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Bevezetés

„… a művésznek minden idegszálával benne kell élnie
 kora társadalmában, mert csak így tud érte,

róla beszélni, előtte járni, eszméltetője lenni…”
(Liszt Ferenc)1

 „ A tehetség akár alkotó, akár előadó, veleszületett adomány.”2

Hogy miért lesz valaki muzsikus, arra a legegyszerűbb és talán az egyetlen he-
lyes válasz ez: mert annak született. Hogy aztán kiből miképpen pattan ki ez a
rügy, milyen körülmények között virágzik ki és nő fel: az természetesen min-
denkinél más és más. A külső körülmények is sokat számítanak – azok, amelye-
ket egyszerűen szerencsének vagy véletlennek nevezünk.
     Juhász Aladár azon kevesek egyike, aki korának „jelentős talentuma”3 volt.
A halála óta eltelt majd egy évszázad azonban azt bizonyítja, hogy életműve
nem élte túl alkotóját. Minél távolabbról tekintünk vissza pályájára, azt tapasz-
taljuk, hogy emberi vonásai megfakultak a múló évtizedekkel. Pedig a magyar
zenetörténet kevés nagy művészéről mondható el: Liszt Ferenc kiemelkedő ta-
nítványa.

Ma már igen kevesen és keveset tudunk róla. Nem élnek azok sem, akik sze-
mélyesen ismerték és tanítványai voltak. Csak Liszt Ferenccel foglalkozó művek
és zenei lexikonok említik nevét, illetve régi újságcikkekben, folyóiratokban ol-
vashatunk róla.
     Egy volt tanítványa, Dr. Kovács Ferenc találóan fogalmazott, amikor egy Ju-
hászról szóló cikkének ezt a címet adta: Megemlékezés egy majdnem elfelejtett
Liszt tanítványról.4

     Az ember sorsa nem véletlen. Nem véletlenül alakul úgy, ahogy alakul. Any-
nyi minden történik életünk során, leginkább csak egy-egy fényképszerűen ki-
merevített pillanat marad meg bennünk. Ezek viszont néha hihetetlen élességgel
villannak fel. Ez történt velem is. Ismeretségem Juhász Aladár rokonával még
zeneiskolás növendékkoromban, egy koncert alkalmával kezdődött. Emlékeze-
tem szerint abban az időben Liszt egyik gyermekkori etűdjét játszottam. Így ke-
rült szóba Juhász Aladár neve, mint „egykori Liszt tanítvány”. Akkor még nem
gondoltam, hogy ez a személyes kapcsolat és beszélgetés a későbbiekben olyan
ösztönzően hat majd rám, hogy közelebbről megismerjem a zongoraművészt.

1 Szabolcsi Bence: Liszt Ferenc estéje. Zenetudományi Tanulmányok III. Liszt Ferenc és Bartók Béla emlékére.
   Akadémiai kiadó, Bp., 1955. Szerkesztette: Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. 214. l.
2 Ki a jó zenész? Beszéd a Zeneművészeti Főiskola 1953. évi Tanévzáró ünnepélyén. Kodály: Visszatekintés I.
   Zeneműkiadó, Bp., 1974. 278.l.
3 Liszt írja róla Erkel Ferencnek 1879. július 26-án kelt levelében, amikor Juhászt és Gobbi Henriket ajánlja
   zongoratanároknak  a Zeneakadémiára. Erkel Ferenc Emlékkönyv. Pátria kiadó, 1911. 220-221. l.  Az eredeti
   levél megtalálható a Nemzeti Múzeumban.
4 Parlando, 1966. VIII. évf. 4. sz. 13. l.
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     Nagy segítséget kaptam, Dr. Juhász-Schlatter Bernadettől és Juhász-Schlatter
Andreától5, akik időt álló anyagot bocsátottak rendelkezésemre. Munkám során
ezekre a korabeli írásokra, feljegyzésekre, kritikákra hagyatkozhattam.
     Felidéztem azt a zenetörténeti korszakot, amelyben Juhász élt, és amely
meghatározója volt sorsa alakulásának. Végigkövettem életpályáját, amely a 19.
században kezdődött és átívelte a századfordulót.
     A fényképek, dokumentumok alapján megpróbáltam képet adni arról, hogy
milyen volt alakja és élete, milyennek ismerhették, akik vele egyidőben éltek,
közvetlenül látták és hallották őt. Ügyeltem arra is, hogy megjelöljem a pontos
forrásokat.
     Fontos kiindulópontot jelentettek Liszt levelei. Közülük azokat emeltem ki
dolgozatomban, amelyek Juhásszal valamiféle vonatkozásban állnak.
     Kutató munkám során segítségemre volt még Eckhardt Mária, a Liszt Ferenc
Emlékmúzeum igazgatónője, aki rendelkezésemre bocsátotta a Liszt hagyaték-
ból a Juhászra vonatkozó anyagot, valamint Juhász-Schlatter Viktor6 által 1986-
ban ajándékozott Juhász- hagyatékot. Itt bukkantam rá Juhász Krisztina (Juhász
Aladár húga) írására is.7
     Ezek a források rendkívül érdekes adatokkal szolgáltak, amelyek még köze-
lebb vittek Juhász személyiségének megismeréséhez.
     Ki volt Juhász Aladár, miért nem lett a Zeneakadémia tanára, sem világjáró
zongoraművész, miért merült a feledés homályába? Ezekre a kérdésekre kere-
sem a választ dolgozatomban.
     Az információk lassan összefüggések láncolatává rendeződtek, amelyek
megmagyarázzák Juhász cselekedeteit, döntéseit, különféle megnyilatkozásait.

5 Nagymamájuk Juhász Krisztina (Schlatter Alfrédné), aki Juhász Aladár testvére volt.
6 Schlatter Alfrédné fia, Dr. Juhász-Schlatter Bernadett édesapja, akinek a Művelődési Minisztérium 1986.
  december 15-én Liszt  Emlékplakettet adományozott (10.sz. melléklet).
7 Juhász Krisztina: Juhász Aladár. Bp., 1935. április 27. Liszt Ferenc Emlékmúzeum,  Ms. 67.
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1. A magyar zenei élet a 19. században és a századfordulón

     A 19. század elején a zenei életet még szűk körű, rezidenciális, vagy a szé-
kesegyházi muzsikusok által rendezett zeneestek jellemezték. Csak lassanként
bontakozott ki a modern, nyilvános, a polgári értelemben vett hangversenyélet.
A dualizmus időszakának első évtizedeiben a zene területén elért legjelentősebb
eredmény, a zeneélet intézményeinek létrehozása volt. A reformkori kezdemé-
nyezések folytatásaként a leglátványosabb előrelépés a virágzó koncertélet, az
önálló operaház és a felsőfokú zeneoktatás megteremtése volt. A század köze-
pén fokozatosan megerősödött az a szűk polgári réteg, amely mindezek elsődle-
ges társadalmi bázisát jelentette.

1. 1. Zeneoktatás8

     Az a zenészréteg, amely országszerte kenyérkereső foglalkozásként űzte a
zenélés mesterségét, még a 19. század derekán is jobbára cseh, morva, osztrák
származású bevándorlókból állt. Hiányoztak a magyar nyelvű tankönyvek, a kel-
lő számú szakképzett zenetanár. Mégis mutatkoztak biztató kezdeményezések a
zenepedagógiai irodalom megteremtésére. Közülük néhányat emelek ki jellem-
zőül. Az első magyar nyelvű zongoraiskola 1802-ben jelent meg: Gáti István: A
kótából való klavírozás mestersége…című munkája. Dömény Sándor tanárának,
a pesti Malovetzky Jánosnak német zongoraiskoláját fordította magyarra (1827),
majd etűdsorozatot szerkesztett korabeli szerzők műveiből. Korai zeneelméleti
próbálkozások után Bartay András harmónia tankönyvét(1835), Győri Sándor
hangközszámítási tanulmányait (1853, 1858) említem még példaként.

1836-ban Schedius Lajos egyetemi tanár kezdeményezésére alakult meg a
Hangászegylet, más néven a Pest-budai Hangászegyesület. A műkedvelőkből és
hivatásos zenészekből álló egyesület, hangversenyek szervezésére, pályadíjak
kitűzésére, könyvtár létrehozására szerveződött. Az egylet keretein belül műkö-
dő Zenede, illetve énekiskola tervét Bartay András vetette fel. A Hangászegyleti
Zenede (majd 1865 augusztusától Nemzeti Zenede) igazgatója Mátray Gábor
volt. Ő fogalmazta meg 1840-ben az „Egy Nemzeti Conservatórium alakítását
tárgyazó alapterv”-et.9
     A zeneértő közönség nevelése 1868-ban érkezett korszakfordulóhoz. Eötvös
József a népoktatási alaptörvényben rögzítette, hogy a gyermekek hatéves ko-
ruktól tizenkét, illetve tizenöt éves korukig kötelesek iskolába járni. A törvény
kötelezővé tette az ének tantárgyat minden iskolatípusban és a tanítóképző inté-

8 Veszprémi Lili: Zongoraoktatásunk története. Zeneműkiadó, Bp., 1976. 14-21. l.
9 Liszt 1840. január 11-én a Nemzeti Színházban tartott hangversenyének teljes bevételét a  „Magyar Nemzeti
   Conservatórium” javára ajánlotta fel.
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zetekben is. Ugyanakkor megmutatkozott a korábbi magyarországi zeneoktatás
problémája.
     A legmagasabb képzést nyújtó hazai zeneiskola, a Nemzeti Zenede egyre ke-
vésbé volt képes feladatait megfelelő szinten ellátni. A hazai tanító- és tanárkép-
zés, énekes- és zenekar- utánpótlás problémáját meg kellett oldani. 1861-ben
készen állt Mosonyi Mihály tervezete, amelyben a zeneoktatás égető kérdéseit a
Zenede szakmai felügyeletével megjelenő tankönyvsorozatban vélte megoldani.
Az elméleti és gyakorlati magyar nyelvű zongoraiskola, az orgonaiskola és ké-
zikönyv, a magyar nyelvű összhangzattan terve nem valósult meg. Ugyanakkor
ígéretesen vetítette előre Kodály Zoltán „éneklő Magyarország”-ának koncepci-
óját.
     A felsőfokú zenészképzés, egy „zenei akadémia” megteremtésének ötlete
azoktól a muzsikusoktól (Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Bartay Ede, Ábrányi Kor-
nél) és politikusoktól (Csengery Antal, Apponyi Albert) származott, akik felis-
merték, hogy hazai felsőoktatás nélkül nem tartható fenn sikeres zenei élet.
Több évtizeden keresztül azon dolgoztak, hogy a nagyobb európai nemzetek
legfontosabb zenei intézményeit Magyarországon is meghonosítsák. Alaposan
kidolgozott tervek megfogalmazása és éles hangú országgyűlési viták eredmé-
nyeképpen 1875-ben kezdte meg működését a budapesti Zeneakadémia. Elnöke
Liszt Ferenc, igazgatója Erkel Ferenc volt. Az intézményben több nagytehetségű
német, vagy német műveltségű mester munkálkodott, zeneszerzők és pedagógu-
sok, akik az új magyar nemzedék zenei nevelésében meghatározó szerepet ját-
szottak (Volkmann Róbert, Koessler János, Popper Dávid, Herzfeld Viktor,
Szendy Árpád, Thomán István, Hubay Jenő).
     A Zeneakadémia kezdettől fogva nemzetközi színvonalú intézményként mű-
ködött, de nyugat- európai konzervatóriumokhoz hasonló főiskolává Mihalovich
Ödön igazgatása idején (1887-től 1919-ig)  fejlődött. Vezetése alatt az intéz-
mény európai hírnévre tett szert. Bartók, Kodály, Dohnányi, Weiner kinevezé-
sével az új magyar zenekultúra kiválóságait nyerte meg a hazai felsőoktatás
számára.

1. 2. Hangversenyélet

     A kiegyezés után a zenekari kultúra fellendítésében a Nemzeti Színház mű-
vészei jártak elől. A megfelelő hangversenyterem hiánya miatt a színházon kívü-
li rendszeres filharmóniai hangversenyek gondolata kezdetben elakadt. Csak
1852-ben vetődött fel, hogy a Nemzeti Múzeum díszterme nyilvános hangverse-
nyek rendezésére is használható. 1853 októberében a Nemzeti Színház zenekari
muzsikusaiból alakult társulat a két intézmény vezetőségének összefogásával
jött létre. Az 1853. november 20-án induló rendszeres bérleti hangversenyek –
1867-ben „Magyar Filharmóniai Társulat” néven szereplő testület – rendezvé-
nyei kezdettől fogva az arisztokrata és a polgári családok érdeklődésének kö-
zéppontjába kerültek.
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     Sajátos színt adott a főváros zenei életének a férfikari énekegyesületek moz-
galma. A dalárda intézménye 1867-ben jutott országos hatókörhöz az Aradon
megalakult Országos Magyar Daláregyesület létrejöttével. A szinte évenként
megrendezett országos dalárünnepélyek gomba módra hívták életre az egyre
újabb dalegyleteket. Ezek ízlésformáló zenei műhelyként is működtek. Az egy-
házi zenének Pesten a Belvárosi-templom, Budán 1874-ig a Mátyás- templom
adott otthont.
     A fővárosi társasélet, a hangversenyek és bálok legfontosabb színtere a Viga-
dó volt. A Vigadóban rendezték a legjelentősebb hazai művészek, a Filharmóni-
ai Társaság és más zenei egyesületek hangversenyeit. Itt mutatkoztak be az új
magyar zenész nemzedék legjelentősebb képviselői, köztük Mihalovics Ödön,
Richter János, Erkel Sándor és a Magyarországra érkező vendég- művészek:
Clara Schumann, Brahms, Goldmark, Wagner, Liszt, Bülow, Saint-Saëns,
Richard Strauss.

1. 3. A századvég zenésznemzedéke

     A romantikus hagyomány sorsának folytatói és befejezői a századvég zene-
szerző nemzedékének ismertebb tagjai: Aggházy Károly, Allaga Géza, Bertha
Sándor, Chován Kálmán, Erkel Gyula és Elek, Farkas Ödön, Gobbi Henrik,
Hubay Jenő, Juhász Aladár, Mihalovich Ödön, Major J. Gyula, Poldini Ede,
Szabados Károly és Béla, Szendy Árpád, Zichy Géza. Ők voltak azok, akik a
századvég magyar műzenei nyelvét, a kései verbunkos stílust modorossá, zsú-
folttá és mesterségessé tették. A verbunkos zene megszűnt élő nyelv lenni, tör-
ténelmi stíluskészletté, múzeumi anyaggá vált. De ezt a folyamatot nem lehetett
elkerülni, mert ezekben a művészekben elevenen élt az európai áramlatokkal
való megmérkőzés, ugyanakkor rabjaivá váltak a különféle idegen hatásoknak.
Azonban hiányzott belőlük a zenei nyelv gyökerekig ható, belső megújításának
vágya és képessége.
     Az 1900-as évek elején elérkezett az a fordulat, amely a magyar zenei stílus
megteremtését eredményezte. Az új zene egyfelől a régi népzenéből, másfelől a
nyugat klasszikus formáló elveiből kiindulva, teljesen újjáteremtette a magyar
zenét. Távlatokat nyitott a harmónia rendszer megreformálásával, hang és hang-
szer, kórus és zenekar újszerű kezelésével, tömör és bonyolult formák kialakítá-
sával, általában a zenei nyelv mélyreható megújításával.

      „S ott volt a falu rejtélyes, ismeretlen népe. Senki sem tudta, de egynéhány
felbukkant példából sejthető volt, hogy közte még ismeretlen, csodálatos dalok
élnek.”10

10 Kodály Zoltán: Visszatekintés II. Zeneműkiadó, Bp., 1974. 262. l.
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2. Juhász Aladár élete (1856-1922)11

    Juhász Aladár zongoraművész és zenetanár

     Hajas és nemespann12 Juhász Aladár Budán született 1856. december 31-én.
Édesapja Juhász Endre ügyvéd, akit Liszt személyesen is ismert és baráti vi-
szonyban voltak egymással. Édesanyja nemes Gluzéky Krisztina.
Tizenegy gyermek közül Aladár a negyediknek született.13 A gyenge testalkatú,
komoly, magába forduló, különcködő, meditativ természetű fiú, már kora ifjúsá-
gában feltűnő talentum volt. Elemi iskolai tanulmányait otthon – nálánál két év-
vel fiatalabb öccsével együtt – olyan nevelők mellett végezte, akik jogászok vol-
tak. Lázár, Ignatovits és Schirilla komoly, céltudatos nevelésben részesítették.
Középiskolai tanulmányait a várbeli papok gimnáziumában végezte, ahonnan
erősen kibontakozó zenei tehetsége folytán gyenge fizikumára való tekintettel a
IV. osztály elvégzése után kimaradt, hogy teljesen zongoratanulmányainak él-
hessen. Tanárai sajnálattal bocsátották el, mert feltűnő tehetsége, erősen kifejlett
önérzete és szorgalma által a legjobb tanulók közé tartozott.
     Zenei pályáját csodagyerekként kezdte. Első tanára Neumayer, jónevű zon-
goratanár volt.14 Hamarosan Liszt egykori weimari tanítványához, Siposs Antal
kiváló zongoraművészhez került. Az ifjú tehetség már 12 éves korában koncer-
tezett. Siposs több alkalommal vidékre is magával vitte: Miskolcon, Kassán
nagy sikerrel szerepeltek.
„…egészen felvillanyozó mozgalmat idézett elő a társadalmi körökben Siposs
Antal hangversenyzése, aki ott három igen szépen látogatott hangversenyt ren-
dezett, bemutatván egyszersmind Miskolc művelt közönségének a tehetségdús kis
Juhász Aladár tanítványát is, ki valamint ott, ugy Kassán is, hol szintén fellépett
mesterével, két nagy közönségű hangversenyben nagy feltűnőséget okozott korát
jóval fölülmuló tehetsége és játékával…”15

     A kis Aladár zongoratanulmányaival egyidőben  hegedülni tanult Saphirnál,
aki a Nemzeti Színház karnagya volt. A neves hegedűtanár nagy reményeket
fűzött hozzá.16

     Siposs 1869-ben mutatta be a gyermek Juhászt Lisztnek, aki sokra értékelte
tehetségét és attól kezdve figyelemmel kísérte pályáját. Első koncertjét Liszt
előtt 14 éves korában játszotta. 1875-ben a budapesti Zeneakadémia megalaku-
lásától Juhász az elsők között volt, akit Liszt hivatalos tanítványául fogadott és
az intézmény keretei között tanított.

11 Az életrajzi adatokat Juhász Krisztina értekezéséből vettem át.  Liszt Ferenc Emlékmúzeum,  Ms. 67.
12 Nemesi címek
13 Öccse, Ernő szintén zenésznek készült. Gobbi Alajosnál tanult hegedülni a Nemzeti Zenedében. Fülbaja miatt
    pályát változtatott. Leánytestvére, Ilka énekesnő lett. A Zeneakadémián Pauli Richárd tanítványaként szerzett
    diplomát.
14 Muzsikus tehetségének kezdeti szakaszáról nincs több adat.
15 Zenészeti Lapok, 1867/68. 752. l.
16 Hogy Juhász mettől-meddig tanult hegedülni és milyen eredménnyel, arról konkrét adatok nincsenek.
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     Zongora tanulmányaival egyidejűleg Ábrányi Kornél, Nikolits Sándor és
Volkmann Róbert irányításával zeneszerzést tanult a Zeneakadémián. Tanárai
kezdettől fogva elismerték rendkívüli képességeit. Mint zongorista növendéket
mindvégig a kiemelkedő tehetségek között tartották számon. 1876-80 között há-
romszor kapott megosztott, egyszer osztatlan Liszt-ösztöndíjat. Növendéktársai
tisztelték tudását, de szótlan, zárkózott, komor lénye kevéssé vonzotta őket.

Juhász – Liszt ajánlatára – Zichy Géza családjánál baráti pártfogásra talált.
Gyakran tartózkodott Zichyék vidéki birtokán, ahol sokat muzsikáltak együtt. A
gróf találóan jellemzi a kiváló tehetséget: „Juhász Aladár valósággal a legbá-
mulatosabb művész, akivel életemben találkoztam. Kicsiny, törékeny ember; tí-
pusa egy Sokratesnek. Nagy tehetségű, bölcs, tudor, zenész és zongoravirtuóz
egy személyben, ki gőg és nagyravágyás nélkül, csakis a maga gyönyörűségére
műveli a zenét, soha hangversenykörutat nem tett és soha nem kérkedett. Éveken
keresztül volt gyermekeim tanítója s nekem alkalmam volt nemcsak tudását, ha-
nem lelki nemességét is ismerni és becsülni. Juhász volt az én jobb kezem, aki
segített nekem abban, hogy a zongora klasszikus irodalmát megismerjem…”17

     Liszt egyik legkedvesebb tanítványának tartotta Juhászt. Mint legkiválóbb
virtuóz magyar növendékét a Mester mindenképp méltónak ítélte őt a zeneaka-
démiai tanárságra. A fiatal művész gyakori betegeskedése azonban megakadá-
lyozta, hogy elnyerje a neki szánt pozíciót. Liszt mindenképpen számított ked-
venc tanítványára, akit utódjául szemelt ki. Mindent elkövetett, hogy legalább a
helyét fenntartsák, amíg a betegeskedő művész újra talpra áll, de erőfeszítései
nem jártak sikerrel. (1. sz. melléklet LFZF 100 éve18 55.  levél,  ZTT  III.19 58.
levél)
     Betegségéből felépülve az 1880-as évek elején Juhász maga is jelentkezett,
de az akkori vezetőség nem fogadta szívesen azt a játéktípust, amit ő Lisztre hi-
vatkozva képviselt. Ezért elutasították. A Zeneakadémiára tanárnak nem került
be Juhász, sem Liszt életében, sem halála után. Többé nem ment az Országos
Zeneakadémiára. Nem kívánt nyilvánosan szerepelni, főleg nem magát hangver-
senydobogón ünnepeltetni. Nagyon egyszerűen, visszavonultan élt.
     Csak nagy ritkán adott egy-egy hangversenyt, azt is nagy rábeszélésre. Sem-
miféle dicsőség nem vonzotta hiúságtól mentes lelkét, s hosszú évek után már
csak a Liszt centenárium alkalmával (1911) lépett nyilvánosság elé.

1882-től 1884-ig a Nemzeti Zenedében, majd 1884-től harminc éven át a Bu-
dai Zeneakadémián tanított. Megelégedett egy szerényebb zongoratanári állás-
sal. Jóformán ez volt az egyetlen szál, amely a „nyilvánossághoz” kötötte. Felső
osztályos, haladó növendékekkel foglalkozott. Bár tanítványai közül csak igen
kevesen készültek hivatásos muzsikusnak, mindig gondosan, nagy lelkesedéssel
tanított. Az oktatás mellett zongora módszertani kérdésekkel is foglalkozott.

17 Zichy Géza: Emlékeim II. kötet 79.l.
18 A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 100 éve. Zeneműkiadó, Bp., 1977.   Szerkesztette: Újfalussy József .
    Rövidítésben: LFZF 100 éve
19 Prahács Margit: Kiadatlan és ismeretlen Liszt-levelek a Zeneművészeti Főiskola levéltárában. Zenetudományi
    Tanulmányok III. Liszt Ferenc és Bartók Béla emlékére. Akadémiai kiadó, Bp., 1955. Szerkesztette: Szabolcsi
    Bence és Bartha Dénes.  Rövidítésben: ZTT III.
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     1899-ben mutatta be találmányát „fiziologikon” néven, amely lehetővé tette a
zongorázást álló helyzetben is.
     Szerzeményeinek nagy részét fiatal korában írta. Mesterének halálával azon-
ban mintha múzsája is cserbenhagyta volna – a zeneszerzésben megtorpant.
     Liszt játékának technikai tanulságait 1913-ban tanulmányban foglalta össze
„Liszt Ferenc és a modern zongoratechnikai probléma” címmel (5. sz. mellék-
let), és gyakorlatokat állított össze azok elsajátítására. (6. sz. melléklet)
     Minden tudomány iránt élénken érdeklődő lelki beállítottságú ember volt.
Komoly filozófiai tanulmányokat folytatott. Már ifjú korában lekötötte a lelki
problémák megfejtése. Tanulmányozta Darwin, Platón, Arisztotelész, Szókra-
tész, a régi görög és latin írók, bölcsek munkáit. Eljutott Schopenhauerig, azután
erősen hatalmába ejtette a buddhizmus. Belemerült annak tanaiba, és éveken át
csak az indiai irodalom érdekelte. Később megismerkedett Schmidt Jenő ideális
anarchistával, akinek hatására meggyőződéses Nietzscheista, majd rövid ideig
teozófus és gnosztikus lett. Élete végén az Evangéliumban keresett és talált
megnyugvást.
     Öregségére teljesen visszavonult az emberektől és a feledés homályába ve-
szett. A túlfeszített, szinte kizárólagos mélyre törő szellemi munka teljesen alá-
ásta amúgy is gyenge, megviselt fizikumát. A tüdővész ugyan elkerülte – bár
minden hangversenye után beteg lett. Álmatlansággal, légzési nehézséggel küz-
dött. Nem járt színházba, koncertekre, kerülte a zsúfolt helyeket. Kereste a friss,
jó levegőt. 1917-ben betegsége súlyosabbá vált és testvéréhez, Krisztinához köl-
tözött. Orvosai tanácsára – mivel betegsége állandó orvosi megfigyelést kívánt –
kórházba vonult. 1922. június 12-én hosszú szenvedés után elhunyt.
     Tehetsége és tudása fényes jövőre predesztinálta, tragikuma, hogy a hatalmas
ívben fölfelé lendülő pálya éppen a közepén tört ketté.
„…Zseniális adottságai ellenére sohasem csinált karriert, ezt betegségén kívül
szerénységének, élhetetlenségének és túlzottan szerteágazó, dekoncentrált érdek-
lődésének is tulajdoníthatjuk.”20

Művei: zongoradarabok: Méla hangok (1872), Album-lapok (1873), Induló
(1874), 5 magyar dal (1874), 2 átirat (1875), kétszólamú Canon (1876),
Paraphrase dramatique sur le Cserebogár, Trió népdalokból a legkönnyebb mo-
dorban: zg. 6 kézre (1882), Zeneköltemény magyar irályban (1885), Magyar áb-
ránd (1898). – Andante: zkar (1879); Királyhymnus: vkar, zg. (1892), Magyar
dal: ének, zg. (1880). Pedagógiai művek: Módszeres adalék a tört hármashang-
zat technikájának magasabb és gyorsabb kiképzéséhez (Bp., é.n.), Előkészítési
gyakorlatok a zongorajáték technikájának egy ujjrakozati rendszeréhez (Lipcse,
é.n.).

20 LFZF 100 éve. 63. l. Jegyzetek 121.
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3. Hangversenynaptár 1868-1912

     Ebben a fejezetben Juhász Aladár írásos dokumentumokban fellelhető kon-
certjeit gyűjtöttem össze. Ezek között vannak önálló estek és olyan hangverse-
nyek, amelyeknek résztvevője volt. A koncerteket a 2. sz. mellékletben található
plakátok hirdették. A jelentősebb fellépések kritikáit, beszámolóit a 4. fejezetben
olvashatjuk. A csillaggal jelölt koncerteken Liszt is megjelent.

     Az adatok sorrendje: időpont, helyszín, műsor, kamaratárs dőlt betűvel.

1868.
I. 19. Európa szálloda – A pesti Ref. Főiskola Önképző Társulata hangver-

senyének közreműködője
I. 22. Egyetemi dalárda estélye –  Jótékonysági hangverseny közreműködője

Volkmann: Változatok és Liszt: Rákóczi-induló két zongorán, unisono
tanárával21, Siposs Antallal

III. 13.  Pesti Vigadó –  Jótékonysági koncert
Liszt: Rákóczi induló, Chopin: Desz-dúr keringő két zongorán,
unisono tanárával, Siposs Antallal

III. 18. A magyar kir. katolikus gimnázium segélyegylete javára rendezett jó-
tékonysági hangverseny közreműködője
Chopin: Keringő és Liszt: Rákóczi induló

 V. 9. Jótékonysági hangverseny közreműködője

1869.
II. 4.   Egyetemi dalegylet Siposs- Juhász kétzongorás

1870.
* XI. 23.  Vigadó kisterme – gyermek Juhász önálló hangversenye

   Beethoven: Kreutzer szonáta (Juhász-Spiller Adolf hegedű)
Liszt: Tannhäuser átirata (a lovagok bevonulása Wartburg várába)
Chopin: cisz-moll etűd op.25., Liszt: Magyar Rapszódia, Wagner-
Liszt: Fonódal A bolygó Hollandiból, Rubinstein: Tarantella op.6.

1871.
*I. 8.   Matiné koncert – Liszt lépteti fel

Liszt: Ábránd
X. 30. A váci dalkör jótékonysági hangversenyének közreműködője

Liszt: Rákóczi-induló négy kézre (Juhász-Siposs)

21 Különösnek tűnik ez a hangversenyező módszer, hogy tanár és tanítványa ugyanazt a darabot játsszák egyszer-
    re. Az elismerés annak a pontosságnak szól, amellyel a tanítvány mesterének előadásmódjával azonosul.
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1873.
*X. 7.   Nemzeti Dalkör

 Liszt: Koronázási induló 4 kézre (Juhász-Ravasz Ilona)

1874.
II.  Jótékonysági koncert a budai árvaház javára. Liszt  művei
V. 7.  „Egyetértés” csónak egylet hangverseny közreműködője
VII. 9.  Margitsziget „Egyetértés” csónak egylet hangverseny közreműködője

1875.
II.  Filharmonikusok hangversenye
*III. 22.  Magyar Írók és Művészek Társasága estje

 Saját szerzeménnyel nyitja meg. A koncerten Liszt is játszott
V. 29.  Margitsziget – Voigt Hortense zongora hangverseny közreműködője

1876.
*III. 26.  Zeneakadémia hangversenyterme – Első növendék hangverseny

Liszt: Les Preludes című szimfónikus költeményének kétzongorás át-
irata (Juhász- Aggházy Károly)

1877.
*II. 10.   Táborszky zeneműkiadó otthonában játszik

Liszt: Tasso négy kézre (Aggházy-Juhász)
Gobbi Henrik: Magyar Szvit (Raab Antonia (Bécs)-Juhász)

 Liszt: Goethe nyitány (Juhász-Aggházy)
*II. 15.  Magyar Írók és Művészek Társasága Hungária díszterme Liszt tisztele-

tére rendezett estélye
Gobbi: Négy magyar szvit négykezes (Juhász-Ravasz)

*II. 18.  Koncert Pauli Richard otthonában Liszt tiszteletére adott matiné
Liszt: Mephisto keringő két zongorán (Juhász-Ravasz)

*II. 25.   Zeneakadémia hangversenyterme –  Növendék matiné
Beethoven IX. szimfónia scherzo tétele Liszt kétzongorás átirata
(Juhász-Aggházy)

*VI. 30.  Zeneakadémia hangversenyterme – Magyar hangverseny
 Liszt egyik rapszódiája

1878.
*III. 24. Zeneakadémia hangversenyterme – Liszt tanítványainak matinéja

1879.
*II. 8.    gróf Zichy Nándorné estélye

Liszt két átirata: Cserkesz- induló és a Három Királyok indulója négy-
kezes (Liszt-Juhász)

*III. 3.  Vigadó kisterme – Ravasz Ilona önálló estje
Liszt: Magyar fantázia két zongorára (Ravasz-Juhász)
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*III. 18.  Vigadó kisterme – Liszt-egylet jótékonysági hangversenye
Liszt: Magyar koronázási induló (Ravasz-Juhász)

VI. 29.  Vigadó kisterme – Tanévzáró zenekari hangverseny
Juhász Aladár: Andante zenekarra, előadta: a Nemzeti Színház zeneka-
ra, vezényelt Erkel Sándor

1880.
*III. 12.  Vigadó kisterme –  gróf Zichy Géza jótékony célú hangversenye

 Liszt: Három királyok indulója háromkezes Zichyvel
*III. 14.  Zeneakadémia hangversenyterme – Első „Zenészeti reggély”

Wagner-Liszt: Trisztán és Izolda: Izolda halála, átirat
VI. 29.   Vigadó kisterme – Tanévzáró zenekari hangverseny

Juhász Aladár: Induló-Ábránd, magyar stílusban zenekarra
előadta a Nemzeti Színház zenekara, vezényelt Erkel Sándor

1881.
*IV. 3.  Pozsony, Városi Színház – Liszt hangversenye a Hummel-emlékmű

felállítása javára
Hummel: Asz-dúr szonáta négy kézre op. 92. (Juhász-Liszt)

1882.
*II. 22.   Vigadó kisterme – Juhász önálló hangversenye

  4 Chopin mű, Liszt: 3 transzcendes etűd (Preludio, Wilde Jagd,
Ricordanza), Schubert: Wanderer- fantázia,

   Beethoven: Asz-dúr szonáta
 Juhász: Paraphrase dramatique sur le Cserebogár

*IV. 1.   Zeneakadémia hangversenyterme – Záróhangverseny
Beethoven: Pastorale szimfóniájának Liszt átirata zongorára

1883.
III. 14.  Filharmóniai hangverseny közreműködője

Liszt: Esz-dúr zongoraverseny

1888.
XI. 9.  Zenetanárok Országos egyesülete Wagner- estély közreműködője

Parsifal: Szent Grál lovagjainak ünnepi indulója
Istenek alkonya: Siegfried: Gyászinduló,
A nürnbergi mesterdalnokok: Verseny- kvintett
Trisztán és Izolda: Előjáték és Izolda halála
A Walkür: Walkürök lovaglása

1893.
XI. 26.   Vigadó kisterme – Budai Zeneakadémia hangversenye

 Beethoven: Esz-dúr zongoraverseny, Chopin: Gesz-dúr Etűd op. 25.
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1894.
XII. 21.  Vigadó kisterme – Budai Zeneakadémia hangversenye

Bach: Nagy fantázia és fúga, Beethoven: B-dúr szonáta (Adagio
sostenuto op. 106.) Chopin: Scherzo (h-moll), Prelude és Etude
(op.10), Raff: Rigaudon, Field: Nocturne, és Liszt: Paulai Szent Ferenc
a hullámokon jár – É-dúr legenda, Csajkovszkij: Impromptu

1898.
IV. 1.  Royal-terem – Királydíjak hangversenye

Juhász Aladár: Magyar ábránd (dicsérettel kitüntetett mű)
Juhász betegsége miatt Thomán István játszotta

1899.
IV. 19.  Zeneakadémia hangversenyterme – Fiziologikon bemutatása

1900.
XII. 28.  Vigadó kisterme – Budai Zeneakadémia hangversenye

Bach: d-moll zongoraverseny (állva zongorázott találmányával)

1901.
II. 1.  Vigadó kisterme – Fehér Kereszt Országos Lelenczház Egyesület Ala-

pítványa javára jótékonysági hangverseny közreműködője
Liszt, Beethoven és Chopin kompozícióiból

III. 26.  Vigadó kisterme – Juhász önálló hangversenye
Bach, Händel, Liszt, Chopin, Brahms, Rubinstein, Grieg, Schütt és
Field műveiből (állva zongorázott találmányával)

1908.
III. 11.   Vigadó kisterme – Filharmóniai hangverseny

Liszt: Concerto pathétique, László Ákos: Consolation

1909.
III. 7.  Royal- terem – Kamarahangverseny   Sinding: Zongoraötös
XII. 17. Vigadó nagyterme Budai Zeneakadémia hangversenye

Liszt: Concerto pathétique zongorán zenekari kísérettel

1911.
X. 22.  Zeneakadémia hangversenyterme – Liszt születésének 100. évforduló-

ja ünnepi hangverseny
 Liszt: Benediction de Dieu dans la solitude, Mazeppa

1912.
I. 24.   Royal- terem – Juhász önálló hangversenye

Händel: Suite, Liszt: Benediction de Dieu dans la solitude, Mazeppa,
Csajkovszkij: Bölcsődal és Moniuszko –Taussig: Halka fantasia
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4. Koncertek – kritikák és cikkek

     A 19. században a zenei sajtó a zeneélet szerves részét képezte. Az első ma-
gyar zenei szaklap, a Zenészeti Lapok (1860-1876), amelynek munkatársai a kor
legkiválóbb magyar zenei szakemberei voltak. Ábrányi Kornél, Mosonyi Mi-
hály, Bartalus István, Péterfy Jenő, Szénfy Gusztáv zenetudósok és mások tollá-
ból származó bírálatok írójuk vérmérséklete szerint eltérő élességgel, de közös
elvi alapról szóltak a magyar zenei élet alakulásáról.
     A folyóirat legfontosabb rovata a rendszeresen jelentkező zenekritikai rovat,
amely hétről- hétre tájékoztatást adott a zenei eseményekről. Megszűnését köve-
tően a napi sajtó, valamint az időszakosan megjelenő újságok számoltak be a
legfontosabb zenei hírekről.
     Ebben a fejezetben azokat a korabeli kritikákat válogattam össze a Juhász
hagyatékból – a cikkek régies nyelvezetét és írásmódját meghagyva –, amelyek-
ről úgy gondoltam, hogy érdekesek, típusosan ábrázolják Juhász Aladárt. A tu-
dósításokból megismerhetjük a hangversenyező művész személyiségét, művé-
szetének, életpályájának sikereit és kudarcait.
     Az idézett cikkek többségének kópiája és teljes szövege a 3. számú mellék-
letben olvasható. A német nyelvű, gót betűs írásokat Dr. Selmeczy Ivánné nyu-
galmazott tanár fordította.

 „ … egy nagy reménység, a még csak 12 éves Juhász Aladár, egy gyönge testal-
katú fiúcska, aki fizikai erejét és életkorát messze meghaladó technikával és len-
dülettel játssza Liszt Rákóczi- indulóját.” 22

„A nehéz feladatot annyi tűzzel, erővel, meglepő szabatossággal oldotta meg,
hogy a közönség nem győzte eléggé méltányolni a mestert és tehetségdús tanít-
ványát.”

Zenészeti Lapok 1867/68. sz. 381.l.
Vigadó, az 1868. március 13-i hangversenyről

„… A kis Juhász Aladár (Budáról), Siposs Antal tehetséges tanítványa rendezte
szép számú közönség előtt hangversenyét, s oly művészek jelenlétében, akiknek
egy tapsa többet jelent a műkedvelő tömegek bármily nagy tetszési zajánál. Ott
ült például a körszékek első sorában a zongoraművészetnek világszerte legilleté-
kesebb bírája Liszt Ferenc, ki eljött, hogy meghallgassa egykori tanítványának
(Siposs Antalnak) mostani tanítványát. Kíséretében voltak Mihalovich, Reményi,
br. Augusz, Servais. E halványarcu, szőke, csinos kisfiu (13) most „csoda gyer-
mekek”különösségeiből mit sem bir.  Mindössze is komoly gyermek s testileg

22 Legány Dezső: Liszt Ferenc Magyarországon 1869-1873. Zeneműkiadó, Bp., 1976. 11. l.
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nem igen fejlett, ami még inkább meglepővé teszi fizikai erejét a zongorajátszás-
ban, ami főleg Wagner Tannhäuser Wartburgi Bevonuló zenéjével tünt ki…”

Fővárosi Lapok, 1870. november
Vigadó, az 1870. november 23-i  hangversenyről

„ A Zeneközlöny kritikusa igen dicséri egyéni, öntudatos felfogását, nagyszerű
memóriáját, csak több évi
külföldi tapasztalatra volna
még szüksége. Egy szerze-
ményét is előadta, amelynek
címe is elárulja szerzőjének
bizarr ízlését: « Paraphrase
dramatique sur le Cserebo-
gár». Kritikusa megjegyzi,
hogy jobban illett volna
magyar cím: Drámai áb-
ránd a Cserebogár népdal
felett. Dicséri merész felfo-
gását, bár keresi a techni-

kai nehézségeket s halmozza a cimbalmos figurákat, de eredeti, színgazdag, ha
nem is mindig fülbemászó szerzemény.”

Zeneközlöny, 1882. 46.l.
Vigadó, az 1882. február 22-i Juhász önálló hangversenyéről

„Liszt maga ültette Juhászt a zongorához (az amerikai Chikering-féléhez), aki
hangjegy nélkül, a Mester legnagyobb megelégedésére és a teljes számban jelen
volt mindkét nemű tanítványok méltó bámulatára játszotta el Liszt hatalmas,
óriási nehézségű s kimagasló tökélyű átiratát…23 - Juhász a legkiválóbb és leg-
ritkább zenészeti tehetségek egyike. Eminens emlékező tehetsége, beható mély
felfogása a legszövevényesebb tételekkel is szemközt, idegzetének acél kitartása
s technikai biztonsága hivatták őt a legkiválóbb zongoraművészek sorába emel-
ni. - … De mert itt él köztünk s szerényen megvonul budai hónapos szobájában,
lelket emésztő óraadások terhe alatt görnyedve, jóformán észre sem veszi őt a mi
zeneközönségünk, papírsajtónk és társadalmunk, mely csak azt tartja méltónak
az elismerésre és tömjénezésre, ami a külföldről importáltatott…Midőn bevégez-
te a symfóniát, a Mester melegen ölelte meg kedvenc tanítványát. Pályatársai
pedig az őszinte és lefegyverző lelkesedés tapsaival halmozták el.”

Zeneközlöny, 1882. I.évf.10.sz.
Zeneakadémia, az 1882. április 1-i Liszt növendékek hangversenyéről

„…Juhász Aladár művészetének szűk volt a terem…Legnagyobb hatást keltett
azonban a Walkűrök lovaglásában, ahol valósággal csillogtatta bámulatos
technikáját; úgy játszott, mint egy zenekar, s hatalmas accordjaiból szinte kihal-

23 Beethoven teljes VI. szimfónia
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lottuk a Materna hangját: a Brűnhilde hoiattohó- ját. Mindazokban, kik őt ez
este hallottuk, ujolag feltámadt az őszinte sajnálat érzete a felett, hogy egy ily
bevégzett tökéletességű virtuóz, a kit méltán tartanak Budapest legelső zongo-
raművészének, oly ritkán mutatja be művészetét nagyobb közönség előtt…”

Zenelap, 1888. 3.évf. 25.sz.
az 1888. november 9-i Zenetanárok Országos Egyesülete

Wagner hangversenyéről

 „… Ezuttal különösen Juhász Aladár zongorajátéka kölcsönzött nagy érdekelt-
séget, mert ő Beethoven (Esz-dúr) zongoraversenyét zenekarkisérettel ugy ér-
telmezte, mint ahogyan ezt csak a legkiválóbb világhírü művészektől hallottuk.
Juhász a legtehetségesebb zenészeink egyike, ki túlszerény magaviselete miatt
alig ismert egyéniség még a székvárosi közönség előtt is…”

Zenelap, 1893. november
Vigadó, az 1893. november 26-i Budai Zeneakadémia

egyesületi hangversenyéről

„…Juhász Aladár a legelső rangu zongoraművészek közé tartozik. Hogy eddig
nem tud a nagyvilág róla, annak oka különc szerénységében rejlik…Juhász úr
Bach-, Beethoven-, Raff-, Chopin- és Liszt darabokat játszott poétikus, mély ér-
telmezéssel és kábitó teknikai bravurral…Igen szépen adta elő Bach Nagy fantá-
ziáját és a fúgát, elmésen ötletesen játszotta Raff Rigaudonját s a Liszt- darabo-
kat s ihlettel ábrándozta el Chopin Preludejét. Juhász úr, ha utra kél, világhirü
zongorista lesz belőle…(–ts.)

Pesti Napló, 1894. december 22. 353.sz.
Vigadó, az 1894. december 21-i   Budai Zeneakadémia

egyesületi hangversenyéről

„…Kiváló gonddal összeállitott müsorából is láthatjuk, hogy nem mindennapi
müvészegyéniség s konstatáljuk, hogy Juhász brilláns tekhnikával bir, ki a szerző
intenczióinak helyes felfogása mellett érzelemteljesen és kifogástalanul játszik.
Billentyüverése erőteljes, előadása dallamos és szinte csodálatos… (ez.)”

Nemzeti Újság, 1894. december 22.
Vigadó, az 1894. december 21-i Budai Zeneakadémia

egyesületi hangversenyéről

„…Bach remekmüve igazán nem találhatott volna méltóbb interpretálóra. Elő-
kelő felfogással, klasszikus mélységgel értelmezte azt a jeles Liszt- tanitvány és
érdekes felemliteni, hogy Juhász a kompozicziót ezuttal nem ülve, hanem az álta-
la konstruált Phisiologikon segitségével adta elő…”

Pesti Hírlap, 1900. december 29.
Vigadó, az 1900. december 28-i Budai Zeneakadémia

egyesületi hangversenyéről
„Physiologicon. Megint egy magyar találmány… Juhász Aladár, a legkitűnőbb
magyar zongoraművész, csak a pedálokat hosszabitotta meg két araszszal: a
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mennyivel ti. a zongorát magasabbra állitotta, hogy álltában is játszhassék raj-
ta; megfelelően olyan széket gondolt ki, melynek ülését felcsapván (mint a
szinházakban) jól állhasson, ha pedig elfárad, felülhessen a zongorabillentyű-
zetnek megfelelő magasságban…

Zenevilág, 1901. április 1. I.15.sz.
Vigadó, az 1901. március 27-i Juhász önálló hangversenyéről

„Délutánra csak Juhász magyarázata maradt: »Physiologikon«- nak keresztelt
találmányát fejtegette, a jó három deciméternyire fölemelt zongora előtt álló,
megfelelő magasságú széket, a melynek ülőlapja eltávolitható, hogy az ember
állva is játszhassék pedálkészülék segitségével. Megbecsülhetetlen ez a talál-
mány azok számára, a kiknek naponta órák során át kell ülniök; végül is az
egészség az első igényünk.”

Zenevilág, 1901. július 15.
Budapest, az 1901. július 3-i első magyar zenei kongresszusról

 „… Az est szólistája, Juhász Aladár is érdekes darabot választott, Liszt Ferenc
Concert pathétique-jét. Ezt a koncertet Liszt eredetileg két zongorára írta, zene-
kari kiséret nélkül… Juhász Aladárban elsőrendü interpretáló zongorásra talált.
Liszt minden intenciója él ebben a ragyogó képzettségű, gondolkozó, eredeti
müvészben, a ki rosszul teszi, hogy ennyire visszavonul a nyilvánosságtól. Nem
szabad csodálkoznunk és megbotránkoznunk az idegen invázión, ha a legkivá-
lóbb magyar müvészek évekig hallgatnak. Juhász mai sikeréből láthatja, hogy a
közönség igenis megbecsüli a magunk müvészetét…”

Budapesti Hírlap, 1908. 63.sz.
Vigadó, az 1908. március 11-i Filharmóniai hangversenyről

„Juhász Aladár, a hazai zongoramüvészek egyik legkiválóbbja, akinek a tehet-
ségénél, képességeinél tán csak a szerénysége nagyobb, hosszabb idő után elő-
ször jelenik meg a dobogón, hogy közönségünket elsőrangu
zongoramüvészetével gyönyörködtesse. Sajnáljuk, hogy ez a sokat tudó, univer-
zális müveltségü müvész, akit Liszt Ferencz mindig a legértékesebb tehetségü
tanitványának tartott, budai remetelakából oly ritkán kerül kontaktusba a ma-
gyar müvészvilággal. Eminens képességeinél fogva, vezető szerepre volna hivat-
va zenei életünkben Juhász Aladár, de ő inkább visszavonul a nyilvános szerep-
lés teréről, nem vágyakozik babér után, hanem hasznos pedagógiai müködésben
meriti ki müvészi tevékenységét…”

1908. március 11.
Vigadó, az 1908. március 11-i Filharmóniai hangversenyről

  „Juhász Aladár, egyik legkiválóbb tanitványa a mesternek a Mazeppa etüdöt
mutatta be. A művész nagyszerü technikája szinte izgalmas harcot vivott a darab



19

hajmeresztő nehézségeivel. Juhász Aladárt a zúgó taps sokszor szólította dobo-
góra. A magyar zongorás diadalt aratott a külföld legnagyobbjai sorában is.” 24

Budapesti Hírlap, 1911. október
Zeneakadémia, az 1911. október 22-i Liszt születésének 100. évfordulója

 ünnepi hangversenyéről

„… a horribilis nehézségü Mazeppa etüd bravuros eljátszásával ragadta el bá-
muló hallgatóit. Igazán sajnáljuk, hogy olyan ritkán gyönyörködhetünk e kiváló,
csak tulérzékeny és önmaga iránt igazságtalan zongoristánk kiváló
müvészetében.”

Pesti Hírlap, 1911. október
Zeneakadémia, az 1911. október 22-i Liszt születésének 100. évfordulója

 ünnepi hangversenyéről

„Esztendők óta elvonultan él. Ősszel, Liszt Ferenc emlékezetére rendezett ün-
nepségek egyik hangversenyén, mikor a nevét a híres professzorok, virtuózok
között a programon elolvasták, nagyon kevesen voltak, akik tudtak róla…a
magárahagyott emberek didergő zavartságával lépett a közönség elé. Mint akit
magányos vándorlás közben készületlen csap meg a hideg szél. Néhány futam
után mindenki érezte, hogy Valaki ül a zongora mellett. Az érzés mélyén öntu-
datlanul ott lappangott a keserűség vád az emberek ellen (magunkat sem vontuk
ki), hogy nem ismertük, nem szerethettük már régtől fogva, nem volt módunkban
méltányolni őt és művészetét. Játéka híján volt csillogásnak, mutatós dísznek,
könnyű súllyal mérő emberek kedvére való játékos felületességnek. A technika
érzékelhető mozzanatain kívüleső drámaiság, meg nem magyarázható feszültség
rezgett előadásában. Ennek a feszültségnek a súlya borult a hallgató emberekre
is. Láttuk, hogy emelkedik túl azon, amit produkál, hogy szakadozik ki nehezen,
aztán egyre határozottabban komoly, férfias egyénisége és valósággal megma-
gyarázza elvonultságának a nyilvános élet elől való menekülésének okait, rejtett
rugóit.”

Bálint Aladár: Juhász Aladár. Nyugat, 1912. 1. sz. Figyelő
Zeneakadémia, az 1911. október 22-i Liszt születésének 100. évfordulója

ünnepi hangversenyéről

„… Juhász mester mint méltó Liszt- növendék mesteréhez illő sikert aratott…
értelmes előadása, erős temperamentuma és sima technikája hatásosan érvénye-
sültek Händel és Bach, Brahms és Csajkovszky műveinek, de főleg a Mazeppa
etude előadásában…A szépszámu közönség ovációkban részesitette a nyilvános-
ság számára visszahóditott zongoraművészt…”

Pesti Napló, 1912. január 25.
Royal, az 1912. január 24-i Juhász önálló hangversenyéről

24 Többek között: D’Albert, Sauer, Menter Zsófia, Lamond Frederic és Friedheim Artur
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„…attól a pillanattól kezdve, hogy furcsa és titokzatos alakja megjelent a dobo-
gón…az egész este egyetlen nagy ünneplés volt. Ez kifejezi azt a lelkesedést és
rajongást, amellyel az ősz müvész iránt tanitványai vannak. Egy lángész ajánló-
levele, Liszté, a müvész fiatalságából és egy teli hangversenyterem zengő tapsai
a müvész öregségében…(f.gy.)”

Független Magyarország, 1912. január
Royal, az 1912. január 24-i Juhász önálló hangversenyéről

 „Juhász Aladár már sok év óta nem lépett fel nyilvánosan. Itt élt közöttünk és a
fiatalabb nemzedék mégis csak hirből ismerte. Ugy emlegették, mint egyik leg-
nagyobb zongoramüvészünket, ki véglegesen elbucsuzott a hangversenyterem
dobogójától. Juhász azonban, ugy látszik, ujra hallani akarta a közönség tapsa-
inak mámoritó zenéjét… Fellépte nagy sikerrel járt…”

Az Újság, 1912. január
Royal, az 1912. január 24-i Juhász önálló hangversenyéről

„…Juhász zongorajátéka nem tökéletes. Az önuralom, a gazdaságosság hiányzik
belőle. Nem föltétlenül parancsol a hangszerének. Ellenkezőleg. Mintha maga
csak médiuma volna felsőbb akaratoknak, talán a rég meghalt zeneszerzők szel-
lemeinek. Szenvedőn, mintegy várakozóan, valami babonás rajongással az ar-
cán, ül a zongora előtt ez a gör-
nyedt, sápadt  kis ember. Az ujjai
nem mindig tudják követni az is-
teni sugallatokat és mégis érez-
zük, hogy rendkivüli erők
müködnek benne. Juhász zongo-
rázásában hiába keresnénk csil-
logást. Sokszor nyögve és minden
erejét megfeszitve hoz ki egy-egy kényesebb futamot. A futam mégis sikerül…A
fortéinak, a kantilénáinak ritka ereje, tömörsége van. Ezek a kantilénák nem
erotikusak, nem langyosak, ellenkezőleg: férfiasak, kissé hidegek, de nagyszerü
anyaguak….”

Világ, 1912. január
Royal, az 1912. január 24-i Juhász önálló hangversenyéről
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5. Liszt és Juhász kapcsolata

     Juhász Aladár abban a kivételes szerencsében részesült, hogy Liszt Ferencet,
a világ legnagyobb zongoraművészét vallhatta mesterének és tőle kapta útrava-
lóul zenepedagógiájának nagyszerű elveit Liszt magyarországi tartózkodása ide-
jén, a Mester haláláig.

„Liszt volt a mestere; biztos forrásból hallottuk, hogy sokra tartotta Juhászt.
A tanítvány sohase dicsekedett vele…”25

5. 1. A kezdetek

     Liszt 1869 áprilisában érkezett Budapestre. Az elsők között kereste fel Siposs
Antal – egykori weimari tanítványa –, és mutatta be nagy tehetségű növendékét,
a 13 éves Juhász Aladárt a Mesternek, aki azonnal felfigyelt a rendkívüli képes-
ségű gyermekre és a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott róla: „A fényes tehet-
ségéről ismert kis Juhász Aladár abban a szerencsében részesült Mestere Siposs
Antal által, hogy bemutatkozott Liszt Ferencnek; több darabot játszott a nagy
maesztro előtt. Ki igen elismerőleg nyilatkozott tehetsége és már is kiváló kép-
zettsége felett. Homlokon csókolta a kis müvészt és mestere, – mint tanítvá-
nyának – sikerdús vezetése felett is megelégedését fejezte ki.”26

Liszt attól a pillanattól kezdve, hogy megismerte és hallotta játszani az ifjú
tehetséget, átvette zenei irányítását. A gyermek Juhász csak a muzsikának élt. Ez
adta meg életének valódi tartalmát. „Vékony, sovány alakja, a billentyűk felett
átszellemült gyenge fizikuma a zongorából olyan bámulatos dinamikával tudta
kicsalni a legkomplikáltabb zeneműveket, hogy valóban csodálni való volt.
– Már annyit tud, mint én tudok – mondta róla a Mester tizenötéves korában.” 27

     Liszt, ha tehette, Juhász hangversenyein és közreműködésein szinte mindig
megjelent. Ezt igazolják a 3. fejezetben felsorolt koncertek.
     Az ő tiszteletére rendezett zenei estélyeken kívül, Liszt többször tett baráti
látogatást Juhászék Fortuna utcai lakásán az 1870-es években, amelyről a
Zenészeti Lapok című folyóirat is beszámolt.
„…Liszt Ferenc tiszteletére Juhász Endre (Juhász Aladár atyja) adott igazi ma-
gyar szivességgel fűszerezett estélyt vendégszerető házánál Budán, melyre a ze-
nevilág számos meghivott képviselőjén kívül, diszes vendégsereg is gyűlt egybe.
A nagyművész őszinte szivjósága és előzékenységének itt is ama jeleit adá, me-
lyek őt minden körben oly annyira kegyelté teszik.”28

25 Világ, 1912. január
26 Zenészeti Lapok 1868/1869. 479. l.
27 Színházi élet, 1922. 26.sz. Liszt Ferenc Emlékmúzeum 1925/88.
28 Zenészeti Lapok 1870/1871. 112. l.
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Közös fellépések, társasági összejövetelek és egyéb rendezvények gondos-
kodtak kapcsolatuk életbenntartásáról. Liszt nemegyszer játszott négykezest ve-
le.
     Juhász maga írta „Liszt Ferenc és a modern zongoratechnikai probléma” cí-
mű értekezésében, hogy ő „a nagymesternek az Országos Zeneakadémia előtti
időktől kezdve, magyarhoni látogatásainak legvégéig állandó, s általa a négyke-
zes játékban is gyakran igénybevett tanítványa volt.”29

     Liszt Zichy Géza grófnak 1882-ben kelt levelében ezt írja: „A Bölcsőtől a
sírig című szimfóniámat Juhásszal fogom Önnek Budapesten négy kézre elját-
szani.”30

Természetesen nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor négykezest játszot-
tak Mester és tanítványa. Erre utal Liszt Juhásznak írt levele.31 Ebben  mellékeli
Bülow szép és különös balladáját, amelyet „A dalnok átka” című versére írt.
Egyben kéri tanítványát, hogy vigye magával zeneakadémiai órájára, hogy vele
négy kézre eljátszhassa. A levél végén megköszöni a Krisztus oratóriumában
lévő két tételének – a „Cserkesz induló” és a „Három napkeleti bölcs” – négy
kézre átírt és Zichy Líviánál vele eljátszott műveinek mesteri előadását. (7. sz.
melléklet)

5. 2. Liszt pártfogoltja

     Az ifjú tehetség Liszt zongoraművészi kisugárzásának körében élt és nevelő-
dött. Ez pályájának és gondolkodásmódjának legfontosabb meghatározója volt.
„…Amikor a zeneakadémia megnyílt, Juhászt magához vette, aki nála nyerte el
legmagasabb kiképzését. Liszt sokszor büszkélkedett kedves tanítványa nagysze-
rű emlékezőtehetségével, technikájával és intelligenciájával, ha valami különös
növendékprodukciót akart bemutatni. Emlékezetes volt a Liszt- növendékek
1882. április 1-i záróhangversenye, amikor Juhász Aladár fejből eljátszotta Liszt
Beethoven Pastoral szimfóniájából készült zongoraátiratát.”32

Juhász, Lisztnek 1875-től 1879 végéig, négy tanéven át volt tanítványa a
Zeneakadémián. 1882-83-ban még tanult a Mestertől, de már nem volt hivatalo-
san növendéke az intézménynek. Ezt követően továbbra is baráti kapcsolatban
álltak egymással.
     Juhász azon kevesek közé tartozott a magyar tanítványok sorában, aki Liszt-
től tanult zongorázni. Rendkívüli képességeivel évfolyamtársai sorából kitűnt a
vizsgákon is.33 A férfi hallgatók közül a Mester őt tartotta a legkiválóbbnak.

29 Juhász Aladár: Liszt Ferenc és a modern zongoratechnikai probléma. 1913. 9. l.
30 Zichy Géza: Emlékeim II. 152. l.
31 Juhásznak írt Liszt levelek közül eddig egy került nyílvánosságra, amely megtalálható Isoz Kálmán: Kiadatlan
    és ismeretlen Liszt-levelek. Népművelés, 1911. 334-335.l. 1879. február 10. keltezéssel csak magyar
    fordításban.
32 ZTT III. 178. l. lábjegyzet 4.
33 Liszt első zeneakadémiai növendékei: Aggházy Károly,  Almássy Miklós, Juhász Aladár, Feigler Janka,
    Szwoboda (Szabados) Károly, Kohn (Kont) Ilona, Knappné Barnay Ilka, Lépessy Ilona, Ravasz Ilona
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Nagyra becsülte Juhászt és magyar tanítványai közül a legnagyobb reményeket
fűzte hozzá.
     A főváros által alapított jubileumi ösztöndíjjal (1873) Liszt azokat a zene-
akadémiai hallgatókat kívánta támogatni, akik az adott tanévben a legkiválóbbak
voltak. Nagyon sokat adott arra, hogy az ő nagy nevéhez fűződő ösztöndíjban
csak a legméltóbbak részesüljenek.
     Liszt nagyrabecsülését Juhásszal szemben nemcsak szavakkal fejezte ki.
Többször közbenjárt kiváló tanítványa érdekében, hogy ösztöndíjban részesül-
jön, annál is inkább, mert gyakori betegeskedése miatt a fiatal művész erre na-
gyon is rászorult. (1. sz. melléklet ZTT III. 47., 52. levél)
     Amikor 1879 májusában Juhász elvesztette édesapját, még szűkösebb viszo-
nyok közé került. Liszt addig hadakozott érte, amíg sikerült a 600 Ft-os ösztön-
díjat teljes egészében neki ítéltetni. (1. sz. melléklet ZTT III. 59., 64. levél)
Így lett a Zeneakadémia történetében egyedüli négyszeres Liszt- ösztöndíjas.

Liszt- ösztöndíjasok 1876-1880 között

tanév név összeg
1876/77 Juhász, Aggházy 300-300 ft
1877/78 Juhász, Almássy, Ravasz 200-200-200 ft
1878/78 Juhász, Almássy, Ravasz 200-200-200 ft
1879/80 Juhász 600 ft

     Juhász, Liszt legkedvesebb és legtöbbre tartott magyar tanítványa volt, ami-
nek a Mester leveleiben számtalan tanúbizonyságát adta. Úgy emlékezett meg
róla, „mint egy kivételes tehetségről, egy rendkivüli és különös tüneményről…”34

     1879. július 25-én kelt levelében ezt írta Zichynek: „A legmelegebben aján-
lom Önnek, kedves barátom, Juhász Aladárt. Számítok arra, hogy a mi Zene-
akadémiánk úgy Magyarországon, mint idegenben dicsőséget vív ki magának.
Ha Juhász egészséges lesz, akkor az ő sikere biztosítva leend. Az ifjabb magyar
zenészek és zongoraművészek közt egyet sem ismerek, aki olyan feltűnő tehetsé-
gű és előrehaladott művész, mint ő.”35

Juhász lassanként rendkívül fontossá vált Liszt számára. Ha valami különö-
sen nehéz feladatról volt szó, mint új művek lapról játszása, vagy partnerre volt
szüksége a négykezeshez, csak Juhász tudott neki eleget tenni. Rendre bent ült a
Mester óráin, és amikor Liszt fáradt volt, játszott helyette, jobb keze, támasza
lett. Juhászt találta a legrátermettebbnek arra, hogy az Akadémián fő segítsége
és utódja legyen. Ragaszkodott a zongoravirtuóz személyéhez. Ennek többször
is hangot adott és minden összeköttetését mozgósította. 1878. december 11-én
Ábrányi Kornélhoz, a Zeneakadémia titkárához, majd 1879. május 12-én Trefort
Ágoston oktatásügyi miniszterhez írt levelében jelzi ez irányú óhaját. (1. sz.
melléklet ZTT III. 52., 55. levél)

34 Független Magyarország, 1912. január (Juhász Aladár zongora- estje)
35 Zichy Géza: Emlékeim II. kötet 77. l.
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     Idézet Trefort Ágoston miniszterhez intézett 1879. május 12-i leveléből: „A
zeneakadémia fejlődése két új tanerő alkalmazását teszi szükségessé. A Buda-
pesten lakó magyar művészek között nem tudnék erre alkalmasabbat megjelölni,
mint Gobbi Henriket az összhangzattan és zeneszerzés, és Juhász Aladárt a zon-
gora tanítására.”36

     Erkelnek írt 1879. július 14-én kelt levelében így indokol: „Miért őt javasol-
tam a Zeneakadémia tanárának – tudja. Nézetem szerint legközelebb egy fiatal,
tehetséges, virtuóz zongoristára van szükségünk, aki képes a növendékeknek ne-
héz dolgokat helyesen előjátszani. E célra Juhász kitűnően megfelel.”37

     Liszt kívánsága azonban nemcsak tehetséges tanítványa gyakori betegeske-
dése miatt nem teljesülhetett. Talán Juhász mentalitását sem tudták megítélni
különcsége miatt. A tanárjelölt a vezetőséggel is ellentétes véleményen volt bi-
zonyos zongoratechnikai kérdésekben. Meggyőződéssel vallotta, írja róla testvé-
re Krisztina: „...hogy ő képviseli legjobban Liszt pedagógiai intencióit. Egyszer
arról volt szó, hogy Liszt végleg elköltözik Pestről. A tanítványok aggódó kérdé-
sére: „Mester, mi lesz akkor velünk?”, azt felelte: Hát itt marad nektek az Ala-
dár.”38

1870-1883 között mint a legnagyobb „zongorafenomén”-t ünnepelték Juhász
Aladárt. A hangverseny plakátokon minduntalan feltűnt a neve. Szenzációs aján-
latokkal hívták külföldre: „Juhász Aladár e nagytehetségű fiatal zongoramű-
vész, a jövő hóban Ehrbár udvari zongorakészítő termében fog hangversenyezni
Bécsben. Az épp oly kitűnő, s széles elismerésben részesülő, mint lelkes műpár-
toló zongoragyáros Ehrbár a legkészségesebben ajánlotta fel diszes termét és
pompás zongoráit a fiatal művésznek, hogy tehetségét a bécsi műértő közönség-
nek is bemutathassa.”39

Berlinből gróf Zichy Géza telegrammozott neki, hogy „…azonnal jöjjön, az
öreg Vilmos császár meg szeretné hallgatni…”40 De Juhász nem vágyott hírnév-
re, nem csábította a külföldi babér. Itthon maradt és 1884-től rendkívüli tudását
tanítványainak adta át a Budai Zeneakadémián.
     1886-ban Liszt meghalt. Juhász elveszítette Mesterét és legnagyobb pártfogó-
ját. Visszavonult a nyilvánosságtól és magányosan élt.
     Hosszú hallgatás után 1911-ben Liszt születésének századik évfordulóján
rendezett centenáriumon Mestere iránti tiszteletből mégis pódiumra lépett.
„Olyan extázisban játszotta el a híres Mazeppát, amelyet Liszten kívül senki sem
tudott előadni. A közönség valósággal tombolt a lelkesedéstől…amint felkelt a
zongorától, biccentett egyet, vette a kalapját és nem hallgatva a rendezőkre, sie-
tett haza, otthagyva a tapsoló publikumot, amely látni akarta őt.”41

36 ZTT III. 55. levél 181. l. (1. sz. melléklet)
37 LFZE 100 éve 55. levél 45. l. Eckhardt Mária fordítása (1. sz. melléklet)
38 Juhász Krisztina: Juhász Aladár. Bp. 1935. április 27.  Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Ms. 67. 2. l.
39 Zenészeti Lapok, 1870/1871. 273.l.
40 Színházi élet, 1922. 26. sz Liszt Ferenc Emlékmúzeum 1925/88.
41 Színházi élet, 1922. 26. sz. Liszt Ferenc Emlékmúzeum 1925/88.
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6. Juhász Aladár művészete és pedagógiai nézetei

     Juhász Aladár korának páratlan tehetségű előadóművésze, zeneszerzője és
nagyhatású pedagógusa volt. Pályájának vizsgálata a magyar zenetörténet félév-
százados időszakának elfelejtett mozzanatairól lebbentheti fel a feledés homá-
lyát.
     Hogy mit jelent Juhász zongoraművészete, azt a mai nemzedék nem tudja,
nem is tudhatja, hiszen nincsenek róla mindenki számára elérhető adatok. Csak a
kortársak leírásaira hagyatkozhatunk. Nem hallottuk őt zongorázni, nincsenek
hangfelvételek, koncertjeinek légkörét, zongorajátékát csak a korabeli tudósítá-
sokból, kritikákból tudjuk felidézni. (Lásd 4. fejezet)
     Életének dokumentumait kutatva művészetének lényege nem maradt titok
előttünk. A legfontosabb forrás talán az a környezet, amelyben felnőtt és nevel-
kedett.

6. 1. Az előadóművész

     Hogyan munkálkodott Liszt keze Juhász igazi művésszé érésében?
A Mester több alkalommal odaültette maga mellé kis tanítványát, miközben ját-
szott, hogy tanuljon. Ott volt, amikor a gyermek Juhász első önálló hangver-
senyét adta (1870). A következő évektől a közkedvelt Liszt matinékon –  ame-
lyeket az arisztokrácia is szívesen látogatott – a fiatal tehetséget rendszeresen
felléptette. Nemegyszer együtt szerepeltek. Pozsonyi koncertjére is magával vit-
te, ahol négykezest játszott vele (1881).
     A „Kunst” című tárcarovat elragadtatással írt Juhász zongoraművészi telje-
sítményéről, amelyet ezen a koncerten nyújtott.: „…Nagy sikere volt Hummel
As-dur szonátájának is. Juhász Aladárban, aki a prim részt játszotta, olyan fiatal
tehetséget ismerhettünk meg, aki sok virtuózzal mérheti össze magát. A solo elő-
adásának tisztasága, a világos, ezüst tisztaságú leütés adták meg, bizonyos fokig
a jogosultságot a Mester melletti primjátékos szerepének betöltéséhez. A mellett
említést érdemel még a felfogás lélektelisége, érzékgazdagsága, s a minutiőzus
gondosság, mellyel a fiatal művész az egyes részeket áttanulmányozta, híven kö-
vetve a nagy Mestert.”42

     Juhász zseniális zongoraművész volt, aki egyéniségét úgy tudta másokéhoz
igazítani, hogy az nem veszett el, sőt, ebben a sokszínűségben, sokféleségben
nyilatkozott meg teljes gazdagságban.
     Koncertjei: megannyi ünnepek, melyek messze kimagaslottak a magyar ze-
neélet hétköznapjaiból. Mi maradt ezekből az ünnepekből? Juhászt is utolérte az
előadóművész sorsa, hogy csak a kortársai őrzik kivételes egyéniségét.

42 Juhász Aladár. 1881. április 3.
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Egy korabeli híradás így méltatta egyik hangversenyét: „… Az est legérdekesebb
száma azonban Beethoven Esz-dúr zongoraversenye volt, zenekarkisérettel,
amelyet az akadémia illusztris tanára és a főváros legelőkelőbb
zongoramüvésze: Juhász Aladár értelmezett. A közönség tüntető ovációban
részesitette a geniális művészt, akinek ha az ambiciója volna nagyobb, mint a
szerénysége: zeneéletünkben a legelső szerepet lenne hivatva játszani. Az ováci-
ós taps nem is szünt meg addig, a míg, a koncert után ráadással nem szolgált,
szédületes virtuózitással játszván el Chopin: Gesz-dúr Étude-jét (op. 25.) a
melynek tempójában ugyancsak virtuóz legyen a javából, aki utoléri. A budai
zeneakadémia büszke lehet az ily tanárra s teljesen érthetőn és megszokott is
volt az intelligens közönségnek őszinte tüntetése irányában, kit legalább nyolc-
szor tapsolt ki az emelvényre. (i.l.)” 43

6. 2. A feltaláló

     Valamikor sokat emlegették Juhász Aladár nevét, egyrészt hatalmas művészi
sikerei miatt, másrészt, mert a zongora technikájának továbbfejlesztése terén
kezdeményezett újításai mindenfelé érdekelték a zenevilágot. Egyedülálló har-
cosa volt az állva zongorázásnak, amely helyzetet alkalmasabbnak tartott a
hangszer technikai kihasználására. Mivel törékeny szervezete nem bírta a hang-
versenyezés kimerítő felkészüléseit, gyakran betegeskedett. Ezért találta ki a
„fiziologikon”-t, amely szerkezet lehetővé tette, hogy a zongorázó fölváltva ül-
hessen és állhasson a hangszernél.

„Gondolkodásának és kifejezésmódjának jellemzésére ide jegyzem néhány fejte-
getését: A „Phisiologicon” egy olyan készülék, amely a zongoratest belső vál-
toztatása nélkül, az ülő és álló helyzetnek tetszésszerinti változatait megengedi.
Célja ennek:
   1. A gyakori játék által az egyoldali testhelyzetben könnyen beállható
higienikus veszélyek ellensúlyozása.
   2. A játszó szervezetében úgy a mozgató, mint az érző idegrendszer szabato-
sabb beidegzésének elérése az állóhelyzettel kapcsolatos élettani folyamatok
alapján, s ennek következtében a gyakorlásra fordított időnek megrövidítése,
magának a gyakorlásnak hatályosabbá tétele által. A dolog egészen új. Szaba-
dalmaztatott Németországban.”44

     Az eszköz megszerkesztéséhez Juhász gondosan tanulmányozta az emberi
szervezetet, és anatómiai ismereteket gyűjtött: „Tapasztalása szerint állva nem-
csak egészségesebb a zongorázást gyakorolni, hanem praktikusabb is.”45

43 Pesti Napló, 1893. november 27. Színház és zene. A Budai Zeneakadémia 1893. november 26-i egyesületi
    hangversenye.
44 Zichy Géza: Emlékeim II. kötet 77-79. l.
45 Zenelap, 1898. november 15.XII. 27-28.sz.
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     A készülék segítségével magasabbra emelték a zongorát, a pedált meghosz-
szabbították. Mivel a pedálokat a sarkával nyomta az állva zongorázó, ügyelni
kellett arra, hogy azt kényelmesebben, a lábak helyzetének és izomzatának meg-
felelőbben használhassa a játékos. Találmányával az volt a célja, hogy kímélje a
zongorázó szervezetét, megkönnyítse az erőkifejtést, és kevésbé legyen  fárasztó
a zongorázás.
     Ezen felfogásának bizonyításául 1899. április 19-én a Zeneakadémián elmé-
leti és gyakorlati előadást tartott róla: „…Juhász Aladár érdekes fölolvasást tar-
tott, s nagy tudományossággal magyarázta azokat az előnyöket, melyek akkor
lennének észlelhetők, ha a zongorázók nem ülve, hanem állva gyakorolnák ma-
gukat és játszanának. Ma egyedül ő az, aki szakitott az ülőrendszerrel és állva
zongorázik. Ámde nagy kérdés, vajjon általánosítható-e Juhásznak ez a reform-
ja. Természetesen, hogy állva zongorázhassék, egy készülékről kellett gondos-
kodnia, mely a zongora »pedal«-jával van összeköttetésben és ezt a készüléket ő
a zeneakadémiában összegyült előkelő közönség és a sajtó képviselői előtt
»Physiologikon« néven mutatta be. Juhász egy teljes órán keresztül magyaráz-
gatta az állva játszás előnyeit oktatási szempontból, de egészségi tekintetből is,
oly ügyesen beszélt reformja előnyeiről, hogy szinte meggyőző volt. Mindazonál-
tal, szerintünk még soká, igen soká nyilt kérdés marad, hogy melyik módszer az
előnyösebb a zongorázóra nézve: az álló-e, vagy az ülő helyzet.”46

     Juhász két alkalommal (1899, 1901) mutatta be szerkezetét nyilvánosság
előtt, amelyet a szakma és a közönség vegyes érzésekkel fogadott.

     A találmány további sorsáról nem találtam feljegyzéseket, sem képeket, ami-
vel illusztrálni tudnám a fent leírtakat.

6. 3. A zeneszerző

     Mint zeneszerző sajnálatosan keveset alkotott.  Műveit nem ismeri az utókor.
Írt néhány műdalt, ábrándot és zenekari művet.
     A budapesti Liszt- hagyatékban Juhásztól csak egyetlen művet találunk:
„V Magyar dal, zongorára átírta J. A., id. Ábrányi Kornél úrnak hálás tisztelettel
ajánlva.” Ezekre a népdalátiratokra mindent mondhatunk, csak azt nem, hogy
sablonosak. S talán éppen ezért keltették fel Liszt érdeklődését, mert az utolsó
két dalban sajátkezű bejegyzéseit, a tempóváltozásokra vonatkozó javításait ta-
láljuk. (4. sz. melléklet)
    Juhásznak 6 kézre írt trióján kívül a következő zongoraművei jelentek meg az
Apollo c. zenei folyóiratban: Méla hangok (1872), Albumlapok (1873), Induló
(1874). A Magyar Zeneköltők Kiállítási Albumában (1885) Zeneköltemény ma-
gyar irályban című művével szerepel, amelyben valósággal elemeire bontja,
széttöri, feloldja s mintegy újraönti, vagy újra öntené a romantikus zongoramu-

46 Zenelap, 1899. április 27. XIII. 12.sz.
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zsikának immár hagyományossá lett verbunkos nyelvét. Juhász helyet kapott a
századvég legkiválóbb zeneszerzői között.
     A Királydíjak zenei pályázatán 1898-ban Magyar ábránd című rapszódiáját
dicsérettel tüntették ki. (2. sz. melléklet)
     Egyetlen, kéziratban maradt, Andante című zenekari művéről tudunk, ame-
lyet Erkel Sándor vezényelt a Zeneakadémia zeneszerző-növendékeinek 1879.
június 29-i vizsgahangversenyén.47

6. 4. A tanár és módszertani újító

     Juhász 1875-től 1883-ig volt Liszt tanítványa, akit a Mester nemcsak mint
zongoraművészt, hanem mint pedagógust is nagyra becsült. Liszt többször aján-
lotta őt a Zeneakadémiára tanárnak, de Juhász betegsége miatt ez nem valósul-
hatott meg. A tehetséges zongorista a Budai Zeneakadémián tanított és behatóan
foglalkozott zongorapedagógiával. Olyan műveket alkotott, amelyeket „ő maga
is minden szerénység mellett nagy jövőjű, értékes munkáknak tartott” – írja róla
testvére, Krisztina.48

     A magyar tanítványok közül Juhász elsőként elemezte ki azt a technikát, amit
Lisztnél látott és személyesen sajátíthatott el mesterétől.49 Megfigyelte és ta-
pasztalta, hogy Liszt tanítás közben keveset beszélt, a megoldásokat inkább a
zongorán mutatta meg. A technika kérdésében mindennél többet mondott „…be-
szélő keze a zongorán”…Növendékeitől nem követelt semmiféle határozott mód-
szert, nem írt elő semmiféle technikai szabályt. Számára mintha a kezek teljesen
szabadjára lettek volna bocsátva… Liszt játékában észlelhetők voltak a legkü-
lönfélébb izületi funkciók, amelyek együtt működtek az ujjaknak igen változatos
beállításával”.50

     Liszt technikája nem szorítkozott kizárólag az ujjak játékára, hanem felhasz-
nálta a kéz, kar, váll és az egész test izomzatát és izületeit.51 A billentés tehát
nemcsak az ujjakból történt, hanem a különböző mozgásokat végző kéz segítsé-
gével. De az ujjaknak is megvolt az aktív szerepük.
     Liszt életében még a hozzá legközelebb álló tanítványok is elmulasztották
ezen újítását tanulmányozni. „Juhásznak is csak évek múlva jutott eszébe az a
duplafogásos gyakorlat, amelyet Liszt minden tanítványával játszatott. Ennek
alapján nyomozta tovább a kézhullámok különféleségeit és a felső ízületek stati-
kai és kinetikai funkcióit. Ezekben a mozgásokban olyan belső kapcsolatot talált,
amelyet tanításában nem kizárólagosan, de túlnyomó esetben felhasznált.”52

     Juhász, Liszt játékát és zongoraműveinek ujjrendi előírásait tanulmányozva
egy új játéktípust dolgozott ki. Megfigyeléseit, kísérleteit tanulmányba foglalta:

47A Zeneakadémián egyidejűleg két tanszakon képezte magát: zongora (Liszt Ferenc), zeneszerzés (Ábrányi
   Kornél, Nikolits Sándor, Volkmann Róbert)
48 Juhász Krisztina: Juhász Aladár. Bp. 1935. április 27.  Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Ms. 67. 4. l.
49 Liszt-tradíciók folytatói a Liszt tanítványok közül még: Szendy Árpád és Thomán István
50 Juhász Aladár: Liszt Ferenc és a modern zongoratechnikai probléma. 1913. 9.l
51 Liszt és tanítványai: Alan Walker: Liszt Ferenc 3. Az utolsó évek. 1861-1886. EMB, 2003.  228. l.
52 Veszprémi Lili: Zongoraoktatásunk története. Zeneműkiadó, Bp., 1976. 106. l.
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„ … Így állnak elő a természetes technika, az egységes eszköz, a súlytechnika
stb. elnevezés alatt a modern kísérletek egy modern játéktípus megteremtésére,
melynél az ujjak csak tám- s forgópontjai az extremitás súlya vagy nyomásának,
melynek segítségével…a különféle síkokban görbéket leíró kéz eszközli a billen-
tést.”53 Ezt a játéktípust kézhullám-technikának nevezte el.
     Juhász, „Liszt Ferenc és a modern zongoratechnikai probléma” című tanul-
mánya 1913-ban jelent meg nyomtatásban. A kis füzet tele van értékes megfi-
gyelésekkel, de régies stílusa miatt nehezen érthető. (5. sz. melléklet)

6. 4. 1. A svungtechnika

     A svungtechnika, vagy amint Juhász nevezte kézhullám-technika rendkívül
fontos játékstílus. Juhász szerint bizonyos technikai effektusok és nehézségek
csak svungokkal (lendület) hozhatók ki és oldhatók meg. Egészen biztosan állít-
ható, hogy Juhász ezt a technikát Liszttől látta és vette át.  A Mester zongorajá-
tékát megfigyelve és utasításait követve próbálta megfogalmazni, majd kialakí-
tani sajátos módszerét.

Ez egy olyan játéktípus, amelyben a billentés nem kizárólag az ujjak tőizüle-
teiben való felemelésével és leütésével történik, hanem a hangadást a különféle
síkokban görbéket leíró kéz végzi.  A kézgörbék fontosságát és általános hasz-
nálhatóságát mutatja, hogy minden alapfigura – skála, törtakkord, ötujjasok, tril-
lák stb. – eljátszására alkalmazhatók. E mellett azonban nem nélkülözhetők az
ujjbillentések különleges és semmi mással nem helyettesíthető esztétikai nüán-
szai és egyéb technikai megoldásai. Pl. a hosszantartó könnyed staccato, gyön-
gyöző futamjáték, vagy néhány többszólamú alakzat.
     A kézhullám-technika mindig egy-egy nagyobb izületben történő mozgással,
több hang-egymásutánt szólaltat meg. Vízszintes irányban a hangközök, függő-
leges irányban a fekete, fehér billentyűk adta szintkülönbség érdekében. A moz-
gékonyságot és a merevítést minden akciónál a szükségnek megfelelő arányban
és mértékben alkalmazza a svungjátékos. A hangadásban (billentés) és az azokat
kifejező funkciókban, nemcsak a kézcsukló, hanem az alkar, felkar, váll, sőt
közvetve az egész test részt vesz.
     Ahhoz, hogy svungot (lendületet) vegyünk egy mozgáselemhez, el kell kép-
zelnünk, hogy megfelelő mozdulattal honnan, hová akarunk eljutni. Több zon-
gorista azért nem tud svungot venni, mert nem képes mentálisan ennek az elkép-
zelésére. A gondolkodást össze kell hangolni az előrehallással. Nem mindegy,
hogy svungot úgy veszünk, mintha vaktában eldobnánk egy követ, vagy úgy,
mintha megcéloznánk vele valamit. A zongoristák előbb-utóbb maguktól is rá-
jönnek erre, csak nem mindegy, hogy mennyi fáradság és erőfeszítés árán.
     Úgy gondolom, a kézhullám-technika ma is figyelemre méltó, és Juhász ta-
nulmányának alapgondolata és eredményei időt állóak.

53 Juhász Aladár: Liszt Ferenc és a modern zongoratechnikai probléma. 1913. 3. l
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A svungtechnika főbb mozgáselemei:

· Forgás (rotatio): az alkar hossztengelye körül, trillák és tremolók játszá-
sára alkalmas. A skálák, tört akkordok, szeptimák sorának visszafelé, a
hüvelykujj felé történő játszása is így történik.

· Alsó- és felsőkörzés: jellege lengő mozgás. Csuklóban keresztülvitt, az öt
ujj terjedelmén túl nem haladó figurák kiviteli módja. Az arpeggiók is
igen jól kihozhatók általa.

· Ki- és besiklások: a billentyűk belső és külső végei között. Duplaforgású
trilláknál, tremolóknál melyek nagyobb erővel és huzamosabb ideig játsz-
va is kevésbé fárasztó.

· Fel- és lesiklás: csuklóban a kéz emelkedő és süllyedő mozdulatokat vé-
gez nagyobb, felsőbb izületek bevonásával. Gyakoribb a polifonikus já-
téknál.

· Hullámkörzés: A körzés kombinálása siklásokkal. Váltakozó irányú moz-
gásokból tevődik össze.

· Diatonikus skála, tört-hármashangzatok, szeptimák: Egy oktávon belül
két mozdulatból állnak (oda-vissza négy). Némileg vízszintes síkban tör-
ténő körözések. Az alátevés helyett az ujjváltás előtt kissé, átmenetileg
kijjebb kerül a kéz, a váltó ujj átrepül a következő hangra. Visszafordu-
láskor következik az alkar beforgatása minél kiadósabb jelleggel. Akkor
billent egyet a forgó kar és a váltó ujj rápattan a következő hangra. Komp-
likált mozgásféleség, melyet nehéz leírva érzékeltetni.

     Mindezeken kívül még számos más funkció is lehetséges, valamint a funkci-
ók számtalan kombinációja.

6. 4. 2. Technikai gyakorlatok

     Juhász másik, tapasztalatok szerint hasznosnak bizonyult újítása, egy gyakor-
lási mód vagy rendszer, a hozzávaló gyakorlatokkal.54 Gyakorlatainak az volt a
célja, hogy az eddigi módszereknél rövidebb idő alatt és kevesebb fáradsággal,
magasabb technikai fokra fejlessze ki a kéz képességeit.  A zongoristát szabadít-
sa fel a sok kötetre menő etűd és egyéb gyakorlat végigrobotolásától. Így sokkal
több idő marad előadási darabok tanulására.
     A gyakorlatokat tanulmányozva szembetűnő volt számomra, hogy azok egy-
szerűek, könnyen megjegyezhetők, és az alapelvek szemmel tartása mellett to-
vábbfejleszthetők. Hátrányuk, hogy nem darabszerűek, nem mindig szép hang-
zásúak, de minden nap cserélhetők, egymással kombinálhatók, tehát mégsem
unalmasak. Sokkal kevesebb időt és türelmet igényelnek. Juhász a gyakorlatok-

54 A gyakorlatok részben saját kéziratában, részben utasításai alapján tanítványai által leírva  megtalálhatók a
    Juhász örökösöknél.
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nál egy-egy sémát, sablonokat, pici, néhány hangból álló figurákat ad és azt
gyakoroltatja. A többit rábízza a zongorista fantáziájára és idejére.

     Az alábbi gyakorlatok Juhász módszerét röviden mutatják be.

A gyakorlatok vázlata55

A gyakorlást minden alkalommal úgynevezett:

Mindennapos gyakorlattal kezdjük.

· Feszítés, tágítás, vagyis az ujjak terpesztő-képességének fejlesztése

· Ugrás különféle távolságokra egyes ujjakkal és ujjcsoportokkal (6. sz.
melléklet 1. ábra)

· Trilla és tremoló gyakorlat különböző ujjpárokkal (6. sz. melléklet 2. áb-
ra)

55 Részletek a kéziratból az 6. számú mellékletben.
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…és duplafogásokkal (6. sz. melléklet 3. ábra)

Speciális gyakorlatok.

Ezeket a mindennapos gyakorlatok után kell venni naponta felváltva.

· Három-ujjas gyakorlatok (6. sz. melléklet 4. ábra)

· Öt-ujjas gyakorlatok (6. sz. melléklet 5. ábra)
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· Skála előgyakorlatok: alá- és fölétevés gyakorlása (6. sz. melléklet 6. áb-
ra)

· Skálák, kromatikus skálák különféle ujjrakással (6. sz. melléklet 7. ábra)

· Diatonikus skálákat 2 oktávon át kéthangonként, három oktávon át három
hangonként és négy oktávon át négyhangonként hangsúlyozva játszani

· Tört hármashangzatokat és szeptimákat cikk-cakk-szerű, kihagyásos mó-
don  gyakorolni

a) Tört hármasok

b) Szeptimák
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     Ha Juhász életében jobban kiérleli, és még világosabban kifejezi gondolatait
a zongoratechnikai problémák meglátásában, valószínű ő lett volna a leghivatot-
tabb arra, hogy Liszt pedagógiai rendszerezőjeként lépjen Mestere örökébe.
     Zongorapedagógiával élete végéig igen behatóan foglalkozott és tanított nagy
lelkesedéssel, türelemmel. Mindig eredeti, sohasem sablonos módszerrel.
     Dr. Kovács Ferenc, egy volt Juhász tanítvány így emlékezik: „Általában kö-
zepes, de inkább lassú tempóban kellett gyakorolni. Csak néha kívánt tanárunk
próbaképpen maximális tempót és maximális erőt. Senkit sem kényszerített tech-
nikai újításának elsajátítására, mint ő mondta, az „áttanulásra”. Sohasem erő-
szakolta sablonokba szorítani tanítványai játékát, sőt felszólította őket, hogy
maguk is kutassanak új megoldások után, és az alapelveket szem előtt tartva fej-
lesszék a funkciókat és gyakorlatokat. Az ujjrakást is nagyon liberálisan kezelte
és megengedte, hogy mindenki keze adottságainak megfelelőket használ-
jon….sokszor a gyakorlatokat velünk párhuzamosan játszotta (akkor nem állt két
zongora egymás mellett, mint ma), közben mutatott ragyogó skálákat, futamokat
stb., és svungtechnikai funkciókat. A darabokat sem magyarázta túl sokat, ha-
nem egy-egy részt megmutatott, hogyan kell felfogni és kihozni. Nem egyszer
felállította tanítványát, és ő maga játszotta végig a művet. Olyankor tanultunk
tőle a legtöbbet…de korában Juhász úttörőnek számított sok tekintetben. Sajná-
latos, hogy a hivatalos akadémiai fórumok félreértették és visszautasítot-
ták….Minden kiválósága mellett még annyi jóakarat és emberszeretet áradt be-
lőle, hogy aki csak egyszer is találkozott vele, egész életére szóló élményben volt
része.”56

56 Parlando, 1966. április 19. l.
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Összefoglalás

     150 éve született Juhász Aladár. Hihetetlen, hogy egy valaha meghatározó
jelentőségű muzsikusról az utóbbi évszázadban szinte teljesen megfeledkeztek.
A Liszt-kutatók azért számon tartották. Visszatekintésem így a korabeli doku-
mentumok alapján történt.
     A 19. század végén és a 20. század első évtizedében még ismerték, de csupán
a zeneértők viszonylag szűk táborában. A zenei élet számára már nem létezett.
Mintha kiradírozták volna a történelem lapjairól.

„Juhász Aladár Liszt Ferenc legbensőbb tanítványa volt, és ha van Liszt Ferenc
művészetében továbbfejlesztésre érdemes érték, tanulság, annak ő a legmeghit-
tebb őrzője. 1881-ben a pozsonyi Hummel- hangversenyen Liszttel együtt ját-
szotta Hummel egyik négy kézre írt kompozícióját. Akkor úgy ismerték őt, mint
az egyik legkitűnőbb zongoraművészt…”
Ma már senki sem ismeri. Hogy mi az oka ennek? Érzésem szerint nagyobbrészt
az, hogy Juhász Aladárt nem elég erős fogakkal ajándékozta meg a természet,
talán atyafiság dolgában sem győzi a versenyt a többi beérkezettekkel.
Tehetsége és pedagógiai felkészültsége szerint megérdemelné, hogy az elsők kö-
zött legyen.”57

     Bálint Aladár kritikája 1912-ből való, de véleményem szerint ma is megállja
a helyét.

57 Bálint Aladár: Juhász Aladár. Nyugat, 1912. 1. sz. Figyelő 110. l.
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Mellékletek
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1. sz. melléklet

Liszt levelezései Juhász érdekében
Tartalmi kivonatok Prahács Margit közlésében

1. ZTT III. 47. levél 173.174.l.

2. ZTT III. 52. levél 177-179.l.

3. ZTT III.  55. levél 180-181.l.
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1. sz. melléklet folytatása

4. ZTT III. 56. levél 181-182.l.

5. ZTT III.  58. levél 183-184.l.

6. ZTT III. 59. levél 185-186.l.
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1. sz. melléklet folytatása

7. ZTT III. 64. levél 189-190.l.

LFZF 100 éve 55. levél  44-45.l. Fordította: Eckhardt Mária
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2. sz. melléklet
Plakátok Juhász Aladár hangversenyeiről

Juhász-Schlatter Andrea tulajdona

8870

1876

1877

1879



41

2. sz. melléklet folytatása

1881

1881

1883

1883
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2. sz. melléklet folytatása

1894

1898

1899

1909
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1909

1909

2. sz. melléklet folytatása

1911

1911
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3. sz. melléklet

Cikkek, kritikák Juhász Aladárról

        Pesti Napló, 1893. november 26.

            Zenelap, 1893. november 26.

   Pesti Napló, 1894. december 22. 353.sz.

             Zenelap, 1894. december 22.

     Fővárosi Lapok, 1894. december 22.
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     Nemzeti Újság 1894. december 22.

             Hazánk,1894. december 22.

3. sz. melléklet folytatása

               Pesti Napló, 1899. április

                       1899. április 19.

                                1899.
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       Pesti Hírlap, 1900. december 29.

        Zenevilág, 1900. december 28.

                        1901. február

                          1901. február

3. sz. melléklet folytatása

                  Újság, 1901. március 27.

     Budapesti Hírlap, 1901. március 27.

                        1901. március 27.
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 Budapesti Hírlap, 1908. március 12. 68. sz.

          Pesti Hírlap, 1908. március 12.

3. sz. melléklet folytatása

                Újság, 1908. március 12.

                        1908. március 11.
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                    Az Újság, 1912.

               Világ, 1912. január 24.

3. sz. melléklet folytatása

  Független Magyarország, 1912. január 25.

            Pesti Napló, 1912. január 25.

           Budapesti Hírlap, 1922. június
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                   Világ, 1922. június

                Pesti Hírlap, 1922. június

         Magyarország, 1922. június 14.

3. sz. melléklet folytatása

                   Pesti Napló, 1922. június

               Pesti Hírlap, 1935. október 30.
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3. sz. melléklet folytatása

Német nyelvű, gót betűs cikkek és rövid tartalmi kivonatuk

                    1894. december 12.
Tudósítás a Budai Zeneakadémia
hangversenyéről, amelyben a cikk író
kiemeli a kórus mellett Cathry Emma
szólóénekes úrhölgy kellemes, telt
hangját. A program nagyobbik részét
betöltő Juhász Aladár zongoraművészi
rátermettségét, iskolázottságát élénken
dicséri.

                       1900. december 28.
A Budai Zeneakadémia idei első évad-
koncertjén a Vigadó kisterme zsúfolásig
megtelt. Schumann bájos meséjének
előadásáért a férfi és a női kórust, vala-
mint a zenekart elismerésben részesíti a
tudósító. Kiemeli  Szautner Zsigmond
igazgató úr lelkiismeretes munkáját és a
szólisták (többek között: Sanders Nelli,
Ertl Anna) kiválóan iskolázott hangját.

Az estet  Bach d-moll zongora-versenye
vezette be, amelyet Juhász Aladár kiváló
művész játszott vonós zenekari kíséret-
tel. Az előadás érdekességeként említést
nyert az a tény, hogy Juhász a kompozí-
ciót nem ülve, hanem állva játszotta az
általa kitalált Fiziologikonon.

                            1901. március 27.
Juhász önálló zongoraestje a Vigadó kis-
termében érdekes koncert volt. A zseniális
művész új találmánya (fiziologikon) segít-
ségével  állva játszott egy hosszú, színes
programot. A művek finom színekkel ár-
nyalva szólaltak meg, a hangszer a legtel-
jesebb és a leggazdagabb hangzást adta.
Juhász művészi játéka elvarázsolta a kö-
zönséget, akik viharos tapssal ajándékoz-
ták meg őt. Hogy Juhász találmánya cél-
hoz ér-e, azon kérdések egyike, amelyet a
beköszöntő új évszázad fog megoldani.
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           Pester Lloyd, 1912. január 24.
A cikk  méltatja a hosszú hallgatás
után ismét pódiumra lépő művészt, aki
mint méltó Liszt növendék, mesteréhez
illő sikert aratott. Értelmes előadása,
temperamentuma, intelligenciája hatá-
sosan érvényesült és a közönség sorai-
ban nagy tetszést aratott. Sajná- latos,
hogy oly ritkán áll nyilvánosság elé.

     Neues Pester Journal, 1912. január 24.

3. sz. melléklet folytatása

                   Pester Lloyd, 1922. június

            Neues Pester Journal, 1922. június

Mindkét rövid cikk a 66 éves Liszt tanít-
vány halálesetét közli, aki a Budai Zene-
akadémián működött 30 évig. Temetése
1922. június 14-én, szerdán fél négykor
lesz a Farkasréti Temetőben.

A cikkben úgy írnak Juhászról, mint
egy talentumról, aki hosszú évek óta
elvonultan él a világtól. Játékáról
azonban a hosszú évek sem koptatták
le zenei fogékonyságát, frissességét.
Szívből jövő tetszést aratott, művészi
előadása.
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4. sz melléklet

Juhász Aladár zongoraművei

1874 1885

1885 1885
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5. sz. melléklet

          3. oldal    4. oldal

                                   5. oldal                                                                                     6. oldal
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5. sz. melléklet folytatása

                                  7. oldal                                                                                    8. oldal

                                    9. oldal                                                                                  10. oldal
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5. sz. melléklet folytatása

                                11. oldal                                                                                      12. oldal

                               13. oldal                                                                                     14. oldal
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6. sz. melléklet

Juhász Aladár technikai gyakorlatai
A kézírás nem azonosítható egyértelműen.

A hangjegyfüzetek Dr. Juhász-Schlatter Bernadett tulajdonában vannak.

Általános gyakorlatok

9. ábra
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6. sz. melléklet folytatása

10. ábra

11. ábra

Mindennapos gyakorlatok
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6. sz. melléklet folytatása

12. ábra

13. ábra

14. ábra

15. ábra
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7. sz. melléklet
Juhászhoz írt levelek

Liszt  Juhászhoz írt egyetlen fennmaradt levele, 1879
Népművelés, 1911.334-335.l. Fordította Isoz Kálmán.*Juhász közlése szerint 1878

A Fehérkereszt Egyesület köszönő levele, 1901
(Juhász-Schlatter Andrea tulajdona)
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7. sz. melléklet folytatása

Gróf Zichy Géza baráti levele. Címzés, 1912 (Liszt Ferenc Emlékmúzeum  Ep. 13/Z.)

Gróf Zichy Géza baráti levele. Levél, 1912 (Liszt Ferenc Emlékmúzeum  Ep. 13/Z.)
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8. sz. melléklet

    Juhász Aladár 1856-1922
Képek a Juhász család fotóalbumából
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9. sz. melléklet

Gyászjelentés, 1922. június 12.

Koncertplakát Juhász síremléke javára, 1924
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9. sz. melléklet folytatása

Juhász Aladár sírhelye a Farkasréti temetőben, 2007      Fotó: Antal Gábor

Juhász Aladár sírhelye a Farkasréti temetőben, 2007       Fotó: Antal Gábor
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10. sz. melléklet
Emlékplakett Juhász-Schlatter Viktornak
Dr. Juhász-Schlatter Bernadett tulajdona

Köszönő levél a Liszt Társaságtól,  1986

Emlékplakett, 1986
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11.sz. melléklet

      Juhász-Schlatter Andreától kapott családfa alapján készült.
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