
 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2013/196

Židek, Adam: Louis (Lájos) Kentner, Piano Virtuoso from Karviná (1905–1987)

Louis Kentner, a native of Karvina, performed in many countries after completing his stud-
ies in Budapest. He had his first tour when he was only fifteen years old. After that, he toured 
one country after another with his piano art. In March 1932 he participated in the Interna-
tional Fryderyk Chopin Piano Competition in Warsaw, where he ended in a 5th place. Right 
before the Second World War he emigrated to Great Britain, which then became his second 
home. All his life he was active as a performer, composer, educator of new musical talents 
and a juror at piano competitions. He did many great recordings with various record compa-
nies. These recordings have been part of a valuable cultural heritage ever since.
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Známým faktem je, že význam města Karviná byl v minulosti dán především rostoucí těž-
bou uhlí, která jako jeden z hlavních faktorů determinovala zdejší stavební i demografický 
vývoj na mnoho let. Karviná se však může také pochlubit tím, že se zde narodil pozdější 
účastník finále 2. mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina ve Varšavě.

Louis Kentner1 se narodil 19. července 1905 v budově vlakového nádraží v Karviné jako 
syn Giselly a Julia Kentnerových. Otec pracoval na nádraží jako úředník a pocházel ze 
slovenské Kremnice, matka se narodila ve Vídni.2 Pozoruhodné hudební vlohy u malého 
chlapce byly rozpoznatelné již v pěti letech, proto o rok později byl přijat na budapešťskou 
hudební akademii. Zde nejdříve studoval hru na klavír u Arnolda Székelyho (1874–1958) 
a kompozici u Hanse von Koessler (1853–1926). Chlapec ale měl vůči oběma učitelům 
výhrady. Nelíbilo se mu, že je příliš zatěžován stupnicemi a cvičeními. Přešel tedy na klavír 
k Leo Weinerovi (1885–1960), teorii studoval u Zoltána Kodálye (1882–1967). Pod no-
vým vedením byl chlapec mnohem spokojenější. Dokonce se brzy s oběma učiteli spřátelil.3

Poprvé vystoupil v Akademii v jedenácti letech s díly Fryderyka Chopina. Na veřejný 
debut si ale musel ještě dva roky počkat. Koncertní kariéru zahájil v patnácti letech 

1 V matrice je uvedeno jméno Ludwig Philipp. Kentner pocházel z židovské maďarské rodiny, proto je často 
v literatuře uváděn jako Lájos. Po emigraci do Londýna v roce 1935 vstoupil do všeobecného povědomí svých 
obdivovatelů jako Louis Kentner. Tak je v literatuře většinou uváděn i dnes.
2 Národní archiv, Praha, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích, obec Karviná, matrika 
narození 1893–1932, inv. č. 769. Tento pramen je také dostupný on-line na www.badatelna.cz [cit. 22. 9. 2012]. 
3 Dostupné z: www.naxos.com/person/Louis_Kentner_2026/2026.htm [cit. 22. 9. 2012]. 
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velkým turné po Rakousku-Uhersku.4 V roce 1922 dokončil studia a rozhodl se usa-
dit v Berlíně (v tomto období byl Berlín opravdovým centrem kulturního dění nejen 
v Německu, ale v celé Evropě). Náhle mu však zemřel otec, proto se musel vrátit zpět 
za rodinou do Budapešti, kde se staral o matku a sestru. Dále udržoval kontakty s ma-
ďarskou uměleckou elitou. Zoltán Kodály jej dokonce požádal, aby vystupoval veřejně 
s jeho skladbami. V pozdějších letech Kentner premiéroval několik skladatelových děl.

Kentner v této době zahrnoval budapešťské publikum smrští recitálů. V několika po 
sobě jdoucích koncertních vystoupení provedl všech 32 Beethovenových sonát. V roce 
1928 hrál v Grotrian Hall v Londýně Lisztovu sonátu h moll s mnoha jinými skladbami od 
Liszta a Chopina. Tehdejší tisk nešetřil chválou: Mladý pianista z Budapešti vybavený jem-
ností úhozu, jehož provedení Lisztovy sonáty h moll dosahuje velmi vysoké technické kvality. 
Hlasité pasáže byly popisovány jako plné bohatého zvuku a charakteristickou jedinečnou 
Kentnerovskou barevností tónu.5 S obdobným programem vystoupil klavírista v roce 1930 
také ve Varšavě. Koncert byl tentokrát i vysílán rádiem.6

V březnu 1932 se Louis Kentner zúčastnil Mezinárodní klavírní soutěže Fryderika 
Chopina ve Varšavě, kde obsadil páté místo.7 O rok později dosáhl také úspěchu, když 
skončil na třetím místě na první Mezinárodní klavírní soutěži Ference Liszta v Budapešti. 
Na prvním místě se umístila vynikající maďarská klavíristka Annie Fischer (1914–1995). 
Druhá pozice patřila pianistce Mikische Taraszové ze SSSR.8 V roce 1933 se stal Kent-
ner druhým umělcem (po skladateli samotném), kdo hrál Bartókův 2. klavírní koncert 
s Budapešťským symfonickým orchestrem pod taktovkou Otto Klemperera (1885–1973). 
Mračna národního socialismu se již stahovala nad kontinentální Evropou, proto Kent-
ner urychleně emigroval do Londýna. Velká Británie se mu stala rychle novým domovem. 
Zde se oženil s klavíristkou Ilonou Kábos (1893–1973). Společně také několikrát vystu-
povali. Slavné bylo první uvedení na veřejnosti upravené verze Bartókovy Sonáty pro 
dva klavíry a bicí v roce 1942. Během války koncertoval Kentner převážně na Britských 
ostrovech. Rychle se stal známým jako mozartovský a bachovský interpret. Často také 
hrál kompletní cyklus Beethovenových a Schubertových sonát během několika koncertů.9 
V Londýně vystoupil 8. října 1936 s recitálem k 50. výročí úmrtí Liszta, skládajícím se 
z děl tohoto skladatele. Od této doby byl Kentner oslavován také jako vynikající lisztovský 
interpret. Některé méně známé skladby od Liszta zaznamenal pro společnost Columbia.10

V roce 1945 skončil Kentnerův první vztah s Ilonou Kábos. Druhou Kentnerovou že-
nou se stala Griselda Gould, sestra Diany, manželky houslisty Yehudi Menuhina (1916–
1999).11 Po 2. světové válce pokračoval Kentner v kariéře s novou silou. Klavírista byl 
zaplavený pozváními a stal se jedním z nejvíce vyhledávaných klavíristů v Evropě. Mezi 

4 Dostupné z: www.en.chopin.nifc.pl/chopin/persons/detail/name/kentner/cat/3/id/31 [cit. 4. 4. 2013]. 
5 Dostupné z: www.naxos.com/person/Louis_Kentner_2026/2026.htm [cit. 22. 9. 2012]. 
6 Dostupné z: www. en.chopin.nifc.pl/chopin/persons/detail/id/31 [cit. 22. 9. 2012]. 
7 Vítězem se stal ruský klavírista Alexander Uninsky (1910–1972), druhé místo patřilo Imre Ungárovi (1909–
1972) z Maďarska, třetí byl Polák Bolesław Kon (1906–1936), čtvrtou pozici obsadil rodák z Charkova Leonid 
Sagalov (1910–1940).
8 PRUNEROVÁ, Klára – PRUNER, Jaroslav: Světové klavírní soutěže : Historie 1890–2003. Brno 2004, s. 14.
9 HARDEN, Ingo – WILLMES, Gregor: Pianisten Profile : 600 Interpreten: ihre Biographie, ihr Stil, ihre Auf-
nahmen. Kassel 2008, s. 373.
10 Dostupné z: www.naxos.com/person/Louis_Kentner_2026/2026.htm [cit. 22. 9. 2012]. 
11 HARDEN, I. – WILLMES, G.: c. d., s. 373.
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LITERATURApozváními si musel vybírat, aby dle svých vlastních slov 
neupadl do rutiny hrajícího stroje.12

Se svým švagrem, houslistou Menuhinem vytvořil 
Kentner slavné duo. Často také vystupovali v triu s če-
listou Gasparem Cassadóem (1897–1966). Dodnes mů-
žeme obdivovat umění Menuhina a Kentnera na četných 
nahrávkách. Společně také premiérovali Waltonovu 
houslovou sonátu, kterou jim skladatel věnoval.13 Od 
konce 2. světové války Kentner pravidelně vystupoval 
také ve Spojených státech amerických. V New Yorku 
debutoval v roce 1956 v sérii sedmi recitálů v Town Hall, 
hrál 32 sonát od L. van Beethovena. Později provedl 

stejný cyklus v Paříži, Londýně, Budapešti, Benátkách a podruhé v New Yorku. V roce 
1955 byl Kentner pozván na pátou Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina do 
Varšavy. Tentokrát však v roli porotce. Při této příležitosti uskutečnil několik recitálů ve 
Vratislavi, Poznani, Krakově a Varšavě. V Polsku vystoupil virtuos naposledy v roce 1977.14

Během 50. a 60. let, zatímco žil v Británii, se Kentner zajímal o soudobou britskou 
hudbu. Premiéroval díla Michaela Tippetta (1905–1998), Arthura Blisse (1891–1975), 
Arnolda Baxe (1883–1953), Constanta Lamberta (1905–1951) a Johna Irelanda (1879–
1962). Od roku 1974 pořádal mistrovské kurzy na Yehudi Menuhin School v Stoke 
d’Abernon, malé vesnici v Surrey. Po mnoho let, až do své smrti v Londýně v roce 1987, 
byl Louis Kentner také prezidentem British Liszt Society. Ve volných chvílích klavírista 
rád komponoval. Napsal 20 písní pro zpěv a klavír, dva smyčcové kvartety, smyčcový kvin-
tet a několik děl pro orchestr a pro sólový klavír.15

Kentnerův repertoár byl nesmírně široký. Na recitálech hrával Bachův Temperovaný 
klavír, Mozartovy i Beethovenovy koncerty, díla Schuberta, Schumanna, Chopina a sa-
mozřejmě Liszta (kompletní Uherské rapsodie, Transcendentální etudy, Léta putování, 
klavírní transkripce a parafráze, Harmonie poetické a religiózní…).

Umění Louise Kentnera můžeme dnes obdivovat z mnoha dochovaných nahrávek, 
které jsou také dokladem vývoje nahrávací techniky. První komerční nahrávky uskutečnil 
v Maďarsku. Ještě před emigrací do Londýna ve 30. letech nahrával v Berlíně pro společ-
nost Electrola. V Londýně pokračoval v nahrávání od roku 1937 pro firmu Columbia. Po 
druhé světové válce nahrával pro celou řadu jiných společností. Excelentní jsou nahrávky 
Transcendentálních etud Ference Liszta, stejně jako nahrávky Beethovenových sonát – 
Appassionaty, Valdštejnské sonáty či sonáty Hammerklavier. Pozoruhodné je i kompletní 
provedení houslových sonát L. van Beethovena, které Kentner nahrál se svým švagrem 
Yehudi Menuhinem pro společnost EMI. Pevné zastoupení v Kentnerově hře měli také 
méně známí skladatelé – Milij Alexejevič Balakirev (1837–1910) či Sergej Ljapunov 
(1859–1924).16

12 Dostupné z: www.en.chopin.nifc.pl/chopin/persons/detail/name/kentner/cat/3/id/31 [cit. 4. 4. 2013]. 
13 HARDEN, I. – WILLMES, G.: Pianisten Profile. 600 Interpreten: ihre Biographie, ihr Stil, ihre Aufnahmen. 
Kassel: Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH&Co. KG, 2008, s. 373–375.
14 Dostupné z: www. chopin.nifc.pl/chopin/persons/detail/name/kentner/cat/3/id/31 [cit. 4. 4 2013].
15 Tamtéž.
16 Dostupné z: www.naxos.com/person/Louis_Kentner_2026/2026.htm [22. 9. 2012]. 

Louis (Lájos) Kentner  
(1905–1987), klavírní virtuos 
z Karviné. Foto archiv autora


