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Dla odrodzenia muzyki Chopina z inicjatywy prof. Jerzego Żurawlewa (1887–1980) odbył się w roku 1927 w sali Filharmonii Warszawskiej I Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina. W tym konkursie 12-osobowe jury składało się wyłącznie z Polaków. Wśród kandydatów przeważali także Polacy. Z siedmiu obcych państw w konkursie uczestniczyło tylko 10 pianistów. 
Pierwsze trzy nagrody uzyskali: Lew Oborin – ZSRR, Stanisław Szpinalski i Róża Etkin – Polska. Uczeń Paderewskiego, Henryk Sztompka – otrzymał specjalną nagrodę ufundowaną przez Polskie Radio za najlepsze wykonanie Mazurków, a dyplom uznania młodziutki pianista radziecki – Dymitr Szostakowicz (1906–1975), późniejszy wybitny kompozytor. 
Ogromne powodzenie pierwszego konkursu zadecydowało o tym, że w roku 1932 w tej samej Filharmonii odbył się drugi konkurs. Tym razem do jury zaproszono 8 zagranicznych artystów (Polskę reprezentowało dziewięciu artystów). Wśród jurorów znalazł się także pisarz Juliusz Kaden-Bandrowski. W komitecie organizacyjnym, którym kierował książę Włodzimierz Czetwertyński, był również Karol Szymanowski (1882–1937). Na drugi konkurs przyjechało do Warszawy 55 kandydatów z siedemnastu państw; Polskę reprezentowało 32 pianistów. Pierwszy konkurs trwał 8 dni, drugi przedłużono do 18 i obejmował dwa etapy: w pierwszym etapie należało wykonać jedną z dwóch sonat, balladę, scherzo, jeden polonez – fis-moll lub As-dur, nokturn, dwie etiudy i dwa mazurki; w drugim etapie obowiązywało wykonanie z orkiestrą dwu części koncertu e-moll lub f-moll. Zainteresowanie konkursem było tak wielkie, że sala Filharmonii pękała w przysłowiowych szwach. W dniu ogłoszenia wyników publiczność nie opuszczała Sali, czekając na werdykt aż do godziny pierwszej po północy. Uczestnikom konkursu przyznano 15 nagród i 10 dyplomów. 
Pierwszą nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej otrzymał przybyły z Paryża – Alexander Uninski (Francuz rosyjskiego pochodzenia); 
Drugą nagrodę Ministra Wyznań i Oświecenia Publicznego zdobył faworyt publiczności warszawskiej – ociemniały Węgier Imre Ungar. 
Trzecią nagrodę Prezydenta Warszawy otrzymał pianista polski – Bolesław Kon. 
Podczas konkursu otwarto w Muzeum Narodowym wystawę pamiątek związanych z Chopinem, dokumentujących jego polskość (w wielu encyklopediach zagranicznych pisało się o Chopinie jako wybitnym kompozytorze francuskim). Na wystawie znajdował się między innymi fortepian firmy Pleyela, który stał w ostatnim jego mieszkaniu paryskim przy Place Vendome 12. Po konkursie laureaci Uninski i Ungar dali specjalny koncert na tym zabytkowym instrumencie, transmitowany przez Polskie Radio. Większość krytyków i melomanów przedkładała grę Ungara nad Uninskiego. 

* * * 

Imre Ungar urodził się 23 stycznia 1909 roku w Budapeszcie. Wzrok utracił w dzieciństwie. Był uczniem budapeszteńskiego Instytutu Ociemniałych, szkoły założonej w latach trzydziestych dziewiętnastego wieku. Instytut zwracał dużą uwagę na wykształcenie muzyczne swoich wychowanków. Szybko też zorientowano się, że mały Imre posiada szczególne predyspozycje muzyczne: absolutny słuch i sprawność techniczną. Jego nauczycielami gry na fortepianie byli w budapeszteńskiej Akademii Muzycznej: prof. Izso Rozenfeld i prof. Istvan Toman. Gdy w roku 1931 Akademia Muzyczna im. Franciszka Liszta w Budapeszcie została poinformowana o drugim międzynarodowym konkursie im. Fryderyka Chopina, jaki ma się odbyć w Warszawie w 1932 roku, zaproponowano między innymi udział w konkursie Imre Ungarowi, który propozycję przyjął, szczególnie, że był wielkim entuzjastą muzyki Chopina. Zaraz po pierwszym występie w Warszawie Ungar pozyskał sobie opinię melomanów. Gdy w końcowym werdykcie jury konkursu przyznało mu drugą zamiast pierwszej nagrodę, przyjęto to z dużą dezaprobatą. W sprawozdaniach prasowych mówiono nawet o dwóch nagrodach pierwszych: dla Uninskiego i Ungara. 
Imre Ungar po powrocie do kraju dokończył studia i podjął pracę nauczycielską w Akademii. Równocześnie koncertował w kraju i za granicą. Przez okres drugiej wojny światowej przebywał na Węgrzech. Po wojnie uzyskał nominację na profesora klasy fortepianu w Budapeszteńskiej Akademii Muzycznej i na stanowisku tym pozostawał aż do śmierci w dniu 22 listopada 1972 roku. 
Ungar koncertował w wielu miastach Europy i obydwu Amerykach. W szczególny sposób upodobał sobie publiczność polską. Według kroniki Filharmonii Narodowej, na jej estradzie wystąpił: 14 maja 1948 roku, 26 maja 1949 roku, 14 kwietnia 1958 roku, 3 lutego 1959 roku oraz w roku 1964 w dniach 3 marca i 1 grudnia. 
Imre Ungar był wspaniałym interpretatorem muzyki Chopina. Chętnie też wykonywał utwory Franciszka Liszta i Beli Bartoka. Miniatury fortepianowe Bartoka ukazały się w wykonaniu Ungara w Polskich Nagraniach w końcu lat pięćdziesiątych. 
Pochodnia, maj 1999 
(Fragmenty) 

Profesor Imre Ungar pozdrawia Was 
Jan Silhan 

Afisze rozlepione na murach Krakowa oznajmiały, że 6 lutego bieżącego roku odbędzie się koncert słynnego niewidomego pianisty – Imre Ungara. Zelektryzowało to publiczność krakowską, pamiętającą doskonałego szopenistę węgierskiego. Minęło bowiem już całe ćwierćwiecze od Drugiego Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, który stał się startem Ungara do podboju świata. Nic dziwnego więc, że artysta nie tylko sercem jest związany z Polską, ale zawsze chętnie przybywa do naszego kraju, który jest ojczyzną Chopina – jego genialnego mistrza i kolebką jego własnej artystycznej kariery. 
I tym razem, jak zwykle, publiczność wypełniła salę koncertową po brzegi. Było oczywiście znaczne grono niewidomych i jeszcze większe esperantystów, Ungar bowiem jest wielbicielem nie tylko Chopina, ale i Zamenhofa. Pojawienie się na estradzie mistrza, prowadzonego przez żonę, spotkało się z gorącą owacją. Na twarzy artysty maluje się wzruszenie. Rozpoczyna się recital. Na wstępie Bach, dalej Mozart i Beethoven. Entuzjazm publiczności dochodzi do szczytu, gdy Ungar wykonuje utwory Chopina i utwory węgierskie: Bartoka oraz Kodalya. Sala z serdeczną sympatią odnosi się do delegacji krakowskiego oddziału PZN, która wręcza swemu znakomitemu koledze wiązankę kwiatów. Nazajutrz po lampce wina w klubie esperantystów, jedziemy z Ungarem do Szkoły Muzycznej Niewidomych Dzieci przy ulicy Józefińskiej. W świetlicy witają mistrza hucznymi oklaskami profesorowie muzyki, nauczyciele i pięćdziesięcioro dzieci. 
Chwila napięcia... profesor Akademii Muzycznej w Budapeszcie, Kawaler Orderu Kossutha – najwyższego węgierskiego odznaczenia – Imre Ungar mówi: 
– Rad jestem serdecznie, że znalazłem się w Waszej szkole, która mnie bardzo żywo interesuje. Nie wygłaszam żadnej mowy, tylko pozdrawiam Was gorąco, czując się wśród Was, jak wśród swoich. Będę Wam wdzięczny, jeśli zechcecie zapoznać mnie z wynikami Waszej nauki. 
– Na pierwszy ogień idzie Antoś Omiatacz. Przezwycięża tremę i wykonuje kilka utworów klasycznych. Ungar przysłuchuje się uważnie, zadaje naszemu szóstoklasiście szereg pytań i poleca mu odegrać w różnych tonacjach wybrane przez siebie utwory. Antoś wywiązuje się z zadania bardzo dobrze, tak jak i jego kolega z tej samej klasy – Mieczysław Kosz. Jesteśmy dumni z naszych chłopców. Po chwili, ze słowami: muszę wypróbować ten fortepian – Ungar siada i uderza kilka taktów z wykonanych przed chwilą przez chłopców utworów. Jakże inaczej brzmią te same dźwięki. Ale jednak Ungarowi nie o to chodziło. – Nie – mówi – na tym fortepianie nie można oddać subtelnej treści odegranych utworów. 
Następuje popis szkolnego kwartetu smyczkowego – gra on sarabandę i rondo Boccheriniego. Oceniamy ten zespół pozytywnie. Profesor Ungar pyta, ile czasu przeznacza się uczniom na ćwiczenie. Gdy w odpowiedzi usłyszał, że trzy kwadranse do półtorej godziny, był zdumiony. Sypią się z naszej strony komentarze i tłumaczenia. 
– A ile należałoby ćwiczyć? – zapytujemy. 
– W klasach trzeciej i czwartej co najmniej po dwie godziny, w klasach wyższych zaś minimum cztery. 
Potwierdza to wielką słuszność postulatów, o których realizację od dawna walczymy. Należy rozwiązać tragiczny problem lokalowy krakowskiej szkoły. Osiąga się w niej co prawda dobre wyniki, lecz niewspółmierne do ogromnego nakładu trudu profesorów. Profesor Imre Ungar stwierdził, że szkoła stoi na wysokim poziomie, jednak zwrócił uwagę na braki. Gość nasz skrytykował słaby poziom znajomości nut brajlowskich i naukę muzyki z pamięci, stwierdził przy tym, że sam posługuje się stale nutami brajlowskimi. 
Na zakończenie zebrani wysłuchali po mistrzowsku wykonanego przez Ungara poloneza Chopina i, na prośbę dzieci, zagrał cykl utworów Kodalya pod tytułem „Dla dzieci”. Na koniec mistrz podziękował za serdeczne przyjęcie i życząc szkole dalszego, pomyślnego rozwoju, oświadczył, że obecnie pozostanie z nią w stałym kontakcie. Wzruszony był szczerze, gdy Antoś Omiatacz wręczył mu kwiaty i pożegnał go krótkim przemówieniem w języku esperanckim, którym mistrz posługiwał się w czasie swej dwugodzinnej wizyty w szkole. 
Po południu wraz z państwem Ungarami wyjechaliśmy do Warszawy, mając sposobność omówienia wielu wspólnie interesujących nas spraw. Profesor Ungar wypytywał szczegółowo o życie polskich niewidomych i prosił o przekazanie wszystkim jak najserdeczniejszych pozdrowień. 
Pochodnia, marzec 1958 

Profesor i uczeń 
Jadwiga Stańczak 

Piąty Międzynarodowy Konkurs im. Chopina dobiegał końca. Codziennie nie tylko ludzie zgromadzeni w pięknej sali Filharmonii Narodowej w Warszawie, ale setki, tysiące ludzi przy radioodbiornikach słuchało urzekającej muzyki, płynącej spod palców pianistów ze wszystkich stron świata... 
W takim właśnie gorącym, przepojonym do głębi chopinowską muzyką, pełnym napięcia dniu, 15 marca w Warszawie Zarząd Główny naszego Związku podejmował miłych gości– profesora Imre Ungara– niewidomego pianistę, członka jury Konkursu, jego żonę, Edwina Kowalika oraz profesor Marię Wiłkomirską, która go do Konkursu przygotowała. W spotkaniu udział wzięli ponadto: dyrektor Wydziału Inwalidów Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej – Zygmunt Lancmański, prezes Polskiego Związku Głuchoniemych – obywatel Siła-Nowicki, przedstawiciel dyrekcji Filharmonii Narodowej – obywatel Gozdawa-Baut, przedstawiciele Polskiego Radia i „Życia Warszawy”, obywatel Heininger z „Życia Inwalidów” oraz niewidomi muzycy – profesor Antoni Starczewski z Krakowa, profesor Henryk Mikołajczak z Bydgoszczy, Marian Molenda z Warszawy, Zbigniew Bartochowski z Łodzi, niewidomi intelektualiści – profesor Włodzimierz Dolański i inni oraz działacze związkowi. 
Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych – major Leon Wrzosek serdecznie powitał gości. Powiedział on: „Od najdawniejszych czasów muzyka była sztuką, która łączyła i bratała narody. Od najdawniejszych czasów też niewidomi z pełną głębią i wrażliwością sztukę tę uprawiali. Dziś gościmy wielkiego, niewidomego muzyka węgierskiego – profesora Imre Ungara i naszego młodego kolegę – Edwina Kowalika. Od pierwszej chwili spotkania atmosfera była ciepła i serdeczna. Przy ustawionych w podkowę stołach toczyły się swobodne i ożywione rozmowy, na twarzach zakwitły uśmiechy, a wznoszone toasty i krótkie przemówienia nie miały w sobie ani cienia sztywnej oficjalności. Przeplatały je piękne pieśni, śpiewane przez kolegów Ryszarda Gruszczyńskiego i Zinę Sarnowską. Członek prezydium ZG PZN – Stanisław Żemis powiedział: 
– Kowalik grał z właściwą sobie bezpośredniością i chyba czuł i wiedział, że my wszyscy przeżywaliśmy i będziemy przeżywać to razem z nim. – Słowa te potwierdzili gorącymi owacjami koledzy Edwina Kowalika. – Cała Łódź była z tobą – powiedział Zbigniew Bartochowski, ściskając się z Edwinem. Kolega Mieczysław Klęczek opowiedział, jak śląscy niewidomi z napięciem słuchali gry Kowalika, a Marian Molenda gratulował serdecznie w imieniu niewidomych muzyków stolicy. 
Edwin Kowalik był wzruszony. Spotkanie z profesorem Imre Ungarem w gronie niewidomych przyjaciół było zapewne jednym z pięknych i emocjonujących momentów wielkich dni, jakie właśnie przeżywał. Powiedział więc po prostu: –Muszę się przyznać, że na Konkurs przybyłem ze strachem. Jednak szybko przezwyciężyłem obawę rywalizacji. Pomiędzy uczestnikami Konkursu atmosfera jest serdeczna i naprawdę koleżeńska. Jedni cieszą się i przeżywają sukcesy innych, a martwią się ich niepowodzeniami. Pragnę tu serdecznie podziękować pani profesor Wiłkomirskiej, gdyż nie tylko fakt, że jestem niewidomy, wymagał od niej wielkiego nakładu pracy, ale i mój trudny charakter wymaga wielkiej cierpliwości. – Cierpliwość jest ważnym czynnikiem pracy muzyka – odpowiedziała profesor Wiłkomirska – dowodem tego są efekty pracy Edwina Kowalika. Gdy zebrani rzęsistymi oklaskami nagrodzili występ kolegi Gruszczyńskiego, głos zabrał przedstawiciel dyrekcji Filharmonii Narodowej – obywatel Gozdawa-Baut. 
– Często współpracujemy na naszym terenie z kolegą Gruszczyńskim i podziwiamy, ile radości życia, ile pogody może wnieść do naszej pracy niewidomy. – Skupiona cisza zapanowała w sali, gdy głos zabrał profesor Imre Ungar. Bardzo spokojny głos Ungara wzbudza w słuchaczach głęboką sympatię. Profesor mówi w swym rodzinnym języku, a tłumacz podaje tekst jego przemówienia. 
– Przede wszystkim pragnę podziękować Wam za serdeczne przyjęcie. Dobrze się czuję wśród Was, towarzyszy doli. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które mi zadano. Uważam, że obecny Piąty Konkurs Chopinowski stoi na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie wysoki jest poziom pianistów polskich. Ogromnie cieszy mnie fakt, że w Konkursie uczestniczy Edwin Kowalik i wyrażam podziękowanie profesor Marii Wiłkomirskiej za jego przygotowanie. Jestem bojownikiem sprawy niewidomych – mówił profesor Ungar – członkiem Węgierskiego Związku Niewidomych. Moim zdaniem sytuacja niewidomych w naszych krajach będzie ulegała stałej poprawie. Mam zamiar przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych, które będą miały na celu poprawę sytuacji niewidomych w naszych krajach. Wznoszę toast za pomyślność polskich i węgierskich niewidomych. 
Edwin Kowalik słucha w głębokim skupieniu słów profesora Ungara. Spotkali się na drodze życia jak dwaj podróżni, z tą tylko różnicą, że Edwin dopiero w tę drogę wyrusza, a tamten ma duży jej szmat za sobą. 
Słowa wypowiedziane są w obcym języku, a przecież tak bliskie. Mówią one o tym, że w krajach rodzącego się socjalizmu sprawy sztuki są nierozerwalnie związane ze szczęściem prostego człowieka. 
Pochodnia, kwiecień 1955 

