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A The Strad folyóirat 2017. évi júniusi számában, „Vita a tónusról” (A Tone of Contention) címmel 
megjelent tanulmányában Tully Potter az 1890-es évektől 1940-ig tekinti át a hegedűsök és csellis-
ták korai lemezfelvételeit. Elemzi a híres vonósok vibrátóval kapcsolatos megközelítését, és az 
időközben bekövetkezett változásokat. Nem kíván vájkálni a korábbi időszakokban, inkább a hang-
lemezek megbízható bizonyítékaira támaszkodik, amelyek az 1890-es évekig visznek vissza ben-
nünket. Mint írja, a vibrátó szinte azóta velünk van, amióta csak létezik a hegedű.

A vibrátó történetéről

Mielőtt Tully Potter írását közre adnánk, szeretnénk 
megemlékezni Paul Roland (Reisman Pál) magyar 
szárma zású hegedűművészről, akinek „A vibrátó taní
tásáról” című tanulmánya a Parlando 1961/3. számában 
jelent meg, azt követően, hogy hazalátogatott Magyar
országra. 

Paul Roland (szül. Budapest, 1911. 11. 21. – megh. 
Urbana, Illinois, 1978. 11. 09.) Rados Dezsőnél tanult 
hegedülni és brácsázni a Fodor Zeneiskolában, majd ta
nulmányait Waldbauer Imrénél folytatta a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán. 1938ban a „Pro Ideale” 
kvartettel az Egyesült Államokba emigrált, ahol 1940–
1945 között a Simpson College (Iowa), és 1944–45 kö
zött a University of Iowa at Urbana hegedű professzora 
volt. Számos hegedűpedagógiai munkája ismert. Mivel 
„A vibrátó tanításáról” című írása az interneten megta
lálható, annak csak bevezető részét ismertetjük.

A vonóstechnika különféle tényezői közül a vibrátó ta-
nítása aránylag új keletű. Nem is olyan régen azt hittük, 
hogy a vibrátó csak „érzésből jön”, és abba beavatkozni 
nem szabad. A század elején működő mester-tanárok, 
Joachim, Auer, Hubay, Capet a vibrátót inkább megen-
gedték, mint kultiválták, s annak túlzott használatától 
óva intettek.

Talán leginkább Kreisler volt az, aki fiatalkori csodás 
hegedűhangjával, a század első negyedében új ideált te-
remtett. Hallgassuk csak meg újra korai ráadás darab-
jait, a régi félkilós lemezekről! Meleg, szárnyaló hangja, 
állandó, nemcsak egyes hangokat kiemelő vibrátója új 
divatot hozott létre. Ma már komikusan hangzik, hogy a 
bécsi filharmonikusok Kreislert nem vették fel „túlzott” 
vibrátó használata miatt. Az is érdekes, hogy Heifetz, 
Milstein és a többi Auer-növendék is követte – mesterük 
tiltakozása ellenére – az állandó vibrálás divatját. 

Ma már a vibrátó a hegedűtechnika fontos tényezője, 
csakúgy, mint a fekvésváltás, detaché, spiccato és a többi 
technikai elem; elhanyagolni nem szabad, de azt sem 
engedhetjük meg, hogy dudva gyanánt nőjön. 

A tradicionális vibrátó tanítása utánzáson alapul. 
Ezt az egyszerű módszert nem szabad lebecsülni, hiszen 
anyanyelvét is utánzással tanulja a gyermek, természe-
tesen és jobban, mint a legjobb nyelvmester tanítványa! 
Eszembe jutnak élvezetes, növendék-kori kvar tetto zá-

saink Erika Morinivel, a felejthetetlen Weiner Leó taná-
runk vezetésével. Erika gyorsan lüktető vibrátója újdon-
ság volt fülemnek: hatása alatt perceken belül jobban 
kezdtem vibrálni. (Erika Morini kora egyik legkiválóbb 
hegedűművésze volt. Bécsben született 1905ben. Már 
nyolc éves korától Ševčiknél tanult a bécsi konzervató
riumban.) 

A tanár feladata tehát: jó példával elöl járni, ily mó-
don megfelelő hangideált idézni fel a növendékben, egy-
ben felkelteni a szép hang iránti vágyat. Az ösztönös te-
hetségnek ez rendszerint elég is, a tanulók nagy része 
azonban több segítséget kíván…

 
TULLY POTTER: Vita a tónusról 

„Vannak előadók, akik következetesen remegtetnek min-
den hangot, mintha reszketnének” – írta Leopold Mo zart 
1756-ban, és Geminiani tanítványa, Robert Bremner 
(1777-ben) szerint a vibrátó állandó használata olyan, 
mint „a paralitikus ember hangja”. Ez a hatás még ma is 
indulatos viták tárgya. Ami a vibrátó történetét illeti, 
nem fogok a legkorábbi időszakban vájkálni – ezt több 
közelmúltban megjelent cikkben tárgyalta a The Strad, 
és némelyikük az interneten is megtalálható. Én inkább 
a hanglemezek megbízható bizonyítékaira támaszko-
dom, amelyek egészen az 1890-es évekig visznek vissza 
bennünket. Tagadhatatlan, hogy Fritz Kreisler, aki gya-
korlatilag már alkalmazta a folyamatos vibrátót, nagy 
szenzációt keltett a múlt század végén. De ha meghall-
gatjuk a korai lemezeket és hengereket, amelyeken a 19. 
századi vonósok játéka hallható, világossá válik, hogy a 
vibrátó bizonyos fajtája mindegyiknél jelen volt, még ha 
keveredett is a senza vibrátó különféle fokozataival. 

Roger Norrington karmester szeretett arra hivatkozni, 
hogy Mahler sohasem hallott játszani olyan zenekart, 
amelyiknek a tagjai vibráltak. Mégis, Mahler minden 
este hallhatott vibrátót a bécsi Udvari Opera muzsiku-
saitól, beleértve Arnold Rosét, a koncertmestert. Mahler 
kétszer vezényelte a Gürzenich Zenekart Kölnben, mely 
zenekar jelentős erősítést kapott Bram Eldering növen-
dékeitől, akik a városi konzervatóriumban tanultak, és 
tudjuk, hogy Eldering tanított vibrátót. (Bram Eldering 
holland hegedűművész 1882ben lett Hubay növendéke 
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Brüsszelben, és 1886–1888 között szintén Hubaynál ta
nult Budapesten. Ebben az időszakban a HubayPopper 
vonósnégyes brácsása volt, majd a Berlini Filharmo
nikusok koncertmestere lett.) 

Ha pedig senki sem alkalmazta a vibrátót, akkor miért 
fogalmazott így Joachim József tanítványának, Vecsey 
Ferencnek, 1904. november 20-án kelt levelében: „Sza-
badulj meg a túlzásba vitt vibrátótól, és a kantiléna-
játékban az ujjak lassú rezegtetésétől; ez az ujjak gyen-
geségéből adódik, és engem egy öregasszony halotti 
énekére emlékeztet.” (Megjegyzés: Vecsey Ferenc Hubay 
Jenő tanítványa volt. Szenzációs berlini bemutatkozása 
előtt ugyan meghallgatta néhányszor Joachim is, ezért 
– a német sajtónak köszönhetően – Joachimnövendék
ként vált ismertté Németországban.) 

1873-ban volt a meiningeni udvari zenekarban egy 
kivé teles muzsikus, Richard Mühlfeld, aki hegedűn és 
klarinéton játszott, majd végül a fúvós hangszert válasz-
totta. Az 1870-es évek közepétől Németország legünne-
peltebb klarinétosa lett, és négy mű megírására inspirálta 
Brahmsot. Megpróbált ugyanúgy játszani a klarinéton, 
mint a hegedűn, és a kortársaktól tudjuk, hogy kifejezet-
ten vibrátós volt a hangja (a modern klarinétosok téve-
sen ragaszkodnak hozzá, hogy Brahmsot vibrátó nélkül 
kell játszani, de ez már egy másik történet). (Megjegy
zés: Ha már a fúvós vibrátó is szóba került, itt említjük 
meg, hogy a fuvolisták vibráláskor az egyenletes levegő
adagolást hullámoztatják, és így érik el a hangban a kí
vánt lebegést.) 

Bár a késői 19. század hegedűs óriásai már pályafutá-
suk vége felé jártak, amikor játékukat lemezre rögzítet-
ték, ráadásul vibrátójuk a hangképzés, az artikuláció és 
a legato-játék szempontjából már kissé hanyatlóban 
volt, mégis igen nagy élvezettel hallgattam Joachim, 
Rosé, Pablo de Sarasate, Auer Lipót, František Ondříček, 
Stanislaw Barcevicz, Eugène Ysaӱe, Marie Soldat-

Roeget, Karol Gregorowicz, Maud Powell, František 
Drdla és más veteránok játékát. Joachim figyelmeztetése 
a túlzott vibrátóval kapcsolatban nem jelentette azt, 
hogy ő maga tartózkodott volna tőle. Értékes 1903-as 
felvételei – amelyek között öt olyan mű szerepel, amelyek 
életművét mutatják be több szempontból – egészen nyil-
vánvaló, hogy a kitartott hangokat vibrálja, bár a rövid 
hangok, sőt még némelyik hosszú hang is eléggé szárazon 
szólal meg. Ennek a hol vibrátós, hol senza vibrátós já-
tékmódnak a megléte teljesen nyilvánvaló sok régi hang-
lemezen. Így van ez egészen az 1930-as évekig, és olyan 
együttesek vitték át azt korunkra, mint a Quartetto 
Italiano, és a még mindig aktív Borodin Kvartett. Az 
orosz együttes vibrátó nélkül játszik, és ezzel a mester-
kélt játékmóddal néha igen felbosszantják az embert. A 
francia hegedűiskolán nevelkedett Pablo de Sarasate, a 
legelegánsabb hegedűs 1904-es felvételei olyan magabiz-
tosan demonstrálják ezt a kettős megközelítést, hogy az 
ember szinte alig veszi észre, mikor játszik vibrátó nél-
kül. A magyar Auer éppen olyan vehemensen ellenezte a 
túlzásba vitt vibrátót, mint honfitársa, Joachim, mégis a 
szép vibrátó volt egymástól eltérően hegedülő növendé-
keinek közös jellegzetessége. Auer 1920-as években fel-
vett két lemezén – ahogy azt az ember várja tőle – üdítő-
en könnyed érintéssel vibrálja a kitartott hangokat. Ha 
előadásában meghallgatjuk Csajkovszkij Melódiáját 
(Op. 42, Nr. 3.), ráébredhetünk, miért írta a zeneszerző 
olyan megnyerő kedvességgel a művet Auer dallamos he-
gedűjátéka számára. 

A cseh Ondříčektől, aki főleg a francia hegedűiskolán 
nevelkedett, már kifejezett vibrátót – szinte már tremo-
lót – hallunk 1912 körül megjelent Raff Cavatina-fel-
vételén (Op. 85, Nr. 3.). Nem kétséges, hogy az idő múlá-
sával a vibrátó oldódott egy kicsit. A francia-belga 
hegedűjáték alaptípusát Ysaӱe képviselte, akitől ezüstös 
ujj-vibrátót kaptunk, amely az E-húrra is kiterjedt – 

Auer Lipót Kreisler Hubay Jenő
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ahol sok riválisa már nem merte alkalmazni. Ennek is 
része volt abban, hogy lemezei olyan nagyszerűek lettek. 

Érdekes, hogy Ysaӱe kvartettjének brácsása, Léon van 
Hout szintén ezeket a jellegzetességeket mutatja be a 
brácsán – bár a „remegő” vibrátó nyilván kicsit lassúbb 
Schumann „Abendlied”-jében (Op. 85, Nr. 12.), amit 
1905-ben vettek fel. Gervasio „Feuilles de printemps”című 
darabjában felmegy az A-húron, és finoman vibrál. A 
lengyel Barcewicz – egy másik hegedűs, akit Csajkovszkij 
csodált (és akit zeneszerzésre tanított) – a cseh Ferdi-
nand Laubnál és Jan Hřímalý-nél tanult. Könnyed, de 
szemmel látható vibrátója volt, a kifejezésteljes hatáso-
kat ezzel emelte ki, például Csajkovszkij hegedűverse-
nyének Canzonettájában (amit 1905-ben vettek fel). 
Rosé, aki Romániából jött, de Bécsben tanult, a szóló 
darabokban egészen finom vibrátót alkalmazott, és en-
nek volt köszönhető elbűvölő játéka. Mint kvartett-játé-
kos, arra bíztatta kollégáit, hogy játsszanak vibrátó nél-
kül – talán jobban is a kelleténél. A cseh Drdla – aki 
miután jól indult Prágában, szintén Bécsben tanult –, 
1902-ben elbűvölően tolmácsolta saját kompozícióit 
könnyed, diszkrét vibrátójával. De 1923-ra, amikor újra 
felvette Nr. 1-es Serenade című művét, és megírta híres 
Souvenir-jének egyetlen verzióját, vibrátója szélesebbé 
vált. 

Az osztrák hegedűs, Soldat-Roeger – Augustus Pott 
gyermeke és Louis Spohr unokája – később Joachim nö-
vendéke lett. Spohr 1920 körül felvett, 9. hegedűversenyé-
nek Adagio-ját halkan, senza vibrato kezdi, majd kife-
jezésre juttatja könnyed vibrátóját, amit időnként 
abbahagy. Vibrátójának intenzitását a hangerőnek 
meg felelően változtatja, de némelyik hangot nem vibrál-
ja, ami arra emlékeztet bennünket, hogy maga Spohr a 
vibrátót különleges hatásnak tekintette. 1833-ban a 
vibrátónak négy fokozatát határozta meg: gyors és inten-
zív, lassúbb és kevésbé intenzív, valamint amely erőssé-
gében növekszik, illetve intenzitásában csökken. A mo-
dernebb szaktekintélyek viszont rendszerint három 
dologra irányították figyelmüket: az ujjra, a csuklóra és 
a karra. Az orosz iskolán nevelkedett Gregorowicznak 
nagyon kicsi volt a vibrátója, ennek ellenére még a lassú 
darabok eljátszására is alkalmas volt, miként 
Wieniawski Souvenir de Moscou-ja esetében (ez a felvé-
tel 1909-ben készült). A hatás egyáltalán nem visszatet-
sző, előadása pedig egészében véve nagyszerű. 

Csak három évvel volt fiatalabb Soldat-Roeger-nél az 

amerikai Powell, aki úgy tűnt, egészen más világból ér-
kezett, és ez így is volt. 1904–1917 között készült felvéte-
leit – ezek mind rövid darabok, kivéve egy 1916-os, lerö-
vidített Bériot 7. hegedűversenyt és egy Bach-szonáta két 
tételét – , ma is örömmel lehet meghallgatásra ajánlani. 
Vibrátója szép és jól kontrollált, ami kétségtelenül pári-
zsi éveiből eredeztethető, hangja általában véve nagy-
szerű, stílusa életerőtől duzzadó és természetes, techni-
kája pedig ezzel egyenrangú. 

Az ilyen példaképek létezése ellenére igazi különbséget 
akkor figyelhetünk meg, amikor 1904-ben Kreisler meg-
jelenik a hanglemezek világában. Csajkovszkij „Chant 
sans paroles” (Op. 2, Nr. 3.) című művében tisztán hall-
ható a folyamatos vibrátó, amely valósággal ráhajlik a 
következő hangra. 

Mindaz, amit Kreislerrel szoktunk összekapcsolni, 
benne van, még ha embrionális állapotban is. Amikor 
1910-ben ismét felvette a Csajkovszkijt, megnövekedett 
magabiztossága már egészen nyilvánvaló. Amikor pedig 
megismételte a „Chant”-t 1916-ban és 1924-ben, pályá-
jának csúcsán állt, és vibrátója betöltötte azt a szerepet, 
ami kivételes színérzéke megkívánt. Ysaӱe csodálója, a 
Párizsban tanuló Kreisler átvette idősebb kollégájának 
vibrátóját, beállva a Wieniawski után következő hege-
dűsök sorába; ahogy Ysaӱe tette intenzívebbé Wieniawski 
vibrátóját, ugyanígy tette intenzívebbé Ysaӱe vibrátóját 
Kreisler. Közben azonban szem előtt tartotta a belgák 
Joachiméhoz hasonló parancsát: „Van ezerféle a-hang, 
de csak egy van, ami tökéletesen tiszta. Nyisd ki a füled, 
és keresd azt. És azután émelygést keltő vibrátóval ne 
változtass rajta, mert az olyan a hegedűsöknél, mint 
amikor az énekesek reszketnek.” A Kreisler-féle vibrátó, 
amit jól kipárnázott ujjaival táplált, mindig ideálisan 
beállítottnak tűnik, és alkalmazkodik a megszólaló 
hanghoz. A brácsás Hartmut Lindemann szerint egye-
dülálló jellege sokkal inkább a vállból vagy a karból, és 
kevésbé a csuklóból, vagy az ujjakból eredeztethető. 

Kreisler művészete sokakra volt befolyással, de talán a 
legközvetlenebbül az angol brácsásra, Lionel Tertisre 
hatott. 1902-ben (vagy talán 1904-ben) – amikor a Ro-
yal Academy of Music professzora volt Londonban –, 
Tertis hallotta Kreislert, ami valóságos kinyilatkoztatás 
volt számára. Kreisler vibrátóját alkalmazta brácsára, 
állandóan életben tartva bal kezének ujjait, páratlanul 
meleg hangot produkálva, amint 1919 és 1933 között ké-
szült lemezein hallhatjuk. Lindemann véleménye szerint 
Tertis vibrátója inkább a csuklóból, és kevésbé a karból 
jött. 

A következő kinyilatkoztatás az ukrán csodagyerek, 
Mischa Elman felbukkanása volt, aki 1903-ban kész he-
gedűsként került Auer osztályába, miután előzőleg hat 
évig tanult Alexander Fidelmannál Odesszában, és 
1904-ben robbant be a zenei világba. (Megjegyzés: 
Elman később szívesen hangoztatta, hogy „ő tette híres
sé Auert, nem pedig Auer őt”. Arról azonban nem be
szélt, hogy ha kész hegedűsként került ki Odesszából, 

Pablo de Sarasate
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akkor miért hozott annakidején annyi áldozatot hege
dűs édesapja, hogy Auerhez kerüljön, Szentpétervárra?) 

Őt az a hegedűhang inspirálta, ahogy a nagyapja ját-
szott, aki klezmer muzsikus volt. Meglepően hangzik, de 
másodkézből került ennek hatása alá, amint 1905-ben, 
Londonban elmondta. „Mindkét nagyapám hegedűs 
volt. Apám édesapja olyasvalaki volt, akit Oroszország-
ban házi muzsikusnak neveztek. Egy nemesember hege-
dűse volt, és mindig annak családjával járt ide-oda. Még 
pólyás voltam, amikor meghalt, de egy öreg cigány, aki 
jól ismerte, meg szokta mutatni, hogyan játszott.” Az a 
vibrátó, amit 1906-os felvételein hallunk, szélesebb és 
dúsabb mint Kreisleré (például a névjegyévé vált Souve-
nir de Moscou első verziójában), de ízlés szempontjából 
nem olyan tökéletes. Ignaz Brüll Scéne espagnole-jában 
portamentója igen szembetűnő, csakúgy, mint Csaj-
kovszkij Mélodie című művében, viszont Chopin Esz-dúr 
Nocturne-je nagyszerű, még ha meglehetősen vaskosan 
is szól a G-húros rész. Ezek közül a lemezek közül a leg-
jobb Riccardo Drigo Sérénade-ja, ahol minden a helyére 
kerül. 1910-re – amikor elkezdődött egy évtizeden át tar-
tó, híres együttműködése a Victor-lemezkiadóval – 
vibrátójának dinamikája és változatossága kifinomult-
tá, rubátója és portamentója pedig sokkal színesebbé 
vált. 

Némelyik hegedűsnek nem igazán sikerült megállapo-
dásra jutnia a vibrátóval. Bronislaw Huberman 1899-
ben széles, zsíros vibrátóval vette fel Chopin Esz-dúr 
Nocturne-jét, és amikor 1921-ben és 1935-ben újra fel-
vette, éppen olyan rossz volt. Ez az unalmas vibrátó az 
egyik oka, hogy a játékában meglévő hév és lendület elle-
nére sem igazán tudtam a hatása alá kerülni. Vecsey, 
aki eredetileg Hubay pártfogoltja volt, hasonló vibrátóval 
kezdte, de figyelembe véve Joachim utasítását, utána ke-
ményen dolgozott, és rövid élete során igen sokat javított 
rajta. 

(Mint említettük, hogy Vecsey nem „pártfogoltja”, ha
nem növendéke volt Hubaynak. Amikor befejezte tanul
mányait a Zeneakadémián, nyaranta még évekig kapott 
rendszeresen hegedűórákat Hubaytól Szalatnán, pedig 
előzőleg bejárta Európát, Oroszországot és az Egyesült 
Államokat. Vecsey felbukkanása idején Joachim – aki 
1903ban felkarolta a kisfiút Berlinben – megfellebbez
hetetlen tekintélynek számított, ezért a német szakiro
dalom mindig őt tolta előtérbe, Hubay rovására. A 11 
éves Vecsey által 1904. július 15én, Londonban felvett 
Hubay Carmenfantázia lemezén – a nagyszerű felvétel 
a YouTubeon hallható – is együtt látható a kis Vecsey 
Joachimmal! Ennek később az lett szomorú következ
ménye, hogy amikor 1929ben egy német újságíró, egy 
Vecseyvel készült interjúban Joachim növendékeként 
állította be Vecseyt, a mozgásba lendülő intrika hatásá
ra az idős Hubay összeveszett Vecseyvel.)

Ezt a fajta vibrátót lehet hallani a legtöbb Hubay-nö-
vendéknél (és különös módon, a tanulmányait Moszkvá-
ban végző, ukrán Alexander Mogilevsky-nél is). Hubay 
1928-29-ben készült felvételei is erről tanúskodnak, 
Vieuxtemps-hoz fűződő kapcsolata ellenére. Szigeti vi-
lágháború előtti, 1908-as felvételein szintén csekély 
vibrátó hallható, amely 1911-12-re nagyobb lett, majd 
1920-ra még szélesebbé vált. A Bécsben és Párizsban ta-
nuló magyar hegedűs, Flesch Károly vibrátója sokkal 
gyöngyözőbb volt, és ha a hatás megkívánta, azt még in-
tenzívebbé tudta tenni, amint 1929-es Händel „Prayer” 
felvételén (a Dettingeni Te Deum-ból), és Issay Dobrowen 
Héber melódiák című művében hallhatjuk. 

A csellisták mintha egy kicsit lemaradtak volna. 1898-
as felvételén az angol W. H. Squire gyakorlatilag nem is 
vibrál, de 1906-ra, amikor már hallania kellett Kreislert 
és Pablo Casalsot, játéka melegebbé vált, és 1911-re kifej-
lődött a jól ismert, nagyszerű Squire-féle vibrátó. A 
basszista Robert Radford 1907-es, Elijah-ból való „It is 
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enough” felvételén a szólócsellista Londonban – valószí-
nűleg valakinek a tanácsára – vibrál ugyan, de hangja 
eléggé siralmas. Amikor Radford 1916-ban ismét meg-
próbálkozott a jelenettel, már jobb csellista volt kéznél: 
ezen a felvételen a vibrátó ugyan még nem fejlődött ki 
teljesen, de a hang sokkal melegebb. Nincs felvételünk az 
orosz csellista, Anatoly Brandukov játékáról, viszont 
Karl Davidov lengyel növendékének, Wierzbilowicznak 
határozott, bár mérsékelt a vibrátója 1904-es felvétele-
in, kiváló hatásfokkal. Casals 1915-ig, 38 éves koráig 
nem készített felvételeket, viszont tíz éven keresztül állt 
szoros kapcsolatban egy olyan nagyszerű francia muzsi-
kussal, mint Jacques Thibaud, akinek 1904-1905-ös fel-
vételein már elegáns vibrátó hallható. Annyi bizonyos, 
hogy 1915-re Casalsnak már szép és változatos vibrátója 
volt, és képes volt úgy megszólaltatni a hangot senza 
vibrato, hogy az nem volt hervadt, vagy üres. 

Összefoglalva: ennek az évtizednek a táján – de még 
az I. Világháború előtt – ha egy Mars-lakó érkezett vol-
na a földre, a koncerttermekben igen változatos vib-
rátókkal találkozhatott volna, beleértve Henri Marteau 
vagy Paul Viardot minimális vibrátóról tanúskodó meg-
közelítését, Jan Kubelik igen könnyed vibrátóját, amit 
csak a hosszan kitartott hangoknál alkalmazott, továb-
bá Jules Boucherit vagy Kathleen Parlow finomságát, 
Marie Hall eléggé mérsékelt vibrátóját, egészen Isolde 
Menges valamivel sűrűbb vibrátó-elképzeléséig, és így 
tovább. 

Visszatérve a húszas évekhez, hallhatta volna a rend-
kívül színdús hang megszólaltatására képes Jascha 
Heifetzet, aki aprólékos figyelmet tanúsított a vibrátó 
iránt, amely mesteri játékának egyik fontos összetevője 
volt. Amint egyszer Adolf Busch mondta, vibrátó nélkül 
ugyanolyan átéléssel muzsikálhatsz, mint más esetben, 
miközben a hallgató nem lesz tudatában, hogy csak igen 
ízléses, finom ujj-vibrátót hall, ami aztán igen intenzív 
kéz- és csukló vibrátóba megy át a legtöbb romantikus 
zenében, néhány menetben pedig teljesen eltűnik –, mint 
ahogy a Rosé kvartett és a Busch kvartett is tudott senza 
vibrato játszani, kevésbé önkényesen értelmezve azt. 
Erica Morini, akire kislány korában nagy mértékben ha-
tott Busch játéka, néha ugyanolyan hátborzongatóan 

titokzatosan játszott, mint ő. A Capet-kvartett végső fel-
sorakozásától számítva, Marsról érkezett látogatónk ré-
szese lehetett volna a századvég mértéktartóan csillogó, 
isteni francia vibrátójának – Lucien Capet még vonós 
kezével is tudott bizonyos vibráló hatást kelteni, legen-
dás jobb kezét a vibrátó szolgálatába állítva. A Léner 
vonósnégyestől széles, meleg Hubay-vibrátót hallhatott 
volna, különösen a kvartett vezetőjétől, Léner Jenőtől. 

May Harrisontól – aki Auer növendéke volt – Marsról 
érkezett látogatónk bájos hegedűhangot hallott volna, 
igen finoman kontrollált vibrátója következtében. Auer 
még inkább a figyelem középpontjába került tanítvá-
nyának, Cecilia Hansennek pedig szinte ideálisan ki-
egyenlített volt a játéka. A főként autodidakta Albert 
Sammons-nak sokkal erőteljesebb, szélesebb volt a 
vibrátója. Földön kívüli látogatónk bizonyára elrepült 
volna, hogy meghallgassa Bach kettősversenyét a kor-
szak neves duója, az Arányi-nővérek – Arányi Jelly és 
Arányi Adila (Mrs. Fachiri) – előadásában, akik a Hu-
bay-iskola jegyeit viselték magukon, bár kettőjük közül 
inkább Adila, mint Jelly. Némi iróniával hadd tegyük 
hozzá, hogy Adila tanult nagybátyjánál, Joachim József-
nél is. Bár Jelly még túl fiatal volt ahhoz, hogy ő is tanul-
jon nála, Joachim figyelmeztetését mélyen a szívébe zár-
ta: „Soha ne vidd túlzásba a vibrátót! Az cirkuszi 
zenélés.” Az Arányi-nővérek által 1924 körül felvett 
Larghetto-tétel – Spohr D-dúr duójából (Op. 67, Nr. 2.) 
– a legelragadóbb duo-felvétel, amely valaha is készült, 
és amelyben több a vibrátó, mint Soldat-Roeger-nél, de 
soha nem viszik túlzásba. (Megj.: Marie Sodat-Roeger 
osztrák hegedűművésznő 1863-ban született Graz-ban).

Ha a Marsról érkezett jövevény 1937. február 5-én, 
Londonban belesett volna az Abbey Road 3. szám alatt 
működő Stúdióba, kiválóan összehangolt hegedű- , brá-
csa- és cselló-vibrátót hallhatott volna a Budapest vo-
nósnégyestől – amely később kizárólag oroszokból állt –, 
Grieg g-moll (Nr. 1.) kvartettjének kimagasló előadása 
alkalmával. És ha 1941. szeptember 8-án és 9-én elláto-
gatott volna Hollywoodba, a Victor Stúdióba, hallhatta 
volna az Auer-növendék Heifetz, az Ysaӱe-tanítvány 
William Primrose, és a Klengel-növendék Emanuel 
Feuermann mintaszerű vibrátóját a Mozart- és a Doh-
nányi-vonóstrióban, amelyek a legendás vonós-felvéte-
lek közé tartoznak. Milyen kár, hogy olyan rövidek! 

Manapság, amikor gyakran élnek vissza a vibrátóval, 
és azt némelyik előadó arra használja, hogy hegedű-
hangjával „teletömje” a hatalmas előadótermet, míg 
mások a hang közepébe vibrálnak bele fülsértő módon, a 
„korhű” muzsikusok pedig a régi zenét mind több és több 
bizarr, feltételezésen alapuló tortúrának vetik alá, talán 
üdvös lenne visszalépni az időben, és meghallgatni a ré-
gebbi generációkat, akik azért küzdöttek, hogy a hegedü-
lés kulcsfontosságú kérdéseiben megállapodásra jussa-
nak egymással. 
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