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 DISC ONE Total time: 64:54

24 January, 1978 
Franz Schubert: Piano Sonata in A minor, D.845 30:56 

1  I. Moderato   9:03 
2  II. Andante poco moto   10:43 
3  III. Scherzo. Allegro vivace   6:38 
4  IV. Rondo. Allegro vivace   4:31

17 February, 1978 
Franz Schubert: Piano Sonata in A major, D.959  33:53 

5  I. Allegro   10:35 
6  II. Andantino   7:32 
7  III. Scherzo. Allegro vivace   4:45 
8  IV. Rondo. Allegretto   10:58



 DISC TWO Total time: 64:07

4 March, 1981 
Robert Schumann: Fantasiestücke, Op. 12  26:10 

1  I. Des Abends   3:54 
2  II. Aufschwung   3:04 
3  III. Warum?  1:53 
4  IV. Grillen   2:58 
5  V. In der Nacht   4:14 
6  VI. Fabel   2:52 
7  VII. Traumes Wirren   2:34 
8  VIII. Ende vom Lied   4:38

26 February, 1978 
Robert Schumann: Kreisleriana, Op. 16  31:37 

9  I. Äußerst bewegt   2:42 
10  II. Sehr innig und nicht zu rasch  8:52 
11  III. Sehr aufgeregt   3:16 
12  IV. Sehr langsam   4:07 
13  V. Sehr lebhaft   2:58 
14  VI. Sehr langsam   4:29 
15  VII. Sehr rasch   2:17 
16  VIII. Schnell und spielend   2:54 
17 February, 1978 
17  Fryderyk Chopin: Nocturne in C sharp minor, Op. 27 No. 1 6:14



A career in a nutshell

Annie Fischer (1914–1995), the internationally 
renowned pianist was a leading figure on the 
Hungarian music world for seven decades. She 
appeared on the Hungarian music scene as a child 
prodigy: after just a few years of study, in 1925 
she played the second and third movements of 
Beethoven’s Piano Concerto in C major at a student 
concert in the Liszt Academy of Music. Aladár Tóth, 
an authoritative contemporary critic (and from 
1937 Fischer’s husband) wrote of the performance: 
“She won over the audience with the staggering 
differentiation of rhythm, a decidedly artistic inner 
vision, and last but not least her dazzling, pure 
technical skill. There can be no doubt of it: here we 
have a genuine personality with phenomenal talent 
for interpretation.”

She graduated from the Liszt Academy at the age 
of eighteen, as a pupil of Ernst von Dohnányi and 
Arnold Székely. Meanwhile in 1928 she had also 
debuted abroad (in Zurich) with concertos by 
Mozart and Schumann. In spring 1933 she won 
first prize at the first Liszt Piano Competition in 
Budapest, and it was then that her international 
career really took off. During the World War II 
she lived as an emigrée in Sweden, and returned 
to Hungary in 1946. From then on she played in 
concerts in almost all the countries of Europe, the 
United States and Australia, and she was a recurrent 
guest soloist at several respected music festivals 
(Edinburgh, Lucerne, Salzburg). Over the decades 
she played with many world-famous orchestras 
and conductors, including Ernest Ansermet, Fritz 
Busch, Herbert von Karajan, Otto Klemperer, 

and Willem Mengelberg. The backbone of her 
repertoire consisted of mature Viennese Classical 
music (Mozart and Beethoven), and the Romantics 
(Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin, Liszt, 
and Brahms). “She can do most perfectly precisely 
what so few the world over can: play Mozart” wrote 
András Pernye (Magyar Nemzet, 1965). “Her 
performance of Beethoven’s Piano Concerto in 
G major was a miracle: there is no other word to 
describe this interpretation. The purest humanism 
has materialized in the playing of Annie Fischer” 
opined János Breuer (Népszabadság, 1967). “The 
Liszt Piano Concerto was full of sparkle, thunder, 
and far-reaching solutions (...) Her playing was 
crystal-clear, perfectly proportioned, and radiated 
wisdom”, wrote Charles Reid (News Chronicle, 
1959). 

In Annie Fischer’s long, productive artistic 
career, a marvellous musical talent was coupled 
with impeccable musical erudition, technical 
skill, precision, and a highly refined performing 
intelligence. Her musical knowledge extended to 
the orchestral and operatic repertoire too; she spoke 
excellent German, English, French, and Italian; she 
was interested in the history of art and literature. 
This weight of knowledge inspired her choice 
of repertoire, and the process of learning works 
and performing them on the concert platform. In 
addition, her interpretations were characterized by 
spontaneity, and a sense of living profoundly in the 
moment. As Vera Lampert ascertained in her study 
Fischer Annie művészete (The Art of Annie Fischer, 
2002/2014), “one of her secrets lay in the marvellous 
equilibrium between control and inspiration: she 



did now allow objective knowledge to shackle her 
musical imagination. She believed in her musical 
judgement, and on the concert platform she never 
fell back upon practised routine, but trusted herself 
to the inspiration suggested by the moment. This 
guaranteed the infinite natural and direct nature 
of her playing.” The other characteristic feature of 
her art was her infallible sense of proportion, the 
scrupulous building of the musical structure. This 
came across in miniature genre pictures just as 
effectively as in grand sonata forms.

In spite of her brilliant piano technique, Annie 
Fischer always eschewed virtuosity for its own 
sake: she complemented her technical skill with 
a comprehensive mastery of touch and a crafted, 
polished sound. Critics often praised her ability to 
create an atmosphere by the dramatic power of her 
playing, so free was it of unnecessary trimmings, 
yet so extraordinarily suggestive. She gave her last 
concert in 1994 in Szolnok, with the Liszt Ferenc 
Chamber Orchestra. Although she had originally 
only undertaken to play Mozart’s Piano Concerto 
in A major, K. 488, her performance was greeted 
by such a tumult of enthusiastic applause that she 
played the encores one after the other: works by 
Schubert and Chopin. In bidding farewell to the 
concert hall, she practically presented the audience 
with the gift of a solo recital. It was a unique and 
inimitable evening – one of the starriest hours of 
Hungarian music making. 

In remembrance of Anna Dévény

“I had no idea how difficult the path would be, but 
I feel I was a medium, entrusted from on high to 
fight this battle” said physiotherapist, and rhythmic 
gymnastics trainer Anna Dévény (1935–2017) of 
her life and career. She graduated in 1957, and from 
then on, practically until the moment she died, she 
worked in the physical rehabilitation of premature 
babies, and injured children and adults. She 
developed and over forty years continued to refine 
the Dévény Special Manual Technique & Gymnastic 
Method (DSGM), which differed considerably 
in approach and practice from previously used 
physical rehabilitation methods. For this precise 
reason, she often ran into professional jealousy 
and resistance, which she was able to overcome 
each time with her unswerving conviction. In 
1990 she created the Dévény Anna Foundation, of 
which she was the professional director. She wrote 
a book about her method, and for 16 years she gave 
special training sessions to the ballet corps of the 
Hungarian State Opera. In 2003 she was awarded 
the Batthyány-Strattmann László Prize for her 
work, in 2010 the Prima Primissima Award, in 2014 
the Intermediate Cross of the Hungarian Order of 
Merit, and in 2017 the Hungarian Heritage Prize.

Anna Dévény often emphasized that she considered 
her vocation, manual therapy with physically 
disabled children, to be an art. This is closely linked 
to the fact that she had adored music ever since 
her childhood, partly thanks to her father having 
often taken her to concerts and the opera. Later 
she became personal friends with several musicians 
and dancers. Ballet dancer Katalin Volf (whose 



injury she treated successfully) became almost an 
adopted daughter to her; Kossuth Prize-winner 
opera singer Klára Takács, and the married pianist 
couple Izabella Simon and Dénes Várjon were also 
in her circle of close friends. During the period of 
Advent, she regularly invited the artists she loved 
and respected to the foundation’s “salon”. In this 
very salon, complementing the piano she had 
received from the Simon–Várjon couple with other 
instruments, she organized chamber concerts for 
her music-loving friends.

For the express purpose of this study, Izabella Simon 
and Dénes Várjon summarized their relationship 
with Anna Dévény as follows: “We met Anna 
Dévény at the beginning of the 1990s. In addition 
to admiring her work, her personality, her integrity, 
and the fact that the method she developed had 
helped us enormously both in our personal and 
professional lives, in a short time we became very 
close friends. We often visited Anna’s flat in Váralja 
Street, and naturally one of the main threads of 
these meetings was her discovery and listening to 
the amazing Annie Fischer collection. Anna adored 
the art of Annie Fischer, and we shared this fervent 
affection to the greatest degree. We both regularly 
witnessed her concerts in Budapest, we knew her 
recordings, and once even managed to hear a 
marvellous performance by her in London. [...] 
Posterity has a lot for which to thank Anna Dévény. 
Naturally, first and foremost the many thousands of 
children who owe their health and motor skills to 
her, and the untold numbers of adults whose motor 
disorders were resolved after Anna’s treatment – 
they owe her eternal gratitude. She was a lover of 

the arts, of dance, music, and her doorway to the 
arts was always wide open. After a working day of 
14 hours, she was often available for us at night too, 
and helped us heart and soul. This new edition, 
which further enriches the art of Annie Fischer, is a 
document of this marvellous love and ardour, and a 
commemoration of Anna Dévény.”

The secret chronicle of the recordings

Even as a teenager Anna Dévény would go to 
concerts alone, and she soon discovered that at the 
Liszt Academy it was possible to slip into rehearsals 
by outstanding musicians. She heard Annie Fischer 
in the 1950s, and was immediately struck by the 
unmistakeably individual tone of her playing and 
performance style. From the sixties on she went 
to almost all of her concerts, and if she could 
she went to the rehearsals and dress rehearsals. 
She was veritably bewitched by the art of Annie 
Fischer, and determined to repay it, though not 
personally. She started to systematically collect 
photographs, written documents, small printed 
matter, and this process was aided by her getting 
to know well Annie’s younger sister Magda Fischer, 
a piano teacher. Finally she compiled a “codex”: a 
beautifully finished miniature photo album with 
Anna Dévény’s calligraphic writing. This was 
followed by several other similar documents, which 
primarily contained photographs and excerpts 
of reviews. Finally, gathering her courage, she 
presented the first codex to the pianist herself, who 
at first was shocked, but eventually accepted this 
distinctive work, and expressed her thanks. 



At the time, Annie Fischer had no inkling that 
Anna Dévény was recording many of her concerts 
on a professional-quality ITT tape recorder. The 
technical circumstances of these recordings and 
the factors affecting sound quality were evaluated 
in great detail in a study by music historian János 
Mácsai in 2014. In his assessment: “for amateurs of 
the time, a cassette recorder was practically the only 
discretely operable recording technology available. 
Anna Dévény [made] the recordings from near the 
piano if possible – most often from a position where 
the piano sound could be clearly heard, but not the 
most ideal in terms of placing the microphone. 
In the Grand Hall of the Music Academy, where 
most of the recordings were made, from the organ 
seating [behind the concert platform] the lid side 
of the piano could be seen, and most of the sound 
radiated out in the other direction. It is thanks to 
the excellent acoustics of the hall that the sound can 
still be listened to with enjoyment.”

The concerts recorded stretch from the early 
1970s right to Annie Fischer’s death. Anna Dévény 
recorded about 25 CDs-worth of orchestral 
concerts onto cassettes, taking great care that no 
useful musical material be lost due to the limited 
time of the medium (30 minutes each side, 45 at 
most). Among the recordings thus made feature 
the complete Beethoven piano sonatas, performed 
twice in the 1976/77 season, many of which were 
later released as studio recordings. Yet there are no 
studio recordings at all of many other compositions, 
and so the legacy of cassettes from Anna Dévény 
constitutes a valuable relic for interpretation 
history. If Anna Dévény sat not in the organ 

seating but in some point in the hall less favourable 
in terms of recording, or if the recordings were 
made not in the Liszt Academy (but in many 
cases in the provinces), then unfortunately it is 
often the case that the resulting recording is unfit 
for release. But a considerable number of the 
cassettes, after digitalization, sound restoration, 
and post-production work, can be made suitable 
for publication. 

While Anna Dévény was still alive, for the 
centenary of Annie Fischer’s birth, a selection 
was thus released (Encore – In Concert, HCD 
32750–51), which features works by Schubert, 
Chopin, and Schumann. Pianist-conductor Zoltán 
Kocsis evaluated the recordings that had come to 
light in an article A legnagyobbak közt (Among the 
Greatest) in the journal Holmi. “The grandiosity 
with which Annie Fischer builds up the main theme 
of Schubert’s Impromptu in F minor, without that 
somewhat heterogeneous melody losing a grain 
of its coherence, her infallible sense of managing 
time, her perfect shaping of the tempo to match the 
melodic line, all of these are the trademark of her 
sovereign individuality. The individuality of one 
who with a sure instinct eschews a schoolbookish 
tone, any kind of superfluous interpretationalism, 
who throws down the gauntlet to all manner of 
pre-programmedness” wrote Kocsis. This release 
is the second album from the Dévény estate, and 
this too has as its focus the piano œuvre of the same 
three Romantic masters (mainly Schubert and 
Schumann). 

Anna Dévény gave several accounts of the 
excitement of making these bootleg recordings. 



Usually, she smuggled the cassette recorder into 
the concert hall in a sports bag, and placed it under 
her seat, pulling out only the microphone. One 
particularly awkward moment was when just as 
she turned on the machine, the tense pre-concert 
silence was broken by the loud triumphant cries 
of football commentator György Szepesi. The air 
froze, but Annie Fischer began the concert without 
so much as a twitch of the eyebrow. Later in the 
interval it transpired that someone else in the hall 
also wanted to make an illegal recording, but had 
mistakenly switched on the radio instead of the 
record button.

She was finally “caught” not in the Liszt Academy, 
but at a concert in the provinces. After the concert 
Annie Fischer offered Anna Dévény a lift home in 
her chauffeur-driven car, and then, in the car, she 
noticed the cassette recorder. Later she merely 
remarked to the chauffeur: “Well, Anna Dévény 
records my concerts in secret.” Yet she never spoke 
of it to the culprit, nor did she protest. Presumably 
because she too regularly secretly recorded her 
piano playing – her rehearsals or practising at 
home; thus she considered the method useful. 
Those close to her knew that she was very fond of 
the small bag-recorder she had been given by her 
husband Aladár Tóth. 

Since Annie Fischer’s death in 1995, record labels 
abroad have released a whole series of previously 
unlicensed live concert recordings – there are now 
at least 35-40 such CDs.

“She lived and breathed together 
with the composer”

At this point, we must speak briefly and generally 
of Annie Fischer’s relationship to recordings – 
primarily for those who were not able to hear her 
exceptional art live. Zoltán Kocsis put it in quite 
stark terms: “Annie Fischer is at least as averse to 
the microphone, as the microphone is to her. 
Without a real audience – something genuinely at 
stake, if you will – the circumstances of recording 
do not offer the thrill of inspiration, and there 
are all the more off-putting circumstances [...], 
that can contribute significantly to eroding the 
intention to create the optimum for an exceptional 
performance.” True, Annie Fischer did not like 
studio work, and she generally did not consent 
to recordings of her solo concerts either. Her 
orchestral concerts are much better known, 
because she often permitted radio and television 
recordings of them. This can hardly be explained by 
the phenomenon Aladár Tóth called “microphone 
fright”, also referred to by Kocsis. At least as 
important was Annie Fischer’s perfectionism; she 
took responsibility for every note she struck. She 
often said to her friends: “I’m a perfectionist with 
my recordings, but after my death you can release 
anything.” This gesture signals that the legendary 
pianist was well aware of the special value of her 
playing. 

For a subjective evaluation of the interpretations 
on this recording, we once more approached the 
couple Izabella Simon and Dénes Várjon. “In spite 
of the studio recordings showing as large as life 
who she really was and what values she represented, 



the bootleg recordings by Anna Dévény have a 
particularly important role, and are a genuine 
guide to those who did not know her or hear her 
play in person and, through her playing, declare 
something about the works. These recordings, 
naturally not of studio quality, demonstrate at 
first hand and with utter simplicity the magic that 
somebody experienced at an Annie Fischer concert. 
Works heard so often were created there and then, 
and showed a completely different face – without 
her remotely striving for this. She simply lived and 
breathed together with the composer, and through 
her allowing the musical works to flow through her 
own perfectly authentic conduit, free of all artifice, 
miracles were born. People forgot that they knew 
the works, or perhaps had played them themselves. 
Suddenly in a new dimension, forgetting all 
previous encounters, they marvelled at the beauty 
and power of the works, at the greatness of the 
composer. It has been said by many, but it is worth 
pondering again: Annie Fischer was able to serve 
composers with utter humility, yet at the same time 
staunchly believed in her own opinion and good 
taste. The power of these two qualities multiplied 
together. With her it was entirely natural that she 
should show composers in all their richness, while 
her own personality shone perfectly through 
the performance. This is the reason that in spite 
of the splendid studio recordings, the daunting 
atmosphere of concerts was the most inspiring 
medium for her art.”

In this current album there are works of which no 
studio recordings by her can be heard. Schumann’s 
wonderful work Fantasiestücke and Schubert’s 

A minor and A major sonatas, were, as far as we 
know, never recorded by her. These facts are of 
historical significance in themselves. But when we 
listen to the recordings, we are initiated into quite 
marvellous secrets. Moving from piece to piece, 
there unfolds before us an ever-changing image in 
which we can wonder at the role of time in music. 
When Annie Fischer shows some important aspect 
of a work or a musical phenomenon, she is able 
in that moment, under her hands, to transform 
it into a new quality. This is why she was the best 
performer of Schumann that ever lived. This 
constantly changeable, enigmatic musical material, 
forever shifting in spite of its formal power, was 
perhaps in nobody else’s hands heard so animatedly. 
The Schubert sonatas resound with an almost 
orchestral power, and present the songwriter in 
all his intimacy. And here too, as everywhere, we 
can sense that the work is born in the moment. 
There is no preplanning, and yet everything is 
interrelated in utter coherence. She often played 
Chopin’s Nocturne in C sharp minor; this was 
one of the encores at her last concert, too. Here 
we hear the wonderfully brave sound of solitude: 
the inward attention, the cohabitation, rather 
than confrontation, with death, consummated by 
the dramatic outburst of the central section and 
the petering out of the major barcarolle-like final 
farewell.”

Attila Retkes



Pályakép dióhéjban

Fischer Annie (1914–1995), a világszerte elismert 
zongoraművész csaknem hét évtizeden át volt a 
magyar zenei előadóművészet meghatározó alakja. 
Csodagyerekként tűnt fel a hazai zeneéletben: 
alig néhány év tanulás után, 1925-ben, egy 
zeneakadémiai növendékhangversenyen már 
Beethoven C-dúr zongoraversenyének második 
és harmadik tételét szólaltatta meg. Az előadásról 
Tóth Aladár, a kor mértékadó zenekritikusa – 1937-
től a művésznő férje – így vélekedett: „Ritmusa 
bámulatos differenciáltságával, kimondottan 
művészi belső elképzelésével, s nem utolsósorban 
ragyogó, tiszta technikai tudásával magával ragadta 
a közönséget. Itt kétségkívül valódi egyéniséggel és 
tüneményes interpretáló-tehetséggel van dolgunk.”

Tizennyolc évesen szerzett diplomát a 
Zeneakadémián, Dohnányi Ernő és Székely 
Arnold növendékeként. Közben 1928-ban 
külföldön (Zürichben) is bemutatkozott – Mozart 
és Schumann versenyműveit játszotta. 1933 
tavaszán elnyerte az első ízben megrendezett 
budapesti Liszt Zongoraverseny fődíját, s ezzel 
indult el az igazi nemzetközi karrierje. A második 
világháború éveiben svédországi emigrációban 
élt, majd 1946-ban hazatért. Ettől kezdve Európa 
csaknem valamennyi országában, az Egyesült 
Államokban és Ausztráliában koncertezett; 
jó néhány rangos zenei fesztivál (Edinburgh, 
Luzern, Salzburg) állandó vendégszólistája volt. 
Az évtizedek során számos világhírű zenekarral 
és karmesterrel – köztük Ernest Ansermet-
vel, Fritz Busch-sal, Herbert von Karajannal, 
Otto Klempererrel, Willem Mengelberggel – is 

együttműködött. Repertoárjának gerincét az érett 
bécsi klasszika (Mozart és Beethoven), illetve a 
romantika (Schubert, Schumann, Mendelssohn, 
Chopin, Liszt, Brahms) alkotta. „Éppen azt tudja 
a legtökéletesebben, amit ma világszerte oly 
kevesen: Mozartot játszani” – írta róla Pernye 
András (Magyar Nemzet, 1965). „Beethoven G-dúr 
zongoraversenyének előadása alatt megtörtént a 
csoda; nincs más szó ennek a tolmácsolásnak a 
jellemzésére. A legtisztább humanizmus öltött testet 
Fischer Annie játékában” – vélekedett Breuer János 
(Népszabadság, 1967). „A Liszt-zongoraverseny 
csupa csillogás, mennydörgés és nagyívű megoldás 
(…) Játéka kristálytiszta volt, tökéletesen arányos, 
és a bölcsesség sugárzott belőle” – fogalmazott 
Charles Reid (News Chronicle, 1959).      

Fischer Annie hosszú, termékeny művészi pályáján 
a csodálatos zenei tehetséghez kifogástalan szakmai 
felkészültség, mesterségbeli tudás, precizitás, 
magasrendű előadói intelligencia társult. Zenei 
műveltsége a szimfonikus és operairodalomra 
is kiterjedt; kiválóan beszélt németül, angolul, 
franciául és olaszul; érdekelte a művészettörténet, 
a szépirodalom. Mindez a tudás ösztönzően hatott 
repertoárválasztására, a művek megtanulásának 
és színpadi előadásának összetett folyamatára. 
Interpretációit mindemellett spontaneitás, az adott 
pillanat mély átélése jellemezte. Mint Lampert 
Vera a Fischer Annie művészete című összegző 
tanulmányában (2002/2014) megállapította, „egyik 
titka éppen a kontroll és inspiráció csodálatos 
egyensúlyában rejlett: nem engedte, hogy a tárgyi 
tudás korlátok közé szorítsa zenei fantáziáját. Hitt 
zenei ítélőképességében, és a pódiumon sosem 



hagyatkozott a begyakorlott rutinra, hanem a 
pillanat sugallta inspirációra bízta magát. Ez 
biztosította játékának végtelen természetességét és 
közvetlenségét.” Művészetének másik jellegzetes 
vonása volt a tévedhetetlen arányérzék, a zenei 
struktúra minuciózus felépítése. Ez miniatűr 
zsánerképekben éppen olyan kiválóan érvényesült, 
mint grandiózus szonátaformákban.

Briliáns zongoratechnikája ellenére Fischer 
Annie mindenkor kerülte az öncélú virtuozitást: 
technikai tudását sokoldalú billentéskultúrával 
és míves, csiszolt hangzásképpel egészítette ki. A 
kritikusok gyakran méltatták külsőségektől mentes, 
elegáns és mégis rendkívül szuggesztív játékának 
atmoszféra-teremtő színpadi erejét. Utolsó 
koncertjét 1994-ben Szolnokon, a Liszt Ferenc 
Kamarazenekarral adta. Bár eredetileg csak Mozart 
A-dúr zongoraversenyének (K. 488) előadására 
vállalkozott, az interpretáció után olyan tombolóan 
lelkes fogadtatásban részesült, hogy egymás 
után játszotta a ráadásokat: Schubert és Chopin 
alkotásait. A színpadtól búcsúzó művész szinte 
önálló szólóesttel ajándékozta meg közönségét. 
Egyszeri és megismételhetetlen este volt – a magyar 
zeneművészet csillagóráinak egyike.   

Dévény Anna emlékezete

„Fogalmam sem volt róla, milyen nehéz utat kell 
majd megjárnom, de úgy érzem, közvetítő vagyok, 
akit odafentről megbíztak, hogy ezt a csatát vívjam 
meg” – vallotta életéről és pályájáról Dévény 
Anna (1935–2017) gyógytornász, művészi torna 
szakedző. 1957-ben diplomázott, s ettől kezdve hat 
évtizeden át, szinte halála pillanatáig foglalkozott 

koraszülöttek, sérült gyerekek és felnőttek 
mozgásrehabilitációjával. Kidolgozta és negyven 
éven keresztül folyamatosan fejlesztette a Dévény 
Speciális manuális technika-Gimnasztika Módszert 
(DSGM), amely szemléletében és gyakorlatában 
is jelentősen eltér a korábban alkalmazott 
mozgásrehabilitációs módszerektől. Éppen 
ezért gyakran ütközött szakmai féltékenységbe, 
ellenállásba, amelyen megingathatatlan hitével 
mindannyiszor sikerült túllendülnie. 1990-
ben létrehozta a Dévény Anna Alapítványt, 
amelynek szakmai vezetője volt. Módszeréről 
könyvet írt, emellett 16 éven keresztül tartott 
speciális tréningeket a Magyar Állami Operaház 
balettegyüttese számára. 2003-ban  Batthyány-
Strattmann László-díjjal, 2010-ben Prima 
Primissima Díjjal, 2014-ben a Magyar Érdemrend 
Középkeresztjével, 2017-ben Magyar Örökség 
Díjjal ismerték el munkásságát.

Dévény Anna gyakran hangsúlyozta, hogy hivatását, 
a mozgássérült gyermekek manuálterápiáját 
művészetnek tekinti. Szorosan összefügg ezzel, 
hogy fiatal kora óta rajongott a zenéért, ami 
annak is köszönhető, hogy édesapja igen gyakran 
vitte koncertre, operába. Később jó néhány zene- 
és táncművésszel kötött személyes barátságot. 
Volf Katalin balettművész – akinek sérülését 
eredményesen kezelte – szinte fogadott lányává vált; 
Takács Klára Kossuth-díjas operaénekesnő vagy 
a fiatalabb generációból a Simon Izabella–Várjon 
Dénes zongoraművész házaspár ugyancsak szoros 
baráti köréhez tartozott. Az adventi időszakban 
rendszeresen meghívta az alapítvány „szalonjába” 
az általa szeretett és tisztelt művészeket. Ugyanitt 



– a Simon–Várjon házaspártól kapott zongoráját 
más hangszerekkel kiegészítve – házikoncerteket 
szervezett zenerajongó barátai számára.

Simon Izabella és Várjon Dénes – kifejezetten e 
tanulmány számára – az alábbiakban foglalta össze 
Dévény Annához fűződő kapcsolatát. „Dévény 
Annát még az 1990-es évek elején ismertük meg. 
Amellett, hogy csodáltuk munkáját, személyiségét, 
emberségét, valamint az általa kidolgozott módszer 
nekünk is rengeteget segített az életben és művészi 
munkánkban egyaránt, rövid idő alatt nagyon közeli 
barátok is lettünk. Gyakran látogattuk meg Annát 
Váralja utcai lakásában, és természetesen ezeknek 
az összejöveteleknek egyik fő vonulata a csodálatos 
Fischer Annie gyűjtemény felfedezése, hallgatása 
volt. Anna rajongott Fischer Annie művészetéért, 
és ebben az odaadó szeretetben mi is a legnagyobb 
mértékben osztoztunk. Mindketten rendszeresen 
tanúi voltunk budapesti koncertjeinek, ismertük 
felvételeit, sőt egyszer még Londonban is sikerült 
egy egészen csodálatos fellépését meghallgatni. [...] 
Az utókornak nagyon sok mindenért kell hálásnak 
lennie Dévény Annának. Természetesen elsősorban 
a sok-sok ezer gyermek, aki neki köszönheti 
egészségét, tökéletes mozgáskészségét, valamint 
az a megszámlálhatatlanul sok felnőtt, akinek 
eltűntek mozgásszervi panaszai Anna kezelései 
után – ők tartoznak örök hálával. Rajongója volt a 
művészeteknek, a táncnak, a zenének és a művészek 
előtt ajtaja mindig szélesre volt tárva. A napi 14 óra 
munka után sokszor éjjelente is rendelkezésünkre 
állt, segített szívvel-lélekkel. Ennek a csodálatos 
szeretetnek és odaadásnak a dokumentuma ez a 

Fischer Annie művészetét is tovább gazdagító új 
kiadvány, amellyel Dévény Annára is emlékezünk.”

A felvételek titkos krónikája

Dévény Anna kamaszkorától egyedül is eljárt 
koncertekre, s hamarosan felfedezte, hogy a 
Zeneakadémián olykor titokban „be lehet lógni” 
kiemelkedő művészek egy-egy próbájára. Fischer 
Annie-t már az 1950-es években is hallotta, 
és azonnal megragadta összetéveszthetetlenül 
egyéni tónusú játéka, előadásmódja. A hatvanas 
évektől kezdve szinte minden elérhető koncertjén 
részt vett, s ha tehette, a próbákat, főpróbákat is 
látogatta. Valósággal megbabonázta Fischer Annie 
művészete, és elhatározta, hogy ezt valamilyen 
módon – nem személyesen – viszonozza. Elkezdte 
szisztematikusan gyűjteni a fényképeket, szöveges 
dokumentumokat, aprónyomtatványokat, s ezt 
a folyamatot segítette, hogy jó ismeretségbe 
került a művésznő zongorapedagógus húgával, 
Fischer Magdával. Végül elkészített egy „kódexet”: 
gyönyörű kiállítású miniatűr fotóalbumot Dévény 
Anna kalligrafikus írásával. Ezt jó néhány hasonló 
dokumentum követte, amelyek elsősorban fotókat, 
illetve kritikák részleteit tartalmazták. Végül – 
bátorságát összeszedve – a legelső kódexet átadta 
a művésznőnek, aki először megdöbbent, de végül 
elfogadta és köszönetét is kifejezte a különleges 
munkáért. 

Fischer Annie ekkor még nem sejtette, hogy Dévény 
Anna egy professzionálisnak mondható ITT 
magnetofonnal számos hangversenyét rögzíti. E 
felvételek technikai körülményeit, a hangminőséget 
befolyásoló tényezőket Mácsai János zenetörténész 



2014-es tanulmányában igen részletesen értékelte. 
Megítélése szerint „az akkori idők amatőrjei számára 
gyakorlatilag az egyetlen, félig-meddig diszkréten 
kezelhető felvételi technika a kazettás magnetofon 
volt. Dévény Anna a felvételeket lehetőleg a 
zongora közeléből [készítette] – a legtöbbször 
olyan pozícióból, ahol ugyan jól hallható volt a 
zongorahang, de mikrofonozás szempontjából nem 
a legideálisabban. A Zeneakadémia Nagytermében, 
ahol a felvételek nagy része készült, az úgynevezett 
orgona- vagy pódiumülésről a zongora tető felőli 
oldalát látni, és a hangszer sugárzási főiránya épp 
a másik oldalra esik. A terem kiváló akusztikájának 
köszönhető, hogy még ez a hang is jól élvezhető.”

A koncertek rögzítése az 1970-es évek elejétől 
egészen Fischer Annie haláláig tartott. Mintegy 
25 CD-nyi szóló- és zenekari estet vett kazettára 
– gondosan ügyelve arra, hogy a hanghordozó 
limitált időtartama (oldalanként 30, később 45 
perc) miatt ne maradjon le hasznos zenei anyag. Az 
így rögzített felvételek között szerepel az 1976/77-
es hangversenyévadban két alkalommal (egyszer 
ifjúsági sorozatban), nyolc-nyolc koncerten előadott 
összes Beethoven zongoraszonáta is, amelyekből 
később stúdiófelvételek is kiadásra kerültek. Számos 
más kompozícióból azonban egyáltalán nem létezik 
stúdiófelvétel, így a Dévény Anna által örökül 
hagyott kazetták értékes interpretációtörténeti 
relikviák. Ha Dévény Anna nem a Zeneakadémia 
orgonaülésén – hanem a terem felvételtechnikai 
szempontból kedvezőtlenebb pontján – foglalt 
helyet, illetve a felvételek nem a Zeneakadémián 
(hanem sok esetben vidéken) készültek, akkor 
sajnos gyakran előfordul, hogy az elkészült felvétel 

publikálásra nem alkalmas. A rögzített kazetták 
jelentős részét azonban megfelelő digitalizálással, 
hangrestaurálással, utómunkával alkalmassá lehet 
tenni a kiadásra. 

Így jelent meg még Dévény Anna életében, Fischer 
Annie születésének centenáriumára egy válogatás 
(Encore – In Concert, HCD 32750–51) amelyen 
Schubert, Chopin és Schumann művei hallhatók. 
Kocsis Zoltán zongoraművész-karmester a Holmi 
című folyóiratban megjelent, A legnagyobbak 
közt című tanulmányban értékelte az előbbukant 
felvételeket. „A nagyvonalúság, amellyel Fischer 
Annie felépíti Schubert f-moll impromptu-jének 
főtémáját, anélkül, hogy a meglehetősen heterogén 
dallam egy csipetnyit is veszítene koherenciájából, 
az idővel való bánásmód tévedhetetlensége, a 
tempónak a dallamvonallal tökéletesen adekvát 
alakítása mind-mind a szuverén egyéniség névjegye. 
Azé, aki biztos ösztönnel kerüli el az iskolás 
hangvételt, holmi felesleges értelmezősdit, aki eleve 
kesztyűt dob mindenfajta beprogramozottságnak” 
– fogalmazott a többi között Kocsis. Jelen kiadvány 
a második album a Dévény-hagyatékból, s 
ennek fókuszában is a három romantikus mester 
(elsősorban Schubert és Schumann) zongorára írt 
œuvre-je áll. 

Dévény Anna többször mesélt a kalózfelvételek 
izgalmáról. Általában egy sporttáskában 
csempészte be a magnetofont a koncertterembe, és 
a széke alatt helyezte el, a mikrofont pedig kiemelte 
belőle. Különösen kínos eset volt, amikor egyszer 
éppen bekapcsolta a magnót, és a futballmérkőzést 
közvetítő Szepesi György hangos diadalkiáltása 
zavarta meg a koncert előtti pillanatok feszült 



csendjét. Megállt a levegő, de Fischer Annie 
rezzenéstelenül elkezdte a hangversenyt. A 
szünetben aztán kiderült, hogy a teremben valaki 
más is illegális hangfelvételt akart készíteni, de 
a magnetofon gombja helyett véletlenül a rádiót 
kapcsolta be.

A „lebukás” végül nem a Zeneakadémián, 
hanem egy vidéki koncerten következett be. A 
hangverseny után Fischer Annie felajánlotta, hogy 
gépkocsivezetőjével hazaviszi Dévény Annát, s 
ekkor, az autóban észrevette a magnókészüléket. 
Később csupán ennyit mondott a sofőrnek: „Hát, 
a Dévény Anna titokban felveszi a koncertjeimet.” 
Az érintettnek azonban soha nem tette szóvá, s 
nem is tiltakozott ellene. Feltehetően azért, mert 
titokban ő maga is rendre felvette magnóra a 
zongorajátékát – próbáit vagy otthoni gyakorlásait; 
magát a módszert tehát hasznosnak ítélte. A hozzá 
közel állók tudták, hogy nagyon kedvelte azt a kis 
táskamagnót, amelyet még férjétől, Tóth Aladártól 
kapott ajándékba. 

Külföldi lemezkiadók egyébként Fischer Annie 
1995-ben bekövetkezett halála óta sorra adják ki 
a korábban publikálásra nem engedélyezett élő 
koncertek felvételeit – legalább 35-40 ilyen CD 
létezik már.

„Együtt élt, lélegzett a szerzővel”

Ezen a ponton röviden, általánosságban is szólni 
kell Fischer Annie és a hangfelvételek viszonyáról 
– elsősorban azok számára, akik élőben már nem 
hallhatták kivételes művészetét. Kocsis Zoltán 
sarkosan így fogalmazott: „Fischer Annie legalább 
annyira idegenkedik a mikrofontól, mint ahogy 

a mikrofon is tőle. Valódi közönség – ha úgy 
tetszik, igazi tét – híján a felvételi körülmények 
nem kínálnak felvillanyozó inspirációt, annál 
több a zavaró körülmény [...], ami jócskán le 
tudja lohasztani a kivételes előadás optimumának 
létrehozására irányuló szándékot.” Fischer Annie 
valóban nem szerette a stúdiómunkát, s általában 
szólókoncertjeinek rögzítéséhez sem járult hozzá. 
Zenekari estjei lényegesen jobban ismertek, 
mert azokból gyakran rádió- és tévéfelvételt is 
engedélyezett. Mindez azonban aligha csupán a 
Kocsis érvelésében is szereplő, Tóth Aladár által 
„mikrofon-betegségnek” nevezett jelenséggel 
magyarázható. Legalább ilyen fontos Fischer 
Annie művészi perfekcionizmusa; a minden leütött 
hangért vállalt felelősség. Barátainak gyakran 
mondta: „a felvételeimmel maximalista vagyok, de 
halálom után már bármit kiadhatnak velem.” Ez a 
gesztus jelzi, hogy a legendás művész tisztában volt 
zongorajátékának különleges értékével. 

A felvételünkön hallható interpretációk szubjektív 
értékelésére ismét a Simon Izabella–Várjon Dénes 
házaspárt kértük fel. „Annak ellenére, hogy a 
stúdiófelvételek is teljes nagyságában mutatják 
meg, ki is volt ő valójában és milyen értékeket 
képviselt, a Dévény Anna által megörökített 
kalózfelvételeknek különösen fontos szerepe 
van, és igazi útmutató annak, aki nem ismerte 
vagy hallotta őt személyesen játszani, a művekről 
zongorázásán keresztül megnyilvánulni. Ezek a 
természetesen nem stúdió-minőségű felvételek 
emberközelből és teljes egyszerűséggel mutatják 
meg azt a varázslatot, amelyet az ember egy Fischer 
Annie-koncerten átélt. Az oly sokszor hallott 



művek abban a pillanatban születtek meg, teljesen 
új arcukat mutatva – anélkül, hogy erre a legkisebb 
mértékben is törekedett volna. Egyszerűen 
csak együtt élt, lélegzett a szerzővel, és a saját, 
tökéletesen igaz, minden mesterkéltségtől mentes 
csatornáján keresztülengedve a zeneműveket, 
megszületett a csoda. Az ember elfelejtette, hogy 
ismeri az adott opusokat – vagy talán játszotta 
is őket. Hirtelen egy teljesen új dimenzióban, 
minden addigit elfelejtve csodálkozott rá a darabok 
szépségeire, erejére, a szerző nagyságára. Oly sokan 
elmondták már, mégis érdemes újra átgondolni: 
Fischer Annie úgy tudta a legteljesebb alázattal 
szolgálni a szerzőket, hogy közben rendíthetetlenül 
hitt a saját véleményében, ízlésében. Ennek a két 
tulajdonságnak az ereje megsokszorozta egymást. 
Nála teljesen természetes volt, hogy úgy tudta 
a szerzőt teljes gazdagságában felmutatni, hogy 
közben a saját személyisége tökéletesen átsütött az 
előadáson. Ez volt az oka annak, hogy a nagyszerű 
stúdiófelvételek ellenére a koncertek bátor légköre 
volt művészetének leginspirálóbb közege.

A most megjelenő albumon olyan művek is 
szerepelnek, amelyeket stúdiófelvételeken nem 
hallani tőle. Schumann Fantasiestücke című 
gyönyörű opusát vagy Schubert a-moll és A-dúr 
szonátáját tudomásunk szerint soha nem játszotta 
lemezre. Ezek már önmagukban is történelmi 
jelentőségű tények. Ha viszont meghallgatjuk 
a felvételeket, egészen csodálatos titkokba 
leszünk beavatva. Darabról darabra haladva 
bontakozik ki egy örökké váltakozó kép, amelyben 
rácsodálkozhatunk az idő szerepére a zenében. 
Fischer Annie – amikor megmutatja egy mű, egy 

zenei jelenség valamelyik fontos aspektusát – képes 
arra is, hogy abban a pillanatban kezei alatt az egy 
új minőséggé alakuljon át. Ezért is volt a valaha élt 
egyik legnagyobb Schumann-játékos. Az örökké 
változékony, enigmatikus és formai ereje ellenére 
mindig változásban lévő zenei anyagot talán 
senkinél nem hallani ilyen élően megmutatkozni. 
A Schubert-szonáták egyszerre szólnak óriási, 
szinte egy teljes zenekart idéző erővel, és mutatják 
meg a dalszerzőt teljes intimitásban. És itt is, mint 
mindenhol azt érezni, hogy a mű ebben a pillanatban 
születik. Nincs előre eltervezettség, mégis minden 
teljes koherenciában, összefüggésben áll egymással. 
Chopin cisz-moll noktürnéjét gyakran szólaltatta 
meg; utolsó koncertjén is ez volt az egyik ráadás. A 
magány csodásan bátor hangját halljuk itt: a befelé 
figyelést, a halállal való – nem is szembenézést, 
hanem – együttélést, amelyet a középrész drámai 
kitörése, valamint a végső búcsú barcarolle-t idéző 
dúr-kicsengése tesz teljessé.”

Retkes Attila
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Anna Dévény recorded, preserved and nurtured Annie Fischer’s publicly invisible heritage. 

This album could not have come into being without her invaluable effort. After her death, the 

recordings passed to the pianists Izabella Simon and Dénes Várjon, and to Dr. György Székely, 

to whom we express our gratitude for making these recordings available to us.

***

Dévény Anna több évtizeden keresztül rögzítette, őrizte és gondozta Fischer Annie 

munkásságának a nagyközönség számára eleddig láthatatlan részeit. Ez az album nem jöhetett 

volna létre az ő felbecsülhetetlen munkája nélkül. Halála után a felvételek Simon Izabella és 

Várjon Dénes zongoraművészek, valamint dr. Székely György főorvos úr tulajdonába kerültek 

– hálásan köszönjük, hogy rendelkezésünkre bocsátották a felvételeket.


