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         Hegedűs Endre pályafutását, művészi tevékenységét méltató beszéde 
 

Hegedűs Endre 1954. szeptember 16-án Hódmezővásárhelyen született köztiszteletben álló csa-
lád gyermekeként. Édesapja évtizedeken keresztül a hódmezővásárhelyi katonazenekar tagja, 
majd nyugdíjazása után a Városi Fúvószenekar karnagya. A családi indíttatás Hegedűs Endrét 
is a zenei pálya felé inspirálta. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán zongoraművész-tanári 
diplomáját 1980-ban vette át, tanárai Antal István, Kocsis Zoltán, Rados Ferenc, Schiff András 
és Hajdú Anna voltak. 
 
Tanulmányai befejezése után gyakran vett részt Bruno Leonardo Gelber és Vásáry Tamás mes-
terkurzusain. Tíz nemzetközi zongoraverseny díjazottja: többek között 1. helyezést kapott Mon-
zában a Rina Sala Gallo versenyen és Morcone városában a Rahmanyinov Nemzetközi Zongo-
raversenyen Olaszországban. II. díjazottja a Sydney Nemzetközi Zongoraversenynek Ausztráli-
ában és a Milánói Scala Dino Ciani versenynek. Jelenleg a nemzetközi és a hazai hangverseny-
élet ismert szólistája. 
    Rendszeresen hangversenyezik itthon és külföldön, eddigi fellépéseinek száma meghaladja a 
2300-at. Nagy sikerrel vendégszerepelt Európa számos országában, valamint Ausztráliában, 
Japánban, a volt Szovjetunióban, Dél-Koreában, Kanadában és az Egyesült Államokban. 
 
Eddig 20 koncertfelvétele jelent meg CD-én, többek között Liszt összes átirata a Tannhäuser 
című operából, Liszt összes fantáziája Bellini áriáira, mely a Nemzetközi Liszt Ferenc Hangle-
mez Nagydíjat nyerte. Lemezre játszotta a Liszt fantáziákat Donizetti témáira, Schumann Kar-
nevál és Zongoraötös művét a Bartók Vonósnégyessel. Élő koncertfelvétellel készült el a Chopin 
zongoraműveket tartalmazó CD. 1999-ben jelent meg Schumann Szimfonikus etűdje és Liszt h-
moll szonátája. 2000-ben jelent meg felesége, Hegedűs Katalin zongoraművész közreműködé-
sével Schubert négykezes műveiből válogatás. 
    A magyar közszolgálati televízió az elmúlt évek során 17 élő koncertfelvételt készített Hege-
dűs Endrével, a Japán Állami Televízió 1997-ben egy órás műsorban sugárzott részleteket tokiói 
hangversenyéből. 
 
Előadói munkásságáért 1997. októberében a Liszt Ferenc Társaságtól a három évenként kiosz-
tásra kerülő CZIFFRA GYÖRGY-DÍJAT kapta. A Steinway Központ New York-ban a művésznek 
1999. márciusában a STEINWAY ARTIST címet adta. Ugyanez esztendőben Angliában a világ 
legjobb 300 aktív zongoraművésze közé választották. 
 
2000. március 15-én, a Magyar Millennium Évében LISZT-DÍJAT kapott a kulturális minisz-
tertől. 
 
Hegedűs Endre 2000. október 15-én Brahms mindkét zenekari zongoraversenyét adta elő a 
Zeneakadémia nagytermében Vásáry Tamás vezényletével, a Magyar Rádió Szimfonikus Zene-
karával. A fővédnök Dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök volt, míg a védnöki tisztet 
Rockenbauer Zoltán, kulturális miniszter vállalta – ők jelenlétükkel is megtisztelték a dimenzi-
óiban szokatlan eseményt. A Bartók Rádió egyenes adásban közvetítette a hangversenyt, míg a 
Magyar Televízió koncertfilmet készített az estről, melyet az M1 TV-program két alkalommal 
sugárzott. A Stúdió Liszt Produkció dupla CD albumban jelentette meg az előadás felvételét.  
 
2001 decemberében megkapta a PRO URBE DÍJAT Hódmezővásárhelytől. 
 



2000 áprilisában, majd visszahívásként 2002 májusában is nagy sikerrel szerepelt a művész a 
Canberra Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválon Ausztrália fővárosában. Ugyanezen koncert-
körútja másik jelentős eseménye volt szóló-fellépése Liszt műveivel a Sydney Operaházban, 
illetve bemutatkozó két hangversenye Szöulban, Dél-Koreában. 
2004 októberében jelent meg Ferenczy Andrea tollából és a Harmat Kiadó gondozásában inter-
jú-kötete, a „HEGEDŰS A ZONGORÁNÁL”, melyből 3 hónap alatt több mint ezerötszáz pél-
dányt adtak el. 
 
2004 decemberében Mádl Ferenctől vehette át a KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÉRDEMÉRME ki-
tüntetést – az indoklás szerint: nemzetközi koncert tevékenységéért, valamint a zene és közön-
sége közötti harmónia megteremtéséért. 
 
2005 januárjában 15 koncertből álló koncertkörúton vett részt nagy sikerrel és visszahívásokkal 
Utah, Washington és Kalifornia államokban, Salt Lake City, Seattle, Los Angeles, Santa Monica 
és San Diego városokban. 2005. február 22-én a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenytermében szólistája volt két versenyműnek: Grieg és Csajkovszkíj zongoraverse-
nyeit adta elő a Győri Filharmonikus Zenekarral Medveczky Ádám vezényletével. Ugyanott to-
vábbi 2 koncerten is telt ház előtt: a „Steinway bűvöletében” szólóestjén mutatta be a közön-
ségnek a 3 új Steinway zongorát. 2006. február 22-én a MÁV Szimfonikus Zenekarral és Méne-
si Gergely vezényletével „Az örökifjú Chopin” – koncertjén játszotta az f-moll, az e-moll zongo-
raversenyeket és az Andante spianato és nagy polonéz című művet kirobbanó sikerrel. A 2006. 
október 12-i szólóestje is – „Egy élet a zongorában” címmel – a budapesti koncertélet jelentős 
eseménye volt. Legutóbbi, 2008. november 20-i Zeneakadémia nagytermi két zongoraverse-
nyes koncertfellépése is telt házas, meleg fogadtatást kapott a közönségtől. 


