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(Király Csaba) 

Óriási veszteség érte a magyar zenésztársadalmat: 2016. november 6-án elhunyt Kocsis Zoltán, a 

kétszeres Kossuth-díjas, Liszt-díjas zongoraművész, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vezető 

karmestere.  

Nehéz megszámlálni, hogy november eleje óta és a néhány nappal ezelőtti búcsúztatása óta 

hányszor jajdultunk fel, sóhajtottunk fel mi magunk Kocsis Zoltán hirtelen távozásának fájdalmas 

felismerésétől, hiányától. Habár ismert volt szívproblémája és későbbi műtéte, mégis mindenkit 

váratlanul ért halálhíre. 

Gyászol az egész ország, a magyar muzsikus társadalom képviselői, diák, tanár, hivatásos 

előadóművész, zenekritikus, kórustag, a koncertjére járó, személyét tisztelők és ismerők sokasága, 

gyászol a hazai és nemzetközi zenei élet. Személye, zsenialitása, szakmai tekintélye példátlan erőt 

adott minden muzsikusnak, akivel kapcsolatban állt vagy akik hallották őt. Távozásával a XX-XXI. 

század egyik legnagyobb zongoristája ment el. 

Nemzetközi zongora mesterkurzus a Bartók Béla Emlékházban 

„[…] Ajándék és kivételes alkalom volt olyan muzsikus világnagyság mesterkurzusán részt venni, akit a szakma a világ első tíz élenjáró 

zongoraművésze között tart számon, s akit egyben a hazai és nemzetközi zenésztársadalom rendkívüli és osztatlan tisztelete övez…[…]” 

„[…] A két nap tanítása kétségbevonhatatlanul alapos „ízelítőt” 

adott mind a tizenegy aktív szereplőnek, továbbá az ide sereglő, 

többségében muzsikus érdeklődőknek, akik – a zenei intelmek 

befogadására szívüket-lelküket kitárva – fogadták Kocsis 

előadóművészi nagyságából, zsenialitásából, legendás zenei 

hallásából fakadó észrevételeit, megjegyzéseit, szakmai instrukcióit, 

melyek szorosan érintették a gyakorlás, a dinamika, az artikuláció, 

a tempó problémaköreit, s így mindannyian – jó néhány intenzív 

órán keresztül – kis szeletet kaphattunk az autentikus Bartók-

interpretáció „hogyan”-járól.[…]” 

„[…] Köszönettel tartozom egykori tanáromnak, hogy elfogadta 

meghívásomat és egyúttal örömmel jelenthetem be, hogy idén 

(2015.) november 20-21-én ismét eljön hozzánk, hogy tudásával 

egy újabb Bartók-mesterkurzus keretében segítse a fiatal zongorista

-generáció egy csoportját, akik számára várhatóan ismét ugyanaz 

lesz a szerep és tanulság: Bartókot játszani megtisztelő feladat, 

élvezetes tanulás és egyben erkölcsi megújulás!” 

(Részlet a Muzsika 2015. áprilisi számában megjelent cikkből) 

Az ismételt meghívás valóra vált, a második zongora mesterkurzusra ez év szeptember közepén került sor. Természetesen ismét Bartók 

zongoraművei voltak a középpontban. Mint tavaly, idén is mindenki óriási élménnyel gazdagodhatott abban a mintegy két tucat órában. 

Sokszor feszült csenddel figyeltük és hallgattuk Zoltán instrukcióit. Valamennyiünk számára ismert az ő fantasztikus zeneirodalmi 

jártassága, műismerete, ennek ellenére döbbenet lett úrrá rajtunk, amikor a Mandarin négykezes változatának meghallgatása után a műről 

beszélt, abból hangokat, akkordokat, motívumokat, ütemeket idézett a 

kurzus számára odacipelt szerény képességű pianínón. Hangról hangra, 

másodpercről másodpercre tudta, hogy a színpadon mi történik és 

ehhez Bartók milyen kompozíciós módszereket, zenei eszközöket 

használt. Szakadatlanul érvelt a bartóki tudatos komponálás mellett, 

taglalva a miniatűr momentumoktól a terjedelmes szakaszok 

illusztrálásának legérzékenyebb zeneszerzői metódusait. Mindezt 

pianínón…. s kívülről… 

Volt alkalmam Zolival beszélgetni mindkét nap ebédszünetében. A róla 

alkotott kép sohasem változik… Ugyanazt kaptam tőle: a tőle 

megszokott rendkívüli jártasságot a zene minden területén, 

tájékozottságot a hétköznapi életben, személyisége közvetlenséget, 

kedvességet sugárzott. 
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A mesterkurzus végén, a gálakoncert után megköszöntem fáradozását és azt a nem mindennapos élményt, melyben a 2 nap alatt 

részesedhettünk, valamint a hallgatóságnak ecseteltem az örömhírt, hogy a művész úr harmadszor is elfogadta meghívásomat az 

Emlékházba mesterkurzust tartani. 

Ezek után…. ez már sajnos örök álom marad … 

 

Mende-mondák, pletykák terjengtek Kocsisról a szakmai körökben, melyek mind személyiségének valamilyen rendkívüli képességéhez, 

ill. történéshez kötődtek. Nos valószínűsítem, hogy ezek a róla szóló szuper-sztorik valóban igazak voltak, hiszen zeneakadémista 

tanítványaként volt alkalmam pontosan négy éven át megtapasztalni zongoraóráim alatt a gigászi nagyságú zseni tanítását, bámulatos 

muzikalitását, brillírozó, utánozhatatlan technikai tudását, zenetörténeti tájékozottságát, bátor kiállását a zenei igazságok mellett, melyek 

mind-mind örökre bevésődtek emlékezetembe. 

Kocsis zongoristaként nemcsak a bartóki életművet tudta fejből, hanem fenomenális Liszt-játékos is volt. Szerencsére számos Kocsis-

felvétel van, melyeken páratlan Liszt-játékát örökítette meg az utókor számára. 

Néhány személyes élményem a Zeneakadémián: 

Halmágyi Katalin volt konzervatóriumi főtárgy tanárom kétszer is elvitt a művész úrhoz, hogy felvételi előtt meghallgasson. Akkor 17 

évesen egyszer eljátszottam neki Liszt h-moll szonátáját. Zoltán 30 percig mozdulatlanul ült a széken, végighallgatva a művet. Úgy 

éreztem, mind zeneileg, mind technikailag rendkívül jól sikerült, nagy produkciót nyújtottam. Kíváncsian vártam a reakcióját:  

„Azt tudod ugye öregem, hogy ezen még rengeteg dolgozni való van? Valójában most kezdheted el megtanulni a darabot.” 

Ezt dicséretnek vettem… Ekkor tapasztalhattam meg személyesen is, milyen szigorú és határtalanul maximalista művész-tanárról van szó. 

Az 1985. évi Magyar Rádió Zongoraverseny idején megkértem, hogy kísérje le zongoraórán Liszt Esz-dúr zongoraversenyét, amely a 

döntő műsorán szerepelt. Felejthetetlen élmény volt… Alig bírtam figyelni a saját játékomra, mivel olyan gyönyörűen kísért…. 

Zoltán maximalizmusát zongoraóráimon folyamatosan tapasztaltam. Csodálattal töltött el a tökéletességre való állhatatos törekvése. 

„… a darabot és akármilyen darabot, amit az ember színpadra visz, olyan fokú biztonsággal kell tudni, hogyha a villám melléd csap, 
mintha mi sem történt volna, a művet – rezzenés nélkül – folytatni kell.” (Kocsis Zoltán)  

 

Hungary’s community of musicians has suffered a grievous loss: the pianist Zoltán Kocsis, twice holder of the Kossuth-prize and holder of 

the Liszt-prize, passed away on November 6th 2016. He was also the chief conductor of the National Philharmonic Orchestra. 

It is difficult to count how many times we have heaved a sigh 

ourselves since the beginning of November and since his 

memorial service a couple of days ago, in the sorrowful 

realization of Zoltán Kocsis’ sudden death and his absence. Even 

though his heart problems, and later his operation were known 

to the public, still the news of his death has taken us all by 

surprise.  

The whole country is in mourning, representatives of 

Hungary’s community of musicians, students, teachers, 

professional performers, music critics, choir members, people 

who attended his concerts, the multitude of people who knew 

and respected his person, the musical life in Hungary and in the 

whole world is in mourning.  His personality, ingenuity and 

professional authority gave unprecedented power to every 

musician who was in conntact with him or who heard him. 

One of the greatest pianists of the 20th-21st century has gone 

with his departure. 
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International piano master course in the Bartók Béla Memorial House 

“[…] It was a gift and an exceptional occasion to participate in the master course of such a world famous musician who is regarded by the 

profession among the ten best pianists in the world and who is respected exceptionally and unanimously by the Hungarian and 
international community of musicians  …[…]” 

“[…] The two days of the course undoubtedly gave a “foretaste” to all the eleven active participants, as well as to the interested audience, 

mostly musicians themselves, who – opening their hearts and souls  to accept his pieces of musical advice – received Kocsis’ observations, 

remarks and professional instructions that came from his greatness as a performer, his ingenuity and legendary ear for music, instructions 

that closely affected the topics of practicing, dynamics, articulation and 
tempo, so that we could all – in several intensive hours – receive a 

small slice of the “how” about the authentic Bartók interpretation.[…]” 

“[…] I owe special thanks to my former teacher that he accepted my 

invitation and at the same time I have the privilege to announce that 

on November 20th and 21st this year (2015) he will come to see us again 
to help a group of the young generation of pianists with his knowledge 

in the frame of another Bartók master course, who will probably all 

leave with the same lesson learned: playing Bartók is a task of honour, 

an enjoyable process of learning and at the same time a moral revival!” 

(Fragments from the article published in the April 2015 issue of the 
review Muzsika) 

The repeated invitation turned into reality, the second piano master 

course was held in the middle of this September, obviously with 

Bartók’s piano works as the focal point. Just as in the previous year, 

those some two dozen hours brought an enormous experience for each 

participant. We were listening to Zoltán’s instructions many times with eager attention and tense silence. His fantastic knowledge of the 
musical repertoire is well known to us all, yet we were struck with 

astonishment when after listening to the four-handed version of the 

Mandarin he started to speak about the composition, quoting notes, 

chords, motives and bars on the modest cottage piano that was carried 

there for the purposes of the course. He knew it from note to note, 
from second to second what was going on on the stage and what kind 

of composition methods and musical instruments Bartók used for them. 

He was arguing continuously for the deliberate composition method by 

Bartók, anatomizing the most sensible methods from the miniature 

moments to the illustration of the bulky passages. And all this on a 
cottage piano… and by heart… 

I had the opportunity to talk with Zoli in the lunch breaks of both 

days. The picture I have about him is never to change… I received just 

the same from him: the usual extraordinary proficiency in every field 

of music, the wide knowledge in everyday life issues, and his 
personality transmitting kindness and informality.  

 

At the end of the master course, after the gala concert I thanked him for his efforts and for the non-everyday experience we could be part 

of in those 2 days, and I had also the good news to announce to the audience that the great musician had accepted my invitation for the 
third time to hold a master course in the Memorial House.  

But after what happened… this will remain just a dream forever … 

There was a lot of rumours and gossip about Kocsis in professional circles, all of them in connection with some event or extraordinary 

ability of his personality. Well, I think that those super-stories may well have been all true, because as his pupil at the Music Academy I 

had the opportunity to experience during my piano lessons the admirable musicality and the brilliant and inimitable technical knowledge 

of this gigantic musical genius, as well as his acquaintance with music history and his brave championship of the cause of pure musical 

truth, which all have been printed upon my memory for ever.   

As a pianist Kocsis not only knew the whole Bartók oeuvre by heart, but he was a phenomenal Liszt player as well. Fortunately we have 

several Kocsis recordings that have preserved us his unequalled Liszt-playing for the next generations.  

A couple of my personal memories at the music Academy: 

Katalin Halmágyi, my former piano major teacher at the Conservatoire, took me twice to the great pianist to hear me before my entrance 

examination. I was 17 then and once I played him Liszt’s Sonata in B minor. Zoltán sat motionless on his chair for 30 minutes, listening to 
my playing to the end. I felt that I had presented an excellent performance, both in a musical and technical sense. I was eager to hear his 

reaction:  
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“You know, old chap, that there is still a lot to work on about this? Actually this is the point where you can start learning the piece.” 

I took that as praise… That was the moment when I could experience myself what kind of a strict and boundless perfectionist musician 

and teacher he was.    At the time of the Hungarian Radio’s Piano Competition in 1985 I asked him to accompany Liszt’s piano concerto in 

E flat major, which was on the programme of the final round. It was an unforgettable experience… I could hardly focus on my own 

playing, as the accompaniment was so beautiful… 

I could experience Zoltán’s perfectionism continuously at my piano lessons. His persistent endeavour for perfection always filled me with 

admiration.   

“… you must know the composition, and whatever composition you take to the stage, with such a degree of assurance, that even when a 
lightning strikes beside you, as if nothing has happened, you must – without a wince – go on with it.“  (Zoltán Kocsis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nagy Márta) 

Szerencsésnek vallhatja magát az ember, ha vállalkozó szellemű természettel ajándékozta meg a sors. Így örömmel tölti el egy olyan 

felkérés, ami teljesen ismeretlen zeneszerző felfedezésére invitálja. Ez az utazás Giovanni Sgambati (1841-1914) olasz zeneszerző világába 

enged betekinteni. 

Lázas kereséssel teltek a nyári szünidő utolsó napjai: órákig bújtam, lapozgattam Sgambati Magyarországon fellelhető kottáit. Kevés idő 

adatott a válogatásra, mivel a Liszt Ferenc Társaság őszi évadának első rendezvényére szólt a felkérés. Egész estét betöltő zenés utazásra 

hívtuk a Liszt növendék iránt érdeklődő közönséget: az éves sorozat ötletgazdája és műsorvezetője a nemzetközi hírű Liszt-kutató, 

Eckhardt Mária, valamint az előadók, Szecsődi Ferenc hegedűművész - Liszt-díjas Érdemes művész, a Szegedi Tudományegyetem 

professzora, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Molnár Tímea opera szakos zeneakadémiai hallgató, és jómagam, a műsor 

szerkesztője. 

A programot Liszt művei keretezték: a Koronázási miséből a Benedictus saját hegedű-zongora átiratában hangzott el, zárószámként pedig 

a Szerelmi álmok (No. 3). A műsorszámok többségét Sgambati darabok alkották. Összehasonlításként Heine „Du bist wie eine 

Blume” (Mint egy virág, olyan vagy) c. versét mindkét komponista által megzenésített formában hallhattuk. Első szembetűnő különbség a 

nyelv: Sgambati egy olasz fordítást használ Liszt eredetijével szemben. A második: a dallam nemes egyszerűsége Lisztnél.  

Sgambati életműve igen széles, ennek ellenére hazánkban kevésbé ismert. A figyelmet Liszt legkedvesebb olasz tanítványára először a Dr. 

Eősze László 90 éves születésnapja alkalmából rendezett konferencia irányította. Próbáltam a lehetőségekhez képest betekintést nyújtani 

Sgambati zongoraműveibe, hegedűdarabjaiba, illetve szóló énekes irodalmába. Így esett a választás az önálló Notturno-ra, s az Op. 12-es 

sorozatra, melynek címe: Fogli volanti (Repülő levelek). Ebből a ciklusból  a No. 5. Vecchio castello /Croquis/, – No. 2. Canzonetta, – No. 

3. Idillio, – és a No. 4. Marcia /Humoreske/ hangzott el.  

Liszt magyar szemmel - XXVI. szám - 2016. december   ●   The Hungarian View of Liszt - Nr. 26 - December 2016 
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Ezek a szóló zongorára írott karakterdarabok egyáltalán nem emlékeztetnek 

Sgambati mesterére. A Notturno esetében inkább Chopin hatása, a rövid 

karakterdaraboknál pedig Schumann juthat eszünkbe. Mind zeneileg, 

formailag, technikailag, valamint harmóniájában azt érezni, mintha 

szándékosan hátat fordítana Lisztnek. Kissé különcködőnek érzi az előadó, 

amikor Disz-dúrban kell olvasnia. Sgambati leginkább Rómában 

tevékenykedett (ő vezényelte elsőként Itáliában a Dante szimfóniát és Liszt 

számos más művét), mint zeneszerző azonban mégsem követte a romantika 

olasz, vagy „liszti-wagneri” ágát. 

A vokális darabokat leginkább a nyelv alapján választottam ki. Így a „Care luci 

(nápolyi népdal)” és a „Rose” c. d’Annunzio olasz verse mellé két francia dal, 

az „Il faut aimer!” és a „Prière” (Ima) került. Dalai melodikusak, de nincsenek 

benne tipikusan olasz fordulatok. Ezekben is találunk furcsa modulációkat, 

váratlan akkordokat ugyanúgy, mint zongoradarabjaiban. 

A hegedűre készült „Andante cantabile” (Op. 24. No. 1) és a „Serenata 

napoletana” (Op. 24. No. 2) tulajdonképpen a kamarairodalom része lehetne, 

mivel a zongora egyenrangú partnere a hegedűnek. Sgambati annak ellenére, 

hogy zongorista, igen jól ismeri a többi hangszer sajátosságait is. Nemcsak 

zongoraötöst írt, hanem vonósnégyest, oktettet, zongoraversenyt, sőt 

Requiemet és két szimfóniát is. A szólamok hangszerszerűek, de technikailag 

igen nehezek. Op. 4-es zongoraötösének 2. tételét akár kuriózumnak is 

lehetne nevezni, mivel az a ritkán előforduló 5/8-ban íródott. 

Szintén különlegességnek számít az est utolsó műsorszáma, Liszttől a 

Liebesträume No. 3, (a szerző énekes verziója, majd Joseph Aachron hegedűre-

zongorára készített átirata), koncerteken általában az eredetit, a 

zongoradarabot szokták műsorra tűzni. Úgy gondolom, elég jó 

idegenvezetőnek bizonyultak az előadók, mivel szemmel láthatóan nagy sikert 

aratott nemcsak a két Liszt-átirat, hanem Eckhardt Mária kalauzolása és az 

összes Sgambati-mű is. 

Köszönet illeti a szervezőket, a Liszt Ferenc Társaság társelnökét, Eckhardt 

Máriát és főtitkárát, Rozsnyay Juditot ezért a nagyszerű lehetőségért. Várjuk a 

következő meghívást a további felfedező utazásokra. 

 

by Márta Nagy 

One may feel lucky to be gifted with the spirit of exploration, so I felt 

delighted when I was invited to discover an entirely unknown composer. This 

journey will let us have a look into the world of Italian composer Giovanni 

Sgambati (1841-1914) 

I spent the last days of the holiday with feverish research: I was turning over 

the pages of Sgambati’s scores and sheet music available in Hungary. I didn’t 

have too much time, as the invitation had a short deadline: the first event of 

the Liszt Ferenc Society’s autumn season. We invited the audience interested 

in the Liszt pupil for a whole evening of musical adventure: the idea came 

from Mária Eckhardt, the internationally acknowledged Liszt-researcher, 

who was also the presenter of the evening, and the musicians, Liszt Ferenc 

award holder violinist Ferenc Szecsődi - Professor at the Szeged University of 

Sciences and member of the Hungarian Academy of Arts - Music Academy 

student in the Faculty of Opera Tímea Molnár, and myself, as the producer of 

the evening.    

Nagy Márta / Márta Nagy 

Szecsődi Ferenc / Ferenc Szecsődi 

Molnár Tímea / Tímea Molnár 



- 7 - 

 

Liszt magyar szemmel - XXVI. szám - 2016. december   ●   The Hungarian View of Liszt - Nr. 26 - December 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The programme was framed by two Liszt works: Benedictus from the Coronation mass in his own violin-piano transcription, and 

Liebesträum (No. 3) as the closing number. The majority of the evening’s music was taken up Sgambati’s works. We could make a 

comparison after listening to both composers’ music for Heine’s “Du bist wie eine Blume” (You are like a flower) – the first obvious 

difference was the language, as Sgambati used an Italian translation in contrast to Liszt’s original. And the second one: the noble 

simplicity of the melody by Liszt. 

Sgambati’s oeuvre is on a very ample scale, but in spite of that, he is not much known in Hungary. The conference on the occasion of Dr. 

László Eősze’s 90th birthday drew attention to this favourite Italian pupil of Liszt for the first time. I tried to offer an insight into 

Sgambati’s works for piano and violin, as well as his solo singing compositions as much as I could, and that’s why I chose the individual 
Notturno, and the Op. 12 series with the title Fogli volanti (Flying leaves) – from this cycle No.5. Vecchio castello /Croquis/, No.2. 

Canzonetta, No.3. Idillio, and No.4. Marcia /Humoreske/ were listed on the programme. These character pieces composed for solo piano 

do not recall Sgambati’s master at all. In the case of Notturno it is rather the influence by Chopin, and in the case of the short character 

pieces the name of Schumann may occur to us. The feeling is that he has turned his back on Liszt deliberately, in a musical, formal and 

technical sense, and also in its harmony. The performer finds it quite eccentric when the score is to be read in D sharp major. Sgambati 

worked most of all in Rome (he was the first person to conduct the Dante symphony and several other Liszt works in Italy), yet as a 
composer he didn’t follow either the Italian or the “Liszt-Wagnerian” branch of Romanticism. 

I selected the vocal compositions mainly based upon their language, so “Care luci” (a Naples folk song) and “Rose” written for a poem by 

d’Annunzio were followed by two French songs, “Il faut aimer!” (We must love) and “Prière” (Prayer). His songs are melodic, but there 
are no typical Italian phrases in them – on the other hand, there are unusual modulations and unexpected accords just as in his piano 

works. 

The “Andante cantabile” (Op. 24. No. 1) and “Serenata napoletana” (Op. 24. No.2) could well be part of the chamber music repertoire, as 
the piano is an equal partner of the violin. In spite of being a pianist himself, Sgambati knew the characteristics of the other instruments 

very well, too. He composed not only a piano quintet, but also a violin quartet, an octet, a piano concerto, and even a Requiem and two 

symphonies. The parts are instrument-like, but technically very difficult. The second movement of his piano quintet Op. 4. might even be 

called a curiosity, as it was written in the rare 5/8 time.   

The last item of the evening was another curiosity: Liszt’s Liebesträume No. 3, (first the vocal version by the composer, and then Joseph 
Aachron’s transcription for violin and piano), as usually the original piano version is played in concerts. I believe that the performers 

proved to be good couriers, as the two Liszt transcriptions obviously met with success, just as all the Sgambati works and Mária Eckhardt’s 

guidance.  

I would like to express thanks for the organization to the co-chairperson of the Liszt Ferenc Society, Mária Eckhardt, and general 
secretary Judit Rozsnyai for the excellent occasion. We are looking forward to the next invitation for further expeditions. 

Liszt-tanítványok Liszt szobra körül – feső sor bal első: G. Sgambati 

Liszt pupils – upper row left side first: G. Sgambati 
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(Eckhardt Mária) 

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont fennállásának 30. évfordulója alkalmából szeptember 10-én Liszt-emlékhelyek 

képviselőinek nemzetközi találkozója volt a Régi Zeneakadémián (erről következő lapunkban az eseményt szervező dr. Domokos  

Zsuzsanna múzeumigazgató is beszámol). Bemutatkozott egy új Liszt-emlékhely is, a Schillingsfürst-kastély, amely jelenleg  

 

 

Constantin zu Hohenlohe-Schillingsfürst herceg (1828-1896) ükunokájának, az azonos nevet viselő hercegnek a tulajdonában van.  

A találkozón nemcsak az emlékhely gondnoka, Hans Emmert volt jelen, hogy röviden beszámoljon a 2012 óta Liszt-mesterkurzusoknak 

otthont adó és ma már állandó Liszt-emlékszobával is rendelkező Schillingsfürstről, hanem maga Constantin herceg is. Ő részleteket 

olvasott fel egy kéziratos memoárból, amely a család birtokában maradt fenn. Kérésemre megküldte a felolvasott részletek eredeti német 

szövegét, és engedélyezte azoknak közlését magyar és angol fordításban  a Liszt Ferenc Társaság lapjában. 

Közismert a Hohenlohe-Schillingsfürst család kiemelkedően fontos szerepe Liszt életében. Carolyne von Sayn-Wittgenstein hercegné 

leánya, Marie hercegkisasszony, aki Liszt mellett serdült érett fiatal nővé Weimarban, és akivel Liszt élete végéig őszinte, családias 

kapcsolatban állt, 1859-ben Constantin zu Hohenlohe-Schillingsfürst herceghez ment feleségül. Constantin egyik bátyjának, Gustav Adolf 

zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1823-1896) bíborosnak még fontosabb szerep jutott: ő egyengette Liszt útját a kisebb egyházi rendek 

felvételekor, és ő bocsájtotta rendelkezésére Tivoliban a Villa d’Este egyik szobáját, ahol a zeneszerző nyugodtan dolgozhatott itáliai 

tartózkodásai idején. A schillingsfürsti kastély parkjában pedig ő emeltette az első Liszt-emlékművet még a mester életében, 1884-ben.  

A napló szerzője, Marie Elisabeth Karoline von Thurn und Taxis (1855-1934) hercegnő a kiterjedt Hohenlohe-család egy másik ágából, a 
waldenburgiból származott. Édesapja, Egon Karl Franz zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (1819-1865) herceg alig két hónappal 
azután húnyt el, hogy Marie, öt testvér közül a második, még épp csak betöltötte a kilencedik életévét. Az édesanya, Therese Maria 
Beatrix von Thurn-Hofer und Valsassina (1817-1893) grófnő, akiről sok szó esik 
Marie visszaemlékezéseiben, kiváló nevelést nyújtott gyermekeinek, és szoros 
kapcsolatot ápolt a család schillingsfürsti ágával. A gyermekek gyámja Constantin zu 
Hohenlohe-Schillingsfürst lett, Marie Wittgenstein férje. Így érthető, hogy Marie 
Thurn und Taxis emlékezéseiben feltűnik Liszt és közvetlen körének több fontos 
alakja. 

Az özvegy Therese hercegnő és gyermekei életük nagy részét sagradói házukban, 

illetve a birtokukban lévő gyönyörű fekvésű kastélyban, Duinóban töltötték, bár a 

kor szokásai szerint sokat utaztak, így többször jártak Rómában is. A művelt, hat 

nyelvet beszélő Marie 1876-ban Alexander von Thurn und Taxis herceg felesége 

lett, és hosszú élete során mint műgyűjtő és számos művész támogatója vált híressé. 

Legismertebb pártfogoltja a költő Rainer Maria Rilke volt, aki neki ajánlotta Duinói 
elégiáit.  

Marie kéziratos memoárjából négy részletet kaptunk és mutatunk be: Liszt Ferenc, 
Gustav Hohenlohe, Carolyne Wittgenstein és Marie Wittgenstein-Hohenlohe 
jellemrajzát, ahogy Marie von Thurn und Taxis mint fiatal leányka látta őket. 
Egyedül a Lisztről szóló emlékezés köthető pontos dátumhoz: 1869 májusához, 
amikor a zeneszerző Pestről Rómába utaztában pár napot töltött Sagradóban és 
Duinóban az özvegy Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst hercegnőnél (akit ő 
csak Therese Hohenloheként, sőt olykor „Princesse Resi”-ként emleget Carolyne-
nak írt leveleiben). A bemutatott szövegeket csupán a legszükségesebb 
kommentárokkal láttuk el; nem kívánjuk naív bájukat fontoskodó lábjegyzetek 
tömegével megtörni.   

Schillingsfürsti kastély / Castle of Schillingsfürst 

Therese von Hohenlohe Thurn und Taxis,  

a jellemrajzok szerzőjének édesanyja 

Mother of Marie von Thurn und Taxis 
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MARIE VON THURN UND TAXIS: NÉGY JELLEMRAJZ 

LISZT 

Sagradóra visszatérve: alig érkeztünk meg, amikor Mama táviratot kapott 
Wittgenstein hercegnétől, amelyben azt közölte, hogy Liszt Bécsből 
Rómába szándékozik utazni, és [kérte], hogy táviratozzék neki, hogy 
útközben szálljon meg nálunk. Mama persze nem is kívánhatott volna 
szebbet, s így a nagy művész egy fiatal szász zongorista kíséretében, akit 
magával vitt Itáliába[1], 1869. május 5-én megérkezett hozzánk. Néhány 
napot Sagradóban töltött, amely szemmel láthatólag igen tetszett neki[2]; a 
lehető legelbűvölőbb és legjóakaratúbb volt, és egyik nap, hogy Mama 
kedvére tegyen, még fel is szólított, hogy játsszam vele négykezest – nagy 
kétségbeesésemre! Mert én, aki mindig bosszankodtam, amikor a „kis 
pudlit” kellett játszanom és látogatóinknak „Valses melancholiques”, 
„Moments musicaux”, „Pluies de perles” és más hasonló értelmetlen 
dolgokat kellett felszolgálnom, az aggodalomtól majd meghaltam! Liszt 
azzal szórakozott, hogy mialatt játszottunk, kis variációkat toldott be, ami 
engem rettentően zavarba hozott. Végül, legnagyobb bosszúságomra, a 
záró kadenciát azzal fejezte be, hogy hosszú, repdeső ujjával egy kis fricskát nyomott az orromra! Ez tizenhárom évem méltóságában 

igencsak megbántott, s szívemből utálni kezdtem Lisztet, annak ellenére, hogy 
szokatlanul jóindulatú volt. Ez odáig ment, hogy egyik este zongorához ült, hogy talp 
alá valót játsszék nekünk!!! Egy másik este csinos honfitársa, Da Mosto asszony[3] 
tiszteletére, aki vacsorára jött hozzánk, eljátszotta egyik csodálatos magyar rapszódiáját. 
Előttem van még, miként mesélte el, hogy egyszer III. Napoleon[4] előtt  bécsi témákra 
improvizált, s a Császár kérdésére, hogy mi ez, így felelt: „Ez, Sire, Backhendl [sült 
csirke]!” – s eljátszotta a „Backhendl”-t szegény kis Pleyelünkön, amely egyébként 
sohasem tudta kiheverni, hogy akkor több napon át az Oroszlán karmai közé került.  

Egy délután az ifjú szász egy Beethoven-szonátát gyakorolt a fehér budoárban; én – bár 
bizonyára semmit sem értettem meg belőle – teljes áhítattal hallgattam a szalonban. 
Hirtelen kinyílt az ajtó, amely éppen a zongora mellett Liszt szobáihoz vezetett, és a 
Maestro megjelent a küszöbön – magasan, egyenesen, feketébe öltözve, visszafésült 
ezüstfehér hajjal és hosszú karjait magasba emelve. Mozdulatlan maradt ebben az 
uralkodói tartásban, és így adta meg egy különlegesen méltóságos passzázs 
„hangulatát” (mennyire sajnálom, hogy már nem tudom, melyik volt az!).  Akkor úgy 
jelent meg nekem, mint magasztos művészetének nagy papja – és e naptól fogva 
kezdtem megérezni (még bizonyára pontatlanul, de minden kétséget kizáróan) a zene 
lelkét, amely addig csupán többé-kevésbé kellemes hangzás volt füleim számára. Még 
látom őt, a nagy Mágust, szép fejével és magasztos, ünnepélyes arcvonásaival, felemelt 
karokkal – és látom még a fiatal virtuóz lelkes és odaadó kifejezését, akinek a játéka e 
néma varázslat alatt megnőtt. Milyen kár, hogy én akkor még túl fiatal voltam, hogy 
igazán élvezzem azt a csodálatos zenét, amit neki köszönhettünk, hogy ő azzal 
vesztegette az idejét, hogy velem egy Mercadante-nyitányt játsszék… És én ráadásul 
ezért még haragudtam is rá!  

 

 

HOHENLOHE BÍBOROS 

 

Már római tartózkodásunk egyik első napján eljött hozzánk Gustav bácsi látogatóba. Mi gyerekek haladéktalanul különleges oltalmunkba 

vettük őt. Rendkívül tetszett nekünk, igen szépnek találtuk, s ezenfelül különlegesen hízelgő volt számunkra, hogy egy bíboros a 

bácsikánk. Tipikus grandseigneur [világfi] volt, inkább grandseigneur, mint pap – az igazat szólva. Közepes termete ellenére inkább 

magasnak tűnt, mivel igen sovány és karcsú volt. Akkoriban nagyon fiatalnak látszott, szőke haja volt, igen kék szeme és szabályos 

arcvonásai. Gyors léptekkel sietett be a szalonba – vörös selyem köpenye duzzadva lobogott mögötte, és amikor a maga tökéletes módján 

meghajolt, egyik kezével könnyedén visszatartotta a keblén a lángoló, hatalmas smaragdokkal kirakott keresztjét, a másikkal pedig 

könnyedén megemelte kis, skarlátvörös sipkáját. Jó társasági ember volt, vidám, és veszélyes gúnyolódó, amelyet ugyanakkor nem vétetett 

észre – igen bőkezű és költekező, s emiatt erősen el volt adósodva; ez azonban nem akadályozta abban, hogy neki legyenek az egész 

bíborosi testületben a legszebb lovai; szolgái abszolút tökéletes, igen pompás egyenruhát viseltek, tiszta fehéret vörös és ezüst 

paszománnyal és a mi hímzett leopárdos címerünkkel. 

Nagyon élveztem, hogy abbénkat[5] mélyen megalázkodva láttam a bíboros előtt, bár ő különösebben nem vett tudomást a létezéséről. 

Amikor egyszer mégis észrevette, olyan leereszkedő és könnyedén ironikus udvariassággal kezelte, ami engem egészen fellelkesített. 

Majdnem mindig olaszul beszélt, erősen hangsúlyozott római akcentussal, sőt még dialektus-hibákat is vétett. Amikor anyámhoz jött – s 

ez igen gyakran megtörtént, – semmit sem vett magához, még egy pohár vizet sem, mivel mindig azt képzelte, hogy a jezsuiták meg 

akarják mérgezni. Nem szívelhette őket, és ők sem maradtak adósai.[6] 

                Sagrado 
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Mama igen szerette a bíborosban a grandseigneurt, de azt hiszem, enyhén kételkedett a 

papban. Therese is zavarban volt.[7] Az abbé úgy csinált, mint aki semmit sem vesz észre, 

és okosan hallgatott. 

Időnként elkísérte a bíborost egyik vagy másik titkára is, ifjú, sápadt és igen szerényen a 

háttérbe húzódó klerikusok, akik alázatosak voltak, de gyakran úgy szimatoltak, mint a 

kopók.Végül [eljött] Don Marcello is, aki sem alázatos, sem félénk nem volt, és 

egyáltalán nem szimatolt. Egyenes volt, mint a gyertyaszál, magasra emelt, négerszerű 

arccal, forgó szemekkel és vastag vörös ajakkal, az eget fenyegette egy fekete, göndör, 

örökké kócos és rendetlen parókával – kiabált, nevetett, gesztikulált és olyan tréfákat 

mondott, amelyek bosszantották az abbét. Egymagában jobban szórakoztatott minket, 

mint egy egész bábszínház. A bíboros is nagyon szerette, könnyesre nevette magát tréfás 

ötletein és „il mago”-nak nevezte őt, ez olyan becenév volt, amely igen jól illett Don 

Marcello szokatlan külsejéhez és váratlan csínyjeihez. A Sixtinában a Nagyhét egyik 

cselekménye az volt, hogy a bíborosok egymás után, rangjuk szerinti sorrendben 

megjelentek a Kereszt előtti hódolatra. Le kellett hajolniuk, hogy egy nagy feszület lábát 

megcsókolják, amely az oltár lépcsőin feküdt; a szegény törődött és testes öregek 

számára, akikből volt néhány a Sacrum Collegiumban, ez meglehetősen terhes volt.  

Gyakran szükséges volt, hogy a „caudatario” segítségükre legyen. És amikor a szertartás 

előírásai szerint a térdhajtás és a földre borulás előtt le kellett venniük a csatos cipőjüket, 

komikus bosszankodással fedeztük fel, hogy vörös selyem harisnyájuk hegyén 

mindannyian fehér gyapot rátétet viseltek – ez nagyon nem tetszett, és nyugtalanított 

minket – talán a mindig olyan elegáns Gustav bácsi is ilyen nyilvánvalóan közönséges 

rátétet visel a skarlátvörös zokniján? Mélyen aggasztó pillanat volt: Egon[9] a 

sólyomszemeivel, én egy színházi látcsővel fölfegyverkezve, aggódva követtünk a 

bíboros mozdulatait, aki épp felemelkedett ültéből és lelépett a helyéről – de nem, hála 

Istennek! Fellélegeztünk! Mert ő vörös zokniban, egészen a lába hegyéig vörösen hajolt 

meg egy gyors és tetszetős mozdulattal, és ugyanígy emelkedett föl, hogy visszatérjen a helyére a társai közé, akik közül, mint Egonnal 

együtt büszkén megállapítottuk, egyetlenegy sem volt méltó, hogy a cipőfűzőjét megoldja… 

A bíboros elegáns harisnyái az egész Nagyhét alatt igazi, rendkívüli büszkeséggel töltöttek el bennünket…  

 

CAROLYNE VON SAYN-WITTGENSTEIN 

Még egy megfizethetetlen alak jelent meg minden pillanatban nálunk: Liszt nagy barátnője és támogatója, Carolyne von Sayn-

Wittgenstein hercegné („la Carolüna”, amint a Bíboros mondani szokta), a gyámunk anyósa. [A hercegné] leánya, Maria a bácsikánkhoz, 

Konstantin von Hohenlohéhoz, a Bíboros testvéréhez ment férjhez. Mihelyt meghallottuk átható hangját, a lehető leggyorsabban a 

szalonba siettünk, mivel jelenlétének egyetlen másodpercét sem volt szabad elmulasztani. Úgy jelent meg, mint egy forgószél, beszélgetést 

folytatott a cselédekkel, a nemsokára elmenekülő abbéval, velünk, akik odamentünk – rárontott Mamára, aki iránt heves, hóbortos 

vonzalommal viseltetett. Lábaihoz vetette magát, megcsókolta a kezét, a ruháját és mindent, amit csak elérhetett – anyám nem tudta, mit 

tegyen, hogy megállítsa a barátságnak ezeket a nyugtalanító tanujeleit. Azután felemelkedett a hercegné, megcsókolta az elképedt 

Theresét, feltette orrára a lornyonját, hogy megszemlélje, akit éppen most ölelt át, aztán egy székre dobta magát, kioldozta a szalagokat a 

kalapján, amely mindig úgy fel volt cicomázva, mint egy fregatt, kinyitotta tarka burnuszkabátját, miközben szakadatlanul beszélt. 

Elmesélte, hogy éppen most folytatott egy kétórás megbeszélést egy indiai püspökkel saját „A kereszténység és a buddhizmus” című 

könyvéről, hogy a „Maestro” (Liszt) éjjel testi fájdalmaktól szenvedett, hogy a Pápától virágküldeményt kapott, hogy a Kardinálisnak nem 

volna szabad magát Gustav-Adolfnak neveznie – hogy a lánya, Marie nem egészen él az igazi vallási elvek szerint, ő azonban Szent 

Monikára gondol, és egy anya sohase essék kétségbe – hogy Eugénia császárné[10] új hajviseletet talált ki, mivel hullik a haja – hogy 

Hyacinthus páter fogja az Igét hirdetni a „S. Luigi dei Francesi”-ben.[11] Végezetül kinyilvánította anyámnak, hogy ő a legelbűvölőbb 

asszony, akivel valaha is találkozott. Levegőt sem véve, csupán azért szakította magát félbe, hogy egy rövid, átható nevetést préseljen ki az 

abbé rovására, akit nem kedvelt, vagy hogy lornyonján keresztül megszemlélje Theresét, akit titokban nem tartott semmire sem. S aztán 

felemelkedett, a legnagyobb sietséggel megcsókolt mindenkit, és ugyanolyan gyorsan távozott, mint ahogyan érkezett, - hogy 

forgószélként tovább menjen… 

„Misericordia!”  [Irgalom!], mormolta a végre fellélegző szegény Mama, oly sokat mondó mosolyával… 

„Pare una saetta” („a legtisztább forgószél”), dörmögte Felizitas,[12] aki bedugta a fejét az ajtón, hogy ezt a mozgékony jelenséget lássa. 

Carolyne hercegnének hosszú, sárga arca volt, enyhén kiálló arccsontokkal, hegyes, végtelen orra, kis, erősen kidülledő szemei és nagy 

szája, rossz fogakkal. Igen csúnya arc, amely azonban ugyanakkor szokatlan intelligenciáról árulkodott. A Via Babuino egyik házának 

harmadik emeletén lakott[13], és arról panaszkodott, hogy nagyon nagy szükséget szenved, habár igen szép vagyona volt és mesés ékszerei. 

Mindenki meglátogatta; az egész világot ismerte, és minden pletykáról tudott, minden szóbeszédről, amely valakiről közszájon forgott, 

utánozhatatlan leveleket írt és halálosan unalmas teológiai könyveket (amelyek azonban – hívei szerint – mély tudásról árulkodtak):  

„A kereszténység és a buddhizmus”, „A galambok egyszerűsége és a kígyó[k] okossága” stb. – vaskos fóliánsokat két-három kötetben[14] –  

s emellett volt még ideje, hogy „a Maestro számára mintegy acélból [sic!] és tejből készített fürdő” legyen, mint ezt egyszer anyámnak írta. 

      Gustav Adolf von Hohenlohe bíboros 

     Cardinal Gustav Adolf von Hohenlohe 
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Egy szép napon egyik teológiai irományát indexre tették.[15] (A jó hercegné szellemének misztikus szárnyalásait olykor pikáns szósszal 

tette ízletesebbé!) „La Carolüna” omló könnyekkel rohant Hohenlohe bíboroshoz, akit bizalmasai közé számított, és halálra ijesztette a 

titkárokat, kandidátusokat és más jelenlévőket. A bíboros azonnal IX. Piushoz sietett, hogy megkérje: rendelje el ennek a szigorú 

döntésnek a felülvizsgálatát, mivel jól tudta, ha nem jár sikerrel, akkor egy pillanatnyi nyugta sem lesz. „Ma Padre Santo”, mondta a 

szegény bíboros, „ma Padre Santo, questi benedetti libbri, se nessuno non li legge mai…” („De Szentatyám, - hiszen ezeket a kiátkozott 

könyveket senki sem olvassa.”) Sajnos nem tudom, hogy a Pápa megpuhult-e ettől a cáfolhatatlan logikától. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIE „TÁNTIKA”[17] 

Amikor ismét Duinóban voltunk, Marie „tántika” meglátogatott bennünket. Szeretném megkísérelni, hogy felvázoljam ezt az egyedülálló 

alakot, akiben varázslatos báj volt, s erre az én művészi érzékenységű anyám igen fogékony volt. Mi gyerekek nagyon tiszteltük őt, és 

türelmetlenül vártuk látogatásait. 

Marie-Constantin néni, nagybátyánk és gyámunk felesége, amint már meséltem, Carolyne Wittgenstein hercegné leánya volt. Külsejében 

egyáltalán nem hasonlított rá, jellemében pedig még kevésbé, hacsak abban nem, hogy ő is olyan személyiség volt, aki okvetlenül 

felülmúlta az átlagot. Ám ő sokkal körültekintőbb és megfontoltabb volt – az anya úgy hatott, mint egy állandó tűzijáték, ragyogó, ám 

idővel fárasztó; a lánya ellenben olyan volt, mint egy éjszakában magányosan égő jelzőtűz szelíd lángja. Carolyne hercegné képzése 

valószínűleg mélyebb és elevenebb volt – a nénémé rendezettebb és világosabb. Az anyában forró szenvedély lángja égett, a lányának 

gyöngédebb és megbízhatóbb szíve volt.  Véleményem szerint a hercegné, bár volt egy lánya, sohasem volt igazi anya. (Még mindig 

emlékszem, hogyan utasította el a lányát, aki egyszer az egyik unokáját akarta elvinni hozzá, azzal, hogy Rómában nem illik nagyanyának 

lenni – a gyerek otthon maradt, a kevéssé megközelíthető nagyanya nagy megkönnyebbülésére.) 

Marie „tántika” azonban mindenekelőtt és először is anya volt, szenvedélyesen szerette öt pompás fiacskáját, akik közül kettő sajnos igen 

fiatal korában elhagyta őt, és elragadó kislányát, aki utolsóként jött a világra. Carolyne hercegné regényhősnő volt, s egész élete csillogó 

regény volt, telve villámszerű, zajos, excentrikus és kérkedően kirakatba tett szenvedéllyel. Leányának hallgatag szíve volt, nagy 

áldozatokra és nemes odaadásra is képes; a nyilvánosságtól ő inkább visszariadt, ha lelki életéről volt szó. Ragyogó állása ellenére, amely 

akár divathölggyé is tehette volna, Marie hercegnő még anyjánál is inkább a lelki dolgoknak élt; mert anyjának a világ egy ágaskodó ló 

volt, amelyet meg tudott szelídíteni és idomítani, hogy parancsainak engedelmeskedjék – ő maga keményen tartott gyeplővel ült a 

nyeregben, de pontosan tudta, hogy mikor kell meglazítani a gyeplőt, hogy a ló ne dobja le.  

Carolyne von Sayn-Wittgeinstein 
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Marie néni alapjában véve inkább arra hajlott, hogy leszálljon a lóról, amelyet szelídséggel és engedékenységgel addig a napig vezetett, 

hogy el tudjon vele menekülni a hegyei közé, ahol teljes büszke magányban élhet – amit Carolyne hercegné minden „irodalom” ellenére 

soha nem tudott volna elviselni. Végülis az én szememben Carolyne hercegné rendkívüli intelligenciája és a benne égő nagy 

szenvedélyesség ellenére sohasem rendelkezett varázzsal, és be kell vallanom, hogy soha nem értettem Lisztet… Marie néni azonban 

rendkívül elbűvölő volt. Magas és karcsú, akit ma mint különösen elegáns hölgyet csodálnának meg. Szép fekete, igen hosszú és dús haját 

magas és okos homloka fölött egyszerű koszorúba fonva hordta. Igazán pompás szeme volt, hosszú, rojtos szempillákkal. (Őzike-szemek, 

vélte a férjem.) A kissé túl széles orr, a nagy száj és a halvány bőrszín nem volt egymással összhangban, és mindez erősen szláv típusra 

vallott. Ugyanakkor annyi kedves vonzerő, oly sok okosság volt az arcában, hogy mi gyerekek elragadónak és szépnek találtuk, és hogy a 

jó ízlésű embereket, akik nem a divatlapok kifejezés nélküli szépségét keresik, azt, ami csak a tömegnek tetszik, ez a lélekkel telt, 

álmodozó szempár igen le kellett, hogy bilincselje. – Nem csoda, hogy amikor [Marie] fiatal leányként tizenöttől húsz éves koráig anyjával 

Weimarban élt, tudósok és művészek körében, akik Wittgenstein hercegné körül tolongtak, Berlioz például erősen bűvhatása alá került és 

Mirandának nevezte. Bizonyára elragadó lehetett, az ifjú leány ideális típusa. Önéletrajzában Richard Wagner  lelkesen beszél róla, és 

mindig csak „a Gyermek”-nek nevezi.[18] Azt hiszem, hogy nagyjából mindazok a zeneszerzők, akik a weimari kis kör tagjai voltak, igen el 

voltak ragadtatva tőle. „Ez a szél tombolása, amely spanyolországi kastélyaitok kandallóiban fütyül…”[19] 

Volt-e egykor a fiatal Marie von Wittgenstein életében nagy szerelem – egy nagy szerelem, amelynek az anyja véget vetett? Mert ő fényes 
partiról álmodott a leánya számára. Wagner említ valamit, én azonban semmi pontosabbat nem tudok.[20] 

Később Marie néni férjhez ment Constantin von Hohenlohe herceghez,[21] és maga mesélte nekem, hogy először nem akart beleegyezni. 
Amikor azonban kitört az 1858-as háború, nagybátyám az osztrák hadseregben találta magát. Így a veszély, amelynek akkor ki volt téve, 
kissé megváltoztatta az ifjú lányka érzéseit, s amikor egyszer alkonyatkor sétálni ment a mezőre, a gabonában burjánzó piros pipacs-csíkok 
látványa a vért idézte fel benne – és mély melankólia fogta el Marie nénit. Szomorúan, a távollévőre gondolva tért haza – és az ajtóban ott 
találta őt; váratlanul toppant be, mivel több napos szabadságot kapott. 

Constantin von Hohenlohe, a Schillingsfürst-ág négy fivére (a négy 
Haimon-gyermek: Ratibor hercege, a későbbi birodalmi kancellár 
Chlodwig, Constantin és Gustav bíboros)[22] közül a harmadik, személy 
szerint nem rendelkezett nagy vagyonnal. Ám mint az ifjú császár 
adjutánsa és barátja, gyors és fényes karriert csinált, s hamarosan ő lett a 
császári udvar Első Főudvarmestere, ezáltal Ausztriában övé volt a 
legmagasabb rang, amit haláláig megtartott.[23] 

Marie néninek tehát Bécsben rendkívüli társadalmi helyzete volt. Ő maga 
gazdag volt, mivel megörökölte atyja, az öreg von Wittgenstein herceg[24] 
vagyonát. Azt hiszem, nagyon érezte, mennyire más ott, mint Weimarban, 
ahol oly művészi és szellemileg gazdag környezetben élt, [ahol] Wagner, 
Liszt, Berlioz és Hebbel[25] a ház intim barátai voltak. Bizonyára igen 
szenvedett ettől a változástól, de értett hozzá, hogy Bécsben is kialakítson 
egy kört tudósokból és művészekből, akik szívesen tettek eleget a 
szeretetre méltó vendéglátó meghívásának az Augartenba – abba a csinos 
császári palotába egy pompás park közepén, amelyben a férje lakást kapott, 
mikor főudvarmester lett. Amikor Constantin ráadásul még a császári 
színház vezetését is átvette, ez olyan terület volt, amellyel Marie néni igen 
sokat foglalkozott. Nagybátyámnak is sok tehetsége és érzéke volt a zene 
iránt, egész jól zongorázott, kitűnő hallása volt, gyöngéd billentése, és 
órákat tudott álmodozva azzal tölteni, hogy improvizált vagy kedvenc 
témáit játszotta. Ez természetesen csak műkedvelés volt, de 
megkönnyítette a feladatát, és az Opera számára kedvező volt. Marie néni 
főként a Burgtheaterral foglalkozott, és meg kell mondani, hogy abban az 
időben mindkét színház teljes virágjában állt. Milyen sok párját ritkító 
művész adott akkoriban Bécsben egymásnak találkát! A „Burg”-ban 
Wolter asszony, ez a klasszikus tragika, akit soha többé nem lehetett 
pótolni, a hasonlíthatatlan Sonnenthal, akinek pompás Lear királyát soha 
nem fogom elfeledni, aztán Lewinsky … hogy csak a legkiemelkedőbb 
személyiségeket említsem[26] – s az Operában Materna, Wilt (micsoda 
isteni hangok, amelyek az ember lelkét mélyen felkavarták!), a pompás 
tenor, Walter, Scaria, Lucca asszony és oly sokan mások![27] – Ez akkoriban 
[néném] augarteni életének egyik fénypontját képezte; ezzel szemben a 
sok társadalmi kötelezettség fárasztó és unalmas volt. Néném azonban 
ezeket is kínos pontossággal teljesítette. 

Amikor Marie néni Duinóba jött, fölöttébb élvezte ennek az egyedülálló földdarabnak a szépségét, a nyugalmat, a csendet, az udvari 
szolgálattól való távollétet – és végül anyám barátságát is, akinél sok dologban megérezte a testvérlelket. 

 

Marie von Hohenlohe Schillingsfürst 
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1. A drezdai Georg Leitert (1852-1901) Liszt-tanítványról lehet szó, akinek május 3-i koncertje miatt Liszt másnapra halasztotta Pestről (nem 

Bécsből!) való elutazását, ld. La Mara: Franz Liszt’s Briefe, Bd. VI, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1902 (a továbbiakban: Br. VI), Nr. 198, 219. p. 
Leitert nemcsak Pestre, de Rómába is elkísérte mesterét, hogy folytathassa vele tanulmányait. 

2. Liszt valóban lelkes hangú beszámolót küldött Carolyne-nak Sagradóból, ld. Br. VI. Nr. 199, 220-221. p. Május 7-én utazott tovább 
Firenzébe, majd Rómába. 

3. Kevéssé valószínű, hogy a számunkra ismeretlen hölgy magyar volt. 
4. Charles-Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873), III. Napóleon néven 1852-1870 között francia császár. Liszt 1861. május 22-én találkozott 

vele és zongorázott neki, ld. Alan Walker: Liszt Ferenc 2. A weimari évek 1848-1861. Ford. Rácz Judit, Budapest: Editio Musica 1994 (a 
továbbiakban: Walker 2), 513-514. p. 

5. A család udvari papjáról van szó, akinek nevét nem tudjuk. 
6. A liberális bíborosról és a jezsuitákkal való konfliktusairól ld. Alan Walker: Liszt Ferenc 3. Az utolsó évek 1861-1886. Ford. Fejérváry 

Boldizsár, Budapest: Editio Musica 2003 (a továbbiakban: Walker 3),  321-323. p. 
7. Úgy látszik, Marie anyján kívül egy másik Therese is része volt a sagradói családi körnek. 
8. Azonosítatlan személy. 
9. Marie fivére, Egon Karl zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (1853-1896). 
10. III. Napoleon francia császár hitvese (1826-1920), szül. Eugenia de Montijo. 
11. Hyacinthe Loyson (1827-1912), „Père Hyacinthe”, közismert francia hitszónok. A San Luigi dei Francesi a franciák római temploma. 
12. Valószínűleg a személyzet egy tagja. 
13. Rómában, ahol Carolyne 1860-tól haláláig élt.  
14. A második említett mű, a „Simplicité des colombes, prudence des serpens” fennmaradt Liszt budapesti könyvhagyatékában is (Liszt Ferenc 

Emlékmúzeum, K 667), de csupán 144 oldal terjedelmű. 
15. A „Des causes intérieures de la faiblesse extérieure de l’Église” Carolyne 24 kötetes „opus magnum”-a volt, amelyen 1870-től csaknem élete 

végéig dolgozott. A mű 5. kötetét IX. Pius 1877-ben, 3. kötetét XIII. Leó 1879-ben tetette indexre. Ld. Walker 3, 317. p. 
16. „benedetti”= áldott. Marie azonban a zárójelben általa németre is lefordított idézetben „verfluchte”=átkozott, (jelen esetben: kiátkozott) 

könyvekről beszél. 
17. A „Täntchen” szót maga Marie is idézőjelben használja. 
18. Richard Wagner: Mein Leben, hrsg. Martin Gregor-Dellin, München: Goldmann – Schott 1983, 514., 551. p.  
19. „Valse chantée par le vent dans les chminées d’un de mes châteaux d’Espagne” -  ez annak a furcsa kis kompozíciónak a szövege, amelyet 

Berlioz 1855 februári weimari tartózkodásakor jegyzett be Marie Wittgenstein Liszttől ajándékba kapott emlékalbumába. Ld. Mária 
Eckhardt: Das Album der Prinzessin Marie von Sayn-Wittgenstein, Weimar: Kulturstiftung der Länder 2000, 11. p. A címet Marie von 
Thurn und Taxis németül és kissé pontatlanul idézi. 

20. Marie Wittgenstein 1855-ben  Charles-Angélique Talleyrand-Périgord báró, egy Weimarban működő francia diplomata menyasszonya volt. 
A házasságot azonban távol élő apja megakadályozta. Ld. Walker 2, 489-490. p. 

21. Az esküvő 1859. október 19-én volt Weimarban. A frigy hátteréről ld. Walker 2, 490-491. p. 
22. Viktor (1818-1893), Chlodwig (1819-1901), Gustav (1823-1896), Constantin (1828-1896). „Die vier Haimonskinder”: utalás egy karoling 

lovagregére. 
23. Constantin 1854-ben lépett az osztrák császári udvar szolgálatába. Ferenc József császár 1859-ben adjutánsává, 1866-ban főudvarmesterévé 

nevezte ki. 
24. Nikolaus zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg-Ludwigsburg (1812–1864) herceg. 
25. Friedrich Hebbel (1813-1863) német drámaíró és költő. 
26. Elisabeth Charlotte Wolter (1834-1897) német színésznő; Adolf von Sonnenthal (1834-1909) pesti születésű osztrák színész; Joseph 

Lewinsky (1835-1907) osztrák színész. 
27. Amalia Materna (1847-1918) osztrák drámai szoprán, az első bayreuthi Brünnhilde; Marie Wilt (1833-1891) osztrák szoprán, Budapesten is 

gyakori vendég; Gustav Walter (1834-1910) cseh tenor; Emil Scaria (1838-1886), osztrák bassz-bariton; Pauline Lucca (1841-1908) osztrák 
szoprán. 

Berlioz-kézirat Marie von Wittgenstein hercegkisasszony albumában 

Berlioz Manuscript in the Album of princess Marie von Wittgenstein  



- 14 - 

 

Liszt magyar szemmel - XXVI. szám - 2016. december   ●   The Hungarian View of Liszt - Nr. 26 - December 2016 

(Mária Eckhardt) 

There was an international meeting of delegates from Liszt memorial places on September 10th at the Old Music Academy, on the 

occasion of the 30th anniversary of the Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre’s foundation (see the report about the 

meeting on pages 21-22 by the museum’s director dr. Zsuzsanna Domokos who organized the event). A new Liszt memorial venue was 

introduced as well, the Schillingsfürstcastle, now owned by the great-great-grandchild of Prince Constantin zu Hohenlohe-Schillingsfürst 

(1828-1896) who bears the same name as his ancestor. In addition to Hans Emmert, the curator of the memorial venue, who gave a brief 

overview about Schillingsfürst, which has hosted Liszt master courses since 2012 and now also has a permanent Liszt memorial room, 

Prince Constantin himself also attended the meeting. He read out excerpts from a hand-written memoir, which has remained in the 

family’s possession. He sent us the original German text of the excerpts at my request and approved their publication in Hungarian and 

English translations in the journal of the Liszt Ferenc Society.      

 

 

The eminent importance of the Hohenlohe-Schillingsfürst family’s role in Liszt’s life is widely known. Liszt maintained a sincere and 

close relationship until his death with the young Princess Marie, the daughter of Princess Carolyne von Sayn-Wittgenstein, who actually 

grew up to be a mature young lady at Liszt’s side in Weimar, and who married Prince Constantin zu Hohenlohe-Schillingsfürst in 1859. 

One of Constantine’s brothers, Cardinal Gustav Adolf zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1823-1896) played an even more important role: he 

paved the way for Liszt to assume the minor church orders, and he put a room in the Villa d’Este in Tivoli at the composer’s disposal, 

where he could work in tranquillity during his stays in Italy. And in the park of the Schillingsfürst castle he had the first ever Liszt 

monument put up still during the master’s lifetime in 1884.  

The author of the diary is Princess Marie Elisabeth Karoline von Thurn und Taxis (1855-1934) from another branch of the widespread 

Hohenlohe-family, the Waldenburg branch. Her father, Prince Egon Karl Franz zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (1819-1865) 

died only two months after the ninth birthday of Marie, the second of five siblings. Her mother, Countess Therese Maria Beatrix von 

Thurn-Hofer und Valsassina (1817-1893), who is often mentioned in Marie’s memoirs, provided an excellent education for her children, 

and maintained a close relationship with the family’s Schillingsfürst branch. The guardian of the children was Constantin zu Hohenlohe-

Schillingsfürst, the husband of Marie Wittgenstein, so it is no wonder that Liszt and several members of his circle appear in the memoirs 

of Marie Thurn und Taxis. 

The widow Princess Therese and her children spent most 

of their lives in their house in Sagrado, and in their castle 

in Duino surrounded by a beautiful landscape; but as was 

usual in those times, they travelled a lot and stayed several 

times in Rome as well. The well educated Marie, who 

spoke six languages, married Prince Alexander von Thurn 

und Taxis in 1876, and became well-known during her 

long life as an art collector and a supporter of several 

artists. Her most famous protégé was the poet Rainer Maria 

Rilke, who dedicated his Duino Elegies to her. 

 

Castle of Schillingsfürst  

Duino 
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We have received and present here four excerpts from Marie’s hand-written memoirs:  character-sketches of Franz Liszt, Gustav 
Hohenlohe, Carolyne Wittgenstein and Marie Wittgenstein-Hohenlohe – as Marie von Thurn und Taxis saw them as a little girl. The 

exact date can be determined only in the case of the excerpt about Liszt: May 1869, when the composer spent a couple of days on his way 

from Pest to Rome in Sagrado and Duino with the widow Princess Therese Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (whom in his letters 

to Carolyne he just calls Therese Hohenlohe, or sometimes even “Princesse Resi” ). We have provided the presented text only with the 

most necessary comments, as we would not like to spoil their naive charm with a weight of officious footnotes.  
 

FOUR CHARACTER SKETCHES BY MARIE VON THURN UND TAXIS 

LISZT 

Coming back to Sagrado: we had just arrived when Mum received a telegram from 

Princess Wittgenstein, who informed her that Liszt was planning to travel from Vienna 
to Rome, and   requested Mum that she send him a telegram and invite him to stay with 

us on his way down. Of course Mum couldn’t have wished anything better than that, so 

the great musician arrived at our home on May 5th 1869, escorted by a young Saxon 

pianist, who was his accomplice on his journey to Italy.[1] He spent a couple of days in 

Sagrado, which he apparently liked a lot;[2] he was the most fascinating and most 
benevolent person there could be, and one day, just to please Mum, he even invited me 

to play duets with him – to my greatest despair! Because I was always annoyed when I 

had to play the “small poodle” and serve “Valses mélancholiques”, “Moments musicaux”, 

“Pluies de perles” and other similarly senseless things to our visitors, but this time I was 

almost dying from anxiety! Liszt amused himself by adding small variations while we 
were playing, which embarrassed me terribly. Finally, to my greatest annoyance, he 

concluded the final cadence with a flip on my nose with his long, flitting fingers! I was 

deeply hurt in my dignity as a thirteen-year-old, and I started to hate Liszt from my 

heart, even if he was unusually kind. One evening he went as far as to sit at the piano to 

play lively dance-music for us!!! On another evening, he played one of his marvellous 
Hungarian rhapsodies in honour of his pretty compatriot, Madame Da Mosto,[3]who 

came to us for supper. And this was an unforgettable impression for me. I can still see 

him as he was narrating us a story of how he once had played improvisations in the 

presence of Napoleon III[4] on Viennese themes, and at the Emperor’s question as to what 

music it was he answered: “This is, Sire, Backhendl [roasted chicken]!” – and he played 
the “Backhendl” on our poor little Pleyel, which never recovered from spending several 

days in the clutches of the Lion. 

One afternoon the young Saxon was practising a Beethoven-sonata in the white boudoir; 
and I was listening with full devotion in the drawing room, even though I probably didn’t understand too much of it. Suddenly the door 

that led to Liszt’s rooms just by the side of the piano opened, and the Maestro appeared on the doorsteps – tall, upright, dressed in black, 

with his silver white hair combed back and his long arms lifted high in the air. He stayed motionless in this majestic posture, providing 

the “atmosphere” of a particularly dignified passage (how sorry I am that I cannot recall which one it was!)  At that moment he appeared 

to me like the pontiff of his majestic art – and from that day on I started to become aware of (certainly still inaccurately, but without a 

doubt) the spirit of music, which until that day had been more or less only a pleasant sound to my ears. I can still see him, the great 
Magician, with his beautiful head and the sublime and solemn expression on his face and with his arms lifted high in the air – and I can 

also see the zealous and devoted expression of the young virtuoso, whose playing had grown up under the spell of this wordless charm. 

What a pity that I was too young then to really enjoy that wonderful music that we had him to thank for, while he was wasting his time 

with playing a Mercadante-overture with me… and to add to all that, I was even angry with him for doing it!  

 

CARDINAL HOHENLOHE 

Uncle Gustav came to visit us already on one of the first days of our stay in Rome. We, the children immediately took him under our 
special protection. We really liked him, we found him very good-looking, and it was particularly flattering to us that our uncle was a 

cardinal. He was a typical grandseigneur, well, more a grandseigneur than a priest – to tell the truth. In spite of his average stature he 

looked fairly tall, as he was very thin and slender. At that time he looked very young, with blonde hair, deep blue eyes and symmetrical 

features. He hurried into the drawing room – his red silk mantel waving behind him swollen up, and when he bowed in the perfect way 

to bow, he easily kept back on his chest the big flaming cross trimmed with giant emeralds with one hand, and graciously lifted his small 
scarlet bonnet with the other hand. He was a sociable man, cheerful and a dangerous mocker, although he didn’t let it be noticed – very 

generous and lavish, and therefore he was deeply in debt; which never hindered him from having the most beautiful horses in the whole 

body of cardinals; his servants wore an absolutely perfect and gorgeous uniform, all white with red and silver bullions and with our 

embroidered family crest with the leopard.  

I enjoyed it very much when I saw our abbé[5] deeply humbling himself in front of the cardinal, although he never really noticed his 
presence. When once he did actually notice him, he treated him with such patronizing and lightly ironical courtesy, that it really 

impressed me. He almost always spoke in Italian, with a stressed Roman accent, and even committing the mistakes typical of the local 

dialect. When he came to see my mother – and that happened quite often – he never ate or drank anything, not even a glass of water, as 

he always feared that the Jesuits wanted to poison him. He disliked them, and they returned it.[6] 
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Mum liked the grandseigneur in the cardinal very much, but I think she 
was slightly sceptical about the priest in him.[7] Therese was also 
confused about him. The abbé pretended not to notice anything, and he 
smartly kept silent. 

Sometimes the cardinal was escorted by one or other of his secretaries: 
young, pale-faced and retiring clerics, who were humble, but they often 
nosed about like beagles. And eventually Don Marcello[8] came as well, 
who was neither humble nor timid, and absolutely didn’t nose about. He 
was as upright as a candle, with his negroid face held high, with rolling 
eyes and thick red lips, threatening the sky with a black, curly and 
always tousled wig – he shouted, threw his arms about and said jokes 
that embarrassed the abbé. He was more fun for us than a whole puppet
-show. The cardinal really liked him as well; he laughed himself to tears 
at his funny ideas, and called him “il mago” [the magician], a nickname 
that really suited Don Marcello’s unusual appearance and unexpected 
pranks. One of the events of Holy Week in the Sistine chapel was when 
the cardinals appeared one after the other, according to their rank, to 
pay homage to the Cross. They had to bow down to kiss the foot of a big crucifix, which was laid on the steps of the altar, and for the 
worn-out and corpulent old cardinals, who were there in numbers in the Sacrum Collegium, that was rather arduous. They often needed 
the “caudatario” to help them out. And when they had to follow the regulations of the ceremony before bending the knees and 
prostrating, by taking off their latchet boots, we realized with comical embarrassment that they were all wearing white cotton 
attachments at the tip of their stockings – and what we really didn’t like and were uneasy about – perhaps even the always so elegant 
uncle Gustav would wear such an obviously ordinary attachment on his scarlet socks? It was a deeply anxious moment. Egon[9] with his 
hawk’s eyes and myself armoured with a pair of opera glasses followed the manoeuvres of the cardinal, who was just standing up from his 
seat and stepping down from his place – but thank God, no! We could breathe! He stood there in red socks way down to the tip of his foot 
bowing with a quick and attractive gesture, and got up the same way to return to his place among his colleagues – none of them worthy to 
undo his shoelaces, as we pointed out proudly with Egon. 

The elegant stockings of the cardinal filled us with real and extraordinary pride throughout the whole of Holy Week.  

 

CAROLYNE VON SAYN-WITTGENSTEIN 

Another priceless figure who turned up every now and then at our 
place: the great friend and supporter of Liszt, Princess Carolyne von 
Sayn-Wittgenstein (“la Carolüna”, as the Cardinal used to say), our 
guardian’s mother-in-law, since Marie, the daughter [of the 
princess], had married uncle Constantin von Hohenlohe, the 
Cardinal’s brother. As soon as we caught the sound of her piercing 
voice, we hurried to the drawing room as fast as we could, as it was 
not allowed to miss one single moment of her presence. 

She turned up like a whirlwind; she talked to the servants, to the 
abbé who then soon broke away, then to us children, who just 
arrived there – she made a rush at Mum, to whom she felt a strong 
and whimsical attraction. She threw herself down at Mum’s feet, she 
kissed her hand, her clothes and whatever she could get access to – 
my mother just had no means to contain these annoying gestures of 
friendship. Then the princess stood up, kissed the amazed Therese, 
put her lorgnette on her nose to inspect whom she had just 
embraced, then threw herself into a chair, undoing the ribbons on 
her hat that was always embellished like a frigate, and opened her 
colourful burnous coat while talking and talking without 
interruption. She told us how she had just had a two-hour long 
conversation with an Indian bishop about her book “Christianity 
and Buddhism”, that the “Maestro” (Liszt) had had physical pains the 
night before, that she had received flowers sent to her by the Pope, 
that the Cardinal should not call himself Gustav-Adolf – that her 
daughter Marie didn’t utterly live according to the religious rules, 
but she was thinking of St. Monica, and a mother should never fall 

into desperation – that Empress Eugenia[10] had invented a new hairstyle, as her hair was falling out – that Hyacinthus would profess the 
Word at the “S. Luigi dei Francesi”.[11] Finally she expressed to my mother that she was the most fascinating woman she had ever met. Not 
even taking a breath, she only interrupted herself to press out a short, piercing laugh on the abbé's account, whom she did not like, or to 
look through her lorgnette at Therese, whom she secretly despised. And then she got up onto her feet, kissing everyone in the greatest 
hurry, and left just as rapidly as she had arrived – to move on like a whirlwind again… 
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“Misericordia!” [Mercy on me!], Mum murmured with a final sigh, and a smile that was so eloquent…  

“Pare una saetta” (“The sheerest whirlwind”), Felizitas[12] growled, just looking into the room to take a look at this lively phenomenon. 

Princess Carolyne had a long, yellow face, with slightly protruding cheekbones, an endless, sharp nose, small and bulging eyes and a big 
mouth with bad teeth - a very ugly face indeed, which on the other hand revealed unusual intelligence. She lived on the third floor of a 
house in the Via Babuino,[13] and she complained how she had to live in austerity, even though she owned quite a fortune and fabulous 
jewellery. Everyone visited her; she knew the whole world and knew all the gossip, every piece of rumour circulating about anyone, she 
wrote inimitable letters and deadly boring books on theology (which revealed though – at least her followers said so – deep knowledge): 
“Christianity and Buddhism”, “The simplicity of doves  and the cleverness of snake[s]”, etc. – thick folios in two-three volumes[14] – and in 
addition to that she had the time to be “a sort of  bath made of steel and milk [sic!] for the Maestro”, as she once wrote to my mother.  

Then once one of her theological writings was put on the index.[15] (Sometimes the good princess made the mystical soaring of her spirits 

tastier with some piquant sauce!) “La Carolüna” rushed to Cardinal Hohenlohe – whom she counted among her confidants - with tears in 

her eyes, frightening to death the secretaries, candidates and others present there. The Cardinal immediately hurried to Pope Pius IX and 

asked him to examine the severe decision, since he knew well that if he could not settle the issue, he would never have a moment of 

peace from that time on. “Ma Padre Santo”, the poor cardinal said, “ma Padre Santo, questi benedetti [sic][16] libbri ... se nessuno non li 

legge mai…” (“But Holy Father, these confounded books… no one will ever read them at all…”) Unfortunately though, I have no 

information as to whether the Pope was urged to relent by the irrefutable logic of these words. 

 

“AUNTIE” MARIE [17] 

When we stayed in Duino again, “Auntie” Marie visited us. I will try to dash off this unique character, whose magic charm particularly 

captivated my mother, whose artistic sensitivity made her susceptible to that charm. We, the children, felt deep respect towards her, and 

were always waiting for her impatiently.  

Auntie Marie-Constantin, the wife of our uncle and guardian, as I have already said, was 

the daughter of Princess Carolyne-Wittgenstein. Her looks were not similar to her 

mother’s, and her character all the less, barring that they were both personalities beyond 

the average. But she was much more thoughtful and wary – her mother was like a 

constant firework, glittering but after some time exhausting; while her daughter was 

rather like the gentle flame of a beacon burning alone in the night. Princess Carolyne’s 

education was probably deeper and more alive – my aunt’s was more systematic and 

apparent. The flame of hot passion was burning in the mother; her daughter had a more 

reliable and tender heart.  

I always thought that even 

though the Princess had a 

daughter, she was never a 

real mother. (I still 

remember how she put her 

daughter off when she 

wanted to bring one of her 

grandchildren to see her, 

saying that in Rome it is not 

right and proper to be a 

grandmother – the child 

stayed at home, much to the 

relief of the little 

approachable grandmother.) 

But “auntie” Marie was first and foremost a mother; she loved passionately 

her five gorgeous sons – unfortunately two of them left her at a very young 

age – and her charming daughter, who came into the world as the last one. 

Princess Carolyne was a romantic hero; her life was a glittering novel, full 

of loud, fulminant and eccentric passion, always exhibited in a bragging 

way. Her daughter had a tacit heart, capable of great sacrifices and noble 

devotion, and she rather withdrew from publicity when it came to her 

spiritual life. In spite of her prominent social position, which could even 

have made her a fashionable lady, Princess Marie dedicated herself to 

spiritual issues.  

Marie Hohenlohe-Schillingsfürst 
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The world was a rampant horse for her mother, which she could tame and domesticate to obey her commands – sitting in the saddle with 

the reins held tightly in her hands, but she always knew when to loose the reins so that the horse would not throw her off. Auntie Marie 

rather tended to get off the horse, and lead it gently and pliantly up to her mountains, where she could live in utter and proud isolation – 

something that Princess Carolyne could never have endured, in spite of all her “literature”. Eventually, in my eyes Princess Carolyne 

never had the magic, in spite of her outstanding intelligence and the great passion burning inside her, and I must admit that I never 

understood Liszt… but Aunt Marie was enchanting. Tall and slender, and we would admire her nowadays as a particularly fashionable 

lady. She wore her nice black hair, very long and thick, braided in a wreath above her high and intelligent forehead. She had really 

gorgeous eyes with long and fuzzy eyelashes (Eyes of a fawn, my husband said). A perhaps too wide nose, the big mouth and the pale skin 

were not in harmony, and all these features made the impression of the Slavic type. But at the same time there was so much kind 

seduction and so much cleverness in her face, that we as children found her charming and beautiful, and the dreamy eyes full of soul must 

have captivated all people with decent taste, who do not just look for the vacant beauty of the fashion magazines intended to attract the 

masses. No wonder that when [Marie] as a young girl, from the age of fifteen to twenty, lived with her mother in Weimar, among artists 

and scientists who crowded round the Princess Wittgenstein, Berlioz for example was strongly captivated by her and called her Miranda. 

She must have been really charming, the ideal type of the young girl. Richard Wagner writes about her enthusiastically in his 

autobiography, and always calls her “the Child”.[18] I believe that more or less all the composers, who were members of the small Weimar 

circle, were fascinated by her. “This is the rage of the wind that whistles in the fireplaces of your castles in Spain…”[19] 

Was there once a great love in the young Marie von Wittgenstein’s life - a great love that her mother put an end to, because she dreamt of 

making a splendid match for her daughter? There is a hint by Wagner, but I don’t know anything more specific about it.[20] 

Later Aunt Marie married Prince Constantin von Hohenlohe,[21] and she told me herself that she didn’t want to consent at first. But when 

the war broke out in 1858, my uncle found himself in the Austrian army, and the danger he was exposed to at that time changed the 

young girl’s feelings a bit, and when once she was taking a walk in the meadow at twilight, the sight of the red stripes of poppy flowers 

running riot in the cornfield evoked in her the sight of blood – and Aunt Marie was seized with deep melancholy. She returned home in a 

sad mood, thinking of the one far away – and she found him at the door; he had just turned up accidentally, having been given leave for 

several days.  

Constantin von Hohenlohe, the third brother of the Schillingsfürst branch of the family (the four Haimon-children: the Prince of Ratibor, 

the later imperial chancellor Chlodwig, Constantin himself, and Cardinal Gustav),[22] was not particularly wealthy in his own right. 

However, as the adjutant and friend of the young emperor, he made a rapid and splendid career, and soon became the First Major-domo 

of the imperial court, the highest possible social rank in Austria, which he held until his death.[23] 

So Aunt Marie had an exceptional social position in Vienna. She was rich in her own right, as she had inherited the estate of her father, 

the old Prince von Wittgenstein.[24] I think she felt very much how different it was there than it had been in Weimar, where she had lived 

in an environment so rich in art and minds, [where] Wagner, Liszt, Berlioz and Hebbel[25] were intimate friends of the house. She must 

have suffered from this change, but eventually managed to form a circle of artists and scholars in Vienna as well, who gladly accepted the 

invitation of the lovely hostess to the Augarten – the beautiful imperial palace in the middle of a gorgeous park that her husband had 

received as a residence when he was appointed to his position. When later Constantin even took over the management of the imperial 

theatre, Aunt Marie was very much involved in that field. My uncle himself had a feeling and talent for music, too, he played the piano 

fairly well, had a good ear for music and a gentle touch on the keys, and he could spend hours day-dreaming, with improvisations or 

playing his favourite themes. Of course that was just non-professional playing, but his aptitude to music helped him in his duties, and was 

favourable to the Opera. Aunt Marie was mostly engaged in the Burgtheater’s affairs, and we may safely say that both theatres were in full 

bloom in those years. How many exceptional artists gave each other a rendezvous in Vienna at that time! In the "Burg" madame Wolter, 

the classic tragic actress who can never be replaced in the future, the incomparable Sonnenthal, whose splendid King Lear I shall never 

forget, and then Lewinsky... just to mention the most outstanding figures[26] – and at the Opera Materna, Wilt (what divine voices, which 

went to the depths of one's soul!), the splendid tenor Walter, Scaria, madame Lucca and so many more![27] 

In those days the activities around the theatre were among the highlights of [my aunt’s] life in the Augarten; while on the other hand, the 

social duties were tiresome and boring. But my aunt fulfilled them with meticulous care as well.  

When Aunt Marie came to Duino, she particularly enjoyed the beauty of this detached estate, the silence, the calm, and being far away 

from the court’s duties – and finally also my mother’s friendship, as she felt in many ways the soul mate in her.  

 
1. This was most probably Liszt’s pupil Georg Leitert (1852-1901) from Dresden, whose concert on May 3rd made Liszt postpone his departure from Pest 

(not Vienna!) by one day; see La Mara: Franz Liszt’s Briefe, Bd. VI, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1902 (hereinafter: Br. VI), Nr. 198, 219. p. Leitert 

escorted his master not only to Pest, but to Rome as well, so that he could continue his studies with him. 

2. Liszt indeed sent a report from Sagrado to Carolyne in a zealous tone; see Br. VI. Nr. 199, 220-221. p. On May 7th he proceeded on his way to Florence 

and then to Rome. 

3. It is rather improbable that the lady, who remains unknown to us, was indeed Hungarian. 

4. Charles-Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873), French emperor between 1852 and 1870 under the name Napoleon III. Liszt met him on May 22nd 

1861 and played the piano for him, see Alan Walker: Franz Liszt 2. The Weimar Years 1848-1861, New York: Alfred A. Knopf 1989, hereinafter: 

Walker 2), 541. p. 

5. The court priest of the family, his name is unknown to us. 

6. Concerning the liberal cardinal and his conflicts with the Jesuits see: Alan Walker: Franz Liszt 3. The Final Years 1861-1886, New York: Alfred A. 

Knopf 1996 (hereinafter: Walker 3), 330-332. p. 
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7. Apparently there was also another Therese in the family circle in Sagrado, in addition to Marie’s mother. 

8. Unidentified  person. 

9. Marie’s brother, Egon Karl zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (1853-1896). 

10. The wife of  the French Emperor Napoleon III. (1826-1920),  née Eugenia de Montijo. 

11. Hyacinthe Loyson (1827-1912), “Père Hyacinthe”, a well known French homilist. San Luigi dei Francesi is the church of the French in Rome. 

12. Probably a member of the household. 

13. In Rome, where Carolyne lived from 1860 to her death. 

14. There is a copy of the latter work, Simplicité des colombes, prudence des serpens in Liszt’s estate of books in Budapest (Liszt Ferenc Memorial 

Museum, K 667), but it is only a volume of 144 pages. 

15. Des causes intérieures de la faiblesse extérieure de l’Église was Carolyne’s 24-volume “magnum opus”, which she worked on from 1870 almost until 

her death. The fifth volume was put on the Index by Pius IX in 1877, and  the third volume by Leo XIII in 1879. In: Walker 3, 317. p. 

16.  “benedetti”=blessed. However, Marie writes about “verfluchte”=damned (in this case: excommunicated) books in this quote when she herself 

translates it into German in parentheses. 

17. Marie herself uses the word “Täntchen” in inverted commas. 

18. Richard Wagner: Mein Leben, hrsg. Martin Gregor-Dellin, München: Goldmann – Schott 1983, 514., 551. p. 

19.  “Valse chantée par le vent dans les cheminées d’un de mes châteaux d’Espagne” -  these are the words of the odd little composition that Berlioz 

notated during his stay in Weimar in February 1855 in Marie Wittgenstein’s memorial album, which she had received from Liszt as a present. See 

Mária Eckhardt: Das Album der Prinzessin Marie von Sayn-Wittgenstein, Weimar: Kulturstiftung der Länder 2000, 11. p. Marie von Thurn und Taxis 

quotes the title in German, a little inaccurately. 

20. In 1855 Marie Wittgenstein was engaged to Baron Charles-Angélique Talleyrand-Périgord, a French diplomat who worked in Weimar. However, the 

marriage was prevented by her remote father. In: Walker 2, 515. p. 

21. The wedding was on October 19th 1859 in Weimar. Concerning the background of the marriage, see: Walker 2, 515-518. p. 

22. Viktor (1818-1893), Chlodwig (1819-1901), Gustav (1823-1896), Constantin (1828-1896). “Die vier Haimonskinder”: a reference to a Carolingian saga. 

23. Constantin entered service at the Austrian Imperial Court in 1854. Emperor Franz Joseph appointed him to be his adjutant in 1859, and his major-

domo in 1866. 

24. Prince Nikolaus zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg-Ludwigsburg  (1812–1864). 

25. Friedrich Hebbel (1813-1863) German playwright and poet. 

26. Elisabeth Charlotte Wolter (1834-1897) German actress; Adolf von Sonnenthal (1834-1909)  Austrian actor born in Pest; Joseph Lewinsky (1835-1907) 

Austrian actor. 

27. Amalia Materna (1847-1918) Austrian dramatic soprano, the first Brünnhilde in Bayreuth; Marie Wilt (1833-1891) Austrian soprano, also a frequent 

guest performer in Budapest; Gustav Walter (1834-1910) Czech tenor; Emil Scaria (1838-1886), Austrian bass-baritone; Pauline Lucca (1841-1908) 

Austrian soprano. 

Liszt Fesztivál 2016 - 30 éves a Liszt Ferenc Emlékmúzeum  

(Domokos Zsuzsanna) 

Idén szeptember 20-án volt 30 éve annak, hogy a Régi 

Zeneakadémia, és abban Liszt egykori szolgálati lakásából 

kialakított  Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont 

megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt. Azóta töretlen 

Magyarországon a Liszt kultusz ápolása a Zeneakadémia alapító 

elnökének otthonában, autentikus környezetben, amely évente 

közel húszezer látogatót fogad. A múzeum alapító igazgatónője, 

Eckhardt Mária, és a kezdetektől vele együtt dolgozó munkatársai, 

köztük Domokos Zsuzsanna, a múzeum jelenlegi igazgatónője és új 

kollégái is arra törekednek, hogy a múzeum rendezvényei hű 

módon tükrözzék a Zeneakadémia korabeli életét, és Liszt 

életművét, emberi nagyságát méltóképpen közvetítsék az egész 

világ számára. Ilyen rendezvénysorozat a Liszt egykori matinéinak 

emlékére alapított népművelő sorozatunk 1986-tól kezdve a 

szombati délelőtti matinék egész tanéven át, és ilyen alkalmak a 

születésnapi fesztiválok is, amelyeket a jubileumi évtől, 2011-től 

kezdve folyamatosan megrendezünk Liszt otthona mellett. 

Közvetlenül Liszt halála után, 1886. szeptember 9-én a 

Zeneakadémia első értekezletén határozta el Végh János alelnök 

javaslatára az intézmény vezetősége, hogy elnökük emlékére 

születésnapján otthona mellett a díszteremben minden évben 

október 22-én ünnepélyt tartanak. Ezt a tradíciót a Zenekadémia  

igazgatói, rektorai és a Budapesti Liszt Társaság folytatták, az új 

Zeneakadémia nagy hangversenytermében. 

Liszt Festival 2016 - 30 years of the Liszt Ferenc Memorial Museum 

(Zsuzsanna Domokos) 

It is exactly 30 years ago on September 20th that the doors of the 

Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre were opened 

to the public, in the premises of Liszt’s former residence in the 

building of the Old Music Academy. Since then the cultivation of 

Liszt in Hungary has been fostered with undiminished energy in 

the home of the Music Academy’s founding president, in an 

authentic environment, visited by almost twenty thousand people  

a year. Mária Eckhardt, founding director of the museum, as well 

as her colleagues who have been working there since the 

beginning - among them Zsuzsanna Domokos, the present director 

of the museum – and their new colleagues are all striving for the 

same goal: that the events at the museum should reflect faithfully 

the contemporaneous life of the Music Academy and convey 

Liszt’s oeuvre and human greatness to the whole world in a 

worthy manner. One of these series of events has been our special 

concert series organized since 1986, founded in memory of Liszt’s 

one-time famous matinees: the Saturday morning matinees all 

through the academic year; as well as the birthday festivals we 

have organized every year since the jubilee year of 2011 at Liszt’s 

fireside. It was at the first conference of the Music Academy after 

Liszt’s death, on September 9th 1886 that the board adopted a 

motion by the then  vice president János Végh to hold a 

commemoration in  memory of their founding president every 

year on October 22nd in the Concert Hall just next door to his 

home. The tradition has been followed by the directors and rectors 

of the Music Academy, as well as by the Budapest Liszt Society,  

in the great concert hall of the new Music Academy. 
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Farkas Gábor és Takács Zoltán / Gábor Farkas és Zoltán Takács 

Az, hogy az ünnepi hangverseny mellett a Régi Zeneakadémián 

fesztiválok is létre jöhetnek, elsősorban annak köszönhető, hogy az 

intézmény egykori és mostani diákjai is pontosan átérzik Liszt 

nagyságát, hálával adóznak alapító elnökük fáradozásaiért, azért, 

hogy létrejöhetett az intézmény, ahol ők is nemzetközi rangú 

művésszé értek, illetve ahol jelenleg is tanulhatnak. Mindenkit az 

iránta érzett tisztelet vezet, tanárainkat és hallgatóinkat egyaránt.    

Dr. Vigh Andrea, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rektora a 

fesztivált megnyitó beszédét a következő szavakkal fejezte be: 

„Mert bármily patetikusan hangzik is – és legyen szabad Liszt 

esetében romantikus szellemben fogalmazni –, valóban a láng 

továbbviteléről van szó.  Hogy meg tudjuk-e őrizni, át tudjuk-e 

adni utódainknak azt a szellemiséget, az európai kultúra 

tiszteletének, a nagylelkűségnek és a tehetség iránti 

elkötelezettségnek azt a szellemiségét, amelyet Liszt maga is 

képviselt. Szűk egy hónap alatt 11 koncert hangzik el e történelmi 

falak között a múzeum 30. évfordulójának alakalmából rendezett 

fesztiválon, 11 olyan koncert, amely a világ bármely 

hangversenytermében megállná a helyét. A fellépők között 

befutott művészeket, nagyívű pályájuk első szakaszában álló ifjú 

muzsikusokat és zeneakadémista növendékeket egyaránt találunk, 

s ezt is szimbolikusnak tartom: biztos vagyok benne, hogy Liszt is 

ebben a szellemben hívta volna meg az előadókat. Hálásan 

köszönöm a Liszt Múzeum valamennyi munkatársának, hogy 

megszervezték a fesztivált, s még inkább köszönöm ezt a csodálatos 

harminc évet!” 

A fesztivál hangversenyei Liszt szellemiségéhez és egykori 

otthonához méltó színvonalon zajlottak többnyire telt ház előtt, a 

közönség reakcióján szintén érezhető volt az ünnepi hangulat: 

vendégeink hol lelkes tapssal megköszönve, hol a meghatottságtól 

elcsendesedve vitték haza a kapott élményeket. Külön öröm volt a 

számunkra, hogy a Liszt Múzeum Alapítvány erre az alkalomra 

igényes tartalmú és kivitelű magyar és angol nyelvű 

műsorfüzeteket is kiadott, így minden koncertnél a múzeum 

kollégái által készített műismertetéseket is tudtunk a közönség 

kezébe adni, amelyeknek digitális változata a múzeum honlapján 

elérhető. 

A fesztivál fővédnöke Áder János köztársasági elnök volt és 

rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta. 

The fact that in addition to the gala concert, we can organize the 

festivals in the Old Music Academy as well, is first of all thanks to 

the former and present students of the Institute, who are perfectly 

conscious of Liszt’s greatness and stand in admiration before the 

efforts their founding president  made in order to establish the 

Academy, where they were educated to become internationally 

recognised musicians, or where they may continue their current 

studies, respectively. The esteem felt towards Liszt leads them all 

the way, our professors and students alike. 

Dr. Andrea Vigh, Rector of the Liszt Ferenc University of Musical 

Arts concluded her opening speech at the festival with the 

following words:  

“Because however theatrical it may sound – and just let me phrase 

it in the case of Liszt in a romantic spirit – it is indeed about 

carrying further the flame. Whether we can preserve and hand 

over to the next generations the spirit of generosity, respect for 

European culture, and commitment to  talent, which Liszt himself 

represented so well. There will be 11 concerts within less than a 

month in this historical building during the festival, organized in 

memory of the museum’s 30th anniversary, 11 concerts and each 

of them would stand alone in any concert hall of the world. 

Among the performers we will find musicians of established 

reputation as well as talented young musicians and students of the 

Academy, which I found somewhat symbolic as well: I’m quite 

certain that Liszt would have invited performers in the same spirit. 

I would like to thank each colleague at the Liszt Museum for 

having organized the festival, and even more for these wonderful 

thirty years!” 

The concerts of the festival were indeed worthy of Liszt’s 

spirituality and his former home, mostly in front of a full house, 

and the festive mood was felt among the audience as well: our 

guests left for home with the experience after either enthusiastic 

applause or silenced by emotion. It was also a particular delight for 

us that the Liszt Museum Foundation issued special programme 

leaflets for this occasion in Hungarian and English - made by our 

colleagues at  the museum - in excellent quality both in their 

content and appearance, so we could hand them over to the 

audience. The digital versions of the leaflets are available on the 

museum’s website.  
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 Trio Duecento  

Az új Liszt Ferenc Kamarakórus / New Ferenc 

Liszt Chamber Choir 

A Szent Efrém Férfikar és Király Csaba   

Saint Ephraim Male Choir and Csaba Király 

Liszt Múzeumok találkozója 

2016. szeptember 10-én Nemzetközi Liszt Múzeum Találkozóra 
került sor a Régi Zeneakadémia Kamaratermében, a budapesti Liszt 
Ferenc Emlékmúzeum megnyitásának 30. évfordulója alkalmából. 
A rendezvény a Filharmónia Magyarország Kft. által rendezett 
Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraversenyhez kapcsolódott, a Liszt 
Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont, valamint a Filharmónia 
szervezésében. A találkozón hazai és külföldi Liszt -emlékhelyek 
képviselői vettek részt, előadásokat tartottak az országukban 
működő Liszt-kultuszról.  Előadást tartott Dr. Evelyn Liepsch, a 
Klassik Stiftung Weimar Goethe- und Schiller-Archiv tudományos 
munkatársa a weimari Liszt-emlékházról, mely nem sokkal Liszt 
Ferenc halála után nyílt meg. Martin Czernin, a raidingi Liszt 
Emlékház és az eisenstadti Landesmuseum tudományos 
munkatársa, Thomas Mersich, a raidingi Liszt-fesztiválok 
főszervezője bemutatták a raidingi Liszt-emlékházat és a 
hangversenyközpontban működő aktív koncertéletet. Hans 
Emmert a Schillingsfürst kastélyban látható Liszt emlékszobáról 
beszélt, Constantin von Schillingsfürst herceg pedig a Liszthez 
több szálon kötődő Hohenlohe-Schillingsfürst család történetéről. 
A Liszt Ferenc Emlékmúzeum alapító igazgatója, Eckhardt Mária a 
múzeum alapításának körülményeiről és az 1986-2009 közti 
időszakról beszélt. A múzeum jelenlegi igazgatója, Dr. Domokos 
Zsuzsanna az igazgatósága alatti évekről tartott előadást (2009-től 
napjainkig) a múzeum sokrétű tevékenységeiről. Az előadások 
angol nyelven hangzottak el, a részvétel mindenki számára 
ingyenes volt. A tervek szerint ez az esemény csak a kezdete a 
Liszt-emlékházak közti együttműködésnek, a későbbiekben még 
több közös rendezvényre lehet számítani. 

Meeting of Liszt Museums 

On September 10 2016 we organized an international meeting of 
the European Liszt Memorial Houses in the Liszt Ferenc Chamber 
Hall of the Liszt Ferenc Memorial Museum Budapest on the 
occasion of the celebration of the 30th anniversary of the opening 
of the Museum. The event was part of the International Liszt 
Competition organized by the Filharmonia Magyarország Kft. The 
guests included representatives of the Memorial Houses in Austria 
and Germany, who held interesting lectures about their work. Dr. 
Evelyn Liepsch the coworker of the Klassik Stiftung Weimar 
Goethe- und Schiller-Archiv talked about the most important 
activities of the Weimar Liszt House, which was opened not long 
after the composer’s death. Martin Czernin the scientific coworker 
of Liszt’s Memorial House of Raiding and of the Landesmuseum 
Eisenstadt and Thomas Mersich the head coordinator of the 
Raiding Liszt Festivals talked about Liszt’s birthplace and about the 
concert life in Raiding. Hans Emmert talked about the Liszt 
Memorial Room in the Schillingsfürst Castle, Prince Constantin 
elaborated on the history of the Hohenlohe- Schillingsfürst family 
which is many ways connected to Liszt. The founding director of 
the Liszt Ferenc Memorial Museum Budapest recalled the birth of 
the museum and talked about the most interesting events between 
1986 and 2009. The current director Dr. Zsuzsanna Domokos 
described the wide range of activities the museum staff is involved 
in. all lectures were held in English and it was free. Hopefully this 
event was the first step in establishing long term cooperation 
between the memorial houses, and there will be many similar 
events in the future. 
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Liszt-konferencia – Maribor 
’Europe in the Time of Franz Liszt’ - Nemzetközi konferencián 
vettünk részt Mariborban 
 
A Pokrajinski muzej Maribor (Szlovénia) szervezésében Europe in 
the Time of Franz Liszt címmel nemzetközi konferenciára került 
sor 2016. október 13-14-én. A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és 
Kutatóközpont igazgatója, Dr. Domokos Zsuzsanna és két 
munkatársa, Watzatka Ágnes és Peternák Anna is részt vett. A 
konferencia részletes programja a Pokrajinski muzej Maribor 
honlapján található:  
http://www.museum-mb.si/exhibitions_and_events/0//294 
http://www.museoeurope.si/en/ 
Az előadások teljes szövege angol nyelven hozzáférhető itt: 
http://www.museoeurope.si/userfiles/MuseoEurope_2016.pdf 
A konferencia a maribori helytörténeti múzeum júniusban nyílt 
időszaki kiállításához kapcsolódott, melynek címe Franz Liszt, 
Small European Tour. A maribori kiállításon a Liszt Ferenc 
Emlékmúzeum gyűjteményéből is szerepelnek eredeti tárgyak, egy 
Liszt szobor és egy koszorúszalag a zeneszerző tulajdonából. A 
Liszt-kiállítás apropója, hogy idén ünneplik a 170. évfordulóját 
annak a koncertnek, melyet Liszt Ferenc adott a maribori kastély 
lovagtermében. A konferencia ebben a lovagteremben került 
megrendezésre. 
A konferencia anyagát angol nyelven DVD lemezen már 
megkapták a résztvevők. Megtisztelő és nagyon szívélyes 
fogadtatásban volt részünk, és a vendéglátóink elvittek még több 
olyan helyszínre, ahol Liszt Maribor mellett koncertet adott 
Szlovéniában az 1846-os turnéja során, köztük a híres fürdőhelyre, 
Rogaška Slatiná-ba (Rohics). 

Liszt Conference at Maribor 
Europe in the Time of Franz Liszt - international conference in 
Maribor 
 
The Pokrajinski muzej Maribor (Slovenia) organized an 
international conference titled Europe in the Time of Franz Liszt 
on 13 and 14 October 2016. The director of the Liszt Ferenc 
Memorial Museum and Research Centre, Dr. Zsuzsanna Domokos 
and two colleagues, Ágnes Watzatka and Anna Peternák 
participated in the conference.  
Detailed progam can be found here: 
http://www.museum-mb.si/exhibitions_and_events/0//294 
http://www.museoeurope.si/en/ 
The full texts of the lectures in English are here: 
http://www.museoeurope.si/userfiles/MuseoEurope_2016.pdf 
The conference was related to the temporary exhibition of the 
Pokrajinski muzej Maribor which was opened in June, entitled 
Franz Liszt, Small European Tour. In this exhibition, two objects 
are exhibited from the collection of the Liszt Ferenc Memorial 
Museum Budapest: a bust of Liszt and a ribbon wreath from Liszt’s 
property. The exhibition marks the 170th anniversary of Franz 
Liszt's performance in the Knight's Hall of the Maribor castle. The 
conference was organized in this hall. 
All the participants of the conference received DVD with the 
English version of the papers. We met with a warm welcome and 
kind hospitality, our hosts took us to several nice places where 
Liszt had given concerts during his tour of 1846, for example to the 
famous spa, Rogaška Slatina. 

http://www.museum-mb.si/exhibitions_and_events/0/294
http://www.museoeurope.si/en/
http://www.museoeurope.si/userfiles/MuseoEurope_2016.pdf
http://www.museum-mb.si/exhibitions_and_events/0/294
http://www.museoeurope.si/en/
http://www.museoeurope.si/userfiles/MuseoEurope_2016.pdf
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Liszt Ferenc 205. születésnapjára  

(KFÉ) 

2005. szeptember 28-án alakult meg a Liszt Ferenc Társaság Szegedi Tagozata. Az eltelt 11 év alatt Kerek Ferenc Liszt Ferenc díjas 
zongoraművész, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának professzora, a társaság vezetője, kollégái mellett számos kiváló fiatal 
művésznek, tehetséges egyetemi hallgatónak, verseny-győzteseknek, kiugró tehetségű zeneiskolásoknak biztosított már bemutatkozási 
lehetőséget a Liszt Ferenc nevével fémjelzett koncerteken, a Szegedi Tagozat érdeklődői előtt. Így pl. többek között Várdai István, Fülei 
Balázs, Baráti Kristóf is letehette már itt névjegyét.   

2016.október 25-én került sor a 2016-17-es évad első koncertjére, melyet a 
szokásokhoz hűen Liszt Ferenc születésnapja körüli időpontban tartottak. A 
meghívott előadó a ma már világjáró fiatal zongoraművész, Farkas Gábor volt.  
Műsorát egy kis beszélgetés előzte meg, ahol felidézték a tanulóéveket, a 
nagyszerű versenyeredményeket, valamint számos helyszínt a világ szinte 
minden pontjáról, ahol már nagysikerű koncerteket adott művészünk. Kerek 
Ferenc - követve a fiatal tehetség útját - régi jó barátként üdvözölte a 
pódiumon, hiszen számos alkalommal találkoztak már korábban is különböző 
szakmai eseményeken, így pl. a balassagyarmati Zene Határok Nélkül 
elnevezésű Nemzetközi Muzsikus Táborban. Gábor akkor még szakközépiskolai 
diák volt, már ekkor felmutatta rendkívüli képességét, tehetségét, 
elhivatottságát.     

Farkas Gábor zongorajátéka elvarázsolta a Fricsay Ferenc Hangversenyterem 
hallgatóságát. Egyszerűség, természetesség, gyönyörű zongora-hang, virtuozitás, 
a „zenei idő” végtelen szabadsága, ezerféle hangszín, dinamika jellemzik játékát. 
A hangversenyen felcsendülő művek tökéletes technikai és zenei megoldással 
szólaltak meg. Könnyedség, komolyság, humor, gyász, mindez jelen volt ezen 

az estén. Műsora Liszt és Schumann műveiből állt, felhangzott a Faust-keringő, az Ave Maria, a Widmung, majd a Carneval színpompás 
sorozata zárta az estet. Lelki szemeink előtt csak a legnagyobbak játéka idéződhetett fel, így Fischer Annié, Vásáry Tamásé, Kocsis Zoltáné, 
akiket Falvai Sándor mellett szintén mestereinek vall előadónk. 

Ráadásként gesztus értékűnek hatott Schumann C-dúr Arabesque című költői szépségű zongoradarabja, amelyet – saját elmondása szerint 
– már két évtizeddel ezelőtt is eljátszott Kerek Ferenc tanár úrnak a balassagyarmati kurzuson. 

A ma már zeneakadémiai tanár, Liszt Ferenc díjas zongoraművész Ózd díszpolgára, szeretetre méltó, kedves egyéniség, akiből árad a 
spontán zeneiség.   Ezt a  különleges művészi élményt a közönség szűnni nem akaró vastapssal hálálta meg. Világszínvonalú est részesei 
lehettek, akik elfogadták a Liszt Ferenc Társaság Szegedi Tagozatának meghívását. Farkas Gábort bármikor szeretettel visszavárjuk.  

For the 205th birthday of Ferenc Liszt 

The Szeged branch of the Liszt Ferenc Society was founded on September 28th 2005. In the 11 years since then, Liszt Ferenc-award holder 
pianist Ferenc Kerek, Professor of the University’s Faculty of Musical Arts (ZMK), and head of our Szeged branch, has granted – in 
addition to his colleagues –  several excellent young musicians, talented university students, competition winners, and even eminently 
talented music school students the opportunity of introducing themselves in the concerts hallmarked with the name of Ferenc Liszt, in 
front of the Szeged branch audience. Among others, István Várdai, Balázs Fülei, Kristóf Baráti have left their visiting cards here.   

The first concert of the 2016-17 season was held on October 25th 2016, so as usual at a date close to Ferenc Liszt’s birthday. The invited 
musician was Gábor Farkas, who is already a globetrotting young pianist today. There was a short conversation before his performance, 
where they recalled the years of his studies, the excellent competition results, and several venues from all over the world, where the 
pianist had already given successful concerts. Ferenc Kerek – following the track of the young talent – welcomed him on the stage as an 
old friend, as they had met several times at different professional events, e. g. at the International Camp of Musicians named Music in 
Balassagyarmat Without Frontiers. Gábor was still a secondary school student then, but already showed his extraordinary ability, talent 
and commitment.     

The audience at the Fricsay Ferenc Concert Hall was enchanted by Gábor Farkas playing the piano. Simplicity, naturalness, beautiful 
piano sound, virtuosity, the endless freedom of “musical time”, a thousand different tones and dynamics were the main characteristics of 
his playing, as he found perfect technical and musical solutions for all the pieces on the concert’s programme. Easiness, seriousness, 
humour and grief, these were all present in this evening. His programme was drawn up of Liszt and Schumann works, including the Faust 
waltz, Ave Maria, Widmung, and then the colourful set of pieces  Carneval finished the evening, calling to our mind only the playing of 
the greatest, e.g. Annie Fischer, Tamás Vásáry, Zoltán Kocsis, whom the pianist also called his masters, in addition to Sándor Falvai. 

The encore of the concert, Schumann’s Arabesque in C major, seemed to be a nice gesture, as the pianist told us that he had already 
played it two decades ago for Professor Ferenc Kerek at the course in Balassagyarmat. 

Today Gábor Farkas is a professor at the Music Academy, a Liszt Ferenc-award holder pianist, a freeman of the city of Ózd, a lovable  and 
kind personality, who radiates spontaneous musicality. The audience thanked him for the unforgettable artistic experience with frenetic 
and endless applause. Those who accepted the invitation of the Szeged branch of the Liszt Ferenc Society, had the privilege of being part 
of a state-of-the-art evening. We would welcome back Gábor Farkas at any time with affection.             (KFÉ) 

Farkas Gábor és Kerek Ferenc 



- 25 - 

 

Liszt magyar szemmel - XXVI. szám - 2016. december   ●   The Hungarian View of Liszt - Nr. 26 - December 2016 

(Eckhardt Mária) 

Lapunk olvasói Neszlényi Judithról leginkább azt tudhatják, hogy a Kaliforniában élő zongoraművésznő a kétévenként 
megrendezésre kerülő Los Angelesi Nemzetközi Liszt Verseny két alapítójának egyike (a 2014. évi versenyről 21. lapszámunkban 
olvashattak beszámolót, az idei, immár tizennegyedik verseny éppen e sorok írásakor zajlik); a Liszt Ferenc Emlékmúzeum 
matinékoncertjeinek rendszeres látogatói pedig néhányszor hallhatták is zongorajátékát a Régi Zeneakadémia pódiumán 
(legutóbb 2012-ben, amikor mesterkurzust is adott a Zeneakadémia hallgatóinak). Kevésbé köztudott, hogy Neszlényi Judith, a 
gyulai városi zeneiskola-alapító Pfeiffer Ede (1909-1976) hegedűművész-tanár leánya, nem csupán zongora-, hanem zeneszerzés-
tanulmányokat is végzett a budapesti Zeneakadémián Kodály Zoltán és Viski János növendékeként. Szeretett magyar hazájából 
azért kellett távoznia egész családjával együtt, mert részt vettek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiben. 

Neszlényi Judith az Egyesült Államokban is híven megőrizte magyarságát, rengeteget tett (és tesz ma is) a magyar kultúra ügyéért 
minden lehetséges fórumon – ennek része Liszt szellemi-zenei hagyatékának megismertetése is, amelyet a fiatal zongoristák, 
énekesek, sőt újabban orgonisták számára is meghirdetett, igen népszerűvé vált Liszt-versenyek jelentősen elősegítenek. De 
ugyanolyan fontos a művésznő számára a közelmúlt magyar történelmének megismertetése, azoké az eseményeké, amelyeknek 
maga is részese volt, és életének meghatározó tényezői lettek. Zeneszerzői munkásságának két nagyszabású műve is tanúskodik 
erről: a Magyar Requiem és a Cantata in Memoriam 1956. Az előbbit 1994-ben a Szent István Kórus és Zenekar mutatta be a 
budapesti Zeneakadémián. Az utóbbinak egy részleges előadása 2006-ban már elhangzott Gyulán a forradalom félszázados 
jubileuma tiszteletére, teljes egészében – magyar nyelven, Magyarországon – azonban csak most, a hatvanadik évforduló kapcsán 
lehetett hallani, mégpedig október 25-én Mosonmagyaróváron a Fehérló Közösségi Házban, október 28-án a Budaörsi 
Városházán és október 30-án Budapesten, a Nemzeti Galéria matinékoncertjén. Én ezen az utóbbi előadáson voltam jelen, 
amelyen az érdeklődő hallgatóság szépen megtöltötte a kupola alatt elhelyezett széksorokat, és alkalmilag kép- és szobornézegető 
múzeumlátogatókkal is bővült. 

Bár a magyar 1956 emlékére írt kantáta alapvetően belső késztetésből született, ünnepi felkérésekre és a művésznő amerikai 
magyar barátainak ösztönzésére egyre újabb és újabb tételekkel bővült. (A legutolsó új tétel Mosonmagyaróvár sortűz-
áldozatainak emlékére egészen frissen készült.) Végül a kantáta csaknem kétórás, monumentális alkotás lett, amelyet kórus, 
énekes és hangszeres szólisták (fuvola, gitár, orgona) adnak elő, s a nagyzenekart igényes, nehéz zongora szólam pótolja. Az egyes 
tételeket többször narrátor vezeti be, akinek olykor melodramatikus szerep is jut; a kantáta egy katartikus pontján pedig 
hosszabb prózai betét hangzik el, önéletrajzi visszaemlékezés arról, hogy miként sodorták magukkal a lelkesítő események a fiatal 
zeneakadémistát, hogyan lett a tüntető menetben a magyar zászló büszke hordozója, s hogyan lőtték ki mellőle a Rádió 
ostrománál barátnőjét, egy fiatal édesanyát (ezt a történetet az általam hallott koncerten egy diáklány, Nagy Júlia mondta el 
csodálatos egyszerűséggel, komoly és megható átéléssel).  

Egy fiatal karnagy és zenetanár, Krasznai Gáspár érdeme, hogy az általa vezetett három énekkarral (Budaörsi Sapszon Ferenc 
Kórus, Fővárosi Énekkar, Madách Gimnázium Leánykara), válogatott szólistákkal és nagyszerű hangszeresekkel vállalkozott egy 
ilyen nagy terjedelmű, komoly munkát igénylő mű betanítására és igen színvonalas előadására. Mindvégig nagyszerűen 
összetartotta a nagy együttest, amelyet a mű során a Szerző állandóan változó összetételben használt.  

Ami a mű zenei anyagát illeti, bennem egyértelműen felidézte azt a kort, amelyet a kantáta ábrázolni kívánt. Magyar népzenei 
ihletése szinte mindenütt nyilvánvaló, sőt a Szerző nem egy tételben szándékoltan konkrét dalidézetekkel dolgozik („Sej, a mi 
lobogónkat”, „Dudaszó hallatszik”, „Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt”), másutt pseudo-népdalokkal, népdalszerű 
fordulatokkal (így például a fuvola szólókban, amelyeket Metykó Viktória igen szépen adott elő). Szintén az ötvenes-hatvanas 
évekre emlékeztető elem a tömegdal-szerű, nagyrészt unisono, zongorakíséretes kórusok alkalmazása, melyek közül különös 
súlyt kap a mű elején és végén azonos zenei anyaggal megszólaló himnikus kar (ilyesmit Magyarországon az utóbbi időkben 
ritkán lehet hallani – kivétel talán az 1983-ban született, Szörényi – Bródy alkotta rockopera, az  István, a király hallatlanul 
kedvelt tömegkara). Ezeket az indulószerű kórusokat lelkesen és kitűnő szövegmondással énekelte a két egyesített vegyeskar. 
Jutott nekik azonban nehezebb feladat is, például a Dies irae szöveget szokatlan módon feldolgozó tételben, vagy a Sztálin szobor 
ledöntésének jelenetében, ahol különböző zaj-effektusokkal kellett érzékeltetniük a groteszk, ugyanakkor mégis felemelő 
eseményt. Nekem nagyon tetszett egy kis együttessel megszólaltatott „Alleluja”-kórus, de leginkább az a sirató ragadott meg, 
amelyet a nagyszerű szoprán szólista, Csóka Anita énekelt a kantátának azon a pontján, amelyen a fiatal édesanyát gyászolja a 
Szerző a „Tavaszi szél vizet áraszt” parafrázisával, s amelyet azután a szóló zongora előadásában egy nagyszabású gyász-zene 
követ (Szabó Ferenc János az egész előadás egyik spiritus rectora volt, a hihetetlenül nehéz zongora szólam imponáló 
megszólaltatásával).  

Ki kell emelnem a két férfi szólistát is, a mű kulcspontjain bevezető-összekötő szerepet játszó Regös szerepében Illés Pétert, akit 
Ludnik Ákos kísért gitáron, valamint a nagyon szép mély basszus hanggal rendelkező Dani Dávidot. Mindketten a témához illő 
komolysággal és egyszerűséggel szólaltatták meg szólamaikat. Kevésbé találtam sikeresnek az összekötő szövegeket megszólaltató 
férfiszínész, Baranyi László közreműködését: igen szépen beszélt ugyan, de a hangosítás ellenére sajnos sokszor nemigen lehetett 
hallani, mit mond – különösen a melodramatikus részekben, ahol a hangszerekkel együtt kellett beszélnie. Nem véletlen, hogy a 
melodráma műfaja, amely a 19. században oly népszerű volt (Liszt is komponált hat melodrámát!), a patetikus, emelt hangú 
színjátszási stílus elavulásával a 20. században háttérbe szorult. – Az elektromos orgonát a korálszerű részeknél megszólaltató 
játékos Sárosi Dániel szépen illeszkedett a nagy együttesbe. 

A leánykarnak csupán egyetlen tételben jutott szerep, és azt vártam, hogy legalább a záró kórus „tutti”-jában ők is énekelnek 
majd – erre azonban nem került sor.  Annál inkább örültem, amikor a ráadásként elhangzó újévi jókívánság-kórusban ők is 
csatlakoztak a teljes nagy együtteshez, amelyben a fekete magyar díszruhába öltözött Neszlényi Judit maga is énekelt, 
megköszönve a közönség lelkes ovációját. Mi is ezt kívánjuk neki és mindnyájunknak: „Adjon az Isten békés, boldog 
esztendőt…” 
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(Mária Eckhardt) 

Readers of our journal may well know concerning Judith Neszlényi that the pianist, who lives in California, is one of the two founders of 
the biennial Los Angeles International Liszt Competition (there was a review of the 2014 competition in our issue No. 21., while the  this 
year the fourteenth competition  is taking place as I write); and those who regularly attend the matinee concerts at the Liszt Ferenc 
Memorial Museum may even have heard her playing the piano on the podium of the Old Music Academy (most recently in 2012 when 
she gave a master class to the students of the Music Academy). Less well known however is that Judith Neszlényi - daughter of violinist-
teacher Ede Pfeiffer (1909-1976ll, who founded the city music school in Gyula – in addition to studying  piano , also studied composition  
at the Music Academy in Budapest as a pupil of Zoltán Kodály and János Viski. She had to flee her beloved Hungarian homeland with her 
entire family because they had taken part in the events of the 1956 revolution and freedom struggle. 

Judith Neszlényi has retained her Hungarian identity in the United States, and she has done (and is doing now) a lot for the cause of 
Hungarian culture on every possible forum -  an important part of which is disseminating the spiritual-musical heritage of Liszt, which is 
significantly promoted by the Liszt competitions for young pianists, singers, and lately even for organists. The competition has grown very 
popular in  recent years, but it is also very important for Neszlényi to spread knowledge about Hungarian history of the recent past, and 
events that she herself took part in, which thus became determining factors in her life. Two large-scale works of her compositonal  oeuvre 
testify to this: the Hungarian Requiem and Cantata in Memoriam 1956. The premiere of the first  was in 1994 at the Music Academy, 
performed by the St. Stephen Choir and Orchestra. The latter  had already been performed in a partial performance in 2006 in Gyula, in 
honour of the 50 years jubilee, but the whole composition – in Hungarian language, in Hungary – was first played in connection with the 
60th anniversary on October 25th at the Fehérló Community House in Mosonmagyaróvár, on October 28th in the Town Hall in Budaörs 
and on October 30th at a matinee concert in the National Gallery in Budapest. I was present at this latter performance, where the audience 
completely filled up the rows of chairs placed under the dome, occasionally joined by visitors to the museum who were looking at the 
paintings and sculptures in the gallery.  

Although the cantata in memory of 1956 was composed from an inner urge, it has been complemented since then by ceremonial 
invitations and on stimulations from the composer’s Hungarian friends in America with more and more movements. (The latest new 
movement was composed most recently in memory of the victims of the fusillade in Mosonmagyaróvár.) Eventually the cantata became 
an almost two hours long, a monumental composition, performed by a choir, singing and instrumental soloists (flute, guitar, organ), and 
the full orchestra is replaced by an exacting and difficult piano part. The individual movements are several times introduced by a narrator, 
who sometimes has a melodramatic role as well, and at a certain cathartic point of the cantata there is a longer interlude in prose, an 
autobiographical reminiscence about how the enthusiasm of the events carried away the young music academy student, how she found 
herself proudly carrying the Hungarian flag in the protesting crowd, and how her friend, a young mother was shot down at her side at the 
siege of the Radio (at the concert that I attended, this story was related by a student, Júlia Nagy, with both marvellous simplicity and 
serious and moving empathy). 

It gives special credit to Gáspár Krasznai, a young choir conductor and music teacher, with the three choirs (Sapszon Ferenc Choir of 
Budaörs, Capital Singing Choir of Budapest and the Girls’ Choir of the Madách Grammar School), the selected soloists and the excellent 
instrumental musicians under his leadership that he has taken on rehearsing and performing this monumental and exacting composition 
at such a high level. He kept the large ensemble – which the composer uses in a constantly varying line-up - together magnificently from 
first to last. 

As far as the musical material of the composition is concerned, it definitely recalled to me the period the cantata aims at displaying to us. 
The inspiration from Hungarian folk music is obvious in almost every part, and in certain movements the composer even works 
intentionally with actual song quotations (“Hey, our banner is…”, “The sound of pipes”, “Seems like we are in the right place here”), 
while in other parts with pseudo-folksongs and popular phrases (for example in the flute solos, beautifully performed by Viktória 
Metykó). Another element that recalled the fifties and sixties was using mass song-like, mostly unison choirs with piano accompaniment, 
among them the hymnal chorus sounded at the beginning and at the end with the same musical material got a particular emphasis (such a 
thing has been rarely heard in Hungary in recent times – perhaps except for the enormously popular massed chorus in the rock opera 
István, the King by Szörényi and Bródy from 1983). The two united mixed choirs sang these march-like choruses with enthusiasm and 
excellent diction. However, they had more difficult tasks as well, for example in the movement that worked up the Dies irae lyrics in an 
unusual arrangement, or in the scene of hurling down the Stalin-sculpture, where they had to make us feel the grotesque, yet elevating 
event with different noise-effects. I liked very much the “Hallelujah”-chorus sung by a small ensemble, but I was most fascinated with the 
weeping song performed by the excellent soprano soloist Anita Csóka at a certain point of the cantata where the composer is mourning 
the young mother with the paraphrase of the folk song “The winds of spring make the waters rise”, followed by a monumental requiem 
played as a piano solo (Ferenc János Szabó was one of the spiritus rectors of the whole concert by performing the unbelievably difficult 
piano part in an impressive manner). 

I must highlight the two male soloists as well, Péter Illés in the role of the narrator, who plays an important introducing-interconnecting 
part at the summits of the composition (accompanied by Ákos Ludnik on the guitar), and Dávid Dani, who has a beautiful and profound 
bass voice. Both of them made their parts sound with simplicity and seriousness worthy of the theme. I found the contribution of the 
male actor László Baranyi, who recited the connecting texts, less favourable: although he spoke in a very beautiful voice, but it was 
difficult to understand what he was actually saying, in spite of the sound amplification  – and especially in the melodramatic parts, where 
he had to speak together with the instruments. It is no accident that the genre of melodrama, which was so popular in the 19 th century 
(Liszt himself composed six melodramas!) was thrust into the background in the 20th century, as the pathos and loud style of stage acting 
went out of fashion. Daniel Sárosi, who played the electric organ at the chorale-like parts, fitted well into the large ensemble.  

The girls’ choir was only used in one movement, and I expected that at least they would join in singing the “tutti” of the final choir – but 
that was not the case. I was all the more delighted when they joined the full ensemble in the new years greeting chorus, sung as an 
encore, when Judit Neszlényi herself, vested in Hungarian ceremonial dress, joined in singing, in a thankful gesture for the zealous 
ovation of the audience. And we can only wish the same to her and to us all: “may God give us a peaceful and happy new year…” 
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A Cantata előadása a Magyar Nemzeti Galériában 

Performance of the Cantata in the Hungarian National Galery 

Domokos Zsuzsanna köszönti Neszlényi Judithot 

Zsuzsanna Domokos congratulating Judith Neszlényi 
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(Polgár Éva) 

2016. november 19-20-án zajlott le tizennegyedik alkalommal a zongoristák és énekesek kétévente megrendezésre kerülő Los Angelesi 

Liszt Versenye. A verseny az Amerikai Liszt Társaság, a Kaliforniai Zenetanárok Szövetsége Pasadenai Tagozata, Magyarország Nemzeti 

Kulturális Alapja, a Steinway Zongoracég, az Azusa Pacific Egyetem és az Egyesült Methodista Egyház Pomonai Szentháromság-temploma 

támogatásával valósult meg. A 2016. évi verseny fővédnöke Dr. Vigh Andrea, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

(Zeneakadémia) rektora volt. 

1990 óta ezen a versenyen kizárólag Liszt zenéje szólal meg. A 2016-os versenyben 160 versenyző vett részt 8 államból és 4 országból. 

A Budapest Zongorista Koncert-díj győztese Hanbo Ma, aki Daniel Pollack növendéke a Dél-Kaliforniai Egyetemen. Önálló koncerten fog 

bemutatkozni Budapesten a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban 2017. május 27-én. Játszani fog a washingtoni Magyar Nagykövetségen és a 

londoni Magyar Kulturális Központban is. 

A New York Énekes Koncert-díj győztese Judy Gallego, Vladimir Chernov tanítványa a Kaliforniai Egyetemen Los Angelesben. Ő New 

York Cityben ad majd teljes hangversenyt Liszt dalaiból 2017 tavaszán. 

A Concerto-díj nyertese Martin Leung, aki Myong-Joo Lee növendéke a Los Angelesi Colburn Iskolában. A lipcsei Akademisches 

Orchesterrel fog fellépni 2017. november 13-án, Dr. Horst Förster vezényletével.  

Az Amerikai Liszt Társaság különdíját Gonda Katalin kapta, ő Némethy Attila tanítványa a budapesti Zeneakadémián. Katalin első díjat 

nyert a IV. Divízióban (17-20 évesek) és második díjat a VI. Divízióban (hosszabb művek). Ő kapta a koncertetüdök legjobb előadásáért 

járó díjat is. 

A további első díjasok: I. Divízió (12 éves korig) – Carey Byron; II. Divízió (13-14 évesek) – Victor Shlyakhtenko; III. Divízió (15-16 

évesek) – Tristan Paradee; V. Divízió (21-35 évesek) – Lishan Xue; VI. Divízió (hosszabb művek) – Yukino Miyake; és IX. Divízió (ének) – 

Candace Bogan. 

A tizennégy zsűritag 10 államból, 3 országból jött. Sokan közülük az Amerikai Liszt Társaság tagjai. Budapestről Jandó Jenő és Szabó 

Orsolya érkezett, a Zeneakadémia tanárai. A zongora zsűri további tagjai: Michael Boyd, Toledo Egyetem; Alexander Djordjevic, Chicagói 

Zenei Intézet; Horst Förster, a lipcsei Akademisches Orchester alapító karnagya; Jay Hershberger, Concordia College, az Amerikai Liszt 

Társaság elnöke; Justin Kolb, az Amerikai Liszt Társaság főtitkára; José Raúl Lopez, Floridai Nemzetközi Egyetem Miami; Ksenia Nosikova, 

Iowai Egyetem; Polgár Éva, Észak-Texasi Egyetem; Logan Skelton, Michigani Egyetem Ann Arbor; Steve Spooner, Kansasi Egyetem. Az 

énekesek divíziójának zsűritagjai: MeeAe Nam,  a Keleti Michigan Egyetem tanára és  Laura Strickling, New York City. 

A Los Angelesi Liszt Versenyt 1990-ben Geraldine Keeling alapította Eckhardt Mária kezdeményezésére. A versenyt együtt igazgatják 

Neszlényi Judithtal. 2016-ban csatlakozott hozzájuk Polgár Éva mint asszisztens igazgató. 2012-ben Éva megnyerte a Budapest Zongorista 

Koncert-díjat és a Concerto-díjat a Los Angelesi Liszt Versenyen; ő kapta az Amerikai Liszt Társaság különdíját is. Diplomáját a budapesti 

Zeneakadémián szerezte, és az Észak-Texasi Egyetemen doktorált. 

Gálakoncert a Pomonai Szentháromság templomban 

Gala Concert in the Trinity United Methodist Church of Pomona 

Szabó Orsolya, Neszlényi Judith, Dr. Gróf István főkonzul, 

Gonda Katalin, Polgár Éva és Geraldine Keeling 

Orsolya Szabó, Judith Neszlényi,  

Dr. István Gróf consul-general, Katalin Gonda,  

Neszlényi Judith and Geraldine Keeling 
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(Éva Polgár) 

The fourteenth biennial Los Angeles International Liszt Competition for piano and voice took place November 19-20, 2016. The 

competition was co-sponsored by The American Liszt Society, Pasadena Branch of the Music Teachers’ Association of California, 

California Federation of Music Clubs, National Cultural Fund of Hungary, Steinway Pianos, Azusa Pacific University, and Trinity United 

Methodist Church of Pomona, CA. Principal patron of the 2016 competition was Dr. Andrea Vígh, President of the Franz Liszt Academy 

in Budapest.  

Since 1990 this competition has presented exclusively the music of Liszt. The 2016 competition had 160 contestants from 8 states and 4 

countries.  

The Budapest Concert Piano Winner is Hanbo Ma, student of Daniel Pollack at the University of Southern California. She will be giving a 

full concert at the Liszt Ferenc Museum and Research Center on May 27, 2017. She will also perform at the Hungarian Embassy in 

Washington, D.C., and at the Hungarian Cultural Centre in London. 

The New York Concert Vocal Winner is Judy Gallego, student of Vladimir Chernov from the University of California at Los Angeles. She 

will be performing a full concert of Liszt songs in New York City in Spring, 2017. 

The Concerto Winner is Martin Leung, student of Myong-Joo Lee at the Colburn School in Los Angeles. He will be performing with the 

Akademisches Orchester Leipzig, under the direction of Dr. Horst Förster, on November 13, 2017.  

The American Liszt Society Award was presented to Katalin Gonda, student of Attila Némethy at the Franz Liszt Academy of Music in 

Budapest. Katalin received First Prize in Division IV (ages 17-20) and Second Prize in Division VI (Longer Works). She also was awarded 

Best Performance of Any Concert Etude.  

Other first place winners were as follows: Division I (ages 12 and under) – Carey Byron; Division II (ages 13-14) – Victor Shlyakhtenko; 

Division III (ages 15-16) – Tristan Paradee; Division V (ages 21-35) – Lishan Xue; Division VI (Longer Works) – Yukino Miyake; and 

Division IX (Voice) – Candace Bogan. 

The fourteen judges came from 10 states and 3 countries. Many of the judges are members of the American Liszt Society. Coming from 

Hungary were Jenő Jandó and Orsolya Szabó, Franz Liszt Academy of Music in Budapest. Other piano judges were: Michael Boyd, 

University of Toledo; Alexander Djordjevic, Music Institute of Chicago; Horst Förster, Founder/Conductor Akademisches Orchester 

Leipzig; Jay Hershberger, Concordia College and President of the American Liszt Society; Justin Kolb, Executive Secretary of the 

American Liszt Society; José Raúl López, Florida International University in Miami; Ksenia Nosikova, University of Iowa; Éva Polgár, 

University of North Texas; Logan Skelton, University of Michigan at Ann Arbor; and Steven Spooner, University of Kansas. Adjudicators 

for the Voice Divisions were: MeeAe Nam, Eastern Michigan University; and Laura Strickling, New York City.  

The Los Angeles International Liszt Competition was founded in 1990 by Geraldine Keeling under the inspiration of Mária Eckhardt. It is 

co-directed by her and Judith Neszlényi. 2016 marks the addition of Éva Polgár as assistant director. In 2012 Éva won both the Budapest 

Concert and the Concerto Divisions in the Los Angeles International Liszt Competition. She was also the recipient of the American Liszt 

Society Award. She is a graduate of the Franz Liszt Acadamy on Budapest and has her doctorate from the University of North Texas. 

A díjazottak / The prize-winners Neszlényi Judith, Gonda Katalin és Szabó Orsolya 

Judith Neszlényi, Katalin Gonda and Orsolya Szabó 
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KÖSZÖNET / THANKS 
 

Köszönet a pártoló tagoknak, akik 2015-ben a tagdíj minimum háromszorosával támogatták törekvéseinket. 

Thanks to our supporting members who sponsored our efforts with at least threefold of the minimum membership fee in 2015. 
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