
ZENETÖRTÉNET

Waldbauer Imre (1892 Budapest – 1953
Iowa City, USA), kiváló hegedûmûvé-
szünk és pedagógusunk írja több mint 50
évvel ezelôtt „A hegedûmûvészet és he-
gedûpedagógia fénykora” c. munkájában
(A magyar muzsika hôskora és jelene
történelmi képekben, Budapest, 1944,
84. I.):

„...A magyar hegedûs-történet meg-
írásának itt volna legfôbb ideje, ha nem
is csak kultúrtörténetünk teljesebbé téte-
le miatt, de hogy megindulhasson men-
nél elôbb az adatgyûjtés rendszeres
folyamata. Legalább a közelmúlt ese-
ményeinek feldolgozása kisebb gon-
dot okozna, hisz most a XIX. század
második felének szereplô személyei-
rôl s eseményeirôl is nehézségbe üt-
közik a kortársak személyes emléke-
it, leírását s megfigyelését lejegyezni.
Mennyi értékes apróbb adat ment
máris veszendôbe a korábbi idôket il-
letôen...”

Ha történetesen Böhm Józsefrôl
(Pest, 1795-Bécs, 1876), az új bécsi
hegedûiskola megalapítójáról, a XIX.
század Európájának minden bizony-
nyal legnagyobb hegedûmesterérôl
szeretnénk megtudni valamit, ugyan-
azt a nyolc rövid sort találjuk az 1930-
as és az 1965-ös zenei lexikonban, va-
lamint az 1983-as Brockhaus_R. lexi-
konban. De Vecsey Ferencre még en-
nyi sem jutott: a Brockhaus mindössze
hat (!) sort tudott-kívánt közölni róla.

A Waldbauer által oly fontosnak
tartott „adatgyûjtés rendszeres folya-
matához” történô hozzájárulásként ezút-
tal hegedûs-történetünk kevéssé ismert,
bár jelentôs alakjáról, Fehér Ilonáról,
Hubay Jenô kiváló tanítványáról szeret-
nénk megemlékezni.

Hegedûs kultúránknak a II. világhábo-
rú idôszakának megpróbáltatásai, majd
1956 viharai óriási, nehezen pótolható
vérveszteséget okoztak. Sok muzsiku-
sunk szóródott szét a világban.

Amikor ma olyan világhírû mûvésze-
ket hallgatunk, mint Pinchas Zukerman
vagy Schlomo Mintz, vajon gondolunk-

e arra, hogy tulajdonképpen – hegedûs
értelemben – Bloch József és Hubay Je-
nô „unokái” ôk? Hogy tanítványuk, Fe-
hér Ilona, az izraeli hegedûtanítás meg-
alapítója révén ezek a magyar mesterek
– közvetve – szinte napjainkig hatást
gyakorolnak a hegedûjáték élvonalára?

Mielôtt Fehér Ilonával közelebbrôl
megismerkednénk, hadd mutassuk be
leghíresebb tanítványát, Pinchas Zuker-
mant, aki a közelmúltban ünnepelte 50.
születésnapját.

1948 július 16-án született Tel-Avív
mellett, egy kis faluban. Édesapja hege-
dült és klarinéton játszott, és a kis
Pinchas még nem volt hat éves sem,
amikor már elég jól furulyázott és klari-
nétozott ahhoz, hogy zenekarban játsz-
szon édesapjával, esküvôkön és egyéb
rendezvényeken.

Hegedülni hat éves korában kezdett
tanulni édesapjától és nyolc éves korá-
ban vették fel a tel-avivi zeneakadémiá-
ra, mind pedig az izraeli konzervatóri-
umba, ahol Fehér Ilona növendéke lett.

Tizenhárom éves korára tanárával már
átvette csaknem a teljes hegedûs-reper-
toárt. Amint Gillian Widdecombe írja
róla (Records and Recording, 1973 má-
jus): „... Fizikai értelemben bármivel ké-
pes volt megbirkózni, a Paganini
caprice-októl a szokásos versenymûve-
kig, természetesen gyerekesen utánzó
módon játszotta ezeket...”

Amikor Casals és Stern 1961-ben Iz-
raelben jártak, hallották hegedülni. Stern
javasolta neki, hogy menjen tovább ta-

nulni New-Yorkba, és Stern vállalta a
hivatalos gondviselô szerepét is.
Gondoskodott róla, hogy a fiú
Eugene Istomin szüleinél lakhasson,
aki a Stern-trió zongoristája volt.
Istominéktól ragadt rá a „Pinchas”
„Pinky"-vé rövidített változata, ami
aztán rajta maradt.
Az Amerikai-Izraeli Kulturális Ala-
pítványtól kapott ösztöndíj révén a
Juilliard School-ba került, Ivan
Galamianhoz.
„Én voltam Pinky Zukerman az izra-
eli csodagyerek” – emlékezett
Zukerman az Annalyn Swan számára
adott interjú alkalmával (Newsweek,
1980, október 20., 61. lap) találkozá-
sára a világhírû pedagógussal.
„Hirtelen így szólt hozzám: nem
vagy elég jó, fiacskám, és utasított,
hogy nem léphetek fel. Természete-
sen fellázadtam.” Játéktermekben
csellengett, ott töltve az egész éjsza-
kát. És ezt még tetézte, hogy egyedül
volt – amikor édesapjának nem sike-

rült az Egyesült Államokban munkavál-
lalási engedélyt kapnia, szülei Kanadába
költöztek – és nem beszélt angolul. „Az
egyetlen tantárgy, amibôl átmentem a
középiskola alsó osztályaiban, a geomet-
ria volt, mivel a tanár tudott egy kicsit
jiddisül” – mondja.

Soha nem végezte el a középiskolát –
„Az a helyzet, hogy kirúgtak” – és a
Juilliard-on töltött évek jórészt azzal tel-
tek, hogy vagy a büfében lebzselt, vagy
pedig iskolatársa, a fuvolista Eugenia
Rich után kajtatott, akit 1968-ban felesé-
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gül vett. De hála tanácsadójának,
Sternnek, Zukerman muzsikusi karrierje
elindult” – írja Annalyn Swan.

1967-ben New-Yorkban, a Carnegie
Hallban tartott versenyen Kyung Wha
Chunggal együtt Leventritt díjban része-
sült, amit számos koncert követett az
Egyesült Államokban. Egy év múlva a
CBS, kizárólagos joggal, hanglemez-
szerzôdést írt alá Zukermannal. Az elsô
felvételre – a Csajkovszkij hegedûver-
sennyel – a London Symphony Orchestra
közremûködésével, Doráti Antal vezény-
letével került sor.

New-yorki bemutatkozása 1969 febru-
árjában volt a Philharmonic Hallban,
ahol Mendelssohn hegedûversenyét ját-
szotta a New-Yorki Filharmonikusokkal,
Bernstein vezényletével. Amint a New
York Times megjegyezte: „...úgy elin-
tézte a dolgot, mintha egy óvodás vers
lett volna...minden adottsága megvan
hozzá, hogy elsôszámú virtuózzá váljon.
Mind vonókezelése, mind pedig
balkézjátéka tökéletes, a legnehezebb fu-
tamokat is könnyedén gyôzi. Nincs túl
nagy hangja, viszont hajlékony és kelle-
mes, telve poézissel.”

Röviddel ezután, a brightoni fesztivá-
lon a brit közönség elôtt is bemutatko-
zott. A Royal Pavilonban adott hegedû-
zongoraestet Daniel Barenboimmal,
majd játszotta Brahms kettôsversenyét
Jacqueline du Prével, a New Philharmo-
nic Orchestra kíséretével, Barenboim ve-
zénylete alatt.

Jacqueline du Prével és az ugyancsak
a baráti körbe tartozó Perlmannal együtt
több emlékezetes fellépésük volt, köztük
1969-ben film készült Schubert „Piszt-
ráng” ötösérôl, ahol Zukerman brácsá-
zott, Zubin Mehta – kissé szokatlan sze-
repkörben – nagybôgôn, Barenboim pe-
dig zongorán mûködött közre.

Zukermant barátja és kollégája,
Christopher Nupen így jellemzi: „Mind
lelki értelemben, mind pedig anyagi
szempontból a legnagylelkûbb ember,
akit ismerek – mindig kész adni.”

1980 szeptemberében Minnesotában
kinevezték a St. Paul Chamber Orchestra
zeneigazgatójává, amit sokan az Egye-
sült Államok legjobb kamarazenekará-
nak tartanak.

Margaret Campbell írja róla (The
Great Violinists, 1980, 281. I.):

„...Rendkívüli humorérzékével azt a
benyomást kelti, hogy nemtörôdöm; le-
het, hogy nem veszi magát túl komolyan,

de akik közelebbrôl ismerik, tudják,
hogy amikor muzsikál, egészen más.
Túláradó tehetségének köszönhetôen
minden, amit csinál, oly könnyûnek tû-
nik az alkalmi megfigyelô számára, de
emögött a szemmel látható könnyedség
mögött olyan zenei konceptuális meg-
gyôzôdés rejlik, amivel állandóan megle-
pi zenésztársait. E jelleg kifejlôdése lát-
ható Zukerman növekvô érdeklôdésében
a vezénylés és a kamarazenekari irányí-
tás tekintetében. Szüksége van rá, hogy
zenei tevékenysége messze túllépjen
azon, amit számára a hegedûs szóló-re-
pertoár lehetôvé tesz...”

Fehér Ilona

Fehér Ilona nevét hiába keressük a zenei
lexikonokban. Legleljebb néhány külföl-
di zenei szakkönyv tesz róla említést, el-
sôsorban zenepedagógiai eredményei
alapján. Egyike azoknak, akik az 1886-
tól Budapesten mûködô, az egyetemes
hegedûjáték történetének egyik kimagas-
ló alakjaként számon tartott Hubay Jenô
iskoláján nevelkedve sugározták szét ké-
sôbb mindazt, amit a XVIII-XIX. szá-
zadban élt nagy európai mesterek örökül
hagytak. Nem kívánunk most bôvebb is-
mertetésbe fogni, hogy Hubay budapesti
iskolájának a nemzetközi hegedûs világ-
ban elfoglalt súlyát érzékeltessük, csu-
pán felsoroljuk, kik követték egymást a
brüsszeli konzervatórium vezetô hegedû-
professzori székében, a tanszék megala-
kulását követôen: Charles Bériot, Henri
Vieuxtemps, Henri Wieniawski, Hubay
Jenô, Eugéne Ysaye. Mint tudjuk, Hubay
a budapesti zeneakadémia felkérésére
igent mondva adja fel évi 10.000 frank
biztos jövedelmet biztosító brüsszeli ál-
lását (a hangversenyeibôl bejövô összeg
még jóval meghaladta ezt a fix jövedel-
met is), és fogadja el a szerényebb anya-
gi lehetôségekkel járó magyarországi
megbízatást. Mint a felkérést elfogadó
levelében 1886. február 7-én írja:
„...bizonyítékául annak, hogy a »haza-
szeretetet« nem használom frázisnak...”

Ha végignézzük Hubay mûvészképzôs
növendékeinek névsorát, az 1919-20-as
tanévnél olvashatjuk Fehér Ilonka nevét,
többek között Székely Zoltán és Zathu-
reczky Ede társaságában. Sorsa 1949-
ben Izraelbe, Tel-Avívba vitte, ahol ké-
sôbb olyan hegedûsök kerültek ki a keze
alól, mint Pinchas Zukerman, Shlomo
Mintz és mások. Tevékenysége nyomán

egy új országban új iskola született:
Hubay iskolájának új ága sarjadt ki és in-
dult virágzásnak.

Az 1980-as évek elején Dr. Samuel
Applebaum és Henry Roth, nemzetközi-
leg ismert amerikai hegedûs-írók, külön-
bözô zenei szakfolyóiratok munkatársai
ellátogattak Izraelbe, hogy az általuk
szerkesztett kiadványsorozat egyik szá-
mában (The way they play, book 11,
Illustrated Discussions With Famous
Artists and Teachers; 1983, Paganiniana
Publications, Inc.) emléket állítsanak Fe-
hér Ilonának.

Shlomo Mintz mutatta be ôket neki.
Mintz, aki mindig kiállt régi tanára, Fe-
hér Ilona mellett, így jellemezte:

„Nehéz leírni azt a nagy szeretetet,
amit növendékei éreznek iránta. Nap
mint nap órákat tölt azzal, hogy oktatja,
neveli ôket...gyakorol velük...tanítja ôket
az élet dolgaira, kultúrára, emberségre.
Nem gazdag, mégis arra költi kevés
sékelét, hogy »csemetéit« koncertekre
viszi. Szeretetre méltó, rendkívüli asz-
szony.”

És most lássuk Dr. Applebaum és
Henry Roth írását, amelybôl közelebbrôl
is megismerhetjük az idôközben elhúnyt,
kiváló hegedûst és pedagógust:

„Fehér Ilona, a nemzetközileg ünne-
pelt izraeli pedagógus 1901 december 3-
án született Budapesten, Magyarorszá-
gon. Pinchas Zukerman, Shmuel Ashke-
nasi, Shlomo Mintz és más, kiváló hege-
dûsök egész sorának volt elsô tanára,
akik a világban szanaszét szóródtak.

Hétéves korában kezdett zongorázni
tanulni, de 9 évesen hegedûre váltott át,
amikor Szigeti József elôadásában hal-
lott egy versenymûvet.

Hegedûtanárai között volt Bloch Jó-
zsef, akinél 5 évig tanult; Smilovits Jó-
zsef – Hubay Jenô tanítványa – aki a ne-
ves Léner vonósnégyes tagja volt; Po-
gány Imre, aki késôbb a New-Yorki Fil-
harmonikus Zenekar tagja lett; és végül
Hubay, akinél 6 évig tanult a budapesti
Zeneakadémián.

Fehér Európa-szerte fellépett az I. vi-
lágháborút megelôzôen. A II. világhábo-
rú kitöréséig Budapesten maradt, szép
karriert befutva. (Applebaum és Roth is-
mertetését megszakítva, Skultéty
Antalné elmondása alapján jegyezzük
meg, hogy 1930-ban alakult meg Buda-
pesten az a nôi zenekar Gyenes Lili veze-
tésével, amely „Die zwanzig Zigeunerin-
nen” ('A húsz cigánylány”) néven, ké-
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sôbb pedig Gyenes-orchester néven kon-
certezett szerte Európában. Augenfeld
Jenô, budapesti impresszárió szervezte
hangversenyeiket, elsô fellépésük 1930.
dec. 1-én volt Bécsben, az utolsóra pedig
1939-ben Oslo-ban került sor, közvetle-
nül a II. világháború kitörése elôtt.

1936-39 között Fehér Ilona is tagja
volt az együttesnek. A zenekar nyaranta
rendszeresen turnézott Norvégiában,
Svédországban és Finnországban, az év
további részében pedig Európa más or-
szágaiban – többek között Bécsben, Ber-
linben, Párizsban, Londonban, stb. – volt
szerzôdésük, egy-egy helyen általában
több hétig tartózkodtak.)

1942-ben lányával megpróbált elme-
nekülni Magyarországról, úgy, hogy ze-
nekart szervezett ausztráliai turnéra, de
az nem sikerült, és egy Budapesthez kö-
zeli gyûjtôtáborba internálták ôket.

1944-ben sikerült megszöknie és
megint szervezett egy 20 tagú nôi zene-
kart, könnyûzenét játszottak egy étterem-
ben. Ilona újból férjhez ment és vissza-
tért a koncertpódiumra, fellépve Magya-
rországon, Romániában, Csehszlovákiá-
ban és Lengyelországban. 1949-ben fér-
jével Izraelbe emigrált. Beleszeretett új
hazájába és elhatározta, hogy izraeli fia-
talokat fog tanítani. A tel-avívi egyetem
hegedû tanszékén tanít. Több mint 200
tanítványa révén nemzetközi hírnévre
tett szert, és jelentôsebb országokban –
beleértve az Egyesült Államokat – tartott
mesterkurzusokat, illetve zsûritagként
mûködött közre a müncheni versenyen és
a Spohr-versenyen. Több mint fél évszá-
zados zenei közremûködéséért megkapta
a Liszt Ferenc Zeneakadémia aranydip-
lomáját.

A XIX. század közepére zsidó szárma-
zású férfiak és nôk (bár nem minden
esetben ennek a vallásnak gyakorlói) kü-
lönleges vonzódást kezdtek mutatni a he-
gedû iránt Közép-és Nyugat-Európa leg-
több országában. A század végére ez a
jelenség mérhetetlen burjánzásnak indult
az Orosz Birodalomban, és késôbb átter-
jedt az Egyesült Államokra és az Új Vi-
lág más államaira. A Szovjetunió ugyan-
csak haszonélvezôje lett ennek a tradíci-
ónak, s az elmúlt három évtized során Iz-
rael számtalan kivételes tehetséget pro-
dukált, akiknek száma messze felülmúlja
azt a mértéket, ami a lakosság számará-
nyából következne.

A zenélés Palesztina zsidó lakossága
körében már a mai Izrael létrejöttét meg-

elôzô években is fontos tevékenységnek
számított. Már 1936-ban, a náci elnyo-
más ösztönzô hatására, a lengyel-zsidó
származású hegedûs, Bronislaw Huber-
man megalapította az Izraeli Filharmoni-
kus Zenekart, melyet az ünnepelt antifa-
siszta karnagy, Arturo Toscanini vezé-
nyelt. Ma a klasszikus zenei hangverse-
nyek soronkívüli elsôbbséget élveznek
ebben a kicsiny országban. A kitûnô mu-
zsikusokból olyan kiváló a termés min-
den téren, hogy sokan rákényszerülnek,
hogy külföldi országokban keressenek
munkát.

A sok rátermett izraeli tanár egyike –
mint különösen jelentôs eredményeket
elért pedagógus – nemzetközi elismerés-
re tett szert. Fehér Ilonának hívják, ma-
gyar-zsidó származású, Pinchas Zuker-
man, Shmuel Ashkenasi, Shlomo Mintz
és más kitûnô hegedûsök egész sorának
elsô tanára, akik aztán a világ különbözô
részeire szóródtak szét. Elhatároztuk,
hogy kapcsolatba lépünk Fehérrel, hogy
megismerjük múltját, életét, a tanítással
kapcsolatos elméletét és módszerét. Né-
hány találkozásra irányuló kérésünket a
legkedvesebben fogadta.

Beszélgetéseinkre Izraelben, Tel-Aviv
egyik külvárosában, Holonban került
sor, kellemes, emeleti lakásában. A nap-
palit, ahol tanít, nagy , L-alakban elhe-
lyezkedô könyvszekrény szegélyezi; ta-
nítványainak fényképei versengnek ben-
ne a helyért a könyvekkel. Egy pianino,
fonográf, televízió, néhány kárpitozott
szék, dívány és kávézóasztal egészíti ki a
berendezést. Az egyik falat festmények
borítják, a könyvszekrény elôtt a padlón
cserepes virágok és vázák sorakoznak,
élénk színû virágokkal. A hölgyhöz ha-
sonlóan, lakása is végképp mentes min-
den hivalkodástól, mégis valami rendkí-
vüli személyes melegséget sugároz. És a
legszívélyesebb háziasszony. Beszélge-
téseink során a megfelelô idôben hirtelen
elnézést kér, eltûnik a konyhában majd
rögtön visszatér, süteményrudacskákat,
különféle édestésztákat és üdítôitalokat
hozva. Kis fekete uszkárja, Pooky, szün-
telenül figyelve, rendkívül illedelmesen
ül, legalábbis addig, amikor észreveszi ,
hogy valaki a bejárathoz közeledik. Ez
heves ugatási rohamot vált ki belôle, át-
menetileg félbeszakítva mindent, történ-
jék éppen bármi.

Fehér (ez leánykori neve) kicsi asz-
szony, fürge, mint egy nála 15-20 évvel
fiatalabb, átlagos ember, és gyors felfo-

gású. Rendkívül komoly személyiség, ál-
la határozott eltökéltséget fejez ki. Arcán
a tökéletesség iránti szenvedélyes igény,
annak keresése tükrözôdik. Szomorú, sö-
tét, mélyen ülô, tiszta szemei a holocaust
tragédiáját, és – ahogy megtudtuk – az ô
személyes tapasztalatait tükrözik abból
az idôszakból, amely rettegést jelentett a
zsidók számára. Mégis, szinte rácáfolva
erre, kedélyének derûje és elevensége,
amivel munkáját és mindazokat övezi,
akik vele kapcsolatban állnak, elárulja if-
júságának törekvéseit és álmait.

Szellemi képességei ellenére igen sze-
rény ember, ment minden önzéstôl. Bár
tanítványai evilági problémáit megértés-
sel és részvéttel kezeli, és önzetlenül
nagyvonalú velük a rájuk fordított idôt és
energiát illetôen, kérlelhetetlen, munkát
megkövetelô ember, aki megveti a tét-
lenséget és lustaságot, kemény, önfegye-
lemmel rendelkezô személy, aki sok évi
szenvedélyes dohányzás után hagyta ab-
ba a „cold turkey” („kutyagumi”) szívá-
sát. Saját meghatározása szerint ô az a
maximalista, aki olyan tökéletességet ke-
res, ami nem létezik. Viszont a követel-
mények, amelyeket tanítványaira ró,
nem nagyobbak, mint amelyeket saját
magára kiszab. Pályafutásának ebben az
idôszakában növendékei létszámát tízre
csökkentette, mindegyikük heti két alka-
lommal jön órára. A foglalkozások álta-
lában legalább egy órásak, de esetenként,
ha valamelyik tanítványát szólószerep-
lésre vagy versenyre készíti fel, ez sok-
kal tovább tarthat, és még külön hegedû-
órák is jönnek hozzá.

Fehér Ilona elbûvölô személyiség, aki
képes a legkisebb mesterkedés, megté-
vesztô mesterkéltség nélkül megnyerni
mindazok szívét, akik értékelik csodála-
tos temperamentumát, karakterét.

Mivel nem beszél elég jól angolul,
Nova Golan segítségét vettük igénybe,
aki rendkívül lelkiismeretes, vonzó tol-
mácsként látta el feladatát beszélgetése-
ink során. Héberül beszéltek.

Egyes muzsikusoktól eltérôen, akiket
megkérdeztünk – legyenek férfiak vagy
nôk –, Fehér egyáltalán nem vonakodott
megadni születésének dátumát. „1901,
december 3.” – mondta habozás nélkül,
„Budapesten, Magyarországon".

„Hogyan kezdett hegedût tanulni?” –
kérdeztük

„Elôször zongorát tanultam, hét éves
koromban. de amikor kilenc lettem, szü-
leim elvittek meghallgatni Szigeti Józse-

22 V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM



Z E N E T Ö R T É N E T

fet. Ezután kezdtem kérni, hogy hegedû-
re járhassak. Úgy éreztem, a hegedû élet-
tel telibb, kifejezôbb hangszer, mint a
zongora. Rám hagyták a döntést.”

„Szülei zenészek voltak?”
„Nem, apám író (author) és színmûíró

volt, anyám háziasszony. Mindamellett
anyám nagyon segített és bátorított ze-
nész mivoltom korai idôszakában. El-
mondhatom, tény, hogy ô ösztönzött en-
gem.”

„Ki volt az elsô hegedûtanára?”
„Bloch József, egy kiváló tanár, aki jól

ismert A hegedûjáték és tanítási módsze-
re címmel kiadott munkája révén. Öt
évig tanultam nála és jó alapokat szerez-
tem.”

„Utána rögtön Hubay Jenôhöz került a
budapesti zeneakadémiára?”

„A Hubaynál végzendô tanulmányok-
ra elôbb Smilovits József készített elô,
aki a neves Léner vonósnégyes tagja
volt, azután Pogány Imre, aki késôbb a
New-Yorki Filharmonikusok Zenekará-
nak tagja lett. Hat évig tanultam
Hubaynál. Ön tudja, hogy ô Joachim Jó-
zsef és Henri Vieuxtemps tanítványa
volt. Hubay Vieuxtemps révén nagyon
megszerette a belga hegedûiskolát.”

„Ön, mint tanár, a belga hegedûiskola
képviselôjének vallja magát?”

„Nagy mértékben, de késôbb Auer Li-
pót tanítása és tanítványainak hatása alá
kerültem és ezt ötvöztem a Hubay-féle
belga iskola tanításával. Rendkívüli cso-
dálattal tölt el az a hegedûhang, ami
lágy, túlzásoktól mentes és könnyedén
képzett. Vannak hegedûsök, akik szabad
folyást engednek ordenáré testi torzulá-
soknak és fizikai feszültséggel kommu-
nikálnak, mint ahogy Gidon Kremer ide-
gesít engem, mindegy, hogy milyen bril-
liáns a játékuk.”

„Mondjon még valamit a Hubaynál
végzett tanulmányairól. Hegedült ô a he-
gedûórák alkalmával?”

„Igen, de már kezdett öregedni és már
nem játszott olyan jól. Nem ô volt a pél-
daképem. Hetente kétszer jártam hozzá
órára, ehhez jött egy négyórás mesteris-
kola. Hubaynak igen sok tehetséges nö-
vendéke volt tanári pályájának e fô peri-
ódusa idején: Szigeti, Vecsey, Telmányi,
Kerékjártó, Geyer, d'Arányi és Ormándy,
többek között.”

„Ki az Ön számára az ideális hege-
dûs?”

Gyorsan és nyomatékkal mondja:
„Heifetz!”

„Tart mesterkurzust, mint amilyenre
Hubayhoz járt?”

„Sajnos nem. Jobban szeretem a mes-
terkurzust, mert úgy gondolom, hogy a
növendékek közötti, szemtôl-szemben va-
ló versengés egészséges és fejlôdésre ösz-
tönöz. Viszont tanítványaim Izrael külön-
bözô részeirôl jönnek hozzám, és bár ki-
csiny ország a miénk, az utazási idô-ráfor-
dítás miatt ez nem lehetséges. Ezenkívül,
tanítványaim életkora és tudásszintje is
különbözô. Mesterkurzust tartani éppen
ezért nem lehetséges számomra.”

Mint remek hegedûs tehetség, vívta ki
magának annak jogát, hogy fiatal éveiben
Európa-szerte fellépjen, az I. világháborút
megelôzôen. Egyszer ajánlatot kapott egy
30 koncertbôl álló amerikai turnéra, ami-
re a New-Yorktól San Francisco-ig terje-
dô térségben került volna sor, de nem fo-
gadta el, mert úgy gondolta, hogy az uta-
zás túlságosan kimerítô lehet számára.
Visszatekintve belátja, hogy ez a döntés
kétségtelenül súlyos hiba volt. Budapes-
ten maradt és sikeres karriert futott be a II.
világháború kitöréséig mind mûvészi,
mind anyagi szempontból.

Ezen a ponton arcára fájdalom ül ki.
Azonnal megértjük ennek okát, de mint-
hogy ezek az évek éppúgy hozzátartoz-
nak személyes sorsának alakulásához,
mint amilyen közvetlen kihatással van-
nak késôbbi tanári pályájára, rábeszél-
tük, mondja el szívfájdító viszontagsága-
inak történetét a nácik alatt.

„Magyarország” – kezdi „ a tengely-
hatalmakhoz (megj.: Németország,
Olaszország, Japán) tartozott, amelynek
vezetôi Hitler szövetségesei lettek. Ami-
kor az antiszemita üldöztetések megkez-
dôdtek, minden vagyonomat és pénzem-
nek nagy részét lefoglalták, némi kész-
pénzt kivéve, amit sikerült elrejtenem.
Tizenkilenc évesen mentem férjhez, elsô
férjemtôl született leányom, Lilly. Máso-
dik férjem angina pectorisban (koszorús-
ér-elégtelenségben), a II. világháború
elôtt elhúnyt. Háromszor mentem férj-
hez, kétszer lettem özvegy és egyszer
váltam el.

1942-ben megpróbáltunk elmenekülni
Magyarországról és egy zenekart szer-
veztünk abban a reményben, hogy auszt-
ráliai turnéra kapunk meghívást. Az
együttes barátokból és rokonokból állt,
néhányan közülük egyáltalán nem voltak
zenészek. Még megvan egy fénykép, ami
»elôadói« öltözékben ábrázol bennünket.
De az ausztráliai meghívás soha nem va-

lósult meg, és végül csaknem valameny-
nyi tag elpusztult egyik vagy másik ha-
láltáborban.

A következô évben lányommal egy
Budapest környéki gyûjtôtáborba vittek,
egy olyan helyre, ahonnan rendszeresen
szállítottak zsidó foglyokat Auschwitz-
ba, a lengyelországi haláltáborba. Egy is-
tállóban, a lovak mellé voltunk elszállá-
solva. Szerencsénkre néhány rokonszen-
ves földmûves adott nekünk ruhákat, és
még 1944-ben sikerült elmenekülnünk.
Visszamentünk Budapestre és szobát bé-
reltünk. Senki sem tudta, hogy zsidók
vagyunk, és hamis I. D. (Intelligence
Department=Katonai Hírszerzô Osztály)
papírokat szereztünk, aminek segítségé-
vel állást kaptunk egy gyárban, ahol ka-
tonai egyenruhákra varrtunk gombokat.

Egyik este szállásadónônk megkért
bennünket, vegyünk részt egy összejöve-
telen, ahová német SS katonákat hívtak
meg. Nagyon megijedtünk és megpró-
báltuk kimenteni magunkat azzal, hogy
korán reggel dolgozni kell mennünk. De
a szállásadónô ragaszkodott hozzá, és –
gyorsan mérlegelve bizonytalan helyze-
tünket – lányom, aki 16 éves volt és igen
vonzó, azt ajánlotta, éljünk a lehetôség-
gel és menjünk.

Az összejövetelen két SS-tiszt nagyon
barátságos lett irántunk, és azt ajánlották,
menjünk el kocsival a szállásukra. Telje-
sen meg voltunk rémülve, mivel nem ma-
radt más választásunk, mint hogy velük
menjünk. Budapest egyik részére vittek
bennünket, ami korábban a régi zsidó ne-
gyed volt, most németek lakták. A tisztek
elhalmoztak bennünket étellel, annak elle-
nére, hogy ezen a ponton a félelem telje-
sen elvette az étvágyunkat. Eddig egy uj-
jal sem nyúltak hozzánk. Nem tudták,
hogy anya és leánya vagyunk, mivel ha-
mis igazolványunkból nem derült ki roko-
ni kapcsolatunk.

Aztán a sors közbeszólt. Megszólalt a te-
lefon és a németeket elvezényelték; az oro-
szok megközelítették a várost. Gyorsan el-
mentek mindketten, mondván, maradjunk a
lakásban. A félelmünk azonban nem múlt
el. Másnap korán reggel egy SS-tiszt, való-
színûleg ellenôrizve a másik kettôt, döröm-
bölt az ajtón és tudni akarta, mit keresünk
itt. Leányom – gyors észjárással – azt vála-
szolta, hogy ô az egyik náci unokahúga.
Úgy látszott hogy ez kielégítette, és elment.
Elhatároztuk, nem kísértjük tovább a sor-
sot, és távozását követôen mi is hamarosan
elhagytuk a lakást.

23V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM



Z E N E T Ö R T É N E T

Mintegy 50 asszonnyal dolgoztunk
együtt a gyárban, akik bizalmatlanok vol-
tak velünk, újonnan érkezettekkel és alig
szóltak hozzánk. Késôbb megtudtuk, hogy
gyakorlatilag valamennyien zsidók voltak,
akik hozzánk hasonlóan hamis papírokkal
álltak alkalmazásban. Az egyik asszony
barátságosnak bizonyult és megengedte,
hogy lakásában lakjunk.”

Egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a
háborús évekkel kapcsolatos elbeszélés
igen fájdalmas Fehérnek, így gyorsan té-
mát váltottunk, visszatérve a zenére.

„Hogyan tudott visszatérni a zenei pá-
lyára?”

„Budapest zenei élete ekkor teljesen
stagnált. Elkezdtem szervezni egy húsz nô-
bôl álló együttest, hogy könnyûzenét játsz-
szunk egy étteremben. Mint hegedûs, én
voltam a zenekar vezetôje, és lányom – aki
most a zenei besorolás szerint hivatásos
muzsikus – volt az énekesünk. Némelyik
vendég észrevette, hogy nem vagyok átla-
gos éttermi zenész, és melegen gratulált já-
tékomhoz. Egyszer az a kihívás ért, hogy
Bach Chaconne-ját kellett eljátszanom,
amit hosszan tartó ováció követett. A zene-
kar kitûnô volt, és én vezettem ôket a sza-
badtéri park-koncerteken, ahol Oskar
Strauss operetteket adtunk elô a magyar
operaház énekeseivel.”

Most ellazultabb az idôs pedagógus,
megenged magának egy mosolyt, miköz-
ben elmesél egy incidenst, amikor az ope-
rettprimadonna zajos, kínos jelenetet ren-
dezett, azzal vádolva Fehért, hogy szándé-
kosan vett fel sokkal szebb ruhát, mint az
övé.

„Valamivel késôbb ismét férjhez men-
tem, a komolyzenére korlátoztam mûködé-
semet és keményen dolgoztam, hogy visz-
szanyerjem hegedûs csúcsformámat. Az új
házasság elsô éve során koncerteket adtam
Magyarországon, Romániában, Csehszlo-
vákiában és Lengyelországban. Kaptam
felkérést, hogy Párizsban adjak hangver-
senyt, de a hatóságok azt kívánták, hogy
csak a keleti blokk országaiban lépjek fel.
1948-at írtunk, és a viszonyok még mindig
nagyon bizonytalanok voltak. A Szovjet-
unióba is hívtak turnéra, de attól tartottam,
ha egyszer ott fellépnék, nagy nehézsége-
im támadhatnak a visszatérést illetôen, így
kedvesen visszautasítottam azt. 1949-ben
új férjemmel elhatároztuk hogy Izraelbe
emigrálunk.”

„Könnyûnek találta a beilleszkedést egy
olyan társadalomba, ahol – Önhöz hason-
lóan – a lakosság többsége zsidó?”

„Nem, ellenkezôleg, ez nagyon nehéz
volt. Az Izraelbe kivándorlók hajlamosak
voltak túlbecsülni annak a pozíciónak a
fontosságát, amelyet ôk azt megelôzôleg
betöltöttek, és óriási harc volt a korábban
már elért karrierek újra megalapozása ér-
dekében. Természetesen sok embernek
kellett gazdasági értelemben újra  alulról
indulni, felfelé a létra fokán olyan állások-
ban, amelyek múltbeli hátterükhöz képest
távol álltak tôlük. Valamennyi háború
elôtti újságcikk-kivágásomat elvesztettem,
de megvoltak a háború utániak. Egy hang-
versenyrendezô elmagyarázta, hogy a szó-
listai pályának nincs jövôje Izraelben. En-
nek ellenére számos városban és kibut-
zában játszottam ennek a kis országnak.

Rádöbbentem, hogy döntenem kell. Ek-
korra már menthetetlenül belesze-
rettem új hazámba, és elhatároz-
tam, hogy erômtôl telhetôen hozzá
fogok járulni fejlôdéséhez. Mi len-
ne ennek legjobb módja, mint fia-
tal izraeliek tanítása? A kocka el
volt vetve és én belevetettem ma-
gamat a tanításba, teljes szívem-
mel és energiámmal.”

„Hány növendéke volt?”
„Tanári pályám kezdete óta

ezidáig számítva körülbelül kettô-
százra becsülném.”

„Vannak más növendékei is,
mint az a tíz, akiket kiválasztott
saját osztályába?”

„Nem. Hivatalosan még a Tel
Aviv University zenei fakultásá-
hoz tartozom, de már nem taní-
tom ezeket a növendékeket, mi-
vel ôk már idôsebbek, játékuk
már kialakult. Azokat a tanítvá-
nyokat szeretem felvenni, akik
egyáltalán nem, vagy csak keve-
set tanultak korábban, és így sa-
ját elképzeléseimnek megfelelôen alakít-
hatom ôket. Egyébként, sok nyugati és
keleti konzervatóriumtól eltérôen, ahol a
lányok vannak többségben, csaknem va-
lamennyi tanítványom fiú.”

„Melyek a legfontosabb dolgok, ame-
lyeket növendékei tanítása során igyek-
szik elérni?”

Fehér habozás nélkül válaszolja: „Elô-
ször is és mindenekelôtt, a szép hang ki-
fejlesztése. Természetesen ezt nem lehet
önkényesen elkülöníteni olyan alapvetô
tényezôktôl, mint az intonáció, technikai
készség, muzikalitás, a stílusbeli finomsá-
gok ismerete, de szép hang nélkül egy he-
gedûs igencsak korlátozott.”

„Hangsúlyt helyez az órákon a vibrátó
tanítására?”

„Hiszek abban, hogy a vibrátó tanítha-
tó és hogy ezt korán kell kifejleszteni, de
a növendék vagy természetesen vonzódik
a vibrátó iránt, vagy egyáltalán nem fog
vibrálni. Amikor kiskoromban Bloch Jó-
zsefnél tanultam, ô hatékonyan közremû-
ködött vibrátóm kifejlesztésében. Szerin-
tem az a fô, hogy a növendék legyen tuda-
tában a szép vibrátó fontosságának, és
hogy minden pillanatban figyeljen arra,
amikor gyakorol.”

„Mit gondol az ujjrendrôl? Megengedi
tanítványainak, hogy saját ujjrendjüket
használják, vagy pedig az Ön ujjrendjét
írja elô nekik?”

„Sem egyiket, sem másikat. Nem gon-

dolom azt, hogy a fiatal növendékekben
már megvan az a tudás és tapasztalat,
hogy megértsék a megtervezett ujjren-
dekkel kapcsolatos kifejezésbeli finom-
ságokat vagy technikai problémákat.
Nem a saját hegedûs szükségleteimre
alapozott ujjrendekkel látom el ôket, ha-
nem olyannal, ami nekik kell, kezük és
ujjaik formájának, méretének megfelelô-
en. Ezek természetesen olyan szoros
kapcsolatban állnak a növendék akkori
kifejezésbeli hajlamával, amennyire csak
lehet. Amint egy hegedûs elérte a kellô
érettségi fokot, akkor már testre szabot-
tabb perspektíva szerint képes az ujj-
renddel és a vonással hozzáigazodni. A
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vállalkozó szellemû hegedûsnek egész
életén át újra meg újra felül kell vizsgál-
nia az általa alkalmazot és vonást.”

Fehér beleegyezett, hogy kölcsönadja
Mendelssohn e-moll hegedûversenyének
általa kijelölt ujjrendjét és vonását, hogy
e fejezethez mellékeljük. Folytatjuk a
kérdezést:

„Még mindig minden nap gyakorol?”
„Csaknem mostanáig. Nemrég, ami-

kor Rosztropovics egyik koncertjérôl
jöttem haza, eltört a bal csuklóm, ami-
kor baleset történt a taxival, amelyben
utaztam. Most csak akkor hegedülök,
amikor növendékeim számára elôját-
szom egy-egy részletet a hegedûórán.
Idônként még fájdalmat érzek a csuk-
lómban.”

„Hogyan kezel egy olyan helyzetet.
amikor úgy érzi, hogy a növendék egy
hosszabb tanulási idôszak után nem érte
el azt a szintet, hogy szólista legyen be-
lôle?”

„A legjobb politika mindig az ôszinte-
ség. A növendéknek joga van az igazság-
nak megfelelô értékelést hallani képessé-
geit illetôen, és úgy gondolom, a tanár
felelôssége hogy megmondja neki, füg-
getlenül attól, hogy ez esetleg menynyire
fájdalmas. Visszaemlékszem egy olyan
növendékre, aki – miután tôlem elment –
még öt évig folytatta tanulmányait, pedig
megmondtam neki, hogy bár tehetséges,
szólistaként nem veheti fel a versenyt.
Benevezett egy versenyre és az elsô for-
dulóban kiesett, mivel ezalatt az öt év
alatt lényegében nem fejlôdött semmit.
Amint várni lehetett, szegény fiú tönkre-
ment, de legalább megtettem iránta a kö-
telességemet. Végül is kitûnô zenekari
hegedûs lett belôle és ez semmi esetre
sem szégyen! A komoly szólisták száma
kevés, és mint tudjuk, nem sûrûn fordul-
nak elô.”

„Híve Ön a skála alapos gyakorlásá-
nak?”

„Feltétlenül. Minden órán kérek skálát
növendékeimtôl és a skálák gyakorlását
vibrátó nélkül kérem tôlük. Flesch skála-
gyakorlatai a kedvenceim, mert ezekben
minden benne van. Még koncert elôtt is
sokat kell skáláznia a hegedûsnek. Ma-
gától értetôdô, hogy a skálákat tökélete-
sen tisztán kell gyakorolni, selymesen
puha fekvésváltással és zökkenésmentes
vonóváltással a jobb karban. A kellô
gondosság nélkül végzett skálagyakorlás
semmit sem ér, legyen bármilyen is.
Egyszer Heifetz teljes órán keresztül

hallgatta növendékeimet, amint skáláz-
tak. Állítja, hogy ha egy hegedûs a C-dúr
skála valamennyi változatát tökéletesen
el tudja játszani, akkor mindent el tud
játszani. Én ezzel egyetértek.”

„Ez akkor azt jelenti, hogy Ön nem
tartja olyan fontosnak az etûdök gyakor-
lását: Kreutzert, Rode-t, Paganinit és a
többit?”

„Egyáltalán nem. Annyi etûdöt adok
növendékeimnek, amennyit csak lehet és
rövid, koncert-ráadásnak való darabokat
is. De a skálák mindig elsô helyen állnak
és mindig elsôbbséget élveznek, ha a
gyakorlási lehetôség korlátozott. A hege-
dûs izomzatának éppúgy tréningben kell
lennie, mint egy atléta esetében, és nin-
csen megfelelôbb mód ennek elérésére,
mint az alapos és lelkiismeretes skála-
gyakorlás és a hármashangzat-felbontá-
sok gyakorlása. A szokásos skálagyakor-
latok mellé egy- és kétujjas skálákat
szerkesztettem, minden húron fel- és
visszafelé, bejárva a teljes fogólapot.”

„Sok idôt fordít a staccato tanítására?”
„Azt lehet mondani, átlagos mérték-

ben foglalkozom vele. Ösztönösen ér-
zem, hogy a staccato-játék egyéni tehet-
ség dolga, és minden növendék esetében
saját fizikai tulajdonságainak megfelelô-
en kell ezt megközelíteni. Ha története-
sen a »merev« csuklóval végzett, gyors
staccato iránt viseltetik elôszeretettel,
akkor ez jól van így. Más esetben a sza-
bályozottabb, lassúbb staccato kimûvelé-
sén dolgozunk, ami sokkal hasznosabb.
De végül is, vannak nagyszerû hegedû-
sök, akik egyáltalán nem tudnak stac-
catózni, nem? Mindamellett, el kell mon-
danom, hogy növendékeimnél a szabá-
lyozottabb fajtájú staccato tanításával ér-
tem el sikert.”

„Véleménye szerint mennyire fontos,
hogy a fiatal tanítványok kamarazenél-
jenek?”

„Nagyon fontos. És amint a növendék
az érett korba lép, és idôigényes iskolai
tanulmányai már kevésbé kötik le, annyi
idôt kell töltenie az együttesben való já-
tékban, amennyit csak lehet. A kamara-
zenélés révén nagy mértékben fejleszthe-
tô a fegyelmezett zenélés képessége.
Mindig ösztönzöm erre növendékeimet
és az elmúlt évek során sokat duóztam
velük. Azt hiszem, a tanár felelôssége,
hogy a növendék fejlôdését minden rész-
letre kiterjedôen irányítsa: hozzáállásá-
val, viselkedésével és öltözékével a szín-
padon, a hangszer kiválasztásával és az

arról való gondoskodással, a hangver-
senypódiumra lépés gyakoriságával, a
fellépés megválasztásával, stb.”

„Említette a skálázás szükségességét a
koncert napján. Van egyéb javaslata is e
tekintetben?”

Fehér gondolkozik egy pillanatig,
majd így szól: „A váltott ujjas oktávok
lassú, igen gondos gyakorlását ajánlom a
bejátszás idején. Ez igen hasznos az iz-
mok rugalmassá tétele szempontjából, a
vérkeringés felpezsdítéséhez a balkéz-
ben, és általában a hajlékonyság fejlesz-
téséhez.”

Külön érdekelt bennünket, hogy elsô
kézbôl való információkat kapjunk a hí-
resebb Fehér-tanítványokról, a hozzájuk
fûzôdô kapcsolatáról.

„Ki volt az elsô nemzetközi hírû tanít-
ványa?” – kérdezzük.

„Shmuel Ashkenasi. Nyolc évesen ke-
rült hozzám és hét vagy nyolc évig ta-
nult nálam. Különleges tehetség volt és
ma is az, aki mindent meg tud csinálni a
hegedûn, amit csak akar, legyen az a
hangszeres repertoár bármely területérôl
való. De gyakorolni soha nem szeretett.
Amint tudja, 1962-ben második díjat
nyert Moszkvában, a Csajkovszkij-hege-
dûversenyen. Amint átvette a díjat, rög-
tön felhívott és ezt mondta:
»Gyakoroltam, mint egy igásló – napon-
ta két órát.« „Amikor elkerült tôlem,
már mesterien játszotta a Csajkovszkij
koncertet és gyakorlatilag a hegedûs re-
pertoár valamennyi fontosabb darabját;
már tinédzser korában kitûnô hegedûs
volt minden tekintetben. Késôbb az
Egyesült Államokban tanult, ahol az
elôadásmódja érzelmileg túlfûtötté vált
és rászokott a hangos levegôvételre. Bi-
zonyos fokig szenvedett a lámpaláztól.

Shmuel nem mindennapi személyiség.
Sohasem akarta többször átvenni ugyan-
azt a mûvet és mostanára kellemes mu-
zsikus életmódot talált magának, úgy,
hogy a szólista szerepét kombinálta a ta-
nítással és a kamarazenéléssel. Mint a
Vermeer vonósnégyes „vezetôje”, re-
mek, kiválóan fegyelmezett muzsikus
vált belôle. Nemrég vett feleségül egy
hegedûst, aki a Chicagói Szimfonikus
Zenekar tagja. Van egy kisfiúk. Amikor
Shmuel szólistaként Németországban
turnézott, közben csak azért repült haza
Illinois-ba egy napra, hogy lássa felesé-
gét és a kisbabát! Gyakran hív fel telefo-
non.”

„Beszélne Zukermanról és Mintzrôl?”
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„Zukerman hét éves korában került
hozzám és hat évig tanult nálam. Nyolc
évesen egy Seitz koncertet játszott és
ekkor kezdték »kis Huberman«-ként
emlegetni. Édesapja állandóan nógatta,
hogy gyakoroljon, és az otthoni korlá-
tozások miatt hajlamos volt az iskolá-
ban a fegyelmezetlenségre. Nagyon
közel kerültünk egymáshoz, mintha
második anyja lettem volna. Gyakran
duóztunk, kamarazenéltünk. Szenvedé-
lyes temperamentumú személyiség, és
persze csodálatos hegedûs és muzsikus.

Mintz hat éves korában került hozzám
és 11 és fél évig tanult nálam. Pinchas-
hoz hasonlóan Shlomo is nagy nyomás-
nak volt kitéve apja részérôl a gyakorlást
illetôen, aki gyakran már kora reggel ki-
ráncigálta az ágyból és 5 vagy 6 órát kel-
lett neki gyakorolnia naponta, ráadásul
még az összes iskolai kötelezettségeket
is a nyakába varrták. Nem volt könnyû a
fiatalember élete, de hozta az eredmé-
nyeket. Még nálam tanult, amikor nagy
lehetôség adódott számára. A program
szerint Itzhak Perlmannak kellett volna
játszania Paganini Nr. 1-es (D-dúr) he-
gedûversenyét az Izraeli Filharmoniku-
sokkal, Zubin Mehta vezényletével. Fel-
hívták Shlomot és megkérdezték tôle,
fel tud-e készülni egy hét alatt a Pagani-
nivel, hogy Perlmant helyettesítse. Elfo-
gadta a kihívást, gyakorolt szakadatlanul
és nagy sikert aratott. Nemzetközi karri-
erje ezzel ugrásszerû lendületet vett.
Nemrég hallottam tôle a Vieuxtemps Nr.
5-ös hegedûversenyt és a Csajkovszkij
hegedûversenyt Németországban, elké-
pesztôen játszotta. Most is igen szoros
kapcsolatban vagyunk és majdnem min-
den héten felhív, legyen éppen bárhol a
világon.”

„Kellett valamilyen fôbb technikai
problémával, hiányossággal külön foglal-
koznia e három növendék esetében?”

Fehér nevet. „Egyiküknél legalábbis”
– mondja, „de ez maradjon magánügy.
Hadd tegyem hozzá, hogy sok tanítvá-
nyom van, aki ma felelôs pozíciót tölt
be, mint többek között: Moshe
Hammer, Roni Ephrat és David Erlich.”

„Érezte-e valaha, hogy munkája miatt
elhanyagolta magánéletét és késôbb bán-
kódott emiatt?”

„Bevallom, idônként kínoz a lelkiis-
meretfurdalás ezzel kapcsolatban, de
mindent együttvéve, boldog vagyok ez-
zel az életmóddal, életem kiteljesedik
munkámban.”

„Szeretnénk feltenni Önnek egy na-
gyon kényes kérdést, kérjük, ha nem kí-
ván, ne válaszoljon.” Végül is Ön véres
veríték árán tanítja ezeket a tehetséges fi-
atalokat, egészen addig, míg kitûnô he-
gedûsök lesznek belôlük. Hogyan éli
meg azt, amikor elmennek Öntôl, más
országokban mûködô tanárokhoz, akik
aztán úgy reklámozzák ôket, mint
»saját« tanítványaikat?”

Fehér eltûnôdik, biccentéssel jelezve,
hogy érti a kérdést, amit Golan, a tol-
mács nekiszegez. Egy pillanatnyi csend
után válaszol: „Együtt érzek azokkal a
tanárokkal, akik ilyen helyzetben bizo-
nyos fokú keserûséget táplálnak, de sze-
mély szerint bennem nincs semmiféle
neheztelés. Tény, hogy mindig fellelke-
sülök, ha növendékeim esélyt kapnak rá,
hogy mûvészetüket tökéletesítsék és
elôbbre jussanak külföldi karrierjüket il-
letôen, függetlenül attól, hogy kié lesz az
érdem. Izrael egyszerûen túl kicsi ország
ahhoz, hogy olyan lehetôségeket nyújt-
son számukra, amilyent megérdemelnek.
Mindig úgy éreztem, hogy ha jár nekem
valamilyen külön elismerés erôfeszítése-
imért, a végén meg fogom kapni. A mun-
kám Izraelben mindig tel-
jesen kielégített engem, és
noha mindenki örömét leli
egy kis dícséretben és elis-
merésben, én már elértem
az életnek azt a stádiumát,
amikor rájön az ember,
hogy valaki nagyon boldog
lehet, ha végzi a munkáját,
és keres annyit, ami az
élethez szükséges dolgokra
kell.”

Fehér valóban nemzet-
közi hírnévre tett szert.
Több jelentôs országba
hívták meg mesterkurzust
tartani, így az Egyesült Ál-
lamokba is, gyakori zsûri-
tag a müncheni és a
freiburgi (Spohr) hegedû-
versenyen, Németország-
ban, és megkapta a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Fôiskola aranydiplomáját
több mint fél évszázados zenei mûködé-
séért. Legutóbb Fehér tiszteletére készült
„A zseniális tanár” címû film, egy ihle-
tett, egyórás dokumentumfilm zenei pá-
lyafutásáról, amit egy  Izraelben dolgozó
holland-angol vállalat, a Belbo Film
Productions készített. A film fôszereplô-
je Fehér, aki bensôséges beszélgetést

folytat Ashkenasival muzsikusi és hege-
dûs felfogásáról, aki részleteket ad elô
Bach g-moll szólószonátájának fugájá-
ból, valamint vonósnégyesével lép fel;
Zukerman Mozart G-dúr (Nr.3.) hegedû-
versenyébôl játszik részleteket; Mintz
szemelvényeket mutat be Dvoøak a-moll
hegedûversenyébôl és a 16 éves Erez
Ofer – aki jelenleg az Egyesült államok-
ban, Josef Gingold professzornál tanul –
a new-yersey-i állami zenekarral,
Murray Glass vezényletével játszza
Csajkovszkij hegedûversenyét. Megindí-
tó, tanulságos film, amely remélhetôleg
széles körben bemutatásra kerül majd.
Abban a megtiszteltetésben volt részünk,
hogy Fehérrel láthattuk a film bemutató
elôadását nagy, lelkes közönség jelenlét-
ében, Jeruzsálemben.

Részt vettünk Fehér három magánórá-
ján is, melyek alkalmával a 15 és fél éves
Eliar Priel-t, a „majdnem tizennégy
éves” Koby Rubinsteint, és a „majdnem
tizennégy éves” Jonathan Bericket készí-
tette fel valamilyen versenyre vagy meg-
hallgatásra. 

Mindannyian beszéltek valamennyire
angolul és szeretetteljesen panaszkodtak,

hogy tanáruk milyen kérlelhetetlenül
megköveteli tôlük a tökéletes munkát.
Mindjárt nyilvánvalóvá vált, hogy köl-
csönösen szeretetteljes kapcsolat van a
professzor és a gondjaira bízott fiatalok
között, iránta tanúsított magatartásukban
a legteljesebb tisztelet nyilvánult meg.
Olyan kapcsolat ez, ami pénzért soha
nem vásárolható! Fehér ugyancsak igen
dícsérôleg nyilatkozott egy másik tizenöt
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Néhányan a Gyenes-Orchesterbôl ( Svédország,
Västeras) az 1930-as évek végén. Balról az elsô
Skultéty Antalné, Erzsi néni, aki a jól ismert hegedûis-
kola társszerzôje, és aki közelgô 90. Születésnapja elle-
nére  korát meghazudtoló energiával fáradozik a jövô
muzsikusainak nevelése érdekében.
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éves növendékérôl, Hagai Schachamról,
aki sajnos nem tudott eljönni Haifából,
hogy játsszon nekünk. Az Amerikai-Iz-
raeli Kulturális Alapítványtól sok tanít-
ványa részesül Moshe Sharet ösztöndíj-
ban. Ezeknek a növendékeknek évente
egyszer bíráló bizottság elôtt, meghall-
gatáson kell játszaniuk, hogy fejlôdésük
mértékét bizonyítva elérjék ösztöndíj-jo-
gosultságuk meghosszabbítását. Néhány
esetben – egészében, vagy részben – a
szülôk fizetik az oktatás költségét, ami
az amerikai mértékhez képest alig hihe-
tôen névleges összegû csupán!

Minden óra skálával kezdôdött, gondo-
san ügyelve az intonációra és a hang mi-
nôségére. Bejátszás után a növendék a
rendes hegedûs repertoár valamelyik kon-
certjét (Mendelssohn, Saint-Saëns, Mo-
zart Nr. 3.) vagy annak egy részletét ját-
szotta, és egy rövid, vagy közepes hosszú-
ságú mûvet (egy Bach szólószonáta – té-
telt, a Vieuxtemps Ballada és polonézt,

stb.). Fehér csendben ült és figyelt, idôn-
ként megállítva a növendékeket, hogy va-
lamilyen halaszthatatlanul fontos tanácsot
adjon, de sohasem úgy, hogy meggátolja
spontán elôadói képességét, vagy önbiza-
lomvesztést okozzon. Mi is sokat tanul-
tunk ezekbôl a hegedûórákból.

Hangszerei iránt érdeklôdtünk.
„Két legjobb hangszeremet elajándé-

koztam, mert jó kezekben akarom látni
ôket, amíg még élek, és nem akarom,
hogy azon vagyontárgyak közé kerülje-
nek, amelyek majd egy napon hagyaté-
kom részei lesznek. Albanim Erez Oferé
lett, Klotz hegedûm Millie Friedmanhoz
került.”

Fehér Ilona javíthatatlan optimista,
szívében örökifjú személyiség, aki min-
den újabb napot nagyra becsül az élet-
ben, ôszintén imádkozva azért, hogy
„valahogy majd csak megfeledkezik ró-
lam Isten, nem leszek öregebb, és így
örök idôkre folytatni tudom munkámat.”

Ezalatt a viszonylag rövid idô alatt
megismertük és megszerettük Fehért.
Könnyes szemmel vettünk búcsút egy-
mástól, azzal a szándékkal, hogy ha ez
emberileg lehetséges, ismét találkozunk.”

A fenti, tizenöt évvel ezelôtt lezajlott
beszélgetés nyomán úgy érzi az ember,
hogy nem csupán egy muzsikus-pedagó-
gus portréja rajzolódott ki elôttünk. Mint-
ha egy rendkívüli jelenség érintett volna
meg bennünket, egy olyan jelenség,
amely ugyan szüntelenül jelen van a vi-
lágban, hol itt, hol ott tûnve fel, de sajnos
nem elég gyakran találkozhatunk vele.

E jelenség örök, éltetôi azok a nap
mint nap hangszert tanuló-cipelô, tehet-
séges fiatalok, akik rögtön felismerik, ha
olyan szerencsések, hogy találkozhatnak
vele. Így az igazi mestereknek megada-
tik, hogy lélekben „örök idôkre” folytat-
ni tudják munkájukat...

Rakos Miklós 
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KRITIKA

Egy  eltemetett álom megvalósulása

Több mint két évtizedes operaéneke-
si múlttal kellett rendelkezni Bede
Fazekas Csabának ahhoz, hogy –
Biller István aktív-energikus ösztön-
zésére – elmondhassa: jelentôs szere-
peinek néhány szép részletét hangfel-
vétel is ôrzi. Is, merthogy közönsége
számára felejthetetlenek színpadi
alakításai, s a személyes, élô zenei
élmény hatóereje rövid távon – em-
beröltônyi  idôben – anélkül is mara-
dandó. S ha sokat is kellett várni a
megvalósulásra, az eredmény: önma-
gáért beszél.

A szeptember folyamán rögzített
felvétel színhelye a gyôri evangéli-
kus templom. Itt énekelte színpadon
oly gyakori partnerével, Bellai Esz-
terrel, Verdi Trubadúrjából a IV.
felvonásbeli kettôst (Leonora  – Lu-
na), a program zárószámaként

Az összeállítás – stílszerûen –
prológgal kezdôdik, Leoncavallo
„Bajazzók"-jából. A szerkesztés lo-
gikáját keresve, csak a híres „egy-
operás", már-már „testvér-szerzôk”
egyenjogúsítása indokolja, hogy
utána rögvest az intermezzo követ-
kezik Mascagni „Parasztbecsület”-
ébôl. Verdi muzsikáját két ária kép-
viseli: Germont-é  a Traviata II. fel-
vonásából, majd a Rigolettóból a
címszereplô emlékezetes II. felvo-
násbeli magánjelenete. Sajnos –
márminthogy az énekes-produkció
iránt érdeklôdô számára – közben
ezúttal bántóan terjedelmes „inter-
mezzo” kapott helyet.  Gounod „Fa-
ust"-jából a balettzene csaknem 17
percig tart, akkor is megakasztja a
folyamatot, ha megannyira élveze-
tes a zenekari elôadás. Rigoletto
után ismét hosszasan kell várakoz-
nunk az énekes produkcióra. Nem

érzem elég indoknak, hogy közked-
velt az Órák tánca jelenet Ponchielli
Giocondájából. A Verdi-szendvics
folytatódik a továbbiakban is, A tru-
badúr két részlete (a címszereplô
áriája és a mûsorzáró duett) között
újra intermezzo szól. Ezúttal Puccini
muzsikája (a Manon Lescaut-ból).

Magyarázni mindent lehet – elfo-
gadni nehezebb. Képtelenség feltéte-
lezni, hogy Bede Fazekas Csaba pro-
dukcióiból ennyi a megörökítésre
méltó. Sovány vigasz ezért, hogy
Bede Fazekas Csaba ír(hat)ta  a kísé-
rôszöveget, melyben végül is csak a
vokális számokról olvashat az érdek-
lôdô. Arról már aligha ô tehet, hogy
magas hibaszázalékkal jelent meg a
kísérôfüzet. Nem elég mentség erre a
gyors munka sem, amely, úgy tûnik,
a hangfelvételek minôségét nem be-
folyásolta.


