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Kiállítás a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban 2018. május 11. – 2019. május 4. 

(Peternák Anna) 

 

Kurátorok: Peternák Anna, Fedoszov Júlia, Bokor Lilla 

Installálás: Bősze Tímea 

A kutatásban és egyéb előkészítő munkálatokban közreműködtek a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont munkatársai: 

Dr. Domokos Zsuzsanna igazgató,  

Török Miklós, Avar Katalin, Keszler Patrícia, Halász Krisztina, Watzatka Ágnes, Spischak Dávid, Szlávik Dóra 

 

Kölcsönző intézmények: 

Bélyegmúzeum 
Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum 
Deutsche Nationalbibliothek 
LFZE Kutatókönyvtár 
OSZK Kézirattár 
 

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum 2018. május 11-én nyílt időszaki kiállítása a zeneszerző budapesti kottagyűjteményéből mutat be válogatást, 

elsősorban címlapokat; nem túlzás azt állítani, hogy a legszebbeket. A legszebb címlapokat azonban többnyire nem a legszínvonalasabb, 

legjelentősebb zeneművek kottái kapták. Természetesen vannak kivételek, jelentek meg gazdagon illusztrált címlappal Liszt-művek is, 

elég, ha csak A bölcsőtől a sírig vagy a Szent Erzsébet legendája kottájára gondolunk, de nem ez tekinthető jellemzőnek. Sokkal inkább a 

korabeli „könnyűzene”, nóták, csárdások, egyéb tánczenék kottái jelentek meg ilyen dekoratív címlapokkal, továbbá sok esetben tudatos 

kiadói reklámfogás volt egy-egy ismeretlenebb szerző kompozícióját ily módon népszerűsíteni.  

Liszt nagy mennyiségben kapta ajándékba a különböző minőségű és stílusú kottákat, kiadóktól, ismerősöktől, ismeretlenektől egyaránt. 

Tudjuk, hogy ezeknek a küldeményeknek a mester nem mindig kifejezetten örült. A Neue Zeitschrift für Musik 1882. november 10-i és 

1884. október 31-i számaiban nyílt leveleket jelentetett meg, amelyekben kijelenti, hogy nem szeretne így kéretlenül több kottát, 

kéziratot kapni, hiszen rengeteg idejét elveszi azok átnézése, véleményezése. Liszt ugyanis igen lelkiismeretesen mindenkinek igyekezett 

válaszolni, segíteni a nála jóval szerényebb képességekkel rendelkező zeneszerzőknek. Sokan éppen azért küldtek neki kottákat, hogy 

cserébe pár sort kapjanak tőle, amelyet aztán büszkén lobogtathatnak, s karrierjük építéséhez is felhasználhatnak. A Liszt-hagyaték 

komoly része ilyen kéretlenül beküldött kottákból áll, amelyek közül most néhány – a kottaillusztráció esztétikai érdemei miatt – 

lehetőséget kapott a szereplésre, sok más egyéb kotta mellett, amelyet Liszt valóban fontosnak tartott és szívesen tanulmányozott. A 

kiállításon csak Liszt kortársaival foglalkoztunk. 

A rendezésben elsősorban vizuális szempontok játszottak szerepet. Minden hagyatéki kotta címlapját átnéztük, a legszebbeket 

kiválogattuk, a rajtuk szereplő képi motívumok témái szerint csoportosítottuk. A tárlókba ez alapján rendeztük el a címlapokat, így az első 

emeleti kiállítótér tárlóiban virágok, madarak, ornamentikus díszítések, portrék (női portré, zeneszerző portréja, uralkodói portré), 

magyar tájképek és zsánerjelenetek, városok és egyéb tájak, illetve zászlók szerepelnek díszítőelemként. A földszinti tárlókban egzotikus 

jelenetekkel, puttókkal, gyermekekkel és angyalokkal, hangszerekkel és mesebeli, fiktív hősökkel lehet találkozni. A tárlószövegek egy-

egy kottáról, annak illusztrációjáról, a zeneszerzőről, Liszttel való kapcsolatáról mesélnek. 

A kottaillusztráció amellett, hogy felhívja a figyelmet a kottára és könnyebben eladhatóvá teszi, általában el is mesél valamit magáról a 

kompozícióról: láthatóvá tesz valamilyen, a mű stílusához, karakteréhez, témájához szorosan kapcsolódó motívumot. Ez utalhat a zenemű 

hangszerelésére, szakrális, világi vagy nemzeti jellegére, a zeneszerző személyére és számtalan egyéb részletre, amiből kiderül, milyen 

kompozícióról van szó. A címlapokon szereplő motívumok fajtái nem annyira szerteágazóak és sokrétűek, hogy ne lehetne őket bizonyos 

logikai rend szerint csoportosítani; sőt, a Liszt-hagyatékot ilyen szemmel végignézve szépen kirajzolódnak a 19. század második felének 

kedvelt témái. A válogatás ezáltal nemcsak a konkrét gyűjteményről és Lisztről, de általánosságban az illusztrálásról, mint korabeli 

alkalmazott művészeti ágról és annak motívumkészletéről is elárul valamit. A címlapok nagy része szignálatlan, így az illusztrátorok ritkán 

ismertek és ritkán elsőrangú művészek; sokkal jellemzőbb, hogy többé-kevésbé ügyes mesterek illusztrációi jelennek meg kottacímlapon. 

A kevés üdítő kivétel közé tartozik a kiállításon szereplő Hubay-kotta (18 eredeti magyar dal Petőfi Sándor költeményére), melyet 16 

kiemelkedően jó korabeli magyar képzőművész grafikái díszítenek (pl. Lotz Károly, Feszty Árpád, Zichy Mihály, Munkácsy Mihály). 

A kiállítás felépítése nem kronologikus, így a megtekintést tetszés szerint lehet az 1. emeleten vagy a földszinten, bármelyik tárlóval 

kezdeni. A kottaillusztrációk mellett más alkalmazott művészeti alkotások, bélyegek (Bélyegmúzeum) és iparművészeti tárgyak (Budapesti 

Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum) színesítik a tárlókat, amelyeken a címlapokkal párhuzamba állítható motívumok, témák jelennek 

meg. A kiállítás 2019. május 4-éig látogatható.  
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Exhibition at the Liszt Ferenc Memorial Museum,  

May 11th 2018 – May 6th 2019 

(Anna Peternák) 
  

Curators: Anna Peternák, Júlia Fedoszov, Lilla Bokor 
Installation: Tímea Bősze 

Members of the staff at the Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre,  
who participated in the research and other preparatory work:  

Museum Director Dr. Zsuzsanna Domokos, Miklós Török, Katalin Avar, Patrícia Keszler, Krisztina Halász, Ágnes Watzatka, Dávid 
Spischak, Dóra Szlávik 
 

Lending institutions: 
Stamp Museum 
Budapest History Museum – Kiscelli Museum 
Deutsche Nationalbibliothek 
LFZE Research Library 
OSZK Manuscript Collection 
 

The temporary exhibition of the Liszt Ferenc Memorial Museum, opened on May 11th 2018, presents a selection from the composer's 
collection of sheet music preserved in Budapest, mainly the cover pages; and it is no exaggeration to claim that they are the most beautiful 
ones. However, the most beautiful covers are usually not part of the sheet music of the most important and most outstanding musical 
compositions. There are, of course, exceptions, and we know of a couple of Liszt compositions also that were published with richly 
illustrated cover pages, just think of the The legend of St Elizabeth and From the Cradle to the Grave, but these should not be considered 
as typical. It was much more characteristic of the sheet music of contemporary "popular music", songs, czardases and other dance music, 
which often came out with such decorative covers, and in many cases it was a deliberate marketing tool used by the publishers to promote 
in this way certain compositions by less known musicians. 

Liszt received as a gift a large amount of music sheet of very varying quality and style from publishers, independently of whether he knew 
them or not. We also know that the Master was not always very pleased with this. He even published open letters in the November 10th 
1882 and October 21st 1884 issues of Neue Zeitschrift für Musik, declaring that he did not wish to receive any more manuscripts and sheet 
music in such an uninvited manner, as it took a lot of his precious time to review and comment on them. It is well known that Liszt 
always tried to respond accurately to every request and help composers with much less talent then himself. Many of them sent him sheet 
music exactly for that reason: just to receive a short letter in return, which they could then proudly boast of and use for building their 
careers. A large part of the Liszt estate consists of such scores sent to him unasked, and now some of them, due to the aesthetic merit of 
their illustrations, have been given the opportunity to reach the public – along with several other scores that Liszt really considered 
important and willingly studied. We only considered Liszt's contemporaries for this exhibition. 

In the selection and installation process visual considerations played a primary role. We have reviewed the cover pages of each sheet 
music item in the inheritance, selected the most beautiful ones and sorted them according to the themes of the visual motifs on them. 
Then we arranged them in the display cases according to this sorting, so the cases in the first floor exhibition room present cover pages 
with motifs of flowers, birds, ornamental decorations, portraits (further sorted as portraits of women, composers, monarchs), Hungarian 
landscapes and genres, cities and other landscapes and banners. The showcases on the ground floor present exotic scenes, cherubs, 
children and angels, instruments, as well as fairy tale and fictional heroes. The accompanying texts by the cases tell the stories of the 
particular score, the illustrations, the composer and his/her connection with Liszt. 

In addition to drawing attention to the sheet music and making it easier to sell, the illustration usually tells us something about the 
composition itself as well, displaying some of the motifs closely related to the style, character or theme of the work. This may refer to the 
arrangement of the composition, its sacred, secular or national character, the composer's personality and many other details, which 
reveals the composition in some way. The types of motifs on the cover pages are not so wide-ranging and manifold that they could not be 
sorted according to a certain logical order; in fact, viewing the Liszt heritage from this point of view, we obtain a nice picture of the most 
popular themes in the second half of the nineteenth century. Therefore the selection reveals something not only about the actual 
collection and Liszt, but generally about illustration as well as a contemporary applied art tool, and the set of motifs it used. Most of the 
cover pages are unsigned, so the illustrators are rarely known and actually they are rarely premium artists; it is much more typical that the 
sheet music illustrations are by more or less skilled average masters. Among the few exceptions in the exhibition is the Hubay-score (18 
original Hungarian songs for Sándor Petőfi’s poems), which is decorated with illustrations by 16 outstanding contemporary Hungarian 
artists (e.g. Károly Lotz, Árpád Feszty, Mihály Zichy, Mihály Munkácsy). 

The structure of the exhibition is not chronological, so the visitors can start their tour at their own will, either on the 1st floor or on the 
ground floor, with any of the exhibition cases. In addition to the sheet music illustrations, other applied works of art, such as stamps 
(Stamp Museum) and artifact objects (Budapest History Museum – Kiscelli Museum) – with motifs and themes that are parallel to the 
illustrations of the particular cover pages – make the exhibition even more colourful. The temporary exhibition will be open until May 4th 
2019. 
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Örömmel értesítjük kedves olvasóinkat, hogy Király Csabát, 
társaságunk elnökét tizenhat év pécsi egyetemi pedagógiai 

tevékenysége elismeréseként a Pécsi Tudományegyetem egyetemi 

tanárrá nevezte ki. Az esemény megünneplésére a Pécsi Nemzeti 

Színházban került sor. A kinevezést a Pesti Vígadóban november 

30-án vette át Áder János Magyarország köztársasági elnöke 

megbízásából Dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkártól.  

 

 

Kinevezéséhez szívből gratulálunk!  

Király Csaba felsőfokú orgona-zongora tanulmányait a Budapesti 

Liszt Ferenc Zeneakadémián végezte 1989., ill. 1990-ben. Mesterei 

Apagyi Mária, Halmágyi Katalin, Kocsis Zoltán és Falvai Sándor 

zongoraművészek, valamint Lantos István és Gergely Ferenc 

orgonaművész voltak. Zenei pályája során hét magyar és két 

nemzetközi zongoraversenyen nyert első díjat (Cagliari 1996, New 

Orleans 1997). Akadémista éveitől kezdve rendszeresen ad 

zongora- és orgonahangversenyeket, koncertsorozatokat. Nagy 

sikerrel lépett fel Európa szinte valamennyi országában, az 

Egyesült Államokban, Kanadában, Dél-Koreában, Japánban, 

Kínában, Egyiptomban, Indiában és Törökországban. 

Hangversenyein megkülönböztetett szerepet játszik a nagy 

szimfonikus orgonaátiratok, a kortárszenei alkotások bemutatása is, 

valamint az improvizáció. Orgonaátiratokat készít nagyzenekari és 

oratorikus művekből. Előadóművészi tevékenységéért 2003-ban 

Liszt Ferenc díjjal tüntették ki. 2005-ben a Liszt Ferenc Társaság 

főtitkárává, 2013-tól pedig a társaság elnökévé választották. 

Pedagógusi pályája a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetemen kezdődött, ahol több évig tanított zongora szakon 

Lantos István tanársegédjeként. Dél-Koreában egy évig tanított 

orgonatanárként. Világszerte tart mesterkurzusokat. Három éven 

át volt a budapesti Bartók Béla Emlékház igazgatója. 2002 óta 

tanszékvezetőként tanít a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar  

zongora- és orgona szakán. 

We gladly inform our readers, that the president of our Society 

Csaba Király, as an appreciation of sexteen years of his pedagogical 

university activity in Pécs, has been promoted to professor of the 

Faculty of Music at the University of Pécs. The ceremony took 

placed in the National Theatre of Pécs. The certificate of 

assignment was handed over by Dr. József Bódis, the State 

Secretary for Education, commissioned by the president of the 

Republic of Hungary, János Áder, on 30th November at the Pest 

Vígadó.  

Congratulations to his promotion!  

Csaba Király graduated from the Ferenc Liszt Academy of Music, 

Budapest in 1989 (organ), and in 1990 (piano). His professors were  

Mária Apagyi, Katalin Halmágyi, Zoltán Kocsis and Sándor Falvai 

(piano), István Lantos and Ferenc Gergely (organ). During his 

musical carrier he won first prize in seven Hungarian and two 

international piano competitions (Cagliari 1996, New Orleans 

1997). Since his student years he has given concerts regularly both 

as a pianist and an organist. He has had concert engagements in 

nearly all the European countries, and has won much success in 

the United States, Canada, South Korea, Japan, China, Egypt, India 

and Turkey. The latest modern compositions, huge symphonic 

organ transcriptions and the improvisation play a prominent role 

in his concert programmes. He has made a significant number of 

organ transcriptions of great orchestral and choral works. In 2003 

he was awarded a Liszt Ferenc prize for his artistic activities. In 

2005 he became the secretary of the Ferenc Liszt Society, in 2013 

he has been elected president of the Society. His pedagogical 

carrier started at the Franz Liszt Academy of Music in Budapest, 

where he taught piano several years, as assistant professor with 

István Lantos. He was a guest organ teacher at the Taegu-Hyosung 

University in South Korea. He has given international master 

classes worldwide. He served three years as the director of the Béla 

Bartók Memorial House in Budapest. Since 2002 he has been 

teaching piano and organ, as the head of the Piano and Organ 

Department of the Faculty of Musical and Visual Art, at the 

University of Pécs. 
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(Rozsnyay Judit) 

 

Előző számunkban koncertjeink sorában beszámoltunk az Aggházy Károly (1855-1918) emlékének szentelt műsorról és a zongoraművész, 

zeneszerző és zenepedagógus munkásságáról. 

Időközben megjelent – az unoka, Herpy Miklós és a család, valamint Gombos László zenetörténész jóvoltából – egy igényes és rendkívül 

érdekes könyv Aggházy Károlyról Bónis Ferenc, Herpy Miklós és Gombos László előszavával, a Rózsavölgyi Kiadó gondozásában. A kötet 

megismerteti az olvasót Aggházy életével, Liszt Ferenchez és a Zeneakadémiához fűződő kapcsolatával, számtalan, a család birtokában 

lévő dokumentum, fénykép megjelenítésével is. A könyv tartalmazza Aggházy szerzeményeinek jegyzékét: ebből értesülhet az érdeklődő 

olvasó arról, milyen sokszínű és termékeny zeneszerző volt. 

2018. október 7-én, halálának 100. évfordulóján került sor a művész megújított és immár védett sírjának ünnepélyes avatására a Fiumei úti 

temetőben. A síron Liszt Ferenc üzenete olvasható:”…seine Hände und sein Kopf vortrefflich musikalisch beschaffen sind. […kezei és feje 

csodálatos muzikalitással vannak megáldva.] A gyönyörű őszi napsütésben Bónis Ferenc emlékezett meg Aggházy munkásságáról, majd 

Kriza János unitárius lelkész áldotta meg a sírt és méltatta a művésznek a zenéhez, mint örök erőforráshoz való kötődését. 

Ugyanezen napon a Magyar Rádió Márványtermében csendült fel Aggházy műveiből egy színes csokor: dalok, két- és négykezes 

zongoradarabok, kórusmű fiatal művészek tolmácsolásában. Köszönet az Aggházy-leszármazottaknak azért, hogy halálának 100. 

évfordulóján ismét előtérbe került ez a már-már feledésbe merült Liszt-tanítvány. 

Bónis Ferenc szavait idézzük: 

„Feltámasztható-e az elfeledett életmű? Nem tudhatjuk, bár ilyenre több példa is esett már a zene történetében. Kívánom, hogy e remélt 

resurrectionak csak első fejezete legyen a mostani sírkőavatás. Mert az bizton állíthatjuk: Aggházy Károly diadalainak és szenvedéseinek 

krónikája méltó rá, hogy megismerésével teljesebbé váljon a magyar zene története.” 

Herpy Miklós, Aggházy unokája a sírnál 

Miklós Herpy, Aggházy’s granchild at the tomb 

Bónis Ferenc beszéde 

Speech by Ferenc Bónis 
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(Judit Rozsnyay) 

 

In our previous issue, among the reviews of our events, we published a report about the concert dedicated to the memory of Károly 

Aggházy (1855-1918) and about the oeuvre of the pianist, composer and music teacher. 

In the meanwhile – thanks to his grandchild, Miklós Herpy and the family, and the music historian László Gombos – the Rózsavölgyi 
Publishing House has published an ambitious and exceptionally interesting book about Károly Aggházy, with a preface written by Ferenc 

Bónis, Miklós Herpy and László Gombos. The book introduces the reader to Aggházy's life, his connection with Ferenc Liszt and the 

Music Academy, also featuring numerous documents and photographs in the possession of the family. The book includes a list of 

Aggházy's compositions, which will let the interested reader learn about what a diverse and productive composer he was. 

On October 7th 2018, on the 100th anniversary of his death, there was a solemn inauguration ceremony of the renewed and now protected 

tomb of the musician, held in the cemetery at Fiumei Road. The message by Ferenc Liszt reads on the grave: "... seine Hände und Sein 

Kopf vortrefflich musikalisch beschaffen sind. [... his hands and his head are blessed with admirable musicality.] In the beautiful autumn 

sunshine, Ferenc Bónis recalled Aggházy's oeuvre, followed by the Unitarian pastor János Kriza, who blessed the grave and praised the 

composer’s attachment to music as an eternal resource. 

On the same day, in the Marble Chamber of the Hungarian Radio, a colourful concert of Aggházy’s compositions was presented to the 

audience: songs, piano works for two and for four hands, and a choral composition interpreted by young musicians. We owe thanks to the 

Aggházy descendants that this Liszt-pupil, who had been almost forgotten, has come to the fore again on the 100th anniversary of his 

death. 

We quote the words of Ferenc Bónis: 

"Can the forgotten oeuvre be raised from the dead 

again? We do not know, although there have been 

several examples of such a thing in music history. 

My desire is that the present inauguration of the 

tombstone should only be the first chapter of this 

hoped-for resurrectio. Because we can say for sure: 

the chronicle of the triumphs and sufferings of 

Károly Aggházy is worthy of becoming known to 

make the story of Hungarian music more complete. 

" 

 

Liszt-levélidézet hasonmása a sírkövön 

Excerpt from Liszt’s letter on the tombstone 
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Az Aggházy-könyv borítója / Jacket of the Aggházy monograph 

Liszt levele Aggházyhoz, 1879. február 14. (Liszt Múzeum) 

Liszt’s letter to Aggházy, 14 February, 1879 (Liszt Museum) 

Az ifjú Aggházy Károly és Hubay Jenő Párizsban 

The young Károly Aggházy and Jenő Hubay in Paris 
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(Rozsnyay Judit)  

  

A 2018-as 8. Esztergomi Liszt Hétre az előkészületek idején nagyszabású műsort álmodott meg a kuratórium, ámde ezek a tervek az idő 

előrehaladtával egyre inkább szétfoszlani látszottak, és ennek oka nem a művészek hajlandóságának hiánya volt, hanem a pénzé. 

Májusban már-már úgy tűnt, hogy annak ellenére, hogy például Esztergom városa lelkesen és örömmel támogatta a tervünket, a 8 napról 6 

napra redukált Liszt Hét sem valósulhat meg, amikor váratlanul megérkezett a segítség Áder János köztársasági elnök úr támogatása 

formájában. Ezzel megkezdődhetett a „roham”, hogy a Liszt Hét (augusztus 26-31) minden eleme és feltétele rendben legyen a 

rendelkezésre álló rövid időben. 

Előző számunkban közzétettük a 8. Liszt Hét műsorát, most ezekről a hangversenyekről adunk rövid beszámolót olvasóinknak. 

A Liszt Hét első műsorszámaként az Ad nos, ad salutarem undam csendült fel Kováts Péter, az Esztergomi Bazilika karnagya és orgonistája 

előadásában, hogy ennek a nagyszabású műnek az igen egyéni, kissé túlzott hangerejű megszólaltatásával kezdetét vehesse a 

koncertsorozat. 

Hagyomány szerint a nyitó- és záró koncerten Liszt egy-egy miséje hangzott el a Bazilikában. Idén a Liszt Héten oroszlánrészt vállaltak az 

esztergomi művészek: az augusztus 26-i nyitó hangversenyen a Magyar koronázási mise az esztergomi Balassa Bálint Vegyeskar és a 

Bazilika kórusa közreműködésével, részben helyi szólistákkal szólalt meg, ezúttal azonban nem zenekarral, hanem Király Csaba Liszt-díjas 

zongora- és orgonaművész orgonaátiratában és előadásában, vezényelt Reményi László. Az Esztergomi misét (augusztus 31-én, a Bazilika 

felszentelésének 162. évfordulóján) Reményi József vezényelte, aki első alkalommal vett részt a Liszt Hét zenei eseményein. 

Közreműködött az Esztergomi Szimfonikus Zenekar, a Balassa Bálint Vegyeskar, a Bazilika kórusa (az Esztergomi Misében az Országos 

Széchényi Könyvtár Énekkarával kiegészülve), a szólisták Daróczi Gabriella, Dezső Sára (Koronázási Mise), Miks Adienn, Heim Mercedes  

(Esztergomi Mise), Pálmai Árpád és Lettner Zsolt (mindkét misében) voltak. Mindkét karmester az Esztergomi Zeneiskola alapító 

igazgatójának, egyszersmind az Esztergomi Szimfonikusok nyugállományú karnagyának, Reményi Károlynak a gyermeke. A közönség 

mindkét alkalommal csaknem teljesen megtöltötte a templomot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Koronázási Mise előadása után / After the performance of the Hungarian Coronation Mass 

Lettner Zsolt, Pálmai Árpád,  Reményi László, Dezső Sára, Daróczi Gabriella, Király Csaba 



- 11 - 

 

Augusztus 27-én ugyancsak a Bazilikában vendégművészeket hallhattunk: Ács József Németországban élő zongora- és orgonaművész, 

karmester adott hangversenyt felesége, Palatinus Violetta kitűnő szoprán énekesnő közreműködésével. A művész – Liszt Ferenc Hozsanna 

című orgonaműve kivételével – saját orgonaátiratait adta elő. Műsoron Händel, Mosonyi Mihály, Richard Wagner és főként Liszt 

szerzeményei szerepeltek, amelyek orgonaátiratban különleges hangzásvilágot képviseltek. Emlékezetes marad a rendkívül ritkán hallható 

Liszt-mű, a Jeanne d’Arc au bûcher (Jeanne d’Arc a máglyán) drámai jelenet énekhangra és orgonára, valamint Mosonyi Mihály Ave 
Maria-ja, szintén ének-orgona előadásban. Mély hatást gyakoroltak a közönségre Liszt Ferenc időskori zongoradarabjainak orgonaátiratai 

(Szürke felhők, Balcsillagzat), Wagner Tannhäuser c. operájából a „Csarnok-ária”, és a koncert záró műsorszámaként Liszt Ferenc 

Hozsannája.  

Augusztus 28-án a kiadott műsortól eltérően – sajnálatos betegség miatt – Chopin e-moll zongoraversenyének kamaraváltozata helyett 

Konyicska Renáta egész estét betöltő szóló zongorakoncertet adott: műsorán Beethoven Pathétique szonátája, Schumann Kinderszenen 
(Gyermekjelenetek) sorozata és Liszt f- moll transzcendens etűdje után Schubert Ständchenjének Liszt-átirata, és végezetül Schubert 

csodálatos B-dúr szonátája szerepelt. Konyicska Renáta már 10 évvel ezelőtt, szinte gyermekként is fellépett a Liszt Héten Esztergomban, 

és azóta is állandó közreműködője a Liszt-rendezvényeknek. Így nyomon lehetett követni művészi fejlődését. Játéka ezúttal kissé 

visszafogottabb, fátyolosabb volt, mint amit tőle megszoktunk. A Szent Adalbert Központ konferencia terme zsúfolásig megtelt az 

esztergomi lakos Konyicska Renáta rajongóival, akik büszkeséggel tekintettek városuk ígéretes és folytonosan fejlődő művészére. A 

hatalmas műsor végén – ami a művészi megvalósításon túl nem kis állóképességet is bizonyított – a művésznőnek még ráadásra is futotta 

az erejéből a közönség nagy örömére. 
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Palatinus Violetta Ács József 

Konyicska Renáta 



- 12 - 

 

Liszt magyar szemmel – XXXIII. szám – 2018. október  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 33 – October 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A negyedik estén, augusztus 29-én, szerdán Nicholas Clapton 

kontratenor, ének-professzor nemzetközi dalkurzusának záró 

hangversenyére került sor. Az egyhetes mesterkurzusra Angliából, 

Cseh- és Lengyelországból, Japánból érkeztek a növendékek, és 

volt köztük két magyar jövendőbeli énekművész is. Sajnos, a 

kurzus férfi résztvevői nem tudtak a kurzus végéig Esztergomban 

maradni, így a záró koncerten kissé ’egysíkú’ volt az előadás, 

amennyiben csupa hölgy, főként szoprán énekes lépett fel. 

Nicholas Clapton már több alkalommal is remekelt tanítványaival 

Esztergomban, s ez a fentiek ellenére most így volt: Mozarttól és 

Purcelltől kezdve, Hugo Wolf, Liszt Ferenc, Bedřich Smetana, 

Giacomo Puccini művein át, Vaughan Williams, Peter Warlock és 

Roger Quilter dalaiig igen sokszínű műsorban hallhattuk az 

énekeseket. Különösen figyelemre méltó volt a cseh Zuzana 

Kohoutová (Az eladott menyasszony) és Havar-Ferenczy Anna 

(Tosca) énekhangja, igen jó technikája és előadása. 

 

Nicholas Clapton, amint azt már tőle megszokhattuk, egyre tökéletesebb magyarsággal beszélt az egyes dalokról, költeményekről, majd 

adta elő azokat, rendkívüli érzékenységgel és énektechnikával. 

Külön meg kell említenünk Gyökér Gabriellát, aki a kurzus és a záró koncert zongoristája volt. Gyökér Gabriella hihetetlenül magas 

színvonalon tudja ezt a „szakmát”, mélyen muzikális zongorajátéka a legkülönfélébb zeneművek zongorakíséretében szervesen épült az 

elhangzott művek előadásába. 

Augusztus 30-án, csütörtökön került sor a Ferences templomban a Budapest Hegyvidék Kamarazenekar Akadémia vonós 

kamaraegyüttesének és az Országos Széchényi Könyvtár Kórusának koncertjére, amelyen bemutatót is hallhattunk: Gémesi Géza Liszt 

Ferenc Via Crucisának (a Keresztút 14 állomása) eredetileg orgonára vagy zongorára írt hangszerszólamát vonós kamaraegyüttesre írta át. 

A mű vonós szólistákkal (2 hegedű, 1 brácsa, 4 gordonka, 1 bőgő) való megszólaltatása, különleges hangzása rendkívül elmélyült és a lélek 

mélységeit megérintő hatást váltott ki. Ez az előadás egyik felejthetetlen pillanata marad a Liszt Hetek történetének. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a 10 éves múltra visszatekintő Liszt Hét 2018-ban siker volt. Esztergom városa, a környék lakói – 

beleértve a határon túli településeket is – nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel látogatták naponta a koncerteket, és többen is kifejezték 

kívánságukat a folytatásra. Bízzunk benne, hogy a körülmények két év múlva is lehetővé teszik a következő Liszt Hetet. 

Nicholas Clapton nemzetközi dalkurzusának résztvevői a koncerten 

Participants of the international singing course by Nicolas Clepton at the concert 

Gyökér Gabriella 
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Gémesi Géza 

Miks Adrienn, Heim Mercedes, Pálmai Árpád, Lettner Zsolt 

Esztergomi Szimfonikus Zenekar, Balassa Bálint Vegyeskar, a Bazilika kórusa, az Országos Széchényi Könyvtár 
Énekkara, szólisták: Miks Adrienn, Heim Mercedes, Pálmai Árpád és Lettner Zsolt, vezényel Reményi József 

Próba közben / During the rehearsal 
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(Judit Rozsnyay)  

 

The organizing committee of the 8th Liszt Week in Esztergom had worked out a large scale programme during the early time of 

preparation, however, as time was passing by, these plans seemed more and more come to naught; and the reason was not the absence of 

the invited musicians’ willingness, but a lack of money. 

Actually in May it already seemed that even though the city of Esztergom for example supported our project with enthusiasm and 

pleasure, the Liszt Week could not be held even with a schedule reduced from 8 to 6 days – when we unexpectedly received help in the 

form of financial support from the President of Hungary János Áder, which made it possible for us to set off in a “rush” to prepare all the 

necessary elements and conditions of the Liszt Week (from August 26th to 31st) in the short time available. 

In our previous issue, we published the programme of the 8th Liszt Week, now we provide short reviews about those concerts to our 

readers. 

The first piece on the programme of the Liszt Week was Ad Nos, ad salutarem undam, performed by Péter Kováts, choir-master and 

organist of the Esztergom Basilica, who launched the series of concerts with his most individual and slightly overwhelming interpretation 

– as far as the volume of the sound is concerned – of this large-scale composition. 

Following the festival's tradition, one of Liszt’s masses was on the programme at both the opening and closing concerts in the Basilica. 

This year, local musicians from Esztergom played a major role in the Liszt Week: on August 26th, at the opening concert, the Hungarian 
Coronation Mass was performed with the contribution of the Balassa Bálint Mixed Choir of Esztergom and the Choir of the Basilica, 

partly with local soloists – however, this time not in the orchestral version, but in the organ transcription by Csaba Király, Liszt Prize-

winning pianist and organist, played by himself. The conductor was László Reményi. On August 31st, the 162nd anniversary of the 

Basilica’s consecration, the Missa solennis (Gran Mass) was conducted by József Reményi, who participated in the Liszt Week’s musical 

events for the first time. The performers were the Esztergom Symphony Orchestra, the Balassa Bálint Mixed Choir, the Choir of the 

Basilica (in the Gran Mass completed by the Choir of the National Széchényi Library), while the soloists were Gabriella Daróczi, Sára 

Dezső (Coronation Mass), Adrienne Miks, Mercedes Heim (Gran Mass), Árpád Pálmai and Zsolt Lettner (in both masses). Both conductors 

are the sons of Károly Reményi, the founding director of the Esztergom Music School and retired choir master of the Esztergom 

Symphony Orchestra and the Balassa Bálint Choir. There was a nearly full house in the church on both occasions. 

On August 27th, there was another concert in the Basilica, this time with guest performers: József Ács, the pianist, organist and conductor 

who lives in Germany, gave a concert with the contribution of his wife, Violetta Palatinus, the excellent soprano singer. Ács played – 

with the exception of Ferenc Liszt's organ composition Hosannah – his own organ transcriptions. The programme included works by 

Händel, Mihály Mosonyi, Richard Wagner and most of all by Liszt, and the organ transcriptions represented a unique sound. We shall 

remember for a long time Liszt’s extremely rarely played Jeanne d'Arc au bûcher (Joan of Arc at the Stake), a dramatic scene for voice and 

organ, as well as Mihály Mosonyi’s Ave Maria, also performed by voice and organ. The audience was deeply touched by the organ 

transcriptions of Ferenc Liszt's piano pieces from his old age – Grey Clouds and Unstern! (Evil Star) – as well as the Dich teure Halle aria 

from Wagner’s Tannhäuser, and Ferenc Liszt's Hosannah, as the final number of the concert. 

There was a forced change in the programme – due to unfortunate illness – on August 28th, when instead of the chamber version of 

Chopin's piano concerto in E minor, Renáta Konyicska gave a full evening solo recital: the programme included Beethoven's Pathétique 
sonata, Schumann’s Kinderszenen (Scenes from Childhood), Liszt's Transcendental etude in F minor, followed by Schubert’s Ständchen in 

Liszt’s transcription, and finally Schubert's magnificent Sonata in B flat major. Renáta Konyicska had already appeared at the Liszt Week 

in Esztergom 10 years ago, when she was almost a child, and she has been a regular contributor at Liszt events ever since. Thus, one could 

follow her artistic development. This time her playing the piano was somewhat more moderate and veiled, compared to what we have 

been used to from her. The conference room at the St. Adalbert Centre was fully crowded with fans of the Esztergom resident Renáta 

Konyicska, who were proud of the promising and continuously developing musician of their town. At the end of the enormous 

programme – which was not only an artistic achievement, but also a proof of her great endurance – the pianist even had the energy for 

encores, much to the joy of the audience. 

On the fourth evening, on Wednesday, August 29th, it was time for the closing concert of the international singing course held by 

countertenor and professor of singing Nicholas Clapton. The one-week master class attracted pupils from England, the Czech Republic, 

Poland and Japan, and two future Hungarian singers attended as well. Unfortunately, the male participants of the course were not able to 

stay in Esztergom until the end of the course, so the closing concert was a bit “one-sided” as all the performers were ladies, mostly 

soprano singers. Nicholas Clapton has already excelled on many occasions in Esztergom with his students, and this was the case again in 

spite of what we have written above: the colourful programme of the singers featured songs by composers from Mozart and Purcell 

through Hugo Wolf, Ferenc Liszt, Bedřich Smetana, Giacomo Puccini, and all the way to Vaughan Williams, Peter Warlock and Roger 

Quilter. Particularly noteworthy were the singing voices and the very good technique and performances by Anna Havar-Ferenczy (Tosca) 

and Czech singer Zuzana Kohoutová (The Bartered Bride). 
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Rehearsal of the Gran Mass in the Basilica 

Esztergom Symphony Orchestra, the Balassa Bálint Mixed Choir, the Choir of the Basilica, Choir of the National 

Széchényi Library, soloists: Adrienn Miks, Mercedes Heim, Árpád Pálmai, Zsolt Lettner, conductor: József Reményi 
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Nicholas Clapton, as has become usual from him, talked about each song and poem in more and more perfect Hungarian, and then 

performed them with extraordinary sensitivity and vocal technique. 

We must give a special credit to Gabriella Gyökér, who was the pianist of the course and the closing concert. Gabriella Gyökér knows this 

"profession" at an incredibly high level, and her deeply musical piano performance in accompanying the most various musical 

compositions was organically infiltrating into the performances of the evening. 

On Thursday, August 30th, there was a concert at the Franciscan Church performed by the string chamber ensemble of the Budapest 

Hegyvidék Chamber Orchestra and the Choir of the National Széchényi Library, also featuring a première: Géza Gémesi’s transcription of 

the instrumental part of Ferenc Liszt’s Via Crucis (the 14 Stations of the Cross) – originally composed for organ or piano – for string 

chamber ensemble. The performance of the composition with string soloists (2 violins, 1 viola, 4 cellos, 1 double bass) and choir, with its 

special sound, had an impact of extremely profound feelings touching the depths of the soul. This performance will remain one of the 

unforgettable moments in the history of the Liszt Weeks. 

All in all, we can say that the Liszt Week, now having a history of 10 years, was a success in 2018. The city of Esztergom, the inhabitants 

of the region – including the settlements across the border – visited the concerts daily with great interest and enthusiasm, and many of 

them expressed their wish for them to continue. Let us hope that two years from now,  circumstances will make it possible to organize the 

next Liszt Week as well. 

 

 

Rehearsal of the Via Crucis in the Franciscan Church 

String Chamber Ensemble of the Budapest Hegyvidék Chamber Orchestra, 

the Choir of the National Széchényi Library, conductor: Géza Gémesi 
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(Rozsnyay Judit) 

 

A negyvenedik. Bár a kezdetektől, 1975-től számítva a 42. lenne. De erről a négy évtizedről majd a készülő emlékkönyvben adunk számot.  

Hogyan is zajlott le 2018-ban a Lemez-Nagydíj, amely még két-három évtizeddel ezelőtt is nagy nemzetközi hírnévnek és reputációnak 

örvendett, manapság pedig szép csendesen és szerényen tartja még magát? 

Az idei Liszt Lemez Nagydíjra – a tavalyi évvel ellentétben – már elegendő számú CD gyűlt össze ahhoz, hogy a választékból a kiemelkedő 

zenei produkciókat jutalmazni lehessen; két év: 2016 és 2017 beküldött anyaga együttesen került elbírálásra. Összesen 12 CD érkezett, 

Angliától Lengyelországon át Hong-Kongig (ebből 5 lemez a NAXOS kiadótól, amelyet a Liszt komplett sorozat elmúlt két évi terméséből 

neveztek be), és természetesen érkeztek magyar előadóművészek, magyar lemezkiadó lemezei is. A CD-ken 80 %-ban zongoraművek 

felvételei szerepeltek nagy változatosságban, az opera-parafrázisoktól a transzcendens etűdökön, szimfonikus költemények átiratain, 

Paganini etűdökön keresztül Liszt Faust szimfóniájának Tausig-féle átiratáig, a továbbiak pedig vokális művek voltak: Liszt Requiemje, 

Szekszárdi miséje és Missa Choralisa a Szekszárdi Madrigálkórus, illetve a Pécsi Székesegyház Palestrina kórusa előadásában.  

A beküldési határidő április 30. volt, ezt követően került sor az elbírálásra. A zsűri elnökéül Bánky Józsefet, a Pécsi Tudományegyetem 

Zenei Fakultása professzor emeritusát, társaságunk társ-elnökét kértük fel, akiről elmondhatjuk, hogy a ma élő zongoraművészek egyik 

doyenje 88. életévében. A zsűri további tagjai szintén rangos zenei szakemberek: Párkai István karnagy, a Zeneakadémia professzor 

emerítusa, Gombos László és Szabó Ferenc János zenetörténészek, dr. Kerek Ferenc zongoraművész, a Szegedi Tudományegyetem 

Zeneművészeti Fakultásának egykori dékánja, jelenlegi tanára, valamint Nagy Márta zongoraművész és korrepetítor. 

2018. június 27-én gyűlt egybe a zsűri, minden tag magával hozta írásos bírálatát. A cél az volt, hogy egyöntetű véleményt alakítsanak ki a 

beküldött lemezekről és javaslatot tegyenek a díjakra. Az értékelések természetesen nem csupán a hangzó anyagok művészi és 

felvételtechnikai minőségére, hanem a CD-k kísérő füzeteinek tartalmára, színvonalára is vonatkoztak. A zsűri megbeszélésén az eltérő 

vélemények megvitatása után a következő kompromisszumos döntés alakult ki: 

Nagydíjat kapott a Hungaroton kiadványa: Liszt Faust szimfóniája Carl Tausig átiratában, Lajkó István előadásában. Hatalmas vállalkozás 

volt ez, hiszen az átirat egyelőre csak kéziratban férhető hozzá, és a fiatal művész saját kutatásai is hozzájárultak ahhoz, hogy ez a CD-

felvétel – világelsőként – megjelenhessen. 

A másik nagydíjat Chiyan Wong CD-je kapta , amelyet a LINN Records adott ki Liszt: Operaátiratok címmel. Az ifjú zongoraművész 

szinte már „bűvészmutatványnak” beillő zongorázásával érdemelte ki a nagydíjat, amelyet aztán a díjkiosztó ünnepséget követő koncerten 

személyes bemutatkozásával is igazolt. 

Elismerő oklevelet három CD kapott: 

• A Naxos kiadó 2017. évi kiadású CD-je: Wenbin Jin előadásában Liszt 12 Nagy etűdje (Grandes études), amelyen az etűdök három 

verziója közül a legnehezebbet adta elő; 

• A Steinway & Sons kiadásában Farkas Gábor előadásában Liszt operaparafrázisai szólaltak meg. Bár a kiváló művész zongorajátéka 

számtalan gyönyörű pillanatot szerzett, a kiadó Steinway a kísérő füzetben csak saját cégét reklámozta, nem a műveket és az 

előadóművészt. 

• Végül elismerő oklevéllel jutalmazta a zsűri a Szekszárdi Madrigálkórus Egyesület saját kiadású CD-jét, Liszt Rekviemjének és a 

Szekszárdi misének megszólaltatását Jobbágy Valér karnagy vezetésével. A megszólaltatás igényes, a kísérőfüzet pedig gondos 

tájékoztatást ad a Liszt-művek vegyes kari átültetésének körülményeiről. 

A döntés ismeretében értesítettük a résztvevőket, és felkértük a díjazottakat, hogy vegyenek részt a Liszt-születésnapi gálakoncerttel 

egybekötött október 24-i díjátadón. Nagy örömünkre Lajkó István és Chiyan Wong, a két nagydíjas zongoraművész hajlandónak 

mutatkozott a koncerten való bemutatkozásra a Liszt Ferenc Társaság közönsége előtt.  

A díjátadó gálakoncert maradandó élményt szerzett a közönségnek: a Hong-Kong-i születésű, jelenleg Angliában élő ifjú és nagyon 

tehetséges zongoraművész Chiyan Wong az előadott Dante szonátával a dantei és liszti mélységeket mutatta meg felejthetetlen 

előadásban, Lajkó István pedig a Faust szimfónia Tausig-féle átiratának Faust tételét adta elő mély átéléssel és komoly előadóművészi 

tehetséggel. 

A 40. Grand Prix díjkiosztó ünnepsége Liszthez méltó módon zajlott le, Liszt műveinek magas színvonalú előadásával. Örömmel tölt el 

bennünket, hogy azok a művészek, akik a Liszt-művek megszólaltatására vállalkoznak, nemcsak a technikai nehézségeket oldják meg 

bravúrosan, hanem képesek közvetíteni Liszt sprirituális üzenetét is. Bízunk benne, hogy a jövőben is találkozhatunk mai hangos és 

felszínes világunkban ilyen értő, elmélyült előadásokkal. 

A lemezek egy példányát a Zeneakadémia Hangtárának adjuk át, ahol meghallgathatók, kölcsönözhetők, csakúgy, mint a Liszt Társaság 

archívumából is.  
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Halasi Ivett, a Szekszárdi Madrigálkórus egyesület titkára veszi át az elismerő oklevelet. 
The Certificate of Merit for the Madrigal Choir Society of Szekszárd is taken over by Ivett Halasi 
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Chiyan Wong István Lajkó 

István Lajkó, Máté Hollós 

Forrás / Source: Fotexnet 
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(Judit Rozsnyay) 

 

This was the fortieth, although it would be the 42nd, if we counted from the beginning in 1975. But we shall give an account of those four 

decades in our jubilee album that is now under preparation. 

How did the Grand Prix du Disque – which just two or three decades ago had great international fame and reputation, and nowadays is 

still holding on in a silent and modest manner – take place in 2018? 

In contrast to the previous year, there were now enough CDs submitted to this year’s Liszt Grand Prix du Disque so that the outstanding 

musical productions could be rewarded; the two years, 2016 and 2017 were judged together. A total of 12 CDs were submitted from 

England to Poland and Hong Kong (5 of them from the NAXOS publishing house, which were chosen as entries from the past two years’ 

output of their Liszt complete edition), and of course discs by Hungarian performers and Hungarian recording labels were submitted as 

well. 80% of the CDs featured recordings of piano works in great variety, ranging from opera paraphrases to transcendental etudes, from 

transcriptions of symphonic poems and Paganini etudes to the Tausig transcription of Liszt's Faust symphony, while the rest were vocal 

compositions: Liszt’s Requiem and Szekszárd Mass, and Missa Choralis performed by the Szekszárd Madrigal Choir and the Palestrina 

Choir of the Pécs Cathedral, respectively. 

The submission deadline was April 30th, after which it was the jury’s turn to judge the candidates. We had invited József Bánky, professor 

emeritus of the Faculty of Music at the University of Sciences in Pécs, and co-chairman of our society to chair the jury, who is certainly 

one of the doyens of living Hungarian pianists in his 88th year. The further members of the jury were also prestigious professionals in 

music: the choir conductor István Párkai, professor emeritus of the Liszt Academy of Music, the music historians László Gombos and 

Ferenc János Szabó, the pianist dr. Ferenc Kerek, former dean and present professor of the Faculty of Music at the University of Sciences 

in Szeged, and the pianist and music tutor Márta Nagy. 

On June 27th 2018, the jury held an assembly, where all the members arrived with their written judgements. The aim was to come to a 

unanimous opinion on the submitted discs and make proposals for the awards. The ratings, of course, considered not only the artistic and 

technical quality of the recordings, but also the contents and quality of the CDs’ accompanying leaflets. After discussing the different 

opinions at the jury's assembly, the following compromise decision was reached: 

The Grand Prix was awarded to a Hungaroton recording: Liszt's Faust Symphony in Carl Tausig’s transcription, performed by István 
Lajkó. The CD was a huge undertaking in every sense, as the transcription is only available in manuscript for the time being, and the 

young artist's own research also contributed to the recording and publication of this CD as a world première. 

The other Grand Prix was awarded to Chiyan Wong's CD, released by LINN Records with the title Liszt: Opera Transcriptions. The young 

pianist earned the Grand Prix with his way of playing that almost qualifies as a "conjuring trick", – later confirmed by his personal 

introduction at the concert after the award-giving ceremony. 

The jury awarded a certificate of merit to three CDs: 

• a CD published by NAXOS in 2017: 12 Grandes études performed by Wenbin Jin, who played the most difficult among the three 

versions of the etudes, 

• a CD published by Steinway & Sons in 2017: Liszt’s Opera paraphrases performed by Gábor Farkas. Although the excellent 

musician affords a lot of beautiful moments to the audience with his performance, the publisher Steinway only promote their own 

company in the accompanying leaflet, and not the compositions or the performer,  

• and finally the jury awarded a certificate of merit to the private edition disc published by the Madrigal Choir Society of Szekszárd: 

Liszt’s Requiem and Szekszárd Mass, conducted by Valér Jobbágy. The vocal quality is of a high standard, and the accompanying 

leaflet provides accurate information about the circumstances of the transcription for mixed choir of these Liszt works. 

In the knowledge of the decision, we informed the participants and invited the winners to attend the award-giving ceremony combined 

with a Liszt-birthday gala concert on October 24th. To our great pleasure, István Lajkó and Chiyan Wong, the two Grand Prix winner 

pianists agreed to present themselves to the audience of the Liszt Ferenc Society in the concert. 

The award-giving gala concert was a remarkable experience for the audience: the young and very talented pianist, Chiyan Wong, born in 

Hong Kong and now living in England, presented us the depths of Dante and Liszt in his unforgettable performance of the Dante Sonata, 

while István Lajkó performed the Faust movement of the Faust Symphony’s in Tausig transcription with profound feelings and serious 

musical talent. 

The award-giving ceremony of the 40th Grand Prix was worthy of Liszt, with the high-level performance of his compositions. We are 

pleased to see that the musicians who undertake to play Liszt’s works not only overcome technical difficulties in a brilliant way, but are 

also capable of conveying Liszt's spiritual message. We hope that in the future we shall hear again this kind of intense and intuitive 

performances, even in the noisy and superficial world of today. 

We deliver a copy of the disks to the Sound Archives of the Music Academy’s library, where they can be listened to and borrowed, just 

like they are at the Archives of the Liszt Society. 
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(Dr. Károlyi György) 
 

Mint a Liszt Ferenc Társaság Soproni Tagozatának tagja, a helytörténet iránt érdeklődő soproni polgár és Lisztnek, az egyetemes 

zenetörténet egyik kiemelkedő alakjának nagy tisztelője, kutatásokat végeztem életrajzának egyik helyi vonatkozású részletével 

kapcsolatban: az eddig ismerteknél több és hitelesebb adatokat kerestem keresztszüleiről, akik soproni lakosok voltak.  

Liszt Ferenc 1811. október 22-én született Magyarországon, a Sopron vármegyei Reiding/Doborján nevű faluban (ma Raiding, Ausztria, 

Burgenland tartomány). A keresztelőre már másnap sor került, mégpedig a szomszéd faluban, Lókon (mai neve: Unterfrauenhaid), mivel a 

doborjáni templom nem volt plébániatemplom. A keresztelői anyakönyvben a születési hely: REIDING.. Keresztszülők: Zambothy 

Franciscus et Szalay Julianna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liszt Ferenc életrajzírói általában nem tesznek említést a keresztelőről, még kevésbé a keresztszülőkről. Kivétel Thier, Walker és Békefi. 

Walker közli a keresztlevél szövegét, Békefi pedig a fakszimiléjét is. Nem tudjuk, Liszt Ádám tett-e említést fia keresztelőjéről doborjáni 

naplójában, a naplónak ugyanis idővel nyoma veszett. Az ifjú Liszt első életrajz-írója, Joseph d'Ortigue még látta, és idéz is belőle 

részleteket – a keresztelőről azonban nem tesz említést.  

Eddig tehát semmi más nem volt tudható a keresztszülőkről, csak ami az anyakönyvben áll: a nevük. Az ő sorsuk érdekelt, mivel 

Sopronban temették őket.  

Az első információ erről Dr. Csatkai Endre művészettörténeti könyvében (Sopron és környéke műemlékei) egy zárójeles megjegyzés a 

414. oldalon, a régi Szent Mihály temető sírjait taglaló fejezetben: „Zambotti Ferenc (Liszt Ferenc keresztapja)” sírja.  

A jelzett helyen a temetőben kettős síremléket találtam egy közös sírhely fölött. A bal oldali síremlék táblája hiányzott, világosan látható 

volt a tábla kiképzésének helye (talán leesett, vagy ellopták). A jobb oldali fekete márványtábla fehér betűs feliratán Pinteritsch Mária de 

Caresana és gyermeke, Alexander neve olvasható, évszámokkal. 
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De hol van Zambothy Ferenc neve? És ki Pinteritsch Mária? Liszt Ferenc keresztszüleinek neve ugyanis világosan olvasható a 

keresztlevélen, azonban jelenleg egyikük neve sem látható a Csatkai által megnevezett síremléken – a keresztapa nevét Csatkai egykor 

nyilván a ma már hiányzó sírtáblán láthatta. 

A soproni városplébánia halotti anyakönyveiben kutatva bukkantam rá ZAMBOTHY FERENC temetésének bejegyzésére.  

(A dokumentumokban különböző módon írták a nevét: Zambotti, Zambothy, Zámbothy, Zambóthy, sőt felmerült a Szombati változat 

lehetősége is. Mi a továbbiakban azt a névformát használjuk, amely Liszt Ferenc keresztelői bejegyzésében szerepel.) A Városplébánia 

halotti anyakönyve szerint „Carasanai [recte: Caresanai] Zambóthy Ferencz” „uradalmi tiszt” 67 évesen hunyt el, a soproni régi Szent 

Mihály temetőben temették a VI. oldalfalban, 1846. november 17-én. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születésének valószínű dátuma a halotti anyakönyv adatából visszaszámolva tehát 1779 körül lehet. Házasságlevelén, a Szalay Juliannával 

1805-ben kötött házasságakor „22 éves”, eszerint tehát körülbelül 1783-ban született. Másodszorra Pinteritsch Máriával kötött házasságot 

1833-ban, házasságlevele szerint „57 évesen”, s ha ezt vesszük figyelembe, akkor 1776 körül kellett megszületnie. 

Mint láttuk, az 1801-ben született és 1894-ben elhúnyt második feleség, Pinteritsch (Pinterits) Mária sírköve épségben megmaradt.1945-

ben a Pinterits-család engedélyével ugyanebbe a sírba temették Demeter Bélát, akinek új, kis fekete sírtábláját a kettős sír jobb oldali 

sírkövének aljánál helyezték el. Az ő leszármazottainak családtörténeti albumában szerepel egy fotó a kettős sírról, amelyen még a ma 

hiányzó eredeti nagy, jobboldali sírtábla is látható. A kissé elmosódott fénykép szövegének hiteles leírását a család tagjai személyes 

találkozásunkkor megerősítették. Eszerint a ma hiányzó táblán „Franz Zambotti de Caresana 1779-1846”, továbbá „Pinterits Károly (1869-

1981) és felesége, Pinterits Irma 1871-1950” szerepelt. Magam is ellenőriztem az egykori sírtáblán szerepelt három halálozási évszám 

helyességét a Városplébánia anyakönyveiben. 

1776 – 1779 – 1783 mint Zambothy Ferenc születési dátumai? Kissé nagy a szórás. Kinek higgyünk? Mi az igazság? 

Feltételezve, hogy Széchenyi-birtokon született, sikerült megtalálnom Zambothy eredeti keresztelési anyakönyvét: Horpácson született, 

1780. október 20-án. Keresztszülei Gróf Széchényi Ferenc és neje, Festetich Julianna („Julianna nata de Festetics”) grófnő voltak. Az 

újszülött édesapja, Zambothy Krescenciusz és neje, Susanna („Crescentius Zambothy Illustris Domini Aulae Prefectus et Susanna”, a 

feleség vezetéknevét nem közlik) ugyanis grófi szolgálatban álltak, az apa a gróf udvarmestere volt. 
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Halotti anyakönyv részlete Zambothy Ferencre vonatkozó bejegyzéssel  

A keresztelési anyakönyv részlete Zambothy Ferencre vonatkozó bejegyzéssel: dátum, keresztnév, szülők, keresztszülők 

Fragment of the register of baptism with the entry concerning Ferenc Zambothy: date, Christian name, parents, godparents 
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A keresztlevélen a keresztapa „Comes Franciscus de Paula Szécsényi”-

ként [sic!] szerepel, így érthető, hogy a kis Zambothy Ferencnek is Paulai 

Szent Ferenc (1416/26?-1507) lett a védőszentje. És amikor később 

Zambothy lett Liszt Ferenc keresztapja, tovább hagyományozódott a 

védőszent is, a ferencesek egy külön ágának, a legkisebb testvérek 

rendjének (a minimitáknak vagy paulánusoknak) alapítója – akinek a 

zeneszerző 2. Legendájában (Paulai Szent Ferenc a hullámokon jár) 

állított örök emléket. 

A következőkben kíváncsi voltam, hol élt, mivel foglalkozott Zambothy 

Ferenc? Lakhelye feltehetőleg sokáig Cenk volt (első házasságlevelében, 

1805-ben „Kis Czenk” szerepelt). Gróf Széchényi Ferenc 1820-ban készült 

végrendeletéből tudjuk, hogy Cenken – apjához hasonlóan - ő is a gróf 

udvarmestere volt. „Zambothy Ferencz hofmesteremnek, a kit magam 

felneveltetvén és ki is házasítván, akkor meg is ajándékoztam, mivel 

szüntelen hív szolgámnak tapasztaltam, rendelek esztendőnként négyszáz 

forintokat convenciós pénzben, halála után Szalay Julianna feleségének 

kétszáz forintokat…” 
 

 

 

 

Gróf Széchényi Ferenc 1820. december 13-án elhunyt; valószínűleg ezt követően került sor arra, hogy Zambothy Ferenc elköltözött 

Cenkről, és Sopronban, a Magyar utca 6. szám alatt saját házat szerzett. Földművesként nyert soproni polgárjogot 1824. október 20-án,  

44 évesen. A Magyar utcai ház ma is áll, földszintjén az Arany Kígyó gyógyszertár működik. A Soproni Városszépítő Egyesületnek 

szándékában áll e házat emléktáblával megjelölni. 

Liszt magyar szemmel – XXXIII. szám – 2018. október  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 33 – October 2018 

Gróf Széchényi Ferenc végrendeletének utolsó oldala,  

fakszimile  

Fraknói Vilmos „Széchényi Ferenc 1754-1820” monográfiájából 

The last page of Ferenc Széchényi’s testament,  

facsimile from the monograph  

“Széchényi Ferenc 1754-1820” by Vilmos Fraknói 

Sopron, Magyar utca 6. Zambothy egykori háza napjainkban 
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Zambothy Ferenc felső felesége, SZALAY JULIANNA, Liszt Ferenc keresztanyja is Sopronban hunyt el 25 év házasság után, 3 hónappal az 

ezüstlakodalom előtt, 1830. március 16-án. A Városplébánia anyakönyvében megtaláltam a halál dátumát és azt, hogy a soproni régi Szent 

Mihály temetőben temették el, de pontos sírhelymegjelölés nincs. Az anyakönyv bejegyzése szerint 46 évesen halt meg, tehát 1784 körül 

születhetett. Születéséről dokumentumot nem találtam sem Sopronban, sem Cenken, Horpácson, Keresztúron (ma Deutschkreuz, 

Ausztria) vagy Peresztegen. A halotti anyakönyv szerint Julianna egykor szakácsnő volt Széchényiéknél. 

 

 

 

 

 

19 éves volt, amikor Cenken házasságot kötött Zambothy Ferenccel. 1806 májusa és 1810 márciusa között négy gyermekük született: 

 Ludovica    1806. május 3. 

 Carolus    1807. augusztus 22. 

 Franciscus de Paula    1808. november 11. 

 Ludovica Theresia 1810. március 30.  

Julianna édesapja, Szalay István (1757–1815. július 24.) Széchényi Ferenc gróf kortársa, játszótársa, majd hofmeistere (udvarmestere) volt 

Sopronban a XVIII. század végén – a XIX. század elején. Igen valószínű, hogy Zambothy Ferenc, Liszt keresztapja őt követette e 

tisztségben, amikor Szalay 1815-ben elhunyt. A halotti anyakönyv bejegyzéséből tudjuk Szalay feleségének, Julianna édesanyjának nevét: 

Eleonor Termetzki (sic!).  

A Zambothy Ferenc–Szalay Julianna házaspárt Cenken gyakran kérték fel keresztszülőknek: 1813 és 1816 között nyolcszor, majd hosszabb 

szünet után 1822-től még három alkalommal, ebből kétszer az Anton Goldmann és Szalay Anna házaspár Julianna (1822) illetve Wilhelm 

(1824) nevű gyermekeihez. Szalay Anna és Julianna testvérek voltak, egy apától és egy anyától születtek, Szalay Anna Mária 1793. január 

31-én, harmadik testvérük Franz pedig 1795-ben. 

Szalay Julianna halála után három és fél évvel Zambothy Ferenc másodszor is megnősült. A házasság Pinteritsch Máriával (1801. augusztus 

27 – 1894. június 4) köttetett a soproni Szent György templomban 1833. november 28-án. A férj ekkor 53 éves, a feleség 32 volt. Honnan 

ismerték egymást? Az utcából. Szembeszomszédok voltak, Pinteritsék ugyanis a Magyar utca 5-ben laktak. A házasságlevél adatai szerint 

Pinteritsch Mária szülei Pinteritsch Ignátz cipészmester és Maria Irmpacher voltak.  

Zambothy Ferenc és Pinteritsch Mária  házasságából két gyermek született: a 7 hónaposan elhunyt Serafine (1834. augusztus ?–1835. 

március 18), valamint Alexander (1836. január 31–1868. május 28).  

Tizenhárom évvel második házasságkötése után Zambothy Ferenc „májvészben” meghalt. Ettől kezdve a Magyar utca 6. számú 5 lakásos, 

15 szobás ház a Pinterits család illetve leszármazottaik tulajdonában volt, egészen 1939-ig követhetően.  

Hogy kerek legyen a Zambothy-sír története, a sírkő feliratának neveit megfejtendő, kutatásokat végeztem és számos adatot találtam a 

Pinterits családról is; mivel azonban nekik nincs közük Liszt Ferenchez, itt mellőzöm ezeknek közlését. 
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A halotti anyakönyv részlete Zambothyné Szalay Juliannára vonatkozó bejegyzéssel  
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Arra a kérdésre azonban választ kell keresnünk, hogy Liszt Ádám és Lager Anna miért éppen a Zambothy-Szalay házaspárt kérte fel Ferenc 

keresztszüleinek? Sem rokonok, sem szomszédok, de még csak falubeliek sem voltak. Talán életmódjukból, kapcsolataikból közelebb 

juthatunk a megfejtéshez. 

Már említettük, hogy a Zambothy-Szalay házaspárt gyakran kérték föl keresztszülőknek. Tekintélyes, befolyásos család lehettek a 

környéken. Azt is tudjuk, hogy Liszt Ádám ahhoz a helyi értelmiségi, magyar érzelmű („német a nyelvem, magyar a szívem”) körhöz 

tartozott, akik Sopronkeresztúron jöttek össze időnként egy kis bor melletti beszélgetésre. A fáma szerint Frankenburg Adolf, Eszterházy 

herceg gazdatisztje, Liszt Ádám, szintén a herceg alkalmazottja előbb Kismartonban (ma Eisenstadt, Ausztria), majd Doborjánban, 

valamint „Niesne von Grafenberg József vérteskapitány” „igen gyakori vendégek voltak egymásnál”. (Ifj. Frankenburg Adolf, e közlés 

forrása és Liszt Ferenc kortársak voltak, és játszótársak is lettek.) Mivel Cenk szomszédos Keresztúrral, és Zambothy is gazdatiszt volt, 

könnyen elképzelhető, hogy ő is tagja volt az említett társaságnak, innen az ismeretsége a Liszt családdal. A közös társaság, társadalmi rang 

és foglalkozás, a közös érdeklődési terület állhatott a felkérés hátterében. Mindenesetre érdekes tény, hogy Liszt Ferenc a keresztszülei 

révén már élete legelején közvetett kapcsolatba került a Széchényi grófok családjával, akikhez művészként később közvetlen baráti 

kapcsolat fűzte. [A Szerk. megjegyzése: erről lapunk 27. és 29. számában részletesen olvashattak.]  

Végezetül szeretném még felhívni a figyelmet néhány tévedésre, pontatlanságra, amelyek a Liszt-keresztszülőkkel kapcsolatban 

előfordulnak az irodalomban, tisztázandó ezeket az utókor számára. 

Thier László írja: a keresztszülők, Zámbothy Ferenc és Szalay Julianna „később házasságot kötöttek”. Tévedés: az 1805-ös házasságlevél 

alapján Liszt Ferenc keresztelésekor már házasok voltak. 

Csekey István szerint Liszt Ferencet „Frankenburgné tartotta keresztvíz alá Lókon”. A szerző valószínűleg Frankenburgtól vette át a téves 

adatot, kritika nélkül. Frankenburg Adolf ugyanis azt írja Emlékirataiban, hogy „Frankenburgné tartotta a Doborján melletti Lókon (akkor 

Alsó-Loók), ahol a plébánia volt, Liszt Ferencet a keresztvíz alá”. Walker is innen vehette át ezt az adatot. A szerző, ifj. Frankenburg Adolf 

szintén 1811-ben született, személyes emlékei nem is lehettek a keresztelőről, 1861-ben, fél évszázaddal később legfeljebb a pontatlan 

családi emlékezetre támaszkodhatott… 

Koudela Géza írja: „Liszt Ferenc keresztatyja nagybátyja, vásonkeői és győri Liszt Ferenc lett”. Súlyos tévedés, nemcsak a keresztlevél 

cáfolja, hanem az is, hogy Lisztnek nem volt ilyen nevű nagybátyja. 
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(Dr. György Károlyi)  

 

As a member of the Sopron Branch of the Hungarian Liszt Ferenc Society, as well as a citizen of Sopron and a great admirer of Liszt, one 

of the most distinguished figures in the universal history of music, I have carried out research into one of the local aspects of his 

biography: I have gathered further and more credible data – compared to what we already know – about his godparents, who were 

residents of Sopron. 

Ferenc Liszt was born on October 22nd 1811 in Hungary, in the village of Reiding/Doborján in Sopron county (today Raiding, Austria, 

Burgenland). He was baptized already the next day, in the neighbouring village of Lók (today Unterfrauenhaid), as the church in 

Doborján was not a parish church. In the register of baptism the place of birth is: REIDING. Godparents: “Zambothy Franciscus et Szalay 

Julianna”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferenc Liszt's biographers usually do not mention the baptism, and even less the godparents. The exceptions are Thier, Walker and 

Békefi. Walker publishes the text of the certificate of baptism, and Békefi even presents the facsimile. We do not know whether Adam 

Liszt ever mentioned his son's baptism in his Doborján diary, as the diary was lost some time in the past. The first biographer of the young 

Liszt, Joseph d'Ortigue, did see it and even quotes details from it – but he does not mention the baptism. Consequently, nothing else has so 

far been known about the godparents, only what is there in the register: their name. I became interested about their fate because they 

were buried in Sopron. 

The first piece of information about this was a note in brackets in the art 

history book by Dr. Endre Csatkai (Monuments of Sopron and its 
neighbourhood), on page 414, in the chapter about the graves in the old St. 

Michael cemetery: The grave of "Ferenc Zambotti (Ferenc Liszt's godfather)". 

I found a double tombstone above a shared grave in the cemetery at the place 

indicated in the book. The table on the left side gravestone was missing, the 

shape of the table (perhaps dropped or stolen) was clearly visible on the stone. 

The white-lettered inscription of the black marble gravestone on the right 

gives the names of Mária Pinteritsch de Caresana and her son, Alexander, with 

dates of the years.  
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But where is the name of Ferenc Zambothy? And who is Mária Pinteritsch? The names of Ferenc Liszt’s godparents are clearly readable in 

the certificate of baptism, yet neither of their names is indicated on the tomb named by Csatkai – who obviously once saw the godfather's 

name on the tombtable that is now missing.  

Searching through the register of death certificates in the Sopron City parish, I found an entry about the funeral of FERENC 

ZAMBOTHY. (His name is written in several different versions in the documents: Zambotti, Zambothy, Zámbothy, Zambóthy, and even 

the possibility of the form “Szombati” came up. Hereby we use the name in the version that is given in the baptism certificate of Franz 

Liszt.) According to the death certificate in the register of the City parish “Ferencz Zambóthy de Carasana [recte: Caresana], domanial 

steward” died at the age of 67 and he was buried in the 6th plot of the old St. Michael cemetery in Sopron, on November 17th 1846.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The probable date of his birth based upon the data in the certificate of death could be around 1779. His first wife was Julianna Szalay, and 

in their marriage certificate dating from 1805 he is quoted as “22 years old”, which indicates that he was born in 1783. His second wife 

was Mária Pinteritsch, they were married in 1833, and according to this marriage document he was "at the age of 57" then – and if we 

calculate from that, he must have been born around 1776. 

As we have seen, the tombstone of the second wife, Mária Pinteritsch (Pinterits), who was born in 1801 and died in 1894, remained 

intact. In 1945, with the permission of the Pinterits family, Béla Demeter was buried in the same grave, whose new small black tombtable 

was placed at the bottom of the right tombstone of the double grave. There is a photograph of the double grave in the family history 

album of his descendants, still showing the original large tombstone on the right side, with the table which is missing today. The 

authentic description of the text of the slightly blurred photograph was confirmed by the members of the family at our personal meeting – 

so the names on the missing tombtable were "Franz Zambotti de Caresana 1779–1846", and "Károly Pinterits (1869–1981) and his wife 

Irma Pinterits 1871 – 1950". I have personally verified the correctness of the three dates of death seen on the former tombstone, in the 

registers of the City Parish. 

1776 – 1779 – 1783 as Ferenc Zambothy’s dates of birth? There is too much discrepancy. Whom we should believe? What is the truth? 

Assuming that he was born on a Széchényi estate, I managed to find Zambothy's original certificate of baptism: he was born in Horpács on 

October 20th 1780. His godparents were Count Ferenc Széchényi and his wife, Julianna Festetich ("Julianna nata de Festetics"). The father 

of the new-born baby, Crescentius Zambothy and his wife, Susanna ("Crescentius Zambothy Illustris Domini Aulae Prefectus et Susanna", 

the surname of the wife was not recorded) were namely in the service of the Count, the father being the Count's Hofmeister (steward).  

The name of the godfather is spelled on the certificate of baptism as “Comes Franciscus de Paula Szécsényi" [sic!], so it is understandable 

that St Francis of Paola (1416/26 ? – 1507) became the patron saint of the little Ferenc Zambothy. And when Zambothy later became the 

godfather of Ferenc Liszt, the patron saint was bequeathed further. Saint Francis of Paola was the founder of a special branch of the 

Franciscans, the order of the Minim Friars (the Minimitas or Paulines); the composer created an eternal memento to him in his Legend 
No. 2. (St. Francis of Paola walking on the waves). 

In the following course of my research, I was interested where Ferenc Zambothy had lived and what he did for a living. His residence was 

probably Cenk for a long time (in his first marriage certificate it is indicated as “Kis Czenk” in 1805). From the last will of Count Ferenc 

Széchényi written in 1820 we know that he was – similarly to his father – the Count's steward in Cenk. “To my hofmeister [steward] 

Ferencz Zambothy, whom I raised and gave away in marriage, as I have always found him to be my faithful servant, I order him hereby 

four hundred forints every year, and after his death two hundred forints to his wife, Julianna Szalay.”  
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Count Ferenc Széchényi died on December 13th 1820; and it was probably afterwards that Ferenc Zambothy left Cenk and bought a house 

of his own in Sopron, at Nr. 6, Magyar Street. He earned the citizenship of Sopron as a farmer on October 20th 1824, at the age of 44. The 

house at Magyar street is still there, now the Golden Snake Pharmacy operates on the ground floor. The Sopron City Architectural 

Association plans to mark the house with a memorial plaque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferenc Zambothy's first wife, JULIANNA SZALAY, the godmother of Franz Liszt also died in Sopron after 25 years of marriage, 3 months 

before their silver wedding, on March 16th 1830. I found the date of her death in the register of the City parish, and also that she was 

buried in the old St. Michael cemetery in Sopron, but there is no exact location of the grave. Based on the entry in the register, she was 46 

at her death, so her date of birth must be around 1784. I did not find any document about her birth either in Sopron or Cenk, Horpács or 

Keresztúr (Sopronkeresztúr, today Deutschkreuz, Austria) or in Pereszteg. According to the register of deaths, Julianna had been a cook at 

the Széchényi Estate.  
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She was 19 years old when she married Ferenc Zambothy in Cenk, and between May 1806 and March 1810 they had four children:  

 Ludovica  May 3rd 1806 

 Carolus   August 22nd 1807 

 Franciscus de Paula November 11th 1808 

 Ludovica Theresia March 30th 1810 

Julianna's father, István Szalay (1757 – July 24th 1815) was a coeval and playfellow of Count Ferenc Széchényi, and later his Hofmeister 

(steward) in Sopron at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century. It is very probable that Ferenc Zambothy, Liszt's 

godfather followed him in that position when Szalay died in 1815. We know from the entry of the register of deaths that the name of 

Szalay’s wife (that is to say Julianna’s mother) was Eleonor Termetzki [sic!]. 

The couple Ferenc Zambothy and Julianna Szalay were often asked to be godparents in Cenk, it happened eight times between 1813 and 

1816 and then after a longer break three more times from 1822, and two of their godchildren were children of the couple Anton 

Goldmann and Anna Szalay: Julianna (1822) and Wilhelm (1824). Anna and Julianna Szalay were sisters, born from the same father and 

mother: Anna Mária Szalay was born on January 31st 1793, and their third sibling, Franz in 1795. 

Three and a half years after Julianna Szalay's death, Ferenc Zambothy married for the second time. The marriage with Mária Pinteritsch 

(August 27th 1801– June 4th 1894) was concluded in St. George's church in Sopron on November 28th 1833. The husband was 53 years old 

then, and the wife was 32. How did they know each other? From the street they both lived in: they were neighbours on the opposite sides 

of the street. Namely the Pinterits family lived at 5 Magyar street. According to the marriage certificate, the parents of Mária Pinteritsch 

were the shoemaker Ignátz Pinteritsch and Maria Irmpacher. Two children were born from the marriage of Ferenc Zambothy and Mária 

Pinterits: Serafine (August ? 1834 – March 18th 1835) who died at the age of 7 months and Alexander (January 31st 1836 – May 28th 1868). 

Thirteen years after his second marriage, Ferenc Zambothy died in "liver plague". From then on, the house at Nr. 6 Magyar street with 5 

apartments and 15 rooms was owned by the Pinterits family and their descendants until at least 1939. To make the history of the 

Zambothy-tomb round, I had to do research to find out the names and their background on the tombstone, and I have found a number of 

details about the Pinterits family; but as they have nothing to do with Ferenc Liszt, I do not publish them here. 

However, we have to find the answer to the question why Adam Liszt and Anna Lager invited precisely the Zambothy-Szalay couple to 

become godparents of Ferenc? Neither were they relatives, nor neighbours, nor even living in the same village. Perhaps we can get closer 

to the solution considering their way of life and their social network. 

We have already mentioned that the Zambothy-Szalay couple were often asked to be godparents. They could have been a respected and 

influential family in the neighbourhood. We also know that Adam Liszt belonged to the group of local intellectuals with Hungarian 

patriotic feelings ("my tongue is German, my heart is Hungarian"), who occasionally gathered in Sopronkeresztúr for a bit of friendly 

conversation drinking some wine. As the sources state, Adolf Frankenburg, the steward of Prince Esterházy, Adam Liszt, who was also an 

employee of the Prince first in Kismarton (now Eisenstadt, Austria) and later in Doborján, and “Captain of the Cavalry József Niesne von 

Grafenberg” “were frequent guests at each other’s place”. (Adolf Frankenburg Jr., the source of this information and Ferenc Liszt were 

coeval and they also became playfellows.) Now since Cenk and Keresztúr are neighbouring and Zambothy was also a steward, it is easy to 

imagine that he was a member of this company as well, and his acquaintance with the Liszt family comes from here. The companionship, 

the common social rank and profession, and the common areas of interest could have been the basis of the invitation. In any case, it is an 

interesting fact that Ferenc Liszt – through his godparents – had already got in connection indirectly with the family of the Counts 

Széchényi at the very beginning of his life, with whom he later developed a direct friendly relationship as a musician. [Editor’s note: You 

can read about this in detail in the 27th and 29th issues of our journal.] 

Finally, I would like to draw attention to a couple of errors and inaccuracies that occur in the literature about the godparents of Liszt, to 

clarify them for posterity. 

László Thier writes: the godparents, Ferenc Zámbothy and Julianna Szalay "later married". This is an error: according to their certificate of 

marriage dated from 1805 they were already married when Ferenc Liszt was baptized. 

István Csekey writes that Ferenc Liszt “was held under the baptismal water by Mrs. Frankenburg in Lók”. The author probably took the 

erroneous information from Adolf Frankenburg Jr., without checking it. Frankenburg writes in his Memoirs that “Mrs. Frankenburg held 

Ferenc Liszt under baptismal water in Lók (then: Alsó-Loók) near Doborján, where the parish was”. Walker could also have taken the 

information from there. The quoted author, Adolf Frankenburg Jr. was also born in 1811, so he could not have had personal memories 

about the baptism, and in 1861, half a century later, he could rely only on the inaccurate family memories at best. 

Géza Koudela writes: “Ferenc Liszt's uncle, Ferenc Liszt de Vásonkeő et Győr, became his godfather”. This is a serious error, as is 

disproved not only by the certificate of baptism, but also by the fact that Liszt did not have an uncle with such a name. 
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