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(A Liszt Ferenc Társaság archívumának felhasználásával összeállította Rozsnyay Judit)  

 

Az előzőekben röviden ismertettük már a Cziffra Alapítvány és a Liszt Társaság kapcsolatát, néhány birtokunkban lévő 

dokumentummal mindezt alá is támasztjuk. Az 1970-es évektől kezdődően egyre sűrűbben látogatott Magyarországra a 

művész, amellett, hogy szinte a világ minden táján fellépett, és egy-egy kedves üdvözlettel gondolt a Liszt Társaságra, Forrai 

Miklósra.  

A Franciaországban alapított Cziffra-Alapítványnak magyarországi kapcsolatai egyre intenzívebbé váltak; magyar 

képviselete is volt, amelyet Némethné Kemenes Mária működtetett. Cziffra Györgynek a Liszt Ferenc Társasághoz fűződő 

felajánlotta a Liszt Ferenc Társaságnak, Liszt Ferenc emlékének ápolására. 
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Az Alapító okirat (1982. szeptember 20.) értelmében az alapítványra ruházott pénz felhasználásáról úgy rendelkezett, hogy: 

– az összeget az Országos Takarékpénztár kezeli; 

– a Társaság elnöksége – az alaptőke érintetlenül hagyása mellett – a kamatokat a magyar zenei életben, valamint Liszttel 

kapcsolatos kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok jutalmazására használja fel; 

– az Elnökség határozza meg a jutalmazásra kiválasztott zenei eseményeket, témaköröket, a jutalmazandó személyek 

korhatárát, a bíráló bizottság tagjait, az elbírálási időszakot és az ösztöndíjak kiosztásának időpontját. 

1983. március 27-én, a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében az Erkel Színházban fellépő művész Bach, Schubert, Chopin, 

Liszt és Saint-Saëns műveit adta elő. Ekkor került sor az első díj-átadásra is: a díjat Jandó Jenő fiatal zongoraművész vehette 

át Cziffra Györgytől. 

 

A képen Forrai Miklós, Kiss Kálmán, Cziffra György 

György Cziffra offers the whole income of his concert on 27th March 1982 

to the Liszt Society, to be used for the preservation of Liszt’s memory. 

On the picture: Miklós Forrai, Kálmán Kiss, György Cziffra 



- 4 - 

 

Liszt magyar szemmel – XLIV. szám – 2021. augusztus   ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 44 – August 2021 

1984 decemberében magyarországi körúton hallhatta a lelkes közönség a művészt és a pártfogásába vett ifjú 

zeneművészeket. December 14-től 21-ig Pécs, Zalaegerszeg, Sopron, Szentendre és végül Budapest adott helyszínt a 

hangversenyeknek, amelyeken közreműködött a Pécsi Szimfonikusok és a MÁV Szimfonikusok, továbbá Anne-Laurence 

Savin (hárfa), Jean Ferrandis (fuvola), Iván Ildikó (ének), Szecsődy Ferenc (hegedű). A hangversenysorozat szereplői – 

Cziffra György szándékának megfelelően – az Alapítvány által támogatott fiatal művészek voltak, természetesen nemcsak 

magyar, hanem francia színekben is.  

A következő kitüntetett, akinek a Liszt Társaság elnöksége 1986. április 20-án az ösztöndíjat odaítélte, dr. Legány Dezső 
zenetudós volt. Ismét Cziffra György nyújtotta át a díjat a Pesti Vigadóban.  

Még két alkalommal került sor az Alapítvány ösztöndíjának átadására: 

1988. márciusában Elekes Zsuzsa fiatal orgonaművész,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

majd 1990. október 22-én Husek Rezső zongoraművész, zeneiskola igazgató  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vehette át a díjat a Liszt Ferenc Társaság elnökségétől. 

Ezzel Cziffra György Alapítványa sajnos – a dokumentumok tanúsága szerint – befejezte küldetését. 

A művész 1994 januárjában távozott az élők sorából. Korai halálát siettette az a közismert tény is, hogy igen tehetséges és 

ígéretes fiát, ifjabb Cziffra György karmestert 1981-ben egy sajnálatos baleset következtében elvesztette. A veszteség 

természetesen nagyon megviselte, egyre ritkábban látogatott Magyarországra, lassan vissza is vonult a szereplésektől. 

2021-ben a magyar zenésztársadalom a művész születésének 100. évfordulóját ünnepi megemlékezések sorával ünnepli; a 

Liszt Ferenc Társaság ezzel a kis visszatekintéssel tiszteleg. Reméljük, hogy a híres zongoraművész emléke még sokáig él 

majd, köszönhetően a számtalan film- és koncertfelvételnek, hanglemeznek, amely fennmaradt és tanulságul, mintául 

szolgálhat a jövő zongorista nemzedéknek is – épp úgy, mint Cziffra György nagyvonalúsága, amellyel ifjabb pályatársait és 

az értékes művészet közkinccsé tételét segítette.  
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GYÖRGY CZIFFRA AND THE LISZT FERENC SOCIETY, PART II 

(Compiled by Judit Rozsnyay, using the archives of the Liszt Ferenc Society) 

 

In a previous article we have already briefly described the relationship between the Cziffra Foundation and the Liszt 

Society; and now we also support it with a couple of documents that we have in our possession. From the 1970’s on, the 

musician visited Hungary more and more frequently, and he also demonstrated his feelings towards the Liszt Society and 

Miklós Forrai by regularly sending kind greetings from the venues of his performances all over the world.  

The Hungarian connections of the Cziffra Foundation, which had been established in France, were becoming more and 

more intensive in those years; they even had a representative office in Hungary, managed by Mária Némethné Kemenes. 

György Cziffra's particularly close ties with the Liszt Ferenc Society are demonstrated by the fact that he donated to the 

Liszt Ferenc Society the revenue of 101,000 HUF from his concert in the Pesti Vigadó on March 27th 1982, to be used for the 

preservation of Ferenc Liszt’s memory. According to the Deed of Foundation (dated September 20th 1982), the amount 

transferred shall be used as follows: 

- the capital shall be deposited at the OTP National Savings Bank of Hungary; 

- the Board of the Society, while leaving the capital intact, shall use the interest to reward young musicians for outstanding 

achievements in Hungarian musical life and achievements in connection with Liszt; 

- the Board shall determine the musical events and topics to be considered for the awards, as well as the age limit of the 

persons to be rewarded, the members of the jury, the period of assessment, and the date when the prize shall be awarded. 
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On March 27th 1983, Cziffra gave a concert in the Erkel Theatre, within the framework of the Budapest Spring Festival, 

performing compositions by Bach, Schubert, Chopin, Liszt and Saint-Saëns. The first award-giving ceremony was also held 

on that occasion, at which the young pianist Jenő Jandó received the award from György Cziffra.

In December 1984, Cziffra and the young musicians he had taken under his wing toured Hungary and gave concerts to 

enthusiastic audiences. From the 14th to 21st December, these concerts took place in Pécs, Zalaegerszeg, Sopron, Szentendre 

and finally in Budapest, also featuring the Pécs Symphony Orchestra and the MÁV Symphony Orchestra, as well as Anne-
Laurence Savin (harp), Jean Ferrandis (flute), Ildikó Iván (voice) and Ferenc Szecsődy (violin). In accordance with György 

Cziffra's wishes, the concert series featured young musicians supported by the Foundation, naturally not only from 

Hungary, but also from France.  

The next recipient of the prize, awarded by the Liszt Society's Board on April 20th 1986, was the musicologist Dr. Dezső 
Legány. Once again, György Cziffra presented the award in the Pesti Vigadó.  

The Foundation's prize was awarded on two further occasions: the two recipients were the young organist Zsuzsa Elekes in 

March 1988, and the pianist and music school director Rezső Husek on October 22nd 1990. They received their respective 

awards from the Liszt Ferenc Society's Board of Directors. 

Unfortunately, according to the documents, the mission of the György Cziffra Foundation came to an end with those 

awards. 

György Cziffra passed away in January 1994. His untimely death was hastened by the well-known fact that in 1981 he had 

lost his very talented and promising son, the conductor György Cziffra Jr., in an unfortunate accident. Naturally, the loss 

took its toll on the pianist, and he visited Hungary less and less frequently, slowly withdrawing from public appearances as 

well. 

In 2021, the Hungarian musical community is celebrating the 100th anniversary of Cziffra’s birth with a series of festive 

commemorations; the Liszt Ferenc Society pays tribute to him with this small retrospective overview. We hope that the 

memory of the famous pianist will live on for a long time to come, thanks to the countless film and concert recordings and 

discs that have survived and can serve as lessons and models for future generations of pianists – just like György Cziffra's 

generosity in helping his younger colleagues and in making his precious art common property.  
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(Soós Erzsébet Zsuzsánna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csoport résztvevői között Szőnyi Erzsébet, Forrai Miklós, Lukin László tanárok és egy rövidebb időt velünk töltve, ifj. 
Bartók Béla is megjelent. Huszonévesen különösen csodáltam a "hírességek" közelségét és közvetlenségét. 

Utunk első állomásán, Párizsban, a Liszt-emléktábla avatásán megjelent Blandine Ollivier de Prévaux, Liszt dédunokája, 
majd további buszozással megérkeztünk Senlisba. Itt egy nagy teremben fogadta Cziffra György a "liszteseket". A zongora 
tetején lévő előre elkészített reklámszatyrokra mutatva kínálta, mindenki vegyen el egyet-egyet, ez az ő ajándéka. 

Útitársaim idősebbek lévén, hátrahúzódtam és vártam. Nem maradt a meglepetésből nekem. Zulejka [Soleilka] (Cziffra 
György felesége) ezt valószínűleg észrevette, és odajött hozzám. Áthívott a szomszédos magánlakosztályukba, ahol egy kisfiú 
futkározott és mindenféle jelzéseket adott, hogy én is másszak be a zongora alá. (Jóval később – amikor itthon elolvastam 
Cziffra György Ágyúk és virágok című önéletrajzi regényét – tudtam meg, hogy Zulejka egyiptomi származású. Nem tűnt fel 
idegen akcentus, vagy nem vettem észre). 

Mikor visszatértem a társasághoz, láttam, hogy vendéglátónk Forrai tanár úrral beszélget. Még tisztes távolból is érződött a 
meghitt, közvetlen hang kettőjük között. Később odamentem Cziffrához aláírást kérni, ekkor mondta felénk fordulva, hogy 
olyan beteg, alig tudott életet lehelni magába, csak a mi kedvünkért kelt fel. Bocsássuk meg, de csak egyetlen Liszt 
rapszódiát fog játszani. A végén mégis eljátszott egy Chopin-művet is, ami alatt egyik holtfáradt útitársunk, Virány Gábor 
elaludt (és horkolt!). Sejthettem volna, hogy Cziffra művész úr nincs jól, hiszen sápadt volt, és furcsa módon szinte 
kapaszkodott a zongora hajlatába. 

A koncert a Saint Frambourg kápolnában valósult meg. Cziffra saját ösztöndíjasa, Nagy Péter is jelen volt. Valaki azt 
suttogta, hogy az első sorban ülő gyönyörű hölgy nem más, mint Jacques Chiracnak, Párizs akkori főpolgármesterének a 
felesége, aki rajongója Cziffra György zongorajátékának. Nekünk félkörben a zongoránál, a színpadon készítettek székeket. 

Néhány szóval maga a művész vezette be a koncerten hallható műveket, köszöntötte a Liszt Ferenc Társaság megjelent 
tagjait, majd leült a zongorához. Hosszú ideig fel tudtam idézni magamban azt a feledhetetlen Liszt-interpretálást és annak a 
zongorának a varázslatos hangját, amit öt lépés távolságból hallhattam. 

Később megkaptam a Liszt-rapszódiák teljes sorozatát hanglemezen Cziffra György előadásában, és egy idő után feledésbe 
merült, melyiket is játszotta a művész ott, akkor, a Liszt Ferenc Társaság látogatása tiszteletére. 
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Cziffra György és felesége, Soleilka / György Cziffra and his wife Soleilka 
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MY ENCOUNTER WITH THE PIANIST GYÖRGY CZIFFRA 

(Zsuzsánna Erzsébet Soós) 

 

I am proud to this day that Miklós Forrai – then secretary general 

of the Liszt Ferenc Society – invited me, and I could become a 

member of the Society already as a student. For many years, I 

would participate in the series of trips named "In the footsteps of 

Liszt" with enthusiastic and extremely knowledgeable Liszt fans. 

The trip to Paris and Senlis was announced when I was only just 

a student teacher. The pinnacle of that trip was meeting the 

pianist György Cziffra and gaining an insight into the “sanctuary” 

of the Cziffra Foundation. 

Among the participants were Erzsébet Szőnyi and Miklós Forrai 

(professors of the Music Academy), the music teacher László 

Lukin, and even Béla Bartók Jr. turned up and spent a short spell 

with us. In my twenties, I particularly admired the closeness and 

informality of the "celebrities". 

The first event on our journey was the unveiling of the Liszt 

memorial plaque in Paris, attended by Blandine Ollivier de 

Prévaux, Liszt's great-granddaughter; and then, after a short 

further journey by bus, we arrived at Senlis. Here, the "Lisztians" 

were welcomed by György Cziffra in a large hall. Pointing to the 

pre-made advertising bags on the top of the piano, he offered 

each of us to take one as his gift. As my fellow travellers were my 

seniors, I stood back and waited. In the end there was nothing 

left for me from the gift packages. Zulejka [Soleilka] (György 

Cziffra's wife) probably noticed this and came over to me. She 

invited me into their private suite next door, where a little boy was running around giving me all sorts of signals to join him 

crawling under the piano. (I learned long afterwards – when, already back at home, I read György Cziffra's 

autobiographical novel Guns and Flowers – that Zulejka was of Egyptian origin. There was no foreign accent in her speech, 

though, at least I didn't notice one). 

When I returned to the group, I saw our host talking to Professor Forrai. Even from a fair distance, I could sense the 

intimate and informal tone between the two of them. Later, I went to Cziffra to ask for his autograph, and then he turned 

to us and said he was so ill that he could hardly breathe, and he had only got out of bed because of us. He added that we 

should forgive him, but he would only play one Liszt rhapsody. In the end, he even played a Chopin piece, too, during 

which one of our dead-tired companions, Gábor Virány, fell asleep (and snored!). I could have guessed that Mr Cziffra was 

not well, as he was pale and in a strange manner almost clung to the bend of the piano. 

The concert took place in the Saint Frambourg chapel. Péter Nagy, Cziffra's own scholarship grantee, was also present. 

Someone whispered that the beautiful lady in the front row was the wife of Jacques Chirac – then Mayor of Paris – who 

was an ardent fan of György Cziffra's piano playing.  

We were seated on chairs positioned in a semi-circle by the piano, up on the podium. With a few words, the pianist himself 

introduced the compositions he was going to play at the concert, greeted the members of the Liszt Ferenc Society who were 

present, and then sat down at the piano. For a long time, I could recall that unforgettable Liszt interpretation and the 

magical sound of the piano that I could enjoy from only five steps away. 

Later I received a recording of the complete series of Liszt’s Rhapsodies performed by György Cziffra, and after a while I 

forgot which was the one the musician had played to us there and then, in honour of the Liszt Ferenc Society’s visit. 
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A LOS ANGELES-I NEMZETKÖZI LISZT VERSENY 30. ÉVFORDULÓJÁRA 

(Polgár Éva) 

 

A Los Angeles-i Nemzetközi Liszt Verseny 2020-ban ünnepelte fennállásának harmincadik évfordulóját. Alapítói Neszlényi 

Judith zongoraművész, zeneszerző, és zenepedagógus, valamint Geraldine Keeling Liszt-kutató, zenepedagógus. Előmozdítva 

a liszti hagyományok ápolását, valamint a tehetséggondozást az Egyesült Államokban, a verseny öt zongora és két ének 

kategóriára tagozódik. Alsó korhatár nincs, így már 12 éves kor alatt is lehet nevezni. A felső korhatár 35 év. Ez biztosítja, 

hogy a verseny motivációként szolgáljon a fiatalabb generációk számára, az egyetemi korosztály pedig fontos szakmai 

lehetőségekhez juthasson a díjak által. A „Budapest Concert” kategória első díjazottja nemzetközi hangversenyturnén vesz 

részt, mely érinti a washingtoni Magyar Nagykövetséget, a londoni Magyar Kulturális Intézetet és a budapesti Liszt Ferenc 

Emlékmúzeumot. A „New York Concert” kategória győztese Magyarország New York-i Főkonzulátusának dísztermében 

mutatkozhat be az amerikai közönségnek. A verseny repertoárja és a díjazottak hangversenyei kizárólag Liszt Ferenc 

kompozícióira és zongoraátirataira összpontosítanak. A további díjazottak is értékes concert-, CD-, könyv- és 

pénzjutalmakban részesülnek felkészülésük elismeréseként és tanulmányaik, valamint zenei ismereteik elősegítéseként.  

A korábbi évek fővédnökei Dr. Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke; Dr. Vigh Andrea, a budapesi Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem rektora és Dr. Batta András, a Zeneakadémia Baráti Köre Egyesület elnöke voltak. Szintén 

Magyarországról a nemzetközi zsűri munkáját az évek során Dráfi Kálmán, Eckhardt Mária, György Ádám, Jandó Jenő, 

Meláth Andrea, Mocsári Károly, Polgár Éva, Szabó Orsolya és Tóth Péter segítették. Eddigi magyar díjazottak Borbély 

László, Gonda Katalin, Hodozsó György, Mali Emese, Polgár Éva, Tóth Péter és Váradi László. 

A Los Angeles-i Nemzetközi Liszt Verseny 2021. április 1-21. között tizenhatodik alkalommal került megrendzésre Dr. 

Katherine Hickey és Dr. Polgár Éva társigazgatók szervezésében. Mindketten egyetemi professzorok, ezen túlmenően az 

Amerikai Liszt Társaság Dél-kaliforniai tagozatának elnökségi tagjai. Az idei év versenyének fővédnöke a Magyar Művészeti 

Akadémia elnöke, Vashegyi György volt, a Zeneakadémiáról résztvevő zsűritagok pedig Dr. Szabó Orsolya és Dr. Dráfi 

Kálmán egyetemi docensek. 

A járványhelyzetre való tekintettel a rendezvény online zajlott le, vagyis a két országot és hat nemzetiséget képviselő 

tizennégy tagú versenybizottság videófelvételeket értékelt ki, és pontszámok szerint állapította meg a helyezések sorrendjét. 

Az elbírálás három héten keresztül zajlott, mivel 167 versenyző 10 országból 10 kategóriában 187 versenyvideót küldött be, 

aminek megtekintése önmagában rendkívül időigényes volt. Ehhez társult a bírálók írásbeli kiértékelése, melyet minden 

résztvevő kézhez kapott a versenyt követően. 

A Budapest Concert zongora kategória nyertese Christopher Richardson, Jeffrey Kahane növendéke a University of Southern 

California Thornton School of Music-ban, aki amint a járványadta körülmények lehetővé teszik, nemzetközi turnén vesz 

részt, érintve a washingtoni Magyar Nagykövetséget, a londoni Magyar Kulturális Intézetet és a budapesti Liszt Ferenc 

Emlékmúzeumot.  

A New York Concert énekkategória győztese Tatai Nóra, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolájának 

hallgatója, akit Dr. Szabó Ferenc kísért zongorán a videófelvétel során. Nóra Magyarország New York-i Főkonzulátusán fog 

debütálni egy arra alkalmas időpotban az Amerikai Egyesült Államokban.  

A Concerto kategória első helyezettje Pellet Sebestyén, Kemenes András és Némethy Attila növendéke a budapesti Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.  

Az Amerikai Liszt Társaság osztott Különdíját Aoshuang Li és Pellet Sebestyén vehették át mint a verseny legeredményesebb 

versenyzői. Aoshuang Li, Robert Hamilton növendéke az Arizona State University-n első díjat vehetett át az V. 

kategóriában (23-35 éves korosztály), és második díjakat a VI. és VII. kategóriákban (Hosszabb művek és Concerto). Pellet 

Sebestyén a IV. és VII. kategóriák fődíjasa volt (18-22 éves korosztály valamint Concerto). Sebestyén továbbá elnyerte a 

Legjobb előadásért különdíjat Liszt Funérailles című opuszának interpretálásáért.  

További első helyezettek: Division I (12 év alatti korosztály) – Taige Wang; Division II (13-14 éves korosztály) – Ryan 

Wang; Division III (15-16 éves korosztály) – Angelina Zhang; Division VI (Hosszabb művek) – Rixiang Huang; és Division 

VIII (Ének) – Mariya Kaganskaya. 
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A Los Angeles-i Nemzetközi Liszt Verseny szívből gratulál a felsorolt díjazottak mellett eredményt elért magyar 

résztvevőknek: Bódi Zsófia, második helyezés – Division IX (New York Concert) és harmadik helyezés – Division VIII 

(Ének); Kovács Gergely, harmadik helyezés – Division X (Budapest Concert) és Division VI (Hosszabb művek); Polgár 

Balázs, negyedik helyezés – Division V (23-35 korosztály); Gerebics Sándor, elismerő oklevél – Division IV (18-22 

korosztály).  

A tizennégy tagú nemzetközi zsűri háromtagú panelekben dolgozott kategóriánként. A bizottság számos tagja az Amerikai 

Liszt Társaság művészei közé tartozik. A magyar zsűri mellett a következő művész-szakemberek vettek részt a 

versenyvideók elbírálásában: Paul Barnes, University of Nebraska-Lincoln; Jooyoung Kim és Peter Dabrowski, University of 

Texas Rio Grande Valley; Jay Hershberger, Concordia College és az Amerikai Liszt Társaság elnöke; José Raúl López, Florida 

International University; Derek Parsons, Furman University; Pamela Mia Paul és Lizhen Wu, University of North Texas; 

Edward Rath, University of Illinois at Urbana-Champaign és Heidi Louise Williams, Florida State University. Az ének 

kategóriákat Angela Blasi, Azusa Pacific University és Marco Schindelmann, University of Redlands értékelték ki.  

A zsűri teljes névsora, az eredménytáblázat, valamint a első helyezettek online gálakoncertje elérhető a 

www.lalisztcompetition.com honlapon. A gálakoncerten a versenyigazgatók mellett nyitóbeszédet mondott a zsűri és az 

Amerikai Liszt Társaság elnöke, Dr. Jay Hershberger. Vashegyi György fővédnök úr levélköszöntőjét Dr. Polgár Éva olvasta 

fel. 

A verseny előtti kapcsolódó magyarországi rendezvény volt a Los Angeles-i Liszt Verseny részvételi és majdani utazási 

ösztöndíját elnyert két résztvevő bemutatására szolgáló Liszt Jótékonysági Gálaest, melyen Kovács Gergely és Pellet 

Sebestyén a Pesti Vigadóban rögzítésre került ünnepi koncerten mutatkoztak be a hazai közönségnek. A Liszt Gálaest 

műsora, melyet az M5 kulturális csatorna közvetített, visszanézhető a mediaklikk.hu archívumban az alábbi linken:  

https://mediaklikk.hu/video/liszt-jotekonysagi-galaest-2021/. A gála weboldala www.lisztgala.hu. A Liszt Jótékonysági 

Gálaesten Dr. Áder János köztársasági elnök úr köszöntőjét a koncert műsorvezetője, Mohai Gábor olvasta fel. 

Közreműködtek továbbá Liszt Ferenc-díjas művészeink, Meláth Andrea és Mocsári Károly, valamint az est házigazdája, 

Polgár Éva. 
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LOS ANGELES INTERNATIONAL LISZT COMPETITION – 30TH YEARS ANNIVERSARY 

(Éva Polgár) 
 

The sixteenth biennial Los Angeles International Liszt Competition for piano and voice took place online on April 1-22, 

2021. The competition was co-sponsored by The American Liszt Society, Pasadena Branch of the Music Teachers’ 

Association of California, California Federation of Music Clubs, and the Hungarian Academy of Arts. Principal patron of the 

2021 competition was György Vashegyi, President of the Hungarian Academy of Arts in Budapest.  

Since 1990 this competition has presented exclusively the music of Liszt. The 2021 competition had 167 contestants from 11 

US states and 10 countries.  

The Budapest Concert Piano Winner is Christopher Richardson, student of Jeffrey Kahane at the University of Southern 

California Thornton School of Music. He will be giving a full concert at the Liszt Ferenc Museum and Research Center at a 

date to be determined. He will also perform at the Hungarian Embassy in Washington, D.C., and at the Hungarian Cultural 

Centre in London as the pandemic circumstances allow. 

The New York Concert Vocal Winner is Nóra Tatai, doctoral candidate at the Franz Liszt University of Music in Budapest. 

She will be performing a full concert of Liszt songs in New York City, date to be determined. 

The Concerto Winner is Sebestyén Pellet, student of András Kemenes and Attila Némethy at the Franz Liszt University of 

Music in Budapest.  

The American Liszt Society Award was presented to the two most successful contestants of the competition, Sebestyén 

Pellet, and Aoshuang Li, student of Robert Hamilton at the Arizona State University. Aoshuang received First Prize in 

Division V (ages 23-35), Second Prize in Division VI (Longer Works), and Second Prize in Division VII (Concerto). 

Sebestyén received First Prize in Division IV (ages 17-20) and First Prize in Division VII (Concerto). He also was awarded 

Best Performance of any piece from Harmonies poétiques et religieuses.  

Other first place winners were as follows: Division I (ages 12 and under) – Taige Wang; Division II (ages 13-14) – Ryan 

Wang; Division III (ages 15-16) – Angelina Zhang; Division V (ages 21-35) – Aoshuang Li; Division VI (Longer Works) – 

Rixiang Huang; and Division VIII (Voice) – Mariya Kaganskaya. 

The Competition is proud of the success of all Hungarian participants and prize winners besides Sebestyén and Nóra: Zsófia 

Bódi, Second Prize – Division IX (New York Concert) and Third Prize – Division VIII (Voice); Gergely Kovács, Third Prize 

– Division X (Budapest Concert) and Third Prize – Division VI (Longer Works); Balázs Polgár, Fourth Prize – Division V 

(ages 23-35); Sándor Gerebics, Honorable Mention – Division IV (ages 18-22).   

The fourteen judges are of six different nationalities from two countries. Many of the judges are members of the American 

Liszt Society. Evaluating the competition videos from Hungary were Dr. Orsolya Szabó and Dr. Kálmán Dráfi, professors at 

the Franz Liszt Academy of Music in Budapest. Other piano judges were: Paul Barnes, University of Nebraska-Lincoln; 

Jooyoung Kim and Peter Dabrowski, University of Texas Rio Grande Valley; Jay Hershberger, Concordia College and 

President of the American Liszt Society; José Raúl López, Florida International University in Miami; Derek Parsons, Furman 

University; Pamela Mia Paul and Lizhen Wu, University of North Texas; Edward Rath, University of Illinois at Urbana-

Champaign; and Heidi Louise Williams at Florida State University. Adjudicators for the Voice Divisions were: Angela Blasi, 

Azusa Pacific University; and Marco Schindelmann, University of Redlands.  

The Los Angeles International Liszt Competition was founded in 1990 by Geraldine Keeling under the inspiration of Mária 

Eckhardt. It has been co-directed by her and Judith Neszlényi until 2017, a year that marked a change of co-directors. New 

co-director is Katherine Hickey, Professor of Music and Liberal Studies, Director at the School of Music at the University of 

Redlands in California. Katherine also teaches at Azusa Pacific University and is past President and Treasurer of the 

National Organization of American Kodály Educators. Co-director Éva Polgár earned her doctoral degree in piano 

performance at the University of North Texas and is an Assistant Professor of Piano at Azusa Pacific University. In 2012 Éva 

won both the Budapest Concert and the Concerto Divisions in the Los Angeles International Liszt Competition, where she 

was also the recipient of The American Liszt Society Award. Kathy and Éva are working hard to ensure the successful 

continuation of this competition and hope to return to a face to face competition format in Los Angeles in 2022.  

For more information about the competition visit the website, lalisztcompetition.com. To watch the 2021 Online Winners 

Recital including welcome notes by the competition directors, by the President of the American Liszt Society, and by the 

Principal Patron of the competition, please click on the following link: https://youtu.be/TCsIAi3fBRs.  

https://youtu.be/TCsIAi3fBRs
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(Eckhardt Mária) 

 

Kedves Éva! 
Kihasználom az alkalmat, hogy most szabadságon itthon vagy Magyarországon, és szeretném megkérdezni, hogyan kerültél 
egyáltalán Amerikába, s hogy lettél a Los Angeles Liszt Verseny társ-igazgatója? Kezdheted nyugodtan a korai éveknél. 

A korai éveim Zebegényből indulnak, ahol Gellai Ildikó tanárnő mindig célirányosan vezetett a pálya felé. Ungár Tamás 

tanár úr, a Texas Christian University egyik neves tanára hallott engem Dunakeszin, foglalkozott velem, és meghívott a 

mesterkurzusára Amerikába. Így kerültem ki Texasba, és kétszeri látogatás után, amikor már elvégeztem a Zeneakadémián a 

mesterképzést, és doktori tanulmányokat szerettem volna folytatni, Texasba vezetett az utam – nem a tanár úr egyetemére, 

hanem egy szomszédos egyetemre, a University of North Texasra. 

Bocsáss meg, hogy félbeszakítalak: annyit azért légy szíves mondj el, hogy a Zeneakadémián kiktől tanultál? 

A Zeneakadémián Jandó Jenő volt az egyetlen főtárgy tanárom, kamarazenét Devich Jánosnál tanultam (nagyon boldog 

voltam velük). A Bartók Konzervatóriumból kerültem hozzájuk, ahol Kecskés Balázs vezetett. Továbbá Szabó Orsolya és Rév 

Lívia formálták a zenei egyéniségemet mesterkurzusokon és magánórákon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Én azért vagyok hálás a tanáraimnak, mert soha nem maradt ki egyetlen lépés sem, ami Amerikában sajnos másképp van: 

például egy szonátából sokszor csak az első tételt tanulják, és a Bach-prelúdiumokat és -fúgákat gyakran egyáltalán nem is 

ismerik. Hiányzik a tanítás módszeres felépítése, ami Magyarországon természetes. Szerintem ez segített engem, amikor 

Texasból átutaztam Los Angelesbe, hogy részt vegyek a nemzetközi Liszt-versenyen: ez a nagyon erős hazai autentikus alap 

volt az, ami megragadhatta a zsűri figyelmét. 

Igen, azon a versenyen, amelyen Te nyertél, én is ott voltam, bár mivel én az énekeseket zsűriztem, csak a díszkoncerten 
hallottalak. Mindenesetre az nagy büszkeség, hogy nem ritkán innen Magyarországról érkezettek nyernek díjakat, az pedig 
különleges dolog, hogy éppen Te vagy az, aki segítesz abban, hogy a verseny két idős, megfáradt alapító-szervező igazgatója, 
Geraldine Keeling és Neszlényi Judith végre megpihenhessen, és munkájukat fiatalok vegyék át. Kérlek, mondd el, hogy 
kivel együtt szerveztétek immár második alkalommal a Los Angeles Liszt Versenyt, és milyen kapcsolat van az alapítókkal? 

Szabó Orsolya, Jandó Jenő, Polgár Éva / Orsolya Szabó, Jenő Jandó, Éva Polgár 
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Nálam látták a szakmai alapot, az itthoni eredetű Liszt ”családi” vérvonalat és az ambíciót is. Amikor 2014-ben azt mondták, 

hogy már fáradtak, nehezen tartanak lépést a technológiai fejlődéssel és szívesen letennék a verseny szervezésének terhét, 

úgy gondolták, hogy én talán átvehetném tőlük. Azt kértem, hogy semmi esetre se tegyék még le a lantot, de 2016-ban 

becsatlakoztam egyéni ötletekkel, pályázati forrásokat kutattam föl, segítettem a zsűrivel való kommunikációt, próbáltam 

levenni a vállukról a terheket – ez egy teszt-féle volt, ami után meghívtak, hogy vezessem a versenyt Dr. Katherine 

Hickeyvel együtt, aki Neszlényi Judit zongoranövendéke volt, és Dániel Katinka révén a Kodály-kutatásba is belekerült. 

Mindkettőnknek van hazai alapja – tudományos és zenei is. Katherine, velem ellentétben, már Amerikában nőtt föl, de őrzi 

a magyar gyökereit és beszél is magyarul. Így alakult ki ez a különleges párosítás, ketten vezetjük a Los Angeles Liszt 

Versenyt. 2018-ban, amikor átvettük a versenyt, nagyon hűek akartunk maradni azokhoz a hagyományokhoz és 

metódusokhoz, ahogy Geraldine és Judith elindították, hogy mi is megtapasztaljuk, ők kikkel dolgoznak, hogyan történik a 

verseny meghirdetése, a zsűri meghívása, a lebonyolítás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezért ők mint szakmai tanácsadóink mögöttünk álltak, és ezáltal megtörtént a folyamatos staféta-átadás. A 2020-as év pedig 

egy olyan egyedülálló helyzetet hozott magával, amiben ők már nem tudtak nekünk tanácsot adni, viszont megbíztak 

bennünk, hogy ilyen kritikus körülmények között is megtaláljuk a módját a verseny megrendezésének. 

Ha már a kritikus körülményekről van szó, érdekelne, hogyan bonyolítottátok le ezt a virtuális versenyt, és látsz-e 

valamilyen előnyt is abban, hogy most így kellett versenyezni, vagy kizárólag csak negatívumokról lehet beszélni? 

Látok benne előnyt, és természetesen tapasztaltuk, hogy az internet sokat segít, viszont dupla annyit dolgoztunk. Nyolcórás 

munkaidőnk nem volt: miután mindenki a telefonhoz, de leginkább az e-mailhez volt kötve, ezért folyamatos, non-stop volt 

a kommunikáció a versenyzőkkel, zsűritagokkal, szponzorokkal, és ott volt még az összes papírmunka, amit szintén internet 

segítségével kellett legyártanunk – ez nagyon leterhelt minket. A Los Angeles Liszt Verseny sajátossága, hogy a zsűri 

minden versenyzőnek írásos értékelést ad, mi sikerült jól, mit kellene másként csinálni. A versenyzők most nem tudtak 

személyesen kommunikálni a zsűrivel, de ezekből a véleményekből sokat tanulhattak – nem csupán a versenyeredmény 

számít, hanem maga a tanulás is. Ezeknek a lapoknak a kitöltése, elküldése is tömérdek új fájlt jelentett a számítógépeinken.  

 

Katherine Hickey, Neszlényi Judith, Polgár Éva, Geraldine Keeling 
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Mindez nagyon munkaigényes volt, de az, hogy most kialakult mindennek egy számítógépes adatbázisa, megkönnyíti majd a 
dolgunkat a további versenyeknél. A zsűri oldaláról beszélve, praktikus volt, hogy a versenyzők könnyen letölthető videókat 
küldtek be, és ezek elkészítésénél annyiszor vehették fel a játékukat, amíg ők maguk úgy érezték, hogy ez most a 
legtökéletesebb. Tulajdonképpen már ez a visszahallgatás – újrajátszás is egy tanulási folyamat volt számukra. Élő versenynél 
egy adott pillanatban kell nagyon jól teljesíteni, és ha a játékos nincs megfelelő lelkiállapotban, vagy valami közbejön, lehet, 
hogy nem tudja azt a színvonalat hozni, amire egyébként képes. Az élő versenynek viszont az a varázsa, hogy a teremben 
ülnek hallgatók, szurkolók, családtagok, és a teremnek is van hangulata, ami inspiráló lehet, és élő koncerten ha véletlenül 
félrecsúszik a zongorista egy ujja, senki sem emlékszik rá, míg egy felvételen egy ilyen jellegű hiba sokkal nagyobb súllyal 
eshet latba a zsűri döntésénél. 

Ez nagyon érdekes, de azt gondolom, ha lehetőség adódik rá, legközelebb ismét az élő versenyt fogjátok választani. Vagy 
nem gondoltatok a kettőnek a kombinálására úgy, hogy egy bizonyos szintig felvételeket kértek, és a kiválasztott legjobbak 
vennének részt az élő versenyen? Ez anyagilag is előnyös lenne.  

Igen, gondoltunk erre. Ha van időnk mindent kigondolni, akkor bármit meg lehet valósítani. Jelen esetben az volt a 
probléma, hogy 2020 novemberére volt kitűzve a verseny, és az utolsó pillanatig reméltük, hogy meg lehet tartani. Mikor ez 
lehetetlenné vált, októberben csak elhalasztottuk 2021 tavaszára, hiszen fontosak a találkozások, hogy a versenyzők hallják 
egymást, megtapasztalják a másiknak a színvonalát, és ebből is tanuljanak. A pandémia miatt azonban márciusban éles 
váltással a digitális verseny mellett kellett döntenünk, és egyetlen hónap alatt kellett megoldani az átállást. Most le kell 
vonnunk a tanulságokat, megtartani, ami jó volt és kidolgozni a legjobb verziót. Mindenesetre a versenyzőink országok 
szerinti sokszínűsége igen megnőtt, hiszen távolról, mondjuk Kínából nem biztos, hogy mindenki el akar vagy el tud jönni 
Los Angelesbe, míg videót szívesen küldenek. Idén először voltak résztvevők Svájcból, Olaszországból, Németországból, 
Hong Kongból, Kínából – tehát számukra ez egy sokkal nagyobb lehetőség. Lehet, hogy megérné a fiatalabb kategóriákat, 
amelyekben túlnyomó többségben kaliforniaiak a résztvevők, élőben megtartani, és ahol már nemzetközibb a versenyzők 
összetétele, esetleg azokat átvinni az online térbe. 

Az első versenyen én is ott voltam, ahol még szinte csak kaliforniaiak vettek részt, aztán fokozatosan tágult a résztvevők 
köre, míg igazi nemzetközi verseny alakult ki. Szerintem a Los Angeles Liszt Verseny legfőbb érdeme, hogy mivel az 
amerikai zongoratanárok főleg versenyekre edzik a növendékeiket, Liszt is bekerült a látókörükbe – ha nincs ilyen verseny, 
nem is biztos, hogy tanítanák a műveit. 

Ezzel kapcsolatban szeretnék áttérni egy másik területre. Tudom, hogy Te most Amerikában tanítasz egy egyetemen. 
Kérlek, mondd el, hol tanítasz, milyen szintűek a növendékeid, mit tudsz nekik tanítani, milyen követelményeket támaszt 
az egyetem, és mekkora szabadságod van abban, hogy mit és hogyan oktatsz, tudod-e alkalmazni az itthonról hozott 
módszereket, amelyeket te jónak tartasz? 

Jelenleg az Azusa Pacific Universityn tanítok, de előtte Texasban – úgy, ahogy sokan itthon is – először az alapszinten 
oktattam; megtapasztaltam, hogy egyáltalán honnan indul el az amerikai növendékek taníttatása, és hogyan jutnak el 
egyetemi szintre. Hihetetlenül nagy a szabadság, mint már említettem, például vannak, akik csak az egyetemen találkoznak 
először egy Bach prelúdium és fúgával. Nekem át kellett állítanom a gondolkodásomat, hogy ne szörnyülködjek, hanem 
próbáljam meg pótolni a hiányosságokat, és amit itthon evidensnek tartunk, azt átadjam a tanítványaimnak. Az egyetemek 
bachelor képzésén még skáláztatnak a vizsgákon – etűdöket nem várnak el, de terc-, oktáv- és mindenféle skálákat kérnek, 
teljesen máshogy állnak hozzá a technikához. Mi zenén keresztül tanítjuk meg a technikát, ami nem önmagáért van, hanem 
hogy a zenét szolgálja, ők pedig ezt a kettőt még egyetemi szinten is különválasztják. Amikor eljutunk a mesteri képzésre, 
ott már persze vizsgakövetelmény, hogy három különböző stílust játsszanak. Mi itthon egy tanév alatt legalább egy, sőt 
olykor több teljes, változatos koncertprogramot tanultunk meg. Amerikában óvatosan kell a növendékeket efelé vezetni, 
viszont segít, hogy nagyon erős a versenyszellem. A zeneoktatásban nagyon sok az ázsiai: koreai, kínai, japán, sokszor már 
másodgenerációs amerikaiak; ezek a családok saját kultúrájukból hozzák a fegyelmezettséget, az elérni akarást, nem érik be a 
középszerűséggel – és szerencsére ők felfelé húzzák a többi amerikait is. Én egy kis keresztény egyetemen tanítok, nem 
olyan híres nagy egyetemen, mint a Juilliard vagy a Yale; a zongora tanszakon az elmúlt tanévben tizenhatan tanultak, nem 
ugyanazon az évfolyamon: nekem nyolc növendékem volt, a másik tanárnak is ugyanennyi – és közülük volt, aki a 
Prokofjev szonátákat „kanalazta”, másnak viszont még a Brahms rapszódiák is komoly gondot okoztak. Nagyon széles a 
spektrum, nagyon különböző szintű tudással érkeznek, és mindenki ugyanazon a képzésen van. Innentől kezdve csak rajtuk 
múlik, hogy milyen szintre jutnak egyetemi pályafutásuk során, illetve majd a szakmájukban. 

Ezek szerint tehát még a készségtárgyaknál sincs felvételi vizsga, nincs szűrő, hogy ki tanulhat az egyetemen?  

Van szűrő, és nem szeretném egy kalap alá venni a mi egyetemünket más egyetemekkel. Mi azt nézzük, hogy mit lehet két-
három év alatt kihozni a jelöltekből, van-e bennük zenei tehetség, s akiben van, megpróbáljuk akár a minimumról 
felfejleszteni: minden eszközzel, tudásunk legjavát adva támogatjuk a tehetsége kibontakoztatásában. Kvótánk nekünk is 
van, nem engedhetjük meg magunknak, hogy mindenkit felvegyünk. És mivel Amerikában nincs pontosan meghatározva az 
egyetemi curriculum, én az itthonról hozottakat megpróbálom alkalmazni. Látom, melyik az a terület, ahol tudom segíteni a 
hallgatót, és megismertetem mindenféle stílussal. 
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Nálunk a curriculum meghatározása régi hagyomány: már a Zeneakadémia korai időszakának évkönyveiben is mindig 
közölték tanszakokra, évfolyamokra, tanárokra bontva az elvégzendő tananyagot, ami stílus szempontjából igen változatos 
volt. Természetesen az egyes tanároknak volt szabadsága, de az alapvető irányvonalat egységesen meghatározták. Nem árt, 
ha rajtad keresztül ez a fajta hagyomány kissé ”becsepegtetődik” az egyetemed zenei oktatásába. 

Azt azért el kell mondani, hogy itt akár zeneiskolából, illetve magántanártól is be lehet jutni bizonyos vizsgák letételével az 
egyetemre, nem okvetlen szükséges középfokú oktatásban részt venni (mint nálunk a szakiskolákban), és ezeknek a 
vizsgáknak van meghatározott anyaga. Mindenesetre nagyon sok múlik a tanáron… 

Egy egészen más kérdés: mennyire van időd ennyi munka mellett rendszeres gyakorlásra, a pódiumkészség fenntartására? 
Azt tudom, hogy amikor hazajössz szabadságra, akkor koncertezel is – nemrég hallottam például egy szép Liszt-műsorodat a 
Magyar Rádió Márványtermében, és tudom, hogy másutt is felléptél. Van-e koncertezési lehetőséged Amerikában is?  

Hála Istennek, van. Az amerikai egyetemeken úgy határozzák meg a tanítás mennyiségét, hogy a tanárnak mellette 
adminisztrációs munkára és kreatív tevékenységre is legyen ideje. Ezt én nagyon előnyösnek tartom: a Zeneakadémián én is 
ámulattal jártam Jandó tanár úr meg a többi tanár koncertjeire. Kell a növendékeknek a tanári példa, kell, hogy lássák: én 
sem vizet prédikálok. Az egyensúlyon még dolgozom, nem tudom, lehetséges-e ideális egyensúly – amikor a Liszt-verseny 
volt, akkor éjjel-nappal vagy tanítottam, vagy szerveztem, és csak utána, májusban tudtam átállni arra, hogy készüljek az 
itthoni koncertjeimre. Vannak ilyen projekt-szerű időszakok az életemben, de arra törekszem, hogy amikor van rá 
lehetőségem, előre dolgozzam, és legalább napi két órát gyakoroljak. Ez talán egy hat-nyolc órát gyakorló zeneakadémiai 
növendék szemében kevésnek tűnik, de felnőtt művész-tanárként én már ezt a kétórányi lehetőséget is nagyra értékelem. 
Ilyenkor tudok előre készülni koncertekre, CD-felvételekre. Ezenkívül nagyon szeretem a kamarazenét, sokszor hívnak 
különböző együttesekhez, illetve már arra is van lehetőség, hogy önálló koncerteket adjak, általában mesterkurzusokkal 
egybekötve. Éppen most a Furman University (Észak-Karolina) hívott meg egy őszi kurzus megtartására, ahol az oktatás – 
demonstrálás – koncertezés teljes csomagjára lesz lehetőségem egy négynapos vendégprofesszori jelenlét keretében, 
februárban pedig harmadik alkalommal térhetek vissza a lipcsei Gewandhausba, hogy zenekarral eljátsszam Liszt Esz-dúr 
zongoraversenyét. 
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Ez nagyon megtisztelő, gratulálok! – Egy utolsó kérdés, ismét visszakanyarodva a Los Angeles Liszt Versenyhez. Tudom, 
neked nagyon fontos, hogy Magyarországról is legyenek résztvevők. Még pályázatot is adtál be a Magyar Művészeti 
Akadémiához, hogy ösztöndíjasként minél több hallgatót lehessen kivinni, és nekik kül- és belföldön minél több programot 
lehessen szervezni. Meg is kaptad a kért támogatást. Ebben az idei virtuális versenyben a magyar résztvevők elég sok díjat 
hoztak el, de elmaradt számukra az a lehetőség, hogy kijussanak Amerikába, pedig ez biztosan nagy vonzerő volt nekik a 
jelentkezéskor. Hogy tudjátok ezt pótolni számukra, hiszen például éppen az útiköltségre is kaptátok a támogatást? 
Versenyre már nem tudnak kimenni, mit kapnak helyette? 

Az idei két ösztöndíjasunk, Pellet Sebestyén és Kovács Gergely, akik előzetesen már bemutatkoztak a Magyar Televízióban 
egy Liszt-gálakoncerten, nagyon szép eredményt értek el a versenyen, és az ő ösztöndíjuk várja a határfeloldást. Amint 
Amerikába lehet utazni, akkor ők hangversenyre jönnek ki, nem pedig versenyre. Így tulajdonképpen jobban is járnak, mert 
egy teljes koncerten mutatkozhatnak be külön-külön, és abban reménykedem, hogy Los Angelesen kívül több helyszínre is 
el tudom őket juttatni. Szerencse a szerencsétlenségben: csak fel kell ismerni, hogy mi mást és mi többet tudunk kihozni az 
ilyen szűkös helyzetekből. 

Ez nagyon megnyugtató! Majd várjuk a híradást, ha sikerül megvalósítani, hogy olvasóinknak is beszámoljunk róla. Sok erőt 
a továbbiakhoz, és köszönöm a beszélgetést!  

 

AN INTERWIEV WITH ÉVA POLGÁR 

(Mária Eckhardt) 
 

Dear Eva, 
Taking advantage of the fact that currently you are on holiday in Hungary, I would like to ask you how you happened to get 
to America at all, and then how you became co-director of the Los Angeles Liszt Competition. You may perhaps start with 
the early years. 

My early years began in Zebegény, where my teacher, Ms. Ildikó Gellai, always guided me purposefully towards a career in 
music. Tamás Ungár, a renowned professor at Texas Christian University, once heard me in Dunakeszi, took an interest in 
me and invited me to his master class in the USA. That's how I ended up in Texas, and after two visits, when I had already 
completed my master's degree at the Music Academy in Budapest and wanted to pursue doctoral studies, I found my way to 
Texas – albeit not to Professor Ungár’s university, but to a neighbouring one, the University of North Texas. 

Az Amerikai Liszt Társaság fesztiválján az Arizona State University-n 

The American Liszt Festival at the Arizona State University 
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Sorry to interrupt you, but could you please tell me who taught you at the Music Academy? 

At the Music Academy, Jenő Jandó was my only teacher in my major, and I studied chamber music with János Devich (I 
was indeed very happy with them). I came to them at the Academy from the Bartók Conservatoire, where Balázs Kecskés 
was my teacher. In addition, Orsolya Szabó and Lívia Rév polished my musical personality in master classes and private 
lessons. I am particularly grateful to my teachers because I never missed a single step with them, which is unfortunately 
different in America: for example, in many cases only the first movement of a sonata is taught and studied, and pupils often 
don’t know Bach's preludes and fugues at all. There is a lack of systematic structure of teaching, which in Hungary is 
natural. I believe this helped me when I travelled from Texas to Los Angeles to participate in the International Liszt 
Competition: it was this very strong authentic foundation I had brought from Hungary that may have caught the jury's 
attention.  

Yes, I was there at the competition you won, although I was judging the singers, and could only hear you at the gala 
concert. In any case, it is a source of pride that it’s not uncommon for people from Hungary to win prizes there, and it’s so 
special that it is you who were helping the two tired and elderly founding directors of the competition, Geraldine Keeling 
and Judith Neszlényi, so that they could finally have a rest and let young people take over their work. Please tell us who you 
have worked with in organizing the Los Angeles Liszt Competition for the second time now, and what is your relationship 
with the founders like? 

I think they have noticed in me the professional basis, the Liszt "family" lineage originating from Hungary and also its 
ambitious standards . When they said in 2014 that they were tired, struggling to keep up with technological developments 
and were keen to put aside the burden of organizing the competition, they thought I might take it over from them. I asked 
them not to give up just yet, but in 2016 I joined them with some individual ideas, researched funding sources, helped 
communicate with the jury, and tried to take the burden off their shoulders – it was a sort of test run, after which I was 
invited to run the competition with Dr Katherine Hickey, who had been Judit Neszlényi's piano pupil and was also  
involved in Kodály research through Katinka Dániel. Both of us have a domestic (Hungarian) base – both academic and 
musical. Katherine, unlike me, grew up in America, but she preserves her Hungarian roots and also speaks Hungarian. 
That's how this special pairing came about, the two of us running the Los Angeles Liszt Competition. In 2018, when we 
took over the competition, we wanted to remain as faithful as possible to the traditions and methods that Geraldine and 
Judith had begun and developed – so that we could experience who they work with, how the competition is announced, 
how the jury is invited, how it is run. So they stood behind us as our professional advisors and that's how the ongoing 
handover of the baton happened. The year 2020 then brought a unique situation where they were no longer able to advise 
us, but they trusted us to find a way to run the competition in such critical circumstances. 
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Speaking of critical circumstances, I'm curious to know how you managed to arrange this virtual competition and whether 
you see any advantages in having to compete in this way, or must we speak only of drawbacks? 

I do see advantages, too, and of course we have experienced that the Internet helps a lot, but we had to work twice as hard. 

We didn't have eight-hour working days: with the phone and e-mails remaining the only ways to communicate, there was 

constant, non-stop communication with competitors, jury members, sponsors, and then all the paperwork that we had to 

produce also via the Internet – it was very exhausting. A special feature of the Los Angeles Liszt Competition is that the 

jury gives each competitor a written evaluation of what went well, what should be done differently. The competitors were 

not able to communicate with the jury in person this time, but they could learn a lot from these reviews – it's not just the 

result that counts, but the learning process itself. Filling in and sending out these forms also meant a lot of new files on our 

computers. All this was very labour-intensive, but now that we have a computer database for all that, it will make things 

easier for us in future competitions. On the jury’s side, it came in handy that the competitors could send in easy-to-

download videos and before that to record their playing as many times as they felt was necessary to produce the most 

perfect sound. In fact, the very act of listening back and replaying was a learning process for them. In a live competition, 

you have to perform very well at a particular moment, and if you are not in the right frame of mind or something crops up, 

you may not be able to perform to the standard you are capable of. The magic of a live competition, on the other hand, is 

that there are listeners, fans, family members in the room, and the situation has an atmosphere that can be inspiring, and in 

a live concert an accidental slipped note may happen without anyone remembering it at the end, whereas in a recording a 

mistake of that kind can be of much more weight in the jury's decision. 

This is very interesting, but I presume that if you get the chance, next time you'll go for the live competition again. Or 
have you thought about combining the two by asking for recordings up to a certain level and the best ones selected would 
take part in the live competition? This would be financially advantageous as well. 

Yes, we have been thinking about it. If we only had enough time to think everything out, anything can be done. The 

problem in the current situation was that the competition had been set for November 2020 and we hoped until the last 

minute that it could be held. When that became definitely impossible, in October we only postponed it to spring 2021, 

because it is important to have meetings so that the competitors can hear each other live, experience each other's level and 

learn from that. However, due to the pandemic, we had to make a sharp switch to decide for a digital competition in March 

and manage the transition in a single month. Now we have to evaluate these experiences and draw the conclusions, 

keeping what worked well and then working out the best version. In any case, the diversity of our competitors by country 

has increased a lot, as not everyone from far away, say China, may want to or be able to come to Los Angeles, while they 

are happy to submit a video. This year, for the first time, we had participants from Switzerland, Italy, Germany, Hong 

Kong, China – so it's clearly a much bigger opportunity for them. It might be worthwhile to keep in live format the 

younger categories, where the vast majority of participants are Californians, and perhaps moving to the online space where 

there is a more international mix of competitors. 

I was there at the first competition, where the participants were almost exclusively from California, and then the scope of 
the event was expanded gradually until it became a truly international competition. I also think that as most American 
piano teachers train their students mainly for competitions, the chief merit of the Los Angeles Liszt Competition is that it 
has brought Liszt onto their horizon – without this competition I'm not sure they would teach Liszt’s works. 

In connection with that, I would like to move on to another topic. I know that you are now teaching at a university in the 
USA. Please tell me where you do that, what level of students you have, what you can teach them, what the requirements 
are of the university, and how much freedom you have in what and how you teach, and whether you can apply the 
methods you have brought from home that you think are good? 

I currently teach at the Azusa Pacific University, but before that – as is common in Hungary as well – I was a teacher at 

undergraduate levels in Texas, so I could experience where the training of American music students starts from and then 

how they get to the university level. There's an incredible level of freedom, as I mentioned, for example, some students 

only encounter a Bach Prelude and Fugue for the first time at university. For me, I had to readjust my thinking, not to be 

horrified but to try and fill in the gaps and to pass on to my students what we take for granted here in Hungary. In the 

Bachelor's courses at universities, there are still scale practices at the exams – they don't expect etudes, but they do expect 

thirds, octaves and all kinds of scales, they have a completely different approach to technique. In Hungary we teach 

technique through music, which is not for its own sake, but to serve the music, while in the US they separate the two, even 
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In Hungary, we learnt at least one, and sometimes even several, complete and varied concert programmes in one academic 

year. In the US, students have to be carefully guided in this direction, while on the other hand it helps that there is a very 

strong competitive spirit. In music education, there are a lot of Asians: Koreans, Chinese, Japanese, often second-generation 

Americans; these families bring from their own culture discipline and a drive to achieve, and do not settle for mediocrity – 

and fortunately they pull other Americans upwards, too. I teach at a small Christian university, not a famous big university 

like Juilliard or Yale; the piano department had sixteen students altogether last semester: I had eight pupils, the other 

teacher had the same number – and some of them were “targeting” Prokofiev sonatas, while others were having serious 

trouble even with Brahms’ Rhapsodies. It's a very broad spectrum, they come with very different levels of knowledge, and 

they're all on the same course. From there on, it's only up to them what level they will reach in their university career and 

later in their profession. 

So even for majors where artistic or musical talent is determinant, there is no entrance exam, no filter for who can study at 
the university?  

There is a filter, and I don't want to lump our university together with other universities. We look at what we can get out of 

the candidates in two or three years, whether they have musical talent, and we try to develop those who have it even if we 

have to start from the very basics: we support them in evolving their talent with all the means at our disposal, offering them 

the best of our knowledge. We also have our quota; we cannot afford to admit everyone. And because the university 

curriculum in the US is not well defined, I try to use the knowledge and methods I’ve brought from Hungary. I see where I 

can help the students best and introduce them to all styles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We have a long tradition of defining the curriculum: even in the early years of the Music Academy, the yearbooks always 
gave the curricula to be taught, broken down by subjects, classes and teachers, which were very colourful and varied. 
Individual teachers had freedom, of course, but the basic guidelines were uniformly set. It would not hurt if this kind of 
tradition were to be “instilled” somewhat in your university's music education. 

It should be noticed that in America you can get into the university also from a music school or from a private teacher by 

passing certain exams, you don't necessarily have to attend secondary education (as in Hungary we have the system of 

specialised secondary schools), and these exams have a specific content. In any case, a lot depends on the teacher… 

A completely different question: how much time have you got for regular practice, to maintain your podium skills, in 
addition to so much work? I know that when you come home for holidays you also give concerts – I recently attended your 
beautiful Liszt recital programme at the Marble Hall of Hungarian National Radio, for example, and I know that you have 
performed elsewhere, too. Do you have any concert opportunities in America as well?  
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Thank God, I do. In American universities, the amount of teaching is determined in a way that the teacher has enough time 

for administrative work and creative activities, too. I find this system very advantageous: at the Music Academy I was 

always captivated by the concerts given by Professor Jandó and other teachers. The students need the teacher's example; 

they need to see that I am not preaching hot air. I'm still working on the balance, I don't know if an ideal balance is possible  

– when the Liszt Competition was on, I was either teaching or organising day and night, and only afterwards, in May, was I 

able to switch to preparing for my concerts in Budapest. I do have these project-like periods in my life, but I try to work in 

advance whenever I have the opportunity, and also practice at least two hours a day. That may seem like a small amount for 

a music academy student practising six to eight hours, but as an adult musician-teacher, I value even those two hours. That’s 

when I can prepare for concerts and CD recordings. I also love chamber music, I’m often invited to play with different 

ensembles and I also have the opportunity to give solo recitals, usually in combination with master classes. I’ve just been 

invited by Furman University (North Carolina) to give a course in the autumn, where I’ll have the opportunity to give a full 

teaching-demonstration-concert giving package in a four-day visiting professorship tenure, and in February I’ll return to the 

Gewandhaus in Leipzig for the third time to play Liszt's Piano concerto in E flat major with orchestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

That's a great honour, congratulations! – One last question, coming back again to the Liszt Competition in Los Angeles. I 
know it is very important to you that there be participants from Hungary. You have even submitted an application to the 
Hungarian Academy of Arts to bring as many students as possible as scholarship holders and to organize as many 
programmes as possible for them, both at home and abroad. You have received the funding you requested. In this year's 
virtual competition, the Hungarian participants won quite a lot of prizes, but they missed out on the opportunity to go to 
America, which must have been a big attraction for them at the application. How can you make up for it, as you received 
the grant for among other things travel expenses? They can't go to a competition any more, what do they get instead? 

This year's two scholarship holders, Sebestyén Pellet and Gergely Kovács, who have already made their debut on Hungarian 

Television at a Liszt Gala Concert, achieved very good results at the competition, and their scholarship is only waiting for 

the travel bans to be lifted. As soon as they can travel to the US, they will come out for a concert, not a competition. This 

actually makes them better off because they can perform in a full concert individually, and I'm also hoping to get them to 

more venues in addition to Los Angeles. There is fortune in misfortune: we just have to realize what else and what more we 

can get out of such tight situations. 

That's very reassuring! We look forward to reporting about it to our readers if you can make it happen. Good luck for the 
future and thank you for the interview! 

Solo recital at the Montclair State University 
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(Christo Lelie)  

 

Liszt Ferencet ma elsősorban mint zeneszerzőt és mint a 19. század legnagyobb zongoravirtuózát tartják számon. Jelentősége 

azonban zongoratanárként is nagy volt. Eltekintve attól az időszaktól, amikor állandóan utazgatott egész Európában 

diadalmas koncertturnéin nagyon sok zongoraórát adott, különösen életének utolsó éveiben. Tanítványainak legteljesebb 

listáján több mint 350 név szerepel. Sok nő is van köztük, akik közül napjainkban már csak keveset ismernek meglehetősen 

jól. Ez részben annak tulajdonítható, hogy a tizenkilencedik században és a huszadik század elején még a legtehetségesebb és 

legprofesszionálisabb képzettségű női zongoristák is abbahagyták a játékot, miután férjhez mentek: az volt az elvárás, hogy 

neveljék gyermekeiket és teljes egészében a háztartásnak szenteljék magukat. 

Voltak azonban kivételek is, akiknek pályája a pódiumra vezetett, s ott meg is maradtak. Egyikük a meglehetősen kevéssé 

ismert Charlotte Blume-Arends Liszt-növendék, akiről most először jelent meg könyv alakban életrajz Helmut Brenner 

tollából.  

Charlotte Blume-Arends Anna Charlotte Tetens 

néven született 1857. február 22-én a dél-

németországi Harburgban. Névváltozása abból ered, 

hogy nagynénje és nagybátyja, Arends-Tetensék 

örökbe fogadták, amikor az egyéves gyermek 

mindkét szülője közvetlenül egymás után elhunyt. 

1869-től Charlotte helyi zenetanároktól vett 

zongoraórákat Harburgban. 1872-re a tizenötéves 

lány már odáig jutott, hogy felvették a híres Lipcsei 

Konzervatóriumba, ahol Carl Reinecke és Robert 

Papperitz tanította. 1873-ban diplomázott, de a fiatal 

zongorista akkor még nem volt kész a pódiumra. 

Ezért Hamburgban, Julius von Bernuth konzer-

vatóriumában tovább folytatta tanulmányait. 

Zongorajátékának tökéletesítése céljából Charlotte 

elment Liszt Ferenchez is, akinél 1876-ban és 1877-

ben tanult Weimarban és a budapesti Zene-

akadémián. A kevés fennmaradt dokumen-tumból 

kiviláglik, hogy Liszt kedvelte, és sok lehetőséget 

nyújtott neki a közös munkára. Maga Charlotte ezt 

írta Liszt-tanítvány mivoltáról Hans von Bülow-nak 

1882. december 14-én: „[…] így hát Liszt tanítványa 

voltam, nem tartoztam a rosszak közé, akik a 

„kedvenc tanítványt” írják zászlajukra, hanem lelkes 

tanítvány voltam, akinek a mester két éven át 

megengedte, hogy tanuljak tőle, és mindig 

igyekeztem, hogy hozzá méltónak mutatkozzam.” 

1878-ban letelepedett Hamburgban az időközben 

megözvegyült nevelőanyjával együtt, és továbbra is 

szívélyes kapcsolatot tartott fenn Liszttel. Ezt 

tanúsítja a Charlottéhez intézett 14 fennmaradt Liszt-

levél, amelyeket Brenner teljes egészében közöl. 

1886. júliusában Charlotte ellátogatott Bayreuthba a 

fesztiválra. Ott látta utoljára Lisztet a halálos ágyán, amikor engedélyt kapott, hogy meglátogassa. 

Charlotte élete megváltozott, amikor 1878-ban férjhez ment Heinrich Blume hamburgi üzletemberhez. Ez a félig mexikói 

eredetű férfi a fivérével együtt egy mexikói árukkal foglalkozó nagy import/export társaság tulajdonosa volt. A házasság, 

amelyből négy gyermek született, azt eredményezte, hogy Charlotténak abba kellett hagynia a koncertezést. Négy 

gyermekének egyike, a legifjabb fiú, Hans Blume híres hegedű- és brácsajátékos lett. 
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Egy idő múlva azonban Charlotte ismét talált alkalmat rá, hogy Hamburgban szerény mértékben szerepeljen és tanítson. 

Kiderült, hogy jó volt frissen tartania ez irányú készségeit, mivel szüksége lett rájuk, amikor férje cége 1890-ben hirtelen 

csődbe jutott. Azonnal ki kellett költözniük a házukból, el kellett adniuk a bútorokat is, Heinrich pedig hosszú időre 

Mexikóba ment, hogy megkísérelje rendbe hozni az üzletet az ott élő fivérével együtt. Charlotte és négy gyermeke hirtelen 

az utcán találta magát. Hermann Behn, egy gazdag zeneszerző karolta fel, akinek zenei tanácsadójaként dolgozott. Oda is 

költözött egy kis időre Behnhez (aki mellesleg nős volt); gyermekeit rokonoknál és bentlakásos iskolákban helyezte el. Hogy 

fizetni tudja ennek költségeit, Charlotténak újra koncertpianista és zongoratanári munkát kellett végeznie. Hamburg nem 

volt erre megfelelő hely, ezért Bécsben próbálkozott, de nem járt sikerrel. Berlinben azonban, az akkori Németország zenei 

centrumában elég koncertet és tanítványt tudott szerezni. Játéka színvonalának emelésére egy ideig még leckéket is vett a 

világhírű venezuelai zongoristától, Teresa Carreñótól, aki akkoriban Berlinben élt. 

Szabadfoglalkozású művészként és meg nem özvegyült özvegyként Charlotte jól érezte magát Berlinben, de továbbra is 

pénzgondjai voltak. 1893-ban látott egy hirdetést, hogy egy leányiskola Baltimore-ban (USA) azonnali belépéssel 

zongoratanárt keres. Az igért bér olyan magas volt, hogy Charlotte elgondolkozott, mivel sürgősen szüksége volt pénzre a 

gyermekei ellátására és tanulmányaik lehetővé tételére. 1893. áprilisában felvették, és egy gőzösön Baltimore-ba hajózott, 

ahol egy esztendeig dolgozott. 

1894. júniusában visszatért Berlinbe, és egy év múlva férje is követte, aki Altonába költözött. Charlotte Berlinben maradt. 

1896-ban Heinrich arra kérte, jöjjön Hamburgba, hogy végre ismét együtt legyen a család. Eleget is tett a kérésnek, de az 

elkövetkező évek nemigen voltak boldogok életében: ő és a férje túlságosan eltávolodtak egymástól. Amikor 1909-ben 

Heinrich elhunyt, Charlotte szinte felszabadult. Megint koncertezett, de pályáján már nem várták nagy sikerek. 

Kamarazenei koncerteken szerepelt, szinte kizárólag Altona és Hamburg szállodáiban. 

Miután 1910-ben gyermekei önállóak lettek, Charlotte úgy döntött, hogy végre befejezi koncertpianista és tanári 

tevékenységét, s elköltözik Hamburgból. Visszament Dél-Németországba, ahonnét származott, s hosszú ideig 

Partenkirchenben, majd Münchenben élt legidősebb, Anita nevű lányával. Ott is halt meg 1930. december 5-én, 74 éves 

korában. 

Életrajzának közepére Brenner egy hosszú fejezetet iktatott be egy másik Liszt-tanítványról, Hermine Lüdersről (1864-

1940). Ő Charlotte tanítványa és barátja volt, akinek biztatására ment Liszthez tanulni 1885-ben és 1886-ban. A részletes 

Hermine Lüders-fejezet a könyv értékes „kirándulása”, különösen mivel benne van Lüders weimari Liszt-óráinak részletes 

dokumentációja is. Mellesleg Hermine 1894-ben Amerikába költözött, ahol gyakran szerepelt és tanított is. 1921-ben tért 

vissza Hamburgba. 

Hermine Lüders 

Photo: Wilhelm Höffert, Hamburg 1885 
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Brenner 142 illusztrációval tudta gazdagítani a könyvét: Charlotte és valamennyi rokona, barátja és az életében szerepet 

játszó személyek fényképeivel, ezenkívül számos ház és egyéb épület képével, koncertműsorok, diplomák stb. fakszimiléivel. 

Kritikai megjegyzésem, hogy az életrajzi kronológia néha kissé bizonytalanná válik, mivel a szerző megelőlegezi a később 

következőket. A könyvhöz függelékként index, bibliográfia, családfa, kronológia, valamint egy koncert- és repertoárlista is 

tartozik. 

Ez az életrajz fontos adalék a Liszt pedagógiai tevékenységével és annak utóhatásával kapcsolatos irodalomhoz. Egyúttal egy 

erősen emancipált muzsikus érdekes arcképe, akinek a korszellem ellenére sikerült fennmaradnia előadó muzsikusként. 

Helmut Brenner: Charlotte Blume-Arends, eine Hamburger Schülerin von Franz Liszt. Tredition: 2020.  

ISBN 978-3-347-16889-3. 

 

HELMUT BRENNER: CHARLOTTE BLUME-ARENDS, A HAMBURG PUPIL OF FRANZ LISZT 

(Christo Lelie) 

 

Franz Liszt is known today primarily as the composer and greatest piano virtuoso of the 19th century. But he was also of 

great importance as a piano teacher. Apart from the period when he travelled constantly through Europe on his triumphant 

concert tours (c. 1836-1837), he gave piano lessons on a large scale until his death, focusing on the last years of his life. The 

most complete list of his pupils contains over 350 names. Among them are many women. Only a few of them are still 

reasonably well known in our time. This is partly because even the most gifted professionally trained female pianists in the 

nineteenth and early twentieth centuries stopped playing after they married: they were expected to raise their children and 

to devote themselves full-time to the household.  

Nevertheless, there were exceptions who had and kept a career on the stage. One of them is the rather unknown Liszt pupil 

Charlotte Blume-Arends, of whom the first biography in book form has now been published by Helmut Brenner.  
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Charlotte Blume-Arends 

Portrait by M. Fritze, 1896 
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Charlotte Blume-Arends was born Anna Charlotte Tetens on 22 February 1857 in Harburg, southern Germany. Her name 

change is due to the fact that Charlotte was adopted by her aunt and uncle Arends-Tetens when both her parents died 

suddenly in quick succession when she was one year old.  

From 1869 Charlotte received piano lessons from local music teachers in Harburg. By 1872, the fifteen-year-old was 

advanced enough to be accepted at the famous Leipzig Conservatory, where she was taught by Carl Reinecke and Robert 

Papperitz. She left the conservatory in 1873 with a diploma, but at that time the young pianist was not yet ready to play. 

She therefore continued her studies in Hamburg at Julius von Bernuth's conservatory.  

To perfect her piano playing, Charlotte eventually went to Franz Liszt, with whom she took lessons in 1876 and 1877, both 

in Weimar and at the Music Academy in Budapest. From the few surviving documents, it is clear that Liszt liked her and 

offered her many opportunities to work with him. Charlotte herself wrote about her position as a Liszt pupil in a letter to 

Hans von Bülow dated 14 December 1882: "[...] thus I was a pupil of Franz Liszt, not one of the bad ones who plant the 

word 'favourite pupil' on their banner, but an enthusiastic pupil who was allowed to listen to the master's teachings for two 

years and always endeavoured to show herself worthy of him." 

After settling in Hamburg in 1878 with her foster mother, who had meanwhile become a widow, Charlotte continued to 

maintain cordial contacts with Liszt. The 14 surviving letters from Liszt to Charlotte, which Brenner has printed in their 

entirety, bear witness to this. In July 1886 Charlotte visited Bayreuth to attend the festival there. There she saw Liszt for the 

last time, when she was allowed to visit him on his deathbed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liszt levele Charlotte Blume-Arendshez, 1883. február 20. 

Liszt’s letter to Charlotte Blume-Arends, 20 February, 1883 
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Charlotte's life took a different turn after she married the Hamburg businessman Heinrich Blume in 1878. This half-breed 

Mexican owned a large import/export company for goods from Mexico together with his brother. Their marriage, followed 

by the birth of four children, had the consequence that Charlotte had to stop giving concerts. Of her four children, her 

youngest son Hans Blume was to become a famous violinist and alto player. 

After some time, Charlotte again found opportunities to perform and teach on a modest scale in Hamburg. It turned out to 

be a good thing that she had kept these skills up to date, because she needed them again when her husband's company 

suddenly went bankrupt in 1890. Their house had to be vacated immediately, the furniture sold and Heinrich went to 

Mexico for a long time to try to keep the business afloat with his brother who lived there. Suddenly Charlotte and her four 

children found themselves on the street. She was taken in by the wealthy composer Hermann Behn, for whom she worked 

as a musical advisor. She moved in with Behn - who was married, by the way - for a while; her children were placed with 

relatives and in boarding schools. To pay for this, Charlotte had to go back to work as a concert pianist and piano teacher. 

Hamburg was not the right place for her, so she tried her hand at music in Vienna, but it didn't work out. In Berlin, then 

the musical centre of Germany, she managed to get enough and students. To raise her playing level, she even took lessons 

for a while with the world-famous Venezuelan pianist Teresa Carreño, who was living in Berlin at the time.  

As a freelance artist and non-widowed widow, Charlotte had a good time in Berlin, but the money problem remained. In 

1893 she saw an advertisement in which a girls' school in Baltimore (USA) was immediately looking for a piano teacher. The 

promised salary was so high that Charlotte had to think about it, because she urgently needed the money to support her 

children and enable them to study. She was hired and in April 1893 sailed on a steamer to Baltimore, where she worked for 

a year.  

In June 1894 she returned to Berlin, followed only a year later by her husband, who moved to Altona. Charlotte remained 

in Berlin. In 1896 Heinrich asked her to come to Hamburg to finally reunite his family. She did so, but the following years 

were not the happiest in her life: Charlotte and her husband had grown apart too far. When Heinrich passed away in 1909, 

Charlotte even felt liberated. She continued to give concerts, but her career was no longer geared towards great success. She 

gave chamber music concerts almost exclusively in hotels in Altona and Hamburg.  

After her children left home in 1910, Charlotte decided to finally end her activities as a concert pianist and teacher and 

leave Hamburg. She went back to her home region, southern Germany, and lived for a long time in Partenkirchen and then 

in Munich with her eldest daughter Anita. She died there on 5 December 1930 at the age of 74. 

In the middle of his biography, Brenner included a long chapter on another Liszt pupil, Hermine Lüders (1864-1940). She 

was a pupil and friend of Charlotte who had begun to study with Liszt in 1885 and 1886 at Charlotte's instigation. The 

detailed chapter on Hermine Lüders is a valuable "excursion" in the book, especially since it contains the complete 

document of Lüders' lessons with Liszt in Weimar. Incidentally, Hermine moved to America in 1894 and frequently 

performed and taught there. She returned to Hamburg in 1921. 

Brenner has managed to enrich his book with 142 illustrations: photographic portraits of Charlotte and all her relatives, 

friends and other people who played a role in her biography, plus numerous pictures of houses and other buildings, 

facsimiles of concert programmes, diplomas, etc. As a critical note, the chronology of the biography sometimes falters a little 

as the author anticipates what is to come. The book is supplemented by an index, a bibliography, a family tree, a chronology 

and a list of concerts and repertoire. 

This biography is an important addition to the literature on Liszt's pedagogical activity and its offspring. It is also an 

interesting portrait of a strongly emancipated musician who, against the spirit of the times, managed to survive as a 

performing musician. 

Helmut Brenner: Charlotte Blume-Arends, eine Hamburger Schülerin von Franz Liszt, Tredition: 2020. 

ISBN 978-3-347-16889-3 
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(Rozsnyay Judit) 

 

A Liszt Ferenc Társaság Budapesti tagozata évről-évre megtartja havi hangversenyeit „Találkozások Liszt Ferenccel”címmel, 

a 2020/21-es évadban a tervezett és meghirdetett koncertsorozat sajnos meghiúsult a koronavírus járvány miatt. 2020. 

Szeptemberben és októberben még megtarthattuk Prunyi Ilona zongorahangversenyét és a 42. Liszt Ferenc Nemzetközi 

Lemezdíj díjkiosztóját – ezekről lapunk 42. számában be is számoltunk –, a folytatás azonban egyre csak tolódott. 

Társaságunk korlátozott lehetőségei és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szigorú zárlata miatt nem volt lehetséges on-

line video hangverseny megtartása, bár lehetséges, hogy ilymódon többen láthatták-hallhatták volna, mint a hagyományos, 

élő koncert közönsége, de egyúttal éppen hűséges tagjaink estek volna el az élménytől, hiszen tagjaink jelentős hányada idős 

korú, és nem rendelkezik a jelenkor technikai felszereléseivel.  

Végül hosszú hónapok után javulni látszott a járványhelyzet és 

lehetőséget kerestünk arra, hogy júniusban megtarthassunk az 

elmaradt koncertekből kettőt, amelyeket a rövid felkészülési idő 

miatt az előadók el tudtak vállalni. Gombos László, a 

Zenetudományi Intézet munkatársa közreműködésével, aki 

egyben Társaságunkban is oroszlánrészt vállal a szervezési és 

művészeti munkákból, sikerült megállapodni a Zenetudományi 

Intézettel hangversenyterem bérléséről június végére. Így 

kerülhetett sor 2021. június 22-én és 26-án a Várnegyedben, a 

Zenetudományi Intézet Bartók termében két emlékezetes 

hangversenyre. A rekkenő nyári hőség és az éppen feloldott 

korlátozások dacára örvendetesen nagy létszámú lelkes közönség 

jött el. 

Az első, június 22-i koncert címe Liszt és Hubay rapszódiái, az 

előadók: Király Csaba zongoraművész, társaságunk elnöke, 

Székely Anna Lilla, a Zeneakadémia II. BA hegedű tanszakos 

növendéke, valamint Gombos László zenetörténész voltak. 

Gombos László rendkívül érdekes és színes összekötő előadást 

tartott a két nagy komponista együttműködéséről, közös 

munkájukról, és az elhangzó művekről. A hangverseny műsora 

négy Liszt-rapszódiából és három Hubay-műből állt, a három 

Hubay hegedű-zongora darabot mintegy keretezte a négy Liszt-

rapszódia. 

Király Csaba az idei Cziffra100 emlékév alkalmából adandó 

hangversenyeire Liszt valamennyi (19) rapszódiájával felkészült, 

ezen a koncerten hallható volt az 1., 5., 10. és 13. számú. Bizony 

jó volt hallani ezeket a kevéssé játszott, ritkábban hallható 

műveket. Különösen figyelemre méltó volt az 5. Rapszódia 

szokatlanul elégikus hangvétele, a többi, lendületes és „energikus” darabbal szemben. A Hubay-művek közül hallhattuk a 

„Csárdajelenet no. 4.” (Hejre Kati), no. 5. (Hullámzó Balaton), és A fonóban op. 44. no. 3. darabokat. Ezek a rendkívül 

mutatós, és keletkezésük idején világsikernek számító darabok bejárták Európa szinte minden hangversenytermét, hatalmas 

tetszést aratva.  
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Király Csaba és a fiatal Székely Anna Lilla remekül tudott együttműködni a többnyire igen bravúros zeneszámok 

előadásában. (Hiszen Liszt és Hubay mindketten saját hangszerük virtuózai voltak, közös kompozícióik a közönség 

meghódítására készült bravúros zeneszámok.) Király Csaba emellett a Liszt rapszódiákat is hatalmas energiával adta elő, a 

teljes estet igényes és maximális intenzitású játékkal adta elő, ami nagy erőpróba volt a 30°C fokos teremben. Az igen jól 

felépített program, a hangulat fokozása méltán váltotta ki a közönség elismerését és lelkes tapsát.  

A hosszú, kényszerű szünet után mindenki boldogan távozhatott a koncertteremből.  
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Hubay Jenő Liszt Ferenc 
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Második hangversenyünkre négy nappal később került sor ugyancsak a Zenetudományi Intézetben, mégpedig az aznapi 

„Múzeumok éjszakája” keretében. 

A koncert címe Liszt és Rahmanyinov dalai volt. Eredetileg 2020 novemberére terveztük, és igazán örülhettünk, hogy végre 

sorra kerülhetett ez a különleges műsor. A két nagy művész kapcsolatát, illetve Rachmaninov zenei életpályájának fejlődését 

Szabó Ferenc János zenetörténész és zongoraművész ismertette, a dalokat Tatai Nóra szoprán énekesnő adta elő Szabó 

Ferenc János zongorakíséretével. 
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A mintegy 80 perces, szünet nélküli hangversenyen öt Liszt-dalt és hét Rachmaninov-dalt hallhattunk, a megzenésített 

versek kivétel nélkül eredeti nyelven hangzottak el. (Victor Hugo, J. Nordmann, Heinrich Heine, F. Freiligrath voltak Liszt 

dalainak ihletői; Aleksandr Blok, Borisz Bugajev, Valerij Brjuszov, Fjodor Szologub, Fjodor Tyutcsev pedig Rahmaninov 

dalainak verszerzői). Tatai Nóra kivételes szép hangú, sok színnel és kiváló technikával éneklő művész, aki az idegen nyelvű 

dalokat kiváló szövegkiejtéssel és nagy átéléssel adta elő. 

A műsor abban a tekintetben is figyelemre méltó volt, hogy nagyon ritkán lehet hallani ennek a két virtuozitásáról inkább 

közismert komponistának a dalai milyen líraiak, bár természetesen e tekintetben inkább Rachmaninov dalai voltak 

számomra újszerűek. Igen szellemesnek tartottam egy összehasonlítást is: elhangzott Victor Hugo Gitár c. versének 

megzenésítése mindkét zeneszerzőtől, megmutatva, hogy milyen ihletet vált ki egy-egy személyiségből ugyanazon, szinte 

balladai költemény, különösen a zongorakíséret különbözőségében. 

Elmondhatom, hogy ezen az estén maradandó élménnyel lettem gazdagabb, a koncert hallgatósága is elégedetten 

nyugtázhatta a zenei eseményt. Köszönet érte minden művésznek! 

A hangversenyről videófelvétel készült, amely megtekinthető a Liszt Ferenc Társaság Facebook-oldalán és a Youtube 

csatornán: https://www.youtube.com/watch?v=PWe7J52McJo 

 

CONCERTS IN BUDAPEST IN JUNE 2021 –  

ENCOUNTERS WITH FERENC LISZT 
 

(Judit Rozsnyay) 
 

From year to year the Budapest branch of the Liszt Ferenc Society has been holding its monthly concerts "Encounters with 

Ferenc Liszt", but unfortunately in the 2020/21 season a great part of the planned and announced concert series was 

cancelled due to the Covid pandemic. In September and October 2020 we could still hold the piano recital by Ilona Prunyi 

and the award giving ceremony of the 42nd Liszt Ferenc International Grand Prix du Disque (we reported about them in our 

journal’s issue No 42), but further concerts had to be postponed again and again. Due to the limited possibilities of our 

Society and the strict closure of the Liszt Ferenc Music Academy, it was not feasible to hold an on-line video concert, 

although it is possible that more people could have seen and heard it than the traditional audience of our live concerts, but 

at the same time, it would have been a disappointment for our loyal members, as a significant percentage of our membership 

are elderly people who do not possess the necessary technical equipment. 

Finally, after so many months, the pandemic situation seemed to be improving and we were looking for opportunities to 

hold two of the cancelled concerts in June, which the performers were able to undertake in spite of the short preparation 

time. With the help of László Gombos, musicologist working at the Institute of Musicology, and also doing a lot of 

organizational and artistic work in our Society, we managed to agree with the Institute of Musicology to hire their concert 

hall for the end of June. This agreement made it possible for us to hold two memorable concerts on June 22nd and 26th 2021 

in the Bartók Hall of the Institute of Musicology, in the Castle District. Despite the sweltering summer heat and the 

restrictions only just lifted, large and enthusiastic audiences turned up at the concerts. 

The first concert on June 22nd had the title Rhapsodies by Liszt and Hubay, and the performers were the pianist Csaba Király,  

Chairman of our Society, and Anna Lilla Székely, a BA II student of violin at the Music Academy. László Gombos gave an 

exceptionally interesting and colourful lecture on the collaboration of the two great composers, about their work together 

and about the compositions performed at the concerts. The programme consisted of four Liszt rhapsodies and three Hubay 

works. The three Hubay pieces for violin and piano were quasi framed by the four Liszt rhapsodies. 

Csaba Király has prepared all (19) of Liszt's rhapsodies for his recitals in the memorial year Cziffra100 in 2021, and at this 

particular concert he performed Liszt's Rhapsodies No. 1, 5, 10 and 13. It was certainly good to hear these less frequently 

played, rarely heard compositions. Particularly noteworthy was the unusually serene tone of Rhapsody No. 5, especially in 

contrast to the other, brisk and “energetic” pieces. Among the three Hubay works we heard Csárdajelenetek (Scènes de la 
Csárda) no. 4 and no. 5 (“ Hejre Kati [Hey, Katie]” and “Hullámzó Balaton [On the waves of Lake Balaton]” – and finally  

A fonóban (Les fileuses) op. 44. no. 3. These extremely spectacular pieces gained world success at the time of their 

composition and toured almost every concert hall in Europe to great acclaim.  
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Csaba Király and the young Anna Lilla Székely worked together magnificently to perform the mainly brilliant pieces of 

music on the programme. (After all, Liszt and Hubay were both virtuosos of their respective instruments, and their joint 

compositions were brilliant works of music invented to captivate audiences.) Csaba Király also performed the Liszt 

rhapsodies with tremendous energy, and with demanding intensity all through the evening, which was a great test of 

strength in the heat of 30°C in the hall. The perfectly arranged programme and the crescendo of enthusiasm in the 

atmosphere during the concert deservedly earned the audience's appreciation and enthusiastic applause. After a long, forced 

break in concert life, everyone was happy as they left the concert hall. 

Our second concert came four days later, also at the Institute of Musicology, as part of the “Night of Museums” programme 

series celebrated on that night. 

The title of the concert was Songs by Liszt and Rachmaninov, and it had originally been scheduled for November 2020. We 

were really happy that this special programme could finally take place, and the introduction to the concert, presenting the 

relationship between the two great musicians and the development of Rachmaninov's musical career was given by the 

music historian and pianist János Ferenc Szabó, while the songs were performed by Nóra Tatai (soprano), accompanied by 

János Ferenc Szabó on the piano. 
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The concert lasted about 80 minutes, with no intermission, and included five songs by Liszt and seven by Rachmaninov, all 

of them in their original languages (Victor Hugo, J. Nordmann, Heinrich Heine, F. Freiligrath being the inspirers of Liszt's 

songs, and Aleksander Blok, Boris Bugayev, Valery Bryusov, Fyodor Sologub, Fyodor Tyutchev the authors of the lyrics to 

Rachmaninov's songs). Nóra Tatai is a singer with an exceptionally beautiful voice, singing with many colours and excellent 

technique, and she sang the songs in foreign languages with excellent diction and great feeling. 

The programme was also remarkable for providing us with an opportunity to discover the lyricism of the songs by these 

composers who are better known for their virtuosity, although of course it was Rachmaninov's songs that were more new to 

me in this respect. I also found a comparison very illuminating: settings of Victor Hugo's poem Guitare by both composers, 

showing how the same, almost ballad-like poem can inspire two different personalities, especially displayed in the 

differences in the piano accompaniment. 

I can clearly say that I felt presented with a lasting experience this evening, and the audience at the concert could also be 

satisfied with the musical event. Thanks to all the musicians! 

A video of the concert was recorded, which can be viewed on Youtube https://www.youtube.com/watch?v=PWe7J52McJo 

and on the Liszt Ferenc Society's facebook page: [Facebook.com/Liszt Társaság]. 
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