mintegy hétévtizedes folyamatos és magas színvonalú zenetudományi munkáját számos kitüntetéssel jutalmazták. 1976-ban a 
legjobb lemezkísérő tanulmány írójaként Los Angelesben Grammy-díjat kapott, 1979-ben Erkel Ferenc, 1998-ban Kodály Zoltán-díjjal 
jutalmazták. További kitüntetései: Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (1998), a Köztársaság Elnökének Érdemérme (2003), a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesülete Nagydíja (2003), Szabolcsi Bence-díj (2009), Széchenyi-díj (2013), Magyar Örökség-díj (2013). 

 

1. A dolgozat a Kodály 75. születésnapjára kiadott Zenetudományi Tanulmányok kötetben jelent meg.. 

2.2.2.2.    Napjainkban a magyar zenetudomány egyik legfontosabb korpuszaként jegyzett, nemzetközileg is elismert Új Liszt Összkiadás több 
mint 740 Liszt zongoramű tudományos-kritikai közreadásán túl és az 52. köteténél tart.     

    

**** Szőnyiné Szerző Katalin zenetörténész, az Országos Széchenyi Könyvtár Zeneműtárának nyugalmazott vezetője, a Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja. 2014. március 14-én Szabolcsi Bence-díjjal ismerték el kiemelkedő zenetudományi, zenekritikai és zenei 
ismeretterjesztő tevékenységét.  

Gratulálunk !  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Eősze László, zenetudós, zongoraművész 
László Eősze, musicologist, pianist 
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Szőnyiné Szerző KatalinSzőnyiné Szerző KatalinSzőnyiné Szerző KatalinSzőnyiné Szerző Katalin* : : : :     

THE LIFE AND WORK OF LÁSZLÓ EŐSZE THE LIFE AND WORK OF LÁSZLÓ EŐSZE THE LIFE AND WORK OF LÁSZLÓ EŐSZE THE LIFE AND WORK OF LÁSZLÓ EŐSZE THE LIFE AND WORK OF LÁSZLÓ EŐSZE THE LIFE AND WORK OF LÁSZLÓ EŐSZE THE LIFE AND WORK OF LÁSZLÓ EŐSZE THE LIFE AND WORK OF LÁSZLÓ EŐSZE THE LIFE AND WORK OF LÁSZLÓ EŐSZE THE LIFE AND WORK OF LÁSZLÓ EŐSZE THE LIFE AND WORK OF LÁSZLÓ EŐSZE THE LIFE AND WORK OF LÁSZLÓ EŐSZE             

    

The musicologist and writer on music László Eősze is one of the most decisive characters in the 20th century history of music publishing 
in Hungary. He was born on November 17th 1923 in Rákoshegy. His Rezső Eősze father was a senior post master (1882-1927), his mother 
Janka Kovács was a post supervisor (1886-1983). He started studying the piano from 1931. He attended secondary school at the Szent 
István Grammar School, where he graduated cum laude in 1941. From the age of 14 he continued his musical studies for ten years with 
Zoltán Horusitzky (1903-1985), one of the most outstanding teachers at the Budapest Higher School of Music and a former pupil of 
Kodály.  

László Eősze began his studies at the Faculty of German and Italian Literature and Aesthetics at Pázmány Péter University in 1941, in 
conjunction with his musical studies. During his university years he attended the piano master courses of Walter Gieseking in Wiesbaden 
in the summer of 1943, and of Elly Ney in Salzburg in the summer of 1943. On September 5th 1943, the 20-year-old László Eősze also 
made his debut as a pianist on the podium with Liszt’s Dante Sonata and the Liebestraum , owing to the support of Otto Schmidtgen, then 
music director in Wiesbaden. On November 25th 1944, he also made his debut in front of a Hungarian audience in the presence of the 
conductor Sergio Failoni in the Károlyi palace. The result was that his career took off with a real promising start, but history interrupted it 
in a brutal manner.  

On December 1st 1944 László Eősze received his draft call papers from the military, which could have put an end to his dreams of a career 
in the arts and science once and for all. It was only due to his composure and recollection that his desertion was not noticed immediately, 
and he could somehow survive the most terrible months of the siege of Budapest in a shelter on the Pest side of the capital. 

The students who survived could finish the second semester of the 1944-45 academic year from May to the end of June. László Eősze 
submitted his doctoral thesis in music history with the title Liszt und die deutsche Romantik, and after successfully passing the oral 
examination he received the degree of doctor with ”Summa cum laude”. He became a cultural executive at the Ministry for Public 
Welfare in 1946. He also received his piano teaching degree from the Music Academy in 1947; Zoltán Horusitzky, Lajos Hernádi, Zoltán 
Kodály and Bence Szabolcsi were among his teachers. However soon after he had to realize that he could not find enough time for career 
as a pianist career simultaneously with his office job and his commitments as a young father. In 1953, based upon the memorz of his 
successful folk music examination at the Music Academy and upon the famous article he had written on Kodály’s choral works for 
children1111, Zoltán Kodály gave his personal approval that the young László Eősze should be his biographer. His first Kodály-monograph 
was published still in Kodály’s lifetime in March 1956, after personal consultations and two years of research in libraries and archives, as 
well as being based upon the personal memories of contemporaries. (Kodály Zoltán élete és munkássága - The life and works of Zoltán 
Kodály). At this point in his life he finally seemed to be on the right track. After nine and a half years of service in the ministry, he was 
finally appointed to a position directly related to music within the Music Publishing House from January 1st 1956. He had a great 
opportunity to trace all the professional and official footsteps of music publishing at the side of the director Béla Tardos, a former pupil of 
Kodály. His fruitful cooperation with Kodály lasted for eleven more years, until the death of the Master.  

He worked in the positions of proof-reader, editor, editor-in-chief at the Music Publishing House – at that time in a monopolistic position 
in music publishing – and from 1961 he was appointed head of the music literature department of the state-run company. In 1966, after 
the death of the director Béla Tardos, László Eősze was invited to take on the director’s position at the Music Publishing House. However, 
after working for one year as director, he commended the London representative of Kultúra Foreign Trade Company, László Sarlós for the 
position, who - as an excellent marketing professional - later became the mentor and successful leader of one of the most successful eras of 
Hungarian music publishing. László Eősze continued as its art director, working in excellent cooperation with László Sarlós. Among other 
achievements, it was his idea, that the New Liszt Complete Edition should be initiated and established as the scholarly workshop of the 
publishing house. The first milestone in that work was the scholarly-critical publication of Ferenc Liszt’s piano works in 1970, in 
cooperation with Bärenreiter Verlag in Kassel2222. Under the management of László Eősze, two senior editors, Imre Mező and Imre Sulyok 
contributed to the publication of 18 volumes of Ferenc Liszt’s solo piano works, with 322 Liszt works altogether.  

As head of the literature department, he initiated the publication of more than five hundred books in the fields of musicology, music 
pedagogy, and popular musical education. One of his great initiatives was that after obtaining the copyright of the German Brockhaus-
Riemann musical encyclopaedia he set up the editorial team for the Hungarian version, which contributed to the international prestige of 
Hungarian music with an enormous effort, and also provided generations of Hungarian musicians with modern literature. 

He always kept his work in the field of musicology separate from his official positions, until his retirement from the publishing house in 
1987. He received his PhD in 1988 with his thesis “The influence of the schools of thought at the turn of the century on the development 
of Kodály’s composer’s identity”. The backbone of his scholarly oeuvre is the 7 original books (25 altogether including multiple editions 
and translations) that he wrote about Zoltán Kodály, and also his 75 studies, completed with the job he performed in societies, associations 
and foundations to promote the international reputation of Zoltán Kodály. From 1975 to 1995 László Eősze served as the managing 
secretary of the International Kodály Society with a membership in 35 countries, and also as editor-in-chief of the society’s periodical, the 
Bulletin.   

He was the author of the first universal opera history handbook in Hungarian language (The road of the opera, 1960), that played an 
important part in the education of whole musical generations. The book was also published in Bratislava in Slovakian.  
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He found his way back to the Liszt heritage of his student years with the help of scholarly grants he received from the Italian state. After 
thoroughly examining 34 Italian private and public archives from a “Liszt point of view”, he published his essential book 119 Liszt 
documents of Rome, which is per se a significant contribution to Hungarian Liszt research. 

But his scholarly work – just like in the case of his Kodály-related oeuvre – was also complemented by his taking on significant public 
duties and missions. He was a founding member of the Hungarian Liszt Society in 1973, and then was co-chairman of the society with 
Béla Bartók Jr. from 1991 to 2006, and a member of the board until 2008.  

His international reputation as a musicologist was established – in addition to his works on Kodály and Liszt – by his books and studies 
about Wagner and especially about Verdi, also translated to German and Russian. László Eősze has a magnificent style as a writer, he is 
also a master of music-related literature in the Hungarian language. It is not an accident that he was a popular author of periodicals on arts 
and literature all through his life. His first breakthrough success in Hungarian literature beyond professional musical literature circles was 
his excellent essay published in the literary periodical “Nagyvilág” with the title “The common features of Verdi’s, Bartók’s and Kodály’s 
ars poetica”. That article was also published in Italian soon thereafter, in the musicological periodical of the Verdi Institution in Parma, 
with general international success. As a consequence, the circle of Italian Verdi-researchers ordered further studies from him about 
Verdi’s Don Carlos and then about Othello, which were developed from his successful lectures at the 1971 and 1974 international Verdi 
congresses.  

László Eősze received several prizes and merits for his long lasting and high-scale musicological oeuvre throughout his 70 years career. He 
received the Grammy-award in Los Angeles in 1976 as the author of the best musical study accompanying an LP, he was awarded the 
Ferenc Erkel prize in 1979 and the Zoltán Kodály prize in 1998. His further merits: the Middle Cross of the Order of Merit of the 
Republic (1998), the Medal of Merit of the President of the Republic (2003), Grand Prix of Hungarian Artists’ National Association (2003), 
Szabolcsi Bence-prize (2009), Széchenyi-prize (2013), Hungarian Heritage Award (2013)  

 

1. The paper was originally published in the volume of Musicological Studies (Zenetudományi Tanulmányok ) issued for the 75th 
birthday of Kodály.  

2. Today the New Liszt Complete Edition, which is quoted as one of the most important and also internationally acknowledged projects 
of Hungarian musicology, counts over 740 scientific-critical publications of Liszt piano works in 52 volumes. 

 

**** Music historian Katalin Szőnyiné Szerző, retired director of the Music Archives of the National Széchenyi Library, is a regular member 
of the Hungarian Academy of Arts. On March 14th she was awarded the Szabolcsi Bence-prize for her outstanding work in the fields of 
musicology, musical criticism and musical education.  

Congratulations! 

Eősze László, zenetudós, zongoraművész 
László Eősze, musicologist, pianist 
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Meghívót hozott a postás 2013 májusában: Balassagyarmat és Nógrád 
megye Önkormányzata, valamint a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola 
rendezett ünnepséget Réti Zoltán 90. születésnapjának köszöntésére. 

Olvasóink közül kevesen tudják, hogy Réti Zoltán a Liszt Társaság alapító 
tagja, aki Balassagyarmatról is mindig figyelemmel kísérte és kíséri 
társaságunk életét. 

Réti Zoltán 1923-ban született Nagyorosziban, de 10 éves korában 
Balassagyarmatra került, és úgyszólván egész életét Nógrád megye hűséges 
polgáraként éli. 

1942-ben a miskolci Tanítóképzőben szerzett tanítói és kántori oklevelet, 
majd 1953-ban Budapesten zenetanári végzettséget szerzett. Az általa 
alapított, ma már Rózsavölgyi Márk nevét viselő Balassagyarmati 
Zeneiskola igazgatója, tanára volt húsz éven át. Karnagyként az ország 
egyik legrégebbi alapítású dalegyletének vezetését vette át 1949-ben. 
Évtizedekig tanított a Bajcsi Általános Iskolában, a Balassi Bálint 
Gimnáziumban, a Tanítóképzőben és a Szántó Kovács János 
Gimnáziumban. 

Emellett a háború alatt megszakadt képzőművészeti tanulmányait is 
folytatta, 1969-ben elvégezte a Magyar Képzőművészeti Főiskolát, mestere 
Kontuly Béla volt. 

Számtalan díj, elismerés, kitüntetés birtokosa, többek között Apáczai Csere 
János-díj, Madách Imre-díj, Köztársasági Arany Érdemkereszt, Szabolcsi 
Bence-díj fémjelzi munkásságát. Díszpolgár Nógrád megyében, 
Nagyorosziban, Balassagyarmaton és Érsekvadkerten is. 

Rózsavölgyi Márkról írott monográfiája (2001) jelentős elismertséget 
szerzett számára bel- és külföldön egyaránt. 

Festészetben az olaj- és grafika mellett az akvarell műfaját kedveli leginkább, valójában a nógrádi táj adta az ihletet művészetéhez, és 
Nógrád híres szülötteinek (Mikszáth Kálmán, Madách Imre) szelleme vezérelte. Vallja: képzőművészet, zene és irodalom egysége kell, 
hogy meghatározza a világról kialakított látásmódot. 

Az egész életében tevékeny, hittel dolgozó és élő polihisztor művész üzenete a mai fiatalságnak: 
 

„Tanuljanak. Mindent. Olvassanak sokat. Figyeljenek mindent. Az életet, másokat, önmagukat. Szeressék az életet. Becsüljék meg. 
Tanuljanak nyelveket, jó zenét, nézzenek jó képeket, és ha tehetik, járjanak hangversenytermekbe, múzeumokba, és hallgassanak 
tudományos előadásokat. Egy jó iskola ebből sok mindent tud nyújtani. Egy általam elképzelt jó iskola. Most azt tapasztalom, hogy 
manapság a művészi nevelésre nem sok gondot fordítanak. A műalkotások, irodalmi művek szeretete az ember lényéből következik, így 
ismeretük nagyon fontos lenne.” 

Megkésve ugyan, de szeretettel és tisztelettel köszöntjük Réti Zoltánt. Kívánunk még sok, alkotásokban gazdag esztendőt ! 

(Forrás: www.agt.bme.hu) 

Réti Zoltán 
a Liszt Társaság alapítótagja 

 

Zoltán Réti 
founding member of the Liszt Society 

Réti Zoltán: Önarckép 

Zoltán Réti: Self-portrait 
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The postman brought us an invitation in May 2013: the Municipalities of Balassagyarmat and Nógrád County, and the Rózsavölgyi Márk 
School of Art had organized a ceremony to celebrate the 90th birthday of Zoltán Réti. 

Only a few of our readers will know that Zoltán Réti is a founding member of the Liszt Society, and has always followed closely from 
Balassagyarmat the life of the Liszt Society. 

Zoltán Réti was born in 1923 in Nagyoroszi, but moved to Balassagyarmat at the age of 10, and has lived almost his entire life as a devoted 
patriot of Nógrád county. 

He graduated from the teacher’s training college in Miskolc as a teacher and choir-master in 1942, and in 1953 he received his music 
teaching degree in Budapest. He was the founder of the Music School in Balassagyarmat, now named after Rózsavölgyi Márk, and also 
worked there for twenty years as its director and a teacher. As a choir-master he took over the direction of one of the oldest singing 
associations of the country in 1949. He also worked as a teacher in the Bajcsi Elementary School, the Balassi Bálint Grammar School, the 
Teacher’s College and the Szántó Kovács János Grammar School. 

He also continued with his studies in the fine arts that he had been forced to suspend during the war, and graduated from the Hungarian 
College of Fine Arts in 1969, having studied with Béla Kontuly.  

He received a great number of awards, orders and distinctions, among them the Apáczai Csere János award, the Madách Imre award, the 
Golden Cross of Merit of the Republic and the Szabolcsi Bence award, all famous as hallmarks of his career. He is a citizen of merit in 
Nógrád County, Nagyoroszi, Balassagyarmat and Érsekvadkert. His monograph on Márk Rózsavölgyi (2001) has gained him significant 
recognition in both Hungary and abroad. 

As a painter, in addition to oil and graphics he prefers painting with watercolour technique, and actually the landscape in Nógrád County 
and the spirit of famous writers born in the county (Kálmán Mikszáth, Imre Madách) have provided the main inspiration for him. His “ars 
poetica” is that the unity of music, literature and art should determine how an artist should look at the world. 

And here is the message of the polymath artist, who has worked actively and with faith in his entire life, to the young people of today:  

 

“Learn. Everything. Read a lot. Keep an eye on everything. Life, other 
people, yourselves. Love life. Respect it. Learn languages, good music, look 
at good paintings, and if you can, go to concert halls, museums and listen to 
academic lectures. A good school can provide quite a lot of that. A good 
school as I imagine it. Now I notice that little attention is paid to education 
in the arts. The affection for pieces of art and literature originates from the 
nature of man, so it is fundamental to know them.” 

 

Though with some delay, we salute Zoltán Réti with love and respect. May 
he live as many active and productive years as possible! 

(Source: www.agt.bme.hu) 

 

 

Zoltán Réti: Trio 
(1971, Oil Canvas, 210X160 cm) 
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Tanulmányunk tárgya Szoldatics Ferencnek, a magyar nazarénus festőnek csupán 
egy régi fotó alapján ismert lappangó és befejezetlen Madonna-képe. [1]    
Érdeklődésünkre elsősorban azért tarthat számot, mert a kép bal oldalán ábrázolt 
donátorban Liszt abbé jól ismert, bár hiányos arcvonásaira ismerhetünk. A 
zeneszerzőt a trónoló Madonna és gyermeke pártfogásába egy női szent ajánlja be, 
miközben a kép jobb oldalán egy koronás nőalak figyeli az eseményt. Első pillantásra 
meglepő és kuriózumszámba megy, hogy Lisztet a régi művészetből ismert 
donátorok pózában látjuk, s a rejtélyt csak fokozza, hogy Szoldatics képe, nem tudni 
pontosan miért, de sohasem készült el, és nem került megrendelőjéhez.  

1911-ben a Nemzeti Múzeum kiállítással emlékezett meg Liszt születésének 100. 
évfordulójáról. A kiállításról a Vasárnapi Újság részletes beszámolót közölt, melyben 
a szerző, d’Isoz Kálmán, felhívást tett közzé újabb Liszt-ereklyék felkutatására, azzal 
a megjegyzéssel, hogy ezek legméltóbb őrzési helye maga a Nemzeti Múzeum lenne.
[2] A lap ugyanezen számában a zeneszerző egykori jó ismerőse, Hampelné Pulszky 
Polyxena is közölt egy írást. Azzal a céllal, hogy fotó segítségével hívja fel a 
figyelmet egy saját tulajdonában lévő, Liszt-vonatkozású képre: Szoldatics 
Madonnájára [3].  

A kép a Liszt-ikonográfia fehér foltjai közé tartozik. Hollétéről, de 1911 utáni 
utóéletéről sem rendelkezünk adattal. Pulszky Polixena cikke, illetve az erre 
hivatkozó két modern szakirodalmi említés jelenleg az összes tudásunk róla. [4] 
Mindenképpen indokolt tehát feltenni a következő kérdéseket: Mi lehetett az oka 
annak, hogy Szoldatics Lisztről egy archaizáló, Raffaello-ízű devóciós portrét festett? 
Feltehető-e, hogy a festői és a zeneszerzői életútnak e portréban manifesztálódó 
találkozása nem volt véletlen, s valamilyen közös esztétikai attitűd határozta meg?  
S ha ez így van, akkor miért maradt a kép mégis befejezetlenül a festő műhelyében? 

A „primitívek” és elsősorban a korai Rafaello vallásos áhítatát példaképül állító nazarénus festők 1810-ben telepedtek le Rómában.    [5]
Amikor Szoldatics 1853-ban megérkezett az Örök Városba, akkorra már az alapítók, Overbeck kivételével, mind szétszéledtek. A 
nazarénus festészet azonban nem szűnt meg létezni Rómában, Overbeck 1869-ben bekövetkezett halálát követően sem. A hosszú 
utóvirágzást néhány elszigetelten működő festőnek, köztük éppen Szoldaticsnak is köszönhette, aki Overbeckhez hasonlóan, 
következetesen kitartott a nazarénus festészet alapelvei mellett.  

Liszt 1861-ben telepedett le Rómában, miután házasságkötése Carolyne von Sayn- 
Wittgenstein hercegnével meghiúsult. [6] A római letelepedés Liszt személyes élete 
szempontjából az egyházhoz való közelebb kerülését, művészi szempontból pedig az 
egyházzene megreformálási szándékának elmélyülését jelentette. [7]    A kisebb egyházi 
rendeket 1865. április 25-én vette fel Gustav von Hohenlohe-Schillingsfürst bíboros 
magánkápolnájában; ehhez a külsőségekben is kifejeződő elhatározásához egész életében 
hűséges maradt. A reverenda ezentúl hozzátartozott Liszthez, mint azt számtalan 
ábrázolás tanúsítja, ezt hordta egész hátralévő életében. Első ilyen fennmaradt fotói 
Pesten készültek, ahova a zeneszerző Szent Erzsébet oratóriumának 1865. augusztus 15-i 
ősbemutatója miatt látogatott el. [8]    Ez a tény képünk szempontjából – amelyen Liszt 
szintén reverendában látható – azért fontos, mert biztonsággal kijelenthető: a festmény 
nem készülhetett 1865 augusztusa előtt.  

Pulszky Polyxena írása nemcsak a kép provenienciájával, hanem a magyarországi Liszt-
kultusszal kapcsolatban is fontos információkat tartalmaz. Önmagán szinte túlmutató 
jelentőségű, hogy a kép első tulajdonosa és Magyarországra szállítója az a magyar főpap 
volt, aki a 19. századi hazai egyházművészet megalapításáért talán a legtöbbet tette: 
Ipolyi Arnold. [9] A cikkből megtudjuk, hogy Ipolyi, amikor az 1870-es zsinat 
alkalmával Rómában járt, Szoldaticsot is meglátogatta műhelyében. A már ekkor jelentős 
gyűjteménnyel rendelkező püspök a képen azonnal felismerte Lisztet. Mivel a festmény 
a kép megrendelőinek – a cikk írója szerint Lisztnek és Carolyne von Sayn-Wittgenstein 
hercegnének – nem tetszett, Ipolyi engedett a festő rábeszélésének: megvette és 
hazahozta a befejezetlenül maradt képet.  

Szoldatics Ferenc: Madonna gyermekével - 1865-70 
Őrzési helye ismeretlen. (fotó: Kovács Imre) 

 

Szoldatics Ferenc: Madonna and the Child - 1865-70 
Repository unknown. (photograph: Imre Kovács)  

Liszt reverendában.  
Fénykép. Pest, Canzi és Heller, 1865.  

Budapest, Liszt Ferenc Emlékmúzeum  
Franz Liszt in cassock.  

Photo. Pest, Canzi and Heller 1865 
Liszt Ferenc Memorial Museum, Budapest 
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A festmény ezután néhány évig a főpap barsszentkereszti nyári rezidenciájának gyűjteményét gazdagította, s itt pillantotta meg valamikor 
az 1870-es évek közepén Pulszky Polyxena, aki apjával, Pulszky Ferenccel együtt itt vendégeskedett. Ipolyi tudott a fiatal lány Liszthez 
fűződő barátságáról, s ezért ajándékozta neki nagylelkűen a képet. [10] 

A képet a befejezetlenségében is felismert Liszt-portré tette tehát vásárlás tárgyává, s ugyanez volt az oka a tulajdonos cseréjének. A 70-es 
évek közepe táján Liszt-portrét birtokolni Magyarországon komoly kultikus értéknek számított; a zeneszerző itthoni kultusza éppen 
ekkoriban hágott a tetőpontjára. Ennek csúcspontját Liszt művészi pályája kezdetének 50 éves jubileuma jelentette, amelyet a zeneszerző 
részvételével, 1873-ban ünnepeltek. [11] 

 Pulszky Polixena cikkében arról is olvashatunk, hogy Szoldatics megnevezte Ipolyinak a festményen látható személyeket. „A kép a két 
donátort ábrázolja. A jobbra álló herczegi koronát viselő alak Wittgensteinnét ábrázolja, balra térdepel Liszt ferenczrendi csuhában, 
Sancta Clara mintegy védőszent áll felette, balkarját Szűz Mária trónjára támasztva. Esdekelve tekint a kis Jézuskára, aki a szent nő 
védenczét megáldja.” [12] 

Érdemes részletesebben is megvizsgálni ezeket a – festőnek tulajdonított – mondatokat. Azon nem kell különösebben meglepődnünk, 
hogy Szoldatics a reverendát ferences habitusnak nézte. Liszt ferences konfráter is volt, s ezt kortársai gyakran keverték össze a reverenda 
viselésére jogosító kisebb papi rendek felvételével. [13] A Lisztet beajánló bal oldali nőalak valóban lehet Szent Klára, a jobb oldali figura 
meghatározása viszont nehezen egyeztethető össze a látvánnyal. Wittgenstein hercegné koronás ábrázolása a realitás síkján nehezen 
értelmezhető; a portréazonosítást nem erősítik meg a hercegnőről készült fotók sem. Bajosan lehetne ráismerni a világos hajú, fiatalabb, 
sematikusan idealizált nőalakról a sötét hajú és teljesen eltérő arcvonásokkal rendelkező hercegnére. Szoldatics talán egy világias, koronás 
szent képében szándékozott idealizálni a hercegnét, s ennek sikertelensége adja a kép befejezetlenségének kulcsát? Biztosat ebben a 
tekintetben persze nemigen lehet mondani, de talán ezt támasztaná alá Pulszky Polixena azon megjegyzése, amely Szoldatics idealizáló 
portréfelfogását tette felelőssé a megrendelés meghiúsulásáért. [14] 

Magyarázatot adhat e különös portré-kísérletre az a tény, hogy a nazarénus festészet Liszt esztétikai preferenciái között igen előkelő 
helyen állt. [15] A zeneszerző azonosulni tudott a mozgalom hátterében álló világnézeti-esztétikai attitűddel: a múlt még romlatlannak 
tartott keresztény művészetéhez való visszanyúlás nosztalgikus ideájával. Látnunk kell azonban azt is, hogy a nazarénusok múltba 
fordulása ugyanarról a tőről fakadt, mint az a – Palestrinát és a gregorián hangzásvilágát megidéző – zenei archaizmus, amely Liszt 
egyházzenei reformjának központi magvát képezte.  

Jó okunk van arra, hogy feltételezzük: a Liszt és IX. Pius között ekkoriban fennálló szívélyes viszonynak is köze lehetett a 
megrendeléshez. Nem zárható ki, hogy éppen a pápa lehetett a közvetítő festő és zeneszerző között. Tudjuk ugyanis, hogy IX. Pius 
kedvelte és foglalkoztatta a nazarénus festőket, sőt Szoldatics portrét is festett róla. Egyszer a magyar festő egyik Madonna-képét így 
dícsérte meg: „È pio, è devoto, è santo come il Beato Angelico, è grazioso come il Raffaello.” [16] A pápa tisztában volt tehát azzal, hogy 
Szoldatics művei milyen esztétikai ideált követtek, de nyilvánvalóan igaz ez Lisztre nézve is, aki Raffaello vallásos festészetének nagy 
rajongója volt. Így talán ahhoz is volt szeme, hogy észrevegye: Szoldatics 
képéhez Raffaello Halas Madonnáját használta fel előképnek. . . . [17]  
A raffaellói modell alkalmazása azonban nem csupán művészettörténeti 
kérdés: ugyanúgy a kép lényegi összetevőjére, az archaizmusra mutat rá, 
mint ahogyan a IX. Pius által modern Palestrinának nevezett Liszt 
egyházzenei reformjainak is ez volt – mint láttuk – a kiindulópontja.  

Mindezt szem előtt tartva, Szoldatics képe, amelyen Liszt középkori-
reneszánsz donátorok pózában jelenik meg, amint egy raffaellói 
szépségideált közvetítő Madonna elé járul, meglepő és meg nem 
valósult, de logikus kísérlet az egyházhoz közel kerülő zeneszerző 
devóciós portréjának megteremtésére. 

 

 

Raffaello: Halas Madonna, 1512-14. Madrid,  
Prado (fotó: Kovács Imre)  

Raphael: Madonna with the Fish, 1512-14.  
Madrid, Prado (photograph: Imre Kovács)  
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The subject of this study is a lost unfinished Madonna portrait by Ferenc Szoldatics, the Hungarian Nazarene painter, which is only 
known from an old photograph. [1] The picture is especially worthy of our interest as we can recognize the well-known yet incomplete 
features of Abbé Liszt in the donator’s figure portrayed on the left side of the picture. The composer is commended to the patronage of the 
enthroned Madonna and the Child by a female saint, while a female figure wearing a crown is watching the event on the right side of the 
picture. At first glance it seems surprising and curious that Liszt is portrayed in the position of the donator as we know it from early pieces 
of art, and there is an even greater mystery if we consider that Szoldatics never actually finished the picture, and it was never delivered to 
the commissioner.  

The National Museum commemorated the 100th anniversary of Liszt’s birth in 1911 with an exhibition. The weekly magazine “Vasárnapi 
Újság” (Sunday Mail) published a detailed review of the exhibition, and the author, Kálmán d’Isoz announced an invitation to hunt out 
further Liszt-relics, with the notice that the most adequate place to treasure these relics should be the National Museum itself. [2] The 
same issue of the magazine also published an article by Ms. Polyxena Pulszky Hampel, an old acquaintance of the composer. The aim was 
to draw attention to a Liszt-related picture known in her own collection by a photograph: the Szoldatics Madonna. [3] 
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The picture is one of the blank spots in the Liszt iconography. We have no information concerning its whereabouts, nor any data about its 
history after 1911. The only reference to the picture is the article by Polixena Pulszky, and the two citations of that article in the recent 
literature. [4] Therefore it is absolutely justified to ask the following questions: What was the reason that made Szoldatics paint an 
archaistic, Raphael-style devotional portrait of Liszt? Is it reasonable to presume that the encounter of the artistic pathways of the painter 
and the composer, manifested in this portrait, was not just an accident, but was determined by a common aesthetic attitude? And if so, 
why did the picture still remain unfinished in the studio of the painter?  

The Nazarene painters who took the religious devotion of the ”primitives” and especially the early Raphael as their artistic example, 
settled down in Rome in 1810. [5] When Szoldatics arrived in the Eternal City in 1853, the founders had already spread abroad, with the 
exception of Overbeck. However, Nazarene painting had survived in Rome, even after Overbeck’s death in 1869. The long lasting 
efflorescence was due to a few painters working in isolation, and one of them was Szoldatics himself, who just like Overbeck, remained 
faithful to the basic principles of Nazarene painting.  

Liszt settled in Rome in 1861, after his marriage with Princess Carolyne von Sayn-Wittgenstein had been thwarted. [6] From the point of 
view of Liszt’s personal life, the move to Rome brought him closer to the church, and from the artistic point of view, a deeper 
commitment to reform church music. [7] He received minor ecclesiastical orders in the private chapel of Cardinal Gustav von Hohenlohe-
Schillingsfürst on April 25th 1865; and he remained faithful to this commitment - also manifested in externals – all through his life. The 
cassock belonged to Liszt from that time on, as is to be noticed on many portraits and other presentations. The first such photographs of 
him were taken in Pest, the city he visited on the occasion of the world première of his St. Elizabeth Oratorio on August 15th 1865 [8]. 
This is important from the point of view of our picture – where Liszt also appears in a cassock – because thus we can tell for sure: the 
portrait could not have been painted before August 1865.  

The article by Polyxena Pulszky provides important information not only in connection with the provenance of the picture, but also with 
the cultivation of Liszt in Hungary. It is a further meaningful detail that the first owner of the picture, who also transferred it to Hungary, 
was the bishop who did the most to establish ecclesiastical art in Hungary in the 19th century: Arnold Ipolyi [9]. We can learn from the 
article that Ipolyi, while staying in Rome on the occasion of the synod in 1870, also visited Szoldatics in his studio. The bishop, who 
already owned a significant collection of paintings by that time, immediately recognised Liszt on the picture. As the commissioners of the 
painting – Liszt and Princess Carolyne von Sayn-Wittgenstein, as stated in the article – did not like it, Ipolyi conceded to the temptation 
of the painter: he bought the unfinished picture and brought it to Hungary. After that, the painting was part of the collection of the 
bishop's summer residence in Barsszentkereszt for a few years, and Polyxena Pulszky, who was a guest there with her father Ferenc 
Pulszky, spotted it in the collection sometime in the middle of the 1870’s. Ipolyi knew about the young girl’s friendship with Liszt, and he 
generously gave her the picture as a gift. [10] 

Thus eventually the picture was bought because of the portrait of Liszt that was recognised even though the painting was unfinished, and 
the same reason led to the change of ownership. It was of serious cultic value to own a Liszt portrait in the middle of the 1870’s in 
Hungary, as the cult of the composer was just at its peak phase. The very climax of that was the 50th anniversary of the beginning of 
Liszt’s artistic career that was celebrated in 1873 with the participation of the composer. [11] 

Polyxena Pulszky’s article also contains information about Szoldatics naming the persons who appear on the painting to Ipolyi. ”There are 
the two donators on the picture. The figure on the right side with the ducal crown on her head is the Princess Wittgenstein, on the left 
side it is Liszt on his knees in a Franciscan habit, with Saint Clare above him as a patron saint, her left arm on the throne of The Blessed 
Virgin Mary. He looks up in a prayer at the little Jesus, who gives his blessing to the protégé of the holy woman.” [12] 

It is worth examining these sentences – attributed to the painter - in more detail. We should not really be surprised that Szoldatics 
confused the cassock with a Franciscan habit. Liszt was also a Franciscan confrater, which was often confused by his contemporaries with 
his assumption of the minor church orders that authorised him to wear the cassock. [13] The female figure on the left side of the picture 
who commends Liszt may actually be Saint Clare, but the figure on the right side is hard to be verified as the Princess Wittgenstein from 
her look. Painting her with a crown is hard to interpret in the context of reality; the photographs we know about the princess do not 
verify the identification either. It would be difficult to recognise the dark-haired princess with completely different features from the 
young and idealised female figure with blonde hair. Szoldatics may have wanted to advance the princess in the figure of a saint with a 
crown, and his failure to do so was the actual reason that the painting remained unfinished? We cannot say anything for certain about it, 
but perhaps this interpretation is supported by Polixena Pulszky’s remark according to which the commission fell through because of this 
concept on the part of Szoldatics to idealise her portrait. [14] 

Perhaps this peculiar portrait experiment may be explained by the fact that Nazarene painting was always very close to Liszt’s aesthetic 
preferences. [15] The composer could identify with the ideological and aesthetic attitude behind the Nazarene movement: the nostalgic 
idea of re-discovering the ”age of innocence” of Christian arts. However, we should also realise that the Nazarenes’ turning towards the 
past had the same root as musical archaism - invoking Palestrina and the sound of Gregorian chant – that built up the core of Liszt’s 
church music reform.  
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We have good reasons to presume that the cordial relationship at that time between Liszt and Pope Pius 9th might have had an influence 
on the commission as well. It is also possible, that the Pope himself was the mediator between painter and composer, as we know that 
Pius 9th liked and employed the Nazarene painters, moreover, Szoldatics had also painted a portrait of him. Once he praised one of the 
Madonna-pictures of the Hungarian painter with these words: ”È pio, è devoto, è santo come il Beato Angelico, è grazioso come il 
Raffaello.” [16] The pope was aware of the aesthetic ideas Szoldatics’ works pursued, but it was obviously clear to Liszt as well, as he was a 
great admirer of Raphael's religious painting. And he also had all that was needed to notice that Szoldatics used Raffaello’s Madonna with 
the Fish as an antetype. [17] However, the application of the Raphaellian model is not merely an issue of art history: it points out the 
archaism, which is a substantial component of the picture, just as it was the point of origin in the church music reforms initiated by Liszt, 
the composer whom Pius 9th called the modern Palestrina.  

Taking all this into account, Szoldatics’ picture, presenting Liszt in the stance of the medieval-renaissance donators, approaching the 
Madonna, who suggests the Raphaellian ideal of beauty, is a surprising, incomplete, and yet logical attempt to create a devotional portrait 
of the composer who had come so close to the church. 
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Legány Dezső:Legány Dezső:Legány Dezső:Legány Dezső:    
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(Dr. Legány Dezső beszéde új Liszt-emléktábla avatásakor Tetétlenben, 1984. november 16-án:) 

Liszt egy kicsi faluban született Magyarország nyugati részén s élt ott tíz éves koráig. Tízszer kisebb volt a szülőfaluja, mint Magyarország 
keleti részén Kaba. Két és félszer kisebb a Kabával szomszédos Tetétlennél, ahová Liszt Zichy Géza gróf hívására 1884-ben ellátogatott. 

A vasútállomásról Kabán át vitte őt a gróf fogattal. Ott a község apraja-nagyja kitódult az utcára: kendőket lobogtattak, virágokkal 
integettek. Lisztet annyira meghatotta e fogadtatás az ismeretlen falusi emberektől, hogy levette a kalapját. Hűvös idő járta, november 
volt, s Liszt elmúlt 73 éves, de nem engedte meg, hogy másként vigye tovább a fogat, mint – köszönete jeléül – levett kalappal. 

Kabáról Tetétlenre érkezve, ott ugyanúgy fogadták s ez még nagyobb visszhangot váltott ki Lisztből. Meghagyta Zichynek, hívjon meg 
mindenkit, aki befér kastélyának termébe, amellett gondoskodjék büféről, mert meg is kell vendégelni mindazokat, akik meghallgatják 
koncertjét. És amit ritkán volt hajlandó megtenni Liszt fényes világvárosokban nagyon sok gazdag embernek, - hogy egy pazar vacsora 
végén szórakoztatásul zongorázzék nekik -, azt megtette Tetétlenben mindenkinek, aki eljött a koncertet meghallgatni. Itt zongorázott. És 
a koncert után maga töltögette a falusi vendégek poharába a bort. 

Miért volt Liszt ilyen? Mert sohasem felejtette el anyjának, apjának és önmagának nehéz gyermekkorát, azt, hogy hallatlan tehetséggel és 
szorgalommal milyen lentről küzdötte fel magát a művészet csúcsára. Ezért lett olyan művésszé, aki többet adott a magáéból a 
rászorulóknak, mint bárki más. Hangversenykörútjain rengeteget keresett és rengeteget osztogatott szét. Budapesten idős korában is 
nagyon sok jótékonysági koncertet adott: bölcsődéknek, lelencházaknak, árvaházaknak, szolgálat nélküli nőcselédek otthonának, 
népkonyhának. És miután a népkonyha javára föllépett, egy hét múlva elment oda, leült a szegények asztalához: itt nem tudták, hogy a 
közéjük ülő idős ember kicsoda. Végigette az ebédet, hogy meggyőződjék arról, jobb jut-e ezeknek a szegényeknek a koncertje után. 

Aki őt Tetétlenre hívta, Zichy Géza, fiatal korában szerencsétlenül járt egy vadászat alkalmával, jobb karját elvesztette. Maradék bal 
kezével mégis bámulatos zongoraművész lett. 

Amikor egyszer Párizsban adott hangversenyt, azt írta róla az egyik legkiválóbb zenekritikus, az a csodálatos hogy „Zichy fél kézzel 
négykezest játszik”. Liszt nagyon szerette őt, mert nemcsak azt tanulta meg Liszttől Zichy, hogyan kell nagyszerűen zongorázni, hanem 
azt is, hogyha van miből megélnie, a művészetet fordítsa mindenki javára. Zichy sok koncertet adott egész Európában és Magyarországon 
is. Legtöbb hangversenyének teljes jövedelmét különféle szociális intézményeknek adta át: Vöröskeresztnek, árvaházaknak, 
nőegyleteknek. Liszt nem csak azzal járt elől nagy példával, hogy milyen művésznek kell lenni, hanem, hogy milyen embernek is kell 
lenni. 

Ez legyen a példa mindenkinek. Bármilyen magasra jut, ne felejtse, honnan jött, tekintsen vissza azokra, akik közé tartozott, és törődjék 
velük. Ahol ezt mindenki megteszi, ott boldog országban boldog emberek élnek. 

Felvégi Béla  Koszorúzás Tetétlenben / Wreathing in Tetétlen 
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Legány tanár úr emlékezetes beszédének az ad aktualitást, hogy a Hajdú-Bihar megyei kis település Tetétlen és a körzetében található 
Kaba, Földes és nem mellékesen Debrecen lelkes fiatal zenebarátai Felvégi Béla és Sőrés Ildikó zenepedagógusok vezetésével újabb 
csoportot készülnek alakítani, csatlakozván a Liszt Társasághoz. 

Felvégi Béla fáradhatatlanul dolgozik a térség kulturális hagyományainak ápolásáért, adózva Liszt Ferenc és Erkel Ferenc és a Földesen 
született neves magyar nevelő Karácsony Sándor emlékének. Évente megrendezi az iskolás korú gyermekek zarándoklatát Tetétlenbe a 
Zichy kúriához annak emlékére, hogy Liszt Ferenc 1884 őszén Zichy Géza vendégeként csaknem három hetet vendégeskedett egykori 
tanítványánál, művésztársánál. 

Bízunk abban, hogy áldozatos munkájuk meghozza gyümölcsét és a kezük alatt felnövő ifjúságban sikerül maradandó érdeklődést kelteni 
nagyjaink és a zenekultúra iránt. 

Sok sikert kívánunk ehhez a munkához ! 

 

Dezső Legány:Dezső Legány:Dezső Legány:Dezső Legány:            

LISZT LISZT LISZT LISZT LISZT LISZT LISZT LISZT LISZT LISZT LISZT LISZT ––––––––––––            TETÉTLEN TETÉTLEN TETÉTLEN TETÉTLEN TETÉTLEN TETÉTLEN TETÉTLEN TETÉTLEN TETÉTLEN TETÉTLEN TETÉTLEN TETÉTLEN ––––––––––––            GGGGGGGGGGGGÉZA ZICHYÉZA ZICHYÉZA ZICHYÉZA ZICHYÉZA ZICHYÉZA ZICHYÉZA ZICHYÉZA ZICHYÉZA ZICHYÉZA ZICHYÉZA ZICHYÉZA ZICHY            

(Address by Dr. Dezső Legány at the unveiling of the new Liszt-plaque in Tetétlen, 16th November 1984) 

 

Liszt was born in a small village in the western part of Hungary, and lived there until the age of 10. His native village was ten times 
smaller than Kaba, and also two and a half times smaller than Tetétlen in the neighbourhood of Kaba. Tetétlen is the village Liszt visited 
in 1884 at the invitation of Count Géza Zichy. 

The count took him from the railway station through Kaba in a carriage drawn by four horses. The whole community of Kaba rushed into 
the streets: they waved their shawls and flowers. Liszt was so much moved by this reception from village people he did not know, that he 
took off his hat. It was a cool November day and Liszt was over 73 years of age, but he didn’t want to let the carriage take him further 
without his hat off, as a symbol of his gratitude.  

When they arrived from Kaba in Tetétlen, the reception was just the same, which made an even deeper impression on Liszt. He asked 
Zichy to invite as many people as the castle’s large chamber room could hold and to take care of the buffet, too, as the people who listened 
to his concert should also be entertained in the same way. And something that Liszt had refused so many times to do for rich people in 
large and splendid cities around the world – to entertain them after a gorgeous dinner by playing the piano - he did in Tetétlen for 
everyone who had come to listen to him. He played the piano. And after the concert he poured the wine into the glasses of the invited 
village people. 

What could have made Liszt do that? He probably never forgot the difficult childhood he and his family had come from, and from how 
hard he had fought his way in the world up to the very summit of art with unbelievable talent and hard work. That had helped him 
become an artist who gave more of himself to people in need than anyone else. He earned a great deal of money from his concert tours 
and he a lot of the money out. He gave a number of charity concerts in Budapest even in his old age: day nurseries, foundling hospitals, 
orphanages, soup kitchens for the poor were among the beneficiaries. And after he had played for the benefit of the soup-kitchen, he 
visited the kitchen one week later and sat down at the table of the poor: they knew nothing about who the old man sitting with them 
was. He ate the meal all the way through with them to check whether they really had been given something better to eat after he had 
given his concert.            

Géza Zichy, who had invited Liszt to Tetétlen,, had lost his right arm in a hunting accident at a young age. But he still became a 
magnificent pianist with his left hand only.  

Once he gave a concert in Paris, and one of the best musical critics wrote about him that ”Zichy plays four-handed with just one hand”. 
Liszt loved him very much, because Zichy had not just learnt from him how to play the piano magnificently, but also that when someone 
has the sufficient financial background, his art should be used for the benefit of everyone. Zichy gave many concerts in Europe and in 
Hungary. In most cases he transferred the whole proceeds of his concerts to different social institutes: the Red Cross, orphanages, 
women’s associations. Liszt had set an example to him not only of what kind of an artist one should become, but also what kind of a man. 

Let that be an example for everyone. Should you reach the highest regions of life, don’t forget to look back at those you have come from 
among, and care for them. Were everyone to do it that way, it would be a happy country with happy people.  

This memorable inauguration speech by Professor Legány has an present day thread as well, as the zealous young music lovers of Tetétlen, 
the small village in Hajdú-Bihar county, together with their companions from Kaba, Földes, and - last but not least - Debrecen, are 
planning to form a new group under the leadership of the music teachers Béla Felvégi and Ildikó Sőrés, also with the aim of joining the 
Liszt Society. 



- 17 - 

 

Liszt magyar szemmel - XVII. szám - 2014. április ● The Hungarian View of Liszt - Nr. 17 - April 2014 

Béla Felvégi has been working tirelessly to foster the cultural traditions of the region, always rendering a tribute to Ferenc Liszt, Ferenc 
Erkel and Sándor Karácsony, the great Hungarian music teacher born in Földes. He organizes the pilgrimage of schoolchildren to the 
Zichy estate in Tetétlen every year, to commemorate the autumn of 1884, when Ferenc Liszt stayed there for almost three weeks as a 
guest of Géza Zichy, his former pupil and fellow musician. 

We all hope that their devoted work will bring its fruits, and that young people growing up under their tuition will share a lasting interest 
in our great musicians and musical culture. 

We wish them a lot of success in this work! 

 

ÚJ LISZTÚJ LISZTÚJ LISZTÚJ LISZTÚJ LISZTÚJ LISZTÚJ LISZTÚJ LISZTÚJ LISZTÚJ LISZTÚJ LISZTÚJ LISZT------------SZOBROK, 2013SZOBROK, 2013SZOBROK, 2013SZOBROK, 2013SZOBROK, 2013SZOBROK, 2013SZOBROK, 2013SZOBROK, 2013SZOBROK, 2013SZOBROK, 2013SZOBROK, 2013SZOBROK, 2013    

A 2011-es jubileumi év elmúltával sem lankadt a Liszt iránti érdeklődés, amely abban is 
megnyilvánul, hogy Liszt-emlékhelyekhez kapcsolódva újabb értékes képzőművészeti 
alkotások születtek. Ezek közül most kettőt mutatunk be. 

Gerő KatalinGerő KatalinGerő KatalinGerő Katalin készítette azt a mellszobrot, amelyet 2013. szeptember 2-án avattak fel 
Budapest V. kerületében, a Zrínyi utca és a Nádor utca sarkán, a Duna-palota külső 
sarokfülkéjében. Bár maga a Duna-palota (az egykori Lipótvárosi Kaszinó) sohasem 
láthatta falai között Liszt Ferencet, mivel csak 1897-re készült el, a szobor mégis olyan 
környékre került, ahol Liszt nagyon sokszor megfordult, hiszen első saját pesti lakását a 
közeli Nádor utca 20. szám alatti házban bérelte ki 1871-ben. (Itt jegyezzük meg, hogy a 
többször átszámozott Nádor utca mai 23-as számú, már Liszt halála után épült házán 
található Liszt-emléktábla minden valószínűség szerint nem jó helyre került: Watzatka 
Ágnes újabb kutatásai alapján tudjuk, hogy Liszt az emléktáblás házzal szemben lévő 
Schlossberger-házban, a mai Nádor utca 19 második emeleti bérlakásában lakott 1871-73 
között pesti tartózkodásai idején.) Ráadásul éppen a szoborfülkével rézsút szemben van 
az egykori Festetics-palota (ma: Közép-Európai Egyetem) főbejárata, ahol Liszt megszállt 
1839/40-ben első hazalátogatása alkalmával, s ahol olykor később is vendégeskedett. 

 

 

 

 

Gerő Katalin eredetileg Varsó számára készítette Liszt-mellszobrát, amelyet 2011-ben a Lazienki királyi parkban, a híres Chopin-emlékmű 
közvetlen közelében állítottak föl, mint a Magyarországnak ajándékozott és Budapest I. kerületében, a krisztinavárosi Horváth-kertben 
felállított Chopin-szobor ellenpárját. A belgrádi magyar nagykövetség egy második példányt rendelt a mellszoborból, amit az ottani 
Zeneakadémia előtti elegáns Park Manjezben helyeztek el. A szobor harmadik példányának Budapesten való felállítását kizárólag 
közadakozás fedezte. A legnagyobb támogató a Magyar Rotary D1911 és a Budapest City Klub volt – a legkisebb pedig egy kisnyugdíjas, 
aki 500 forintot adományozott. A művet a Szabó Öntészeti Kft.-nél öntötték ki. Az avató ünnepségen Gerő Katalin külön köszönetet 
mondott az ötletgazda Szilasi Alex zongoraművésznek, a jótékony koncertekkel segítő Ránki-család művészeinek, a Zeneakadémia Baráti 
Köre adományozó tagjainak és a Zeneszalon Alapítványnak, amely gyakorlati segítséget nyújtott. A zenei műsorral is gazdagított avató 
ünnepség nagy érdeklődés mellett zajlott le; a szobor az egyik leglátogatottabb belvárosi negyedben ma is sokak figyelmét vonja magára. 

    

Veres Gábor Veres Gábor Veres Gábor Veres Gábor szobrászművész Kőszeg városa számára készített bronz Liszt-mellszobrát 2013. november 6-án, a Királyi Városnap 
alkalmából avatták föl. Bár Liszt csupán egy alkalommal, 1846-ban járt Kőszegen, ahol szeptember 27-én hangversenyt adott a városi 
zeneegylet javára, látogatása mély nyomokat hagyott a nagy zenei kultúrával rendelkező városban. A hangverseny plakátját a budapesti 
Liszt Ferenc Emlékmúzeumban, műsorát Kőszeg Város Levéltárában őrzik. A már érkezése előestéjén kőszegi díszpolgárrá választott 
művész óriási sikerű koncertjét a Bálházban adta, amelyen már régóta elhelyeztek egy erre emlékeztető táblát. A koncert jövedelmét a 
zeneegylet új zongora vásárlására fordította. 

Most a Bálház közelében lévő téren szoborpark létesítését kezdték meg Kőszeg város megbecsült hírességeinek képmásaival; elsőként 
Ottlik Géza, másodiknak Liszt Ferenc szobrát állították föl. A Királyi Városnap ünnepi tanácsülésén a Jurisics-várban Eckhardt Mária 
tartott előadást „Liszt, a magyar, Kőszegen” címmel; magát a szobrot Halász János, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 
avatta föl, aki szerint "Magyarország zenekultúrája talán senkinek sem köszönhet annyit, mint Liszt Ferenc alkotói példájának és 
tevékenységének. Jövőbe mutató zeneszerzői tevékenysége a mai napig átsugárzik zenei alkotóművészetünkre, zongoraművészi és 
pedagógiai öröksége eleven tényezője zenekultúránknak." 

Gerő Katalin a Liszt-szoborral 
Katalin Gerő with the Liszt statue 
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Veres Gábor Liszt-szobra 
The Liszt sculpture by Gábor Veres 

Műsor, Kőszeg 1846 
Program, Kőszeg, 1846 
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NEW LISZT SCULPTURES, 2013NEW LISZT SCULPTURES, 2013NEW LISZT SCULPTURES, 2013NEW LISZT SCULPTURES, 2013NEW LISZT SCULPTURES, 2013NEW LISZT SCULPTURES, 2013NEW LISZT SCULPTURES, 2013NEW LISZT SCULPTURES, 2013NEW LISZT SCULPTURES, 2013NEW LISZT SCULPTURES, 2013NEW LISZT SCULPTURES, 2013NEW LISZT SCULPTURES, 2013            
            

Interest in Liszt has not diminished after the 2011 jubilee year, and this is represented by the new quality pieces of art related to Liszt 
memorial venues. Hereby we present two of them. 

 

Katalin Gerő Katalin Gerő Katalin Gerő Katalin Gerő is the author of the bust that was unveiled on September 2nd in the 5th district of Budapest, on the corner of Zrínyi and 
Nádor streets, in the outer corner niche of the Duna Palace. Even though the Duna Palace itself (the former Casino of Lipótváros) was 
only completed  in 1897, and could thus never have welcomed Ferenc Liszt as a guest, the sculpture has found an adequate place in a 
neighbourhood that Liszt was very familiar with, since the first apartment he himself rented in Pest was in in 1871 in a neighbouring 
house at number 20, Nádor Street. (We should here point out that the houses in Nádor Steet have been renumbered several times, and 
that the Liszt memorial plaque on the house at present No. 23, which was built after Liszt’s death, is probably in the wrong place: we now 
know from the researches of Ágnes Watzatka that in 1871-73 Liszt lived in a second-floor rented apartment in the Schlossberger-house at 
no, 19, Nádor Street, just opposite the house with the plaque). However, just transversally opposite the sculpture niche there is the main 
entrance of the former Festetics palace (now the Central European University), where Liszt stayed in 1839/40 on the occasion of his first 
visit to Budapest, and which he frequently visited later as well.  
 
Katalin Gerő made the original copy of her Liszt-bust for the Polish capital Warsaw, and it was unveiled in 2011 in the Lazienki royal 
park, close to the famous Chopin-memorial - as a counterpart to the Chopin-sculpture in the Horváth-garden in the 1st district of 
Budapest. The Hungarian Embassy in Belgrade ordered a second copy of the bust, which was erected in the splendid Manjez Park, in front 
of the Music Academy in Belgrade. The erection of the third copy of the sculpture in Budapest was financed completely from charity 
sources. The biggest donors were the Hungarian Rotary Club D1911 and the Budapest City Club – while the smallest amount (HUF 500) 
was donated by a pensioner. The sculpture was moulded at the Szabó Foundry Ltd. At the unveiling Katalin Gerő expressed her special 
thanks to the pianist Alex Szilasi for the idea, to the musicians of the Ránki family for their charity concerts given in support of the good 
cause, and the donating members of the Music Academy Supporters’ Club, and the Zeneszalon Foundation for their practical help. The 
unveiling ceremony, which o included a programme of music, attracted great interest; and the sculpture, which is in one of the most 
frequented districts of the city has attracted the attention of many people since then.   
 
Illustration: Katalin Gerő with the Liszt sculpture; The Liszt sculpture at close range 
 
The Liszt-bust made by the sculptor Gábor Veres Gábor Veres Gábor Veres Gábor Veres for the town of Kőszeg was unveiled on November 6th 2013, on the occasion of Royal 
Town Day. Even though Liszt visited Kőszeg only once, in 1846, when he gave a concert on September 27th for the benefit of the town’s 
musical association, the visit left deep traces in a town that has great musical culture. The poster of the concert can be seen in the Liszt 
Ferenc Memorial Museum, while the programme leaflet in the Town Archives of Kőszeg. Liszt had already been elected a freeman of 
Kőszeg on the eve of his arrival, and then he gave a concert in the Ball Room with enormous success, where a plaque has commemorated 
the event for quite a long time now. The musical association used the proceeds of the concert to buy a new piano. 
Now a sculpture park has been established at the place close to the Ball Room, with the portraits of famous personalities highly esteemed 
by the Town of Kőszeg The first sculpture is that of Géza Ottlik, the famous writer, and the second is the Liszt-bust by Gábor Veres. At 
the ceremonial meeting of Royal Town Day in the Jurisics castle, Mária Eckhardt gave a lecture with the title ”Liszt, the Hungarian in 
Kőszeg”; and the sculpture was unveiled by János Halász, state secretary at the Ministry of Human Resources, who pointed out that "the 
musical culture of Hungary owes so much to Ferenc Liszt’s artistic example and activities that have no match at all. His oeuvre as a 
composer has a living impact radiating all through our musical life, and his heritage as a pianist and pedagogue is an ever living factor in 
our musical culture. ”  
 
 

PILLANATKÉPEK A LISZPILLANATKÉPEK A LISZPILLANATKÉPEK A LISZPILLANATKÉPEK A LISZPILLANATKÉPEK A LISZPILLANATKÉPEK A LISZPILLANATKÉPEK A LISZPILLANATKÉPEK A LISZPILLANATKÉPEK A LISZPILLANATKÉPEK A LISZPILLANATKÉPEK A LISZPILLANATKÉPEK A LISZT FERENC TÁRSASÁG SOPRONI TAGOZATÁNAK ÉLETÉBŐLT FERENC TÁRSASÁG SOPRONI TAGOZATÁNAK ÉLETÉBŐLT FERENC TÁRSASÁG SOPRONI TAGOZATÁNAK ÉLETÉBŐLT FERENC TÁRSASÁG SOPRONI TAGOZATÁNAK ÉLETÉBŐLT FERENC TÁRSASÁG SOPRONI TAGOZATÁNAK ÉLETÉBŐLT FERENC TÁRSASÁG SOPRONI TAGOZATÁNAK ÉLETÉBŐLT FERENC TÁRSASÁG SOPRONI TAGOZATÁNAK ÉLETÉBŐLT FERENC TÁRSASÁG SOPRONI TAGOZATÁNAK ÉLETÉBŐLT FERENC TÁRSASÁG SOPRONI TAGOZATÁNAK ÉLETÉBŐLT FERENC TÁRSASÁG SOPRONI TAGOZATÁNAK ÉLETÉBŐLT FERENC TÁRSASÁG SOPRONI TAGOZATÁNAK ÉLETÉBŐLT FERENC TÁRSASÁG SOPRONI TAGOZATÁNAK ÉLETÉBŐL            
 
Sopron meghatározó szerepet töltött be Liszt Ferenc életében. Ezt a szerepét évtizedeken keresztül a Társaság mindennapjainak 
formálásában is megtartotta. 
Budapest után az első város Sopron volt, ahol 1974-ben Lomoschitz Pál hegedűművész, a Soproni Liszt Ferenc Szimfónikus Zenekar 
koncertmestere megszervezte és elindította az első vidéki tagozat életét. Tőle két évvel később Nagy Alpár tanár úr, főiskolai docens vette 
át az irányítást.Ez az időszak volt a Soproni Tagozat fénykora. Számtalan hangverseny, kiállítás, ismeretterjesztő előadás, emléktábla 
avatás részesei lehettünk. 2000-től Nagy tanár úr betegsége után új vezetők követték egymást, s kissé „lejtmenetbe” került a Tagozat élete. 
2013-ra a regisztrált tagok száma 5 főre csökkent. Többen elhaláloztak, kiöregedtek, és talán a programok sem voltak olyan vonzók, mint a 
korábbi időszakban. 
Nagy megtiszteltetésként éltem meg, hogy a Liszt Ferenc Társaság vezetősége rám gondolt, bízott bennem és felkért, hogy vegyem át a 
Tagozat irányítását. Boldogan vállaltam, hisz ez egy Liszt-rajongó zongoratanárnak nagyon szép feladat. 
2013 szeptemberében újra beindult az életünk. Taglétszámunk közel 90 fő, és állandó növekedést mutat. Megjelentek a zeneiskolások, 
szüleik, középiskolások, egyetemisták, valamint a közép korosztály. Nagy örömömre szép számmal visszatértek a régi tagok is. 
Rendezvényeink látogatottsága átlagban 80 fő körül mozog, az adventi hangversenyen telt ház (150 fő) előtt játszottunk. 
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Havonta vannak rendezvényeink szeptembertől júniusig. Vannak már megvalósult- és még megvalósulásra váró terveink. Szeretném 
ezeket néhány mondatban ismertetni. 

Szeptemberben Sziklavári Károly Liszt kutató előadását hallgathattuk „Liszt és a reformkori Magyarország” címmel. Közreműködött 
Pozsgai Zoltán zongoraművész. 

Október 22-én szerényen, de méltóan emlékeztünk meg Liszt 202. születésnapjáról: Nagy Alpár tartott előadást Liszt dalköltészetéről. 
Ennek keretében Látrányi Éva operaénekes négy Liszt-dalt énekelt Bencsik Erzsébet zongorakíséretével. 

Novemberben Király Csaba Liszt-díjas zongora- és orgonaművész, a Liszt Ferenc Társaság elnöke volt a vendégünk. Koncertjén Liszt- és 
Debussy-művek hangzottak el. 

Decemberben hangulatos adventi koncertnek lehettünk részesei. Egy hat tagú barokk kamaraegyüttes (a Bécsi Filharmonikusok és a Bécsi 
Kamazenekar tagjai), valamint a remek soproni Kórus Spontánusz nyolc énekese (Kocsis-Holper Zoltán karnagy vezetésével) ritkán 

hallható barokk versenyműveket és kantátákat szólaltatott meg. 

Januárban Konyicska Renáta fiatal zongoraművész tehetségét csodálhattuk meg szonátaestjén.. 

Februári programunkat a gyász árnyékolta be. Szekendy Tamás, soproni zongora-, orgona- és 
csembalóművész néhány nappal a rendezvény előtt elhunyt. 

Márciusban az évente megrendezésre kerülő Liszt Fesztivál keretében Vásáry Tamás Kossuth-díjas 
zongoraművész és karmester „Liszt nyomában” című estje közös rendezvényünk a Pro Kultúra Sopron 
Nonprofit Kft-vel. Vendégünk lesz még Bánky József zongoraművész, Kéry János és Kéry Tamás 
zongoraművész testvérpár, valamint Váradi Mariann és Lantos Judit énekművészek Barcza Beáta 
zongoraművésszel. 

Megragadom a lehetőséget, hogy itt is megköszönjem Dr. Szilágyi László főorvos úrnak – a  a soproni 
Best Western Pannónia Med Hotel igazgatójának – támogatását, aki valamennyi rendezvényünkre 
díjmentesen átengedi a szálloda csodaszép Európa Termét és remek Bösendorfer zongoráját. 

Köszönöm szíves figyelmüket: Bencsik Erzsébet tagozatvezető 
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Sopron played a decisive role in Ferenc Liszt’s life, and the city also kept that role in forming and influencing the everyday life of the 
Society for several decades. 

After Budapest, Sopron was the first city where violinist Pál Lomoschitz, leader of the Liszt Ferenc Symphony Orchestra of Sopron 
organised and launched the first provincial branch of the Society in 1974. Two years later, Associate Professor Alpár Nagy took over its 
direction. This was the golden age of the Sopron branch, hallmarked by a great number of concerts, exhibitions, educational lectures, 
plaque inaugurations. From the year 2000, after the illness of Professor Nagy, new directors succeeded one after the other, which 
unfortunately led to a downward trend in the life of the Sopron branch. By the year 2013 the number of registered members had 
decreased to 5 persons. Many of the older members have died or grown very old, and perhaps the programmes were not so attractive 
either as had been earlier.  

It was a great honour for me when the board of the Liszt Ferenc Society put their trust in me and asked me to take over the management 
of the Branch. I assumed the task happily, as this is always an attractive challenge for a piano teacher who is a devoted admirer of Liszt. 

We started again in September 2013. Our membership now consists of almost 90 people, and is continuously growing. Music school 
students, their parents, college and university students, and also the middle age groups are all represented. Old members have returned in 
great numbers as well, much to my pleasure. Attendance at our events is 80 people on average, and our advent concert took place in front 
of a full house (150 people) 

We have events every month from September to June. We have projects both successfully completed and under construction. I would like 
to say a few words about them. 

Liszt researcher Károly Sziklavári gave a lecture in September with the title ”Liszt and Hungary in the Reform Age (1825-1848)”, with a 
special contribution by the pianist Zoltán Pozsgai. 

We commemorated in a modest, yet worthy manner the 202nd birthday of Liszt: Alpár Nagy gave a lecture on Liszt’s song compositions. 
As part of the lecture, the opera singer Éva Látrányi performed four Lisztsongs accompanied on the piano by Erzsébet Bencsik. 

 Liszt Prize holder pianist and organist Csaba Király, chairman of the Liszt Ferenc Society, was our guest in November. He played works 
by Liszt and Debussy in his concert. 

In December we were all present at an intimate and attractive advent concert. A six-member baroque chamber ensemble (members of the 
Vienna Philharmonic and the Vienna Chamber Orchestra), and eight singers from the magnificent Kórus Spontánusz (Spontaneous Choir) 
led by their choir master Zoltán Kocsis-Holper performed rarely heard baroque concertos and cantatas. 

Bencsik Erzsébet 
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In January we enjoyed the talent of the young pianist Renáta Konyicska at her sonata evening. 

Our February program was overshadowed by sadness, as Tamás Szekendy, pianist, organ and harpsichord player from Sopron passed away 
just a couple of days before the event. 

In March we organised a joint event with Pro Kultúra Sopron Nonprofit Ltd. in the context of the annual Liszt Festival: an evening with 
the Kossuth Prize holder pianist and conductor Tamás Vásáry with the title ”In the footsteps of Liszt”. We are also expecting for our 
programs the pianist József Bánky, the pianist brothers János and Tamás Kéry and the singers Mariann Váradi and Judit Lantos 
accompanied by the pianist Beáta Barcza as guest musicians. 

Hereby I would like to seize the opportunity to express my thanks to Dr. László Szilágyi – director of the Best Western Pannónia Med 
Hotel in Sopron – who puts the wonderful Európa Chamber of the hotel and the magnificent Bösendorfer piano therei at our disposal free 
of charge for all our events. 

Thank you for your kind attention: Erzsébet Bencsik, Head of the Sopron Branch 

 

ÚJ HANGVERSENYSOROZAÚJ HANGVERSENYSOROZAÚJ HANGVERSENYSOROZAÚJ HANGVERSENYSOROZAÚJ HANGVERSENYSOROZAÚJ HANGVERSENYSOROZAÚJ HANGVERSENYSOROZAÚJ HANGVERSENYSOROZAÚJ HANGVERSENYSOROZAÚJ HANGVERSENYSOROZAÚJ HANGVERSENYSOROZAÚJ HANGVERSENYSOROZATUNK A 2014/2015TUNK A 2014/2015TUNK A 2014/2015TUNK A 2014/2015TUNK A 2014/2015TUNK A 2014/2015TUNK A 2014/2015TUNK A 2014/2015TUNK A 2014/2015TUNK A 2014/2015TUNK A 2014/2015TUNK A 2014/2015------------ÖS ÉVADBANÖS ÉVADBANÖS ÉVADBANÖS ÉVADBANÖS ÉVADBANÖS ÉVADBANÖS ÉVADBANÖS ÉVADBANÖS ÉVADBANÖS ÉVADBANÖS ÉVADBANÖS ÉVADBAN    

Örömmel jelentjük, hogy a Liszt Ferenc Társaság és a Zeneakadémia együttműködése sok év után ismét sokkal szorosabbá válik. Ennek 
egyik látványos jeleként Vigh Andrea rektor asszony javaslatára közös bérletsorozatot indítunk. Az alábbiakban közöljük az egyes 
hangversenyek időpontját és a sorozat tervét, amelyet társaságunk vezetősége állított össze. A részletes műsort és az egyéb tudnivalókat 
következő számunkban fogjuk ismertetni. 
 

TALÁLKOZÁSOK LISZT FERENCCELTALÁLKOZÁSOK LISZT FERENCCELTALÁLKOZÁSOK LISZT FERENCCELTALÁLKOZÁSOK LISZT FERENCCEL    
    

A Liszt Ferenc Társaság és a Zeneakadémia közös koncertsorozata bevezető előadásokkalA Liszt Ferenc Társaság és a Zeneakadémia közös koncertsorozata bevezető előadásokkalA Liszt Ferenc Társaság és a Zeneakadémia közös koncertsorozata bevezető előadásokkalA Liszt Ferenc Társaság és a Zeneakadémia közös koncertsorozata bevezető előadásokkal    

    a Régi Zeneakadémia Liszt Ferenc Kamaratermébena Régi Zeneakadémia Liszt Ferenc Kamaratermébena Régi Zeneakadémia Liszt Ferenc Kamaratermébena Régi Zeneakadémia Liszt Ferenc Kamaratermében    
    

A szünet nélküli, 80-90 perces műsorok, amelyek a sokoldalú Liszt Ferenc zeneszerzői arcát változatos szemszögekből világítják meg, 
szerdai estéken 18.00 órakor kezdődnek. 

 

• 2014. október 1. Liszt vallásos zongoramuzsikája – Lantos István és növendékei, bevezető: Lantos István 

• 2014. november 5. Liszt és a hárfa – Vigh Andrea és növendékei 

• 2014. december 3. Újdonságok Liszt h-moll szonátája körül – Jandó Jenő és növendéke, bevezető: Eckhardt Mária 

• 2015. január 21. Liszt, a kamaramuzsikus – Perényi Eszter, Déri György, Lajkó István és növendékeik, bevezető: Domokos Zsuzsanna 

• 2015. február 18. Liszt, a dal poliglott mestere – Meláth Andrea és növendékei, bevezető: Szabó Ferenc János 

• 2015. március 18. Liszt és a kórusmuzsika – Új Liszt Ferenc Kamarakórus, Erdei Péter, bevezető: Eckhardt Mária 

 

OUR NEW CONCERT SERIOUR NEW CONCERT SERIOUR NEW CONCERT SERIOUR NEW CONCERT SERIOUR NEW CONCERT SERIOUR NEW CONCERT SERIOUR NEW CONCERT SERIOUR NEW CONCERT SERIOUR NEW CONCERT SERIOUR NEW CONCERT SERIOUR NEW CONCERT SERIOUR NEW CONCERT SERIES IN THE 2014/2015 SEASONES IN THE 2014/2015 SEASONES IN THE 2014/2015 SEASONES IN THE 2014/2015 SEASONES IN THE 2014/2015 SEASONES IN THE 2014/2015 SEASONES IN THE 2014/2015 SEASONES IN THE 2014/2015 SEASONES IN THE 2014/2015 SEASONES IN THE 2014/2015 SEASONES IN THE 2014/2015 SEASONES IN THE 2014/2015 SEASON            

We proudly announce that cooperation between the Liszt Ferenc Society and the Music Academy is after several years now again 
becoming closer.  A noteworthy sign of this cooperation is that at the proposal of the Music Academy's Rector Andrea Vigh we are 
launching a joint season ticket. Here we can inform you of the planned dates and programmes of the concerts, organized by the board of 
the Liszt Society. In our forthcoming issue we shall publish the detailed programme and further information.     
    

ENCOUNTERS WITH FERENC LISZTENCOUNTERS WITH FERENC LISZTENCOUNTERS WITH FERENC LISZTENCOUNTERS WITH FERENC LISZT    
    

A joint concert series organized by the Liszt Ferenc Society and the Music Academy with introductory lectures, in the Liszt FA joint concert series organized by the Liszt Ferenc Society and the Music Academy with introductory lectures, in the Liszt FA joint concert series organized by the Liszt Ferenc Society and the Music Academy with introductory lectures, in the Liszt FA joint concert series organized by the Liszt Ferenc Society and the Music Academy with introductory lectures, in the Liszt Fereereereerenc nc nc nc 
Chamber Room of the Old Music AcademyChamber Room of the Old Music AcademyChamber Room of the Old Music AcademyChamber Room of the Old Music Academy    

These programmes last 80-90 minutes and will not have an interval. They start at 6 pm on Wednesdays and are aimed at presenting a 
portrait of the versatile composer Ferenc Liszt from various aspects 

 
• October 1st 2014 The religious piano music of Liszt – István Lantos and his pupils, introduced by: István Lantos 

• November 5th 2014 Liszt and the harpsichord – Andrea Vigh and her pupils 

• December 3rd 2014 New things about Liszt’s Sonata in B minor– Jenő Jandó and his pupils, introduced by: Mária Eckhardt  

• January 21st 2015 Liszt, the chamber musician – Eszter Perényi, György Déri, István Lajkó and their pupils, introduced by: 
Zsuzsanna Domokos 

• February 18th 2015 Liszt, polyglot master of song – Andrea Meláth and her pupils, introduced by: János Ferenc Szabó 

• March 18th 2015 Liszt and choral music – New Liszt Ferenc Chamber Choir, Péter Erdei, introduced by: Mária Eckhardt  
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JEGYZŐKÖNYVJEGYZŐKÖNYVJEGYZŐKÖNYVJEGYZŐKÖNYV    

38.LISZT FERENC NEMZETKÖZI HANGLEMEZ NAGYDÍJ 2O1338.LISZT FERENC NEMZETKÖZI HANGLEMEZ NAGYDÍJ 2O1338.LISZT FERENC NEMZETKÖZI HANGLEMEZ NAGYDÍJ 2O1338.LISZT FERENC NEMZETKÖZI HANGLEMEZ NAGYDÍJ 2O13    
    

Zsűri tanácskozása, 2013 június 21.Zsűri tanácskozása, 2013 június 21.Zsűri tanácskozása, 2013 június 21.Zsűri tanácskozása, 2013 június 21.    
Régi Zeneakadémia Tanácsterem 

 
A    zsüri elnöke Medveczky Ádám és a zsüri tagjai: Papp Márta, Jandó Jenő és Gulyás István a mai napon tanácskozást folytattak a 
beérkezett 6 lemezről és a díjak odaítéléséről: 
A 2013. évi Lemezdíjra beküldött lemezek a következők: 
 
Szokolay Balázs magánkiadású lemeze ’Voices of the Piano’ 
alcím: Balázs Szokolay plays music arranged and composed by Liszt 
Constantino Catena zongoralemeze, Camerata Tokyo/Japán kiadásában 
Liszt – Venezia e Napoli címmel 
Nicolas Horvath lemeze Hortus/Franciao. kiadásában 
Franz Liszt – Christus;- zongoraátirat  
Trino Zurita /cselló és Antonio Simón/Zongora lemeze a Columna Música spanyol kiadó gondozásában: Liszt complete cello and piano 
works címmel 
Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok, Rohmann Imre, Fejérvári Zoltán és Schöck Atala előadásában Liszt bicentenáriumi albuma a 
Hungaroton kiadásában 
’Stories from ’a Book of Liszts’ Liszt könyv és 3 CD, amelyen Balázs János zongora-előadása illusztrálja a felolvasásokat. 
 

A zsűri a pályázott lemezekről az alábbi döntést hozta: 
A zsűri Nagydíjjal jutalmazzaA zsűri Nagydíjjal jutalmazzaA zsűri Nagydíjjal jutalmazzaA zsűri Nagydíjjal jutalmazza    
A Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok, Rohmann Imre, Fejérvári Zoltán és Schöck Atala előadásában Liszt bicentenáriumi albumát, 
amelyet a Hungaroton kiadásában jelentetett meg. 
Indokolás: 
„Nagyszerű felvétel, úgy a műsorösszeállítás, mind a megoldás kiváló. Itt nemcsak a ’ritkán hallott érdekesség’ a pozitívum. Külön 
kiemelendő a két zongoraverseny virtuóz szólóprodukciója és a V. magyar rapszódia nagyszerű zenekari hangzása.” „Rohmann Imre több 
szerepben is jeleskedik: mint a nagyszerű Weiner-Sz-sz kamarazenekar dirigense, mint a De profundis fiatalkori zongoraverseny szólistája 
és rekonstrukciójának készítője. A CD két fiatal szólistája is kiemelkedő. 
 
Elismerő oklevéllel jutalmazzaElismerő oklevéllel jutalmazzaElismerő oklevéllel jutalmazzaElismerő oklevéllel jutalmazza    
Szokolay Balázs magánkiadású lemezét ’Voices of the Piano’ címmel 
Indokolás: 
„A költői tartalom hű megszólaltatása hat át a lemezen. Szokolay Balázs remek pianisztikus adottságai révén jól érvényesülnek.”    
    
Medveczky Ádám zsűrielnök s.k. 
Papp Márta s.k.                                                                   Gulyás István s.k. 
        Jandó Jenő s.k.  
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MINUTESMINUTESMINUTESMINUTES    

387387387387thththth    LISZT FERENC INTERNATIONAL GRAND PRIX DU DISQUE 2O13LISZT FERENC INTERNATIONAL GRAND PRIX DU DISQUE 2O13LISZT FERENC INTERNATIONAL GRAND PRIX DU DISQUE 2O13LISZT FERENC INTERNATIONAL GRAND PRIX DU DISQUE 2O13    
    

The chairman of the jury, Ádám Medveczky and members Márta Papp, Jenő Jandó 
and István Gulyás have held a conference today about the 6 submitted discs and about the prizes to be awarded: 
 
Szokolay Balázs private edition ’Voices of the Piano’ 
”Balázs Szokolay plays music arranged and composed by Liszt” 
Constantino Catena solo piano CD in edition of Camerata Tokyo/Japan  
Liszt – Venezia e Napoli  
Nicolas Horvath solo piano in edition of Hortus/France  
Franz Liszt – Christus  
Trino Zurita /cello and Antonio Simón/piano in edition  of Columna Música Espana  
”Liszt complete cello and piano works ” 
Weiner-Szász Chamber Symphony, Imre Rohmann/Piano, Zoltán Fejérvári/piano, Atala Schöck/mezzo soprano: Liszt Bicentenary 
Album*2011 in edition of Hungaroton  
John Spurling: ’Stories from ’a Book of Liszts’: book and 3 CD, Read by Jonathan Keeble and Jilly Bond, János Balázs plays piano, recorded 
in London and at the Palace of Arts – Budapest 

and have taken the following decisions 
 
The Grand Prix du Disque has been awarded to:The Grand Prix du Disque has been awarded to:The Grand Prix du Disque has been awarded to:The Grand Prix du Disque has been awarded to:    
Weiner-Szász Chamber Symphony, Imre Rohmann/Piano, Zoltán Fejérvári/piano, Atala Schöck/mezzo soprano: Liszt Bicentenary 
Album*2011 in edition of Hungaroton  
Motivation: Motivation: Motivation: Motivation: An excellent rendition both programme and artistical realization, not pure the attraction of rarities. Remarkable are the solos 
of both piano concerts as well as excellent harmony of orchestra at 5. Hungarian Rhapsodie. Imre Rohmann excel in more roles: as 
conductor of the Weiner-Szász Chamber Symphony, as soloist and reconstructor of De Profundis piano concert composed by young Liszt. 
Both young soloists are also excellent. 
 
A certificate of honours has been awarded to:A certificate of honours has been awarded to:A certificate of honours has been awarded to:A certificate of honours has been awarded to:    
Szokolay Balázs private edition ’Voices of the Piano’ 
”Balázs Szokolay plays music arranged and composed by Liszt” 
Motivation: Motivation: Motivation: Motivation: Balázs Szokolay’s     masterful makings of pianist excel; the true rendition of poetic sense sounds through his music. 
 
Ádám Medveczky   president of Jury 
Márta Papp member 
Prof. Jenő Jandó member 
István Gulyás member 
 
Budapest, 21st June 2013 
Old Music Academy, Conferenec Room 
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KÖSZÖNET / KÖSZÖNET / KÖSZÖNET / KÖSZÖNET / KÖSZÖNET / KÖSZÖNET / KÖSZÖNET / KÖSZÖNET / KÖSZÖNET / KÖSZÖNET / KÖSZÖNET / KÖSZÖNET / THANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKS            

            
Köszönet a pártoló tagoknak, akik 2014-ben a tagdíj minimum háromszorosával támogatták törekvéseinket. 

Thanks to our supporting members who sponsored our efforts with at least threefold of the minimum membership fee in 2014. 
    

Budapesti tagozat:  
Papné Halász Teréz, Baróti István, Béky Zoltán, Eckhardt Mária, Fedineczné Vittay Katalin, Klinkóné Vígh Emese, László Margit, Roska 
Tamásné, Tóth Imre, Kiss Ferencné, Tardy László, Bolya Istvánné, Bősze Zoltánné, Hamburger Klára, Haulis Ildikó, Jandó Jenő, Mecseky 

Angela, Kolozs Vendel, Neményi Györgyné, Somfai Rózsa, Vígh Józsefné  
 

Pécsi tagozat: dr. Hasznos Árpádné  
Soporni tagozat: Walter Rezső 

Külföld/Abroad:  dr. Klaus Leimenstoll, Ria Plum (Germany), Eleni Panagiotopoulou (Greece) 
 

* * * 
Liszt Ferenc Társaság / Liszt Ferenc Társaság / Liszt Ferenc Társaság / Liszt Ferenc Társaság / Hungarian Liszt SocietyHungarian Liszt SocietyHungarian Liszt SocietyHungarian Liszt Society    

H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. ▪ Phone/Fax: (36-1) 342 1573 ▪ Bank: 11706016-20441966 
E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com ▪ Website: http://www.lisztsociety.hu 

 
 

Elnök/PresidentElnök/PresidentElnök/PresidentElnök/President:  Király Csaba  a Bartók Emlékház igazgatója / director of Béla Bartók’s Memorial House 
Tiszteletbeli elnök/President EmeritusTiszteletbeli elnök/President EmeritusTiszteletbeli elnök/President EmeritusTiszteletbeli elnök/President Emeritus: Lantos István 

Társelnök/CoTárselnök/CoTárselnök/CoTárselnök/Co----PresidentPresidentPresidentPresident: Eckhardt Mária  a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont ny. igazgatója  
/ ret. Director of Liszt Memorial Museum and Research Centre 

Társelnök/CoTárselnök/CoTárselnök/CoTárselnök/Co----PresidentPresidentPresidentPresident: Bánky József a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának ny. tanára  
/ ret. Prof. of University of Pécs Faculty of Music 

Főtitkár/SecretaryFőtitkár/SecretaryFőtitkár/SecretaryFőtitkár/Secretary: Rozsnyay Judit 
 

Tagozatvezetők/Board of SectionsTagozatvezetők/Board of SectionsTagozatvezetők/Board of SectionsTagozatvezetők/Board of Sections    
Pécs Pécs Pécs Pécs - Ildikó Pogány pianist, teacher  House of Arts and Literature - 7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8. 

Sopron Sopron Sopron Sopron – Erzsébet Bencsik pianist, music teacher - 9400 Sopron Füredi sétány 11. 
Szeged Szeged Szeged Szeged – Prof. Ferenc Kerek pianist Music Faculty of Szeged University - 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. 

Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd – Ms. Gáborné  Somlai Franz Liszt Art School - 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. 
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