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 DISC ONE Total time: 73:51

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068  18:02 
1  I. Ouverture 6:00 
2  II. Air 4:31 
3  III. Gavotte I, II  3:39 
4  IV. Bourrée  1:09 
5  V. Gigue  2:35

with 
Trompetenensemble Edward H. Tarr 

Péter Pongrácz – oboe I • Gábor Dienes – oboe II • László Hara – bassoon 
Mihály Kaszás – timpani

soloist 
János Rolla – violin

Antonio Vivaldi: The Four Seasons, Op. 8 No 1: Concerto in E major, RV 269 “Spring”  10:24 
6  I. Allegro 3:25 
7  II. Largo 2:34 
8  III. Allegro 4:24

with 
Zsuzsa Pertis – harpsichord 

soloist 
János Rolla – violin



George Frideric Handel: Water Music, Suite No. 2 in D major – Suite No. 3 in G major, HWV 349–50 18:05

9  [Allegro]  2:01 
10  Alla Hornpipe  2:47 
11  [Menuet]  2:32 
12  Aria [Bourrée]  2:22 
13  Lentement [Loure]  1:29 
14  Air [Bourrée]  0:48 
15  Menuet  1:02 
16  [Menuet] 2:07 
17  [Gigue I-II]  1:32 
18  Coro [Menuet]  1:19

with 
László Czidra – recorder • Béla Drahos – flute • Péter Pongrácz, Gábor Dienes – oboes 

Ádám Friedrich, István Borza – horns • György Kovács, Béla Szekeres – trumpets 
László Hara – bassoon • Mihály Kaszás – timpani • Zsuzsa Pertis – harpsichord

Performed from the scores of the Hallische Händel-Ausgabe. 
Titles of the movements follow the Chrysander Complete Edition.

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in F major, Op. 6 No. 2 10:19

19  Vivace – Allegro – Adagio – Vivace – Allegro  3:16 
20  Largo andante  1:06 
21  Allegro  1:54 
22  Grave – Andante largo  1:47 
23  Allegro  2:13

soloists 
János Rolla – violin I • Kálmán Kostyál – violin II 

 Mária Frank – cello • Zsuzsa Pertis – harpsichord, organ



Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major, BWV 1051 16:30 
24  I. [Allegro]  6:17 
25  II. Adagio ma non tanto 4:36 
26  III. Allegro 5:33

soloists 
János Rolla, Ernő Klepoch – violas • Mária Frank, Pál Kelemen, Anna Sándor – cellos 

Béla Ruzsonyi – double-bass • Zsuzsa Pertis – harpsichord

 DISC TWO Total time: 68:20

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D major, K. 136 10:41 
1  I. Allegro 4:02 
2  II. Andante 3:53 
3  III. Presto  2:40

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Piano and Orchestra No. 9 in E flat major, 32:11 
K. 271 “Jeunehomme” 

4  I. Allegro 10:04 
5  II. Andantino 11:37 
6  III. Rondo. Presto 10:26

with 
Dezső Ránki – piano

Joseph Haydn: Symphony No. 45 in F sharp minor, Hob. I:45  “Farewell”  25:12 
7  I. Allegro assai  5:42 
8  II. Adagio  6:54 
9  III. Menuet. Allegretto  4:16 
10  IV. Finale. Presto – Adagio 8:07



 DISC THREE Total time: 68:49

1  Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion, BWV 244, No. 1 Chorus: Kommt, ihr Töchter 8:09

with 
”Jeunesses Musicales” Choir • Frigyes Sándor – conductor

Sung in German

Béla Bartók: Music for Strings, Percussion and Celesta, Sz. 106, BB 144 29:35 
2  I. Andante tranquillo  7:08 
3  II. Allegro  7:35 
4  III. Adagio  7:38 
5  IV. Allegro molto  6:54

with 
Mária Zs. Szabó, Zoltán Takács, Géza Hargitai – violins • György Konrád – viola 

Tamás Koó – cello • Béla Ruzsonyi – double-bass • Hédi Lubik – harp 
László Baranyai – piano • Mihály Kaszás, Gábor Madarassy, Gábor Gela, Vilmos Jüptner – percussion 

Zsuzsa Pertis – celesta

6  András Szőllősy: III. Concerto  12:25

7  Richard Wagner: Siegfried-Idyll  18:15

Ervin Lukács – conductor

LISZT FERENC CHAMBER ORCHESTRA
János Rolla – leader



Precedents and the foundation 
of the ensemble
There were attempts to establish a chamber string 
orchestra based in Budapest with only professional 
members between the two world wars, but these 
ensembles did not play such an important role in the 
musical life of the capital as contemporary symphony 
orchestras and string quartets. The great composer-
teacher Leó Weiner and the excellent conductor, 
Vilmos Komor, both attempted to establish a chamber 
orchestra. Then, at the end of the 1940s, Frigyes Sándor 
founded the short-lived Hungarian Woman Chamber 
Orchestra. The foundation of the first recognised 
ensemble had to wait until 1957 when Vilmos Tátrai 
established the Hungarian Chamber Orchestra from 
members of the State Symphony Orchestra. The small 
chamber orchestra, I Musici di Roma, which played 
without a conductor, made a guest appearance in 
Budapest in 1958. “Their playing was brilliant. We were 
still children at the time but I think it was this experience 
that led us to the decision to establish something similar 
in the future. When, in 1962, another excellent ensemble, 
the Zagreb Chamber Orchestra, played in Budapest, we 
listened to them much more intently and tried to imitate 
them” – remembered violinist János Rolla, the artistic 
director of the ensemble, in the in-depth interview 
I conducted with the leader in 2008 about the then 
45-year-old chamber ensemble.

The Liszt Ferenc Chamber Orchestra (LFCO) had 
two direct predecessors: the Buda Baroque Chamber 
Ensemble and the Budapest Bach Orchestra. Both 
ensembles consisted of 18–22 year-old students of 
music colleges and the Liszt Academy. At the start of the 

1962/63 academic year, the decision was made to unite 
the two ensembles and create a professional orchestra, 
which would work without a conductor but under the 
leadership of a mature, experienced artistic director. 
Frigyes Sándor, who was 57 years old at the time, 
was asked to undertake this task and, after individual 
auditions and listening to the ensemble playing 
together, he accepted the job. The first public concert 
was given in the concert hall of the Liszt Academy of 
Music on 18th March 1963. The programme consisted 
of works by Corelli, Vivaldi, Debussy, and two 
Hungarian composers: Ferenc Farkas and Leó Weiner. 
Although at that time, and for several years afterwards, 
they were called The Chamber Orchestra of the Liszt 
Ferenc Academy of Music, the members considered 
this concert the birthday of the Liszt Ferenc Chamber 
Orchestra. Their initial reputation was enhanced by the 
first recording they were requested to make only a few 
months after their formation. László Beck, the artistic 
director of the Hungarian Record Company (the legal 
predecessor of Hungaroton) suggested they record 
two pieces: Corelli’s Concerto grosso in D major, and 
Farkas’s Piccola musica di concerto.

The legacy of Frigyes Sándor 
The first artistic director of the ensemble, Frigyes 
Sándor (1905–1979), was an influential personality 
of 20th century Hungarian musical performance and 
music education. After his studies at the Liszt Academy 
of Music he started his career as a violinist; he was the 
leader of the Choral and Orchestral Association of 
Budapest, an ensemble that performed mostly oratoric 
works. Owing to a neurological condition which made 
the fine motoric motion of his hands increasingly 



difficult, he turned towards conducting. Here he 
also met remarkable success: among other notable 
occasions, he gave the first Budapest performance 
of Bartók’s Divertimento in 1941. After World War 
II he focused his activity on music pedagogy. First he 
edited a series of violin tutors (Violin ABC) with a 
new approach, then he was commissioned to found 
the new professional school for music established 
from the earlier Conservatory and the national music 
school under the name Béla Bartók Secondary School 
of Music, which was later extended with a Teachers’ 
Training Institute. From 1958 he taught chamber 
music at the Liszt Academy for almost twenty years. 
The greatest success of that activity was undoubtedly 
the direction of the LFCO, the refined workshop which 
led the ensemble to world fame. András Székely put it 
aptly: “The life history of Frigyes Sándor is inseparable 
from the history of the Liszt Ferenc Chamber Orchestra, 
as the history of the Liszt Ferenc Chamber Orchestra is 
indistinguishable from the person of Frigyes Sándor.”

Progress in the 1970s and 80s 
In the first 5-6 years of the activity of the orchestra 
there was great fluctuation because of individual career 
changes. Some members left for Western Europe to 
study or work, others chose a teaching career. By about 
1969, however, the permanent ensemble was formed 
which later went on to world-wide fame. In these years 
the uncertainty of survival was still a serious problem: 
for a concert organized by the National Philharmonia 
the ensemble could not receive a fee because they were 
considered a student orchestra. The real watershed 
arrived in the 1971/72 season. The majority of the 
members had full-time jobs in one of the three leading 

symphony orchestras of the time in Budapest: in the 
Hungarian State Orchestra, the Radio Orchestra or 
in the Opera House. By then, however, the LFCO 
received so many requests for concerts and longer tours 
abroad that it became more and more difficult, even 
impossible, to schedule programmes.

“It occurred to us more and more often that we should 
give up our jobs and concentrate solely on chamber 
music work” – János Rolla said in the above-mentioned 
interview. “Our resignations, however, had professional 
reasons in addition to problems in time management. 
Since its establishment, the Liszt Ferenc Chamber 
Orchestra had created its own sound and repertoire 
with a tremendous amount of rehearsals and consistent 
work. We had been aiming at the highest professional 
quality and refused to present less. This was noticed by 
the audiences well as foreign agents. (...) Hungarian 
symphony orchestras at that time, however – although 
there were huge numbers of talented musicians and 
great conducting personalities – did not always offer 
their best. (...) Thus we were unable to draw inspiration 
from orchestral playing but were greatly inspired by 
the Budapest music scene and were influenced by 
performances of the great visiting musicians.”

From the autumn of 1973 they all considered the 
LFCO as their main employer, so it was easier to accept 
foreign engagements. Under Frigyes Sándor they did 
not have to give up the earlier demanding rehearsals; 
they even doubled their number. Their financial status 
became stable, partly owing to the Hungaroton, which 
contracted them for several recordings a year for many 
years ahead. The 1976 contract with the National 
Philharmonia, the only music artists’ agent in the 
country, was a milestone: every member was given 



soloist status. Interkoncert, responsible for organizing 
concerts abroad, also patronized the ensemble. “We 
were sold to a great many places because we brought in 
a lot of currency for the state.” – said Rolla openly. Many 
believed that the LFCO reached a privileged position in 
Hungarian musical life. Rolla says “if this meant that we 
were treated exceptionally because we were the favourites 
of the cultural policy of the country, it is completely false. 
But if we remember that from 1976 until the change of 
regime in 1990 we were able to fulfil our job and were 
assisted in this by the three definitive institutions of 
Hungaran musical life, we can truly say that these fifteen 
years were our golden age – or, at least, a time of peace.”

Collaboration with world-renowned 
musicians
Under the guidance of Frigyes Sándor, then János Rolla, 
the LFCO was a frequently invited guest in almost 
all the countries of Europe as well as in North and 
South America, the Middle East, Japan and Australia 
in the 1970s and 80s. At least twice a year they had a 
longer Spanish tour including Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Santander, and in the summer the festivals of 
the Costa Brava. The orchestra was a regular visitor 
in the Musikverein, and the Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, where they became acquainted with their 
childhood idols, the artists of I Musici di Roma. They 
were so popular in the United States that in addition to 
the major musical centres, like Carnegie Hall and the 
Kennedy Center, they performed in every state except 
Utah and Hawaii.

In the history of the orchestra starting in 1963, concerts 
at home and abroad when they had the chance of 
playing with world-famous soloists were exceptional 

occasions. These instrumental soloists were not only 
virtuosos but also very sensitive musicians who stepped 
on the podium with the orchestral musicians as equal 
partners. It is worth mentioning that they became 
acquainted with many of these musicians on cruises 
in the Mediterranean which were organized for the 
wealthy by André Böröcz, a manager of Hungarian 
origin. Ships usually left the port of Toulon in France 
and sailed as far as Crete or even Israel, landing 
during the voyage in Tunis and coastal cities in Spain, 
sometimes going up to Venice. The great French 
cellist, Pierre Fournier, and the LFCO gave their first 
joint concert during such a cruise on a small island in 
northern Italy. It was also on a ship that friendship and 
professional contact was established with the trumpeter 
Maurice André, the flautist Jean-Pierre Rampal and the 
violinist Henryk Szeryng, who were all invited to play 
with the orchestra later in Budapest.

Isaac Stern (1920–2001), the epoch-making American 
violinist, said about his cooperation with the LFCO: 
“During more than 60 years spent on the concert stages 
of the world I have rarely encountered the good vibes, the 
uninhibited joy experienced when we worked with my 
friends in the orchestra either in a concert or in studio 
work: such is the dedication with which they serve the 
quality of music, the way they breathe life into a melody, 
the manner in which they enjoy the beauty of music 
themselves. On many occasions it was a challenge for me 
to grow up to their performance standard.”

Building the reperoire
Before historical performance practice, the so-called 
early music movement, gained ground in Hungary, 
Baroque instrumental music was virtually absent from 



the Hungarian concert repertoire. It is a great merit 
of the LFCO that the instrumental works of Corelli, 
Vivaldi, Bach, Handel and their contemporaries were 
brought back to common knowledge in such a way 
that the ensemble, which plays on modern instruments, 
always aspired to authentic style and precision. They 
played Baroque orchestral suites, concerti grossi and 
concertos even in the first phase of their history. András 
Pernye wrote about the Bach interpretation of the 
orchestra: “we have to praise the sonority of the strings, 
their balanced beauty, the homogeneous sound without 
which chamber music is unimaginable but which is a rare 
phenomenon in real life.”

This choice of repertory, in addition to the openness 
and enthusiasm of the young musicians, is due to 
Frigyes Sándor who, during his whole career, was 
committed to the (re)discovery of Baroque music. 
From as early as 1926, as the concertmaster of the 
Choral and Orchestral Association of Budapest 
conducted by Emil Lichtenberg, the répétiteur of 
the Opera House, he pressed for the performance of 
Baroque cantatas, oratorios and instrumental works. 
In chamber music making and house music events 
he always gave preference to Baroque and pre-1780 
early Viennese Classical repertoire. It was no chance 
that, when he was invited as guest conductor by the 
Hungarian State Orchestra or the Radio Orchestra on 
occasion, he was always entrusted with Baroque and 
Viennese Classical pieces. As the artistic director of the 
LFCO he made good use of his stylistic knowledge as 
it is reflected in the pieces selected for the first CD of 
the album. 

János Rolla often stated in interviews that for the 
ensemble Viennese Classicism – especially the art 

of Haydn and Mozart – means the musical mother 
tongue, the repertoire most often played. In addition 
to the symphonies and concertos, the ensemble showed 
special interest in entertainment music of the late 
18th century (genres like the serenade, divertimento, 
or cassatio), of which they made several recordings. 
According to György Kroó, the Mozart-playing of the 
ensemble was always characterized by “intense but at 
the same time tremendously artistic performance culture 
which was apparent both in the lightness and natural 
manner of phrasing and in the complete identification 
with the Mozartian style.”

During the decades of intensive concert playing the 
LFCO played the whole œuvre of Corelli and Bach, 
Haydn and Mozart, a great number of the several 
hundred Vivaldi concertos and the full Romantic 
chamber music literature. They considered it especially 
important to play Bartók’s compositions on occasion. 
And when, around 1980, they sensed that the otherwise 
huge standard chamber music literature was exhausted, 
they extended the repertoire with compositions 
orginally composed for a smaller ensemble but which 
could also be effectively adapted for an orchestra. 

Today few, except for a narrow professional group, 
are aware that one of the constant pieces in their 
repertoire, Mozart’s popular Eine kleine Nachtmusik, 
was originally composed for a string quartet. Another 
popular piece, Tchaikovsky’s Souvenir de Florence, was 
originally a sextet. Schubert’s String Quartet in D minor 
– Death and the Maiden – was transcribed for orchestra 
by Mahler as well as Beethoven’s Op. 95. A youthful 
work of Schönberg, the late Romantic Verklärte Nacht, 
also appears on the repertoire. The original string 
sextet was transcribed by the composer himself for 



orchestra. Sometimes the artists of the LFCO made 
transcriptions themselves, such as chamber music 
works by Beethoven, Schubert and Debussy. In their 
orchestral arrangements they adhered as far as possible 
to the composer’s original intention and style.

The LFCO never placed into its focus rarities of 
European music history or the works of smaller masters. 
They learned and played these when commissioned by 
a festival or a record company. Such are the works of 
the Czech Classical composer, Johann Baptist Vanhal 
(Schleswig-Holstein Musik Festival), recording Michael 
Haydn, the manuscripts of whose works are found in 
the National Széchényi Library (Teldec) or works by 
Italian Baroque and pre-Classical composers of local 
interest (Radio Basel). 

At the end of the 1960s and in the early 1970s the 
orchestra regularly programmed contemporary 
Hungarian works – later this was less frequent. András 
Szőllősy’s Concerto No. 3 (1968) became inseparable 
from the LFCO. Szőllősy composed it specially for 
Frigyes Sándor and his ensemble and they played 
it with great success in several places, including on 
foreign tours, after the first performance in Vienna. 
Szőllősy won the Paris composers’ competition of the 
European Broadcasting Union in 1970 and offered 
his prize to the musicians of the LFCO. Later other 
Hungarian composers, among them János Decsényi, 
Kamilló Lendvay and Emil Petrovics, also dedicated 
works to the orchestra. 

Epilogue
The works selected for the album were recorded 
before 1990 (with one exception only), so our study 

concentrated on the first quarter century of the 
ensemble, the period of international recognition. We 
also have to mention the last almost three decades 
which have followed. After the change of political 
regime the system of state institutions collapsed; thus 
the members of the LFCO orchestra were dismissed 
and the future of the ensemble was in jeopardy. They 
set up a foundation and an association, sought out 
sponsors, founded the Zemplén Art Days and signed 
an agreement for cooperation with the city of Szolnok. 
In this way the orchestra survived the years of crisis. 
During this period some members died, others 
retired, and by 2008 only János Rolla remained of the 
original members; then he left, too. After the change 
of generations which took place successively over 
several years the Liszt Ferenc Chamber Orchestra is still 
functioning as a foundation with the leadership of Péter 
Tfirst. Recently they have performed in the concert 
halls of the Amsterdam Concertgebouw, Alte Oper 
Frankfurt, Tonhalle Düsseldorf, Musikverein, Victoria 
Hall (Geneva), and in the Mecklenburg-Vorpommern 
and the Gstaad Menuhin Festivals. This listing indicates 
that the chamber orchestra which started out 56 years 
ago has still preserved its artistic quality and reputation 
at home and abroad in a fundamentally changed 
environment.

Attila Retkes  



Előzmények és a zenekar megalakulása
Budapesti bázisú, kizárólag hivatásos muzsikusokból 
álló vonós kamarazenekar létrehozására már a két 
világháború közötti időszakban voltak kísérletek, 
de ezek az együttesek nem jutottak olyan fontos 
szerephez a hangversenyéletben, mint az akkori 
szimfonikus zenekarok vagy vonósnégyesek. A nagy 
formátumú zeneszerző-zenepedagógus, Weiner Leó 
és a kiváló karmester, Komor Vilmos is próbálkozott 
kamarazenekar alapításával, majd a negyvenes évek 
végén Sándor Frigyes hozta létre a Magyar Női 
Kamarazenekart, amely azonban csak rövid ideig 
működött. Az első igazán komoly együttesre 1957-
ig kellett várni, amikor Tátrai Vilmos az Állami 
Hangversenyzenekar tagjaiból megalapította a 
Magyar Kamarazenekart. 1958-ban Budapesten 
vendégszerepelt az I Musici di Roma: karmester nélküli, 
kis létszámú kamarazenekar, amely „zseniálisan játszott. 
Ekkor még gyerekek voltunk, mégis azt hiszem, ez az 
élmény érlelte meg bennünk az elhatározást, hogy egyszer 
szeretnénk valami hasonlót létrehozni. Amikor 1962-ben 
egy másik kiváló együttes, a (...) Zágrábi Kamarazenekar 
játszott Budapesten, már sokkal tudatosabban figyeltünk 
rájuk, igyekeztünk követni őket” – emlékezett vissza 
Rolla János hegedűművész, az együttes művészeti 
vezetője abban a mélyinterjúban, amit 2008-ban 
készítettem vele az akkor 45 éves kamarazenekarról.

A Liszt Ferenc Kamarazenekarnak két közvetlen 
előzménye is volt: a Budai Barokk Kamaraegyüttes, 
illetve a Budapesti Bach Zenekar. Mindkét együttest 
18–22 év közötti fiatalok – konzervatóriumi, 
tanárképzős, illetve zeneakadémista növendékek – 
alkották. Az 1962/63-as tanév elején megszületett 
az elhatározás, hogy a két együttesből létre kellene 

hozni egy új, professzionális zenekart, amely 
karmester nélkül, de egy idősebb, tapasztalt művészeti 
vezető irányításával dolgozna. Az ekkor 57 éves 
Sándor Frigyest kérték fel a feladatra, aki – egyéni 
meghallgatások és közös próbajáték után – elvállalta 
azt. Első nyilvános hangversenyüket 1963. március 
18-án adták a Zeneakadémia nagytermében; a 
műsoron Corelli, Vivaldi, Debussy, valamint két 
magyar szerző, Farkas Ferenc és Weiner Leó művei 
szerepeltek. Bár ekkor – és még évekig – a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola Kamarazenekara néven 
szerepeltek, a tagság ezt a koncertet tekintette a Liszt 
Ferenc Kamarazenekar születésnapjának. Kezdeti 
ismertségüket jelentősen növelte, hogy Beck Lászlónak, 
a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat (a Hungaroton 
jogelőde) művészeti vezetőjének javaslatára már 
néhány hónappal bemutatkozó hangversenyük után 
lemezfelvételt készíthettek: Corelli D-dúr concerto 
grossóját, valamint Farkas Ferenc Piccola musica di 
concerto című darabját rögzítették.

Sándor Frigyes emlékezete
A kamarazenekar első művészeti vezetője, Sándor 
Frigyes (1905–1979) a 20. századi magyar zenei 
előadóművészet és zenepedagógia jelentős hatású 
személyisége volt. Zeneakadémiai tanulmányai után 
hegedűművészként kezdte pályáját; az elsősorban 
oratóriumokat megszólaltató Budapesti Ének- és 
Zenekaregyesület hangversenymestereként működött. 
Kezének finommotorikus mozgását súlyosan 
akadályozó neurológiai betegsége miatt fokozatosan a 
karmesteri pálya felé fordult. Itt is fontos eredményeket 
ért el: a többi között ő vezényelte Bartók Béla 
Divertimentójának budapesti bemutatóját (1941). A 



háború után tevékenységének súlypontja egyre inkább 
a zenepedagógiára helyeződött át. Új szemléletű 
hegedűiskola-sorozatot (Hegedű ABC) szerkesztett, 
majd megbízást kapott a korábbi Konzervatórium 
és Nemzeti Zenede egyesüléséből létrejövő Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakiskola, később pedig a 
Szaktanárképző vezetésére. 1958-tól csaknem két 
évtizeden át kamarazenét tanított a Zeneakadémián. 
E tevékenységének legjelentősebb sikere kétségkívül a 
Liszt Ferenc Kamarazenekar vezetése – az a kifinomult 
műhelymunka, amely az együttes számára meghozta a 
világhírnevet. Székely András találóan fogalmazta meg: 
„Sándor Frigyes élettörténete elválaszthatatlan a Liszt 
Ferenc Kamarazenekar történetétől, mint ahogy a Liszt 
Ferenc Kamarazenekar útja elválaszthatatlan Sándor 
Frigyes személyétől.”

A hetvenes-nyolcvanas évek folyamatai
Az együttes működésének első öt-hat évében – az egyéni 
életpályák eltérő alakulása miatt – gyakoriak voltak a 
tagcserék. Néhányan Nyugat-Európába mentek tanulni 
vagy dolgozni, mások inkább a tanítást választották. 
1969 körül azonban kialakult az az állandó összeállítás, 
amelyben a Liszt Ferenc Kamarazenekar később 
világsikereit aratta. Ezekben az években még komoly 
problémát jelentett az egzisztenciális bizonytalanság: 
filharmóniai rendezésű koncertjeikért például – ifjúsági 
zenekarként – nem kaptak honoráriumot. Az igazi 
választóvonal 1971/72 táján érkezett el. Az együttes 
tagjainak többsége ebben az időben főállásban a kor 
három vezető hazai szimfonikus zenekarában – Állami 
Hangversenyzenekar, Rádiózenekar, Operazenekar 
– játszott. A Liszt Ferenc Kamarazenekar viszont 
ekkor már olyan sok felkérést – külföldi koncertre, 

hosszabb turnéra szóló meghívást – kapott, hogy mind 
nehezebbé, sőt szinte lehetetlenné vált az időegyeztetés. 

„Egyre gyakrabban merült fel bennünk, hogy felmondjuk 
az állásainkat, és kizárólag a kamarazenekari munkára 
koncentráljunk” – fogalmazott Rolla János az említett 
mélyinterjúban. „A felmondásunknak egyébként – az 
időegyeztetési problémák mellett – szakmai oka is volt. 
A Liszt Ferenc Kamarazenekar megalakulásától kezdve 
rengeteg próbával, következetes munkával kialakította a 
saját hangját, repertoárját. Maximális szakmai igénnyel 
dolgozunk, amiből nem voltunk hajlandók engedni. Ezt 
a közönség és a külföldi impresszáriók is észrevették. 
(...) A magyar szimfonikus zenekarok viszont ebben az 
időszakban – a rengeteg tehetséges muzsikus és a nagy 
karmester-egyéniségek ellenére – nem mindig nyújtották 
a maximumot. (...) A szimfonikus zenekari játékból 
tehát nem tudtunk inspirációt meríteni, Budapest zenei 
életéből, az itt megforduló világnagyságok előadásaiból 
viszont annál inkább.”

1973 őszétől már mindannyian a Liszt Ferenc 
Kamarazenekart tekintették főállásuknak, így 
könnyebben tudták elfogadni a kínálkozó külföldi 
lehetőségeket. Sándor Frigyes vezetésével az igényes 
műhelymunkát sem kellett feladniuk – a próbák 
számát gyakorlatilag megduplázták. Egzisztenciális 
helyzetük stabilizálódott, s ebben releváns szerepe 
volt a Hungarotonnak, amellyel hosszú távú, évente 
több lemezre szóló szerződést kötöttek. A következő 
mérföldkő az volt, amikor az Országos Filharmónia 
– mint monopolhelyzetben lévő hangversenyrendező 
vállalat – 1976-ban valamennyiüket szólista-státuszba 
vette. A nemzetközi koncertekért felelős szervezet, az 
Interkoncert is támogatta az együttest. „Nagyon sok 
helyre eladtak minket, hiszen ezáltal rengeteg valutát 



hoztunk az országnak” – fogalmazott nyíltan Rolla 
János. Sokan úgy vélték: a Liszt Ferenc Kamarazenekar 
kivételezett helyzetbe került a magyar zenei életben. 
Rolla szerint „ha ez alatt azt értjük, hogy az akkori 
kulturális politikának mi lettünk volna a kedvencei, 
akiket megkülönböztetett bánásmódban részesítenek 
– akkor ez egyáltalán nem igaz. Ha azonban arra 
gondolunk, hogy 1976-tól a rendszerváltásig kizárólag 
azzal foglalkozhattunk, ami a saját dolgunk, és ebben 
a magyar zenei élet három meghatározó intézménye 
segített minket, akkor joggal nevezhetjük ezt a tizenöt 
évet aranykornak vagy legalábbis békeidőknek.”

Együttműködés világsztárokkal
Sándor Frigyes, majd Rolla János vezetésével a Liszt 
Ferenc Kamarazenekar a hetvenes-nyolcvanas 
években visszatérő vendégnek számított Európa 
csaknem valamennyi országában, valamint Észak- 
és Dél-Amerikában, a Közel-Keleten, Japánban 
és Ausztráliában. Évente legalább kétszer utaztak 
hosszabb spanyol turnéra, amely érintette Madridot, 
Barcelonát, Bilbaót, Santandert, illetve nyáron a Costa 
Brava fesztiváljait. A zenekart rendszeresen visszahívták 
a bécsi Musikvereinbe, illetve a római Santa Cecilia 
Akadémiára, ahol gyermekkori példaképeikkel, az I 
Musici di Roma művészeivel is megismerkedtek. Az 
Egyesült Államokban pedig annyira népszerűek voltak, 
hogy a legfontosabb zenei központok (Carnegie Hall, 
Kennedy Center) mellett – Utah és Hawaii kivételével 
– az összes államban felléptek.

Az együttes 1963 óta tartó történetének csillagórái 
voltak azok a hazai és külföldi hangversenyek, 
amelyeken világhírű – a virtuozitás mellett különös 
zenei érzékenységű – hangszeres szólisták egyenrangú 

partnereként léptek színpadra. Érdekes mellékszál, 
hogy e ragyogó muzsikusok többségével azokon a 
Földközi-tengeri „hajóturnékon” ismerkedtek meg, 
amelyeket – vagyonos közönség számára – egy magyar 
származású menedzser, André Böröcz szervezett. A 
hajó általában a franciaországi Toulonból indult, és 
eljutott Krétáig vagy akár Izraelig, kikötött Tuniszban 
vagy spanyol tengerparti városokban, de az is előfordult, 
hogy felment egészen Velencéig. A nagy formátumú 
francia csellóművész, Pierre Fournier és a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar például egy ilyen turnén, egy kis 
észak-itáliai szigeten adta első közös koncertjét; de a 
hajóutakon kezdődött a zenekar barátsága és szakmai 
együttműködése Maurice André trombita-, Jean-Pierre 
Rampal fuvola- és Henryk Szeryng hegedűművésszel is, 
akiket később Budapestre is meghívtak.

Isaac Stern (1920–2001), a korszakos jelentőségű 
amerikai hegedűművész így nyilatkozott a Liszt Ferenc 
Kamarazenekarral való együttműködéséről: „A világ 
koncertszínpadain töltött több mint hat évtizedem alatt 
ritkán volt részem annyira jó érzésben, felszabadult 
örömben, mint amikor e zenekarban játszó barátaimmal 
együtt muzsikálhattunk vagy akár stúdióban dolgoztunk. 
Feledhetetlen az az odaadás, amellyel a zene minőségét 
szolgálják, ahogyan egy-egy dallamot életre hívnak, 
ahogyan ők maguk is gyönyörködnek a zene szépségében. 
Sokszor komoly kihívás volt számomra, hogy megfeleljek 
az ő előadásuk színvonalának.”

A repertoár építése
A historikus előadói gyakorlat, az úgynevezett ,,régizene-
mozgalom” magyarországi térhódítása előtt a hazai 
koncertrepertoárból szinte teljesen hiányzott a barokk 
instrumentális zene. A Liszt Ferenc Kamarazenekar 



jelentős érdeme, hogy Corelli, Vivaldi, Bach, Händel 
és kortársaik hangszeres művészetét visszahozta 
a köztudatba – úgy, hogy modern hangszereken 
megszólaltatva is mindenkor stílushűségre, precizitásra 
törekedtek. Már az együttes működésének kezdeti 
időszakában, az 1960-as évek végén gyakran és szívesen 
tűztek műsorra barokk zenekari szviteket, concerto 
grossókat, versenyműveket. Pernye András az együttes 
Bach-játékáról megállapította: „a vonóskar szonórus, 
kiegyenlített szépségét kell dicsérnünk; azt a homogén 
hangzást, amely nélkül kamarazenekar elképzelhetetlen, 
a valóságban azonban mégis ritka tünemény.”

Ez a repertoárválasztás – a fiatal muzsikusok 
nyitottsága, lelkesedése mellett – Sándor Frigyesnek 
köszönhető, akinek pályáját végigkísérte a barokk 
zene (újra)felfedezése iránti elkötelezettség. Már 
1926-tól, az operaházi korrepetitor és karmester, 
Lichtenberg Emil vezetésével működő Budapesti 
Ének- és Zenekaregyesület koncertmestereként 
szorgalmazta barokk kantáták, oratóriumok és 
hangszeres művek előadását. Baráti kamarazenélés, 
házimuzsika alkalmával is mindig előnyben részesítette 
a barokk, illetve a korai (1780 előtti) bécsi klasszikus 
repertoárt. Nem véletlen, hogy amikor a Magyar 
Állami Hangversenyzenekar vagy a Rádiózenekar 
alkalmanként vendégkarmesternek hívta, mindig 
a barokk és bécsi klasszikus repertoárt bízták rá. 
Stílusismeretét a Liszt Ferenc Kamarazenekar 
művészeti vezetőjeként bőségesen kamatoztatta – az 
album első lemezén hallható barokk interpretációkban 
ez mindvégig tükröződik. 

Rolla János nyilatkozataiban gyakran hangsúlyozta, 
hogy számukra a bécsi klasszika – elsősorban Haydn 
és Mozart művészete – a zenei anyanyelvet, egyúttal 

a leggyakrabban műsorra tűzött repertoárt jelenti. A 
szimfóniák és versenyművek mellett az együttes különös 
érdeklődést mutatott a késői 18. század szórakoztató 
zenei műfajai – szerenád, divertimento, cassatio – 
iránt, amelyekből számos lemezfelvételt készített. 
Kroó György megállapítása szerint a zenekar Mozart-
játékát mindenkor „intenzív, ugyanakkor hallatlanul 
artisztikus előadói kultúra” jellemezte, amely „mind a 
frazeálás könnyedségében, természetességében, mind 
a Mozart-stílussal való maradéktalan azonosulásban 
megnyilvánult.”  

Az intenzív koncertezés évtizedei alatt a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar végigjátszotta Corelli és Bach, 
Haydn és Mozart életművét, a több száz Vivaldi-
versenymű jelentős részét, valamint a teljes romantikus 
kamarazenekari irodalmat. Kiemelten fontosnak 
tartották, hogy időről időre műsorra tűzzék Bartók 
Béla kompozícióit. Amikor pedig (1980 táján) már 
úgy érezték, hogy az egyébként hatalmas standard 
kamarazenekari irodalom kimerülőben van, olyan 
kompozíciókkal bővítették a repertoárt, amelyeket 
eredetileg kisebb kamarazenei apparátusra írtak, de 
zenekarral is kiválóan megszólaltathatók. 

Ma már (a szűkebb szakmán kívül) kevesen tudják, 
hogy egyik állandó repertoárdarabjuk, Mozart népszerű 
Kis éji zenéje eredetileg vonósnégyesre íródott. Az 
ugyancsak közkedvelt Csajkovszkij-mű, a Firenzei 
emlék eredeti verziójában szextett volt. Schubert – A 
halál és a lányka néven ismert – d-moll vonósnégyeséből 
Mahler készített zenekari átiratot, akárcsak Beethoven 
Op. 95 jelzésű kvartettjéből. Schönberg fiatalkori műve, 
a késő romantikus stílusú Verklärte Nacht is szerepelt 
az együttes repertoárján, amit (vonós szextettből) maga 
a szerző írt át zenekarra. Olykor – például Beethoven, 



Schubert és Debussy egy-egy kamaraműve esetében – 
a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészei végezték el a 
hangszerelést; maximálisan tiszteletben tartva a szerzői 
szándékot és a stílushűséget.

A Liszt Ferenc Kamarazenekar sohasem emelte 
repertoárja középpontjába az európai zenetörténet 
ritkaságait, illetve „kismesterek” alkotásait. Ezeket 
mindig egy-egy fesztivál, hanglemeztársaság vagy rádió 
felkérése tanulták meg, tűzték műsorra. Ide sorolhatók 
többek között a cseh klasszikus szerző, Johann Baptist 
Vanhal alkotásai (Schleswig-Holstein Zenei Fesztivál), 
az Országos Széchényi Könyvtárban található Michael 
Haydn-kéziratok (Teldec) vagy lokális jelentőségű 
itáliai barokk és preklasszikus mesterek művei (Bázeli 
Rádió). 

A hatvanas évek legvégén és a hetvenes évek első 
felében a zenekar rendszeresen – később lényegesen 
ritkábban – játszott kortárs magyar zenét. Szőllősy 
András III. Concertója (1968) összeforrt a Liszt 
Ferenc Kamarazenekarral. A szerző kifejezetten 
Sándor Frigyesnek és együttesének írta, majd a bécsi 
ősbemutató után jó néhányszor – még turnékon is – 
játszották, nagy sikerrel. Szőllősy ezzel a darabjával 
1970-ben megnyerte az Európai Műsorsugárzók Uniója 
párizsi zeneszerzőversenyét, és díját a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar muzsikusainak ajánlotta. Később más 
magyar zeneszerzők – köztük Decsényi János, Lendvay 
Kamilló és Petrovics Emil – is komponáltak darabot 
kifejezetten a Liszt Ferenc Kamarazenekar számára. 

Epilógus
Az albumunkon hallható felvételek (egyetlen 
kivétellel) 1990 előtt készültek, így tanulmányunk 
a Liszt Ferenc Kamarazenekar működésének első 
negyedszázadát, a kiemelkedő nemzetközi sikerek 
időszakát helyezte a fókuszba. Röviden szólnunk kell 
az elmúlt csaknem három évtized eseményeiről is. 
A politikai rendszerváltás után a magyar zenei élet 
állami intézményrendszere összeomlott, ezért a Liszt 
Ferenc Kamarazenekar tagjai az utcára kerültek, az 
együttest megszűnés fenyegette. Később alapítványt 
és egyesületet hoztak létre, szponzorokat kerestek, 
megalapították a Zempléni Művészeti Napokat, illetve 
együttműködési megállapodást kötöttek Szolnok 
városával, így a zenekar túlélte a válságos éveket. 
Közben az alapító tagok közül néhányan elhunytak, 
mások nyugdíjba vonultak, végül (2008-ra) már csak 
Rolla János maradt az együttesben, majd ő is távozott. 
A több hullámban lezajlott generációváltás után a Liszt 
Ferenc Kamarazenekar – alapítványi formában, Tfirst 
Péter vezetésével – ma is működik. A közelmúltban 
az együttes fellépett az amszterdami Concertgebouw, 
a frankfurti Alte Oper, a düsseldorfi Tonhalle, a bécsi 
Musikverein, a genfi Victoria Hall koncerttermekben, 
a Mecklenburg-Vorpommern Fesztiválon és a gstaadi 
Menuhin Fesztiválon. Ez a felsorolás is jelzi, hogy az 
56 éve működő kamarazenekar az itthon és külföldön 
is gyökeresen megváltozott körülmények ellenére 
megőrizte művészi rangját, reputációját.

Retkes Attila
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