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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 



- 9 - 

 

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

 

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 


