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KORONÁZÁSI JUBILEUM-ÜNNEP  
A BUDAVÁRI MÁTYÁS-TEMPLOMBAN 

(Képriport) 

1867. június 8-án az osztrák-magyar kiegyezés szimbolikus 
aktusaként Ferenc József osztrák császárt és feleségét, Erzsébet 
császárnét magyar királlyá illetve királynévá koronázták a 
Budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás)-templomban. Több napig 
tartottak az ezzel kapcsolatos ünnepségek, amelyeknek fontos 
zenei vonatkozásai is voltak: erre az alkalomra komponálta Liszt 
Ferenc Magyar koronázási miséjét és Erkel Ferenc Magyar 
kantátáját. 

A másfélszázados évforduló alkalmából ez év június 10-én ünnepi 
mise, majd azt követően ünnepi hangverseny volt a Mátyás-
templomban. Lisztnek és Erkelnek a koronázási ünnepségre 
készült műveiről és a koncertről, amelynek szervezője Erkel 
dédunokája, Somogyváry Ákos, fő karmestere pedig Horváth 
Gábor volt, következő lapszámunkban Szerző Katalin hosszabb 
írását fogjuk közölni. Most a meghívókkal, valamint a misén és a 
koncerten készült fényképekkel számolunk be a jelentős 
eseményről. A Thaler Tamás által készített fényképeket a 
fotóművész szíves engedélyével közöljük. 
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 CORONATION JUBILEE CELEBRATIONS IN 
THE MATTHIAS CHURCH IN BUDAVÁR 

(Photostory) 

On June 8th 1867, as a symbolic act of the Austro-Hungarian 
Compromise, the Austrian Emperor Franz Joseph and his wife, 
Empress Elizabeth were crowned king and queen of Hungary in 
the Church of the Blessed Virgin Mary (or Matthias Church) in 
Buda. The related festivities went on for several days, including 
important musical contributions: Ferenc Liszt composed his 
Hungarian Coronation Mass and Ferenc Erkel his Hungarian 
cantata for this ceremony.  

On the occasion of the sesquicentenary of the coronation 150 years 
ago there was on June 10th 2017 a ceremonial mass and afterwards 
a celebratory concert in the Matthias Church. In our next issue we 
shall publish a longer review by Katalin Szerző of Liszt’s and 
Erkel’s works composed for the coronation ceremony, as well as of 
the concert organized by Erkel’s great-grandson Ákos Somogyváry, 
featuring Gábor Horváth as its chief conductor. Now we present a 
photostory of the significant event by showing the invitation cards 
and leaflets and photographs taken at the mass and at the concert. 
We publish the pictures by Tamás Thaler with the permission of 
the photographer. 
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1. Meghívó / Invitation to the festive liturgy and the concert 
2. Műsorlap / Programme of the concert 
3. Az ünnepi liturgia celebránsai (középen: Márfi Gyula veszprémi érsek) és a díszvendégek 

Celebrants of the festive liturgy (in the middle: Gyula Márfi, archbishop of Veszprém) and the honorary guests 
4. A mise zenei részét a karzaton Tardy László vezényelte  

The musical part of the liturgy was conducted in the gallery by László Tardy 
5. Az ünnepi koncert nagy előadói együttese a templom főhajójának hátsó részében 

The large performing ensemble of the festive concert at the back of the nave 
6. Az egyesített kórusok, a zenekar és a szólisták / The combined choirs, the orchestra and the soloists 
7. Somogyváry Ákos ünnepi megemlékezése / A festive commemoration speech by Ákos Somogyváry 
8. Horváth Gábor vezényelte Liszt Magyar koronázási miséjét és Erkel Magyar kantátáját 

Liszt's Hungarian Coronation Mass and Erkel's Hungarian Cantata were conducted by Gábor Horváth 
9. A közreműködők ünneplése: Somogyváry Ákos, Horváth Gábor, Eckhardt Mária, Tardy László, Schnöller Szabina, Heim Mercedes, 

Komáromi Márton, Jekl László  
Ovation for the participants: Ákos Somogyváry, Gábor Horváth, Mária Eckhardt, László Tardy, Szabina Schnöller, Mercedes Heim, 
Márton Komáromi, László Jekl 

10. Befejezésül Erkel Ferenc Himnuszát Somogyváry Ákos vezényelte  
As a conclusion, Ferenc Erkel's Hungarian National Anthem was conducted by Ákos Somogyváry 

 

A LISZT FERENC TÁRSASÁG 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÓ KÖZGYŰLÉSE  

(Rozsnyay Judit) 

 

2017. május 22-én került sor a Liszt Társaság 2016. évi munkájának és az azt tükröző mérlegnek, közhasznúsági jelentésnek közgyűlés elé 
terjesztésére. A Magyar Kodály Társasággal egy időben tartott ülések miatt sajnálatosan kevés tag jelent meg (a két társaság budapesti tagjai 
80 %-ban ugyanazok). A közgyűlés levezető elnöke hagyományosan Eckhardt Mária volt. Az alábbiakban röviden ismertetjük a közgyűlés 
főbb mozzanatait: 

♦ Megemlékeztünk elhalálozott tagjainkról. 

♦ A Társaság tagozatainak vezetői beszámoltak 2016-17 évi munkájukról:  

 Dr. Kerek Ferenc Szegedről, Pogány Ildikó Pécsről, Pintérné Fetzer Mónika Szekszárdról és Patai Katalin Budapestről személyesen 
adott tájékoztatást, míg Bencsik Erzsébet és Felvégi Béla írásban küldte el beszámolóját. Pintérné Fetzer Mónika 2016 októberében 
vállalta a szekszárdi tagozat újjászervezését, mivel az előző vezető, Lestákné Valasek Szilvia elköltözött családjával Szekszárdról. Így 
lényegében a szekszárdi tagozat 2017-ben kezdett „új életet” a helyi tagság és az egész Liszt Társaság nagy örömére. Patai Katalin pedig 
a hosszú évek óta betöltetlen tagozatvezetői tisztséget vállalta el Budapesten. A közgyűlés kiváló alkalom volt arra, hogy a tagság is 
megismerje az új vezetőket.  

 Összefoglalva: A Liszt Társaság igen tartalmas, színvonalas és különleges, a tagság és minden érdeklődő számára vonzó zenei 
élményeket kínál, amiért minden vezetőnek és önkéntes segítőnek hálás köszönetet mond a vezetőség. A helyi rendezvények mellett 
2016-ban a Liszt Társaság megszervezte a 7. Esztergomi Liszt Hetet, valamint a 39. Liszt Ferenc Nemzetközi Lemezdíj versenyt is; 
mindkét esemény sikeres volt, és emlékezetes marad számunkra. Emellett a ’Liszt magyar szemmel’ című lapunk 4 száma is 
megjelenhetett az eredményes pályázati támogatás jóvoltából. 

♦ A 2016-os év gazdálkodásáról készített mérleget és közhasznúsági jelentést a Felügyelőbizottság értékelte és a közgyűlés számára 
elfogadásra javasolta. Elmondhatjuk, hogy az eseménydús, mozgalmas tavalyi év kiemelkedően jó eredménnyel zárult gazdasági 
értelemben is. A főtitkár előterjesztette a 2017. év terveit és az ehhez tartozó költségeket (bevételek – elsősorban pályázatok és 
kiadások), amelyeket a közgyűlés jóváhagyott. 

A hivatalos rész lezárultával elhangzott néhány információ és javaslat: 

Eckhardt Mária tájékoztatta a tagságot: felvetődött, hogy a Zeneakadémia bejárata felett lévő Liszt szobor (Strobl Alajos műve) bal kezéből 
hiányozna a kotta. Ennek próbálnak utána járni a következő hetekben. Patai Katalin felajánlotta – annak kapcsán, hogy a Liszt Társaság 
tagsága elöregedett és elvesztésüket nem sikerül fiatalokkal pótolni -, hogy Budapest I. kerületében felkeresi a zeneiskolákat, és pozitív 
fogadókészség esetén kifüggesztjük a hangversenyprogramokat, esetleg kedvezményes belépést biztosítunk az iskolák tanulóinak és 
tanárainak. 

A közgyűlés befejezéseképpen Király Csaba elnök adott rövid hangversenyt. 

A közgyűlés jegyzőkönyve megtekinthető a Liszt Társaság dokumentációs tárában, a mérleg és közhasznúsági jelentés pedig a 
honlapunkon (www.lisztsociety.hu). 
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HÍREK  
Nemzetközi hírek  

Svájc I. 

2016 őszén felkereste társaságunkat Corbin Beisner, ifjú, Svájcban élő amerikai zongoraművész, aki a hosszú évek óta megszűnt Svájci 
Liszt Társaságot újjá akarja szervezni egy lelkes magyar, Nagy Beatrix segítségével. Tavaly év végén érkezett a hír, hogy a Schweizerische 
Franz Liszt Gesellschaft be van jegyezve, és már tartottak is hangversenyeket, összejöveteleket. A szervező- vezető Nagy Beatrix, a 
művészeti vezető Corbin Beisner. 

Cím: Schweizerische Franz Liszt Gesellschaft, Beatrix Nagy 

Magdalenastrasse 44, CH-4312 Magden 

Örömmel vettük a hírt. Sok sikert kívánunk, és reméljük, jó kapcsolatokat tarthatunk fenn az új Liszt-csoporttal. 

Svájc II. 

Goran Filipec, a 2016. évi Liszt Ferenc Nemzetközi Lemeznagydíj egyik győztese értesítette Társaságunkat, hogy szándékában áll genfi 
székhellyel Liszt Társaságot alapítani. Szándékát azzal a kézenfekvő indokkal erősítette meg, hogy Liszt Ferenc Marie d’Agoult-val töltött 
ott éveket, így személyes kötődése folytán adott a helyszín. Támogatásunkat kérte, ezt Király Csaba elnök meg is tette írásos ajánlatával. 
Várjuk a további fejleményeket, a megalakulásról pedig értesítjük olvasóinkat. 
 

Kalifornia 

A Los Angeles International Liszt Competition új vezetőséget 
választott: 

dr. Hickey Katalin és dr. Polgár Éva veszik át a Nemzetközi Liszt 
verseny irányítását, szervezését a jövő évtől kezdve Neszlényi Judit 
és Geraldine Keeling helyett. Ezzel az utódlás, a folytonosság 
biztosítva van, ami igen nagy fontossággal bír annak tükrében, hogy 
Neszlényi Judit és Geraldine Keeling sok-sok éven keresztül, 
lankadatlan lelkesedéssel és kitartással szervezték, ápolták 
Kaliforniában a liszti hagyományokat.  

 

 

 

A Liszt Ferenc Társaság újabb vesztesége 

 

2017. július 5–én hagyott itt bennünket Felvégi Béla zenetanár, 
művelődéstörténész, zeneszerző, a Liszt Ferenc Társaság Kelet-Magyarországi 
Tagozatának vezetője, a Liszt Társaság vezetőségének tagja, emellett az Erkel és 
Wagner Társaság és a Karácsony Sándor Művelődési Társaság tagja. Felvégi Béla 
a fiatalabb generációban ritka személyiségként lankadatlan érdeklődést tanúsított 
a magyar és európai kultúra minden ága iránt, és mint zenetanár, ezt a 
növendékeinek is fáradhatatlanul igyekezett átadni szűkebb pátriájában, a kabai 
zeneiskolában. Amikor az elhintett mag jó talajba hullott, – mint az a tanárok 
áldozatteljes hivatásának eredménye –  hatalmas sikerként élte meg. Liszt Ferenc 
iránti mélységes tisztelet és rajongás vezérelte Társaságunkba több, mint 10 évvel 
ezelőtt. Évente megtartotta növendékeivel októberben a Tetétlen-Földes 
’Zarándok-utat’ Liszt Ferenc 1884. évi tetétleni látogatása emlékére, előadásokat, 
zenei versenyeket szervezett és vitt sikerre. Aktivitása, lelkesedése adta az 
ötletet, hogy Kelet-Magyarországon is hozzunk létre tagozatot Társaságunkon 
belül. A felkérést megtiszteltetésnek vette és örömmel elvállalta. Mindössze 
három évig tudott munkálkodni: „Zenei kaleidoszkóp” elnevezésű folytatásos 
interaktív műsorai nagy sikert arattak, az alapfokú művészeti iskolák növendékei 
számára képzőművészeti versenyt szervezett Liszt Ferenc műveinek hatása, 
ihletése nyomán, és emellett számtalan művelődési ágban képezte magát. Élete 
társával, Sőrés Ildikó zongoraművésszel és tanítványaikkal több alkalommal is 
fellépett a budapesti Liszt Ferenc Társaság közönsége előtt, igényes, szép 
műsorral. Élete példaértékű volt: telve alázattal hivatása és a művészetek iránt; 

ugyanakkor derűs és optimista, mindenki által szeretett és tisztelt személyiség, EMBER volt. 47 évesen, hosszú, súlyos betegségben hunyt 
el. Azt az űrt, amit odaadó, önzetlen lénye maga után hagy, nem pótolhatja senki. A Liszt Ferenc Társaság szomorúan búcsúzik azzal a 
reménnyel, hogy Felvégi Béla odafenn találkozhat az általa tisztelt és rajongott mesterekkel… 
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THE 2016 GENERAL ASSEMBLY OF THE LISZT FERENC SOCIETY 
 

The Liszt Society presented the summary of their 2016 work, as well as the balance sheet and the public utility report, to the General 
Assembly on May 22nd 2017. Due to the joint sessions with the Hungarian Kodály Society, which were held at the same time, the 
attendance was regrettably low (80% of the two society’s members in Budapest are the same). Traditionally, the chairperson of the 
General Assembly was Mária Eckhardt. Hereby we give a brief summary of the main issues at the general meeting: 

♦ We commemorated our deceased members. 

♦ The leaders of the Society's branches put forward the reports on their work in 2016-17:  

 Dr. Ferenc Kerek from Szeged, Ildikó Pogány from Pécs, Mónika Pintérné Fetzer from Szekszárd and Katalin Patai from Budapest 
reported in person, while Erzsébet Bencsik and Béla Felvégi sent their reports in writing. Mónika Pintérné Fetzer took on the 
reorganization of the Szekszárd department in October 2016, as the former leader, Szilvia Lestákné Valasek had left Szekszárd with 
her family. Thus, in essence, the Szekszárd branch began a "new life" in 2017 to the great pleasure of the local membership and the 
entire Liszt Society.  

 Moreover, Katalin Patai has assumed the head of the branch position in Budapest, which had been vacant for many years. The General 
Assembly was an excellent opportunity for the membership to get to know with the new leaders. 

 To sum it up: The Liszt Society offers matterful, high-quality and attractive musical experiences to the membership and everyone 
interested, and the members of the board express their thanks for this to all the leaders and volunteers involved. 

 In addition to local events, in 2016 the Liszt Society organized the 7th Liszt Week in Esztergom and the 39th Liszt Ferenc International 
Grand Prix du Disque; both events were successful and will remain memorable for us. Moreover, we could also publish four issues of 
our newsletter, “The Hungarian View of Liszt”, due to a successful application for grant support. 

♦ The Supervisory Board evaluated the balance sheet about the finances and the public utility report for the year 2016, and proposed 
them to the General Meeting for approval. We can say that the eventful and busy last year was concluded with an outstanding 
positive result in economic terms as well. 

 The Secretary General put forward the plans for the year 2017 and the related costs – revenues (mainly grants) and expenditures – 
which were approved by the General Assembly. 

With the closing of the official part, some information and suggestions were discussed: 

Mária Eckhardt informed the membership about an issue recently brought up: the score sheet is said to be missing from the left hand of 
the Liszt statue (a work by Alajos Strobl) above the entrance of the Music Academy, which is to be found out in the coming weeks. 

Katalin Patai offered – upon the issue that the membership of the Liszt Society is aging and the loss of the old members could not be 
replaced by young people – that she would visit the music schools in the 1st district of Budapest and, in case of a positive reception, we 
would announce the concert programmes on the boards, or we might offer discount entrance fees to the students and teachers of the 
schools. At the end of the General Assembly, Chairman Csaba Király gave a short concert. 

The minutes of the General Meeting are available in the documents archive of the Liszt Society, and the balance sheet and public utility 
report also on our website (www.lisztsociety.hu). 

 

NEWS  
International news 

Switzerland I. 

In the autumn of 2016, Corbin Beisner, a young American pianist living in Switzerland, approached us with the idea to reorganize the 
Swiss Liszt Society, which had been inactive for a long time then, with the help of an enthusiastic Hungarian, Beatrix Nagy. We received 
the news at the end of last year that the Schweizerische Franz Liszt Gesellschaft had been registered, and they had already even held 
concerts and meetings. The organizer-manager is Beatrix Nagy, the art director is Corbin Beisner. 

Address: Schweizerische Franz Liszt Gesellschaft, Beatrix Nagy; Magdalenastrasse 44, CH-4312 Magden 

We have received the news with pleasure. We wish them a lot of success, and hope that we can maintain good relationship with the new 
Liszt-group. 
 

Switzerland II. 

Goran Filipec, one of the winners of the 2016 Liszt Ferenc International Grand Prix du Disque, has informed our Society that he intends 
to establish a Liszt Society with headquarter in Geneva. He confirmed his intention with the obvious reason that Ferenc Liszt had spent 
years there with Marie d’Agoult, which gives the venue a natural connection to Liszt. He asked for our support, and Chairman Csaba 
Király answered positively with a written offer. We are looking forward to further developments and we will notify our readers of the 
official establishment. 
 

California 
The Los Angeles International Liszt Competition has elected a new management: 

dr. Katalin Hickey and dr. Éva Polgár will take over the management and organization of the International Liszt Competition from next 
year, replacing Judit Neszlényi and Geraldine Keeling. This is a very important step in terms of succession and continuity, in the view of 
how Judit Neszlényi and Geraldine Keeling organized and cultivated the Lisztian traditions with assiduous enthusiasm and persistence for 
so many years in California. 
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Another recent loss of the Liszt Ferenc Society 

On July 5th 2017, we lost Béla Felvégi, music teacher, cultural historian and composer, 
head of the Liszt Ferenc Society's Eastern Hungarian Branch, member of the Liszt 
Society's Board, and member of the Erkel and Wagner Societies and the Sándor 
Karácsony Cultural Society. Béla Felvégi, as a rare personality in the younger generation, 
always gave evidence of his deep interest in all branches of Hungarian and European 
culture, and as a music teacher, he tirelessly tried to pass it on to his students in his closer 
homeland, in the music school in Kaba. When the seeds he sowed found a good and 
fertile soil – as the result of the teachers' sacrificial work – he always experienced it as a 
great success. His deep respect and enthusiasm for Ferenc Liszt led him to our Society 
more than 10 years ago. He held the Tetétlen-Földes “Pilgrimage” every year with his 
pupils in October, in memory of Ferenc Liszt's visit to Tetétlen in 1884, and organized 
lectures and music competitions as well with great success. His activity and enthusiasm 
gave us the idea to establish an Eastern Hungarian branch within our Society. He 
accepted the invitation as an honour, and was pleased to undertake it. He was able to 
work for only three years: his interactive program series “Musical Kaleidoscope” was a 
great success; he organized a fine arts competition for students of primary art schools, 
based on the impact and inspiration of Ferenc Liszt's works, and he always trained 
himself in numerous forms of culture and education. He appeared several times in front 
of the audience of the Liszt Ferenc Society in Budapest with the partner of his life, pianist 
Ildikó Sőrés and their pupils, always with demanding and beautiful programmes. His life 
was exemplary: he was full of humility towards his profession and the arts; and at the 
same time he was a cheerful and optimistic personality and HUMAN, loved and respected 
by everyone. He died at the age of 47, after a long and serious illness. No one will be able to fulfil the space that his devoted, selfless 
person leaves behind. The Liszt Ferenc Society is sad to bid him farewell with the hope that up there Béla Felvégi can meet the masters he 
respects and adores so much... 

(Judit Rozsnyay) 

 

TALÁLKOZÁSOK LISZT FERENCCEL  

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Liszt Ferenc Társaság közös, 2016-17. évi hangversenysorozatának záró hangversenye:  
Liszt Ferenc, a weimari operakarmester 

(Domokos Zsuzsanna) 

2017. március 22-én a Zeneművészeti Egyetem és a Liszt Ferenc Társaság közös rendezésében a telt házas kamaraterem hallgatói egy 
nagyszerű, változatos és sziporkázó szellemiségű koncertnek lehettek részesei. A sorozat tematikus koncertjeiben ezúttal Liszt, mint a 
weimari Udvari Színház karmestere került előtérbe. Az előadók a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének és zongora tanszakának 
hallgatói voltak, Alter Katalin korrepetitor tanárnő és Balog Zsolt közreműködésével. A műsorban olyan operákból hangzottak el 
részletek, melyeket Liszt annak idején Weimarban vezényelt, és az énekszámok között pedig az általa készített ismert és kevésbé játszott 
átiratok gazdagították a koncertet. A műsort Szabó Ferenc János zongoraművész, az ének tanszak tanára állította össze. Az estén nemcsak 
színes bevezetőivel festette meg a Lisztre vonatkozó történelmi hátteret, hanem előadóművészként is fellépett, szólóban Wagner 
Lohengrin című operájából adta elő hiteles tolmácsolásban Lohengrin intelmeit Liszt átiratában, és zongora kísérőként is részt vett az est 
folyamán. A tanszékvezető Meláth Andrea tanárnő hallgatói bravúros és lebilincselő előadásban szólaltatták meg Mozart, Rossini, Gluck 
és Bellini operáinak részleteit. Estefania Aviles, Fürjes Anna, Molnár Anna, Szűcs Attila, Gulyás Bence, Topolánszky Laura, Körmendi 
Fruzsina előadásai már kész művészek színvonalán, ugyanakkor a fiatalság üdeségével és lelkesedésével közvetítették az egyes 
operajelenetek, áriák hangulatait és mondanivalóját. A korrepetitor tanárok, köztük az estén legtöbbet szereplő Alter Katalin a legnagyobb 
érzékenységgel és a fiatal énekeseket vezető módon társultak a zongora szólammal az énekes hallgatók előadásához. A változatos 
hangulatú áriák között lényegre törő összefoglalásokat hallhattunk Liszt karmesteri pályájának kibontakozásáról, az általa vezényelt 
operák repertoárjáról, vezénylési módjáról, a Wagner- és Berlioz-hetek rendezéséről. A Zeneakadémia zongora tanszaka tanárainak: 
Gulyás Istvánnak, Falvai Katalinnak, Báll Dávidnak és Farkas Gábornak köszönhettük, hogy rövid idő alatt növendékeikkel olyan 
négykezes átiratokkal is felkészültek, amelyek ritkán szólalnak meg hangversenyeken. A Berlioz Benvenuto Cellini című operájából 
készült rendkívül igényes átiratot (Bénédiction et serment, deux motifs de Benvenuto Cellini) Wan-Chun Tsou és Rozgonyi Marcell 
közvetítették lebilincselő előadásban, a Bellini Az alvajáró című operájából készült átiratot (Fantaisie sur des motifs favoris de l'opéra La 
Sonnambula) hasonlóképp nagyszerűen szólaltatta meg Tatia Kukhianidze és Nina Ustinova. 

A koncert végén tűzijátékhoz hasonló sziporkázó szellemességgel szólalt meg a kvintett Mozart A Varázsfuvola című operájából 
Topolánszky Laura, Fürjes Anna, Molnár Anna, Gulyás Bence, Szűcs Attila és Alter Katalin előadásában, és a közönség vastapssal, és 
kirobbanó lelkesedéssel, örömmel ünnepelte az összes résztvevő kimagasló teljesítményét, és a tanárok nagyszerű felkészítő munkáját. 
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ENCOUNTERS WITH FERENC LISZT 

The closing concert of the joint 2016/17 concert series by the Liszt Ferenc University of Music and the Liszt Ferenc Society:  
Ferenc Liszt, the opera conductor in Weimar  

(Zsuzsanna Domokos) 

On March 22nd 2017, under the joint auspices of the Academy of Music and the Liszt Ferenc Society, the audience in the sold-out 
chamber hall of the Old Academy of Music had the privilege of being present at a concert performed in a magnificent, varied and 
sparkling spirit. This time, in the thematic concerts of the series, Liszt came to the fore as the conductor of the Weimar Court Theatre. 
The performers were students majoring in singing and piano at the Liszt Ferenc University of Music, with the participation of their 
coaches, the piano accompanists Katalin Alter and Zsolt Balog. 

Szabó Ferenc János 

Estefania Aviles, Alter Katalin Szűcs Attila 

Topolánszky Laura, Fürjes Anna, Molnár Anna 

Gulyás Bence, Szűcs Attila, Alter Katalin 
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The programme featured extracts from operas that Liszt conducted in Weimar during his time there, while some of his well-known and 
less-played piano transcriptions enriched the concert in between the vocal pieces. The programme was arranged by the pianist Ferenc 
János Szabó, an assistant professor at the Department of Vocal and Opera Studies. He painted for us the historical background in 
connection with Liszt not only with his colourful introductions, but also appeared during the evening as a performer with a solo 
performance of Lohengrin’s admonition from Wagner’s opera Lohengrin in an authentic interpretation, and as a piano accompanist. The 
pupils of Andrea Meláth, the head of the department, gave brilliant and captivating performances with extracts from operas by Mozart, 
Rossini, Gluck and Bellini. The performances by Estefania Aviles, Anna Fürjes, Anna Molnár, Attila Szűcs, Bence Gulyás, Laura 
Topolánszky, Fruzsina Körmendi were already at the quality level of mature artists, but at the same time they interpreted the moods and 
the message of the various operatic scenes and arias with the freshness and enthusiasm of the young. The repetiteurs, e.g. Katalin Alter, 
whose role was the most important in the evening among the tutors, joined the performances of the vocal students with the utmost 
sensitivity and offered a true guidance to the young singers with their piano accompaniment. Between the arias of different moods and 
atmosphere we heard substantial summaries of how Liszt's career as a conductor unfolded, the repertoire of the operas he conducted, his 
manner of conducting, and the Wagner and Berlioz weeks he arranged. The teachers of the Music Academy’s Department of Piano: István 
Gulyás, Katalin Falvai, Dávid Báll and Gábor Farkas in a short time even managed to prepare with their pupils four-handed transcriptions 
rarely performed in concerts. Wan-Chun Tsou and Marcell Rozgonyi played the highly-sophisticated transcription from Berlioz's opera 
Benvenuto Cellini (Bénédiction et serment, deux motifs de Benvenuto Cellini) in a captivating performance, followed by a similarly 
magnificent performance of the transcription from Bellini's La Sonnambula (Fantaisie sur des Motifs favoris de l'Opéra La Sonnambula) 
given by Tatia Kukhianidze and Nina Ustinova. 

At the end of the concert, Laura Topolánszky, Anna Fürjes, Anna Molnár, Bence Gulyás, Attila Szűcs and Katalin Alter performed the 
quintet from Mozart's The Magic Flute with the sparkling wittiness of fireworks, and the audience responded with loud cheers and 
overwhelming enthusiasm, celebrating the outstanding performances of all the participants, as well as the great preparatory work of the 
teachers. 

 

Liszt Ferenc Társaság Szeged – koncert 2017. március 7. 

EMLÉKEZÉS EGY LEGENDÁS MUZSIKUSRA… 

Höchtl Margit zongoraművész-zongoratanár (1894 Budapest- 1969 Debrecen) 

(KFÉ) 

A Liszt Ferenc Társaság Szegedi Tagozatának rendezvényét 2017. 
március 7-én a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának 
Liszt Ferenc Kamaratermében telt ház előtt tartották. 

A 123 éve született, egykor a Szegedi Konzervatóriumban tanító 
kiváló zeneművészre emlékeztek egykori tanítványai, valamint a 
társaság vezetője, az est házigazdája, Kerek Ferenc egyetemi tanár, aki 
visszaemlékezése szerint – nagy szerencséjére – még hallotta 
diákkorában Höchtl Margit feledhetetlen hatású zongorajátékát. 

A régi növendékek közül 21 személyt sikerült felidézni, köztük 
szerepel Bodó Árpád, Vásáry Tamás, Comensoli Mária és a nemrég 
elhunyt Erkel Tibor neve is. A volt tanítványok közül sokan jelen 
voltak a megemlékezésen, Annus Jolán, Jakobei Anikó, Gyarmati 
Zsuzsa, valamint Kmetykó János, aki a szeretett tanára iránti 
tiszteletből utazott Zürichből Szegedre. 

Höchtl Margit tanára Budapesten Liszt egykori tanítványa,  
Szendy Árpád volt, majd Bécsben Leopold Godowski osztályába is járt. 

Höchtl Margit útja Debrecenből vezetett Szegedre. Ezt az utat járta be 
– követve tanárnőjét – az egyik visszaemlékező volt növendék, dr. Földes Józsefné Szilágyi Margit is, aki kiemelte Höchtl Margit tanári 
igényességét, jó zenei ízlését, magánemberként csetlő-botló alakját, aki a színpadon, a zongora közelében átváltozott, és amikor el kezdett 
játszani… megtörtént a csoda. 

Különösen Bach, Liszt, Schumann, Chopin és Dohnányi műveit szerette műsorára tűzni. Szinte hihetetlen, de 300 zongoradarabot tartott 
fejben, és képes volt azokat bármikor eljátszani. A koncert hivatalos programja után a közönség kérhetett ráadás darabokat, ekkor jöttek a 
Liszt-rapszódiák, Chopin-keringők, etűdök stb. 

Sajnos, kevés felvétel őrzi rendkívüli képességét, játékának áradó szépségét, előadói őszinteségét, virtuozitását. Két darab felvételét (1954) 
mégis sikerült „megtisztíttatni” annyira, hogy hallgatható legyen, mindenki örömére az est folyamán el is hangzott Bach – Busoni 
Toccatája és Chopin cisz-moll Nocturne c. darabja. 

dr. Kerek Ferenc 



- 11 - 

 

Liszt magyar szemmel – XXVIII. szám – 2017. július   ●   The Hungarian View of Liszt – Nr. 28 – July 2017 

A másik visszaemlékező tanítvány Czilczer Olga költőnő volt, aki a Szavakban egy erdő című kötetéből (Napkút Kiadó, 2016) felolvasta a 
Höchtl Margit zongoraművésznő emlékére írott "Egy magányos bolygó napirendje" című versét. A rendezvény végén hófehér rózsa-
koszorút helyeztek a jelenlévő tanítványok az intézmény falán elhelyezett márvány emléktáblára. 

Az est közreműködői fiatal zongoristák voltak. Először Balázs-Piri Soma lépett a pódiumra (12 éves, a Király-König Péter Alapfokú 
Művészeti Iskola növendéke, tanára Sóti-Szobonya Emőke). Chopin Fantaisie impromptujét (Op. post. 66) és Takács Jenő Toccataját adta 
elő, korát meghazudtoló érettséggel, zeneiséggel, mondandóval, nagy sikert aratva. 

Breckó Mária Mónika (Szegedi Tudományegyetem, BA III, tanára Lucz Ilona) Bartók Három rondó népi dallamokkal zongorára (BB 92), 
valamint Liszt: A-dúr legenda – Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál (S 175) című műveket adta elő jó karakterekkel, figyelemre 
méltó színérzékenységgel. 

Befejezésül Binder Norbert játékát hallhatta a közönség (Szegedi Tudományegyetem, MA II, tanára Zsigmond Zoltán). Scarlatti, Debussy, 
Bartók és Liszt művek szólaltak meg igényes előadásban. Kifinomult zenei érzékenységről tanúskodott azoknak a daraboknak 
a tolmácsolása, melyeket Bartók Gyermekeknek című sorozatának (BB 53) IV. füzetéből válogatott. Különösen Liszt Spanyol 
rapszódiájának (S 254) interpretálása volt magával ragadó, a legnehezebb technikai feladatokat is könnyedén, csillogó virtuozitással 
játszotta, nagy sikert aratva. Előadónk egy – ilyen eseményeken nem túl gyakori – improvizációval köszönte meg a tapsot. 

 

Höchtl Margit  
1894 – 1969 

 

Höchtl Margit 1894-ben született Budapesten. Szendy Árpád 
tanítványa volt, később Bécsben Leopold Godowski mesteriskolájába 
járt. A debreceni, majd a szegedi konzervatórium tanára volt. Sok 
kiváló tanítványa közül kiemelkedik Comensoli Mária 
zongoraművésznő és Vásáry Tamás zongoraművész. Zongorázása, 
káprázatos memóriája, minden stílusban járatos rögtönző képessége 
legendássá vált. Koncertjein a ráadásokhoz érve – a diákok 
legnagyobb örömére – szinte bármilyen művet azonnal, magas 
színvonalon képes volt eljátszani. Volt tanítványai, és azok, akik 
személyesen ismerhették, emlékét máig tisztelettel őrzik. 2008. január 
11-én a SZTE Zeneművészeti Kar épületében tanterme, a 18. terem 
melletti falon emlékére márványtáblát helyeztek el. Az avató beszédet 
Kerek Ferenc dékán és Czilczer Olga költőnő, Höchtl Margit volt 
tanítványa mondta. A táblát szintén egykori növendéke, Dr. Földes 
Józsefné Szilágyi Margit tanárnő leplezte le, aki sokat tett e nagyszerű 
művész emlékének megőrzéséért. Höchtl Margit szegénységben és 
elhagyatottságban élte utolsó éveit Debrecenben, ahol 1969-ben halt 
meg. 

dr. Földes Józsefné és Czilczer Olga Tanárok és növendékek / Teachers and pupils 

Höchtl Margit a Dugonics téren az ötvenes években 
Margit Höchtl in Dugonics square in the 1950’s 
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An event at the Szeged Branch:  

REMEMBERING A LEGENDARY MUSICIAN… 

Margit Höchtl, pianist and piano teacher (Budapest, 1894 – Debrecen, 1969) 

(KFÉ) 

 

The Liszt Ferenc Society’s Szeged Branch held an event on March 7th 2017 in front of a full house, in the Liszt Ferenc Chamber Room of 
the Faculty of Music of the Szeged University of Sciences. Former pupils and the head of the Society’s Szeged branch, Professor Ferenc 
Kerek remembered Margit Höchtl, the excellent musician and former teacher of the Conservatory in Szeged, who was born 123 years ago. 
Professor Kerek, the host of the evening, recalled his memories, quoting that he had been so lucky that – as a student himself – he could 
enjoy the unforgettable piano playing of Margit Höchtl. 

21 names of her former pupils were recalled individually, including Árpád Bodó, Tamás Vásáry, Mária Comensoli and lastly Tibor Erkel 
who died recently. Many former pupils were present at the commemoration, Jolán Annus, Anikó Jakobei, Zsuzsa Gyarmati and János 
Kmetykó who travelled from Zürich to Szeged out of respect for his beloved teacher. 

Margit Höchtl's teacher was the Liszt pupil Árpád Szendy in Budapest, and she later also attended Leopold Godowski's courses in Vienna. 

Margit Höchtl's path led from Debrecen to Szeged. She was followed on that path – in the footsteps of her teacher – by one of her former 
pupils who were there to remember her: Mrs. Dr. József Földes, née Margit Szilágyi, who highlighted Margit Höchtl's teaching abilities, 
good musical taste, and her figure stumbling around as a private person, but who was completely transformed on the platform, in the 
proximity of the piano, and when she started playing – the miracle happened. 

She had a particular affection in her programmes for the works of Bach, Liszt, Schumann, Chopin and Dohnányi. It seems almost 
incredible, but she knew 300 piano works by heart and was able to play them at any time. After the official programme of the concert, the 
audience could ask for encores, and then came the Liszt rhapsodies, Chopin waltzes and etudes, etc. 

Unfortunately, there are only a few recordings that have preserved her extraordinary abilities, the overwhelming beauty of her manner of 
playing, her honesty and virtuosity as a performer. Nevertheless, two of her recordings (1954) have been “made clean" enough so that 
they could be played at the evening to the pleasure of the whole audience: the Toccata by Bach–Busoni and Chopin’s Nocturne in C sharp 
minor. 

The other remembering pupil was the poet Olga Czilczer, who recited a poem she had written in memory of the pianist Margit Höchtl 
with the title “The Agenda of a Lonely Planet”, from her book A Forest in Words, published in 2016 by the Napkút Publishing House. At 
the end of the event, the pupils who had come to remember her, placed a snow-white rose wreath on the marble memorial plaque on the 
wall of the institution. 

The participants of the evening were young pianists. First, Soma Balázs-Piri came on to the platform (12 years old, pupil of the Péter 
Király-König Basic School of Arts, teacher: Emőke Sóti-Szobonya). He played Chopin’s Fantasie Impromptu Op. post.66., and Jenő 
Takács’s Toccata with great success, with a maturity, musicality and message belying his age. 

Mária Mónika Breckó (BA III at the Szeged University, teacher: Ilona Lucz) played Bartók’s Three rondos on folk tunes for piano, BB. 92, 
and Liszt’s Legend in A major – St. Francis of Assisi preaching to the birds, S 175 with good character and remarkable colour sensitivity. 
As the final act, Norbert Binder played (MA II at the Szeged University, teacher: Zoltán Zsigmond) works by Scarlatti, Debussy, Bartók 
and Liszt in a performance of high standard. His interpretation of a selection from Bartók’s For Children IV, BB 53 showed sophisticated 
musical sensitivity, while the interpretation of Liszt’s Spanish rhapsody S. 254 was particularly captivating, as he played even the most 
difficult technical parts with ease and sparkling virtuosity, achieving great success. The pianist thanked the audience for their applause 
with an improvisation – which is quite a rare event at this kind of concert. 

 

Margit Höchtl 

1894 – 1969  
 

Margit Höchtl was born in 1894 in Budapest. She was a pupil of Árpád Szendy, and later she attended the master classes of Leopold 
Godowski in Vienna. She was a teacher at the Debrecen Conservatory and then at the Szeged Conservatory. Among her many 
outstanding pupils, the pianists Mária Comensoli and Tamás Vásáry are the most well-known names. Her piano playing, her fascinating 
memory, and her ability to improvise in any style made her a legendary musician. When she reached the encores at her concerts – to the 
greatest pleasure of the students – she could play almost any piece immediately, and at a high level. Her former pupils and those who had 
the privilege of knowing her personally, still now preserve her memory with respect. On January 11th 2008, a marble memorial plaque 
was put on the wall beside “her” classroom No. 18 at the Faculty of Musical Arts of the University of Szeged. The inaugural speech was 
given by the Dean Ferenc Kerek and the poet Olga Czilczer, a former pupil of Margit Höchtl. The plaque was unveiled by another former 
pupil, Mrs. Dr. József Földes née Margit Szilágyi, who has done much to preserve the memory of this great musician. Margit Höchtl lived 
the last years of her life in poverty and isolation in Debrecen, where she died in 1969. 
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A LISZT MÚZEUM ÚJ KIÁLLÍTÁSA: ITÁLIA HATÁSA LISZT FERENCRE 
(Dr. Domokos Zsuzsanna) 

 

2017. május 11-én a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban új nemzetközi időszaki kiállítás nyílt Itália hatása Liszt Ferencre címmel, amely egy 
évig látogatható. A kiállítást Dr. Vigh Andrea, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora, valamint Dr. Gian Luca Borghese, a 
budapesti Olasz Intézet igazgatója nyitották meg. A kiállítás a bolognai Fondazione Istituto Liszt támogatásával, munkatársainak 
együttműködésével jött létre, kurátorai Domokos Zsuzsanna, Rossana Dalmonte és Mariateresa Storino. 

A közös kiállítás ötlete tavaly novemberben Luccában merült fel egy nemzetközi konferencián, mikor megtudtam, hogy Rossana 
Dalmonte professzor asszony több városban rendezett kiállításokat Liszt és Marie d’Agoult az 1830-as évek végén tett észak-olaszországi 
utazásairól. Munkatársa, Mariateresa Storino szerkesztésében és részvételével nemrégiben jelent meg egy értékes tanulmánykötet Jessie 
Laussot-ról Franz Liszt e Jessie Taylor Laussot Hillebrand címmel, aki Liszt barátjaként és tisztelőjeként Firenzében fejtette ki 
munkásságát. Mivel a mi gyűjteményünk elsősorban Liszt életútjának utolsó szakaszához kötődik, örömmel fogadtam a bolognai Istituto 
Liszt vezetőjének és munkatársának érdeklődését egy közös kiállítás létrehozása iránt, hiszen ők most nálunk olyan anyagot tudtak 
bemutatni, amelyhez Magyarországon nem nagyon található forrás. Gregorio Nardi zongoraművész pedig Liszt firenzei kapcsolatait, 
tartózkodásait tárja fel Con Liszt a Firenze című, 2015-ben megjelent könyvében, így nemcsak előadóművészként, hanem a kiállítás 
tanácsadójaként is részt vett az együttműködésünkben. Ez a nemzetközi együttműködés azonban nem jöhetett volna létre a budapesti 
Olasz Kultúrintézet támogatása nélkül. Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Gian Luca Borghese igazgató úrnak, aki azonnal 
nyitott volt a háromnapos programsorozat közös rendezésére, amely a Liszt Múzeumban létrehozott kiállítás megnyitójával kezdődött, 
majd az Olasz Kultúrintézetben folytatódott Gregorio Nardi zongoraművész úr hangversenyével, és a harmadik nap, a múzeum szokásos 
szombat délelőtti matinékoncertjével fejeződött be, amelyen szintén Gregorio Nardi művész úr adott a kiállítás tematikájához kapcsolódó 
hangversenyt. 

A kiállítás anyagát a helyi adottságokhoz alkalmazkodva szokásos módon két helyen tudjuk bemutatni: a múzeum középső szobájában 
lévő tárlókban Liszt olaszországi tartózkodásainak eseményeit, főbb kapcsolatait időrendi sorrendben követjük, a földszinti kiállítótérben 
pedig inkább tematikus csoportosításban állítottuk ki a dokumentumokat. 

A kiállítás első hét tárlóját az olasz kollégák rendezték be, amelyben Liszt 1837- 38-as, Észak-Itáliában tett utazásait mutatjuk be, a Comói-
tó, Bellaggio, Milánó, Velence, Genova, Bologna, Firenze útvonalon a zeneszerző tevékenységeinek legfontosabb állomásait, eseményeit, 
olasz kapcsolatait, koncertjeinek kritikáit láthatják a tárlókban. A tárlókhoz kapcsolódó magyarázatok a tableteken olvashatóak olasz, 
magyar és angol nyelven, amelyeket kérésre a kollégáink tudnak átadni a látogatóknak. Itt értékes információkat olvashatnak a korabeli 
olasz történelemről, szellemi irányzatokról, a Risorgimento társadalmi eseményekben tükröződő hangulatáról, Liszt legfontosabb 
zeneszerzői ismeretségeiről, Rossinivel az élen, akivel Liszt első milánói találkozása után életre szóló barátságot kötött. A kiállított 
anyagok nagy részben a bolognai Fondazione Istituto Liszt tulajdonába tartoznak, de a kollégák az olasz kölcsönző intézmények széles 
köréből merítettek forrásokat a dokumentumok bemutatásához. 
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Mi elsősorban arra vállalkoztunk, hogy ízelítőt adjunk 
Liszt 1839-es, majd 1861-től élete végéig tartó római 
tartózkodásairól, utolsó életszakaszának jellegzetes 
olasz vonatkozású eseményeit, kapcsolatait kiemelve. 
Róma zenei életében meghatározó szerepet játszott 
Liszt Ferenc jelenléte. Liszt először 1839 tavaszán 
látogatta meg az Örök Várost, és mint híres 
zongoraművészt, az Accademia di Santa Cecilia 
tiszteletbeli tagjává választotta, majd római 
letelepedése után, 1861 októberétől kezdve 
évtizedeken át, élete végéig már az Akadémia aktív 
tagjaként is sokat tett a város kibontakozó 
koncertéletének fejlesztéséért. Legfontosabb római 
tanítványa, Giovanni Sgambati zongoraművész tanár 
társaival együtt Liszt eszmei támogatásával létrehozta 
az első nyilvános római zeneoktatási intézményt, a 
Szent Cecília Líceumot a Szent Cecília Akadémián 
belül. Mint köztudott, ez utóbbi intézmény lett a mai 
Szent Cecília Konzervatórium elődje. Szintén 
Sgambati nevéhez kapcsolódik 1866. február 26-án a 
Dante Terem felavatása Liszt Dante szimfóniájának 
bemutatásával, amely az 1870-es évektől kezdve a 
római koncertélet fontos színhelyévé vált. Ez volt az 
első alkalom, hogy Sgambati mint karmester is 
pódiumra lépett, mégpedig nagy sikerrel. Liszt később 
Sgambatit, mint zeneszerzőt is támogatta, budapesti 
kottatára több művét is őrzi, ebből is tudunk némi 
ízelítőt mutatni. A zeneszerző Lisztre elsősorban a 
Cappella Sistina élő hagyománya volt életre szóló 
hatással, Palestrina zenéjének értelmezését és 
reneszánszát ez a tradíció határozta meg. Az 
egyházzenei reformelképzeléseiben is meghatározó 
volt az olasz kezdeményezések ismerete személyes 
baráti kapcsolatain keresztül. 

A kiállítás anyagában ezúttal igyekeztünk olyan ismeretségeket és különleges dokumentumokat bemutatni, amelyek még a Liszt 
irodalomban is háttérbe szorulnak, és általánosan nem köztudottak, különösen Magyarországon. Ilyen az olasz kollégák által hozott anyag, 
valamint Rómából, a Santa Cecilia Akadémiáról és Weimarból, a Goethe és Schiller Archívumból kapott digitális másolatok, köztük a Liszt 
a Santa Cecilia Akadémia tiszteletbeli tagságáról, majd tanácsosi kinevezéséről szóló dokumentumok, az albanói kanonoki címével 
kapcsolatos oklevelek, Lisztnek a korabeli olasz egyházzenei szerzőkhöz fűződő kapcsolata. A lenti részben ízelítőként válogatást 
mutatunk be az olasz irodalom és képzőművészet Lisztre gyakorolt hatásáról, valamint Liszt olasz témájú zongoraátirataiból is. Óriási 
kincsestár volt a számunkra a Zenetudományi Intézet könyvtárában őrzött Sgambati-hagyaték kéziratai, fényképei és műsorfüzetei. Ennek 
a hagyatéknak köszönhetően tudtuk például bemutatni a Dante terem felavatásához kapcsolódó eredeti dokumentumokat. A legkedvesebb 
kézirat számunkra, a Zeneakadémia számára talán a 10. tárlóban bemutatott, Sgambatinak írt ajánlás, amely tudtommal az egyedüli 
fennmaradt eredeti dokumentum, amelyet Liszt a Zeneakadémia elnökeként írt alá a korabeli hivatalos zeneakadémiai levélpapíron. 
Hálásan köszönjük a Zeneakadémia Kutatókönyvtára mellett a társintézmények kollégáinak a kiállítás anyaggyűjtésében nyújtott sok 
segítséget: a Zenetudományi Intézet könyvtárának, az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárának, a Magyar Nemzeti Galériának, a 
Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának, valamint az Iparművészeti Múzeum kerámia és ötvös osztályának. Olaszországból sok személyes 
baráttól is kaptunk digitális másolatokat. 

Külön szeretném kiemelni a Liszt Múzeum munkatársainak értékes munkáját. Mint minden évben, együtt készítettük a kiállítást a kezdő 
kutatásoktól kezdve a végső simításokig bezárólag. A kiállítás anyagának létrejöttében részt vett Peternák Anna (az ő önálló munkája a 
lenti részben az olasz képzőművészettel kapcsolatos rész, valamint a folyosón látható tabló), Szlávik Dóra, Avar Katalin, Watzatka Ágnes, 
Bokor Lilla, Fedoszov Júlia és Török Miklós. Kollégáim egy nagyszerű és nagyon gazdag tematikájú programot is készítettek a háló-
dolgozószoba érintőképernyős asztala számára, amely önmagában is egy önálló kiállítást képez: látogatóink több mint száz itáliai helyszínt 
kereshetnek meg a programban, ahol Liszt járt, és ehhez korabeli képeket és Liszttől származó levélidézeteket olvashatnak. Az 
informatikai rész kialakításában Török Miklós is kiemelkedő részt vállalt. A kiállítás installációját Bősze Tímea készítette el nagy 
szeretettel és lelkesedéssel. Sok örömet kívánunk minden kedves látogatónknak a kiállítás megtekintéséhez!  
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THE NEW EXHIBITION IN THE LISZT MUSEUM: ITALY THROUGH THE EYES OF FERENC LISZT 

(Dr. Zsuzsanna Domokos) 
 

On May 11th 2017, a new international temporary exhibition was opened at the Liszt Ferenc Memorial Museum with the title Italy 
through the Eyes of Ferenc Liszt, and it will be available for visitors for one year. The exhibition was opened by Dr. Andrea Vigh, Rector 
of the Liszt Ferenc Academy of Music, and Dr. Gian Luca Borghese, Director of the Italian Institute in Budapest. The exhibition has been 
organized with the support of the Fondazione Istituto Liszt in Bologna, and with the collaboration of its fellow researchers; the curators 
are Zsuzsanna Domokos, Rossana Dalmonte and Mariateresa Storino. 

The idea of the joint exhibition came up last November in Lucca, at an international conference, when I learned that Professor Rossana 
Dalmonte had organized exhibitions in several cities about the journeys of Liszt and Marie d'Agoult at the end of the 1830’s in Northern 
Italy. Her colleague, Mariateresa Storino, recently published as editor and co-author a valuable book of essays, with the title Franz Liszt e 
Jessie Taylor Laussot Hillebrand about Jessie Laussot, who worked in Florence as a friend and disciple of Liszt. Since our collection is 
primarily related to the last stage of Liszt's life, I was delighted to learn that the director and fellow researchers of the Istituto Liszt in 
Bologna were interested in organizing a joint exhibition, as now they can present here material for which there are few sources or none 
available in Hungary. 

The pianist Gregorio Nardi, on the other hand, explores Liszt’s stays and contacts in Florence in his book Con Liszt a Firenze published in 
2015, so he participated in our collaboration not only as a performer but also as an advisor for the exhibition. However, this international 
cooperation could not have been achieved without the support of the Italian Institute of Culture in Budapest. Hereby I would like to 
express my thanks to the Director Dr. Gian Luca Borghese, who was immediately open to the organization of the three-day programme 
series, which began with the opening of the exhibition at the Liszt Museum, then continued with a recital by the pianist Gregorio Nardi 
at the Italian Institute of Culture, and was completed on the third day at our regular Saturday morning matinee concert at the Museum, 
where again the pianist Gregorio Nardi gave a recital with a programme related to the topics of the exhibition. 

The material of the exhibition is presented in the usual manner, adjusted to the local facilities: we follow the events and main contacts of 
Liszt's stays in Italy in the showcases in the museum's middle room in chronological order, while in the ground floor exhibition area we 
rather present the documents in thematic sections. 
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The first seven showcases of the exhibition have been arranged by our Italian colleagues, presenting Liszt's travels to Northern Italy in 

1837-38, with an itinerary including Lake Como, Bellaggio, Milan, Venice, Genova, Bologna and Florence. The cabinets present the 

composer’s most important activities of the tour, the events, his Italian contacts, and reviews of his concerts. The explanations related to 

the cabinets’ material are available in Italian, Hungarian and English on the tablets, which the visitors may request from our colleagues. 

These provide valuable information about contemporary Italian history, intellectual trends, the atmosphere of the Risorgimento reflected 

in social events, and Liszt's most important musical acquaintances, first of all Rossini, with whom Liszt established a life-long friendship 

after their first meeting in Milan. The majority of the exhibited material is the property of the Fondazione Istituto Liszt in Bologna, but 

our Italian colleagues have drawn sources from a wide range of Italian institutions on a loan basis to present the documents. 

In the other part of the exhibition, prepared by the Budapest Liszt Museum, our primary goal was to give a sample of Liszt's stays in Rome 

in 1839, and then from 1861 until the end of his life, highlighting the characteristic Italian-related events and relationships in the last 

phase of his life. The presence of Ferenc Liszt played a decisive role in Rome's musical life. Liszt first visited the Eternal City in the spring 

of 1839 and as a renowned pianist, the Accademia di Santa Cecilia elected him as an honorary member, and after he settled in Rome in 

October 1861, for decades he did a lot as an active member of the Academy for the development of the city's evolving concert life. His 

most important pupil in Rome, the pianist Giovanni Sgambati established the first public institute of music teaching in Rome with his 

fellow teachers and with the spiritual support of Liszt: the Santa Cecilia Lyceum within the St. Cecilia Academy. As we know, this latter 

institution became the predecessor of today's Saint Cecilia Conservatory. Another event associated with Sgambati's name was the opening 

of the Sala Dante featuring Liszt’s Dante symphony on February 26th 1866; this hall became an important venue of Roman concert life 

from the 1870s. This was the first time Sgambati appeared on the podium as a conductor as well, which he did with great success. Liszt 

later supported Sgambati as a composer, too. His library of scores in Budapest preserves several works by Sgambati, so we can give a 

sample of them as well. For Liszt, as a composer, first of all the living tradition of the Cappella Sistina had a lifelong influence, a tradition 

that determined the interpretation and renaissance of Palestrina's music. Liszt's knowledge of Italian initiatives in this field through 

personal friendly contacts  had also a decisive influence on his ideas about reforming church music. 

In this exhibition we have tried to present acquaintances and special documents which have remained in the background even in the 

Liszt literature, and are not generally known, especially in Hungary. Such is the material brought by our Italian colleagues, as well as 

digital copies from Rome, the Santa Cecilia Academy and from Weimar, the Goethe and Schiller Archives – including copies of Liszt's 

honorary membership of the Santa Cecilia Academy, the documents appointing him Councillor, the certificates in connection with his 

title of Canon of Albano, and Liszt’s relationship with contemporary Italian composers of church music. In the ground floor section we 

present a sample selection of the influence of Italian literature and art on Liszt, as well as a couple of Liszt’s piano transcriptions with 

Italian themes. The manuscripts, photographs and concert guides of the Sgambati legacy preserved in the library of the Institute of 

Musicology have proved to be a tremendous treasury for us. For instance, we owe to this legacy that we could introduce the original 

documents related to the opening of the Sala Dante. The most beloved manuscript for us here at the Academy of Music is perhaps the 

recommendation written for Sgambati and presented in the 10th showcase, which to my knowledge is the only surviving original 

document that Liszt signed as the president of the Music Academy on the contemporary official writing paper of the Academy. In 

addition to the Music Academy's Research Library, we are grateful to colleagues in partner institutions for their help in assembling the 

exhibition’s material: the Library of the Institute of Musicology, the Music Department of the National Széchényi Library, the Hungarian 

National Gallery, the Library of the University of Fine Arts and the Department of Ceramics and Goldsmith’s Art of the Museum of 

Applied Arts. We have also received digital copies from many personal friends in Italy. 

I would like to highlight the valuable work of our colleagues at the Liszt Museum in particular. As we do every year, we have worked on 

the exhibition together from the first pieces of research work to the finishing touches. The following people were involved in the 

preparation of the exhibition material: Anna Peternák – the material in the ground floor section related to Italian art and the tabloid at 

the corridor is her independent work –, Dóra Szlávik, Katalin Avar, Ágnes Watzatka, Lilla Bokor, Júlia Fedoszov and Miklós Török. My 

colleagues have also developed a magnificent and thematically very rich programme for the touchscreen table in Liszt's bedroom and 

study, which is an independent exhibition in itself: our visitors can search in the application for more than one hundred Italian venues 

which Liszt ever visited, completed with contemporary pictures and letter quotes from Liszt. Miklós Török also played an outstanding 

part in the development of the IT section. The installation of the exhibition was implemented by Tímea Bősze with great affection and 

enthusiasm. We wish all our visitors a lot of pleasure visiting our exhibition! 
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STROBL ALAJOS ÉS LISZT FERENC – EGY KIADVÁNY MARGÓJÁRA 
(Eckhardt Mária) 
 

Először írom le a neves magyar szobrászművész, Strobl Alajos (1856-1926) 
nevét rövid o-betűvel – hiszek ugyanis a művész unokáinak, akik szerint csak 
édesapjuk, Stróbl Mihály kezdte a magyaros kiejtésnek megfelelően hosszú  
ó-val írni a Strobl nevet. Ezek az unokák: Stróbl Veronika (Kostka Pálné), dr. 
Stróbl Alajos, Stróbl Mátyás, Stróbl Krisztina (Hergár Jenőné) és Stróbl Zsófia 
(Bartha Lászlóné) hozták létre a Strobl Alajos Emlékhely Alapítványt és 
indítottak egy kiadványsorozatot „Strobl Alajos köztéri szobrai” címmel. 
Ennek 3. számaként jelent meg 2015 novemberében „Az Andrássy út 
mentén. Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Jókai Mór, Károlyi Sándor, Operaház, 
Zeneakadémia, Epreskert és múzeumok” címmel az a katalógus-formátumú, 
rengeteg fotóval illusztrált 68 oldalas kiadvány, amelyre most bukkantam rá a 
Liszt Ferenc Emlékmúzeum múzeumi boltjában[1]. Sietek megosztani a Liszt-
barátokkal azt az örömet, amely a rendkívül informatív, szép kiállítású 
kiadványnak már első átlapozásakor eltöltött; ez csak növekedett, amikor 
elolvastam a teljes szöveget, amely még az én számomra is tudott újabb 
információkkal szolgálni a múzeumigazgatói időszakomban elég alaposan 
megismert művész Liszt Ferenccel kapcsolatos alkotásairól. 

Eddig is tudtam, hogy Strobl számos alkalommal megörökítette Liszt 
Ferencet, hiszen egyedül a budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeumban ötféle 
plasztikája található: egy 50 cm magas, bronzozott gipsz ülőszobor, az 
Operaház főbejáratához készülő nagy ülőszobor egyik vázlat-modellje 1883-
ból[2], egy 70 cm magas bronzozott gipsz mellszobor szintén 1883-ból[3], egy 
vörösre festett gipsz, életnagyságnál nagyobb méretű (40 cm magas) 
f e j s z o b o r , 
amelynek pontos 
keletkezési idejét 

nem ismerjük, de valószínűleg szintén az 1880-as évek első feléből származik[4], 
egy időskori, maszk-szerű gipsz Liszt-arcmás üvegkazettában, amely 
tanulmányként készült egy ma a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonát képező 
bronzszoborhoz[5], valamint Liszt Ferenc jobb kezének mása 1884-ből[6], ennek 
jelzése a csuklónál: STROBL (valóban rövid o betűvel!). Az is ismeretes volt 
Legány Dezső korábbi kutatásaiból, hogy Strobl és Liszt egy ideig egy fedél 
alatt laktak a Zeneakadémia Sugár-úti épületében (ma: Régi Zeneakadémia, az 
Andrássy-út és Vörösmarty utca sarkán). Azt azonban most tudtam meg, hogy 
a Liptóújváron született és Bécsben, Kaspar von Zumbuschnál tanult Strobl 
1881-ben azért költözött Budapestre, mert megbízták az épülő Operaház egyes 
szobrainak elkészítésével; hogy első lakása a Lövölde tér 1. sz. alatti földszintes 
ház udvari részén volt, és Ybl Miklós közbenjárására kapott ideiglenes jellegű 
műtermet a közelben lévő Régi Zeneakadémián – ugyanabban az épületben, 
amelyben Liszt Ferenc utolsó budapesti lakása (a mai emlékmúzeum) volt[7]. 
Amikor Liszt éppen Budapesten tartózkodott, akár naponta is találkozhattak, 
sőt ha tudott rá időt szakítani, az idős zeneszerző örömmel ült modellt a 
padlástéri műteremben a fiatal szobrászművésznek, aki nagy zenebarát volt, s 
munka közben találtak számos közös beszélgetési témát. Strobl még egy 
harmóniumot is beszerzett, amelyen Liszt olykor kedvére improvizált az ülések 
kisebb szüneteiben, miközben Strobl Zsófia, a szobrász szintén nagy zenei 
érdeklődésű festőművész nővére kávét főzött számukra[8]. 

 
1. Strobl Alajos unokái szerk.: Az Andrássy út mentén. Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Jókai Mór, Károlyi Sándor, Operaház, Zeneakadémia, Epreskert és 

múzeumok, Budapest: 2015, Strobl Alajos Emlékhely Alapítvány /Strobl Alajos köztéri szobrai 3/, a továbbiakban: Strobl. 
2. Eckhardt Mária szerk.: Liszt Ferenc Emlékmúzeum., Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapest. Az állandó kiállítás katalógusa, Budapest: 2012, 

Liszt Múzeum Alapítvány (a továbbiakban: LFEkat), Nr. 109; Strobl 39. p. 
3. LFEkat. Nr. 104, Strobl 38. p. 
4. LFEkat. Nr. 169. 
5. LFEkat. Nr. 8, Strobl 40. p. 
6. LFEkat. Nr. 32, Strobl 40. p. 
7. Strobl 5. p., 2. jegyzet. 
8. Strobl 14. és 34. p. 
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Talán nem véletlen, hogy Temple János festőművész (1857-1931) 
úgy ábrázolta a műtermében alkotó Strobl Alajost, hogy a szobrász 
éppen egy kis Liszt-mellszobron dolgozik, amelynek talapzatához 
hozzá van támasztva egy nagyobb Liszt-maszk is.[9] (A festmény ma 
a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van, és 2014/15-ben fő 
képként szerepelt a Liszt Ferenc Emlékmúzeum „Képzőművészek 
Liszt életében” című időszakos kiállításán.) 

1„A nagy zenész arca még Liszt Ferenc 1886-ban bekövetkezett 
halála után is sokat foglalkoztatta Strobl Alajost. Újra- és 
újraértékelte alkotásaiban az értékes karakterfejet. A családi 
nyilvántartás szerint 1881 és 1924 között összesen nyolc Liszt-
szobrot készített” – írják a Strobl-unokák.[10] A kiadványban a már 
említett négy múzeumi szobron kívül bemutatják az Operaház 
bejáratánál található, életnagyságnál nagyobb ülőszobrot (15. p.) és 
annak vázlatrajzát (21. p.), a Magyar Nemzeti Galéria állandó 
kiállításán látható nagy bronz fejszobrot, amelyhez a Liszt-
múzeumban látható gipsz-maszk készült (35. p.), valamint a 
Zeneakadémia fő homlokzatát díszítő, 1904-1907 között készült 
nagymérető ülőszobrot (31-33. p.), amely hasonlít ugyan az 
Operaház mintegy húsz évvel korábbi ülőszobrához, de közel sem 
azonos vele. A legfeltűnőbb eltérés az, hogy az operaházi kőszobor-
Liszt az ölében, mindkét kezével tart egy nyitott kottafüzetet, és 

reverendája alól bal lábát nyújtja előre, míg a zeneakadémiai bronzszobor-Liszt a jobb kezében, melléhez támasztva tart egy kottát, míg 
bal kezét üresen nyújtja előre, és a jobb lába látszik ki a reverenda alól. Természetesen az arckifejezése is kissé más, ez azonban kevéssé 
érzékelhető a Liszt Ferenc téri Zeneakadémia első emeletének magasságában elhelyezett, részben lombok és jelenleg még zászlók által is 
takart alkotáson – annál inkább azon a fotón, amelyet Strobl Alajos felesége a zeneakadémiai szobor készítése idején rögzített a szobrász 
műtermében.[11] (Számos hasonló, a családi hagyatékban őrzött műtermi fotó közlése egyébként is kiemelkedően érdekessé és hitelessé 
teszi a Strobl-unokák kiadványát!) Az emberek tudatában azonban sokkal jobban él az ülőszobor korábbi, operaházi verziója, amelyhez 
nemcsak rajzvázlat, de több, egymástól csupán apróságokban különböző gipsz előtanulmány (illetve talán utólagos másolat is?) készült.[12] 
Én magam a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban látható modellen kívül ismerek egy hasonló méretű kis szobrot, amely sokáig az Országos 
Széchényi Könyvtár Zeneműtárának Zenetermében állt, továbbá amikor a bicentenáriumi Liszt-emlékkiállítás előkészítésekor a Magyar 
Nemzeti Galéria raktárában jártam, egy jóval nagyobb méretű gipsz-verzióval is találkoztam; végül azonban nem azt, hanem az idős Liszt 
színezett gipsz mellszobrát (1886) kértük kölcsön a „Liszt és a társművészetek” című, több intézmény által közösen rendezett nagy 
kiállításra.[13] Ha mindezeket hozzászámítjuk, a Strobl által készített, ma ismert Liszt-szobrok száma bizonyosan meghaladja a nyolcat. 
Érdekes, hogy a Strobl-füzet szerzői egy nagy méretű márvány Liszt-szobor fényképét is közlik, amelyet 1933-ban a Városligetben 
állítottak fel, de 1954-ben eltávolították, és mai holléte ismeretlen.[14] 

A kiadvány számos Liszt-kortárs szobrait is bemutatja, amelyeknek modelljei közül többen (így Erkel Ferenc, Jókai Mór, Zichy Géza gróf) 
szoros kapcsolatban álltak Liszt Ferenccel. Az is nagyon érdekesen van dokumentálva, miként jött létre Strobl önálló szobrászati műhelye 
a Kmety György és Szondi utca között fekvő Epreskertben. Ha Liszt Ferenc tizenegy esztendőn át a budapesti Zeneakadémia elnöke és 
tanára volt az 1875-ös megnyitástól kezdve egészen haláláig, úgy Strobl Alajos 1885-től negyven éven keresztül volt az Országos Magyar 
Királyi Mintarajztanoda és Rajztanár-képezde keretében a szobrászat tanára, aki 1890-től saját Szobrászati Mesteriskolát hozott létre és 
vezetett az intézmény keretein belül. Amint Liszt Zeneakadémiáján elevenen él az ő hagyatéka, és azt az épületet, ahol ő tanított, ma is 
használja a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, úgy az Epreskertben, ahol a Mintarajztanoda jogutódja, a Képzőművészeti Egyetem 
szobrász hallgatói tanulnak, a Strobl-pavilon ma is őrzi a nagy művész-tanár emlékét. 

A Strobl-unokák kiadványa még számos más érdekességet is bemutat a nagy szobrász alkotásaiból, amelyek egy izgalmas városnéző sétára 
csábítanak, s ehhez még két térkép is segítséget nyújt. Mintaszerű, ahogy a kiterjedt család együttes erővel ápolja neves ősük emlékét.  
Már 2004-ben kiadták Strobl Alajos egyik fiának, Stróbl Mihálynak (1906-1996) az édesapja életéről 1972-ben írt kéziratos 
visszaemlékezését,[15] ezt azonban akkor még „csak családi használatra” szánták. A „Strobl Alajos köztéri szobrai” sorozattal azonban a 
nagyközönség felé is nyitottak, s ezt annál is inkább értékelnük kell, mert ősük nem csupán a magyar szobrászművészetben játszott igen 
fontos szerepet, hanem kora egész kultúrtörténetében is. Az első két füzet (1. Szent István király emlékműve a Budai Várban, 2. Mátyás 
kútja a Budai Várban) angol nyelven is hozzáférhető; a most bemutatott 3. füzet azonban csak magyar nyelven jelent meg, bár igen 
hasznos volna, ha külföldiek is megismerhetnék nemcsak nagyszerű képanyagát, hanem tartalmas szövegét is. 

 
9. Strobl 37. p. 
10. Strobl 34. p. 
11. Strobl 32. p. 
12. Bizonyára ennek, valamint a zeneakadémiai szobor nem túl jó láthatóságnak tulajdonítható, hogy az intézmény renoválása után többen azt hitték, 

hogy Strobl szobra hiányosan, kotta nélkül került vissza a homlokzatra. Ez azonban nem felel meg a valóságnak. 
13. Az MTA Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti 

Galéria közös kiállításának katalógusát ld. Gombos László szerk.: Liszt és a társművészetek. Emlékkiállítás Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóján / 
Liszt and the Arts. Memorial exhibition on the 200th anniversary of Ferenc Liszt’s birth, Budapest: 2012, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. A 
kiállított szobor, melyről a Strobl-unokák kiadványa nem tesz említést, a katalógus 449. száma. 

14. Strobl 34. p. 
15. Stróbl Mihály: A gránitoroszlán. Egy magyar szobrász élete a Magyar-Osztrák Monarchiában. Strobl Alajos életútja, Budapest: 2004, Strobl Alajos 

Emlékhely Alapítvány, 299 p. 
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ALAJOS STROBL AND FERENC LISZT – NOTES ON THE MARGIN OF A PUBLICATION 

(Mária Eckhardt) 
 

This is the first time that I write down the name of the famous Hungarian sculptor Alajos Strobl (1856-1926) with a short o-letter – as I 
believe the grandchildren of the artist, who state that it was their father, Mihály Stróbl, who started writing the Strobl name with the 
long accent mark (ó) adjusting it to the Hungarian pronunciation. These grandchildren – Veronika Stróbl (Mrs. Pál Kostka), dr. Alajos 
Stróbl, Mátyás Stróbl, Krisztina Stróbl (Mrs. Jenő Hergár) and Zsófia Stróbl (Mrs. László Bartha) – have established the Strobl Alajos 
Memorial Foundation and have launched a series of publications with the title "Alajos Strobl's Public Sculptures". The 3rd issue of the 
series was published in November 2015 with the title “Along the Andrássy Avenue. Ferenc Erkel, Ferenc Liszt, Mór Jókai, Sándor Károlyi, 
Opera House, Music Academy, Epreskert and Museums" – a 68-page brochure in a catalogue format illustrated with a huge number of 
photos, which I have just found in the museum shop of the Liszt Ferenc Memorial Museum.[1] I would like to share the joy as fast as I can 
that I already felt when I first glanced through this extremely informative and well presented book, and the joy only increased when I 
read the entire text that was able to provide even me with new information, albeit that I had got acquainted quite profoundly with the 
artist’s sculptures in connection with Ferenc Liszt during my period as the Museum’s director. 

I have been aware that Strobl has sculptured Ferenc Liszt several times, 
as only the Liszt Ferenc Memorial Museum in Budapest preserves five 
of his plastics: a 50 cm high sitting sculpture in bronzed plaster, one of 
the sketch models of the large sitting statue for the main entrance of the 
Opera House from 1883;[2] a 70 cm high bronzed plaster bust also from 
1883;[3] a red painted plaster head sculpture larger than life size (40 cm 
high), whose exact date of origin is unknown, but is probably also from 
the first half of the 1880s;[4] a mask-like plaster Liszt-face from Liszt’s 
elderly years in a glass cassette, which was a study to a bronze sculpture 
now in the property of the Hungarian National Gallery,[5] and finally 
the sculpture of Ferenc Liszt's right hand from 1884,[6] with a notation 
at the wrist: STROBL (really with short o!). It has been also known 
already from Dezső Legány's earlier researches that Strobl and Liszt 
lived under the same roof for a while in the Music Academy building at 
the Sugár street (today: the Old Music Academy, at the corner of 
Andrássy and Vörösmarty Streets). But I only learned it now that Strobl, 
who was born in Lipótújvár (now Liptovský Hradok in Slovakia) and 
studied in Vienna at Kaspar von Zumbusch, moved to Budapest in 1881 
because he was commissioned to sculpture some of the statues of the Opera House building under construction at that time, and that his 
first lodgings in Budapest was at the courtyard side of the single-storey house at 1, Lövölde square, and he was given a provisional studio 
at the nearby Old Music Academy on the intervention of Miklós Ybl – in the same building where Ferenc Liszt’s last apartment was in 
Budapest (today's memorial museum).[7] When Liszt happened to stay in Budapest, they could well meet every day if they wanted, and if 
he could spare time for that, the old composer was happy to sit for a sculpture in the young artist’s attic studio. Strobl was a great music 
fan, and they could find a number of common topics for conversation during the work. 

Strobl also obtained a harmonium, which Liszt sometimes used for improvisations in the small breaks of the sessions at his pleasure, while 
Zsófia Strobl, the sculptor’s elder sister, who was a painter with great interest in music as well, prepared them coffee.[8] Perhaps it is no 
coincidence that painter János Temple (1857-1931) depicted Alajos Strobl in his studio as the sculptor was working exactly on a small bust 
of Liszt, with a larger Liszt-mask propped against the base of the sculpture.[9] (The painting is now property of the Hungarian National 
Gallery, and in 2014/15 it was the main picture at the temporary exhibit of the Liszt Ferenc Memorial Museum with the title "Liszt's Ideas 
on Fine Arts – Impressions without Boundaries".) 

"Even after Ferenc Liszt’s death in 1886, Alajos Strobl did not cease to be interested in the face of the great musician. He re-evaluated the 
precious character head in his works again and again. According to the family records, he made a total of eight Liszt sculptures between 
1881 and 1924" – Strobl's grandchildren write.[10]  

 
1. Alajos Strobl’s grandchildren ed.: Az Andrássy út mentén. Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Jókai Mór, Károlyi Sándor, Operaház, Zeneakadémia, 

Epreskert és múzeumok, Budapest: 2015, Strobl Alajos Memorial Foundation /Alajos Strobl’s public sculptures 3/, hereinafter: Strobl. 
2. Mária Eckhardt ed.: Liszt Ferenc Memorial Museum., Liszt Ferenc Academy of Music Budapest. Catalogue of the permanent exhibition, Budapest: 

2008, Liszt Ferenc Academy of Music (hereinafter: LFMMcat), Nr. 109; Strobl 39. p. 
3. LFMMcat Nr. 104, Strobl 38. p. 
4. LFMMcat Nr. 169. 
5. LFMMcat Nr. 8, Strobl 40. p. 
6. LFMMcat Nr. 32, Strobl 40. p. 
7. Strobl 5. p., note No. 2. 
8. Strobl 14. and 34. p. 
9. Strobl 37. p. 
10. Strobl 34. p. 
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In addition to the four sculptures in the museum already mentioned above, they 
present the sitting statue at the entrance of the Opera House, larger than life size (p. 
15.) and a sketch drawing of it (p. 21.); a large bronze head sculpture from the 
permanent exhibition of the Hungarian National Gallery, whose plaster mask study 
can be found in the Liszt Museum as mentioned above (p. 35.) and a large-sized 
sitting statue decorating the main facade of the Music Academy that was made 
between 1904 and 1907 (pp. 31-33.) and is similar to that of the sitting statue of the 
Opera House from about twenty years earlier, but is in no way identical with it. The 
most striking difference is that the stone statue Liszt at the Opera House holds in his 
lap an open score sheet with both hands, and stretches out his left leg from under 
his cassock, while the bronze statue Liszt at the Music Academy holds a score in his 
right hand propped to his chest, while his left hand is stretched forward empty, and 
his right leg is visible under the cassock. Of course, his expression is somewhat 
different as well, but this is not easy to perceive on the statue at the height of the 
first floor of the Music Academy at the Liszt Ferenc Square, where it is partly 
covered by tree foliage and currently also by flags – but much more on the 
photograph taken by Alajos Strobl's wife at the time when the statue was under 
construction, in the sculptor’s studio.[11] (By the way, the publication of several 
similar studio photographs from the family bequest makes the brochure of the 
Strobl grandchildren eminently interesting and credible!) However, the earlier 
version of the sitting statue at the Opera House lives much more in people’s minds – 
and in case of that version there was not only a drawing sketch prepared, but also 
several plaster studies (or perhaps follow-up copies as well?), which are only 
different in tiny details.[12] In addition to the model in the Liszt Ferenc Memorial 
Museum, I have knowledge of a small sculpture of similar size, which stood for a 
long time in the music chamber of the Music Department of the National Széchényi 
Library, and when I visited the storehouse of the Hungarian National Gallery 
during the preparations for the bicentennial Liszt Memorial Exhibition, I saw there 
a much larger plaster version as well; however, finally we didn’t borrow it, but the 
coloured plaster bust of the old Liszt (1886) instead, for the purposes of the great 
exhibition organized jointly by several institutions.[13] If all these are counted, the 
number of Liszt sculptures by Strobl that are known today is certainly more than 
eight. It is interesting to note that the authors of the Strobl brochure also present 
the photograph of a large marble Liszt statue, which was erected in the Városliget 
City Park in 1933 but was removed in 1954, and no one knows its whereabouts 
today.[14] 

The publication also presents a number of sculptures by Liszt-contemporary artists, 
and several models of these sculptures (e.g. Ferenc Erkel, Mór Jókai, Count Géza 
Zichy) were closely related to Ferenc Liszt. It is also documented in a very interesting way how Strobl's own sculpture workshop was 
established in the Epreskert, in the area between the György Kmety and the Szondi streets. If Ferenc Liszt was president and professor of 
the Budapest Academy of Music for eleven years from the opening in 1875 until his death, Alajos Strobl was professor of sculpture for 40 
years from 1885 at the National Hungarian Royal School of Model Drawing and Training School of Drawing Teachers; he established and 
managed an own Master School of Sculpture within the institute from 1890. And as the legacy of Liszt is alive at his Music Academy, and 
the building where he taught is still used by the Liszt Ferenc Academy of Music, the Strobl-pavilion in the Epreskert, where sculpture 
students of the University of Fine Arts – the legal successor of the Model Drawing School – attend their courses, still preserves the 
memory of the great artist and teacher the same way. 

The brochure by Strobl’s grandchildren presents many other interesting features of the great sculptor's works as well, which invite the 
reader to an exciting sightseeing tour in the city, and even two maps are available for that. It is exemplary how the large family preserve 
the memory of their famous ancestor in a joint effort. In 2004 they already published the manuscript memoirs by one of Alajos Strobl’s 
sons, Mihály Stróbl (1906-1996) about his father’s life, written in 1972,[15] albeit at that time it was intended “only for family use”. The 
"Alajos Strobl’s Public Sculptures" series however, is a step to open to the general public, and this should be appreciated even more as 
their ancestor played a very important role not only in Hungarian sculpture, but also in the entire cultural history of his age. The first two 
brochures (1. Monument of King St. Stephen in the Buda Castle, 2. Fountain of King Matthias in the Buda Castle) are also available in 
English; however, the 3rd brochure introduced in this article has been published only in Hungarian, even though it would be very useful if 
also foreigners could get to know not only its great picture material, but also its matterful texts. 
 

11. Strobl 32. p.  
12. It is certainly due to this and the poor visibility of the statue of the Music Academy that after the reconstruction of the institute several people 

believed that Strobl's statue had been restored to the façade imperfectly, without the score sheets. However, that is not true. 
13. The catalogue of the joint exhibition by the Museum of Music History of the Institute of Musicology of the Hungarian Academy of Sciences (MTA), 

the Liszt Ferenc Memorial Museum, the National Széchényi Library and the Hungarian National Gallery, see László Gombos ed.: Liszt and the Arts. 
Memorial exhibition on the 200th anniversary of Ferenc Liszt’s birth, Budapest: 2012, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. The exhibited 
sculpture, which is not mentioned in the Strobl grandchildren’s brochure, is at No. 449. in the catalogue.  

14. Strobl 34. p. 
15. Mihály Stróbl: A gránitoroszlán. Egy magyar szobrász élete a Magyar-Osztrák Monarchiában. Strobl Alajos életútja [The granite lion. Life of a 

Hungarian sculptor in the Hungarian-Austrian Monarchy. Alajos Strobl’s course of life], Budapest: 2004, Strobl Alajos Memorial Foundation, 299 p. 
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ÚJ LISZT-IRODALOM II. 
(Eckhardt Mária) 
 

Wolfgang Seibold: Liszts Konzertreise durch Spanien 1844/45, Laaber: 2016, Laaber-Verlag, 396 p.  
/Weimarer Liszt-Studien, hrsg. Detlef Altenburg (+), Bd. 7/ 
 

„Vannak könyvek Liszt Ferencről, amelyek megkísérlik áttekintően 
összefoglalni csaknem kimeríthetetlenül sokrétű személyiségét, és vannak 
tanulmányok, amelyek mozgalmas életének egy bizonyos aspektusát 
helyezik gondosan nagyító alá. Ezek közé tartozik Wolfgang Seibold 
örömmel fogadott kutatása Liszt nagy spanyolországi útjáról” – írja Alfred 
Brendel a könyv rövid bevezetőjében. Valóban keveset tudtunk arról az öt 
hónapról, amelyet Liszt az ibériai félszigeten töltött 1844 október végétől 
1845 április végéig, mégpedig egy öthetes portugáliai és egy egyhetes 
gibraltári közjátéktól eltekintve, Spanyolország különböző városaiban.  
A könyv szerzője, a német zenetörténész Wolfgang Seibold a korábbi 
irodalom áttekintésekor ugyan felsorol néhány fontos munkát, amelyek 
kifejezetten az 1844/45-ös ibériai koncertkörúttal foglalkoznak; közülük 
kiemelkedik Robert Stevenson 1978 és 1989 között kiadott öt angol nyelvű 
tanulmánya. A spanyolországi eseményekről azonban ilyen mélységű, 
mindenre kiterjedő összefoglalás most először jelenik meg. 

Wolfgang Seibold neve ismerősen csenghet azok számára, akik a budapesti 
Liszt Ferenc Emlékmúzeummal régebb óta kapcsolatban állnak: 
szaktanácsadóként ő segítette és nyitotta meg a múzeum „Liszt és 
Schumann” időszakos kiállítását, amelynek létrehozása során sokat 
meríthettünk kétkötetes, nyomtatásban éppen akkor kiadott doktori 
disszertációjából (Robert und Clara Schumann in ihren Beziehungen zu 
Franz Liszt, im Spiegel ihrer Korrespondenz und Schriften, Karlsruhe: 2005, 
Peter Lang /Karlsruher Beiträge zur Musikwissenschaft/). Ez volt Seibold 
első zenetudományi jellegű könyve, hiszen élete nagy részét iskolai zene- és 
germanisztika-tanárként, valamint kultúrdiplomáciai tevékenységgel 
töltötte; muzikológusi pályafutása valójában csak 1999-es nyugdíjba 
vonulása után ívelt fel. 2008-ban újabb Schumannhoz és köréhez kapcsolódó 
könyve jelent meg (Familie, Freunde, Zeitgenossen. Die Widmungsträger 

der Schumannscher Werke, Sinzing: 2008, Studio Verlag). Számos kisebb tanulmány, kiállítás és előadás után az immáron hetvenes 
éveinek második felében járó Seibold most jelentkezett harmadik könyvével, amelynek témája feltehetően már akkor érdekelni kezdhette, 
amikor még tanárként több évet töltött Madridban. Előszavában nem tér ugyan ki a Liszts Konzertreise durch Spanien 1844/45 
keletkezéstörténetére, de köszönetet mond spanyol barátai széleskörű segítségéért, és forrásai között mintegy húsz spanyol archívumot és 
könyvtárat is megjelöl. Ugyanakkor igen sokat merített a weimari Goethe-Schiller Archívum gazdag Liszt-dokumentációjából is – úgy 
tűnik számomra, bármily meglepő is, hogy ott szinte több, eddig részleteiben fel nem dolgozott spanyol vonatkozású anyagot talált, mint 
egyéb archívumokban együttvéve. 

A könyv legfőbb erénye a hihetetlenül alapos forráskutatás és a bőséges anyag világos szerkezetben való bemutatása. A szerző az első nagy 
fejezetben (DIE REISE) áttekinti a koncertút állomásait (Madrid, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Gibraltar–Málaga–Granada, Valencia, 
Barcelona), részletesen jellemzi a körülményeket, pontosan leírja az eseményeket, s végül összefoglalja az egész út jelentőségét Liszt 
életének akkori – nem éppen problémamentes – szakaszában. A következő fejezetben (ARTIKEL) Seibold válogatást ad eredeti nyelven és 
saját kitűnő német fordításában a koncertúttal kapcsolatos cikkekből, tudósításokból, kritikákból, amelyek nagy részét még Liszt titkára, 
Gaetano Belloni gyűjtötte egybe, és egy külön iratcsomóban őrzik őket a Liszthez intézett hódoló költeményekkel és írásokkal együtt a 
weimari Geothe-Schiller Archívumban (GSA 59/261,15). A Szerző természetesen merített a Spanyol Nemzeti Könyvtár anyagából és más 
spanyol forrásokból is. A harmadik nagy fejezetben (PROGRAMME) Seibold huszonöt fennmaradt koncertműsort tekint át és lát el 
értelmező jegyzetekkel. Annak az interneten talált táblázatnak az adatait is kiegészíti illetve helyesbíti, amelyet Antonio Simón állított 
össze Lisztnek a spanyol koncertút alatt játszott saját műveiről. A negyedik nagy fejezetben (BRIEFE) Seibold válogatást nyújt Lisztnek az 
adott időszakban írt, fennmaradt leveleiből, természetesen ismét eredeti nyelven és német fordításban, kommentárokkal (néhány esetben 
a levelekre kapott válaszokat is közli). Külön fejezetet kaptak a Liszthez írt költemények (GEDICHTE), nagy részük szintén a weimari 
gyűjteményből származik. Német fordításuk – szintén Seibold igényes munkája – valódi sikerrel adja vissza a spanyol eredeti szövegek 
lejtését, a korabeli hangulatot. Az utolsó nagy fejezet (EHRUNGEN, ORDEN) a spanyol koncertút során kapott kitüntetésekből, 
díszoklevelekből válogatva mutatja be a legfontosabbakat, amelyeket ma szintén a weimari Goethe-Schiller Archívumban őriznek. 
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Különös értéket képvisel a könyv függeléke (ANHANG). 

Seibold először felsorolja Lisztnek az ibériai félszigeten 

komponált műveit (ezeknek természetesen csak egy része 

kifejezetten spanyol témájú), majd az egyéb, spanyol 

kolorittal rendelkező darabokat is listázza két csoportra 

osztva, attól függően, hogy Liszt a spanyol koncertkörút 

előtt vagy utána komponálta őket. Majd egy igen fontos 

„vendég-tanulmány” következik azokról a spanyol 

motívumokat tartalmazó Liszt-kéziratokról, amelyeket a 

Goethe-Schiller Archívumban 60/I 41 és 60/Z 12, No. 32 

jelzeten őriznek, és korábbi azonosításuk nem volt 

egyértelmű. Seibold e tanulmány megírására Kaczmarczyk 

Adrienne-t, az Új Liszt Összkiadás főszerkesztőjét kérte fel, 

aki a kéziratok alapján pompás összefoglalást ad arról, 

hogyan függnek össze a Liszt jóváhagyásával 1867-ben 

kiadott, híressé vált Rhapsodie espagnole, a korábban 

kiadni szándékozott, de végül csak Liszt halála után, 1887-

ben publikált és ma alig játszott Große Konzertfantasie 
über spanische Weisen, valamint a spanyol témájú 

kéziratoknak azok a részletei, amelyek Liszt későbbi 

önkritikus hozzáállása és stílusának megváltozása 

következtében e két darab egyikébe sem kerültek bele, 

kiadásuk azonban előkészületben van az Új Liszt 

Összkiadás „Supplement”-sorozatának 15. kötetében. 

A Függelék utolsó részeként Seibold közli azoknak a 

személyeknek a rövid életrajzát, akikkel Liszt az ibériai 

koncertkörút idején kapcsolatban állt. Több mint kétszáz – 

elég nagy részben ismeretlen vagy kevéssé ismert – 

személy legfontosabb, főként a spanyol út részleteinek jobb megértéséhez szükséges adatait ismerhetjük meg, és a Szerző pontosságára és 

őszinteségére jellemző, hogy külön felsorol egy tucatnyi nevet, akikkel kapcsolatban semmi közelebbit nem sikerült kiderítenie. 

Részletes irodalomjegyzék, igen érdekes képanyag és egy kitűnő névmutató egészíti ki a könyvet, amelynek kiállítása is példaszerű. 

Kemény kötésben, szép papírra nyomtatva, gondosan szerkesztve jelent meg annak a „Weimarer Liszt-Studien” sorozatnak a  

7. köteteként, amelynek alapító-főszerkesztője a 2016. januárjában elhunyt Detlef Altenburg professzor volt. A Szerző és a Kiadó az ő 

emlékének ajánlotta ezt a szép és értékes kötetet. Szeretnénk remélni, hogy lesz, aki főszerkesztőként Altenburg helyébe lép, és bármilyen 

impozáns is Seibold könyve, nem ez lesz a sorozat utolsó kötete. 

 

NEW LISZT-LITERATURE II. 

(Mária Eckhardt) 

Wolfgang Seibold: Liszts Konzertreise durch Spanien 1844/45, Laaber: 2016, Laaber-Verlag, 396 p.  
/Weimarer Liszt-Studien, hrsg. Detlef Altenburg (+), Bd. 7/ 
 

"There are books about Ferenc Liszt that attempt to give an overall summary of his almost inexhaustibly complex personality, and there 
are studies, which attentively put a certain aspect of his busy life under the lens of a magnifying glass. Wolfgang Seibold's warmly 
welcomed research on Liszt's long journey to Spain belongs to the latter category" – Alfred Brendel writes in a short introduction to the 

book. Indeed, little is known about the five months that Liszt spent at the Iberian Peninsula from the end of October 1844 until the end of 

April 1845: actually, apart from a five-week intermezzo in Portugal, and one week in Gibraltar, he spent that time in different cities of 

Spain. Albeit that the author of the book, German music historian Wolfgang Seibold lists a couple of important works when reviewing 

the previous literature, which explicitly address the Iberian concert tour in 1844/45 – among them Robert Stevenson's five excellent 

English-language studies published between 1978 and 1989 – however, this is the first time that such a deep and comprehensive summary 

of the events in Spain is published. 
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Wolfgang Seibold’s name may sound familiar to those who have been in connection with the Liszt Ferenc Memorial Museum in Budapest 

for a longer time: as a consultant, he supported and opened the "Liszt and Schumann" temporary exhibition of the museum, and during 

the arrangement of the exhibition we drew largely on his two-volume dissertation that had just been published in print at that time 

(Robert und Clara Schumann in ihren Beziehungen zu Franz Liszt, im Spiegel ihrer Korrespondenz und Schriften, Karlsruhe: 2005, Peter 

Lang /Karlsruher Beiträge zur Musikwissenschaft/). That was Seibold’s first book of musicological character, as he had spent most of his 

life as a teacher of music and German studies, and also with activities in cultural diplomacy; his career as a musicologist actually started to 

rise only after his retirement in 1999. He published another book in connection with Schumann and his circle in 2008 (Familie, Freunde, 
Zeitgenossen. Die Widmungsträger der Schumannscher Werke, Sinzing: 2008, Studio Verlag). After several smaller studies, exhibitions 

and lectures, this is the third book by Seibold, already in the second half of his seventies, and the roots of his interest about the topic of 

this book probably go back to the time when he spent several years in Madrid. Although he makes no mention of the genesis of his Liszts 
Konzertreise durch Spanien 1844/45 in the preface, but acknowledges the extensive help from his Spanish friends, and names about 

twenty Spanish archives and libraries in the list of sources. At the same time, he drew largely on the rich Liszt-related documentation of 

the Goethe-Schiller Archives in Weimar, where he seems to have found – however surprising it may seem – almost more unprocessed 

Spain-related material than in all the other archives together. 

The main virtue of the book is the incredibly thorough research of sources and the presentation of the abundant material in a clear 

structure. In the first major chapter (DIE REISE) the author reviews the stages of the concert tour (Madrid, Córdoba, Sevilla, Cádiz, 

Gibraltar-Málaga-Granada, Valencia, Barcelona) with a detailed description of the circumstances, accurately relating the events, and 

finally summarizing the significance of the whole journey in that period of Liszt’s life, a period certainly not without problems. In the 

next chapter (ARTIKEL) Seibold gives a selection – both in the original language and in his excellent German translation – of the articles, 

reports and critics related to the concert tour. Most of these writings had been collected by Liszt’s secretary, Gaetano Belloni, and they are 

preserved in a separate batch of documents in the Geothe-Schiller Archive in Weimar (GSA 59 / 261,15), together with poems and 

writings of admiration written to Liszt. Of course the author drew on the material from the Spanish National Library and from other 

Spanish sources as well. In the third major chapter (PROGRAMME), Seibold overviews twenty-five surviving concert programmes, and 

he provides them with notes of interpretation. He also complements and corrects the data found in a table on the Internet, which 

Antonio Simón has compiled about Liszt's own works he had played during the Spanish concert tour. In the fourth major chapter 

(BRIEFE), Seibold gives a selection of Liszt's surviving letters from that period, of course again both in the original language and in 

German translation, and also with commentaries (in some cases, he publishes the answers to the letters as well). The poems written to 

Liszt are published in a separate chapter (GEDICHTE), most of them are also from the Weimar collection. Their German translation – also 

an excellent work by Seibold – successfully gives back the flow of the original Spanish texts, and the contemporary atmosphere. The last 

major chapter (EHRUNGEN, ORDEN) presents the most important awards and honorary diplomas Liszt received during the Spanish 

concert tour, which are now preserved in the Goethe-Schiller Archive in Weimar as well. 

The appendix to the book (ANHANG) represents a special value. First, Seibold gives a record of Liszt's works he composed on the Iberian 

Peninsula (of course, only a part of them is explicitly for Spanish themes), and then he goes on with another list of further pieces with 

Spanish colorit, divided into two groups, depending on whether Liszt composed them before or after the Spanish concert tour. Then 

follows a very important "guest study" about the Liszt manuscripts containing Spanish motifs, which are preserved in the Goethe-Schiller 

Archives under the call number 60/I 41 and 60/Z 12, No. 32, and whose previous identification was ambiguous. Seibold invited Adrienne 

Kaczmarczyk to write this study, the editor-in-chief of the New Liszt Complete Edition, who – based on the manuscripts – gives a 

magnificent summary of the connections between the famous Rhapsodie espagnole, published in 1867 with Liszt’s approval, the Grosse 
Concert-Phantasie über spanische Weisen – which had been intended to be published earlier, but eventually was only published after 

Liszt’s death in 1887, and is barely played nowadays – and those extracts from the manuscripts with Spanish theme, which were excluded 

from both of the above works due to Liszt’s later approach of self-criticism and his change of style, but which are under preparation to be 

published in the 15th volume of the Supplement series of the New Liszt Complete Edition. 

In the last part of the Appendix, Seibold presents the short biography of those people with whom Liszt was in connection during his 

Iberian concert tour. We can get to learn the most important data about more than two hundred persons – largely unknown or less 

known people – and especially the kind of information needed to better understand the details of the Spanish tour, and as a proof of the 

author's accuracy and honesty, there is also a separate list of a dozen names he has not been able to find anything nearer about. 

Finally a detailed list of the literature, a very interesting picture material and an excellent index of names complement the book, whose 

appearance is exemplary as well. In hard binding, printed on nice paper, and carefully edited, it was published as Volume 7 of the 

"Weimarer Liszt-Studien" series, whose founding editor-in-chief was Professor Detlef Altenburg, who died in January 2016. The Author 

and the Publisher recommended this beautiful and precious volume to his memory. We would like to hope that there will be a dedicated 

person to follow Altenburg as editor-in-chief, and as impressive as Seibold’s book is, it won’t be the last volume of the series. 
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