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BEVEZETÉS
A névadóról, Ferenczy Györgyről
(1902 – 1983)

A Névadó munkássága a mai fiatal generáció számára szinte teljesen ismeretlen. Ferenczy
György nagyszerű tehetsége, zongorapedagógiai tevékenysége az Alapítvány által megőrződik az
utókor számára. Pernye András (1928 - 1980) muzikológus, zenekritikus írja: „Ferenczy György
hatása alól senki nem tudta kivonni magát.” …”a régi iskola erényeit, tudását, és zeneszemléletét
hozta vissza számunkra ma, amikor már úgy gondoltuk, hogy azok visszahozhatatlanul elmúltak,
elenyésztek.” A „régi iskola” Liszt Ferenctől eredeztethető, mert Ferenczy György Liszt tanítványától,
Thomán Istvántól (élt 1862 - 1940-ig) tanult, majd Dohnányi Ernő (1877 – 1960) mesteriskolájában
szerzett művészi diplomát. Pernye Andrást idézem ismét: „Teljes harmóniába olvad nála a zene
minden eleme” – írja Ferenczyről. Különleges hangszerkezelése, a leggiero-ja, Scarlatti
interpretációja, karakter érzéke, a Chopin mazurkák világának megidézése ámulatba ejtő és lenyűgöző.
Agogikai megoldásai bár néha szokatlanok, de mindig meggyőzőek és őszinték. Schubert és
Schumann előadásai úgyszintén pianista nagyságáról tanúskodnak.
A kiteljesedett művészi karrier több évtizeden át tartott, sokat koncertezett Európa szinte
minden országában. 1947-től a Zeneakadémia tanára volt, ahol 1958-tól tanszékvezető lett. Ez időben
a salzburgi mesterkurzusok meghívott tanára, egyúttal nemzetközi versenyek zsűritagja. A magyar
állam Érdemes Művész kitüntetéssel honorálta munkásságát 1966-ban.
Sok kiváló tanítványa közül a legkiválóbb Cziffra György (1921 – 1994) volt, aki
tulajdonképpen Ferenczynek köszönheti világkarrierjét, mert elsőként ismerte fel Cziffra zsenialitását.
(Ez a felismerés Hernádi Lajos zeneakadémiai tanár véleményével megegyezett annakidején).
Különleges adottság kellett ahhoz, hogy a „Kedves” nevű eszpresszóban az egészen más zenei
dimenziókban zongorázó zenészben Ferenczy felfedezze az évszázad nagy muzsikusát. Szakmai és
emberi nagyságát bizonyítja továbbá, hogy mind a zongora mellett, mind a hivatalos szerveknél
mindent megtett azért, hogy Cziffra életpályája, művészi életútja megfelelő síkra terelődjön, és
egyáltalán el tudjon kezdődni.
Viszonzásul, Cziffra az első párizsi fellépése honoráriumából vett tanárának, Ferenczynek egy
Renault Caravelle márkájú gépkocsit. Abban az időben ez volt az egyetlen magántulajdonú autó a
Duna közeli Szent István Park környékén, ahol Ferenczy lakott.
Színes egyéniségére jellemző, hogy kedvenc időtöltése a bridzs volt; ezt Európa bajnok címmel
koronázta meg 1938-ban. Kissé bohém életvitele csendes művészlétbe hajlott élete utolsó szakaszában.
Ferenczyt a magyar zongoraművészek panteonjában megörökítésre méltó személységgé avatja
játékstílusa, zenei fantáziája és hangszínbeli tónusértékei.

Az alapító: mgr. Havasiné Darska Izabella
A lengyel zongoraművésznő Havasi József faipari vegyészmérnök feleségeként érkezett
Magyarországra. Tudását tovább gyarapítandó, posztgraduális képzés formájában tanulni kezdett
Ferenczy Györgynél. Véletlenszerű, de szerencsés találkozás volt. Ferenczy zongorázásának művészi
szellemisége adekvát volt a lengyel iskola előadói stílusával, ahol Darska Izabella tanult. A közös
munka 1974-től egészen Ferenczy 1983-ban bekövetkezett haláláig tartott.
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Mint az utolsó – Magyarországon élő lengyel származású – tanítvány kötelességének érezte
megőrizni és átadni az utókornak Tanára művészi és emberi értékeinek emlékét. A művésztanár
Ferenczy iránt érzett szeretetteljes tisztelet – amely jelen esetben a tanítvány pszichikumába mélyen és
maradandóan beivódott – adta az impulzust a későbbiekben, és motiválta a hivatalos és a művészi
feladatok elvégzését. Izabella elkötelezte magát, és ebből fakadóan létrehozta az egyik legjobb Chopin
interpretátor – Ferenczy – szellemi hagyatékának fundamentumára épülő, ezt prezentáló Alapítványt a
Művész születésének 100-ik évfordulóján, 2002-ben. Azóta a Ferenczy György Alapítvány a lengyel
zeneszerző géniusz, Chopin művészetének magyarországi letéteményese lett.
Darska művésznő sokirányú tevékenységét elhivatottság, elmélyültség, emberszeretet és
nagyfokú muzikalitás jellemzi. Missziós tevékenységéről elmondható, hogy fáradságot nem ismerve
szervezi, gördíti az Alapítvány rendezvényeit, nagy gondot fordítva a legapróbb részletekre, és nagyon
odafigyelve a résztvevők minden problémájára. Egy egész iroda kellene ahhoz, hogy a rengeteg
feladatot el lehessen látni; és Darska művésznő mindezt egyedül oldja meg – és hibátlanul.

Az Alapítvány célja, tevékenysége
különleges és szerteágazó. Nagyszerű lehetőségeket kínál az alapfokon tanuló tehetséges
gyermekeknek, a közép- és felsőfokon professzionális zongoraművészeknek készülő fiataloknak és
felnőtteknek egyaránt.
A Ferenczy György Alapítvány rendezvényeinek programja mindig kapcsolódik Chopin
nevéhez. Törekvése arra irányul, hogy Chopint gyökerekig hatóan megismertesse, és műveit a
tökéletességre törekedve adják elő és értsék az előadók, akár gyermekek, akár már ifjú zongoristák.
Tehetségkutatás és a fiatal tehetségek támogatása érdekében zongoraversenyeket szervez
alapfokú, továbbképző, valamint professzionális szinten. A versenyek nyertesei számára igyekszik
fellépési lehetőségeket biztosítani itthon és külföldön, különös hangsúllyal Lengyelország Chopin
vonatkozású helységeire. Ezek a nemes vezérelvek vezettek oda, hogy 2002-től hazai és nemzetközi
zongoraversenyek sora gazdagított bennünket.
Ferenczy György Alapítvány – a Chopin Társaságok Nemzetközi Szövetségének tagja
Megtisztelő és komoly elismerést kapott a Ferenczy György Alapítvány. Hét éves munkája és
eredményei elismeréseképpen 2009. június 9-én a németországi Taunus Oberursel városban tartott
vezetőségi ülésen a Chopin Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFCS – International Federation of
Chopin Societies) egyhangúan tagjává fogadta az Alapítványt.

Koncert tevékenység
Koncertszervezés nem tartozik szorosan az Alapítvány profiljához. Az Alapítvány nem
rendelkezik saját koncerttermi háttérrel, helyszínek bérelése komoly anyagi ráfordítással jár, de ennek
ellenére – amikor csak lehetséges – az Alapítvány rendez hangversenyeket.
A vendégszereplések itthon és külföldön általában Alapítványi támogatással és szervezéssel
történnek: teljes költség vállalásával, költség felosztásban a hangverseny szervezésében közreműködő
partnerrel, valamint a partner részéről való teljes költség átvállalásával – amiért ezúton is köszönetet
mondunk az illetékes szervezeteknek.
A külföldi vendégszereplések 2005-től kezdődtek a magyarországi Ferenczy György versenyek
győzteseinek vendégszereplésével.
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Továbbképzések, előadások
Az Alapítvány által szervezett PianoForte Továbbképző Tanfolyamok elnevezése Ferenczy
György könyve címéből született: „Pianoforte”. Az első tanfolyam Ferenczy György halálának 20.
évfordulója emlékére lett megtartva, 2003-ban. Az Alapítvány továbbképzései a célkitűzésekhez híven
mindig Chopin orientáltak.
Gyakorlati-tanítási kurzusok alapfokon mindig növendék-tanár pároknak, illetve tanárok részére
történnek.
Elméleti-módszertani kurzusok pedig csak felnőttek részére (tanárok és diákok részére egyaránt).
Más témákkal foglalkozó előadások mellett, Havasiné Darska Izabella három professzionális
szintű, Chopinről szóló előadás elkészítésével tisztelte meg a 2010. – Chopin Év közeledését, valamint
Lisztről szóló előadással az utána következő 2011. – Liszt Évet. Természetesen a Liszt előadás is
kapcsolódik Chopin személyéhez, Liszt és Chopin kapcsolatáról bőven esik benne szó.
Havasiné Darska Izabella tanárnő, szakmai indíttatásból vezérelve, szívesen és szeretettel adja át
a szellemi tulajdonában lévő felhalmozott ismereteket a témák iránt érdeklődőknek, különös tekintettel
annak gyakorlati hasznosságára.

Aszalós Tünde

INTRODUCTION
The name-giver, György Ferenczy
(1902 – 1983)
The oeuvre of György Ferenczy is almost completely unknown to today’s younger generation.
The Foundation works to preserve György Ferenczy’s great talent and piano pedagogy method for
posterity. András Pernye (1928-1980), musicologist and music critic, wrote: “No-one can isolate
themselves from the influence of György Ferenczy’s art”, “... today, he has brought back the virtues,
knowledge and musical attitudes of earlier schooling, which we had thought were gone and had
vanished irretrievably.” The ‘earlier schooling’ can be traced back to Franz Liszt, because György
Ferenczy was a pupil of Liszt’s student, István Thomán (1862-1940) and then earned his art degree at
Ernő Dohnányi’s (1877-1960) master school. To quote András Pernye on Ferenczy once again: “He
moulds all the elements of music into full harmony”. His special technique, leggiero, his
interpretation of Scarlatti, his sense of characters and his evocation of the world of Chopin’s
Mazurkas are all fascinating and captivating. His agogical ideas, though sometimes out of the
ordinary, are always convincing and honest. His performances of the works of Schubert and
Schumann also demonstrate his greatness as a pianist.
His extended artistic career lasted for decades. He toured in almost all the European
countries. From 1947, he was a professor of the Academy of Music and in 1958 became head of
department. At this time, Ferenczy was invited to hold master classes in Salzburg, he was also a jury
member at several international competitions. The Hungarian State honoured his artistic work by
awarding him the title ‘Artist of Merit’.
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Ferenczy’s most eminent disciple was György Cziffra (1921-1994), who, in fact, owes his
career to him, as it was Ferenczy who first recognized Cziffra as a talent (an opinion shared by Music
Academy Professor Lajos Hernádi). It required a special sensitivity to recognise one of the century’s
best musicians playing in a quite different musical dimension in the ‘Kedves’ coffee house. Ferenczy
made every effort (both at the piano and in respect of the authorities as well) to start Cziffra’s artistic
life and career and steer it in the right direction. In return, Cziffra bought his teacher a Renault
Caravelle car from the fees of his first Paris concert; at the time, it was the only private car in the
Szent István Park area by the Danube, where Ferenczy lived.
Characteristic of Ferenczy’s colourful character is his favourite pastime of bridge; a passion
crowned by the European Championship title in 1938. In the latter stages of his life, his slightly
Bohemian lifestyle took an inclination toward an artist’s quiet existence.
Ferenczy’s playing style, his musical imagination and the timbral tone parameters of his play
made his personality worthy of immortalization in the pantheon of Hungarian piano artists.

The founder: mgr. Izabella Darska Havasi
The Polish piano artist, Izabella Darska, arrived at Hungary as the wife of timber industry
chemical engineer József Havasi. In order to further enrich her knowledge, she became a
postgraduate disciple of György Ferenczy. Their meeting was brought about by a fortunate chance.
The artistic spirit of Ferenczy’s piano performance was compatible with the performance style of the
Polish school at which Izabella had studied. They worked together from 1974 until Ferenczy’s death
in 1983.
As the last – Polish-born – Ferenczy disciple in Hungary, Izabella felt a duty to preserve and
pass on to posterity the memory of her Teacher’s artistic and human values. The affectionate respect
she felt for the artist-teacher – which is permanently etched into the disciple’s soul – stimulated and
motivated her to complete her official and artistic tasks. Izabella Darska committed herself to the
establishment of this Foundation, built on and exhibiting the spiritual legacy of Ferenczy, one of the
best performers of Chopin. She achieved that in 2002, in the centenary year of Ferenczy’s birth. Since
then, the György Ferenczy Foundation has become the Hungarian depository of the Polish composergenius, Chopin.
The multi-faceted activity of Izabella Darska is characterised by dedication, immersion,
humanity and a high degree of musicality. In regard to her mission, she is an untiring organiser and
promoter of the Foundation’s events, paying great attention to the smallest details and to all the
problems of the participants; singlehandedly and faultlessly fulfilling the tasks it would normally
require a full office to complete.

The aims and Activities of the Foundation
The Foundation’s activities are unique and diversified. It offers great opportunities both to
talented children learning at primary level, and to young people and adults learning to become
professional piano artists at secondary and tertiary level schools and institutions.
The programs of the György Ferenczy Foundation events are always connected to the name of
Chopin. The Foundation’s efforts seek to generate all-embracing acquaintance with Chopin, so that
the performers strive for perfection in playing and understanding the composer’s works – be they
children or young pianists.
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In order to discover and support young talent, the Foundation organizes piano competitions at
both primary and secondary level, as well as at professional level. For the winners, the Foundation
tries to provide concert opportunities at home and abroad, especially in Poland, in localities
connected to Chopin. These noble guiding principles have resulted – since 2002 – in the Hungarian
cultural life being enriched by a whole range of national and international piano competitions.
The György Ferenczy Foundation – a member of the International Federation of Chopin Societies
On 9th June 2009, the György Ferenczy Foundation has been awarded an honourable and
important recognition. At its Board meeting in Taunus Oberursel, Germany, the IFCS (International
Federation of Chopin Societies) unanimously adopted the Foundation as a member – in
acknowledgement of seven years’ work and achievements.

Concert Activities
Concert organisation is not strictly linked to the Foundation’s profile. The Foundation does not
have its own concert hall background and rental of venues has high costs, still the Foundation
organizes concerts whenever possible.
Tours both in Hungary and abroad are usually made with the support and organisation of the
Foundation: the Foundation bears all costs, the costs are shared with a partner involved in the
concert organisation, or a partner bears all costs, for which we sincerely thank for the competent
organisations.
Foreign tours started in 2005 with the performance of the winners of the György Ferenczy
Competitions organised in Hungary.

Further Education, Lectures
The title of the PianoForte Further Education Courses organized by the Foundation is taken from
the title of György Ferenczy’s book: “Pianoforte”. The first course was held in memory of the 20th
Anniversary of Ferenczy’s death, in 2003. According to our objectives, the training courses of the
Foundation are always connected to Chopin's name.
Basic level practice-teaching courses are always organised for student-teacher pairs or for teachers.
Theoretical-methodological courses are only organised for adults (both for teachers and students).
In addition to her lectures on other topics, on the occasion of the approaching Chopin Year in 2010
Izabella Darska Havasi held three professional-level lectures on Chopin, followed by a lecture held on
the occasion of the 2011 Liszt Year on Franz Liszt. Of course, the lecture on Liszt is also related to the
personality of Chopin, with the relationship of Liszt and Chopin being analysed in detail.
Due to her professional motivation, mgr. Izabella Darska Havasi gladly shares her accumulated
knowledge with people interested in these topics, with special focus on practical relevance.

Tünde Aszalós
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Főszervező / Main organizer

Társszervező / Co-organizer

Ferenczy György Alapítvány – Chopin Társaság
György Ferenczy Foundation – Chopin Society

Hubay Jenő AMI
Hubay Jenő Elementary Art School

A VÉDNÖKEINK
THE PATRONS

Őexc. Jerzy Snopek

Joanna Urbańska

Lengyel Köztársaság Nagykövete
Ambassador of the Republic of Poland

a Lengyel Intézet igazgatója
director of the Polish Institute

Kovács Katalin
Az Észak-Pesti Tankerületi Központ igazgatója
director of the North-Pest School-District Centre

KIEMELT TÁMOGATÓK

MoU

Memorandum of Understanding

Együttműködési Nyilatkozat a Lengyel Köztársaság és Magyarország Külügyminisztériumai között
a Nem-Kormányzati Szervek támogatásáról szóló programról
Memorandum of Understanding between the Ministries of Forein Affairs of the Republic of Poland and Hungary
about the Non-Governmental Co-Operation Programme

Lengyel Köztársaság Nagykövetsége
Embassy of the Polish Republic
Chopin vonatkozású személyi, dologi költségek, valamint művészeti díjak kiemelt támogatója.
Special supporter of the personal, material costs and art awards regarding to Chopin.

Lengyel Intézet
Polish Institute
Chopin vonatkozású személyi, dologi költségek, valamint művészeti díjak kiemelt támogatója.
Special supporter of the personal, material costs and art awards regarding to Chopin.
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PARTNER INTÉZMÉNYEK / PARTNERS

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
The Fryderyk Chopin Institute – Warsaw (PL)

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Fryderyk Chopin Society in Warsaw (PL)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Fryderyk Chopin Music Academy – Warsaw (PL)

Janáčkova Akademie Múzických Umění
Janáček Academy of Music and Performing Arts – Brno (CZ)

Vysoká Škola Múzických Umení
Academy of Music and Performing Arts – Bratislava (SK)

Miskolci Egyetem, Bartók Béla Zeneművészeti Intézet
Miskolc University, Béla Bartók Institute of Music – Miskolc (HU)

Ośrodek Chopinowski Szafarnia
Chopin Centre Szafarnia (PL)

Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Gödöllő Symphonic Orchestra

A Ferenczy György Alapítvány köszönetét fejezi ki a verseny védnökének, a partner intézményeknek,
támogatóknak és társszervezőknek, valamint mindazoknak, akik önkéntes munkával, díj felajánlással,
anyagi és erkölcsi támogatással segítették a verseny szervezését.
The György Ferenczy Foundation is truly grateful to the patrons, to the parters,
sponsors and co-organizers, as well as to all who helped organize this competition by voluntary work,
by offering prizes or by their material and moral support.
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†
Kazimierz GIERŻOD (PL)
1936 –2018
VERSENYEINK NAGYRABECSÜLT, VISSZATÉRŐ ZSŰRITAGJA
meghívott a VIII. Budapesti Nemzetközi Chopin Zongoraverseny zsűrijébe is

HIGHLY APPRECIATED, RECURRENT JURY MEMBER OF OUR COMPETITIONS
invited also to the jury of the VIII International Chopin Piano Competition in Budapest

a varsói Chopin Zeneakadémia professzora, 1987-1993 között Rektora, 1999-2006 a Zongora Tanszék Dékánja
kiváló zongoraművész és pedagógus, Chopin életművének elkötelezett népszerűsítője
zongoraversenyek győztese, díjazottja, koncertezett világszerte
nemzetközi zongoraversenyek gyakori zsűri tagja, többek között a varsói Nemzetközi Chopin Zongoraversenyé
mesterkurzusok vezetőtanára otthon és külföldön
alapítványok és zenei társaságok vezetőségi tagja
2002-2018 a varsói Fryderyk Chopin Társaság elnöke
munkásságát számos díjjal és kitűntetéssel honorálták

piano artist, professor at the Chopin Music Academy in Warsaw, 1987-1993 its Rector, 1999-2006 Dean of the Piano Faculty
an excellent piano artist and teacher, a committed popularizer of Chopin’s oeuvre
winner and prizewinner at several piano competitions, performed around the world
frequent member of piano competitions juries, among them at the Warsaw International Piano Competition
piano master classes chief teacher at home and abroad
board member of several foundations and music societies
2002-2018 President of the Fryderyk Chopin Society in Warsaw
honoured with numerous awards and distinctions
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A ZSŰRI / THE JURY

12

Piotr PALECZNY (PL)
Zsűrielnök / Chairman
zongoraművész, a varsói Chopin Zeneakadémia professzora
több nemzetközi zongoraverseny győztese és díjnyertese
III. helyzett a VIII. Nemzetközi Chopin Zongoraversenyen,
Varsó 1970
nemzetközi zongoraversenyek zsűritagja
több alkalommal a varsói Nemzetközi Chopin Zongoraversenynek
„Chopin Nagykövete”, fellépett világszerte
mesterkurzusok vezetőtanára otthon és külföldön
felvételeket készített számos rádió, TV és lemezkiadó részére
Duszniki Zdrój Chopin Fesztivál igazgatója

piano artist, professor of the Chopin Music Academy in Warsaw
winner and prizewinner at several international piano competitions
3rd prize winner at the 8th International Chopin Competition
Warsaw 1970
jury member at several international piano competitions
many times at the Warsaw Intern. Chopin Competitions
„Chopin Ambassador”, performed worldwide
chief teacher of piano master courses at home and abroad
has recorded for many radios, TV-s and record labels
director of the Duszniki Zdrój Chopin Festival

Philippe GIUSIANO (FR)
zongoraművész
országos és nemzetközi versenyek győztese és díjnyertese
a XIII. Nemzetközi Chopin Verseny győztese – Varsó 1995
fellépett hazai és külföldi helyszínekenen és fesztiválokon
műsorában szerepelnek főleg Chopin, Rachmaninov,
Prokofiev, Debussy és Ravel művei

piano artist
winner, prize winner at national and international piano competitions
winner at the 13th Chopin Competition –Warsaw 1995
played in concert halls and at music festivals at home and abroad
his repertoire is centered on Chopin, Rachmaninov,
Prokofiev, Debussy and Ravel

Alberto NOSÈ (IT)
zongoraművész
országos és nemzetközi versenyek győztese és díjnyertese
a Nemzetközi Chopin Zongoraverseny Varsó 2000 díjnyertese
2015 – a válogató fordulók zsűritagja ugyan ott
fellépett Európa és világszerte szóló és kamara estéken,
neves zenekarokkal és karmesterekkel
zongora mesterkurzusok vezetőtanára
sok felvételt készített sok lemezkiadó részére
zsűritag fontos nemzetközi zongoraversenyeken

piano artist
prize winner at national and international piano competitions
prizewinner at the Intern. Chopin Competition Warsaw 2000
in 2015 – jury member of the preliminary rounds there
performed throughout Europe and over the world in recitals
and chamber music, with noted orchestras and conductors
chief teacher of piano master courses
has made many recordings for several labels
jury member at important international piano competitions

Bronisława KAWALLA (PL)
zongoraművész, a varsói Chopin Zeneakadémia professzora
több nemzetközi zongoraverseny győztese és díjnyertese
mesterkurzusok vezetőtanára otthon és külföldön
fellépett hazai és külföldi helyszínekenen és fesztiválokon
felvételeket készített számos rádió, TV és lemezkiadó részére
nemzetközi zongoraversenyek zsűritagja
művészi és tanári munkájáért több díjjal jutalmazták

piano artist, professor of the Chopin Music Academy in Warsaw
winner and prizewinner at several international piano competitions
chief teacher of piano master courses at home and abroad
played in concert halls and at music festivals at home and abroad
has recorded for many radios, TV-s and record labels
jury member at several international piano competitions
distinguished with several awards for her artistic and teaching work

Ida ČERNECKÁ (SK)
zongoraművész, tanár, kamarazenész
piano artist, teacher, chamber musician
Zene és Színművészeti Akadémia professzora, volt dékánja, Bratislava
professor and former dean at the Academy of Performing Arts in Bratislava
országos és nemzetközi versenyek díjnyertese,
winner of national and international competitions
fellépett hazai és külföldi helyszínekenen és fesztiválokon
played in concert halls and at music festivals at home and abroad
országos és nemzetközi versenyek zsűritagja
jury member at national and international piano competitions
zongora mesterkurzusok vezetőtanára
chief teacher of piano master courses
előadó az interpretációs gyakorlat módszertanának problémáiról
lecturer on the problems of the methodology on interpretative practice
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RÉTI Balázs (HU)
Zsűri társelnök /Jury co-chairman
zongoraművész, főiskolai docens (DLA)
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongora főtárgytanára
a Miskolci Egyetem zongora tanszékének vezetője
a győri Szécsenyi István Egyetem Művészeti Karának tanára
országos és nemzetközi versenyek díjnyertese
vendégművész Európában, Ázsiában és Amerikában

piano artist, associate professor (DLA)
piano teacher at the Ferenc Liszt Academy of Music
piano department leader at the University of Miskolc
teacher at the István Szécsenyi University, Art Faculty (Győr, HU)
prize winner at national and international piano competitions
guest performer in European, Asian and American countries

Vladimíra SLÁVIKOVÁ (CZ)
zongoraművész, tanár, kamarazenész
a Janacek Zeneakadémia professzora, Brno
több európai országban vendégszerepelt
országos és nemzetközi versenyek díjnyertese
növendékei sikeres felkészítéséért több tanári díjat kapott

piano artist, teacher, chamber musician
professor at the Janacek Music Academy in Brno
guest performer in more European countries
winner of national and international competitions
winner of several prizes for the preparing teacher

Karolina NADOLSKA (PL)
zongoraművész, a Fryderyk Chopin Zeneművészeti Egyetem asszisztense (Varsó)
piano artist, assistant at the Fryderyk Chopin University of Music (Warsaw)
országos és nemzetközi versenyek győztese, díjnyertese,
winner, prizewinner at national and international competitions
a VII. Budapesti Nemzetközi Chopin Zongoraverseny gyöztese
winner of the VII. International Chopin Piano Competition in Budapest
fellépett Európa és világszerte neves zenekarokkal és karmesterekkel
performed throughout Europe and over the world with noted orchestras and conductors

František PERGLER (SK)
zongoraművész, tanár, kamarazenész
Zene és Színművészeti Akadémia docense, Bratislava
országos és nemzetközi versenyek díjnyertese,
zongora mesterkurzusok, szemináruimok vezetőtanára
fellépett Európa több országában
sok figyelmet szentel szakmai publikációs tevékenységnek

piano artist, teacher, chamber musician
docent of the Academy of Performing Arts in Bratislava
winner of national and international competitions
chief teacher of piano master courses and seminars
has performed in numerous European countries
his publishing activity is highly estimated

Izabella DARSKA HAVASI (PL/HU)
versenyigazgató / competition director
zongoraművész-tanár
piano artist-teacher
Ferenczy György postgraduális és utolsó növendéke
György Ferenczy’s postgraduate and last disciple
a Ferenczy György Alapítvány – Chopin Társaság alapítója
founder of the György Ferenczy Foundation – Chopin Society
vendégszerepelt több európai országban
guest performer in more European countries
országos és nemzetközi versenyek zsűritagja
jury member at national and international piano competitions
zongora kurzusok vezetőtanára itthon és külföldon
chief teacher of piano courses in Hungary and abroad
Chopin tematikájú elméleti és gyakorlati kurzusok előadója
lecturer of the theoretical and practical Chopin-regarding courses
országos és nemzetközi Chopin zongoraversenyek, Chopin vonatkozású hangversenyek, kurzusok és rendezvények szervezője
organizer of national and international Chopin piano competitions, concerts, courses and other Chopin connected events
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Versenyzők / Competitors
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

1. AMIRASLANOVA Shirin
2. BEDE Ágoston
3. BOLOHAN Vlad Tudor
4. CONTE Davide
5. EYDMAN Maria
6. LIMARGANA Ceicilia
7. URZĘDOWSKA Anna
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III,
III.
III.
III.

8. CECINO Elia
9. CSŐKE Noémi
10. DORONIN Aleksandr
11. HO KHANH Van
12. HORVÁTH Elizabet
13. ILISZ Dominik Augustin
14. LOZOWSKA Julia
15. MIKNIUS Simonas
16. PUNG Rae Yue
17. SACHARZEWSKA Kamila
18. WU Tong

19. ABURAKI Naoko
20. AMIRASLANOV Nariman
21. CURUTI Thomas
22. ESKELINEN Tatu
23. FAZEKAS Barbara
24. FÜLEP-BARTIS Ildikó
25. JI Beiyao
26. KIM Hyelim
27. KOVÁCS Gergely
28. KUROIWA Koki
29. LEE Youngmin
30. LITVINOVA Liubov
31. MEDGYESI Zsolt
32. MIKOŁAJCZAK Mateusz
33. NISHIZAKI Hitomi
34. ONODA Arisa
35. PAWLAK Piotr
36. RETTNER Mateusz
37, SHAFRAN Tetiana
38. SONG Eun Ju
39. STOYCHEVA Maria-Desislava
40. YASKO Anastasia
41. ZHILINA Alina

15

THE COMPETITION TIMETABLE
CHAMBER HALL (“Kisterem”)
I. and II. category

CONCERT HALL (“Nagyterem”)
III. category

25. VI. 2018.
26. VI. 2018.
27. VI. 2018.
9.30 – 10.00 – acoustic rehearsal
10.00 – 11.30 – I. round auditions
11.30 – 12.00 – acoustic rehearsal
12.00 – 13.30 – I. round auditions
14.30 – 15.00 – acoustic rehearsal
15.00 – 16.30 – I. round auditions
16.30 – 17.00 – acoustic rehearsal
17.00 – 18.30 – I. round auditions
Eredményhirdetés / Announcement of results : after 19.00 o’clock

28. VI. 2018.
9.00 – 10.00 – acoustic rehearsal
9.30 – 10.00 – acoustic rehearsal
10.00 – 11.45 – I. category / I. round auditions
10.00 – 11.30 – II. round auditions
Eredményhirdetés / Announcement of results at 12.15
11.45 – 12.15 – acoustic rehearsal
12.15 – 13.30 – II. category / I. round auditions

11.30 – 12.00 – acoustic rehearsal
12.00 – 13.30 – II. round auditions

14.20 – 14.50 – acoustic rehearsal
14.50 – 16.30 – II. category / I. round auditions
16.30 – 17.00 – acoustic rehearsal
17.00 – 18.40 – II. category / I. round auditions

14.30 – 15.00 – acoustic rehearsal
15.00 – 16.30 – II. round auditions
16.30 – 17.00 – acoustic rehearsal
17.00 – 18.30 – II. round auditions

Eredményhirdetés / Announcement of results : after 19.00 o’clock

29. VI. 2018.
Az egyesített zsűri közreműködésével.
With the participation of the united jury.
9.30 – 10.00 – acoustic rehearsal
10.00 – 11.00 – I. category / II. round auditions
11.00 – 11.30 – acoustic rehearsal
11.30 – 13.00 – II. category / II. round auditions

10.00 – 13.00 – rehearsal with orchestra

15.00 – 18.00 – III. round auditions
A galakoncert program kihirdetése / Announcement of the gala concert program: after 19.45

A verseny beosztása eltérhet a tervezettől.
The timetable of the competition can be different than the originally scheduled.
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A VIII. NEMZETKÖZI CHOPIN ZONGORAVERSENY

ZÁRÓÜNNEPSÉGE
2018. VI. 30. / 17.00 / Hubay Jenő AMI Nagyterme, 1153 Budapest, Bocskai u. 70-78.

PROGRAM :
A meghívott vendég és a díjnyertesek gálahangversenye
………………………………
Chopin Zongoraverseny a verseny III. kategória győztesének előadásában
közreműködik a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, vezényel : Horváth Gábor
………………………………
Díjátadó ünnepség

Meghívott vendég:

Guest performer:

MOHAMMED ALSHEIKH
Palesztina / Palestina

THE VII. INTERNATIONAL CHOPIN PIANO COMPETITION’S

CLOSING CEREMONY
30. VI. 2018. / 17.00 / Hubay Jenő Music School, Concert hall, 1153 Budapest, Bocskai u. 70-78

PROGRAM :
The invited guest performer and the competition prize winners’ gala concert
………………………………
Chopin Piano Concerto performed by the 3rd category winner
with the Gödöllő Symphonic Orchestra conducted by Gábor Horváth
………………………………
Award Ceremony
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1. AMIRASLANOVA Shirin
26. VIII. 2007. - Azerbaijan
Teacher: Siala Sinamdzqvarishvili
No. 35 Music School named after G. Sharoyev
I. ROUND

II. ROUND

Chopin – Mazurka a minor op. 67 / 4
Chopin – Mazurka B-flat major op. 7 / 1
Chopin – Etude f minor op. 25 / 2
Schubert – Impromptu E-flat major D 899

Chopin – Polonaise A-flat major op. posth.
Chopin – Mazurka g minor op. 67 / 2
Chopin – Mazurka g minor op. 24 / 1
Mozart – Sonata D major K 576 / I. mvt.

2. BEDE Ágoston
05. VI. 2007. - Hungary
Teacher: Aczélné Sályi Orsolya
Solti György Primary Music and Art School (Budapest, HU)
I. ROUND

II. ROUND

Chopin – Mazurka b-flat minor op. 24 / 4
Chopin – Trois Écossaises
Bartók – Akkordok egyszerre és egymás ellen
(Mikrokozmosz V / 122)

Chopin – Polonaise g-minor op. posth.
Chopin – Nocturne c-sharp minor op. posth.
Kuhlau – Sonatina C-major op. 55 / 3, I. mvt.
Bartók – Dudamuzsika (Mikrokozmosz V / 138)
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3. BOLOHAN Vlad Tudor
28. V. 2008. – Romania
Teacher: Radu Carmen
The Lauder-Reut Educational Complex (Bucharest, RO)
I. ROUND

II. ROUND

Chopin – Mazurka B-flat major op. 7 / 1
Chopin – Etude f minor op. 25 / 2
Mozart – Fantasia d minor KV 397

Chopin – Polonaise g minor op. posth.
Chopin – Valse b minor op. 69 / 2
Beethoven – 6 Variationen WoO 70

4. CONTE Davide
25. V. 2006. – Italy

Teacher: De Facci Maddalena
Associazione Formazione Musica Roncade (Roncade, IT)
I. ROUND

II. ROUND

Chopin – Mazurka a minor op. 7 / 2
Chopin – Polonaise g-sharp minor op. posth.
Chopin – Valse E major op. posth
Chopin – Nocturne e minor op. 72 / 1
Bach – Sinfonia n. 12
Haydn – Sonata G major Hob. XVI:27 / I. mvt
Glinka – Variations on Alabiev „The Nightingale”
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5. EYDMAN Maria
25. II. 2005. - Russian Federation / Germany
Teacher: Stefan Lietz
Das Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach (Berlin, D)
I. ROUND

II. ROUND

Chopin – Variations brillantes op. 12
Chopin – Mazurka f minor op. 63 / 2

Chopin – Etude G-flat major op. 10 / 5
Chopin – Polonaise c-sharp minor op. 26 / 1
Liszt – Etude de concert „Un Sospiro”

Prokofiev – Piano Sonata d minor op. 14 / IV. mvt

6. LIMARGANA Ceicilia
05. XI. 2007. - Australia
Teacher: Prof. Yoon Sen Lee
Yoon Sen Lee Music School (Perth, WA)

I. ROUND

II. ROUND

Chopin – Mazurka c-sharp minor op. 50 / 3
Chopin – Nocturne D-flat major op. 27 / 2
Muczynski – Toccata op. 15

Bach – Prelude and Fugue d minor BWV 875
Chopin – Polonaise c minor op. 40 / 2
Chopin – Fantaisie Impromptu op. 66
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7. URZĘDOWSKA Anna
16. VI. 2006. - Poland
Teacher: Mgr. Ewa Bartocha - Konopka
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego (Nysa, PL)
I. ROUND

II. ROUND

Chopin - Mazurka B-sharp major op. 7 / 1
Chopin – Valse e minor op. posth.
Chopin – Nocturne b-sharp minor op. 9 / 1
Moszkowski – Etude F major op. 72 / 6

Chopin – Polonaise c-sharp minor op. 26 / 1
Chopin – Fantaisie-Impromptu op. 66

8. CECINO Elia
06. VI. 2001. - Italia
Teacher: Maddalena De Facci
irisMusica (Marcon – Venezia, IT)
I. ROUND

II. ROUND

Chopin – Mazurka b-flat minor op. 24 / 4
Chopin – Polonaise f-sharp minor op. 44
Chopin – Rondo E-flat major op. 16
Chopin – Nocturne A-flat major op. 32 / 2
Gounod-Liszt – Waltz from the Opera Faust S. 407 Chopin – Etudes op. 25 / 3, 4 F major, a minor
Beethoven – Sonata G major op. 31 / 1, I. mvt
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9. CSŐKE Noémi
05. VII. 2001. - Serbia / Hungary
Teacher: Radványi Mária
Kecskeméti Kodály Zoltán É-Z Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI
(Kecskemét, HU)
I. ROUND

II. ROUND

Chopin – Mazurka b-flat minor op. 24 / 4
Mozart – Six Variations F major KV. 398
„Salve Tu, Domine”
Chopin – Rondo E-flat major op. 16

Chopin – Andante Spianato et Grande Polonaise
Brillante E-flat major op. 22
Bartók – Hat tánc bolgár ritmusban: 3,4,5,6

10. DORONIN Aleksandr
07. VI. 2002. - Russian Federation
Teacher: Prof. Mikhail Khokhlov
Gnessin Moscow Special School College of Music (Moscow, RUS)
I. ROUND

II. ROUND

Chopin – Mazurka G major op. 50 / 1
Chopin – Valse e minor op. posth.
Chopin – Mazurka c-sharp minor op. 50 / 3 Chopin – Polonaise A-flat major op. 53
Chopin – Etude D-flat major op. 25 / 8
Chopin – Valse c-sharp minor op. 64 / 2
Chopin – Nocturbe F major op. 15 / 1
Balakirev – Islamey „Oriental fantasy for piano”
Chopin – Etude b minor op. 25 / 10
op. 18
Rachmaninov – Etude-tableau a minor op. 39 / 2

22

11. HO KHANH Van
04. XII. 2002. - Vietnam / Hungary
Teacher: Dr. Hargitai Imre
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium (Budapest, HU)
I. ROUND

II. ROUND

Chopin – Mazurka a-flat major op. 59 / 2
Chopin – Etude C major op. 10 / 1
Chopin – Etude a minor op. 25 / 11
Chopin – Nocturne c minor op. 48 / 1
Chopin – Ballade g-minor op. 23

Chopin – Andante Spianato et Grande Polonaise
Brillante E-flat major op. 22
Chopin – Preludes op. 24 / 1-6

12. HORVÁTH Elizabet
17. VIII. 2004.

- Hungary

Teacher: Tölgyesi Rita
Weiner Leó AMI (Szigetvár, HU)
I. ROUND

II. ROUND

Chopin – Mazurkák op. 67 / 2,3,4
g minor, C major, a minor
Chopin – Valse f minor op. 70 / 2
Chopin – Valse E-flat major op. posth.
Chopin – Nocturne c-sharp minor op. posth.
Bartók – Kolindák / I. series

Chopin – Polonaises A-flat major, g minor
op. posth.
Chopin – Prelude b minor
Chopin – Valse a minor op. posth.
Chopin – Nocturne c minor op. posth.
Haydn – Sonata G major / I. mvt.
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13. ILISZ Dominik Augustin
19. XI. 2003. - Romania / Hungary
Teacher: Dr. Jámbor Erzsébet – Nagyváradi Zeneművészeti Liceum (Oradea, RO)
Dr. Duffek Mihály – Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, Előkészítő Tagozat
(Debrecen, HU)

I. ROUND

II. ROUND

Chopin – Mazurka b minor op. 33 / 4
Chopin – Nocturne b-flat minor op. 9 / 1
Liszt – Tarantella

Chopin – Polonaise A-flat major op. 53
Chopin – Etude c minor op. 25 / 12
Beethoven – Sonata c minor op. 13 / I. mvt

14. LOZOWSKA Julia
16. V. 2001. - Poland
Teacher: prof. Joanna Lawrynowicz - Just
Zenon Brzewski Secondary Music School (Warsaw, PL)
I. ROUND

II. ROUND

Mozart – Variations G major KV 455
Chopin – Mazurka b minor op. 30 / 2
Chopin – Ballade g minor op. 23

Chopin – Nocturne B major op. 9 / 3
Rachmaninov – Etude-tableau op. 33 / 4
Chopin – Polonaise f-sharp minor op. 44
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15. MIKNIUS Simonas
07. VI. 2003. - Lithuania
Teacher: Dainius Kepežinskas
J. Naujalis Music School (Kaunas, LT)
I. ROUND

II. ROUND

Scarlatti – Sonata d minor K1 L366
Chopin – Mazurka b minor op. 33 / 4
Chopin – Nocturne A-flat major op. 32 / 2
Chopin – Scherzo b-flat minor op. 31

Mozart – Sonata F major K.332 / I. mvt
Chopin – Ballade A-flat major op. 47
Chopin – Etude e minor op. 25 / 5
Chopin – Polonaise A-flat major op. 53

16. PUNG Rae Yue
25. VII. 2003. - Australia / Singapore
Teacher: Gan Siew Hui
St. Hilda Secondary School (Singapore)
I. ROUND

II. ROUND

Debussy – L’Isle Joyeuse
Chopin – Mazurka a minor op. 17 / 4
Chopin – Prelude G major op. 28 / 3
Chopin – Nocturne c minor op. 48 / 1
Chopin – Etude c minor op. 10 / 12

Chopin – Scherzo b-flat minor op. 31
Chopin – Mazurka a minor op. 59 / 1
Chopin – Polonaise c-sharp minor op. 26 / 1
Rachmaninov – Moment musical e minor op. 16 / 4
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17. SACHARZEWSKA Kamila
10. VI. 2001. - Poland
Teacher: Anna Borkowska
Państwowa Szkola Muzyczna I i II st. (Suwałki, PL)
I. ROUND

II. ROUND

Chopin – Mazurkas op. 24 / 1,2
g minor, C major
Chopin – Scherzo b-flat major op. 31
Chopin – Nocturne D-flat major op. 27 / 2
Strawinsky – „Petrushka”

Chopin – Grande Valse Brillante E-flat major op. 18
Chopin – Etude e minor op. 25 / 5
Paderewski – Thème varié A major op. 16 / 3
Chopin – Polonaise A-flat major op. 53

18. WU Tong
05. VI. 2001. - China / USA
Teacher: Bela Apuzzio
North Broward Preparatory School (Coconut Creek, Florida, USA)
I. ROUND

II. ROUND

Chopin – Mazurka b minor op. 33 / 4
Chopin – Etude E major op. 10 / 3
Chopin – Nocturne c minor op. 48 / 1
Chopin – Scherzo b-flat minor op. 31
Chopin – Ballade F major op. 38
Chopin – Polonaise A-flat major op. 53
Rachmaninov – Moment Musical e minor op. 16 / 4
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19. ABURAKI Naoko
04. III. 1984. - Japan / Germany
Teacher: -----------------School: -------------------I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 1-6
Chopin – Mazurkas op. 17
Chopin – Polonaise A-flat major op. 53
Chopin – Barcarolle op. 60

II. ROUND

Chopin – Sonata b minor op. 58

III. ROUND

Chopin – Concerto e minor op. 11

20. AMIRASLANOV Nariman
07. IX. 1999. - Azerbaijan
Teacher: Siala Sinamdzqvarishvili
Baku Music Academy (Baku, AZ)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 1-6
Chopin – Mazurkas op. 33
Chopin – Polonaise A-flat major op. 53
Chopin – Scherzo b-flat minor op. 31

II. ROUND

Chopin – Sonata b-flat minor op. 35

III. ROUND

Chopin – Concerto e minor op. 11
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21. CURUTI Angelo-Thomas
21. VI. 1992. - Romania / Germany
Teacher: Prof. Peter Orth
Hochschule für Music Detmold (Detmold, DE)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 13-18
Chopin – Mazurkas op. 50
Chopin – Polonaise b-flat minor op. posth.
Chopin – Scherzo c-sharp minor op. 39

II. ROUND

Chopin – Sonata b minor op. 58

III. ROUND

Chopin – Concerto e minor op. 11

22. ESKELINEN Tatu
28. XII. 1993. - Finland
Teacher: Prof. Erik T. Tawaststjerna
Sibelius Academy / University of Arts (Helsinki, FI)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 1-6
Chopin – Mazurkas op. 24
Chopin – Polonaise A-flat major op. 53
Chopin – Ballade f minor op. 52

II. ROUND

Chopin – Sonata b-flat minor op. 35

III. ROUND

Chopin – Concerto f minor op. 21
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23. FAZEKAS Barbara
08. VIII. 1994. - Hungary
Teacher: Dr. Lakatos Péter
Debrecen University Music Faculty (Debrecen, HU)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 7-12
Chopin – Mazurkas op. 30
Chopin – Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante
E-flat major op. 22
Chopin – Barcarolla op. 60

II. ROUND

Chopin – Sonata b minor op. 58

III. ROUND

Chopin – Concerto e minor op. 11

24. FÜLEP-BARTIS Ildikó
9. VI. 1983. - Hungary / Austria
Teacher: -------------------School: ---------------------I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 1-6
Chopin – Mazurkas op. 17
Chopin – Polonaise c-sharp minor op. 26 / 1
Chopin – Ballade g minor op. 23

II. ROUND

Chopin – Sonata b minor op. 58

III. ROUND

Chopin – Concerto e minor op. 11
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25. JI Beiyao
19. IX. 1989. - China / USA
Teacher: Kevin Kenner
Frost School of Music of University of Miami (Miami, USA)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 13-18
Chopin – Mazurkas op. 33
Chopin – Polonaise A-flat major op. 53
Chopin – Ballade f minor op. 52

II. ROUND

Chopin – Sonata b minor op. 58

III. ROUND

Chopin – Concerto f minor op. 21

26. KIM Hyelim
31. XII. 1996. - Republic of Korea / Germany
Teacher: Georg Friedrich Schenck
Robert Schumann Musikhochschule ((Düsseldorf, DE)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 7-12
Chopin – Mazurkas op. 67
Chopin – Polonaise A-flat major op. 53
Chopin – Ballade g minor op. 23

II. ROUND

Chopin – Sonata b minor op. 58

III. ROUND

Chopin – Concerto f minor op. 21
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27. KOVÁCS Gergely
26. II. 1995. - Hungary
Teacher: Némethy Attila
Franz Liszt Academy of Music (Budapest, HU)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 1-6
Chopin – Mazurkas op. 67
Chopin – Polonaise- Fantaisie op. 61
Chopin – Scherzo b-flat minor op. 31

II. ROUND

Chopin – Sonata b minor op. 58

III. ROUND

Chopin – Concerto e minor op. 11

28. KUROIWA Koki
05. II. 1992. - Japan / Hungary
Teacher: Falvai Sándor
Franz Liszt Academy of Music (Budapest, HU)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 7-12
Chopin – Mazurkas op. 59
Chopin – Polonaise- Fantaisie op. 61
Chopin – Ballade g minor op. 23

II. ROUND

Chopin – Sonata b-flat minor op. 35

III. ROUND

Chopin – Concerto e minor op. 11
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29. LEE Youngmin
8. IX. 1993. - Republic of Korea
Teacher: Youngho Kim
Yonsei University (Seoul, ROK)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 13-18
Chopin – Mazurkas op. 59
Chopin – Polonaise-Fantaisie op. 61
Chopin – Ballade F major op. 38

II. ROUND

Chopin – Sonata b-flat minor op. 35

III. ROUND

Chopin – Concerto e minor op. 11

30. LITVINOVA Liubov
04. VII. 1984. - Russian Federation
Teacher: Vera Nosina
Russians Academy of Music named after Gnesins (Moscow, RUS)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 7-12
Chopin – Mazurkas op. 30
Chopin – Polonaise e-flat minor op. 26 / 2
Chopin – Scherzo c-sharp minor op. 39

II. ROUND

Chopin – Sonata b minor op. 58

III. ROUND

Chopin – Concerto e minor op. 11
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31. MEDGYESI Zsolt
17. X. 1993. - Hungary
Teacher: Baranyay László
Franz Liszt Music University (Budapest, HU)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 1-6
Chopin – Mazurkas op. 50
Chopin – Polonaise-Fantaisie op. 61
Chopin – Impromptu F-sharp major op. 36

II. ROUND

Chopin – Sonata b minor op. 58

III. ROUND

Chopin – Concerto f minor op. 21

32. MIKOŁAJCZAK Mateusz
19. IX. 1997 - Poland
Teacher: Prof. Grzegorz Kurzyński
Karol Lipiński Academy of Music (Wrocław, PL)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 7-12
Chopin – Mazurkas op. 17
Chopin – Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante
E-flat major op. 22
Chopin – Ballade f minor op. 52

II. ROUND

Chopin – Sonata b minor op. 58

III. ROUND

Chopin – Concerto e minor op. 11
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33. NISHIZAKI Hitomi
02. XII. 1983 - Japan / Poland
Teacher: Prof. Bronisława Kawalla
Fryderyk Chopin University of Music (Warsaw, PL)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 13-18
Chopin – Mazurkas op. 59
Chopin – Polonaise f-sharp minor op. 44
Chopin – Scherzo b minor op. 31

II. ROUND

Chopin – Sonata b minor op. 58

III. ROUND

Chopin – Concerto f minor op. 21

34. ONODA Arisa
16. I. 1996. - Japan / United Kingdom
Teacher: Christopher Elton
Royal Academy of Music (London, U.K.)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 7-12
Chopin – Mazurkas op. 33
Chopin – Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante
E-flat major op. 22
Chopin – Barcarolle op. 60

II. ROUND

Chopin – Sonata b minor op. 58

III. ROUND

Chopin – Concerto e minor op. 11
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35. PAWLAK Piotr
20. II. 1998. - Poland
Teacher: Waldemar Wojtal
Stanisław Moniuszko Academy of Music (Gdańsk, PL)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 7-12
Chopin – Mazurkas op. 56
Chopin – Polonaise A-flat major op. 53
Chopin – Ballade f minor op. 52

II. ROUND

Chopin – Sonata b-flat minor op. 35

III. ROUND

Chopin – Concerto e minor op. 11

36. RETTNER Mateusz
21. I. 1990. - Poland / United Kingdom
Teacher: Dina Parakhina
Royal College of Music (London, U.K.)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 13-18
Chopin – Mazurkas op. 56
Chopin – Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante
E-flat major op. 22
Chopin – Barcarolle op. 60

II. ROUND

Chopin – Sonata b-flat minor op. 35

III. ROUND

Chopin – Concerto f minor op. 21
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37. SHAFRAN Tetiana
26. II. 1989. - Ukraine / Israel
Teacher: Oxana Yablonskaya
Jerusalem Music Academy, OYPA Piano Academy (Jerusalem, ISR)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 7-12
Chopin – Mazurkas op. 17
Chopin – Polonaise e-flat minor op. 26 / 2
Chopin – Introduction and Rondo op. 16

II. ROUND

Chopin – Sonata b minor op. 58

III. ROUND

Chopin – Concerto e minor op. 11

38. SONG Albertina Eunju
03. II. 1984. - Republic of Korea / Austria
Teacher: Jura Margulis
University of Music and Arts (Vienna, AT)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 7-12
Chopin – Mazurkas op. 59
Chopin – Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante
E-flat major op. 22
Chopin – Scherzo E major op. 54

II. ROUND

Chopin – Sonata b minor op. 58

III. ROUND

Chopin – Concerto e minor op. 11
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39. STOYCHEVA Maria-Desislava
02. VII. 1997. - Bulgaria
Teacher: Prof. Ludmil Angelov
New Bulgarian University (Sofia, BG)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 19-24
Chopin – Mazurkas op. 24
Chopin – Polonaise-Fantaisie op. 61
Chopin – Ballade F major op. 38

II. ROUND

Chopin – Sonata b-flat minor op. 35

III. ROUND

Chopin – Concerto f minor op. 21

40. YASKO Anastasia
12. VI. 1991. - Russian Federation / Austria
Teacher: Prof. Rolf Plagge
Mozarteum University (Salzburg, AT)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 19-24
Chopin – Mazurkas op. 33
Chopin – Polonaise-Fantaisie op. 61
Chopin – Scherzo c-sharp minor op. 39

II. ROUND

Chopin – Sonata b minor op. 58

III. ROUND

Chopin – Concerto e minor op. 11
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41. ZHILINA Alina
20. IV. 1997. - Russian Federation
Teacher: Kseniya Knorre
Moscow State Tchaikovsky Conservatory – (Moscow, RUS)
I. ROUND

Chopin – Preludes op. 28 / 13-18
Chopin – Mazurkas op. 59
Chopin – Polonaise f-sharp minor op. 44
Chopin – Ballade A-flat major op. 47

II. ROUND

Chopin – Sonata b minor op. 58

III. ROUND

Chopin – Concerto f minor op. 21
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Zárszó / Postscript
Tisztelt Olvasó!

Egy szép nyári napon az újságból tudtam meg, hogy Ferenczy György tanárom nincs
többé … Tudom, azt mondják, hogy a temetők tele vannak pótolhatatlan emberekkel, de léteznek
tényleg pótolhatatlan emberek, és Ő ilyen volt. Bohém és életbölcs, tréfálkozó kedvű és az élet
problémáit pár szóval feloldani képes, nagybetűs Művész és nagybetűs Ember. Különleges volt a
játékstílusa, és különleges volt a tanítási módszere is. Kilenc évig jártam hozzá, ennek ellenére
soha nem tudtam betelni azzal, amit mondott. Kiapadhatatlan tudása, zenei ötlettára, különleges
irányítási módszere miatt – ha élne – a mai napig tudna újat mondani nekem. A tanítását nem
lehetett megunni. Soha nem utasított, mindig csak beszélgettünk. Ha egy szóval meg kellene
fogalmaznom azt, hogy mit tanított meg nekem, a válasz az lenne – a végtelen művészi
szabadságot – a zenei törvények és a zeneszerzői utasítások maradéktalan betartása mellett !!!
Azt az érzést, hogy egy törvény, egy utasítás, ami végeredményben megkötöttséget jelent,
valójában egyáltalán nem az. Azt az érzést, hogy egy törvény semmit sem zár el az
előadóművész előtt, épp fordítva. Úgy működik, mint egy kulcs, amely nem csak egy ajtót,
hanem sok ajtót nyit, lehet választani, melyik irányba menjek tovább. Mindegyik ajtó mögött ott
van megint több ajtó, és megint lehet választani, melyik legyen a következő. Így születhetnek
meg ugyanennek a zenei darabnak – sok különböző behatás eredményeképpen – a különböző
felfogásai, még ugyanannak a művésznek a keze alatt is. Ferenczy György ennek utolérhetetlen
mestere volt. Sem előtte, sem utána nem találkoztam Hozzá hasonlóval. Nem hangokat, hanem
csak és kizárólag Zenét tanított, a szó legteljesebb értelmében, ahogy a legnagyobbak szokták.
Kérem, őrizze meg emlékezetében és adja tovább a következő nemzedékeknek Ferenczy György
nevét, és zárja szívébe – ismeretlenül is – csodálatos Lényét, az igazi Embert és az igazi
Művészt.

Köszönöm, hogy megtisztelt érdeklődésével.
A kitűzött célok eléréséhez kitartást és jó egészséget kívánok!

Havasiné Darska Izabella

Dear Reader,
It was one warm summer’s day, when I learned from the newspaper of the demise of my
teacher, György Ferenczy. I know you may remark that the cemeteries are full of irreplaceable
people; however, there really are some irreplaceable individuals, and he was one of them; a
Bohemian person with philosophical wisdom. He liked to joke and was able to resolve the
problems of life with a few words. He was both an Artist and a Man. Both his performance style
and his teaching methods were special. I was his student for nine years and still could never get
enough of his words. With his boundless knowledge, musical ideas, and special method of
direction, were he alive I would still be able to learn from him today. You could never be bored
of his teaching. He never instructed me, we were always just talking. If I had to express in words
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what he taught me, it would be: to have endless artistic freedom in addition to fully complying
with the musical rules and the instructions of the composer !!! The feeling that a rule or an
instruction which is, after all, a restriction, is in reality not that at all, and that a rule does not
bar an artist from anything, on the contrary, it is like a key which can open not only one, but
several doors. You can decide which direction to follow. Behind every door, there are anotherones, and you can choose which one should be the next. This is how the same musical piece can
have different interpretations due to different influences, even at the hands of the same artist.
György Ferenczy was an unsurpassable master of that. Neither before nor since, I met nobody
like him. He did not teach sounds, but solely Music, in the fullest sense of the word, as only the
greatest artists do.
Please remember the name of György Ferenczy and pass it on to the next generation.
Take to your heart his wonderful personality, the real Man and the real Artist, even if you have
never known him personally.
Thank you for your time and interest.
I wish you persistence and good health in achieving your goals.
Izabella Darska Havasi

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫
A kedves Olvasó –
ha nem is olvassa el betűről-betűre az oldalakat, láthatja, illetve megtudhatja, hogy az Alapítvány
létrehozása és működése által Magyarországon, a gyermek és ifjúsági zongoraoktatáshoz kapcsolódóan
eddig nem létező zenei események jöttek létre, jelen vannak és reméljük, a jövőben is jelen lesznek. A
különböző, menetközben adódó akadályok, nehézségek maradjanak regisztrálhatatlanok egy ilyen
kiadványban. Nem az a cél, hogy regisztráljuk ezeket, de azért a létezésüket szükséges megemlíteni.
Ami a gyermekek és az ifjúság részére szervezett nemzetközi zongoraversenyeket illeti, ezek
hiánypótló kezdeményezésként jelentek meg Magyarországon. Igen örvendetes, hogy ezzel a zenei
tevékenységgel Magyarország csatlakozott ahhoz a mozgalomhoz, amelyben még nem volt lehetősége
részt venni. Most már aktív részese lehet a fiatal zongoristák számára rendezett, országokon átívelő
megmérettetéseknek. Ugyanekkor – mint említettem – tájékozódhatunk a más országokban zajló ifjúsági
zongoraversenyek minőségi és mennyiségi színvonaláról, a jövő zongoristáinak neveléséről; lehetőség
adódik az összehasonlításra is.
Mi, akik aktívan résztvevői voltunk az Alapítvány rendezvényeinek, hálával és szeretettel
gondolunk vissza mindazokra az alkalmakra, amikor a sok tehetséges fiatal szép zongorázását hallgattuk.
Az irántunk tanúsított figyelmesség és az udvariasság felejthetetlen és kellemes emlékeket hagyott
bennünk.
Szívből kívánjuk: az elkövetkezendő években a zongoraversenyek alkalmával is legyen részünk a
Chopin és más stílusú művek előadásából adódó zenei élményekben. Legyen lehetőség a gyermekek és az
ifjúság általános zenei fejlődésének bemutatására, ezen kívül a külföldi pianistaképzés fejlődésének
figyelemmel kísérésére. Kívánjuk továbbá, hogy a majdani versenyek és rendezvények dokumentációja
adja tanúbizonyságát a Ferenczy György Alapítvány sikeres működésének és Havasiné Darska Izabella
művésztanári tevékenységének!
Aszalós Tünde
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Dear Reader,
Even if you do not read this catalogue word for word, you can see that with the
establishment and operation of the Foundation, musical events related to child and youth piano
education have been organised which had previously not existed. These events still exist and
hopefully will continue to be organised in the future as well. The various obstacles or difficulties,
which can arise during the organisation of such events, should remain unrecorded by such a
publication as this, however their existence, needs to be noted.
As far as piano competitions organised for children and young people are concerned, these were
organised in Hungary as stopgap initiatives, though it is of great pleasure that, through these
musical activities, Hungary has been able to join a movement of which it had previously not had
the chance to be part. Now, we can be active participants in trans-national competitions
organised for young pianists and, as mentioned earlier, can gain information about the quality
and quantity level of piano competitions organised in other countries, the development of pianist
training abroad and an opportunity for comparison.
As active participants in the programs organised by the Foundation, we think back with
gratitude and affection to those occasions when we have had the chance to listen to the beautiful
piano play of so many talented young musicians. Their attentiveness and courtesy leave us with
pleasant and unforgettable memories.
We truly hope that in the coming years we will be able to enjoy a musical experience through the
performance of compositions of Chopin and other style piano pieces, as well as have the
opportunity to present the general musical development of children and young people, and to
monitor the progress of foreign piano education. We also hope that the documentation of the
future competitions and events serves as a testimony to the successful operation of the György
Ferenczy Foundation and the activities of Izabella Darska Havasi, artist and teacher.

Tünde Aszalós

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫

