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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. 

 

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

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 



- 24 - 

 

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 



- 25 - 

 

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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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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