
V E C S E Y F E R E N C . 
(Arckép.) 

ÉLŐKRŐL élők között nincs igazságos ítélet — figyelmeztet Széchenyi 
István. És mégis: ítélni kell, keresni kell az igazságot. Most százszorosan 
kötelességünk szellemi javaink számbavétele, most minden értékünkre 

ezerszeres gonddal kell vigyáznunk. Faji géniuszunk világürbe szórt csillagainak 
ragyogását állandóan figyelnünk kell, mert fényük s csillogásuk irányt 
mutat az idegennek betlehemi szalmán fekvő nemzetünk felé. 

A művészet világhorizontjának térképén egyik legtündöklőbb magyar 
név: Vecsey Ferenc. Két világrész minden országa ismeri és elismeri. Mi pedig 
büszkélkedve kiáltjuk : 

— A legnagyobb magyar hegedűművész ! 
A «magyar» itt többet jelent, mint bármilyen fokozás, mert mindenki 

tudja, hogy a mi hegedűművészeink ma a legértékesebbek. 
Közöttük is Vecsey Ferenc — az első ! 
Harmincnégyéves és már rég zenetörténeti helyet biztosított magának. 

Lavotta, Csermák és Bihari nevével kezdődik a díszes sor, mely évtizedes meg-
szakításokkal Reményi Edén keresztül Hubay Jenőig emelkedik s az ő ihletett 
pedagógusi keze nyomán Geyer Stefi, Linz Márta, Koncz János, Telmányi Emil, 
Szigeti József s főként Vecsey Ferenc nevével teljesedett be. Magyar lélek sír, 
jajong és álmodozik ezeknek a mestereknek játékában. Sztradiváriuszukból faji 
muzsikánk öröklött vonásait hallja ki a magyar fül. Bizonyára az idegent is 
leköti ez a megvesztegető kvalitás, mint ahogy a hegedűművészet kezdő kor-
szakában másfél évszázadig az olasz hegedűsök játékának ízére szomjazott a 
világ. 

Magyar hegedűhang ! Hát van ilyen? Nem tudom boncolgatni, sem 
körülírni ezt a jelzőt, de érzem, hogy van és akinek megvan, aranyküllős kocsin 
száguldhat végig a világon. 

A Vecsey Ferenc hegedűjével felkorbácsolt levegőben nem kavarog-e 
benne a szeszélyes alföldi szél, nem hallszik-e a darvak krúgása, a tilinkó egy-
szerű szava, a földet paskoló zápor ritmusa, a nádas rejtelmes zizzenése? A Tisza 
hömpölygő hullámzása, a bölömbika sötét bugása, az utolsó kócsag visító 
füttye, a magyar falu tornyának estharangszava s a pacsirta reggeli éneke szól 
belőle titkon,— figyeljék meg ! —akkor is, ha Bachot, Tartinit, Wieniavszkit, 
vagy Paganinit játszik. 

Játékát elsősorban : férfias erő jellemzi. Férfiasabb hegedűhangot soha-
sem hallottam. Öblös, harsonás, nemes. 

Tónus nélkül nincs hegedűművészet. Ahány mester, annyiféle árnyalati 
különbség lehet a tónusokban. Érces, zengő, kemény; vagy meleg, puha, 
behízelgő. A hegedű elsősorban a líra hangszere. Vecsey : a férfias líra minta-
képe. Ebben Arany Jánossal rokon. 

Tisztaság, átgondoltság és komolyság is — jellemzi játékát. Ezért elsősorban 
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Bach és Beethoven egyik leghivatottabb tolmácsolója. A zeneirodalom klasz-
szikusait klasszikusabban játszani — nem lehet. De a romantikusoknak (Men-
delssohn, Schubert, Brahms) is kiváló magyarázója. Abszolut stiliszta. Mintázni 
lehetne játékáról a különféle hegedűstílusokat. 

A hegedű a legkényesebb hangszer. Hajszálnyi tévedés, a milliméter 
tizedrészének távolságát kell az újjnak elhibáznia és a hang nyugtalan, sőt 
hamis. A legnagyobb ritkaság, hogy kétórás műsor alatt néhány kisiklás ne 
történnék. Feljegyezték például, hogy Ernst és Lipinszki rendszerint egy kissé 
magasan intonált. Spohr egy versenyműben három-négy megcsuszamlásra 
ügyet sem vetett. Ysayet magam hallottam hamisan is játszani. Vecseyt tízéves 
korától figyelem. Soha, egyetlenegy bizonytalanabb hang sem zavarta játékát. 

De mindez csak külsőség. Technika és rutin dolga. Vecsey játékának 
tisztasága alat t : plasztikusságot kell érteni. Olyan gondosan építi fel az ópu-
szokat, mint zseniális tervező a monumentális műremeket. Minden hatás-
vadászó, cifrálkodó külsőséget elvet s nagyvonalúságra törekszik, melynek 
keretén belül minden legkisebb frázisa, dallamíze, trillája, trillalánca, arpeg-
giója, spiccatója, saltatója a maga helyén áll és olyan súlyú magyarázója a 
főgondolatnak, amilyen helyzeti energiát a szerző szánt neki. Vecsey játékának 
plasztikussága : a zenei rézmetsző művészete, a miniatürfestő hajszálecsetje, 
a márványfaragó vésője s az építész kőtömb-kolosszusa. 

Nemcsak a tökéletességig tiszta, de az eszményi szép hang is jellemzi 
játékát. Első gondja a legkifogástalanabb hangképzés, amit felülmúlhatatlan 
jobbkéz technikájával ér el. Minden hangja él. Mindeniknek vére, húsa, idege 
van. A hangképzést a természettől ajándékba kapni, vagy tanítómestertől 
megtanulni nem lehet. Egy harmadik tényezőnek, a tapasztalat alapján álló 
utánzási ösztönnek műve. A hangképzés finomságát az előadóművészek 
valamennyien az énekestől lesik el. Hasonló módon lopják meg egymást a 
hangszerek is. Zongorán orgonázunk, hárfát játszunk, a hegedűn fuvolát. 
Beriot említi, hogy a hangképzés puhaságára feleségének, Garcia Malibran 
asszonynak éneke tanította meg. Vecsey is nagyszerű utánzási ösztönének 
köszönheti hegedűje hódítóan «szép» hangját. 

Néhány nagy elődjével s híres kortársával összevetve Vecseyt, — ő ma a 
legtökéletesebb hegedűs. Szebben hegedülni — talán lehet, de jobban: nem. Nagy 
mesterének, Joachimnak epikai szélessége és tárgyilagossága, Wieniavszki 
sokszínű beszéde, Burmester hódító dalolása, Hubay lírai ereje, Ysaye előkelő 
dialektikája, Wilhelmj érdekfeszítő hűvössége, Kubelik boszorkányos virtuózi-
tása, sőt néha Sarasate kitörő és elragadó indulata is megtalálható játékában. 

Az elmult hetekben a világhegedűsök egész sora járt nálunk. Manen Juon, 
Hubermann, Kreisler és Mischa Elman. Kézenfekvő a párhuzam. A spanyol 
állam Sztradiváruszának bírlalója, Manen Juon, inkább virtuóz, mint poéta. 
Szellemes és izléses. Pianisszimói és trillái megcsodálhatok. Ujjai nyomán lebeg, 
repked, csattog, zeng, zúg, süvölt a színes trillatömeg s pianisszimói alatt a 
szívdobogás hallszik. — Vecsey ezt is tudja, de nem hangsúlyozza. 

Kreisler Frigyes megnyugtató, kellemes játékos. Egyetlen célja a gyö-
nyörködtetés. Ragyogóan szellemes hegedűátirataival, melyek értékre való-
ságos kompozíciók, felülmúlja Vecseyt, a komponistát. De Vecsey alig tíz 
kompozíciójával nem is pályázik az alkotó babérjára. Ő elsősorban és teljesen 
hegedűember. Hegedűjén teremt. Kreisler hegedűjének ír. Vecsey az egész lite-
ratura szuverén ura. 

Mischa Elman és nevesebb társa, Heifetz Jasa — amerikai hegedű-
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masinák. Egyetlen ponton sem mérkőzhetnek Vecseyvel. Ellenben Hubermann : 
nagy vetélytárs. Gazdag lélek, mint Vecsey. Játékának legjellegzetesebb tulaj-
donsága : érzelmeinek öntudatlansága. Vecsey érzéseiben és érzelmeiben 
öntudatos. Mindig mérlegel és gondolkozik. Hubermann játékában a hangulat, 
a szenvedély önmagától fejlődik ki. Vecsey előre megfontoltan közli belső 
világát. Hubermann harmatosan érzékeny. Vecsey mindig katedráról beszél 
és egy pillanatra sem feledkezik meg önmagáról. Melyik a helyesebb, melyik 
tulajdonság az értékesebb? Az előadóművészet «dideroti paradoxonját» még 
nem döntötte el az esztétika. 

Szólhatnánk még talán valamit Vecsey technikájáról. Mondják, hogy 
hegedűn a jobbkéz : a szív, a balkéz az : ész. Vecseynél mindkettő annyira 
tökéletes, hogy egyiket a másik előnyére nem dicsérhetjük s hátrányára nem 
kifogásolhatjuk. Balkeze gyorsabb, mint a gondolat s a jobbja hajlékony, mint 
a nemes acél. 

* * * 

Vecsey nyulánk, megnyerő, elegáns fellépésű. Izmos, valami huszártiszti 
«snájdig» vonás van a lényében. Vonóját játék előtt úgy tartja jobbjában, 
mintha a hatvágásra készülne. Nem a feminin művészek gyakori fajtájából 
való. Férfias, határozott és öntudatos. Sötét szeméből sugárzik az értelem s 
egész lényéből tetterő és intelligencia árad. Szénfekete, oldalrafésült, rövid 
hajat és kis bajuszt visel. Olyan, mintha a diéták idején élt úri familiák családi 
képéből lépne ki. A tipikus magyar «úrfi». Ha nem frakkban, hanem fekete 
magyar ünneplőben látnánk, mindenki jurátusnak tartaná. Arisztokratikus 
hajlamú. Minden művész arisztokrata — belsőleg. De ő külsőségekben is az. 
Származása révén megvan hozzá a joga (most családjának bárói ága adoptálta 
s így bárói rangra emelkedett). 

1893 március 23-án, Budapesten született. A muzsika iránti rajongását 
szüleitől örökölte. Édesanyja, Szentkirályi Margit, kiváló zongorázó. Atyja, 
Vecsey Lajos, kitűnően képzett hegedűs. Hivatala mellett minden szabad-
idejét a muzsikának szentelte. A kis «Frenki» már gyermekszobájában hallotta 
Bach, Mozart és Beethoven zenéjét. Gyermekfüllel élvezte szülei kamara-
zenélésének gyönyörűségeit. Mikor édesapja az ötéves fiúcska rendkívüli zenei 
képességeit észrevette, tanítani kezdte. A hegedülés alapismereteit édesapjától 
kapta. Kilencéves korában atyja bemutatta Hubay Jenőnek, aki tanítványává 
fogadta s egy év alatt (csodálatos eredmény !) mint kész művészt bocsátotta a 
nyilvánosság elé. 1903 december elején lépett fel először. Tízéves volt és nem 
mult el tízéves, mire a külföld is megtanulta nevét. A csodagyermekség minden 
sikerét, fényét és babérját learatta, akárcsak Mozart vagy Spohr. Berlinben 
az ősz Joachim mester vette szeretettel gondjaiba. Évekig folyt a tanulás, köz-
ben egy-egy koncert és a gyermek ifjúvá serdült. A csodagyermekből — ami 
ritkaság — harmonikus lelkű művész vált. A korán kelt ösztönök korai virág-
zása nála nem a véget jelentette, hanem a kezdetet. Benne a művész együtt 
nőtt a fizikummal. 

Sztradiváriuszával többször bejárta Európát, Észak- és Délamerikát. 
Mindenütt diadal. Nem volt egyetlen fellépte, amely mellett közömbösen men-
tek volna el az emberek. Híre a szél gyorsaságával vitte nevét országról-országra 
és óceánontúlra. 

Művészi pályája a kivételes nagyságok zökkenés nélkül való virágos útja. 
Tizenőt év óta itthon csak vendég. Családi körülményei Olaszországhoz 
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kötik. Három évvel ezelőtt feleségül vette Baldeschi Giulietta grófnőt, akinek 
perugiai birtokán élt. Most Velencében, a híres Palazzo Giustiniani az otthonuk. 

Vecsey Ferenc az utóbbi tíz évben külföldi körútjai miatt csak két alka-
lommal hangversenyezett itthon. Két évvel ezelőtt és most. Budapesten és az 
ország nagyobb városaiban összesen huszonöt koncertet tartott. «Nem azért, 
hogy dicsőséget, még kevésbbé, hogy pénzt keressen, hanem hogy dicsősége 
fényét ránk vesse most, mikor oly szerencsétlenek vagyunk és hogy jót cseleked-
jék azokkal a magyarokkal, akik segítségre szorulnak». 

(Jó tíz éve legelső könyvemben Vecsey Ferencet másként értékeltem. 
Lelkiismeretes kritikus ítéleteit idők multán revideálja. írásom ennek ered-
ménye.) Papp Viktor. 

ÉVSZÁZADOS TARTOZÁS. 

Most már tudom!... 
Ez éjtszaka a titkok fátyola 
Láthatlan lebbenéssel porba hullt. .. 
Hogy akkor este kéz a kézben álltunk 
És újjaidból láz szökött kezembe: 
Megnyílt az oldhatatlan ősi rejtély 
S az ej csöndjében felvonult a mult. 

Te voltál hát, kiért a bástya mellett — 
Borostyán indás erkélyed tövén — 
Szirokkós alkony félhomálya-födten 
Élet-halálra harcot vívtam én! 

Te voltál hát, ki őrjöngő sikollyal 
Vérrel borított testemhez rohantál 
S reám borulva, ajkad rátapasztva 
Szíven döfött halálos, mély sebemre 
Vadul zilált hajaddal eltakartál 
S a körmeiddel hómelledbe martál... 

Bástyák kövére omlott ifjú vérem 
Bíborlik most is ajkaid ívén, 
Sötét multam lobog a két szemedben, 
Szörnyű halálom él az életedben — 
És nem pihentünk még egymás szívén! 

Érted volt mindez!? Most hát itt vagyok! 
Sikoltásod két századéve hallom, 
A csókodat két századéve várom, 
A mult üzen: a bajnok visszatért! 
Eljött — a vívott harcért, bús halálért, 
A vérbe fúlt, vad éjtszakáért 
Szerelmedtől kívánni most babért! 

Tichy Kálmán. 
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