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Liszt magyar szemmel – XLI. szám – 2020. október  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 41 – October 2020 

(Eckhardt Mária) * 

Sok szeretettel köszöntöm a Liszt Ferenc Emlékmúzeumnak 

azokat a hűséges és bátor barátait, akik ma eljöttek az új 

időszakos kiállítás megnyitójára.  

Különleges kiállítás ez, először is amiatt, hogy ezekben a nehéz 

időkben egyáltalán létrejöhetett. Másodszor is, hogy a múzeum 

igazgatónőjének koncepciója alapján közös munkaként, 

valamennyi múzeumi munkatárs részvételével jött létre. 

Nemcsak a muzeológus-zenetörténészek, hanem más 

területeken dolgozó kollégáik is elkészíthették egy-egy tárló 

tervét. Ily módon arra is lehetőség nyílt, hogy a múzeum zárva 

tartása idején se legyen senki kényszerű tétlenségre ítélve. 

Harmadszor pedig különleges ez a kiállítás abból a szempontból 

is, hogy szinte napra pontosan a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és 

Kutatóközpont megnyitásának 34. évfordulóján kerül 

megnyitásra, s mint az 1986-os első időszakos kiállítás, most ez 

is szorosan a zeneakadémiai Liszt-lakáshoz kötődő témával 

foglalkozik. Annak idején az volt a fő célunk, hogy Liszt és a 

Zeneakadémia kapcsolatát mutassuk be, a Zeneakadémia létrejöttének előzményeire, valamint az itteni és előző Liszt-

lakásban folyó oktatásra koncentrálva. Most viszont a középpontba maga Liszt és ebben a lakásban folyó élete került, amely 

az oktatáson kívül sok minden egyebet is magába foglalt. Nemcsak a tanár, de a magánember mindennapi élete, széles 

kapcsolatrendszere is megelevenedik előttünk. 

Érdemes a kiállítás megtekintését a földszinti előtérben a nagy molinón látható szöveg elolvasásával kezdeni, amelyben 

Domokos Zsuzsanna igazgatónő összefoglalja, mi mindenre gondoltak, amikor azt szerették volna bemutatni, milyen volt az 

élet az épületben, miként élt Liszt 1881 januárja és 1886 áprilisa között hazai tartózkodásainak hosszú hónapjai alatt utolsó 

budapesti otthonában. 

A kiállítás megtekintését aztán természetesen az emeleti Liszt-lakás középső szobájában (az egykori ebédlőben) érdemes 

megkezdeni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Elhangzott 2020. szeptember 24-én a kiállítás megnyitóján 
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Mindjárt az 1. tárló rengeteg érdekességet tartalmaz a Régi Zeneakadémia épületének létrejöttéről, a külső és belső tervekről, 

azok egy részének meghiúsulásáról, más részének megvalósításáról, a környékről a régi utcanevekkel, archív fotókkal – a 

témáról még soha nem láttam ennyi izgalmas dokumentumot, amelyek egy része nem is fért a tárlóba. A múzeum honlapján a 

digitális verzióban még sokkal több anyag szerepel – érdemes lesz majd otthon azt is tanulmányozni. 

A 2. tárló Liszt mindennapjait mutatja be a Sugár-úti lakásban. Kitér az ajándékba kapott berendezési darabok eredetére, 

bemutatja a hímzett bútorok ajándékozóit, a mindennapi társasági élet kellékeit, a lakásról készült egyetlen hiteles ábrázolást, 

kiemelve Lina Schmalhausen, a nem különösebben tehetséges, de igen segítőkész Liszt-tanítvány alakját, aki a gondoskodó 

szeretettel sokat tevékenykedett Liszt körül (bár bennlakó segítségként Lisztnek mindig volt inasa, akinek szép, tágas szobája 

ma múzeumi raktár és munkaszoba). menni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulatságos karikatúrák emelik ki azt a már-már túlzó szeretetet, mérhetetlenül sok ajándékot, amellyel magyar barátai 

elhalmozták Lisztet a lakásba való beköltözésekor. Szellemes és hasznos a szalon felé vezető átjáróban az a rajz, amely 

számozott képekkel bemutatja, melyik hölgy milyen bútor, párna vagy függöny hímzését vállalta, s ezek közül mi látható ma is 

a szalonban.  

A 3-4. tárló olyan kompozíciókat mutat be, amelyek ebben a lakásban születtek. Kiemelem közülük a Petőfi-megzenésítés,  

A magyarok istene című kompozíció orgona/harmónium verzióját, amely eredetiben látható. Egyike ez a Liszt Múzeum pár 

éve a Táborszky-Nádor gyűjteményből vásárolt kéziratainak, amelyekről épp most a nyáron különlegesen szép és értékes 

könyvet jelentetett meg a Zeneakadémia. 

A barátok közül az idős Liszt életében különösen fontos volt a félkezű zongoraművész, gróf Zichy Géza, aki Liszt leghívebb 

magyar barátjának, báró Augusz Antalnak 1878-ban bekövetkezett halála után átvette mindazt a sok gyakorlati elintézni valót 

az idős Liszt körül, amelyeket korábban Augusz vállalt magára. Az 5. tárló egyedül Zichynek van szentelve (akitől majd 

elhangzik egy Liszt által átdolgozott keringő is a mai koncerten), míg a 6. tárlóban a lakásban fennmaradt névjegyek alapján 

többekről szó esik, akik itt megfordultak. (Persze ez csak ízelítő a sok vendég köréből, hiszen nem mindenki hagyott itt 

névjegykártyát, és nem minden kártya maradt fenn.) Egyúttal érdekes ismertetést kapunk a névjegykártya történetéről, amely 

egészen a több évezreddel ezelőtti Kínáig vezethető vissza. 

2. tárló 
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Különlegesen látványos és érdekes a bejárattal szembeni, 7. tértárló, amely a 19. század második felének szalon-életét 

mutatja be. Liszt rengeteg budapesti szalonban vendégeskedett, de saját szalonjában is – amely tanteremként is működött – 

fogadott vendégeket, még királyi hercegkisasszonyokat is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néhány különösen érdekes dokumentum emlékeztet az egyik leghíresebb, a szellemi elit, így Liszt által is gyakran látogatott 

budapesti szalonra, a Wohl-nővérekére, amelynek történetét a kislány kora óta Liszt-rajongó, ügyesen verselő és író Wohl 

Janka könyvben is megörökítette. 

Nem maradhattak ki a lakás gyakori látogatói közül Liszt 

zeneakadémiai tanártársai, barátai – övék a 8-9. tárló. 

Szerepel közülük Végh János, Erkel Ferenc és Gyula, 

továbbá idősb Ábrányi Kornél és Gobbi Henrik 

(kettejüktől szintén hallanak ma zongoraműveket, sőt 

Liszt 19. magyar rapszódiája is Ábrányi-dalokon alapul), s 

jelen vannak további tanártársak is: Huber Károly, 

Volkmann Róbert, Hans Koessler és a többiek… 

Részletesen csak Végh János bemutatására jutott hely, aki 

az idős Liszt zeneakadémiai elnöki adminisztratív 

munkájának átvétele mellett bizalmas barát, zenélő társ és 

kártyapartner is volt. 

Az emeleti tárlók sorát a 10. tárló zárja, amelyet Liszt-

tanítványoknak szenteltek. Egykor teljes kiállításon 

dolgoztuk fel részletesen ezt a témát, és bár nyilvánvaló, 

hogy lehetetlen egyetlen tárlóban komolyabban 

foglalkozni vele, ilyen összefoglaló kiállításból ez sem 

maradhat ki, legalább néhány komoly illetve anekdotikus 

visszaemlékezéssel és a zeneakadémiai magyar 

tanítványok listájával. 

S ha mindezt végignéztük, és a szokatlanul hosszú, de igen 

informatív szövegeket is elolvastuk, szánjunk majd sok 

időt (vagy akár egy második látogatási alkalmat) a 

földszinti előtérben látható anyagra, amely szintén igen 

gazdag és érdekes. 

A 12. tárlóban két olyan tudós és közéleti személyről láthatunk dokumentumokat, akik társaságát Liszt saját lakásában és 

másutt is gyakran élvezte: Pulszky Ferencről és Fraknói Vilmosról. Itt tudhatjuk meg, társaságban miként lehetett Lisztet 

közvetve zongorázásra bírni, például úgy, hogy kártyázásban nyerni hagyták. 

7. tárló 
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A 13. tárló azokat a magyar hangszerészeket (Beregszászyt, Angstert, Danglt, Schundát) mutatja be, akik Liszt és a 

Zeneakadémia számára fontosak voltak, míg a 14. tárló részletesebben foglalkozik Táborszky Nándor zeneműkiadóval, akire 

a Dunkl Nepomuk János által vezetett Rózsavölgyi kiadóval történt összezördülés után az idős Liszt műveinek magyarországi 

kiadását bízta. (Így állhatott össze a már említett értékes kéziratgyűjtemény, amely – mint említettem – a múzeum birtokába 

került és most egy gyönyörű könyvben fakszimile formájában, angol nyelvű tanulmányokkal megjelent.) 

Egykor teljes kiállítást szenteltünk Liszt és a hazai zenés színjátszás kapcsolatának is. A 15. tárló, amely a „Liszt és a 

budapesti operajátszás” címet viseli, az igen rövid ízelítőben mégis tud újat mondani a Rococo balett említésével, amelynek 

egyveleg-kísérőzenéjében Liszt zenéjét is felhasználták, valószínűleg az ő tudta nélkül. 

A 16. tárló összeállítói Liszt budapesti és weimari dolgozószobáival – s általában a korabeli dolgozószobákkal – foglalkoznak, 

de helyet kap a tárlóban Liszt és a Csapó-család kapcsolata is. Csapó Vilmos, az Auguszhoz írt Liszt-levelek első közreadója is 

többször járt Liszt lakásában, és érdekes emlékezéseket hagyott ránk. 

Különösen figyelemre méltó a nagy, fiókos 17. 

üvegtárlóban bemutatott anyag, két kiemelkedő 

képzőművész: Munkácsy Mihály és Strobl Alajos 

Liszthez fűződő szoros kapcsolatáról. Munkácsy a 

szomszédos épületben, a régi műcsarnokban állította 

ki „Krisztus Pilátus előtt”-jét, Strobl pedig egy ideig 

éppen a Régi Zeneakadémia legfelső emeletén lévő 

műteremben dolgozott. A múzeum sok ide 

kapcsolódó értékes saját dokumentumának 

bemutatása mellett különlegesség Munkácsy 

ezüstkoszorújának Békéscsabáról kölcsönzött 

kópiája, illetve a Strobl-családtól kölcsönzött 

rengeteg eredeti fotó. 

A kiállítást a másik nagy, fiókos üvegtárlóban, a 18. 

tárlóban Liszt egyházzenei kapcsolatainak 

bemutatása zárja. Itt kiemelt szerepet kap Haynald 

Lajos bíboros, aki igen sokszor járt a Régi 

Zeneakadémián Liszt lakásában és itt, a 

koncertteremben is, elnöke volt a budapesti Liszt 

Egyletnek és az 1873-as Liszt jubileumi 

bizottságnak, és zeneakadémiai növendékek részére 

létrehozott alapítvánnyal támogatta a hazai 

egyházzene fejlődését, ami Lisztnek szívügye volt. 

Bemutatásra kerül az egyik alapítványi ösztöndíjas, 

Johann Leopold Bella, valamint a magyar ceciliánus 

mozgalom előfutára, a Liszt által támogatott 

Bogisich Mihály is. 

Említsük még meg az emeleti koncertteremhez 

vezető folyosó falára felkerült nagy tablót is, amelyen az idős Liszt korának Budapest-térképén bejelölték azokat a helyeket, 

ahol Liszt társasági életének gyakori szereplői laktak, s akik közül sokaknál olykor a zeneszerző maga is megfordult.  

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a kiállítás összeállítóinak igen jól sikerült visszaadniuk azt a színes, pezsgő életet, amely 

itt a Régi Zeneakadémián Liszt körül folyt, s csak bámulhatjuk, hogy az idős, megfáradt mester még utolsó éveiben is milyen 

mozgalmas napokat élt, sokoldalú elfoglaltságok közepette.  

Köszönet a koncepció megalkotójának, Domokos Zsuzsannának, és a különböző témákat kidolgozó valamennyi 

munkatársának (jó lenne legalább a digitális verzióban azt is feltüntetni, hogy melyik tárlót ki készítette), továbbá őszintén 

gratulálok a látványos, elegáns kivitelezésért a Török Miklós által is hathatósan segített Bősze Timeának.  
 

A KIÁLLÍTÁS teljes anyagának bővített változata megtekinthető virtuális formában, amely a https://lisztmuseum.hu 

weboldalon, a MÚZEUM -> VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS -> VENDÉGSÉGBEN LISZT SUGÁR ÚTI OTTHONÁBAN  

menüpont alatt érhető el. 

Munkácsy a „Krisztus Pilátus előtt”-öt festi 

(Hans Temple festménye) 

https://lisztmuseum.hu/
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(Mária Eckhardt) * 

 

I would like to welcome the faithful and brave friends of the Liszt Ferenc Memorial Museum who have come to the opening 

of the new temporary exhibition today. 

This is a special exhibition, first of all because of the fact that it has come into existence at all during these difficult times of 

the pandemic. Secondly, it has been achieved through joint work based on the idea of the museum’s director, with the 

participation of all the museum staff. Not only museologists and music historians, but also their colleagues working in other 

fields have had an opportunity to create the arrangement of some of the display-cases. In this way, it has also become 

possible that no one should be condemned to forced inactivity while the museum was closed. 

Thirdly, this exhibition is also special as it is opening almost exactly on the 34th anniversary of the first opening of the Liszt 

Ferenc Memorial Museum and Research Centre, and just like the first temporary exhibition in 1986, this one also focuses on 

the topic of Liszt’s apartment at the Music Academy. Back in 1986, our main goal was to present the relationship between 

Liszt and the Music Academy, highlighting the antecedents of the establishment of the Academy and the history of its 

educational activities here and in the previous Liszt apartment. Now, however, the focus has moved to Liszt himself and his 

life in this apartment, which included much more than just teaching. Not only the everyday life of the teacher, but also 

Liszt’s everyday life as a private person and the wide network of his contacts come to life here. 

It is worth beginning a visit to the exhibition by reading the text on the large banner in the hall on the ground floor, in 

which the museum’s director Zsuzsanna Domokos summarizes the ideas they had while desiring to demonstrate what life 

used to be like in this building, and how Liszt lived in his last home in Budapest during the long months of his sojourns in 

Hungary between January 1881 and April 1886. 

After that, of course, it is worth proceeding to the middle room (former dining room) of the Liszt apartment upstairs, the first 

actual stage of the exhibition. 

Immediately, the 1st display-case offers many interesting things about the creation of the Old Music Academy building, the 

plans of its exterior and interior, the failure of some of them and the implementation of others, about the neighbourhood 

with its old street names and archival photos – I have never seen so many exciting documents on the subject, and not all of 

them could even be exhibited in the display-case due to their abundance. There is even more material in the digital version 

on the museum’s website – which it is worthwhile studying further at home. 

Display-case No. 2 presents Liszt's daily life in the apartment in Sugár Street. It covers the origin of the pieces of furniture 

received as a gift, and presents the donors of embroidered furniture, the accessories of everyday social life, the only 

authentic depiction of the apartment, highlighting the figure of Lina Schmalhausen, a not particularly talented but very 

helpful Liszt pupil, who assisted Liszt in many ways with caring affection (although as a domestic help, Liszt always had a 

servant, whose beautiful, spacious room is now one of the museum’s storerooms and a study). Funny cartoons highlight the 

almost exaggerated love and immeasurable number of gifts showered on Liszt by his Hungarian friends when he moved into 

the apartment. Witty and useful is the drawing in the passage that leads to the salon, showing with numbered pictures 

which lady undertook to embroider which furniture, pillows or curtains, and which of them can still be seen in the salon 

today. 

Display-cases Nos. 3 and 4 present compositions that were written in this apartment. I would like to highlight the organ/

harmonium version of The God of the Hungarians, a composition to a poem by Petőfi, exhibited in the original version. This 

is one of the manuscripts which the Liszt Museum purchased from the Táborszky-Nádor collection a few years ago, about 

which the Academy of Music has published a particularly beautiful and valuable book this summer. 

 

* Speech delivered at the opening of the exhibition on September 24th 2020.  
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- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Among his friends, the one-armed pianist, Count Géza Zichy was especially important in the life of the elderly Liszt. After 

the death of Liszt's most faithful Hungarian friend, Baron Antal Augusz in 1878, he took over all the many practical 

arrangements around the ageing Liszt that Augusz had previously managed. Display-case No. 5 is dedicated exclusively to 

Zichy (one of his waltzes transcribed by Liszt will be performed at today’s concert), while display-case No. 6 is about famous 

people who turned up here based on the visiting-cards they left in the apartment. (Of course, this is just a taste of the many 

visitors, as not everyone left a card here, and not all the cards have survived.) At the same time, we obtain an interesting 

account of the history of visiting-cards going back as far as ancient China thousands of years ago. 

Particularly spectacular and interesting is the 7th large exhibition case opposite the entrance, which presents the salon life of 

the second half of the 19th century. Liszt used to appear as a guest in many salons in Budapest, but he also received guests in 

his own salon – which also functioned as a classroom – including even royal princesses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some particularly interesting documents remind us of one of the most famous salons in Budapest, that of the Wohl sisters, 

often visited by the intellectual elite, including Liszt. The story of the Wohl salon has been recorded in a book by Janka 

Wohl, a skilful poet and author, and a great admirer of Liszt ever since she was a young girl. 

Liszt magyar szemmel – XLI. szám – 2020. október  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 41 – October 2020 

Display-case No. 10 

Display-case No. 6 



- 8 - 

 

Liszt magyar szemmel – XLI. szám – 2020. október  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 41 – October 2020 

Liszt's friends and professor colleagues at the Academy were also among the frequent visitors to the apartment – display-
cases Nos. 8 and 9 are about these. János Végh, Ferenc and Gyula Erkel, as well as Kornél Ábrányi Sr. and Henrik Gobbi are 
the most prominent among them (piano works by the latter two composers are also in the programme tonight, and even 
Liszt's 19th Hungarian Rhapsody is based on songs by Ábrányi). There are further professor colleagues on the list: Károly 
Huber, Róbert Volkmann, Hans Koessler and others… It was only possible to introduce János Végh in detail, who in 
addition to taking over the administrative presidential work from the ageing Liszt at the Music Academy, was also a 
confidential friend who partnered Liszt both as a musician and at playing cards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The final upstairs stage is display-case No. 10, which is dedicated to Liszt’s pupils. Earlier we have already presented this 
topic in detail in a full exhibition, and although it is obvious that it is impossible to deal with it in depth in one single 
display-case, the topic cannot be omitted from such a comprehensive exhibition, with at least a few serious and anecdotal 
recollections and a list of Liszt’s Hungarian pupils at the Music Academy. 

And when we have seen all this and read the unusually long but very informative texts, let us devote enough time (or even 
a second visit) to the material in the ground floor hall, which is also very abundant and interesting. 

In the 12th display-case we can see documents about two scholars and public figures, whose company Liszt often enjoyed in 
his own apartment and elsewhere: Ferenc Pulszky and Vilmos Fraknói. Here we can find out how Liszt could be persuaded 
indirectly to play the piano at a social event, for example by letting him win at playing cards. 

Display-case No. 13 presents the Hungarian instrument manufacturers (Beregszászy, Angster, Dangl, Schunda) who were 
important to Liszt and the Music Academy, while display-case No. 14 focuses in more detail on the music publisher Nándor 
Táborszky, whom the elderly Liszt commissioned with publishing his works in Hungary after his disagreement with the 
firm Rózsavölgyi under the management of János Dunkl Nepomuk. (This is how the valuable collection of manuscripts, 
which I have already mentioned, came together, and which, after the museum purchased it, has now been published in a 
beautiful facsimile edition in book form with studies in English). 

Earlier we once also dedicated a full exhibition to the relationship between Liszt and Hungarian musical theatre. The 15th 
display-case, however, with the title “Liszt and Opera Performance in Budapest” can still say something new within this 
limited framework by mentioning the Rococo ballet, whose accompanying medley of music included some of Liszt's music 
as well, probably without his knowledge and consent. 

The organizers of the 16th display-case focus on Liszt's studios in Budapest and Weimar – and the contemporary studios in 
general – and they address the topic of the connection between Liszt and the Csapó family as well. Vilmos Csapó, the first 
publisher of Liszt’s letters to Augusz, also visited Liszt's apartment several times and left us interesting recollections. 

Of particular note is the material presented in the large glass display-case No. 17 with drawers, about the close relationship 
between Liszt and two outstanding artists: Mihály Munkácsy and Alajos Strobl. Munkácsy exhibited his “Christ before 
Pilate” in the building adjoining this one, the Old Art Gallery, and Strobl used to work for a while precisely in the studio on 
the top floor of the Old Music Academy. In addition to the presentation of many valuable documents owned by the 
museum, a special curiosity is the copy of Munkácsy's silver wreath on loan from Békéscsaba, as well as many original 
photos on loan from the Strobl family. 

Display-case No. 10 
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The last stage of the exhibition is a presentation of Liszt's church music connections in the other large glass display-case No. 

18 with drawers. Cardinal Lajos Haynald plays a key role here, who used to visit the Old Music Academy many times, both 

Liszt’s apartment and the concert hall where we are now. He was the chairman of both the Liszt Association in Budapest 

and the 1873 Liszt Jubilee Committee, and supported the development of Hungarian church music with a foundation for 

music academy students, which was dear to Liszt's heart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other persons presented in this section are Johann Leopold Bella, one of the winners of a scholarship from the foundation, 

and Mihály Bogisich, the forerunner of the Hungarian Cecilian movement, and a protégée of Liszt. 

We should also mention the large notice board on the wall of the corridor leading to the upstairs concert hall, with marks 

on the map of Budapest in the years of Liszt’s old age indicating the places where important figures in Liszt's social life used 

to live, and who sometimes hosted the composer himself in their salons. 

In summary, we can say that the organizers of the exhibition have done very well to evoke the colourful, vibrant life around 

Liszt here at the Old Music Academy, and we can only stare in surprise at the busy days of the old, tired master, even in his 

last years, and amidst his many activities. 

Our thanks go to the creator of the concept, Zsuzsanna Domokos, and all her staff working on various topics (it would be 

good to indicate the organizers of the individual display-cases at least in the digital version), and our sincere congratulations 

to Tímea Bősze, efficiently assisted by Miklós Török, for their spectacular and elegant implementation. 

Foundation letter signed by 

Haynald, Liszt and Munkácsy 

in Colpach (1886) 
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A LISZT FERENC TÁRSASÁG BUDAPESTI TAGOZATÁNAK HANGVERSENYEI  

A 2020-21. ÉVADBAN  

(Rozsnyay Judit) 
 

Kedves olvasóink! 

A koronavírus járvány első, tavaszi szakaszában nagy reménnyel és igyekezettel készítettük elő, szerveztük a következő, 2020-

21. évi „Találkozások Liszt Ferenccel” hangversenysorozatunkat abban a reményben, hogy minden a megszokott, régi 

mederben fog lefolyni. Bár a szeptemberi és október hangverseny még – ugyan igen kis létszámú hallgatóság előtt – 

szerencsésen lezajlott, sajnos most, november elején egyre bizonytalanabb a jövő. 

Az első hangverseny szeptember 30-án volt, amelyen Prunyi Ilona zongoraművésznő különleges műsorát hallhattuk, Eckhardt 

Mária zenetörténész igen érdekes kiegészítő, ismeretterjesztő előadásával. 

Liszt kortársaitól kezdve (Ábrányi Kornél), a csaknem teljesen feledésbe merült komponistákon (Joachim Raff, Gaál Ferenc) át a 

XX. század híressé vált mesteréig (Emil Sauer) hallhattunk zongoraműveket Prunyi Ilona gondosan összeválogatott műsorában, 

gyönyörű zongorajátékával, miközben Eckhardt Mária nagyszerű korképeket és – sokak számára eddig ismeretlen – életrajzi 

vonatkozásokat, zeneművészi karriereket ismerhettünk meg. 

Különösen szembetűnő volt ebben a zenei környezetben Liszt Ferenc darabjainak hallatán az, hogy a mester milyen kimagasló 

tehetség is volt. A bensőséges, intim hangulatú hangverseny nagy tetszést aratott, amelyről a következő oldalon adunk közre 

egy képet: 
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Liszt Ferenc október 22-i születésnapjának előestéjén, 21-én tartottuk meg – a megemlékezés mellett – a 41. Liszt Ferenc 

Nemzetközi Lemezdíj (Grand Prix du Disque) díjkiosztóját. Erről az eseményről külön írásban emlékezünk meg. 

 

TOVÁBBI TERVEZETT HANGVERSENYEINK:  
 

2020. november 25. 18.00 óra 

Liszt és Rachmaninov dalai 

Közreműködik: Tatai Nóra (szoprán) és Szabó Ferenc János 

(zongora) 

A műsor: 

 Liszt Ferenc: Kling' leise, mein Lied (J. Nordmann)  
(2. verzió) 

 Liszt Ferenc: Freudvoll und leidvoll (J. W. Goethe)  
(2. verzió) 

 Liszt Ferenc: O lieb' (F. Freiligrath) 
 Liszt Ferenc: Enfant, si j'étais roi (V. Hugo) (2. verzió) 
 Liszt Ferenc: Oh! quand je dors (V. Hugo) (2. verzió) 
 Liszt Ferenc: S'il est un charmant gazon (V. Hugo)  

(2. verzió) 
 Liszt Ferenc: Comment, disaient-ils (V. Hugo) (2. verzió) 
 Szergej Rahmanyinov: Они отвечали, op. 21/4  

(V. Hugo / Lev Mey) 
 Bach-Siloti: h-moll prelúdium 
 Liszt Ferenc: Du bist wie eine Blume (H. Heine) (2. verzió) 
 Szergej Rahmanyinov: Дитя! Как цветок, ты прекрасна, op. 8/2 (H. Heine / A. Plescsejev) 
 Szergej Rahmanyinov: Hat románc, op. 38 (A. Iszakjan / A. Blok, A. Belij, I. Szeverjanyin, V. Brjuszov, F. Szologub,  

E. A. Poe / K. Balmont) 
 Szergej Rahmanyinov: Весенние воды, op. 14/11 (F. Tyutcsev)  

Prunyi Ilona és Eckhardt Mária 
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2020. december 09. 18.00 óra 

 

A korábban meghirdetett műsorral ellentétben, amelyben Polgár Éva zongoraművésznő játszott volna, ezen az estén 

Eckhardt Gábor zongoraművész műsorát hallhatjuk:   

 

 Liszt: Asz-dúr, b-moll etűdök op. 1  
 Liszt: h-moll ballada 
 Schubert-Liszt: Frühlingsglaube 
 Liszt: 104. Petrarca szonett 
 Beethoven-Liszt: Busslied 
 Brahms: Variációk egy saját témára op. 21/1 
 Prokofjev: I. szonáta 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2021. január és április között megtartandó négy hangverseny pedig a következő (részletes műsoraikat a későbbiekben 

ismertetjük): 

 

2021. január 27, 18.00  

 Liszt Ferenc és Hubay Jenő: Hegedű- és zongoraszonáták 

Gombos László zenetörténész előadása, Király Csaba (zongora) és Gál Júlia (hegedű)  

közreműködésével 

 

2021. február 24, 18.00  

Magyar Valentin, a Zeneakadémia II. évfolyamos növendékének  

zongorahangversenye 

 

2021. március 24.18.00    

Nagyhét-Húsvét  

Ránki Fülöp zongoraművész és Kaczmarczyk Adrienne 

zenetörténész előadása (2020. áprilisáról elhalasztott előadás) 

 

2021. április 28. 18.00   

Lajkó István zongoraművész hangversenye 

Coda: A koronavírus következtében bevezetett korlátozások miatt a tervezett 

novemberi, decemberi és esetleg januári hangversenyeinket nem tartjuk meg, de 

2021. márciusától valószínűleg ugyanazon műsorral és művészekkel 

megrendezzük. 
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CONCERTS ORGANIZED BY THE BUDAPEST BRANCH OF THE LISZT FERENC SOCIETY  

IN THE 2020-21 SEASON 

(Judit Rozsnyay) 
 

Dear Readers, 

In the first wave of the Covid19 pandemic this spring, we were preparing and organizing our next concert series 

“Encounters with Ferenc Liszt" for the 2020-21 season with much effort and great expectations, in the hope that at the 

beginning of the season everything could go on as usual, in the ordinary channel. Although the concerts in September and 

October could be held live, albeit in front of a very small audience, unfortunately now, in early November, the future is 

becoming increasingly uncertain. 

The first concert was on September 30th, in which the pianist Ilona Prunyi presented her special programme, with a highly 

interesting supplementary informative lecture by the music historian Mária Eckhardt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilona Prunyi's carefully selected programme featured piano works by a wide range of composers from Liszt's contemporaries 

(Kornél Ábrányi) through almost completely forgotten musicians (Joachim Raff, Ferenc Gaál) to a master who became 

famous in the 20th century (Emil Sauer), in a performance with beautiful piano playing, while Mária Eckhardt presented us 

with great depictions of the era in question, as well as biographical aspects and musical career paths hitherto mostly 

unknown to many of us. 

It was especially striking in this musical environment, listening to Ferenc Liszt’s works within the programme, what an 

outstanding talent the master was. The intimate circle of the audience received the concert with great applause in the 

friendly atmosphere. 

On October 21st, the eve of Ferenc Liszt's birthday on October 22nd, we held – in addition to the commemoration – the 

award giving ceremony of the 41st Liszt Ferenc International Grand Prix du Disque. You can read a report on that event in a 

separate article. 

Ilona Prunyi at the piano 
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OUR FURTHER PLANNED CONCERTS:  

November 25th 2020, 6 PM 

Liszt and Rachmaninov songs 

Featuring: Nóra Tatai (soprano) and Ferenc János Szabó (piano) 

 Ferenc Liszt: Kling' leise, mein Lied (J. Nordmann) (2nd version) 
 Ferenc Liszt: Freudvoll und leidvoll (J. W. Goethe) (2nd version) 
 Ferenc Liszt: O lieb' (F. Freiligrath) 
 Ferenc Liszt: Enfant, si j'étais roi (V. Hugo) (2nd version) 
 Ferenc Liszt: Oh! quand je dors (V. Hugo) (2nd version) 
 Ferenc Liszt: S'il est un charmant gazon (V. Hugo) (2nd version) 
 Ferenc Liszt: Comment, disaient-ils (V. Hugo) (2nd version) 
 Sergei Rachmaninov: Они отвечали, They answered op. 21/4 (V. Hugo / Lev Mey) 
 Bach-Siloti: Prelude in h minor 
 Ferenc Liszt: Du bist wie eine Blume (H. Heine) (2nd version) 
 Sergei Rachmaninov: Дитя! Как цветок, ты прекрасна, Child, thou art as beautiful as a flower op. 8/2 (H. Heine / A. 

Pleshchiev) 
 Sergei Rachmaninov: Six Romances, op. 38 (A. Isakian / A. Blok, A. Belij, I. Severianin, V. Briusov, F. Sologub, E. A. Poe / 

K. Balmont) 
 Sergei Rachmaninov: Весенние воды, Floods of Spring op. 14/11 (F. Tiutchev) 

 

December 9th 2020, 6 PM 

In contrast to the previously announced programme, with a recital by the pianist Éva Polgár, the actual programme of the 

evening will be a piano recital by Gábor Eckhardt: 

 Liszt: Etudes in A flat major and b minor, op. 1. 
 Liszt: Ballad in B minor 
 Schubert-Liszt: Frühlingsglaube 
 Liszt: 104th Petrarca Sonnet 
 Beethoven-Liszt: Busslied 
 Brahms: Variations on an own theme, op. 21/1 
 Prokofiev: 1st Sonata 

 

The four concerts to be held between January and April 2021 are the following (detailed programmes are to be published 

later): 

January 27th 2021, 6 PM  

Piano sonatas by Ferenc Liszt and Jenő Hubay: 

A lecture by the music historian László Gombos, with the participation of Csaba Király (piano) and Júlia Gál (violin)  
 

February 24th 2021, 6 PM  

Piano recital by Valentin Magyar, second year student at the Music Academy 
 

March 24th 2021, 6 PM 

Holy Week and Easter 

Piano recital by Fülöp Ránki accompanied by a lecture by the music historian Adrienne Kaczmarczyk 

(event adjourned from April 2020) 
 

April 28th 2021, 6 PM   

Piano recital by István Lajkó 

Attention: The concerts on 25th November and 9th December will be ceased 

due to the coronavirus, but they will be held later, estimated to end of 

February. The exact date will be announced later. 
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LISZT SZÜLETÉSNAPI HANGVERSENY SZEGEDEN – KÉPEKBEN 
 

2020. október 28-án ünnepelte meg a Szegedi Liszt Tagozat Liszt Ferenc születésnapját igen rangos hangversennyel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az ünnepi koncert hatalmas érdeklődést keltett, a vírus miatti óvatossági intézkedések ellenére telve volt a 

hangversenyterem, és a lelkes közönség – hosszú szünet után – boldogan, örömmel hallgatta a felhangzó műveket.   

Szó helyett képekben mutatjuk be a hangverseny szereplőit: 
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A Liszt Ferenc Társaság Szegedi Tagozata 

és a Dugonics Társaság 

tisztelettel meghívja önt 

2020. október 28. szerda 19 órára az SZTE BBMK Fricsay Ferenc  

Hangversenytermébe 

Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. 
 

Ünnepi hangverseny Liszt Ferenc születésnapja alkalmából 

Műsor 
 

Liszt: E-dúr etüd /Vadászat/    Rónaszéki Anna 

Liszt: Desz-dúr etüd / Un sospiro/   Kósa Rebeka 

Dohnányi: f-moll Capriccio    Papp Mónika 

Glinka: Pacsirta      Bíró Viola 

Rachmanyinov: Moments Musicaux /e-moll/ 

Liszt: Obermann völgye    Varga Viktor 

Liszt: h-moll Ballada     Szalai Gábor 

Liszt: XII. Magyar rapszódia    Czingel Sándor 
 

Közreműködnek az SZTE BBMK Zongora Tanszékének hallgatói 

Tanárok: Császár Zsuzsanna, Kerek Ferenc Csaba, Radványi Mária  

és Zsigmond Zoltán 

A műsor házigazdája Kerek Ferenc Csaba, a Liszt Ferenc Társaság  

Szegedi Tagozatának vezetője 
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Kerek Ferenc, a növendékek és tanáraik 
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LISZT BIRTHDAY CONCERT IN SZEGED – IN PICTURES  
 

On October 28th, 2020, the Szeged Branch of the Society celebrated Ferenc Liszt’ s birthday with a highly prestigious 
concert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The festive concert aroused great interest, despite the precautions taken because of the virus, the concert hall was full and 

the enthusiastic audience – after a long pause – enjoyed happily the performances of the musical compositions in the 

programme. Instead of words, we present the participants of the concert in pictures: 
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The Szeged Branch of the Liszt Ferenc Society 

and the Dugonics Society 

have the honour to invite you 
 

for Wednesday, October 28th 2020, 7PM to the SZTE BBMK  

Fricsay Ferenc Concert Hall 
Szeged, 79-81 Tisza Lajos blvd. 

 

Festive concert on the occasion of Ferenc Liszt’s birthday 
 

Programme 

Liszt: Etude in E major /The Hunt/   Anna Rónaszéki 

Liszt: Etude in D flat major / Un sospiro/  Rebeka Kósa 

Dohnányi: Capriccio in f minor    Mónika Papp 

Glinka: The Skylark      Viola Bíró 

Rachmaninov: Moments Musicaux /e minor/ 

Liszt: Obermann’s valley             Viktor Varga 

Liszt: Ballad in B minor     Gábor Szalai 

Liszt: 12th Hungarian Rhapsody    Sándor Czingel 

 

With the participation of students at the SZTE BBMK Piano Faculty 

Professors: Zsuzsanna Császár, Ferenc Csaba Kerek, Mária Radványi  

and Zoltán Zsigmond 

Host of the event: Ferenc Csaba Kerek, Head of the Liszt Ferenc  

Society’s Szeged Branch. 
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Prof. Ferenc Kerek and the pupils 
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DR. EŐSZE LÁSZLÓ (1923-2020) HALÁLÁRA 

(Nagy Márta) 
 

Ismét szegényebb lett a magyar zenei élet… 

2020. augusztus 17.-én életének 97. életévében távozott az élők sorából Dr. Eősze László zenetudós, a zenetörténészek 

doyenje, a magyar zeneműkiadás XX. századi történetének egyik meghatározó alakja, a Magyar Művészeti Akadémia rendes 

tagja. 

A Magyar Művészeti Akadémia 90. születésnapja tiszteletére egész napos konferenciát rendezett 2013 novemberében, ahol 

neves előadók méltatták szakmai tevékenységét. A hallgatóság képet kaphatott az életút állomásairól, s megismerhette a 

széles skálán mozgó hatalmas ívű pályát.  

A kezdetben zongoraművésznek készülő fiatalember zenei tanulmányai mellett a Pázmány Péter Tudományegyetem 

esztétika, német és olasz irodalom szakát is elvégezte. Ugyanitt le is doktorált, disszertációját ,,Liszt und die deutsche 
Romantik” címmel nyújtotta be. Egyetemi évei alatt párhuzamosan járt a Zeneakadémiára is, ahol többek között Horusitzky 

Zoltán, Hernádi Lajos, Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence tanította. Több külföldi kurzuson is részt vett (Wiesbaden – Walter 

Gieseking, Salzburg – Elly Ney). Miután nagy sikerrel játszotta Liszt műveit, nagy jövőt jósoltak neki.  

1947-ben megkapja a zongoratanári diplomát, de mivel nincs ideje gyakorolni, felhagy a zongorista pályával. Hivatalnoki 

állást vállal: a Népjóléti Minisztériumban lesz kultúrfelelős. Majd egy évtizedig marad ott, közben megnősül, s megszületik 

két gyermeke. 

1956-ban a Zeneműkiadó Vállalat állományába kerül, ahol kezdetben lektor, majd szerkesztő, főszerkesztő, igazgató,  

s nyugdíjazásáig a kiadó zeneirodalmi és művészeti vezetője. Kijelenthetjük, hogy a magyar zeneműkiadás a fénykorát élte 

irányítása alatt (a szocialista korlátok ellenére). Eősze László érdeme, hogy a Zeneműkiadószámos kortárs magyar 

komponista művét kiadta, s terjesztette a nemzetközi piacon. 

Két évnyi könyv- és levéltári kutatómunka után megjelenik első könyve „Kodály Zoltán élete és munkássága”. (Kodály 

személyesen járult hozzá, hogy a fiatal Eősze írja meg életrajzát.) Első Kodály-monográfiáját a későbbiekben számos további 

követi. (pl. Utak Kodályhoz, Kodály Zoltán élete képekben és dokumentumokban, Kodály életének krónikája stb.) 

1960-ban jelenik meg az első magyar nyelvű operatörténet a tollából, amely a nagyközönség számára nyújt átfogó képet a 

műfaj fejlődéséről, szerzőiről. Verdi, majd Wagner életének írja meg krónikáját. A könyvek mellett igen sok zenei 

tanumányt is publikál magyarul, németül, angolul, 

olaszul, mely írásai révén nemzetközi hírnévre tesz 

szert. Konferenciákra kap meghívást, ahol nagy sikerű 

előadásokat tart. 

A Liszt-kutatás is sokat köszön két római utazásának, 

ezekről a ,,119 római Liszt dokumentum” című könyv 

tanúskodik. Magán- és közgyűjteményekben kutatva, 

többek között a ,,Casa Sgambati”-ban (Giovanni 

Sgambati, Liszt legkedvesebb itáliai növendéke egykori 

otthonában) fedezte fel azt a 75 kottát, illetve levelet, 

amelyek jelentős forrásmunkául szolgáltak a hazai 

Liszt-kutatásban. Közbenjárására ezeket az értékes 

dokumentumokat megvásárolta a magyar állam. Eősze 

Lászlónak köszönhetjük azt is, hogy ötlete nyomán 

1970-ben elindult az Új Liszt Összkiadás, amely Liszt 

összes művének tudományos-kritikai közreadása.  

A Zeneműkiadónál több mint félezer zenei tárgyú 

könyv megjelentetését kezdeményezte. Jelentős 

érdeme, a Brockhaus-Riemann zenei lexikon magyar 

kiadása is.  
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Eősze László kitüntetést vesz át  

Kovács Dénestől (1976) 
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Tudományos munkáját hét évtizeden keresztül folytatta. Nyugdíjba vonulása után, 1988-ban írta meg kandidátusi 

disszertációját ,,A századforduló eszmei áramlatainak hatása Kodály zeneszerzői egyéniségének kibontakozására” címmel. 

Önéletrajzi kötete 2015-ben jelent meg a Magyar Művészeti Akadémia gondozásában ,,Intermezzo – Élet- és korrajzféle” 

címmel. 

Aktív közéleti tevékenységet is folytatott: alapító tagja, majd 1991 és 2006 között a társelnöke a Magyar Liszt Társaságnak, a 

Nemzetközi Kodály Társaság alapító tagja, majd ügyvezető titkára húsz éven keresztül, s a társaság lapjának, a Bulletinnek a 

főszerkesztője. 

Munkásságát számos kitüntetéssel jutalmazták: Grammy-díj a legjobb lemezkísérő tanulmány kategóriájában (1976), Erkel 

Ferenc-díj (1979), Kodály Zoltán-díj (1998), Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (1998), a Köztársaság Elnökének 

Érdemérme (2003), a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Nagydíja (2003), Szabolcsi Bence-díj (2009), Széchenyi-

díj (2013), Magyar Örökség díj (2013), az MMA Művészeti Írói Díja (2016). 

Szerencsésnek tarthatja magát az, aki személyesen ismerte, s bármikor felhívhatta, meglátogathatta. Nem volt olyan zenei 

kérdés, amire ne tudta volna azonnal a választ. Csak egy példa: igen sok énekes repertoárján szerepel Kodály ,,Nausikaá” 

című dala, melynek kottájában nem szerepel a szövegíró neve. Egyszer megkérdeztem tőle, vajon ki lehet a vers szerzője. Ő 

rögtön elárulta a titkot: Bálint Aranka, akit még az egyetemről ismert Kodály Zoltán, de Emma asszony nem szerette volna, 

ha szerepel a csoporttárs neve mint társszerző… 

Köszönettel tartozunk dr. Eősze Lászlónak, aki hosszú élete során mindvégig a magyar zenekultúra megismertetését, 

népszerűsítését szolgálta itthon és külföldön egyaránt. Életműve hatalmas, csak győzzük feldolgozni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Eősze László alapító tagja volt a Liszt Ferenc Társaságnak, és haláláig megtartotta tagságát. 1991 és 2006 között társ-

elnökként vezette, irányítottta a Társaság munkáját Forrai Miklós alapító főtitkárral, majd később dr. Hamburger Klára 

főtitkárral együttműködve. Hatalmas tudásának és vezetői tapasztalatainak köszönhetően is meghatározó személyisége volt a 

Liszt Társaság vezetőségének, a társaság művészeti életének, színvonalának alakításában komoly része volt. 

Annak ellenére, hogy életének utolsó éveiben már látása teljesen megromlott, figyelemmel kísérte a Liszt Társaság életét. 

2019-ben Társaságunk újra felelevenítette a „tiszteletbeli” tagság intézményét, így az első – még élő – 10 alapító tag között 

dr. Eősze Lászlónak is adományoztunk a tiszteletbeli tag címhez emlékplakettet és díszoklevelet a Liszt Ferenc 

születésnapján tartott emlékhangversenyünkön. Bár személyesen nem vehette át, a gesztust hálás szívvel megköszönte. 

Halála nagy veszteség, de közel évszázados munkásságának hagyatéka az egész magyar zenei életet gazdagítja. 

Eősze László és Ujfalussy József a Liszt Múzeumban (1986) 
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ON THE DEATH OF PROFESSOR LÁSZLÓ EŐSZE (1923-2020) 

(Márta Nagy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungarian music life has suffered yet another great loss. The musicologist Prof. László Eősze passed away on August 17 th 

2020, at the age of 97. He had been the doyen of music historians, one of the defining personalities of music publishing in 

Hungary in the 20th century, and a full member of the Hungarian Academy of Arts. 

In honour of his 90th birthday, the Hungarian Academy of Arts organized a full-day conference in November 2013, where 

prominent speakers lauded his professional career. The audience had the opportunity to obtain a picture of the various 

stages of his life and get to know the vast scale of his life’s work moving over a wide range. 

In addition to his musical studies, the young man, who initially trained as a pianist, also studied aesthetics, and German and 

Italian literature at the Pázmány Péter University of Sciences. He also received his doctorate there, presenting his 

dissertation with the title “Liszt und die deutsche Romantik” (Liszt and German Romanticism). During his university years, 

he simultaneously also attended the Academy of Music, where his professors included Zoltán Horusitzky, Lajos Hernádi, 

Zoltán Kodály and Bence Szabolcsi. He also attended several courses abroad (Wiesbaden – Walter Gieseking, Salzburg –  

Elly Ney). After performing music by Liszt with great success, a bright future was predicted for him. 

He received his degree in piano teaching in 1947, but as he did not have the time to practise, he abandoned his career as a 

pianist, and took a position as a clerk in charge of culture in the Ministry of Social Welfare. He remained there for almost a 

decade, during which time he married and his two children were born. 

In 1956, he joined the music publishing house Zeneműkiadó (Editio Musica), where he was initially a proofreader, then an 

editor, editor-in-chief, director, and until his retirement the publishing house’s director of art and music. We can declare 

that the time under his management was the golden age of Hungarian music publishing (despite the constraints of the 

communist regime). It is to the credit of László Eősze that Zeneműkiadó (Editio Musica) published and distributed on the 

international market many works by contemporary Hungarian composers. 

After two years of work in libraries and archives, he published his first book, Kodály Zoltán élete és munkássága (The Life 

and Work of Zoltán Kodály). Kodály personally gave his approval for the young Eősze to write his biography. His first 

Kodály monograph would later be followed by several more, including Utak Kodályhoz (Paths to Kodály), then Kodály 

Zoltán élete képekben és dokumentumokban (The Life of Zoltán Kodály in Pictures and Documents) and Kodály életének 

krónikája (Chronicle of Kodály's Life). 
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It was in 1960 that the first book on opera history was published in Hungarian, written by Eősze, to provide the general 

public with a comprehensive picture of the development and the composers of the genre of opera. He also wrote chronicles 

of the lives of Verdi and Wagner. In addition to books, he published a great number of musicological studies in Hungarian, 

German, English and Italian, which won him an international reputation as well. He received many invitations to 

conferences where he gave highly successful lectures. 

Liszt research also owes much to his two journeys to Rome, the results of which were published in his book 119 római Liszt-

dokumentum (119 Liszt Documents in Rome). During his researches in private and public collections, including “Casa 

Sgambati” (the former home of Giovanni Sgambati, Liszt’s favourite pupil in Italy) he discovered the 75 musical scores and 

letters, which would later serve as significant source material for Liszt research in Hungary. Through his intervention, these 

valuable documents were later purchased by the Hungarian state. We can also thank László Eősze for the fact that, 

following his original idea, the New Liszt Complete Edition was launched in 1970, which is a scholarly and critical 

publication of all the musical compositions by Liszt. He initiated the publication of more than five hundred books on music 

at Zeneműkiadó. The Hungarian edition of the Brockhaus-Riemann music dictionary is another of his significant 

achievements. 

He pursued his scholarly work over seven decades. After his retirement, he wrote his PhD dissertation in 1988 with the title 

A századforduló eszmei áramlatainak hatása Kodály zeneszerzői egyéniségének kibontakozására (The Impact of the 

Ideological Currents at the Turn of the Century on the Development of Kodály's Compositional Character). His 

autobiography was published in 2015 under the auspices of the Hungarian Academy of Arts with the title Intermezzo –  

Élet- és korrajzféle (Intermezzo – a Kind of Biography and Chronicle of an Era). 

He was also active in public life: he was a founding member, and later co-chairman of the Hungarian Liszt Society between 

1991 and 2006, a founding member of the International Kodály Society, and later its executive secretary for twenty years, as 

well as editor-in-chief of the Society’s review, Bulletin. 

His work was awarded several honours and prizes: a Grammy Award for the best accompanying liner notes for a recording

(1976), the Erkel Ferenc Prize (1979), the Kodály Zoltán Prize (1998), the Middle Cross of the Order of Merit of the 

Republic (1998), the Medal of Merit of the President of the Republic (2003), the Grand Prize of the National Association of 

Hungarian Artists (2003), the Szabolcsi Bence Prize (2009), the Széchenyi Prize (2013), the Hungarian Heritage Prize 

(2013), and the MMA Art Writers Prize (2016). 

Anyone who knew him personally and had the opportunity to call or visit him at any time could be considered a lucky 

person. There was no musical question which he could not immediately answer. Just one example: the repertoires of many 

singers include the song Nausikaá by Kodály, the score of which does not include the poet’s name. I once asked him who the 

author of the poem might be. He immediately revealed the secret: it was Aranka Bálint, whom Kodály knew from 

university, where they attended the same classes, but Emma (the first Mrs. Kodály) did not want her name to appear as a co-

author… 

We are grateful to Professor László Eősze, who served the cause of promoting and disseminating Hungarian musical culture 

throughout his long life, both in Hungary and abroad. His oeuvre is huge, if only we could further digest it.  

 

* * * 
 

Professor László Eősze was a founding member of the Liszt Ferenc Society and maintained his membership until his death. 

Between 1991 and 2006 he co-chaired the Society in collaboration with our founding secretary general Miklós Forrai, and 

later with the secretary general Dr. Klára Hamburger. Thanks to his vast knowledge and managerial experience, he was a 

decisive personality on our Board and played a significant role in shaping and managing the Society's activities and musical 

standards. 

Although his sight seriously deteriorated in the last years of his life, he kept on monitoring the life of the Liszt Society.  

In 2019, the Society revived the institution of “honorary” membership, and he was among the first ten – still living – 

founding members honoured for their particularly significant contribution to the Society. We also awarded him with a 

memorial plaque and a letter of honour along with the title of honorary member at our memorial concert held on Ferenc 

Liszt's birthday. Although he could not receive it in person, he expressed his thanks for the gesture with a grateful heart. 

His death is a great loss, but the legacy of his nearly a century of work will enrich the whole of Hungarian musical life. 
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INTERNATIONAL LISZT GRAND PRIX DU DISQUE 2020 

(Gombos László) 
 

Idén 41. alkalommal került sor a Nemzetközi Liszt Lemeznagydíj (International Liszt Grand Prix du Disque) versenyre, 

amelynek díjkiosztó gálakoncertjét Liszt születésnapja előestéjén, október 21-én szerdán 18 órakor tartották a Régi 

Zeneakadémia kamaratermében, az Egyetem és a Liszt Ferenc Társaság rendezésében. A hagyomány szerint az eseményt 

megelőzően megkoszorúzták Liszt domborművét az épület Andrássy úti falán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyre romló utazási körülmények miatt a díjazottak többsége sajnos nem lehetett jelen, de valamennyien ígérték, hogy 

amint tudnak, eljönnek Budapestre, és személyesen mutatják be művészetüket. A díjátadó emelkedett hangulatát  

Borbély László kiváló zongorajátéka teremtette meg. 

A zsűri elnöke ezúttal e sorok írója, Gombos László zenetörténész, a Liszt Társaság budapesti tagozatvezetője volt, további 

tagjai valamennyien zongoraművészek: Király Csaba, a Társaság országos elnöke, valamint Bánky József, Kassai István, Kerek 

Ferenc és Szabó Ferenc János. Személyükben az ország több régiója (Budapest, Pécs, Szeged), intézménye és korosztálya 

képviseltette magát. A szeptember elsején konszenzussal meghozott döntés eredményeképpen Gombos László és  

Király Csaba két nagydíjat és három elismerő oklevelet adott át a Liszt-művek előadóinak, illetve képviselőiknek.  

Nagydíjas lett az angol Norma Fishernek a BBC által készített koncertfelvételeit (Sonetto Classics) és a litván Muza 

Rubackyte Liszt Schubert-átiratait (Lyrinx) tartalmazó albuma. Magas színvonalú játékáért dicséretben részesült a temesvári 

születésű, Párizsban élő Suzana Bartal Zarándokévek-felvétele (Naïve Classique), valamint Borbély László kései Liszt-

műveket tartalmazó CD-je (Hunnia). Szintén elismerő oklevelet és a vele járó, Borsos Miklós által készített Liszt-érmet kapta 

Josep Colom spanyol zongoraművész Liszt h-moll szonátájának interpretációjáért (Eudora). 

A végeredmény a zsűri közösen meghozott, további részleteiben nem ismertetett ítéletét tükrözi, amelyet az alábbiakban 

saját zenekritikusi véleményemmel egészítek ki, hogy átfogó képet adjak az idei mezőnyről, egyszersmind fejet hajtsak a 

számos kiváló teljesítmény előtt. A bírálat szempontjai között természetesen ezúttal is a művészi kvalitások álltak az első 

helyen, de lemeznagydíj esetén a kiadvány valamennyi paramétere fontos tényezőnek számít: többek között a hangfelvétel 

minősége, a műsorösszeállítás, a kísérőtanulmány részletessége és színvonala, valamint az album külső megjelenése. A 16 

beérkezett lemez megfelel az általános nemzetközi színvonalnak, ezáltal egy önmagánál sokkal szélesebb választékot 

reprezentál. Elsőként öt olyan kiadványról számolok be, amely az óhatatlanul szubjektív mérlegelések eredőjeként végül 

nem került a díjazottak közé.  

Liszt magyar szemmel – XLI. szám – 2020. október  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 41 – October 2020 

Koszorúzás a Régi Zeneakadémia falánál 
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A szlovákiai származású, Svájcban élő Zuzana Ferjenčíková Liszt Összes Orgonaművének első albumát adta ki, amelynek 

külső kivitelezése nagy igényű kiadványt sejtet. A felvétel a svájci Fribourgban, a Szent Miklós katedrális Alois Mooser által 

készített, Liszt-korabeli orgonáján készült (Musikproduktion Dabringhaus und Grimm). Az igényes és részletes 

kísérőtanulmányt maga az előadó írta. A zeneművek között különösen érdekes a B-A-C-H fantázia és fuga, amely nem a 

közismert, hanem egy korábbi változatában szólal meg. Az élményt azonban döntően befolyásolta a hangzás, ami felülírta 

pozitív benyomásaimat. A felvételt bár többféle audiophile és hi-fi eszközzel, de csak sztereóban volt módom meghallgatni, 

sajnos azonos végeredménnyel. Olykor úgy tűnt, mintha az orgona egyetlen szekrényéhez tették volna a mikrofonokat, a 

többi regiszter pedig egy összezúgó akusztikai masszán keresztül érkezne el a hallgatóhoz, annak ellenére, hogy magának a 

templomnak nem túl nagy a lecsengése. Hiányoznak a jellegzetes orgonahangzások, a fényes mixtúrák – a magas regiszterek 

szinte hallhatatlanok a felvételen. A futamok eltűnnek a homályban, és a kísérőszólamok gyakran elnyomják a dallamot. 

Goran Filipec horvát zongoraművésztől, a 2016-os Grand Prix du Disque nyertesétől ezúttal két lemez érkezett: a Naxos 

kiadó Liszt-összkiadásának 49. és 51. albuma. Filipec olykor vitatható megoldásai ellenére is egyértelműen nagyformátumú 

zongorista, játéka virtuóz és rugalmas, színes és sokrétű, technikailag úgyszólván bármire képes. Utóbbi képességeivel – 

ennyit bátran megoszthatok az olvasókkal – a zsűritagok többségének messzemenő elismerését vívta ki. Dances című CD-jén 

(vol. 49) elsősorban a mester kései darabjait szólaltatja meg, visszafelé haladva az időben. Játéka a magas színvonal ellenére 

sem ragad magával, először talán csak a Mazurka brillante-nál válik felszabadulttá. Az utolsóként elhangzó zenemű, a fiatal 

kori Grand galop chromatique eredeti változata kiemelkedik az albumból, mintha a megelőző darabok csupán alibit 

szolgáltattak volna ahhoz, hogy a művész végre eljátszhassa kedvenc, igazán hozzá illő műsorszámát. Filipec itt valóban 

felülemelkedik a technika korlátain, és a magával ragadott hallgatónak fel sem tűnnek a darab hihetetlen nehézségei.  

A Poems elnevezésű album (vol. 51) még kedvezőbb képet mutat a művészről. Szinte végig egyenletesen magas színvonalon, 

kivételes igénnyel teljesíti azt, amit maga elé tűzött. Hibákat hiába is keresnénk a produkciójában. De a legnagyobbakkal 

összevetve nem elég differenciált a billentése, a Consolations sorozatban úgy tűnt számomra, mintha nem tudna igazán 

átszellemülten, leheletfinoman játszani. A Sposalizióban vagy a Dante szonátában sem szól olyan fényesen és éneklően a 

diszkant, mint a 2020-as verseny legjobbjainál, és a h-moll balladában sem születnek meg igazán a drámai csúcspontok. 

Irene Russo Angelus címmel Liszt vallásos zongoraműveiből állított össze dupla albumot (Brilliant Classics). Az olasz 

művésznő teljesítménye rendkívül széles skálán mozog. Briliáns virtuóz, aki bármit könnyedén el tud játszani, és alkata 

kifejezetten alkalmassá teszi a Liszt-játékra. A legmagasabb szintű dolgokra képes, miközben jellegzetes apró defektusok, 

nehezen indokolható modorosságok kísérik a játékát. Mély átéléssel szólaltatja meg a Via crucis háromnegyed órás 

zongoraváltozatát. Beszédesen zongorázik ott is, ahol a zene egyáltalán nem zongoraszerű, és kiemelkedő hangzásélményt ad 

a mű végén. Az átlagosnál lényegesen lassabbra vesz egyes műveket vagy azok szakaszait. Harmadával növeli meg például a 

Bénédiction de Dieu dans las solitude időtartamát, mégis ki tudja tölteni tartalommal. Lebilincselően indítja a Haláltánc 

zongoraváltozatát, majd sorra következnek az apró furcsaságok, a fugato indokolatlan sietsége és túlzott harsánysága, a 

magyaros variációkból pedig éppen a táncos karakter hiányzik. Hatásosan adja elő a Paolai Szent Ferenc legendát, amelyben 

nemcsak a közönséget ragadja magával, hanem önmagát is megrészegíti saját virtuozitása. 

Thurzó Zoltán nagyváradi művész saját maga készítette el és jelentette meg impozáns kiadványát a ritkán játszott, 

monumentális Költői és vallásos harmóniák felvételével (Gryllus Kiadó). Dicséretes az a gondosság, amivel az album 

struktúráját kitalálta, a szövegeket megszerkesztette. Az angol mellett nem spórolt a magyar nyelvű változaton sem. Az 

album egészéből érződik a lelkesedés és elhivatottság, a külső megjelenés mellett ezt halljuk az előadásból is. Nem mindig 

célravezető azonban, ha maga a művész a zenei rendező, mivel a játék hevében nem láthatja magát objektíven, amint azt egy 

külső személő tenné. A zongorahangzás mindvégig egységes, de nem elég szép és telt, és gyakran tűnik kopogósnak. A 

hangszer szinte elektromos zongoraként szólal meg, amelynek hangspektrumából hiányoznak bizonyos összetevők. Thurzó 

Zoltán játéka a hangzáshoz hasonlóan egyedi, és ha megszoktuk vagy elfogadtuk furcsaságait, jelentős hatást képes 

gyakorolni ránk. Nem fukarkodik az érzelmek kinyilvánításával, de nem is esik végzetes túlzásokba. Úgy tűnik, mintha 

Horowitz lenne a példaképe, aki gyakran emelt ki váratlanul egyes hangokat vagy dallamokat, olykor talán túl erőteljesen, 

hogy ezzel drámai, szívbe markoló hatást érjen el. Thurzó is mer kemény és kíméletlen lenni a hangszerhez, és a cél, a 

kifejezés érdekében még inkább mindent egy lapra tesz fel – közben azonban lemond a finomságok jelentős részéről. 

Interpretációjának egyik jellemző erénye, hogy megvilágító módon kiemeli ki a darabok fontos dallami elemeit.  
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Josep Colom spanyol művész esetében a zsűri egyetlen, ám annál jelentősebb zenemű, a h-moll szonáta kiemelkedő 

.  
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Gombos László zsűrielnök és Király Csaba 
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Most már tudom, hogy Borbély Lászlónak is ugyanez a véleménye: a Mester születésnapjának előestéjén, a Régi 

Zeneakadémia pompás zongoráján hallottuk tőle ugyanezeket a kompozíciókat, és a lemezfelvétel ismeretében revelációként 

hatott az élő előadás hangzási szépsége. A kiadvány címében megjelenő „Sorrow”-oldal után most örömmel részesültünk a 

„Consolation” áldásaiban. 
 

 

 A művésznő intelligens, elsőrangú muzsikus, aki sokféle 

árnyalással, a zenei finomságok széles tárházát 

bemutatva játszik, szép és fényes hangon, kerülve a 

modorosságot és más hatásvadász eszközöket. Az 1969–

70-ben és 1984-ben készült élő felvételek során mert 

kockáztatni, túlemelkedni a hibátlanul steril játékon. A 

mai stúdiófelvételeken ugyanis már csak ritkán hallható 

hasonlóan életszerű zenélés, ami bőven kárpótolja a 

hallgatót a kisebb, jelentéktelen hibákért. A művész az 

Első Mephisto keringőben megmutatta, hogy a színes 

játékmód mellett szenvedélyes is tud lenni.  

A Saint-Saëns Haláltáncának Liszt-féle átiratából készült 

felvétel érdekessége, hogy az nem a rádió archívumában, 

hanem a hazánkban jól ismert Alain Walker kazetta-

átjátszása révén maradt fenn. Bár hangtechnikailag nem 

tökéletes, zenei értékei miatt érdemes volt közreadni. 

Borbély László(maszkban) és Király Csaba elnök 
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A másik idei nagydíjat a litván Muza Rubackyte 

nyerte a Lyrinx cég által kiadott De la valse à l’abîme 

című lemezével. Az érmet és oklevelet a Litván 

Köztársaság nagykövete, Vytautas Pinkus vette át a 

művésznő helyett. 

Az album Liszt Schubert-átirataiból tartalmaz 

válogatást, középen Schubert a-moll szonátájával. A 

műsorválasztás nem ad alkalmat a végletesen 

szenvedélyes játék bemutatására, de az itt megjelenő 

érzelmi skála még enélkül is nagyon széles. A 

művésznő teljesítménye az érzékeny billentés, a 

differenciált játék tekintetében egyedülálló, nemcsak 

a 2020-as Grand Prix versenyzői között, hanem az 

elmúlt évtizedek nemzetközi mezőnyében is. Sehol 

semmi durvaság, sehol egyetlen érzéketlenül 

megütött hang. Muza képes arra, hogy 

felülemelkedjen a zongora alapvetően ütőhangszeres 

tulajdonságain, a különféle színű pianók és 

pianissimók nála egységes, rugalmas zenei szövetté 

állnak össze, miközben a marcato dallamhangok 

világosan kiemelkednek a több száz hang zsongásából. 

Szinte valószínűtlen, hogy egy zongorista mindarra 

képes, ami végülis megszólal a Sei mir Gegrüsst, a Die 
junge Nonne, az Ave Maria, az Erlkönig vagy a 

Gretchen am Spinnrade dalátiratokban. Nem tudni, 

hogy az eredmény elérésében mekkora szerepe van az 

elsőrangú felvételi technikának – valóban érdemes 

lenne ugyanezeket a darabokat élő előadásban is 

hallani a művésznő interpretációjában. 
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 Vytautas Pinkus litván nagykövet a díjjal 
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INTERNATIONAL LISZT GRAND PRIX DU DISQUE 2020 

(László Gombos) 
 

The International Liszt Grand Prix du Disque has been awarded for the 41st time this year. The award giving ceremony and 

the gala concert were held on the eve of Liszt’s birthday, on October 21st 2020 at 6 pm, in the Chamber Hall of the Old 

Music Academy, organized by the University of Music and the Liszt Ferenc Society. Following the tradition, prior to the 

event there was a wreath-laying ceremony next to the relief sculpture of Liszt on the building’s wall in Andrássy street. Due 

to the continual restrictions on conditions for travelling most of the awardees were unfortunately unable to attend, but they 

have all promised to come to Budapest as soon as they can and present their music here in person. The elevated atmosphere 

of the award giving ceremony, however, was still guaranteed through the excellent piano playing of László Borbély. 

This time the chairman of the jury was the author of the present report, the music historian László Gombos, Head of the 

Liszt Society’s Budapest branch, while the other members were all pianists: Csaba Király, Chairman of the Liszt Society, 

József Bánky, István Kassai, Ferenc Kerek and Ferenc Szabó, who represented several regions of Hungary (Budapest, Pécs, 

Szeged), as well as several institutions and age groups. As a result of the decision taken by consensus on September 1st,  

László Gombos and Csaba Király presented two Grand Prizes and three diplomas of appreciation to the performers or their 

representatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Grand Prix was awarded to Norma Fisher for her Live concert album issued by the BBC (Sonella Classics) and to Muza 

Rubackyte from Lithuania for her album featuring Liszt’s Schubert transcriptions issued by Lyrinx. The three diplomas of 

appreciation were awarded to Susana Bartal, who was born in Timisoara (Romania) and now lives in Paris, for her recording 

of Années de pèlerinage, issued by Naïve Classique, to László Borbély for his CD featuring Liszt’s late piano pieces, issued by 

Hunnia Records, and to Joseph Colom for his interpretation of Liszt’s Sonata in B minor, issued by Eudora. In addition to the 

diplomas the awardees also received the Liszt medal designed by Miklós Borsos. 

The final result reflects the jury’s joint judgment, with no further details of motivation, which I supplement below with my 

own music critic’s opinion to give a comprehensive picture of this year’s contestants, while at the same time bowing my 

head to the high number of outstanding performances. Of course, artistic and musical qualities were the first priority when 

we made our decision, but in the case of the Grand Prix, all the parameters of the published product were important and 

evaluated – among them the sound quality of the recording, the composition of the programme, the quality and elaboration 

of the accompanying liner notes, and the album’s appearance. The 16 recordings received all meet general international 

standards, thus representing a much broader offering then the 16 items themselves. First I shall report on five submissions 

that, as a result of inevitably subjective considerations, have not finished up among the winners. 
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Zuzana Ferjenčíková, who was born in Slovakia and now lives in Switzerland, submitted the first album of the Complete 
Edition of Liszt’s Organ Works, with an album whose appearance suggested a high standard of publication. The recording 

was made in Fribourg, Switzerland, on the organ contemporary with Liszt built by Alois Mooser in the Cathedral of St. 

Nicholas (Musikproduktion Dabringhaus und Grimm). The high standard detailed accompanying liner notes were written 

by the organist herself. Of particular interest among the tracks is the B-A-C-H fantasy and fugue, which is not recorded 

here in the well-known version, but an earlier one. However, the experience of the listener is decisively influenced by the 

sound, which has superseded my positive impressions. I had the opportunity of playing it on several audiophile and hi-fi 

devices, although only in stereo, but unfortunately the end result was always the same. At times, it seemed as if the 

microphones had been all placed near a single cabinet of the organ, the other registers reaching the listener through a 

sizzling acoustic mass, even though the church itself did not have too much reverberation. The characteristic organ sounds, 

the bright mixtures are missing – the high registers are almost inaudible on the recording. The runs disappear in the gloom 

and the accompaniments sometimes suppress the melody. 

The Croatian pianist Goran Filipec, the winner of the 2016 Grand Prix du Disque, submitted two discs this time: albums 

Nos. 49 and 51 of the Liszt Complete Edition by Naxos. Despite Filipec’s sometimes controversial ideas, he is clearly a large-

format pianist; his playing is virtuoso and flexible, colourful and diverse, technically capable of virtually anything. With his 

latter abilities – I can boldly share this with my readers – he achieved eminent recognition from the majority of jury 

members. On his CD Dances (vol. 49), he primarily plays late compositions by the master, moving backwards in time. 

Despite the high standard, however, his playing does not captivate the listener; perhaps it is the Mazurka brillante where he 

first sounds relaxed and liberated. The last piece, the original version of Liszt’s early Grand galop chromatique, stands out in 

the album, as if the previous tracks had only provided an alibi for the pianist to finally play his favourite piece that he truly 

owns. Filipec here indeed transcends the limits of technique, and the fascinated listener does not even notice the incredible 

difficulties of the composition. 

The album with the title Poems (vol. 51) shows an even more favourable image of the pianist. Almost throughout the whole 

disc, he fulfils what he set out for himself at an evenly high standard, with exceptional quality. We would search for flaws in 

his performance in vain. But compared to the greatest, his touch is not differentiated enough; in the Consolations set of 

pieces it seemed to me as if he was unable to play really ethereally and delicately. Neither in Sposalizio nor in the Dante 
Sonata did the treble sound as brightly and cantabile as by the best performers of the 2020 competition, and even the Ballad 
in B minor does not really produce dramatic highlights either. 

Irene Russo has compiled a double album from Liszt’s religious piano works with the title Angelus (issued by Brilliant 

Classics). The performance of the Italian pianist ranges between extremely wide limits. A brilliant virtuoso who can play 

anything with ease, her nature makes her especially suitable for playing Liszt. She is able to do things at the highest level, 

while at the same time her playing is accompanied by characteristic small defects and difficult-to-justify mannerisms. She 

plays the 45-minutes piano version of Via crucis with deep empathy. She plays the piano with eloquent smoothness where 

the music is not at all piano-like and provides an outstanding sound experience at the end of the composition. She plays 

certain works or sections of them significantly slower than the average. For example, she increases the duration of 

Bénédiction de Dieu dans las solitude by a third, yet she can fill it with content. She opens the piano version of Danse 
Macabre in a captivating manner, only for small oddities to follow one by one, like the unfounded haste and excessive 

loudness of the fugato, while the typically Hungarian variations lack precisely the character of the dance. She effectively 

performs the Legend of St. Francis of Paola, in which she not only captivates the listener, but she is intoxicated by her own 

virtuosity. 

Zoltán Thurzó from Nagyvárad (Oradea) submitted an impressive album of his own creation and release, recording the 

rarely played, monumental Poetic and religious harmonies (Gryllus Publishing House). The diligence with which he 

invented the structure of the album and edited the texts is commendable. In addition to English, he was not sparing in the 

case of the Hungarian version either. Enthusiasm and dedication can be felt throughout the album, and in addition to its 

external appearance, we also feel it in the performance. However, it is not always expedient for the musician to also be the 

musical director himself, as in the heat of playing he cannot see himself as objectively as an outside observer would. The 

piano sound is uniform throughout, but not beautiful and full enough, and often sounds percussive. The instrument sounds 

almost like an electric piano, which lacks certain components in its sound spectrum. Zoltán Thurzó’s playing is as unique as 

the sound, and if we get used to it or accept its strangeness, it can have a significant effect on us. He does not skimp on 

expressing emotions, but he does not fall into fatal exaggerations. It seems as if Horowitz was his ideal and pattern, who 

often unexpectedly highlighted certain notes or melodies, sometimes perhaps too powerfully, to achieve a dramatic, 

heartbreaking effect. Thurzó also dares to be tough and ruthless with the instrument, and for the purpose of expression, he 

plays all out even more – while abandoning much of the delicacy. One of the characteristic virtues of his interpretation is 

that he highlights the important melodic elements of the compositions in an illuminating way. 
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In the case of the Spanish musician Josep Colom, the 

jury awarded a diploma of appreciation for an 

outstanding interpretation of just one, but a most 

significant, piece of music, the Sonata in B minor.  

The Liszt interpretations on the mixed-programme 

SACD published by Ediciones Eudora are definitely 

of a higher standard than those of Chopin’s works on 

the same album. The artist’s resolute vision is 

remarkable, which gives the interpretation an 

individual colour by emphasizing the sonata’s lyrical 

narrative. Perhaps only the vigorous return of the 

grandioso-theme before movement No. 2 approaches 

the limit, which even the pianist himself would not 

want to cross in the direction of an extremely 

passionate, dramatic performance.  

 

With the appearance of the symbolic F sharp major theme, he 

opens new doors into the world of shades, somewhat re-

evaluating what was heard before. It is there, in movement No. 2, 

where the greatness of the pianist is most apparent. He is capable of long even crescendos and decrescendos. Even the fugato 

does not appear in its usual devilish and troubled character and is rather closer to the ethereal (Andante dolce instead of 

Allegro energico). The tension and dynamics gradually increase in a large arc, not only until the restrained start of 

movement No. 4, but all the way to the return of the grandioso.  

 

The Hungarian–French musician born in Timisoara, Suzana Bartal (Zsuzsanna Bartal) released and submitted the entire 

Années de pèlerinage series under the Naïve Classique label.  

One of the main strengths of the publication is the clear, good surround sound and excellent sound in general, thanks to the 

first-class recording technique and the performer’s colourful and sensitive playing. It is simply a pleasure to listen to, just to 

admire the sound of the piano. Suzana Bartal, with sufficient humility, thoughtfully and carefully, set the goal of playing the 

compositions with classical perfection. It is to her credit that she avoids exaggerations, extravagant ideas, but for some 

reason she restrains herself even where she could or should soar. At the dramatic peaks of Orage, Obermann’s Valley, and 

the Dante Sonata, the momentum stops and neither the performer nor the listener catch fire. The uplifting experience of 

Sursum corda is not really born by the end of the performance either. Perhaps she does not control the instrument enough 

or she is afraid of wrong notes, and that is why she avoids impulsive playing. However, these minor shortcomings are 

compensated by the live, radiant music of the young pianist’s performance. 

Javier Valdivielso Odriozola, director of the Cervantes Institute 

accepted the diploma, representing the musician 
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László Borbély submitted a high-quality album issued by 

Hunnia Records, compiled and narrated in a consistent 

presentation, with the title Songs of Sorrows and 

Consolation.  

One of the values of the album is the compilation built up 

of rarely played works, which depicts the late world of the 

composer, or more precisely one of its sides arising from 

his experiences of nearby deaths. This is unanimously 

suggested by the playing style, the technical resolution of 

the sound recording and the overall look of the album (the 

barely readable grey letters blur with the black 

background). Due to the characteristics of the instrument 

and the microphone settings, the piano sound is mostly 

bleak and insensitive; the playing is inflexible and 

percussive. If we settle ourselves into the specific world of 

the record, however, and accept its confined frames and 

lack of colour, then all this is no longer harmful, but we still know that the piano sound could be much more beautiful, and 

more sensitive. I believe that Liszt’s goal was not to convey his own anxieties, as these works are beautiful and uplifting, it’s 

only that the tools of the master had changed over the decades. Now I know that László Borbély has the same opinion: on 

the eve of the Master’s birthday, we heard the same compositions in his interpretation played on the magnificent piano at 

the Old Music Academy, and the sounding beauty of the live performance was a revelation in the knowledge of the 

recording. After the “Sorrow” page appearing in the title of the publication, we were delighted to receive the blessings of 

“Consolation”.  

 

 

In 2019, Sonetto Classics released a selection of BBC recordings by the outstanding English pianist Norma Fischer. 

 She is an intelligent, first-rate musician who plays 

with a wide variety of nuances, presenting a wide 

range of musical subtleties, in a beautiful and bright 

voice, avoiding mannerism and other such means. 

During the live recordings made in 1969–70 and 

1984, she was also bold enough to take risks, thus 

rising above the quality of flawlessly sterile playing. 

In today’s studio recordings, similarly lifelike music 

can rarely be heard, which definitely compensates 

the listener for minor, insignificant mistakes. The 

pianist proves in the First Mephisto Waltz that in 

addition to her colourful way of playing, she can be 

passionate as well. The interesting thing about the 

recording of Saint-Saëns’s Danse Macabre in Liszt’s 

transcription is that it survives not in the archives 

of BBC, but through a tape recording made by Alan 

Walker, who is well known in Hungary. Although 

the sound is not perfect technically, it was worth 

issuing because of its musical values. 
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The other Gand Prix this year was awarded to the Lithuanian Muza Rubackyte for her album De la valse à l’abîme, released 

by Lyrinx. 

The medal and diploma were handed over to the 

Ambassador of the Republic of Lithuania, Vytautas 

Pinkus, representing the pianist. 

 The album contains a selection of Liszt’s Schubert 

transcriptions, with Schubert’s Sonata in A minor in 

the middle. The choice of programme does not 

provide an opportunity to present extremely 

passionate playing, but the emotional scale 

appearing on the album is very wide even without 

that. The musician’s performance is unique in terms 

of sensitive touch and differentiated playing, not 

only among the 2020 Grand Prix contestants, but 

also in the international field of recent decades. Not 

a single trace of crudeness anywhere, nor a single 

insensitively played note. Muza has the ability to 

surpass the basically percussive character of the 

instrument, with pianos and pianissimos of different 

colours coming together into a single, flexible 

musical fabric, while the marcato melody notes 

clearly stand out from the buzz of hundreds of other 

notes. It is almost unlikely that a pianist is capable of everything that is ultimately heard in the song transcriptions Sei mir 

Gegrüsst, Die junge Nonne, Ave Maria, Erlkönig or Gretchen am Spinnrade. I do not know what role the first-class 

recording technique plays in achieving these results – it would be really worth hearing the same pieces in a live 

performance in the interpretation of the musician. 

 

LISZT „ELÉG HOSSZÚ KIRÁNDULÁSA ÁZSIÁBAN” – 2. RÉSZ 

(William Wright) 
 

Bár idén a jelen pandémia alatt nem lehetséges látogatni a könyvtárakat, számomra legalább egy területen pozitívnak 

bizonyult a járvány kitörése. Ismételt kutatásokra indított e-mail útján elsődleges források után Lady Kavanagh kiadatlan 

naplójából, amelyet Írországban, a Carlow megyei Borris Házban őriznek: olyan források után, amelyek remélhetőleg kódát 

képeznek majd korábbi, Liszt „elég hosszú kirándulása Ázsiában” című írásomhoz, amely e lap 27. számában jelent meg.[1] 

Akárhogy is nézzük, tizenegy év telt el, mióta kapcsolatban voltam Andrew Kavanagh-gel, az útleírás tulajdonosával, és nem 

voltam benne biztos, hogy 2020-ban még el tudom őt érni. Nem kellett félnem. Három nappal azután, hogy küldtem neki 

egy e-mailt, válaszolt: „Üdv, William! Semmi gond, rövidesen jelentkezem. Köszönöm, Andrew.”[2] Igen hálás vagyok neki, 

hogy lehetőséget adott nekem a Kavanagh / Liszt történet további részének publikálására. (Lásd a napló 66. oldalának 

fakszimiléjét.) 

A nyomtatott szöveg gondos vizsgálatakor néhány lehetőség jut eszünkbe Liszt mozgását illetően. Liszt 1847. július 10-e 

délutánján vagy estéjén utazhatott [a lengyel menekültek telepéről] Buyukderébe. Talán elkísérte a mozgássérült Arthur 

Kavanagh-et és másokat, amikor az erdőn át visszatértek a Boszporuszhoz, megelőzve Lady Kavanagh-et és lányát, Hoddyt, 

akik rövid lovas kirándulásra mentek. Liszt valószínűleg ismerte ezt a sokkal rövidebb utat a kolóniához, illetve onnan 

vissza, mivel a Telephez vezető [kiépített] útvonalat úgy emlegette, mint „elég hosszú kirándulást Ázsiában”[3].  

és családja, akárcsak Władisław Zamoyski, akkoriban Therapiában laktak,  épp három mérföldnyire 

Buyukderétől az európai parton, ahol Liszt tartózkodott, komponált és játszott.  
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Lady Kavanagh szövegének folytatása a 66. lapon  

[Július] 10-e 

Kora reggel az urak közül többen fölkerekedtek abban a reményben, hogy gazellákat lőnek az erdőben, de reggelire 

visszatértek anélkül, hogy jó étvágyon kívül mást is találtak volna.  Én is korán elindultam egymagamban, és hosszú, 

kellemes sétát tettem a Telep körüli gesztenye- és tölgyerdőkben, amelyekben ösvényeket vágtak a marhák terelésére. – Jó 

reggeli készült a Telep kenyeréből és vajából, valamint kávéból nyolc óra körülre. Utána valamennyien együtt elindultunk, 

hogy meglátogassuk a kunyhókat és a farmokat. Zamoiski grófot, jótevőjük, Czartoriski herceg unokaöccsét  minden telepes  

[66. oldal] 
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a legnagyobb szeretet és hála jeleivel fogadta – körbe vezettek minket kényelmes, muskátlis tanyaházaikban, kis kertjeikben, 
jószágaiknál és farmjaikon.  Mindez nagyon tetszett nekem, és emlékeztetett néhány kellemes sétára a drága Clancarty 
telepein a mocsárban, ahol a szegény emberek ugyanilyen büszkén mutatták megművelt és termővé tett földjeiket és 
marhalegelőiket , és én mindig gyönyörűséggel fogok visszagondolni arra a napra, amelyet Adamskoiban  töltöttem – ezt 
követően, visszatérve készen várt ránk egy tartalmas ebéd á la franchetti . Utána búcsút véve drága lengyel barátainktól, 
felkerekedtünk egy vezetővel, aki megmutatta nekünk az erdőn keresztül vezető utat. Először fellovagoltunk a körzet egyik 
legmagasabb hegyére egy olyan pontra, ahonnét egyszerre rá lehetett látni Konstantinápolyra, a Boszporuszra és a Fekete-
tengerre  – onnét igen bonyolult ösvényeken, a sűrű, kusza erdőn át három óra alatt értük el a Boszporuszt Therápiával 
szemben, ahol egy caique-on átkeltünk, s ott találtuk Arthurt meg az összes csomagunkat egy kis szállóban, amelyet 
Antonio, a Görög vezetett, s ahol letelepedtünk egy kis időre.  Az én családom megtöltötte a szállót.  A többi utazó 
elment, hogy egy másikban keressen szállást. 

11-e, vasárnap – reggeli után ima volt, amelyen részt vettek a skót urak.  Aztán Hoddy, Tom és én meglátogattuk Lady 
Spencer Chichestert, aki látogatást tett nálunk Konstantinápolyban.  Korai estebéd után a fiúk elmentek lovagolni, Hoddy 
és én pedig  

[67. oldal] 

sötétedésig sétáltunk. Este az összes utazó lejött a teához, s megállapodtunk, hogy másnap megmásszuk velük az Óriás 
Hegyet, és búcsúvacsorát adunk nekik…  

Liszt és Zamoyski együttléte – új fényben  

Liudmyla Volska kiváló cikke, a jelen lap 2018. decemberi számában megjelent Liszt Ferenc Ukrajnában, valamint az alábbi 
sajtóhír új fénybe helyezik Liszt és Zamoyski együttlétét Ázsiában.  Két részlet Zamoyski leveléből nagybátyjához, Adam 
Czartoryskihoz Volska cikkében, valamint a sajtóközlemény felfedi, hogy sem Zamoyski, sem Liszt nem tudott „további, 
titkos kapcsolatot tartani lengyel menekültekkel Keleten.”  Zamoyski leple rövidesen föllibbent. Kilenc nappal a telepen 
tett látogatásuk után ezt az üzenetet írta nagybátyjának:  

„Nyilvánvalóan jelentették, hogy meghívtak engem a telepre Liszt úrral, a zongoristával. Mintegy tíz ember, angolok 
és franciák csatlakoztak ehhez a kis kiránduláshoz. Köztük volt Lady Harriet Kavanagh, Lord Clancarty  lánya, a 
leányával. A jószívű Zukowski és a bosnyákok a tőlük telhető legjobban láttak bennünket vendégül egy éjszakára.  
Mindenki nagy tetszéssel és a látványon meghatódva távozott; mindenki megígérte, hogy nem felejt el adományokat 
gyűjteni és elküldeni. Egyikük, Dr. Burns, egy skót Glasgow-ból, különösen lelkes lett.  Szeretne az egyesület tagja 
lenni, hogy segítsen Dudley-nak…”  

Egy további levélben Zamoyski hozzátette: „Liszt úr látogatása eredményekkel járt, és látható Podaliában Czjakowski 
jelentéseiben.”  

Ami azonban Zamoyskit illeti, az ő számára Liszt látogatása negatív eredménnyel járt, mint azt az alábbi sajtóhír 
megvilágítja: 

„Zamoyski gróf – Egy ilyen nevű lengyel emigráns nemes, miután biztonságban utazgatott Egyiptomban és Szíriában, 
jelenleg Konstantinápolyban van, ahol az utóbbi két hónapban tartózkodott, s [most] gyengélkedik.  A gróf francia 
útlevéllel utazik, és M. de Bourqueney, a Portánál lévő francia követ nagy figyelmének és szeretetének tárgya, 
ugyanígy Lord Cowley családjáé is,  

Henry Richard Cowley François-Adolphe de Bourqueney 
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és kitűnik az alábbi levélrészletből, amelyet a Journal des Debats 12-i száma közölt, hogy az orosz kormány nem 
hajlandó elmulasztani az alkalmat, hogy rátegye a karmait brutális és barbár zsarnokságának egy újabb illusztris 
áldozatára … Nesselrode gróf  Oroszország cárjának nevében Zamoyski gróf kiadatását kívánja, mint dezertánst … 
Ami M. de Bourqueneyt illeti, … ő arra törekedett, hogy meggyőzze a Portát, hogy egy ilyen példátlan kívánságra, 
amit semmi sem indokolhat, szilárdsággal illik válaszolni, s hogy gyalázat volt az ilyen fölényes kezelés Oroszország 
részéről, amelynek ügynökei naponta találkoznak a lengyel emigráció főnökeivel Párizs és London miniszteriális 
szalonjaiban, sőt még az udvarnál is, anélkül, hogy megfigyeltetést kockáztatnának. … M. de Bourqueney kijelentette, 
hogy felelősséget vállal érte [Zamoyskiért], és megígérte, hogy M. Zamoyski nem hagyja el Konstantinápolyt addig, 
amíg a Porta kellőképpen tiszteletet parancsoló és kellőképpen határozott választ nem ad Oroszországnak, kizárva 
bárminemű komoly becsületcsorbulást, amely a Szultán kormányát érhetné Oroszország válaszlépése következtében, 
és e tárgyban haladéktalan tájékoztatást nem küldtek M. de Bourqueney-nek és a londoni St. James’s [királyi] udvar 
képviselőjének, Lord Cowley-nak.”  

Liszt ugyanakkor viszonylag mentes maradt a politikai bonyodalmaktól, minthogy már június 18-án játszott Franchini yali-
jában, tíz nappal később pedig az orosz nagykövetség palotájában.  
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Zamoyski francia nyelvű 

levele angol címzetthez, 

eredeti kézirat hasonmása 
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JEGYZETEK: 

 

1. Ld. Liszt magyar szemmel / The Hungarian View of Liszt no. 27, 2017. április, 19-30. [A továbbiakban: „Liszt elég hosszú 

kirándulása” 1. rész.] 

2. 2020. júnus 18-i e-mail.  

3. „…une assez longue excursion in Asie” – ld. Serge Gut & Jacqueline Bellas ed.: Correspondance Franz Liszt – Marie d’Agoult, Paris: 

Fayard 2011, 1177. 

4. „…a leginkább figyelmet keltő Zamoiski gróf érkezése volt. Párizsból érkezett ide négy hónappal ezelőtt, és érkezésétől fogva 

felváltva volt a francia illetve az angol követség vendége [Therapiában]. Itteni jelenléte azonban nagy kihágást jelentett…” Ld. The 

Morning Post 1847.10.22, 2. Władisław Zamoyski (1803-1868) az 1830/31-es lengyel felkelés hőse, a száműzetésben élő lengyelek 

egyik vezetője. Ld. „Liszt elég hosszú kirándulása” 1. rész, 4. jegyzet, 25, arckép: 26. 

5. Ld. „Liszt elég hosszú kirándulása” 1. rész, 21. 

6. Előzményként újra közöljük a 65. lap utolsó bekezdését a „Liszt elég hosszú kirándulása” 1. rész, 24.-ről. 

7. Az „urak” Liszt, Zamoyski, Burns doktor, Arthur Kavanagh és valószínűleg bátyja, „Tom”, David Wood tiszteletes, Arthur és 

Thomas nevelőtanára és még mintegy négyen mások voltak.  

8. Adam Czartoryskiról ld. „Liszt elég hosszú kirándulása” 1. rész, 4. jegyzet, 19. „Itt megszakad a napló” – írtuk az első közleményben 

(„Liszt elég hosszú kirándulása” 1. rész, 24), melynek a jelen írás a folytatása. 

9. A telepesek „igen kényelmes házakat készítettek, egészen jómódú farmerek lettek, … bejártam házaikat, farmjaikat és 

tejgazdaságaikat, amelyeket a legnagyobb büszkeséggel mutattak…” Ld. Lady Kavanagh levelét Lord Clancartyhoz, 1847. július 15, 

The National Library of Ireland Pos. 7156, 140-143, és „Liszt elég hosszú kirándulása” 1. rész, 24.         

10. „Mindig újra meg újra a te Kilclooney telepes fiaid jutottak eszembe, akik saját munkájukkal ugyanilyen nehézségeket küzdöttek le, 

és igen hasonló függetlenséget szereztek.” Ibidem. 

11. Ered.: Adams k[ö]i – Adamskoi, Adam Czartoryski faluja a szövegben az eredeti török írásmóddal szerepel. 

12. „A ’ricco come Franchetti’ (’gazdag, akár Franchetti’) szólás állítólag Közép-Itália egyes részein hallható. Abramo Franchetti (1805-

1887) üzletembert, Itália vasútrendszerének egyik úttörő fejlesztőjét Vittorio Emmanuele, Szardínia királya és Itália jövendő királya 

emelte báróvá.” Ld. Alan Mallach: The Autumn of Italian Opera: From Verismo to Modernism, 1890-1915, Boston (Mass.): 

Northeastern University Press 2007, 58. 

13. Lady Kavanagh szerette hegyekről/dombokról megtekinteni vagy vázlatosan lerajzolni a tájat. Andrew ezt írja: „Van tőle egy 

vázlatunk július 14-éről, amelynek címe:Genoa várai a Fekete tenger bejáratánál, Therapia dombjairól nézve…” Ld. „Liszt’s Rather 

Long Excursion In Asia”, Journal of the American Liszt Society [a továbbiakban: JALS] vol. 64, 2013, 6 és 16, 69. jegyzet. 

14. „Egy igen csinos kis hotelben lakunk, amely épp elég nagy, hogy befogadjon minket, s mivel magasan fekszik, szép kilátást nyújt a 

túlsó partra.” Ld. Lady Kavanagh levelét Lord Clancartyhoz, National Library of Ireland, Pos. 7156. E levélben Lady Kavanagh 

helyesen adja meg Therapiába való visszatérése dátumát! 

15. David Wood tiszteletes, Lady Kavanagh két fiának, Thomasnak és Arthurnak a nevelőtanára szintén a családdal, valamint a görög 

szállodatulajdonossal, Antonio ’Distimioni’-val lakott a szállóban. Június 28-án, miután a Lady hallotta Liszt játékát Perában az orosz 

nagykövetségen, ezt írta: „Vacsora után Hoddy, Mr. Wood és jómagam, szállótulajdonosunk, Distimioni vezetésével feleveztünk az 

Aranyszarvhoz…” Ibidem. 

16. A „skót urak” John Burns (1816-1910) orvos-sebész és egy Glasgow-i malomtulajdonos fia voltak. Ld. „Liszt elég hosszú kirándulása” 

1. rész, 19-20. 

17. Amelia, Spread Deane O’Grady Chichester, Donegall márkinéja (c. 1803-1891), Edward Chichester, Donegall 4. márkijának (1799-

1889) felesége. 

18. „…igen vidám búcsúvacsoránk volt barátainkkal, és elváltunk tőlük.” Ld. The Liszt Society Journal vol. 39, 2014 [a továbbiakban: 

LSJ], 12. 

19. Liudmila Volska: Liszt Ferenc Ukrajnában, Liszt magyar szemmel / The Hungarian View of Liszt Nr. 34 (2018. december), 8-22.  

20. Ld. JALS vol. 64 (2013), 10. 

21. Ld. Jeneral Zamoiski 1803-1868, vol 5. (1847-1852), Poznan: 1922 [a továbbiakban: Jeneral Zamoiski], 10. Hálás vagyok Sally 

Chstnuttnak, az oxfordi Bodleian Library munkatársának, hogy a könyvtár bezárta idején biztosított szkennelt másolatokat e 

kiadványról a Haithi Digital Library anyagából. 

22. Richard, Clancarty 2. hercege és 1. vikomtja (1767-1837), korábbi hágai nagykövet. Ld. Jeneral Zamoiski, 9. 

23. „…Az uraknak, ahogy csak tudtak, a többi szobában a padlón kellett aludniuk.” LSJ, vol. 39 (2014), 5. 

24. Burns a „Lengyelország Barátainak Irodalmi Egyesülete” tagja akart lenni, amelynek egyik társ-alapítója Thomas Campbell (1777-

1844) skót költő volt.  

25. Lord Dudley Coutts Stuart (1803-1854) brit politikus, Lengyelország függetlenségének fáradhatatlan szószólója, a „Lengyelország 

Barátainak Irodalmi Egyesülete” prominens tagja. Ld. Jeneral Zamoiski, 9-10.  

26. Michal Czajkowski (1804-1886): „Wyzita p. Liszta na osadzie przynosi skutek. Mo wil widac na Podole; o tem donosi Czajkowski.” 

Ld. Jenerall Zamoiski, 42. 

27. Lady Kavanagh 1847. június 5-én Jeruzsálemben találkozott az együtt utazó Zamoyskival és Burns-szel. Ld. LSJ, vol. 39 (2014), 4. 

28. François-Adolphe de Bourqueney báró (1799-1869) 1844-től 1851-ig volt Franciaország konstantinápolyi nagykövete. Henry 

Richard Charles Wellesley, Cowley 1. hercege (1804-1884) brit diplomata, akit „Lord Cowley”-nek neveztek, amikor 1845-től 1851-

ig „teljhatalmú miniszter” volt az Ottomán Birodalomnál. 
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29. Charles de Nesselrode gróf, később herceg (1780-1862) orosz-német diplomata, 1816-1856 cári külügyminiszter nevelőapja volt 

Marie Kalergisnek, akinek Liszt 1847-ben Ernani-fantáziáját (S. 432) ajánlotta. 

30. Ld. The Express (London), 1847.11.02, 2. Alan Walker ezt írta: „Köszönöm, hogy megosztotta ezt az igen érdekes információt. … 

Kíváncsivá tesz, mennyit tudhatott Chopin a lengyel kolóniáról. Ő rendszeres kapcsolatban volt Adam Czartoryskival, és gyakran 

játszott Czartoryski házában, a párizsi Hotel Lambert-ban rendezett koncerteken.” E-mail, 2020. augusztus 1. 

31. Ld. „Liszt elég hosszú kirándulása” 1. rész, 21. – „A követség új palotája Perában, amelyet kolosszális mértékben felújítottak az 1844. 

október havi tűz után, megdöbbentő bizonyítékot nyújt arról, milyen pozíciót szerzett Oroszország Törökország vonatkozásában a 

drinápolyi béke óta.” Ld. J. H. Schrutzler: Secret History of the Court and Government of Russia under Emperors Alexander and 

Nicholas,London: Richard Bentlet 1847, Appendix, 361. 

 

LISZT’S “RATHER LONG EXCURSION IN ASIA” – PART 2 

(William Wright) 

 

With opportunities to visit libraries no longer possible during the current pandemic, the outbreak nevertheless proved 

positive in at least one area for me. It re-directed my inquiry via email to seek further primary source material from Lady 

Kavanagh’s unpublished Journal held at Borris House, County Carlow in Ireland: source material that hopefully would 

become a coda to my previous piece – “Liszt’s Rather Long Excursion in Asia”, published in No. 27 of this journal.  

However, eleven years had passed since being in touch with Andrew Kavanagh, the owner of the travelogue, and I was 

unsure whether I would still be able to contact him in 2020. I had no need to fear. Three days after sending him an email, 

he replied: ‘Hi William, That’s not a problem and I will come back to you shortly. Thanks, Andrew.’  I am most grateful to 

him for giving me the chance to publish the remainder of the Kavanagh / Liszt narrative. (See below for a facsimile of  

page 66.) 

On close examination of the printed text, a few possibilities regarding Liszt’s movements spring to mind. Liszt may have 

journeyed from the colony of the Polish refugees to Buyukdere on the afternoon or evening on 10th July 1847. He may have 

accompanied disabled Arthur Kavanagh and others on their return trip through the forest to the Bosphorus, ahead of Lady 

Kavanagh and her daughter, Hoddy, engaged on a brief horse riding expedition. Liszt probably knew of this much shorter 

way to and from the colony, since he had referred to the route to the settlement as being ‘a rather long excursion into Asia’. 

Lady Kavanagh and her family like Wladislaw Zamoiski, were based in Therapia at this time,  just three miles along the 

European shore from Buyukdere, where Liszt stayed, composed and performed.

Continuation of Lady Kavanagh’s text at page 66 

[July]10th  

Early in the morning several of the gentlemen set off in the hope of shooting gazelles in the forest but returned at breakfast 

time without having found anything more than good appetites.  I also set off early by myself and took a long and lovely 

walk through the chestnut and oak woods around the Colony where paths had been opened to follow the cattle – A good 

breakfast of the bread and butter of the Colony and coffee was ready about eight o’clock. Afterwards we all set out together 

to visit the cottages and farms. All the colonists received Count Zamoiski the nephew of Prince Czartoriski  their 

benefactor with marks of the greatest affection and gratitude – they showed us all through their comfortable cottages 

bedecked by geranium stock and their little gardens and their cattle sheds and their farms.  I was much pleased and 

reminded of some pleasant walks to some of dear Clancarty’s settlements in the bog where I had been shown with equal 

pride by the poor people fields tilled and reclaimed and cattle ploughing  and I shall always look back with delight to the 

day I spent in Adams k[ö]i  – returning from this après to find a substantial déjeuner à la franchetti ready for us.  [A]fter 

which having taken leave of our kind Polish friends we set off with a guide to show us our way through the forest. We first 

rode up one of the highest hills in the district to a point which commanded a view at the same time of Constantinople the 

[B]osphorus and the Black [S]ea – from hence by very intricate paths through the thick tangled forest we reached in three 

hours the [B]osphorus opposite Therapia  where we crossed over in a caique and found Arthur and all our luggage in the 

little hotel kept by Antonio a Greek where we settled to reminisce some time.  My family filled the hotel  [T]he other 

travellers went to look for lodgings in another. 
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11th Sunday – After breakfast had prayers which the Scotch gentlemen attended.  [A]fterwards Hoddy Tom and I called on 

Lady Spencer Chichester who had called on us in Constantinople.  [A]fter an early dinner the boys took a ride and Hoddy 

and I  

[Page 67] 

walked about till dark. In the evening all the travellers came to tea and we settled the next day to ascend the Giant 

Mountain with them and give them a farewell dinner...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresh light on Liszt’s stay with Zamoiski  

Liudmyla Volska’s excellent article, Franz Liszt in Ukraine, featured in the December 2018 issue of this Newsletter and the 

press report seen below, provide fresh light on Liszt’s stay with Zamoiski in Asia.  Excerpts from two letters from Zamoiski 

to his uncle, Adam Czartoryski, included in her article and the press release reveal that neither Zamoiski nor Liszt were able 

‘to pursue a later, covert association with Polish exiles in the East.’  Zamoiski’s cover was soon blown. Nine days after their 

visit to the colony he wrote the following note to his uncle:  

‘It was apparently reported that I was invited to the colony by Mr Liszt, the pianist. A group of up to ten people, 

English and French, joined this small excursion. Among them was Lady Harriet Kavanagh, the daughter of Lord 

Clancarty,  with her daughter. The kind-hearted Zukowski and the Bosnians hosted us as best they could for one 

night.  Everyone left delighted and moved by that sight; everyone promised to remember to send gifts collected. 

One, Dr. Burns, a Scotsman from Glasgow, became particularly enthusiastic.  He would like to become a member 

of the association to assist Dudley...’  
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In the further letter, Zamoiski added: “Mr Liszt’s visit is producing results and can be seen in Podalia in Czajkowski’s 

reports”.  For Zamoiski, however, Liszt’s visit brought negative results as the following press release makes clear: 

 “Count Zamoyski – A noble Polish emigrant of this name having been safely travelling in Egypt and Syria is now in 

Constantinople, where he has been for the last two months [and] is confined to indisposition.  The Count travels 

under a French passport, and has been the object of much attention and kindness from M. de Bourqueney, the French 

ambassador at the Porte, as well as from the family of Lord Cowley, and appears from the following extract from a 

letter given in the Journal des Debats, dated 12th instant that the Russian government are not disposed to let slip the 

opportunity of laying its fangs on another illustrious victim of its brutal and barbarous tyranny … Count de 

Nesselrode demands in the name of the Emperor of Russia, the extradition of Count Zamoyski as a deserter … 

As for M. de Bourqueney…[he] endeavoured to convince the Porte that it 

behoved it to reply with firmness to such an unprecedented demand that 

nothing could justify, and that it was a disgrace to be treated in such a cavalier 

manner by Russia whose agents daily meet the chiefs of the Polish emigration 

in the ministerial salons of Paris and London and even at court, without 

hazarding observation...M. de Bourqueney has declared himself responsible for 

him, and has promised that M. Zamoyski shall not leave Constantinople before 

the Porte had returned to Russia an answer sufficiently dignified and 

sufficiently firm to allow of serious dis-consideration to result to the 

government of the Sultan for this step taken by Russia and communications 

were immediately sent in on the subject to M. de Bourqueney and 

representative at the Court of St. James’s in London to Lord Cowley.”  

Liszt, on the other hand, remained relatively free from political involvement having 

performed at the Franchini yali on 18 June and ten days later at the Russian embassy 

palace.  

 

NOTES: 
 

1. See Liszt magyar szemmel – The Hungarian View of Liszt no. 27, April 2017, 19-30. [Further cited: “Liszt’s Rather Long Excursion” 

Part 1.] 

2. Email received on 18 June 2020. 

3. ‘…une assez longue excursion in Asie’ See Serge Gut – Jacqueline Bellas ed.: Correspondance Franz Liszt Marie d’Agoult, Paris: 

Fayard 2001, 1177. 

4. ‘…the most distinguished of these arrivals has been Count Zamoiski. H arrived here from Paris about four months ago and since his 

arrival has been the guest alternatively of the French and English Embassies [in Therapia]. But his presence here has given great 

offence…” See The Morning Post, 22.10.1847, 2. Wladislaw Zamoiski (1803-1868), hero of the 1830/31 uprising was one of the 

leaders of the Polish in exile. See “Liszt’s Rather Long Excursion” Part 1, 25, n. 4, portrait: 26. 

5. See “Liszt’s Rather Long Excursion” Part 1, 27-28. 

6. For the events preceding, the last paragraph of page 65 is reprinted here from “Liszt’s Rather Long Excursion” Part 1, 30. 

8. The ‘gentlemen’ included Liszt, Zamoiski, Doctor Burns, Arthur Kavanagh, probably his brother ‘Tom’, Reverend David Wood, 

tutor to Arthur and Thomas, and around four others. 

9. For Adam Czartoryski, see “Liszt’s Rather Long Excursion” Part 1, note 4, 21. – The ‘…diary breaks off here’, we wrote on page 30 

in Part 1, – the continuation follows here. 

10. ’The colonists “made most comfortable houses and have become quite wealthy farmers and in going round their houses, farms and 

dairies, which they showed with the greatest pride, ..” See Letter from Lady Kavanagh to Lord Clancarty, dated 15 July 1847, The 

National Library of Ireland Pos. 7156, 140-143, and “Liszt’s Rather Long Excursion in Asia” Part 1, 30.   

11. ”I was over and over reminded of your Kilclooney boy colonists who by their own labours overcame much the same difficulties and 

arrived at much the same state of independence.” Ibidem.  

12. ’Adams koi’, Adam Czartoryski’s village, appears in the text with its original Turkish spelling: Adams k[ö]i.  

13. “…[T]he phrase ‘ricco come Franchetti’ (as rich as Franchetti) reputedly could be heard in some parts of central Italy… Abramo 

Franchetti (1805-1887) a financier and a pioneer on developing Italy’s railway network, was 
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14. Lady Kavanagh had a fondness for viewing or sketching the landscape from hills. Andrew writes: “We have her sketch of July 14, 

titled ‘Castles of Genoa at the enrance of the Black Sea from the hills of Therapia…” See “Liszt’s Rather Long Excursion in Asia”, 

Journal of the American Liszt Society, vol. 64, 2013 [further cited: JALS], 6 and 16, n. 69. 

15. “We are settled in a very nice little hotel which is just large enough to hold us and which standing high commands beautiful views 

of the opposite shore.” See Lady Kavanagh’s letter to Lord Clancarty, National Library of Ireland, Pos. 7156, where Lady Kavanagh 

dates her return to Therapia correctly!   

16. Reverend David Wood, tutor to Lady Kavangh’s sons, Thomas and Arthur, stayed with the family at the hotel and also with 

Antonio ‘Distimioni,’ the Greek hotel keeper. On 28 June, after hearing Liszt play at the Russian Embassy in Pera, she writes: “After 

dinner, Hoddy, Mr Wood and I, with Distimioni our hotel keeper for our guide rowed up the Golden Horn…” Ibidem. 

17. The ‘Scotch gentlemen were John Burns (1816-1910), medical doctor and surgeon and the son of a Glasgow mill owner. See “Liszt’s 

Rather Long Excursion” Part 1, 25-26. 

18. Amelia, Spread Deane O’Grady Chichester, Marchioness of Donegall (c.1803 – 1891), wife of Edward Chichester 4th Marquess of 

Donegall (1799 – 1889). 

19. “…we had a very gay farewell dinner with our [?] friends and took our leave of them.” See “Liszt’s Rather Long Excursion in Asia”, 

The Liszt Society Journal, vol. 39, 2014, [further cited: LSJ], 12. 

20. Liudmila Volska: Franz Liszt in Ukraine, Liszt magyar szemmel / The Hungarian view of Liszt no. 34, December 2018, 23-39.  

21. See JALS, vol. 64, 2013, 10. 

22. See Jeneral Zamoiski 1803-1868, vol.5 (1847-1852), Poznan: 1922 [further cited: Jeneral Zamoiski], 10. I am indebted to Sally 

Chestnutt of the Bodleian Library, Oxford, for providing during lockdown scans of this publication from the Haithi Digial Library. 

23. Richard, 2nd Earl and 1st Viscount Clancarty (1767-1837), a former ambassador to the Hague. Jeneral Zamoiski, 9. 

24. ‘…The gentlemen were to sleep as best they could on the floors of the other rooms’. See LSJ, vol. 39 (2014), 5. 

25. “The Literary Association of the Friends of Poland”, of which Burns wished to become a member, had as its co-founder the Scottish 

poet, Thomas Campbell (1777-1844).  

30. See The Express (London) (2.11.1847):2. Alan Walker writes: ‘Thanks for sharing this most interesting information. I hope you plan 

to publish something about it. It makes one wonder just how much Chopin may have known about the Polish colony. He was in 

regular touch with Adam Czartoryski and often played at concerts in Czartoryski’s house at the Hotel Lambert in Paris.’ Email sent 

to me on 1 August 2020. 

31. See “Liszt’s Rather Long Excursion” Part 1, 28. – “The new palace of the embassy at Pera, which has been reconstructed on a 

colossal scale since the fire in the month of October 1844, affords a striking proof Russia has acquired in her position with regard to 

Turkey since the peace of Adrianople.” See J. H. Schrutzler: Secret History of the Court and Government of Russia under Emperors 

Alexander and Nicholas, London: Richard Bentlet 1847, Appendix, 361.  

HELYREIGAZÍTÁS 

 
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az előző, 40. számunk 23.oldalon olvasható, Scholcz Péterről szóló megemlékezésben az 

első bekezdésben a  szöveg helyesen: 

„…. Zenekari karmester, kóruskarnagy és gordonművész….” 

 

Az elírásért kérjük a szerző és olvasóink elnézését. 
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BESZÁMOLÓ A KÖZGYŰLÉSRŐL 

(Rozsnyay Judit) 

 

Szeptember 23-án délután 15 órai kezdettel tartotta meg a Liszt Ferenc Társaság a 2019. évi zárszámadó közgyűlését.  

A pandémia miatt természetesen igen kis létszámban (mindössze 14 fő) jelentek meg tagjaink, a vidéki tagozatok vezetői és a 

Felügyelő Bizottság elnöke is csak írásban küldték el beszámolóikat. 

A közgyűlés fontosabb, valamennyi tagot érintő pontjaiból ezen a helyen is rövid ismertetést adunk: 

 A 2019. évi tervezett programok mindenhol sikeresen lezajlottak, magas színvonalú, igényes koncerteket hallhatott a 

közönség Pécsett, Sopronban, Szegeden és Budapesten. (Ezek némelyikéről képes beszámolót is közöltünk lapunk 

korábbi számaiban.) 

 Igen nagy gondot okoz társaságunknak, hogy 2020. februárja óta nincs vezetője a Szekszárdi tagozatnak. Az 1975-ben, 

tehát 45 éve alapított Szekszárdi Tagozat léte veszélyben forog, ami annál is sajnálatosabb, mivel éppen Szekszárd az a 

hely, ahol Liszt Ferenc többször is megfordult Augusz Antal vendégeként, és legendás koncertet is adott vendéglátója 

házában. Éppen ez a kötődés indokolná, hogy a város kellőképpen ápolja Liszt Ferenc emlékét.  

Bízunk abban, hogy a járvány elmúltával sikerül személyes kapcsolatokat kialakítani a helyi zeneértő és zeneszerető 

emberekkel és újjáéleszteni a szekszárdi tagozatot.  

 Taglétszám: a Társaság taglétszáma sajnálatos módon tovább csökken, ez a tendencia főként Budapesten mutatkozik 

erősen, míg pl. Pécsen örvendetesen gyarapszik a lelkes tagság. Ismételten felvetődött a fiatalítás kérdése, amit persze a 

Társaság vezetőségének „szűk keresztmetszete” is nehezít, mivel a zeneiskolákkal, sőt a Zeneakadémia növendékeivel is 

igen fáradságosan és időigényesen lehet a kapcsolatot felvenni, kialakítani. Szükségünk lenne olyan lelkes „aktivistákra”, 

akik ebben a feladatban segédkezhetnének. A közgyűlésen megjelent, társaságunkba nemrég belépett Gál Katalin 

zeneakadémiai hallgató felajánlotta segítségét. 

 A Liszt Ferenc Társaság a 2019. évet gazdálkodás szempontjából is pozitívan zárta, a mérleg pozitív. 

 2020. évi tervezett programjaink jó része a járvány miatt sajnos elmarad, annak ellenére, hogy az elnyert pályázati 

támogatások biztosítanák a rendezvényeket. 2020. szeptemberében – csakúgy, mint az élet minden területén – a 

bizonytalan jövő áll előttünk. Amíg lehetséges, a tervezett budapesti hangversenyeket a jóval kisebb létszámú 

hallgatóság ellenére is megtartjuk, figyelembe véve a járvánnyal kapcsolatos óvintézkedéseket. 

 

 Tagdíj: A Társaság kényszerül a tagdíj emelésére 2021. január 1-től, amit a közgyűlés elfogadott: 

Jelenlegi tagdíj: diák, nyugdíjas:   1500.- Ft/év;      aktív dolgozó:   3000.- Ft/év 

Új tagdíj 2021-től:                          2500.- Ft/év                         4500.- Ft/év 

Pártoló adományokat köszönettel fogadunk. 

 

A Liszt Ferenc Társaság vezetősége köszönetet mond a tagozatvezetőknek és mindazon tagjainknak, akik odaadó 

munkájukkal segítik életben maradásunkat, közreműködnek programjaink megvalósulásában. 

(A közgyűlés jegyzőkönyve és mellékletei, valamint a mérleg, közhasznúsági jelentés a Társaság irodájában megtekinthető.) 
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REPORT ON THE ANNUAL GENERAL MEETING 

(Judit Rozsnyay) 
 

On September 23rd, starting at 3:00 p.m., the Liszt Ferenc Society held its Annual General Meeting with reference to the 

2019 fiscal year. Due to the pandemic, of course, members attended in very small numbers (only 14 people), and even the 

Heads of the Branches outside Budapest and the Chairman of the Supervisory Board only submitted their reports in writing. 

Here is a brief description of the most important points of the [general assembly], which affect all our members: 

 The programmes planned for 2019 were successfully carried out everywhere; the audiences enjoyed high-quality and 

prestigious concerts in Pécs, Sopron, Szeged and Budapest. (We have provided reports on some of these events in 

previous issues of our review) 

 It is a big problem for our Society that since February 2020 the position of Head of the Szekszárd Branch has been 

vacant. The existence of the Szekszárd Branch, founded in 1975, i.e. 45 years ago, is in danger, which is all the more 

unfortunate as Szekszárd is the place where Ferenc Liszt stayed several times as a guest of Antal Augusz and gave a 

legendary concert in his host's house. It is this connection that would certainly justify that the town of Szekszárd keep 

on cherishing the memory of Ferenc Liszt. 

We hope that after the pandemic we shall be able to establish personal contact with local people who love and understand 

music, in order to revive the Szekszárd Branch. 

 

 Headcount of members: the Society’s membership headcount is unfortunately in a further decline, this trend is mainly 

apparent in Budapest, while e.g. in Pécs we have more and more zealous members. The issue of rejuvenation was raised 

again, which is of course hampered by the “bottleneck” of the Society's Board, as it is very tedious and time-consuming 

to establish and keep contacts with music schools and even with students of the Music Academy. We would need 

enthusiastic “activists” who could assist in this task. Katalin Gál, a student at the Music Academy, who recently joined 

our Society and attended the general meeting, has offered her help. 

 The Liszt Ferenc Society closed the year 2019 positively in terms of finances as well, the balance sheet is positive. 

 Unfortunately, much of our planned programmes for 2020 have been cancelled due to the pandemic, despite the fact 

that the grants we have received would provide the financial basis for the events. In September 2020, as in all areas of 

life, we have an uncertain future ahead of us. As long as possible, the planned concerts in Budapest will be held despite 

the much smaller audience, taking into account the precautions related to the pandemic. 

 

 Membership Fee: The Society is compelled to raise the membership fee from January 1st 2021,  

which has been approved by the General Assembly: 

Present membership fee: students, pensioners:  HUF 1500/year; 

New membership fee from 2021:                HUF 2500/year 

Other members:      HUF 3000/year 

New membership fee from 2021:                HUF 4500/year 

We gratefully accept supporting donations 

 

 

The Board of the Liszt Ferenc Society would like to thank the Heads of the Branches and all our members who have been 

helping us survive with their dedicated work and have contributed to the implementation of our programmes. 

(The minutes and business of the General Assembly, as well as the balance sheet and public benefit report are available at 

the Society’s office.) 
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KÖSZÖNET / THANKS 

* * * 
Liszt Ferenc Társaság / Hungarian Liszt Society 

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

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/LisztFerencTarsasag  
 

Elnök/President: Király Csaba – a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar tanára  

/ associate professor, Faculty of Music and Visual Arts of the University of Pécs  

Tiszteletbeli elnök / President Emeritus: Lantos István 

Társelnök / Co-President: Eckhardt Mária – a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont ny. igazgatója  

/ ret. Director of Liszt Memorial Museum and Research Centre 

Társelnök / Co-President: Bánky József – a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar ny. tanára  

/ ret. professor, Faculty of Music and Visual Arts of the University of Pécs  

Főtitkár / Secretary: Rozsnyay Judit 

 

Tagozatvezetők / Board of Sections 

Budapest – Gombos László musicologist – Old Academy of Music – 1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. 

Kőszeg – Szász Izabella economist – Budaker Gusztáv Music School – 9730 Kőszeg, Chernel u. 12. 

Pécs – Pogány Ildikó piano teacher, House of Arts and Literature – 7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8. 

Sopron – Bencsik Erzsébet piano teacher – 9400 Sopron, Füredi sétány 11. 

Szeged – Prof. Kerek Ferenc pianist, music teacher, Music Faculty of Szeged University – 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. 

Szekszárd – Pintérné Fetzer Mónika teacher, Franz Liszt Art School – 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. 
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