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2018. november 28. és 30. között Rómában került megrendezésre a Danubia Talents Nemzetközi Zenei Verseny, amelynek ebben az 
évben Liszt Ferenc volt a témája (Franz Liszt International Music Competition). A versenyen, amelynek a Római Magyar Akadémia adott 
otthont, összesen 49 versenyző vett részt három kontinens 16 országából (Ausztria, Belgium, Franciaország, Görögország, Japán, 
Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Málta, Moldova, Németország, Olaszország, Amerikai Egyesült Államok, Spanyolország, Szerb 
Köztársaság, Szlovákia). 

Három kategóriában (szóló zongora, zongora négykezes és kamarazene) lehetett jelentkezni, a kategóriákon belül pedig életkor szerinti 
korcsoportokat alakítottak ki a legfiatalabb, 2008 után születettektől a pályakezdő, vagy már pályán lévő művészekig. A versenyen több 
fiatal magyar zeneművész is sikert aratott, közülük a Liszt-kutatás szempontjából is kiemelendő, hogy a felnőtt kamarazene kategória első 
díját Staszny Zsófia (a Zeneakadémia Doktori Iskolájának elsőéves hallgatója) és Szabó Ferenc János (a Zeneakadémia ének tanszékének 
adjunktusa, korábban a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont tudományos munkatársa) ének-zongora duója nyerte el. Műsorukon 
Liszt Ferenc dalai mellett Liszt magyar zeneszerző-barátai, Korbay Ferenc, Mihalovich Ödön és Végh János dalai szerepeltek. A művek 
kottáit nagyrészt a Liszt Ferenc Emlékmúzeum bocsátotta a versenyzők rendelkezésére, ugyanis Korbay és Végh dalai Liszt Ferenc 
budapesti kottahagyatékában találhatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Danubia Talents International Music Competition was held between November 28th and 30th 2018 in Rome, and this year the theme 
of the contest was Ferenc Liszt (Franz Liszt International Music Competition). The Hungarian Academy in Rome hosted the event, where 
a total of 49 musicians participated from 16 countries from three continents (Austria, Belgium, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, 
Japan, Macedonia, Malta, Moldova, Poland, Republic of Serbia, Slovakia, Spain, United States of America) 

There were three main categories (solo piano, four-handed piano and chamber music), and the applicants were divided into age groups 
within the categories: from the youngest, who were born after 2008, to musicians who are already at the beginning, or even further, of 
their professional career. Several young Hungarian musicians finished the competition with great success, and one performance among 
them should receive special highlight from the point of view of Liszt research: Zsófia Staszny (first year student at the Doctoral School of 
the Music Academy) and Ferenc János Szabó (assistant professor of the Department of Singing at the Music Academy, and former research 
fellow of the Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre) were awarded the first prize in the adult chamber music category for 
their piano and singing duet. In addition to Ferenc Liszt's songs, their programme included songs written by Liszt ’s Hungarian composer 
friends: Ferenc Korbay, Ödön Mihalovich and János Végh. The Liszt Ferenc Memorial Museum made them available most of the sheets 
they needed for their performance, as the songs by Korbay and Végh are preserved in Ferenc Liszt ’s sheet music bequest in Budapest. 


