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(Rozsnyay Judit) 

Több mint 10 éve kísérhetjük figyelemmel az ifjú zongorista, Váradi László fejlődését. Alig 12 éves kisfiúként a Zeneakadémia Különleges 
Tehetségek osztályába járt, és már akkor ígéretes tehetségként tűnt fel. Most 23 éves, 2019-ben védi meg diplomáját a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Mesterképző Szakán, és egyre-másra hallhatunk róla különböző versenyek díjazottjaként itthon és külföldön 
egyaránt. A Liszt Ferenc Társaság koncertjein is több alkalommal szerepelt. 

R.J.: Kedves László ! A találkozásnak az az apropója, hogy a Los Angeles-i Nemzetközi Liszt Versenyen te is sikert arattál. Ugyanakkor – 
elsősorban a facebookon – nyomon követhettük őszi külföldi fellépéseidet is. Szeretném, ha ezekről a koncertekről, külföldi 
tapasztalatokról mesélnél. 

V.L.: Októberben két hetet töltöttem Vietnamban, Ho Shi Minh városban és Nha Trang-ban. Magyar Hét volt, amelyet három évente 
rendeznek, ennek keretében két szóló koncertet is adtam. 

R.J.: Hogy fogadták az európai zenét Vietnamban? 

V.L.: Nagy volt az érdeklődés, sok fiatal volt a koncerteken, és az volt a benyomásom, hogy érdeklődésük őszinte, nyitottak az európai 
kultúrára, mindent meg akarnak ismerni erről a világról, a zenekultúránkról is. 

R.J: Ahogy értesültem, Vietnamon kívül még más országban is felléptél. 

V.L.: Marokkóban, Rabatban jártam, egy meghívásos zongoraversenyen, amely három fordulós volt. Itt nem kaptam díjat, ellenben szóló 
koncertet adtam: Beethoven és Liszt műveit (Obermann völgye, Schubert dal-átiratok) játszottam.  

R.J: És most Los Angeles. Az előzményről már tudósítottunk júliusi lapszámunkban: utazási ösztöndíjat nyertél a Nemzetközi Liszt 
versenyre. Így tehát részt vehettél az idei versenyen. Milyen volt a verseny? 

V.L.: November 17-18-án volt a Los Angeles-i Nemzetközi Liszt Zongora- és Énekverseny, a részvételre, illetve az utazásra az idén 
tavasszal nyertem ösztöndíjat a Zeneakadémia Baráti Köre Egyesület és a Los Angeles Nemzetközi Liszt Verseny által meghirdetetett 
pályázaton. [ld. lapunk 32. számát]. Ezen a versenyen az Amerikai Liszt Szövetség Nagydíjával díjaztak, emellett lehetőséget kaptam egy 
budapesti és egy amerikai önálló koncertfellépésre Ohio államban, Toledóban. 

A versenyen különböző korosztályokban vettek részt a zongoristák, igen nagy létszámban. Persze rajtam kívül három másik magyar 
zongorista (Hodozsó György, Vajda Marcell és Gerebics Sándor) is részt vett a versenyen, és közülük az első kettő kapott is különdíjat, 
elismerő oklevelet. 

Nagy élmény volt az ottlét, különösen hálás szívvel gondolok Neszlényi Juditra, aki nem csak a szállásadóm volt, hanem hosszú 
beszélgetések alkalmával megismerhettem küzdelmes életét, és csodálattal tekintek munkásságára. 

R.J.: A Liszt Társaságban természetesen mindig Liszt-művekkel örvendeztetsz meg bennünket. Mely zeneszerzők műveit kedveled, játszod 
még szívesen? 

V.L.: Elsősorban a XIX. század romantikusait szeretem: Schubertet, Csajkovszkijt, Rahmanyinovot – és általában az orosz komponistákat. 
A XX. századból kiemelkedő kedvencem Sztravinszkij, a magyar zeneszerzők művei közül pedig Ligeti és Kurtág György, akiknek a  
műveit kiváltképpen kedvelem. 

R.J: Mesélnél arról, hogy van-e példaképed, és ha igen, akkor ki ? 

V.L: Igen, van, és méghozzá a családunk 
egyik tagja, aki igen nevezetes művész volt: 
Rácz Aladár. Tágabb családunkban jó 
néhány muzsikus van, mint a cigány 
családok legtöbbjében. Némelyek tanult 
zenészek lettek, sőt a Konzervatóriumot, 
vagy a Zeneakadémiát is elvégezték, van a 
családomban jazz-zenész is. De az igazi 
példakép Rácz Aladár, aki a dédapám 
testvére volt, és mondhatni világhírre tett 
szert a klasszikus zene cimbalmon való 
megszólaltatásával. Ezáltal számos világhírű 
zeneszerzőt ihletett meg, hogy számára 
zeneműveket komponáljanak. Az ő 
munkássága az, amely számomra példaképül 
szolgál. 

R.J.: Kedves Laci ! Köszönöm, hogy eljöttél, 
és beszélgethettünk rólad, élményeidről 
annak ellenére, hogy tapasztalataim szerint 
igen szerény és szűkszavú fiatalember vagy. 
Kívánok sok sikert a jövőre nézve és további 
sok eredményes koncertet! 

Váradi László 
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(Judit Rozsnyay) 

We have been able to follow the development of the young pianist László Váradi for more than 10 years now. He was barely a 12-year-
old little boy attending the Music Academy's Special Talent Class when he already stood out as a promising talent. Now he is 23 years old, 
and is to defend his thesis in the Master's Degree Programme at the Liszt Ferenc University of Musical Arts in 2019, and every now and 
then we can hear news about him receiving awards and certificates at various competitions both in Hungary and abroad. He has also 
appeared several times in concerts organized by the Liszt Ferenc Society. 

J.R.: Dear László, the apropos of our meeting is that you were one of the awarded musicians at the Los Angeles International Liszt 

Competition this year. At the same time, we have been able - especially on Facebook - to follow your autumn performances all over the 

world as well. I would like to hear from you about these concerts and experiences abroad. 

L.V.: I spent two weeks in Vietnam in October, in Ho Shi Minh City and in Nha Trang. It was in the framework of a Hungarian Week, 

which is organized every three years, and I gave two solo recitals there. 

J.R.: How was European music received in Vietnam? 

L.V.: There was a lot of interest, there were many young people at the concerts, and I had the impression that their interest was genuine.  

They are open to European culture, and they would like to know everything about this world, including our musical culture. 

J.R.: As far as I know, there was another country as well – in addition to Vietnam – where you appeared in the autumn. 

L.V.: Yes, it was in Rabat, Morocco, where I participated at an invitation-only piano contest in three rounds. I was not awarded any prize 

there, but I gave a solo recital: playing compositions by Beethoven and Liszt (Vallée d'Obermann, Schubert song transcriptions). 

J.R.: And now about Los Angeles. We already reported about the prelude in our July issue: you had won a travel scholarship to the 

International Liszt Competition, so you could participate in this year's contest. What was the competition like? 

L.V.: The Los Angeles International Liszt Piano and Singing Competition was held on November 17 th-18th, and I had won a scholarship 

jointly provided by the Music Academy Circle of Friends Association and the Los Angeles International Liszt Competition, which covered 

the costs of travel and participation. [See our issue No. 32.]. Eventually I was awarded the Grand Prix of the American Liszt Society in this 

competition, and also an opportunity to give two solo recitals: one in Budapest, and one in the United States, in Toledo, Ohio. 

There were a great number of pianists taking part in the competition in different age groups – among them, of course, three other 

Hungarian pianists (György Hodozsó, Marcell Vajda and Sándor Gerebics), and the first two of them also received a special award and a 

certificate of recognition. 

It was a great experience to be there, and I think of Judit Neszlényi with a particularly grateful heart: she was not only my host, but 

during our long conversations I could get to know her struggling life and I look at her work with admiration. 

J.R.: Of course, you always give us pleasure playing Liszt's works at the Liszt Society. Who are your other favourite composers, whose 

works give you the most pleasure to play? 

L.V.: First of all I love the romantic composers of the 19th century: Schubert, Tchaikovsky, Rachmaninoff - and Russian composers in 

general. My greatest favourite from the 20th century is Stravinsky, and from the Hungarian composers György Ligeti and György Kurtág, 

whose works I have a special liking for. 

J.R.: Would you tell me if you have a paragon or a foregoer, and if so, who? 

L.V.: Yes, I have one, and he is even one of our family members, who was a very famous musician: Aladár Rácz. There are a lot of 

musicians in our wider family, as is common in most Gypsy families. Some have become trained performers, and even graduated from the 

Conservatory or the Music Academy, there is also a jazz musician in my family. But the real example and paragon for me is Aladár Rácz, 

who was the brother of my great-grandfather, and we can say that he became world-famous by playing classical music on the cimbalom – 

which then also inspired many world-famous composers to write musical works specifically for him. His life and work are an ideal for me. 

J.R.: Dear Laci, thank you for coming to us, and for the opportunity of talking about you and your experiences, even though, as I have 

experienced, you are a very modest and reticent young man. I wish you much success for the future and many more successful concerts! 


