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I. 

  
Lawrence Alma-Tadema /1836-1912/ Londonban élt holland festő: Ilona Eibenschütz 

 
Clara Schumann magyar tanítványa volt Ilona Eibenschütz (1873 Budapest - 1967 Lon-

don). Ilona Eibenschütz az 1900-as években óriási karriert futott be és világszerte Clara és 

Robert Schumann, valamint Brahms műveinek egyik legkiválóbb virtuózaként ismerték. 

Bécsi tanulmányai idején Liszttel is fellépett, egy négykezessel. Újonnan felfedezett levele-

zése Clara Schumann-nal nemcsak a Clara Schumann kutatás számára fénypont a jubileumi 

esztendőben (200 éve született Clara Schumann), hanem különlegesség is.  

 

A Londonban élt művész kora zenei élete legkiválóbb képviselőivel is levelezett. A doku-

mentum könyv szerzői és összeállítói, köztük Kazuko Ozawa, Matthias Wendt és Ingrid 

Bosch nagy missziónak tekintik Clara és Ilona tanítványi kapcsolatból eredő barátságának a 

megismertetését a Schumann rajongókkal. 

 

A bonni Statdmuseum kiadó bemutatót rendezett 2019. augusztus 25.-én az Ernst-Moritz-

Arndt Múzeumban a szerzők és a Schumann-kutatók, valamint rajongók részvételével. 

                                                               ** 

Hihetetlenül ismeretbővítő ez a kötet. Ilona korábban kezdett koncertezni, mint Clara 

Schumann és 8 esztendős korában már turnézott! Sajnos házassága a bankár Carl 

Derenburggal, 1901-ben, véget vetett a nyilvános fellépéseknek (az internet  Gender-oldalai 

eleget írnak a női művészsorsokról a XIX. században). A művésznő „aranykorát” 1888-

1898 foglalja össze a kanadai hagyaték, unokájától, Oliver Robinowtól. 

A 18-19 éven át tartó virtuóz-hírnév Ilona későbbi életére is kihatott, az angol sajtó és rádió 

nem felejtette el és életműve – az új kiadvány szerint is hosszantartó visszhangra talált. 

Nagy Chopin játékos is volt, együtt említették Clara Schumannal és Dohnányi Ernővel. 

Szonátaestjei Joachim Józseffel nagy közönségsikernek örvendtek. Mivel a Schumann-

házaspár, főleg Clara, csak Liszt „Performanszait", nem a kompozícióit méltányolta, több-

ször írt Clara Ilonának: játssz Lisztet Chopin után, az kell a közönségnek (kb. így). Nem 

tudjuk mit válaszolt Ilona, mert ezek a levelek elvesztek. A 44 Clara Schumann leveléből és 

Ilona naplóiból következtethetünk arra, milyen dialógus folyt a mester és tanítványa között. 

Nagyon érdekesek az utalások a honoráriumok megemlítése. A német Wikipedia Ilonáról 

tele van hibával. (Édesapja elszegényedett zsinagógiai kántor volt, nem „Kaufmann” pl.) 

 

Sok üdvözlettel a Parlando egyik bonni olvasója: 

Katalin Neményi-Arndt 
Katalin.arndt@t-online.de 

 

 

 

 

 

mailto:Katalin.arndt@t-online.de


II. 

ILONA EIBENSCHÜTZ UND CLARA SCHUMANN 

 

 
 

 

 

Soirée mit bebildertem Vortrag, Musik und Briefrezitation aus Anlass des 

Erscheinens des Buches „A Mester és tanitványa. Ilona Eibenschütz/Derenburg és 

Clara Schumann.” 

25.August 2019 



  

 Zeitzeugnisse der Karriere der herausragend begabten Pianistin, Ilona Eibenschütz, 

des Klavierwunderkindes und späteren Meisterschülerin von Clara Schumann und 

Protegée von Brahms. Die im Besitz ihres Enkels (Oliver Robinow Kanada)an sie 

gerichteten Briefe von Clara Schumann - mehr als 60 Briefe - gingen vor 2 Jahren in 

den Besitz des StadtMuseum Bonn über. Eine Publikation mit vielen neu erforschten 

und spannenden Details zu Ilona Eibenschütz Leben und ihre Kontakte zu den 

bekanntesten Künstlern ihrer Zeit, vor allem in England, ist jetzt erschienen. 

Die Schülerin - Die Meisterin. Ilona Eibenschütz und Clara Schumann. Kazuko 

Ozawa und Matthias Wendt. Hrsg.: Ingrid Bodsch, Bonn 2019 

Foto nach dem Gemälde von Alma-Tadema, das Ilona Eibenschütz ein paar Jahre 

nach ihrer Heirat zeigt, wonach sie nur noch in halböffentlichen Rahmen als Pianistin 

auftrat, u.a. bei den musikalischen Nachmittagseinladungen im Atelier von Alma-

Tadema. 

  

Stadtmuseum Bonn 

 

                                                                   III. 

 

Részlet a könyvből a következő oldalon: 



 

 

 



 

 
 

 
Köszönjük Balázs István fordítását (A Szerk.megj.) 


