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Flesch Károly: A hegedűjriték művészete, ]923

BERLTN (1896-1897)

A francia fővárosban töltött évek után
Flesch meglehetősen borús hangulatban ér-
kezIk baza Mosonba. A szülői ház btzÍos
menedéket jelent ugyan, de Párizs után a

mezővároska kisszerű élete' de főként a bi-
zonytalan jövő nyomasztólag hat rá.

Él"rc* azért nem volt annyira örömtelen,
mert a német-magyar vidéki terüLeteken min-
dig volt egy;felső réteg, bár kicsi, de intellek-
tuólisan eleven, amit mós dolgok is érdekel-
tek' nemcsak az, mi 'fő a fazékban a szom-
szédnól. Aftirdés a Dunában enyhítette a sík
vidék nyóri hőségét; az emberek minden este
késői? korzóztak a főwtcón, élénk, időnként
é r 7'e lme s b e s zé l g e t é s t .fo ly t atv a. N é hanapj ón
a mindennapi élet egyhangúSó4ót megtörÍe
egy turnéz'ó színházi tórsulat lótogtltása, és

még jól emlékszem a kellemetlen jelenetre,
amit afét'i főslereplő csinos húga rendezett
szüleim fuizóban. Képzeljék el, egészen odó-
ig mentem el, hogy előadós utón a tdrsulat-
tal yacsoráztam a vendéglóben, és teljes öt-
ven perccel kapuzórós utón érkeztem haza!
Fiatalkori sikereim révén megs7erzetÍ tekin-
télyem ellenére még jelentős mértékben szü-
leim felügyelete alatt áLltam. Apám - leg-
alóbbis ami a rófordított időt illeti _ ellen-
őrizte tanulósomat, anyóm pedig, ha nem is
sikerrel, igyekezett nagy gondot fordítani ró,
hogy ne legyek rendetlen. Még huszonöt éves
koromban sem mertem dohónyozni apám je-
lenlétében, míg anyóm a pedagógus job-
bó gy s ors ot kény s zerít ett e róm he g e dűtanítós

formójóban, aminek legkisebb húgom leÍt az
óldozata. A mélységes Szeretetet, amiÍ szíilők
és gyermekek egymós irónt éreztek, szemér-
mesen leple7tiik, kerülve annak minden kül-
sődleges megnyilvónulósót, olyan helyzetet
teremtve, amiben a kölcsönös megértésen

alapuló, bizalomtelies kapcsolat nem tudott
kifQlődni. A csalód egyetlen tagja, akihez
köz'el éreztem ma7am, legidősebb nővérem

férje, Stadler Jakab volt, aki eredetileg fes-
téSzetet tanult Münchenben, de apjónak vó-
ratlan halóla miatt, a körülmények hatósóra
ezt fel kellett adnia, hogy tovóbb vigye apja
gabonttkereskedését. Egyedül ő tudta meg-

érteni sajót tapas?'Íalclta alapjón, milyen
s z,e renc s étlen vóltozós ny omtts 4tó hatás ct alti
kerültem.

A fiatalember otthon ismét munkához iát,
napi öt órát foglalkozik különféle etűdökkel,
hogy technikaiJag fejlődjön. Hat hónapon
keresztül ,,gyilkolja" magát ezen a módon,
közben mindenféle metodikai spekulációba
bonyolódva, ami majd hatással lesz későbbi
tanári fej1ódésére.

Rójöttem, hogy egy Íis7.tótalan hang, egy
ügyetlen vonós vag| csúnya hang eredete
végső soron a nem megfelelő mozgósokban,
a molgaÍó izmok tökéletlen műkcjdésében
keresendő. Ezeknek a mechanikai gótlások-
nak minimumra csökkentése volt a fő cél,

amire gytlkorlósom irónyult, s ez elég sil,ár
program volt, figyelembe yéye, hogy korki-
tozott idő állt rendelkezésemre'

1896 októberében, némi, édesapjától ka-
poÍt pénzze7 Berlinbe utazik, ahol a

Potsdamer Strasse-n, a Hotel Frederich-ben
száll meg' Első útja Hermann Wolff kon-
certirodájríhoz vezet, hogy berlini fellépésé-
nek részleteit megbeszélj e.

Korábbi bécsi iskolatársa, Max Lewinger,
Grün Jakab taÍ7ítyánya is éppen ekkor jön
Berlinbe, szóIistaként szerencsét próbálni,
előzőIeg a bukaresti konzervatóriumban ta-

nít három évig. Berlini bemutatkozásuk
előtt Grün mindkettőjüket meghívja magá-
hoz egy vasárrrap délután, hogy az egybe-
gyűlt muzsikus kollégák előtt játsszanak.

Flesch 1905-ben

Az esélyek azonban nem voltak egyen-
lőek, mivel Lewingert, mint hííséges Grün-
növendéket mesSze nagyobb szimpótia övez-
te a mester részérőL, mint engem, a pórizsi
drulót. Nem csoda htit, hogy az' összehason-
lítós Lewinger számóra hozott kedvező ered-
ményt: megóLlapítást nyert' hogy a Soron
következ(í berlini versenyen Lewinger viszi
el a páLmót. De vetélkedésünk egyáltalón
nem jelenteÍte akadályót, hogy tovóbbra is
jó barótok maradjunk, és a berlini debíitóló-
somat megelőző napokban gyakran talól-
kozturtk. Koncertjére egy héttel az' enyém
utón került sor'

A Bechstein Hallban, egy borús, esős őszi
napon tartott próbán Flesch _ talán a javítá-

sok és újrabélelések miatt időjárásra érzé_

keny _ holland hegedűje felmondja a szolgá-
Iatot' Most fizet a gondatlanságér1' hogy
megszabadult a megbízható, széphangú
Storionitól.

NyugtalanuL töltött éjszaka utdn reggel
hatkor keltem és hidegvérű elszóntsóggal
végső szemreyételezésnek veteÍtem aló a
he L ;'\ ze t e t... Tudné k mós ik h e g e d íín j tít s zani ?
ValószínííLeg igen, de mór csak ]2 óra van a
koncert kezdetéig, és honnan sryrez'7ek meg-

felelő hangszert? Hirtelen ttimadt egy ötle-
tem: Lewinger Mi lenne, ha megkérném, es-

tére adja kölcsön hangszerét, egy régi' jó né-
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met he gedűt' Fél hétkor felébresztettem kollé-
gómat, aki még mélyen aludt. Azt hitte' meg-
őriiltem, amikor kértem, adja kölcsön hege-
dűjét' ami még soha nem volt a kezemben,
hogy még aznap este azon jótsszam, de mint
jó kolléga' gyorsan beleegyezett, és fél órával
később a hegedűvel tóyoztam, azzal a me7-
győződéssel, hogy kezemben a 7yőzelem. Me-
rész' tettemet igazolta a csodólatos siket ami
valójóban hórom dolognak volt köszönhető:
hatórozott eltökéltsé gemnek, hogy szénógom
a gordiuszi csomót, annak, hogy mertem vál-
lalni ptilyafutósom le gfontos abb koncertj ét
egy ismeretlen hangszerreL, és végül, alapos
technikai .felkészültségemnek az elmúlt hat
hónap sorón. Sikerem ezen aZ esÍén me7ütöt-
te a művéSzeti szenzóció mértékét. Joachim,
szemmel lóthatóan me glepődve, srymélyesen
gratulólt a művészszobóban. Hetmann Wol/f,
rendkíyiil barátsógosan, jövendőbeli ünne-
pelt sztórt Szimatolt bennem. A hegedííről ól-
talában azyolt a vélemény, hogy olasz hang-
szer; teljesen otthon éreztem magamat rajta,
mintha soha életemben nem.játszottam volna
mós hangs7eren... Közben egyre közeledett
mósodik koncertem időpontja, amiyel bemu-
tatkozásom sikerét kellett megerősítenem, és

szerencsétlen hegedűproblémóm egyre nö-
veks;ő aggodalommal töltött el. Elhatóroz-
tam, megkérem Joachimot, segíÍsem kölcsön-
venni Mendelssohn (meg.: a bankar) egyik
he g e dűj é t. J o ac him e gyfaj t a me gkö ze lít he t e t -

len bardtsággal fogadott, megjegyzés nélkül
hagyva, hogy ugyanabban a tartomónyban
yolt szerencsém születni, ahol ő született' Úgy
tűnt, nem szereti' ha emlékeztetik szátmazó-
sóra (édesapja szegény zsidó kereskedő volt).

Mondta, hogy valószínűleg nem tud közben-
jórni Mendelssohn-níLl, mivel hegedííit mtir
kölcsönadtók. Gondolkodott egy pillanatig,
majd megkért, vórjak az előszobóban, míg
befejezi a ÍanítósÍ. Ezt követően szólt, menjek
vele August Kessler hegedűkészítőhöz, akinek
üzlete a régi Hochschuléval szemben, a
Potsdamer-strassén volt. Miutón Joachim a
leghízelgőbb jelzőkkel bemutatott neki, és
kérte, segítsen ki egy hegedűvel mdsodik kon-
Certemre' Kessler habozós nélkül rendelkezé-
semre bocsótott néhóny hétre egy megfelelő
hangszert. A híresztelések alapjón Joachim
nem mindig volt segítőkész mós hegedűsök
irónt; én biztosan nem tudnóm ezt sttjítt tct-
pas 7talatoru alapj ón me gerősíteni.

A második fellépés már nem olyan sike-
res, mint az e7ső, de ez egyáItalán nem za-
varja Wolffot abban, hogy öt zenekari kon-
Certet szeÍyezzen neki Halléban, Budapes-
ten, Lipcsében, Prágában és Strassbourgban.

Fleschnek meglehetősen lesújtó a véle-
ménye a Hochschulén akkor tanuló hege-
dűsökrő1.

A nagy ember (Joachím) órnyékában bé-

na hegedűsök rendkíyüLi gyííjteménye jött
össze, Sokukat mdr koróbban, egy életre
tönkretették Wirth csuklógyttkorlatainak
gyötrelmei... A Hochschule növendékeinek
nagy rés7'e vidóm fiatal volt; jópffik voltak
és jól mególltók a helyüket a biliórdasztal-
nál, a Hochschuléval szembeni Café
Austrióban. Csak amikor minÍ Íanór,
Joachim halóla utón letelepedtem Berlin-
ben, akkor ébredtem rémülettel tudatóra,
mennyi hegedíís romot hagyott hótra ez a
nem megfelelőnek bizottyult korszak, és

hogy közülük még a kimagasló tehetségek-
nek sem sikerült bizonyos ótlagos szint fölé
emelkedni. Tény, hogy ennek aZ időszaknak
ártalmas hatástt még ma is érezhető; még
mindig rendkíviil kevés az igazdn jó kalibe-
r(í, fiatal német hegedűs.

In jegyezzik meg: Flescht legjobban az

bosszantot|a, hogy a Hochschulén nem he-

lyeztek súlyt a tisztrín csengő, szép hegedú-

hangra; ezek aZ emberek magától éÍÍetődő

módon vakargatták, kaparászták, apították
hangszerüket, mintha a Zenei előadásbeli szán-

dék önmagában elegendő lenne a hegedűs szá-

mára, lemondva a tiszta hangképzésről.
Joachim, a nagy muzsikus mellett

Nikisch Artúr karmester (szüI. 1855'
Lébényszentmiklós, megh' 1922, Ltpcse)
az, aI<r a legnagyobb hatással van Fleschre.

Nikisch csak hét mérföldre sZületett
Mosontól. Apja egy cukorgyórban volt be-

osztott hivatalnok. Nikisch mindig bizonyos
baróti érzelmeket tóplólt iríLntam, közelí föI-
dije irónt, húsz éven keresztüI meglepő.fele-
dékenységgel ismételve uqyanazt az anekdo-
tót, amikor egytitt muzsikóltunk.

"Mosonbólvaló?" _ kezdte széles' sváb-
ma7yar dialektusóban, ,'ez eqy jó Íréfárc]

emlékeztet engem. Fiatal koromban gyakran
trióztam >Pepi< Hellmesbergerrel és Karl
Lttsner csellistóval, én voltam a longorista.
Vidéken is sokat koncerteztünk. Vok
Mosonban egy Bókay nevű' tigyvéd, aki egy-
szer szerződtetett benniinket trió-hangver-
senyre a Rössl fogadóban. (Flesch fiának
megjegyzése: Bókaynak feltűnt, hogy a há-

zában szolgáló fiatal lánynak rendkívüli
énekes tehetsége van. Klafsky Katalinnak
hívták, l855-ben született Mosonszent-
jánoson, s világhírű Wagner-énekes lett be-
1ő1e. Már 20_2I évesen énekelt kisebb sze-
repeket Salzburgban és Lipcsében, később
ünnepelt drámai szoprán, Amerikában is
többszÖr fellépett. Flesch Károly még emlé-
kezetÍ tá, hogy Bókayéknál ivóvizet kellett
felhordania, nagy vcidrökben az első emelet-
re.) Nos, déIutón kikocsiztunk; még volt a
koncertig két óra, leültiink beszélgetni, és

enni yalamit. Hirtelen szörnyű zenebona

hallatszott a Íőutca felöl. Pepi az ablakhoz
rohant és felkióltott: >Gyertek fiúk' nézzé-

tek, itt jön a közönség.< Lasner és én az ab-

lakhozfutottunk és mintegy szóz marhát lót'
tunk jönni az' úton rémítő zajjal. Nos, képzel-

heti, mennyire nevettünk! "

Jómagam kényszeredetten mosolyo gtam,

valafuinyszor elmesélte a történetet, némileg
s é rtv e lokólp atrióta bü s Zke S é g emb en.

Nikisch Hans von Bülow-t követte a fil-
harmonikus koncertek karmestereként' ti-

zenkét hónappal berlini bemutatkozós omat

me gelőzően. Szinte kinyilatkoztatósszerűen
hatott róm. Még Lamoureux alatti működé'
sem idejéből hozzó yoltam szokva a képze-

let nélküli pólcalengetőhöz, aki mint valami
pontos iránytíí, 4/4-et üt a négy főirónyba.
Most első alkctlommal láttam muzsikust, aki
impresszionista stílusban, nem csupón tt

metrikus szerkezetet jelezte mozdulataival,
de mindenekfelett a dinamikai és agogikai

finomstigokat is, közvetíne azÍ d megható-

rozhatatlan, titokzL1Íos érzést, ami a kottafe-
jek mögött van; ütésmódja egyéni és erede'
ti volt. Nikisch-sel új korszak kezdődött a

vezénylés műyészetében. Nem tudnóm meg'
ítélni, azt folytatta-e Omit Bülow elkezdett,

hiszen soha nem lóttam Bülow-t vezényelni.

Mindene s etre Nikisch v e zénylé si technikój a
példa nélktili és teLjesen egyéni volt, egyól-
talón nem előre kigondolt, hanem ótélt és

átérzett vezénylés _ egyéniségének ösztönös

ki.fe.jeződése. Az első karmester volt, aki
előre vezényelt, vagyis a hang értékét amó-
sodperc töredékével kordbban jelezte, mely

vezénylési stílust később ónették, és amit
később Furtwcingler némileg eltúlzott. Ma-
gyarorszíLg igen kevert nemzetiségíí térsé-

gében született, és ötvözte a német muzika-
litást a m(Igy(]ros Íűzzel és a szlóv mor-

bidezza-val (gyengédséggel). Ebből a ritka
keverékből jött ki a teljes egész, azt a be-

nyomást kelne a hallgatóban, hogy a maga

nemében yalami egéslen különös dologgal
áll szemben, főleg, ha a szóban forgó míí
ö s s zhangban v olt e gy énis é g év el. Inte llektw'

ólis vonatkozósban azt lehetne mondani,

hogy kissé primitív volt. Alig, vagy színte

semmit nem olvasott, kedvelte a ktirtyót, ct

hölgyeket és a tórsaságot - a legtökélete-

sebb zenészzseni típusót testesítve me7 az
egykori osztrók-Magyar Monarchióból. A
kfogóstalan előadósok és cLjó tórsaság job-
ban kielégítették, mint a külső megbecsülés,

és a rendszeres mííködési kórén kívüli, ha-

s zonnal j ór ó v e ndé g - karme s te rke dé s. Ko rá-
nak modern szerzői, és - Wagner mellett _

Csajkovszkij, Bruckner ólltak szívéhez leg-

közelebb. A ,,Pathétique'' különösen közel
óllt hozzó, és bíLr gyakran vezényelte a mű-

vet, ct finale rész sötét Weltschmerz-e
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(megj.: világfájdalma) kónnyekig me ghatot-
ta. Megjelenése is teljesen összhangban állt
művészi személyisé gével. Jókötésű, közép-
magas alakjót hegyes szakóllal keretbe fog-
lalt, ho s s zúktis arc koronózta, arckifej ezé s e

szemének különös, fóradtan melankolikus
nézésében öss7pontosult. Egyénisége,
aho gy minden nagyhatósú előadóművé sznél
lenni szokott, jelentős mértékben tartalma-
zott nőies jegyeket' s ezt egyébkéttt igenfér-
fias;fellépése formólta vonzó egésszé. Ha új
míívet tanult' talón vódolható yolt azzal,
hogy túlsógosan ösztönére és istenadta te-
hetsé gére hagyatkozott annak értelmezésé -

ben és előadósóban. Köztudomósú volt,
hogy gyakran alkalmazott ,,húzósokat'' az
új partitúróban, egés7en az első próbóig.
Tény, hogy különleges érzéke volt az ti?yes
improvizócióhoz. Akkoriban rendszeresen
jelen voltam a filharmonikus koncerteken,
és mint egykori zenekari mu7sikus, sohasem
úgy próbóltam figyelmemet előadósai in-
tenzitdsónak szentelni, hogy közben manuó-
li s kifej e zé s i e s zkö ze inek v ólto zat o s s ó g át i s
megfigyeljem.

Brahms I. szimfónitíjót akkor még vad,
é gzengésszeríí, hetero gén é s problematikus
műnek tartottók, Csajkovszkij,,Pathé-
tique" -jét a Szlóv karakter legmerészebb ki-

fejeződésének, míg SÍrauss szimfonikus köl-
teményeit vagy Mahler szimÍóniáit illetően
(amelyekből csak egyes tételeket mertek jót-
Szani) a közönség időnként úgy nyilvónítot-
ta ki eltérő véleményét, hogy a nézők ölre
mentek egymóssal. És eme felbolydulós kö-

zepén a jó Nikisch úg), Iebe?ett' mint yala-

mi békítő szellem, külsőre tipp-topp módon,
líttszólag kissé unottan, de belül telifiatalos
tíízzeI és ellenóIlhatatlan lelkesedéssel. A
zenekar köyette tíízön-yízen Lit, önként aló-
vetve magót személyisége hatósónak, mert
a zenekari muzsikusok úgy tekintettek ró,

mint köztilük yalóra, érezve, hogy valóban
hozztíjuk tartozik, hogy szíve mélyén egy-
szerű zenekari muzsikus maradt, aki a ke-

gyes, de igazsógos sorsnak köszönhetően
lett vezetőjük. Mint egykori hegedíís, a leg-
apróbb részletig tisztóban yolt a zenekari
jóték gyakorlati oldalóval, és kritikai észre-
vételei soha nem a zenekari muzsikusok ól-
tal megvetett esztétikai vagy metafizikus
m e gfo nt o l ó s o k ;fo rm tij tib an j ut o t t ak kifej e -

7ésre; minden egyes észrevétele elsősorban
és kizórólag a hiba gyakorlati megs7ünteté-
sére irányult; amint a hiba kiküszöbölődött,
a kívónt esztétikai eredmény önmagótóL
megvalósult. Mivel soha nem beszélt a leve-
gőbe, nem locsogott össze-vissza, mindig
megmondta, ami szükséges volt és soha
nem beszélt feleslegesen, próbói kellemesen
rövidekyoltak, s ettől még népszerűbbé vólt

a zenekrlrban: nincs olyan, ami kedvezőbb

'fogadtatásra taltilhatna a 7enekari mu7'si-

kusok körében, mint ez.

Nikischt 1897-ben ismertem meg, azon
ebédek egyikén, amelyekre rendszeresen sor
került Woffikntil körüIbelül 1930-ig' a Fil-
harmoniku s ok nyilv óno s főp r ó b áj dt köv e tő -

en. Hetmann Wolff kívónsógóra Goldmark
he g e d(ív e rs eny é ne k el s ő té t e lé t j ót s zottam. A
vendéglótó nyilvónvalóan Nikisch vélemé-
nyét akarta hallani, alkalmasnak tart-e rá,

hogy tt soronkövetkező évad egyik koncerr
jének szólistója legyek. De mivel nem sokkaL

később, hosszú éyekre hótat fordítottam a
német fővórosnak, ebből nem lett semmi.

Pontosan tíz évnek kellett eLtelnie, mire sor
keriilt debütólósomra a Berlini Filharmoni-
kusok koncertjén, Nikisch vezényletével. Et-
től szómína, 1924-ben (meg.: 1922-ben)
bekövetkezett halóldig legalább eqy tucat-
szor játszottam vele Berlinben és Lipcsében,
első ízben előadva többek között Dohnónyi
és Weingartner yersenyművét, Suk Fantdz'i-
ójót hegedííre és Zenekarra. Mint a hegedíí
alapos ismerője, rendkívül érzékeny, alkal-
mazkodó és.figyelmes kísérő volt, akinek kö-

ZelSé8e mindig jóleső és megnyuglcltó hatós-
sal volt a szólistára. Miként Ysaye a maga
területén, Nikisch yolt a romantikus kor z,e-

néjének utolsó, tökéleÍes tolmócsolója, ami-
kor még a míívészi képességek anyagi ki-
hasznólósa nem yólt elsődleges célló - tab-
bé-kevésbé bevallottan - a koncertszerve-

zésben, ahol a míívészi megelégedettség ér'
zése még kompenzálni tudta az anyagi vesz'-

teséget. Korai halóla fájdalmas űrt hagyott
aZ európai zenei életben. E sz'eretetreméltó
és kinagasló műyész emlékét megőrzik
mindazok, akik emberileg és muzsikusként
közel ólltak hozzó.

Mint már említettük, Flesch sikeres berli-
ni bemutatkozó hangversenyét kovetően
Wolff öt európai nagyvárosban szeÍyezett
számítra zenekari konceftet. A budapesti
hangverseny dirigense Richter János (1843'

Győr_19l6' Bayreuth).
Budapesten Richter Jónos vezényletével

jótszottam, aZ első és egyetlen alkalommal
életemben' Eredetileg kürtös volt, akire
Wagner a Mesterdalnokok partitúrójónak
kottamósolósót róbízta; a mester tanítványa
az intellektuális szempontból egyszerű, ki-
magasló zenei zsenik legnemesebb rétegé-
hez tartozott, amilyeneket az osztrák-Ma-
gyar Monarchia meglepően na7y szómban
produkólt. Ó is NyugarMagyarorszóg né-

meÍ zenei szegletében, Győrött született - a
régi, megbízható iskola Leghozzáértőbb kar-
mestere volt.

Flesch a budapesti fellépés alkalmával ta-

lálkozik Hubay Jenővel is, akire így emléke-

zik vissza: Hegedűs egyénisége anémet, bel-
ga és magyar elemek keyeréke llolt. Még fia-
talon feLhagyott a szólistai karrierreL, hogy

kizórólag a komponólósnak, a kvartettezés-

nek és tt tanítósnak szentelje életét. Csak
e 8 ),- s Ze r, ] 8 9 6 - b an ha Ll ott am j ót s zani, v o nó s'
né gye s sel. Netnes előadóművész, kimagasló
technikai és zenei kvalitósokkal rendelkező
hegedíís benyomásdt teÍte r(im. Ahogy Auer
Szentpétervtirott, ő is igen szerencsés volt,

hogy annyi rendkíviil kivóló tanínány óllt
rendelkezésére. Nyugodtan elmondhatjuk
még ma ls (megj': 1933-ban)' hogy a buda-

pesti, a slentpétervóri' vagl a noszkvai kon-

zervatóriumokban _ eltérően más intézmé-

nyektől - egyáltalón nincs tehetsé7telen nö-

vendék, míg a kifejezetten tehetséges taníná-
nyok szóma összehasonlíthaÍatlanul maga-

sabb, mint mtisutt. Egy igen kiváIó, Studer

nelű (meg. Studer oszkár, 181'7_1940,

Svájcban koncertmester, majd 1909-tő1 Bu-
dapesten, I920-Íól Hubay mellett, a Zene-

akadémián tanít, többek között olyan tanít-

ványokat, mint Piírtos István, Székely ZoI-

tán, Zathureczky Ede, Garay György, stb')

előkészítő tcLntir mííködött Htlbay alatt hosz-

szú éveken át, aki (iltalóban technikailag tel-

jesen éretten adta tít neki a nöyendékeket;

emiatt az elmúlt húsz év sorón kikeriilt úgy-

ne1)ezett Hubay növendékek esetében csak-

nem lehetetlen eldönteni, hogy a két tanór
közül melyiknek köszönhetik képzésüket'

Annyi bizonyos, hogy napjainkfiatal magyar
növendékeinek majdnem minden esetben ki-
vólóan kifejlesztett bal kezük van, l.ermésze-

tes, szép hang irónti érzékük, amit belső tííz
hevít, míg óltalában a terhükre írható a túl
lassú, széles vibrótó, a portato játékmód sz'o-

kósa a vonóhúzósnál, és hogy nem ügyeLnek

eléggé a dinamikai különbségekre''' Ver-

senymííveivel tudcttosan maradt híÍ

Vteuxtemps harmóniai és daLLami struktúró-
jóhoz. A modern hegedűverseny szimfonikus

irónyú.fejlődése, ctmit Max Bruch indított el
és Brahms jutt()tott a csúcsra' elment Hubay
mellett, anélkiil, hogy nyomot hagyott volna
rajta. Életének utolsó éyeiben egyre kese'

rűbb földalatti küzdelmet vívott Magyclror-
Szó8 Zenei vezetéséért a fiatalabb és sokkal
tehetségesebb Dohnónyival. Még hetvenóI

éyesen sem volt hajlandó ótadni nála Íiata-
labbnak a Zeneakadémia vezetését. (Megj':

I934-ben,76 évesen mondott 1e.)

Flesch Berlinben gyakran gondol vágya-
kozva Párizsra, csak évek múlva fogja meg-

érteni és megszeretni Németországot. Min-
den alkalmat megragad, hogy franciául be-

széIhessen és o1vasson.

1897 elején így érzi, művészi fejlődése
megtolpant. A megszokott koncertdarabok
kezdik untatni,hiányzlk neki a kamarazené-
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lés és a kortárs zene. Akilátás, hogy az évad
végén visszatérjen szülővárosába, egyre ke-
vésbé csábító' Vajon meddig folytatódhat-
nak ezek az évenkénti hazatérések? Rend-
szeres tevékenységet szeretne, nem pedig a

kissé bohém életmóddal járó, alkalomszerű
fe11épések fo1ytatását'

Ekkor kapja meg Gyula bátyja levelét:
korábbi bécsi tanára, Maxintsak azt taná-
csolja, pályázza meg Lewinger megürese_
dett bukaresti konzervatóriumi állását'

Bartitaim és különösen impresszórióm
szómóra egés7'en abszurdnak tíínt, hogy
mindössze hat hónapja ta.rtó, ígéretes kon-
certező pólyafutásomat me7 akarom szakí-
tani, hogy egy tanóri óllós igójóba hajtsam

fejem' ráadósul a Balkánon! Nem sejtették,
hogy bensőmben minden kavargott és forrt,
hogy megs<'ökni vógytam a berlini yacsortik
és szórakozások lótuszevő életmódjótól
(megi': ltalás az álomvilágba ringató, tét-
lenségre kárhoztató gyümöIcsre), a felelős-
ségteljes és rendszeres tevékenység szigo-
rúbb légkörébe.

BUKAREST (1891-1902)

Bukarest zenei életében akkoriban a már
idősödő Eduard Wachmann konzervatóriu-
mi igazgató és karmester mellett Flesch bé-
csi iskolatársa. a cseilista Demeter Dinicu.
régi cigány muzsikus család leszármazottja
dominál. Dinicu szívélyesen, de nem min-
den féltékenység nélkül fogadja.

A 
',próbajáték'' 

_ hangversenyre egy nagy
félkör alaku koncertteremben, az Atheneum-
ban, a királyné jelenlétében kerü1 sor. Flesch
ideges, a Paganini koncert egyes futamai emi-
att félresikerülnek, ráadásul a Chaconne elját-
szásakor _ memóriazavar miatt _ hét vagy
nyolc variáció kimarad amííből.

Utána volt annyi lélekjelenlétem va7y
neyezzem ez't szemÍelenségnek? hogv állí-
tottam: szóndékosan csinóltam a húztíst a
darabban, és hogy Közép-Európóban ez
most a legújabb dolog, de a közönség sora-
iban helyet foglaló muzsikusokat aligha le-
hetett becvpni ilyen szegényes kfogóssal.

Egyelőre csak néhány hónapra, a nyríri
vakációig szerződtetik azzal,hogy a három
éves szerződés aláírása majd tavasszal lehet-
séges. A riválisok, Dinicu és a fiatal hege-
dűs, Richard Hartzer azon igyekeznek, hogy
az újabb kinevezésre már ne kerülhessen
sor. Zenei kérdésekben a legfóbb tekintély a
királyné, Erzsébet (írói álnéven Carmen
Sylva), heti három-négy alkalommal vannak
nála kamarahangversenyek. Flesch csodá-
lattal viseltetik az elbűvö1ő egyéniségű
hölgy iránt és elnyeri a királyné elismerését,
de nem hrtozik kedvencei közé, mivel

Flesch nem szeretiaz ilyen körökben szoká-
sos, hízelgő stílust.

Flesch második hangversenye, a szólóest
időközben nagyszerűen sikerül, kinevezését
felte4esztik a minisztériumba' A dolgok ked-
vezó al akul ás át azon b an v átr atlan közjáték za-

varja meg. Egy Romániában, operett-társu-
Iattal tumézó, német karmesteft mutatnak be
neki és a beszélgetés során akaratlanul is pár-

huzamot vonnak Berlin és Bukarest zenei
élete között. Néhány hét elteltéVel az egyik
román napilap éles hangú cikkben támadja
meg Flescht, hivatkozva a berlini Signale-
ban, az említett karmester tollából megjelent
írásra, amely a bukaresti zenet éIeÍ silánysá-
gát taglalva több elismert ottani muzsikust
minősít jelentéktelen nudlinak, nevük említé-
sével, csupán Flescht emelve ki igazán ko-
moly muzsikusként' Dinicu összehívja a kon-
zervatóriumi professzofokat és látványosan
tiltakozik kinevezése ellen, megvádolva,
hogy ő áll az említett cikk mögött'

Flesch Kóro\ és felesége

A Flesch ellen folytatódó sajtóhadjárat-
nak végül aZ vet véget' hogy a királyné és

befolyásos tanácsadója, Edgar dall'orso is
mellé á11' Dinicu visszavonul, de már más-
nap felkéri Flescb Károlyt, alapítsanak kö-
zösen vonósnégyest.

1897 nyarán három éves szerződéstír aIá,

díjazása 4800 lej (egy lej akkor egy francia
arany frankkal volt egyenlő), ezért hetente

hat hegedűórát kell adnia. Ráadásul a ma-
gánórákkal és a koncertekkel akár meghá-
romszorozhatja jövedeimét' Első dolga ren-
dezni adósságát Deutsch-csal és édesapjával.

Viszont a konzervatóriumi hallgatóknak
igen szegény SorS jutott. Romónokból, zsi-

dókból és cigónyokból ólltak, az utóbbiak
előbbre valók voltak a7 ország urainól; az

igazón tehetséges romón zsenik száma mé8
naqyon alacsony volt a lakossóg szómará-
nytihoz képest. Ebben az időben Ene scu volt
csak kivétel, ő szentesítette a szabólyt. Ezek-
ből az emberekből _ akik eredetileg egy ró-
mai kolónia tagjai voltak és az évszázadok
sorón keveredtek minden lehetséges Jajtó-
val, amelyek a kömyéken laktak, vagy ke-

resztiilmentek az orszó7on _ teljesen hióny-

zott a művészeti tradíció, hiszen a zenei kul-
túra alapjai csakis erre épülhettekvolna. De
hogy mégis a románok dicsekedhetnek Dél-
kelet-Európa legelbíívölőbb népzenéjél,el _

egyedül Magyarorszógot kivéve _ ' úgy tű-

nik, ez a török, szlóv és magyar ritmusok és

melo dikus dís zíté s ek fűs ze re ze tt kev e ré kéne k
eredménye. Mindenesetre, a román cigd-
nyok hamar meghódítottak, nem tudtam ele-
get hallgatni ezeket a barbár egzotikus, epe-

kedő dallamokttt és tóncokat.
Magónnövendékeim .főleg az úri társa-

sóghoz tartozók gyermekeiből, ya7y az on-
ncm való fiatal hölgyekből tevődtek ki' akik-
nek nem óllt Szdndékliban hivatósos hege-

dűsnek menni; közülük senkinek nem volt
különLeges tehetsége. Francióul beszéltek,

ritkóbban németiil, de románul egyikük sem,

e7t a nyelvet a felsőbb osztólyokhoz tartozók
hózaiban csclk arra haszndltók, hogy a szol-
gókhoz szóljanak. A hazai nyelvnek ilyen
módon való mellőzése _ ami a mi, faji öntu-
dattal bíró korunkban kétszeresen is.furcsó-
nak, ha nem j e lle gtelennek tűnik _ te rmé s Ze -

tesen még erősebben érvényesült a7 ors7óg-
ban élő külföldiek esetében, és ilyen körtil-
mények között nem lehet csoddlko7ni rajta'
hogy magam sem éreztem hajlandósógot,
hogy románul tanuljak, hivatalos, óllami
tisztségem ellenére. A konzervatóriumban
zagyvanyelvet hasznóltam néhóny erős ro-

món szitokszóval, a rossz nyelven folyó kom-

munikóció alapeszközeként. Különben a

konzervatóriumi éIet elég közvetlen volÍ.

Senki sem törődött annak ellenőrzésével, va-
lóban végigtanítom-e a mególlapodós sze-

rinti heti hctt órót, de kötelességtudatom yolt

annyira erős, hogy ellenólljak a tanítósi idő
le röv idíté s ére v aló c s óbítósnak.

A nyári szünidőre Flesch' az újdonsült
professzor hazatér szűleihez, Mosonba'
Anyagi függetlenséggel párosult belső biz-
tonságérzetejó érzéssel tölti el. Egyetlen do-

1og van, ami aggasztja művészi fejlődése.
A koncentrólt erőfeszítéssel elért, lónó-

nyos sikerű berlini bemutatkozó koncerte-
met köyetően ugyanilyen mérvíí, éles ha-

nycltlós következett, aminek eredete rejtély
yolt szómomra' Egy dolog yiszont bizonyos,
egészen vilógos volt: jellegzetes gondolati
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és érzelmi kettősségem és az ebből szórma-
zó pszichikai és művészi kon;fliktusok bizto-
sítottók azt a talajt, amiből az élősdi gondo-
latok dudvói szabadon sarjadtak, alóósva
műyé s zetem e g é szs é ge s fej lődé s ét.

Mert milyen is vulójdban egy zenei inter-
pretáCió ideólis leírósa, miként az a kutató
elme előtt megjelenik? Röviden: tudatos, a

feladatnak megfelelő tanulós eredményez tö-
kéletes technikai felkészülést, ami ha bekö-
yetkezik, a bizonyosstig és biztonsóg érzését
kell keltse, ezóltal képessé téye a míívészt ar-
ra, hogy Szabadon és szinte öntudatlanul
koncentróljon a m(jre, amit elő kell adnia.
Ha az előadó fejlődése mególl, vagy teljesen
megfeneklik, a hiba mindig a két alapfeltétel
egyikének nem teljesüIésében van: vagy
technikai bizonytalansóg gótolj a érzé s einek
szabad kifejezését, vagy pedig a lehető leg-
jobb felkészülés ellenére sem sikerül kifejez-
nie érzéseit, mert megfeledkezik a technikó-
ról és az egekig szárnyal, maga mögött
hagyva a Föld ködébe vesző mesterségbeli
tuddst. Ebben a Szabó.lyban rejlik a vólasz a
me g szakadt fej lődé s okozta drámák le gtöbb -

jére, mégha rejtélyesnek és komplikóltnak
tűnrtek is ezek. Az én dllapotom mindkét ösz-
Szeteyő vonatkozósóban tényleg bonyolul-
tabb volt, mivel ezek kellő mértékben jelen
voltak ugyan, de felvólna dominóltak a meg-

Jelelő pillanatban. A legjobb előadósokat
olyanok követték, amelyek alkalmával bizo-
nyos hidegség jelent meg, megbéklyózva jó-
tékom' Ebben a kritikus időszakban mindig
kimondottan yonakodya mentem ki a pódi-
umra; tény, hogy 1897-től 1901-ig, néhdny,
mósok koncertjén való, kevésbé fontos közre-
működéstől eltekinne, szólistaként egydlta-
lón nem léptem fel. Főként a kamarazenére
korlátoztam tevékenységemet, ami lehetővé
tette, hogy csendben eltíínődjek szólistai ne-
hézségeimen. És így fokozatosan belecsúsz-
tam az önkínzós, a hipochonder kicsinyesség
Szennyes mocsaróba, egyik nap abban a hit-
ben, hogy megtalóltam a btilcsek kövét, hogy
aztón a rókövetkező napon közönséges ka-
yicsként hajítsam el. A nyilvónvalóan gro-
teszk és felnagyított kép' amit felvózoltam a
móniákus, tépelődő hegedűsről a Die Kunst
des Violinspiels II. kötetében, híÍ tükörképe
sajót személyiségemnek ebben a stódium-
ban. KimondhataÍlanul szenyedtem sikerte -

len, örökös en változó kísérletezé s eim szünte -

len nyomósa alaÍt. A mindent ócsóroló elége-
detlenség és a belső nyugtaLanság, amit ez a
bizonytalankodós okozotÍ, hamarosan neuro-
tikus óllapotot idézett elő, és minden akarat-
erőmre szükség volt, ho4y úrrd Legyek rajta.
Csupón egy, az érzelmi életemben bekövetke-
zett fokozatos, de alapvető vítltozós kellett
ahhoz, hogy tudatóra ébredjek a bennem

meglévő, ez idóig nem is gyanított erőknek,
amelyek intenzíy hatásóra a kisszeríí szőr-
sailhasogatós kísértete örökre toyatűnt.

Mór kezdettől tudatóban voltam, hogy a
bukaresti környezet akadíLlyokat rejteget
művés<i fejlődésem szómíLra, amelyeket nem

becsiiltem aló. Azonkívül a Kelet fatal-
isztikus, vé gzetszerűsé gben hívő szemlélete
mellett _ ahol a Semmittevés az élet célja _

fennállt a veszéIye, hogy kiesem a közép-eu-
rópai kulturólis vérkeringésből. Egy külÍöl-
di művész lótogatósa mindig örvendetes al-
kalmat kínólt, hogy fenntartsam a kapcsola-
tot Európa többi részével.

Sarasate és ondricek mellett a fiatal
Mar1eau játékár hallgatni valóságos felüdü-
léstjelent Fleschnek. És jönnek az újabb if-
jú hegedűsök: Kubelik és Huberman.

A romón George Enescu (megj':
1881_1955' a bécsi konzervatóriumban
Bachrich Zsigmond és ifj. Joseph
Hellmesberger' Párizsban Marsick tanítvá-
nya') úgy magasodott a honfitárs muzsikusok

fölé, mint magónyos szikla a középszerííség
tengerében'.. Enescu a sokoldalú muzsikus
legtökéletesebb típusót ÍestesítetÍe meg. Le-
hetetlen megmondaní, melyik képessége ér-
demli meg, hogy azt a legnagyobbként tart-
suk szómon, mivel zeneszerzői, karmesteri,
hegedűsi, 7ongoristai képességei egyartint
kiemelkedőek voltak. Azonban, ami két fő
s zakterületét illeti, zene s zerzőként é s he g e-

dűsként nem érte el azt, amit korón megnyil'
vónuló zsenialitása ígért... Hegedűjótéka
eredetíleg a cigóny fenegyerekeskedés és az
iskolózott művészi tökéletesség rendkívüI
vonzó kombinóciójót lótszott bemutatni, ami
rendkívüli hangs7eres teheÍségen alapult.
De a későbbi évekfolyamtin egy különös tö-

rés következett be e két képesség között, ami
azt jelenti, hogy mind játéka, mind program-
jai váltakoztak a srszélyes és sekélyes vir-
tuóz attitűd, másrészt a tudatosan szóraz,
v as kalap o s ól - klas s zi c izmus kö z'ött.

Enescuval kapcsolatban, az időben mint-
egy három évtizedet előre ugorva említjük'
hogy 1933 májusában a Liege melletti
Jupille nevű kisvárosban, Marsick szülóhe-
lyén emléktáblát avattak, ahol a mester híres
tanítványai, Thibaud, Enescu és Flesch Vi-
valdi hiírmasversenyét és egy-egy Marsick-
darabot adtak elő. Flesch egy noktüm elő-

adására vállalkozott, ami mind felépítésé-
ben, mind hangnemileg, mind pedig hangu-
|atát íIletően nagyon hasonlított Schumann
szercnádjára, és Flesch bevallása szerint a

legnagyobb nehézséget jelentette, nehogy
összekeverje a kettőt.

Flesch Bukarestben szenvedélyes kvar-
tett-játékos lesz. A királynénak köszönhető-
en és a kcizönség élénk érdeklődésétól kísér-

ve az l89]-98-as évadban megkezdik első
vonósnégyes sorozatukat. A kvartett össze-

tar1ása Flesch vállán nyugszik, az együttes

csellistája Dinicu.
De az előadósok színvonala nem volt va-

lami magas; a teheÍséges csellista nem volt
elég megbízhaÍó sem technikailag Sem Ze-

neileg, miközben bátyja, a második hegedíís
kifejezetten gyenge volt. Brticsón egy

Loebel nevű német jótszoÍt, aki a jó titlag-
nak megfelelő képzettségíí volt, képes volt
megfelelni valamennyi technikai követel-

ménynek, de időnként nagyon szeretett O

pohór fenekére nézni koncert előtt... Bór
szólistai tevékenységem ennek következté-

ben kórt szenvedett, zenei lótóköröm nagy
mértékben kitógult és többé-kevésbé ró-
kényszerültem, hogy megszabaduljak az ön-

kínzó rdgódóstól () technikai és kifejezésbe-

li problémókat iLletően. A zenei tevékenység

legtisztóbb formójóval tartott sloros kap-

csolctt yolt a legjobb eszköz, hogy kisegítsen
abból az ideges nyugtalansógból, ami hege-

dűsi fejlődésem e stragnóló időszakót jelle-
mezte. Ezért jó emlékezetemben őriztem
meg bukaresti kyartett-tevékenységemet,
annak ellenére, hogy az e7yüttes színyonala
nem yolt megfelelő' valamint ellenszenveÍ

éreztem a csellista iránÍ.
Flesch ebben az időszakban,,debütá1'' kot-

takiadóként is, Kreutzer etűdjeinek új kiadá-

sára egy német kiadóval köt megállapodást.
Kedvező anyagi körülményei megenge-

dik, hogy értékes olasz hegedű vásárlására
gondoljon. A jó állapotban Iévő' de nem ki-
elégítő hangú Gofrillert eladja, és egy diplo-
mata feleségétől vásárol 4500 márkáét egy
_ korábban Vieuxtemps tulajdonát képező _'

,,Joseph Guarnerius fi1ius Andrae'' címkével
ellátott hangszert, amiről kiderül, hogy egy
nagyszefíí Guadagnini. Ezen játszik hét

éven át, amikor majd vásárol egy
Stradivarit.

Érdekes' hogy Flesch 1912-ben ismét
megvásárolja a Gofriller_t és kiváló növendé-

keknek adja kölcsön, majd másodszor is el-

adja nagyszerű ausztrál tanítványának, Al-
ma Moodie-nak (1900_1943) és a hangszer

az ő tiajdonában is marad. Így Flesch több

mint 40 éven át követni tudja a hegedű

hangbeli fejlődését.
Amikor ]898-ban megvdsóroltam, lát-

Szatra teljesen érintetlen, nyers hangú, ne-

hezen reagóló, hangi órnyalatokra képtelen

hctngszer volt, és csak az volt a vógyam,

hogy megszabaduljak tőle, amint lehet. Ma,
kivóló míívészek áltaLi, ne7yven éyi intenzíy
hasznólclt utón, annak ellenére, hogy kistes-

tíí hangszer, nyugodtan oda lehet tenni né-

melyik elsőrangú olasz hangsler mellé. Ez
me gerőSít abbeli me g győződésemben, ho gy
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egy hangszer hangi fejlődése nagymérték-
ben ftigg nemcsak attól, jótsz'anak-e rajta,
de attól is, ki jótszik rajta. Tudjuk, hog1, a di-
lettóns préselés képes néhány év alatt telje-
sen Íönkretenni a legjobb hangs7ert, viszont
a kimíívelt hangképzés rendszeres és tiszta
rezgést hoz létre a 'fóban, így elősegíne an-
nak reagó.ló-képessé gét és rezgését.

A hangversenyévadban hat zenekari hang-
Versenyre is sor kerül azöreg Wachmann ve-
zényletével. A koncertmester Flesch, mellet-
te iÍl korábbi riválisa, Richard Hartzer (őko-
rábban Budapesten tanul, majd Bécsben'
Grün Jakabnál), akivel fóleg a sakkozás és a
kerékprírozás révén kerül baráti kapcsolatba'
Amikor Flesch 1902-ben Berlinbe megy,
HalÍzer követi, és tanársegédje lesz, később
Amerikába is vele megy, Philadelphiában' a
Cur1is Institute-on három éven át Flesch asz-
szlsztense.

Amikor közeledik a bukaresti megbízatás
lejrárta, Flesch a biztonság kedvéért egyéb
álláslehetőség ltánnéz. Ekkor üresedik meg
a bécsi opera koncertmesteri posztja, és
Gustav Mahler, az igazgató egy napon be-
hívja Flescht az operába. A koncertmester,
Arnold Rosé örÖmmel fogadja és barátilag
elmondja, melyek Mahler elvárásai, aki
egyébként nem járatos a hegedűjáték techni-
kájában, viszont nagy fontosságot tulajdonít
az egyenletes vonóVezetésnek a kitartott
hangoknál, s számára a Zenekari játék pró-
baköve Wagner Siegfriedjének harmadik
lelvonásában a 3. jelenet.

Mahler a taliílkozás alkalmával Mozart
Adagio-ját kéri, majd kiteszi a Siegried-rés-
zletet. Flesch flegmatikusan nyugodt vonóve-
zetése rendkívüli elégedettséggel tölti el,
azonnal szerződtetní szeretné. Flesch kelle-
metlen helyzetbe kerül, hiszen egyelőre nem
Szeretne eljönni Bukarestből. Haladékot kér a
válaszadást illetően, majd röviddel később
újabb három évre szerződÍetik Bukarestben.
Így a bécsi operai ríllás _ Matr]er nagy bosz-
szúságára _ kútba esik, viszont a sikeres meg-
mérettetés nagyban növeLi Flesch önbizalmát.

)'899 őszén megismerkedik egy fiatal
hÖlggyel, Annával, aki rendkívül nagy ha-
tással van rá.

Telve reménnyel, hatórozott céltól vezet-
ve, boldogan utaztam haza nyóri vakócióra,
ahol s4omorú meglepetés vórt. Anyómnól
rókbetegség gyanúja állt fenn, azonnal ope-
rólni kellett. Nyolc hónap múlva meghalt,
mindössze 52 évesen' olyan asszony tóvo-
zotÍ vele, aki egész létét szentelte önzetlenül

férj ének' és gyermekei nevelé sének.
Anyár végén visszatér Bukarestbe' Kide-

rü1' hogy van riválisa: egy fiatal festó' Ennek
ellenére kapcsolata a lánnyal még évekig
tar1' de Anna bizonytalankodása miatt komo-

lyabb elhatározásra nem kerül sor' A miír
Amszterdamban é1ő Flesch végül' 1903 hús-
végán Bukarestbe utazik, hogy megkérje
Anna kezét, de látva, hogy a lány nem tudja
elhatározni magát, visszalép' Csak évekkel
késó'bb tudja meg alány babozásrínak valódi
okát. A fiatal festő közölte vele: ha tényleg
férjhez megy Flesch-hez ,az esküvő napján
Annáék ajtajaelőtt követ el öngyilkosságot.

Azzal, hogy nem jött hozzó'm feleségül,
me7mentette ecy Íérfl életét, egy mósikat pe-
dig megmentett a boldogtalansógtól _ vonja
meg évtizedekkel később a történet tanulsá-
gát. De akkor a kudarc szinte sokkszerűen
éri' csak nagy sokára heveri ki' De belül ek-
kor kezdődik náIa az a fejlődési folyamat,
amely során igazánférfivá érik' és míivészt
fejlődése is megindul.

1901-ben Angliában próbál szerencsét,
néhány élményekben gazdag hetet töltve ott,

majd Mosonba, s onnan Bukarestbe utazik.
Érzi, hogy helyváItoztatásra lenne szüksége,
ezétkéi az illetékes szerueket, engedjék el
neki a szerződés szerint még kitöltendő har-
madik évet, aminek sajnálattal bár, de eleget
tesznek, és Román Királyi Kamaravituóz
címmel tüntetik ki'

VaIó igaz, hogy tanítdsi tevékenységem-
nek kevés nyoma maradt a romón Zenei élet-
ben, miyel _ eLtekinne aftól, hogy növendé-
keim jelentéktelenek yoltak _ még túlsógosan
e l v o Ltam fo glalv a s aj ót .fej lődé s emmel, ho gy
képes legyek felsorakoztatni a kellő, semle-
ges objektivitást azon, tőlem eltérő egyénisé-
gek irónyóban, akikkel dolgom volt.

BERLTN (1902-1903)

A Berlinbe öt év után, 1902 őszén visszaté-
rő Flesch elóször zenekari koncerten lép fel
az újonnan megnyitott Beethoven Saal-ban'
Théodore Dubois (183'7 _1924) versenymű-
vét (a szerzővel előzőIeg Bukarestben is-
merkedik meg Marteau révén), majd Bee-
thoven és Paganini D-dúr koncer1jétjátssza,
míg a Singakademie-n adott szólóest műso-
rán a szokásos mÍívek mellett Vieuxtemps a-

moll hegedűversenye is szerepel. A hang-
versenyekre Hammig egy nagyszerű
Giuseppe Guarneri del Gesu hegedűt bocsát
rendelkezésére.

Wolfftól átpártol a kisebb Eugen Stern féle
koncer1irodiíhoz, s aZ új kapcsolat nagyszerű
hozadéka barátsága a kltínő zongoristával,
Leopold Godowkyval. Télen szonátakoncer-
teket adnak Brémában és Hannoverben.

Szabad estéit Berlinben a Potsdamer-
strassén, a Frederich Hotel borozójának
tcirzsasztala, a,,stammtiSch'' mellett tölti
barátaival. Stabil állást Szeretne és aházas-
ság gondolata is foglalkoztatja.

MegpáIyázza a lipcsei Gewandhaus zene-

karának koncertmesteri posztját, de az áIIást
Nikisch jövendőbeli veje, Wollgandt nyeri
el' Az eseményt követően Nikisch elmagya-
rázta nekem, hogy sikertelenségem ktzaró-
lagos oka a Zsíi azon meggyőződése volt,
hogy belőlem jobb szólista váIhat, és hogy
kár lenne egyéniségemet egy zenekari állás-

ban elsorvadni hagyni.
Ismét kapcsolatba lép a bécsi operával a

még mindig üres koncertmesteri állás ügyé-

ben. Mivel nem ismeri a reper1oiírt, miírcius
l-jétől szeretne szeÍZődést kötni úgy' hogy
hivatalosan csak Szeptember l-jétől álljon
munkába. Kérését elutasítj ák.

Fritz Steinbach, a kiváló karmester hívja,
legyen a a meiningeni fesztivál ídején a ze-

nekar koncer1mestere, majd a próbajátékot
követően kedvező szerződést ajánl neki, de

a vidéki német városka nem igazán vonzó
perspektíva számára. MegpáIy ázza a Kölner
Stádtisches orchesterhez szerződött Bram
Elderling (1865-1943' holland hegedűs,

Brüsszelben Hubay, Berlinben Joachim no-

vendéke) megüresedett amszterdami tanári

állását' Csakhamar mint újdonsült holland
professzor' 3600 gulden fix fizetést jelentő,

három éves szerződéssel tér vissza Berlinbe.
majd magányossá Vált édesapjához,
Mosonba. A nyári hónapokat otthon tölti,
szorgalmasan készülve a téli hangverse-
nyekre, majd augusztusban elutazik Amsz-
terdamba.

AMSZTERDAM ( l 903-1908)

Szeptember elején kezdi meg a tanítást, a
növendékeket elődje, Bram Elderling mutat-
ja be neki.

Amiben minden mós hegedűtanártól kü-

lönbözött, ez kiÍeiezetten egyéni gondosko-

dósa volt tanínónyairól, akikhez elsősorban
barótként és nem professzotként közeledett,

néha éppen soron lévő tanulmányaik royósó-
ra. A nekem átadott osztólyban jó szívének

katasztroÍdlis következményei hogy nem tu-

dott nemet mondnni _ vilógosan megfigyel-
hetők voltak. Voltak félszeműek és süketek,

törpék és béna kezű hegedíísök, és mindenek-
előtt tehets é gtelen tanítványok. Elderlinget
jósóga _ vagy inl<óbb gyengeségnek kellene
mondani? _ meggátolta, hogy megmondja
róluk az iidvös igazsógot. Csak két nöyen-

dék' Bram Mendes és Willem de Boer tíínt
szómomra az ótlagost meghaladó tehetség-

nek... Róaddsul Elderling növendékei irtinti
kedélyes viselkedése miatt nem lehetett fe-
gyelemről beszélni. A legelső napon leóllí-
Íottam a dolgok ilyetén módon való menetét:

amikor az egyik sztór-növendékvidóm dalla-
mot ÍiityöréSzve lépett be a terembe, szára-
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zon megjegyeztem:,,Biztosan eltévesztette
az ajtót. Itt hegedűt tanítanak, nem pedig fu-
volót.'' Tény, hogy soha nem haboztam ajtót
mutatni a pimasz tanítvdnyoknak, aminek
következtében tekintélyem jelentősen meg-
nőtt. Először nöyendékeim félelemmel ve-
gyes tisztelettel néztek róm, de fokozatosan
megslerettek. A legnagyobb hatóssal azyolt
rójuk, hogy előkészület és kotta nélkiil min-
dig el tudtam nekik jótszani a tananyagban
szereplő etüdöket és előadósi darabokat' Az
első években, a hegedííórókon kívül kellett
zongords és nem zongorós kamarazenét tct-
nítanom... Igen s7oros volt az időbeosztó-
som: délelőtt gyakoroltam vagy magónóró-
kat adtam, a délutónokat főként tt konzer-
vatóriumban töltöttem, estéimet pedig
kvartett-próbákkal. Így aztón voltak napok,
amikor tíz órót foglalkoztam zenéléssel
egyhuzamban.

A konz,eryatórium a Nieuwen
Achtergracht-on - a sok csatorna egyike
menÍén, ahol a jellegzetes amszterdami szag
közelről megtapasztalható _ volt, eg1l csú-
nyócska kíilsejű éptiletben. Az intézmény
mindössze néhdny, igen egyszerííen beren-
dezett tercmből óllt, sok órót kellett a zene-
iskolában me7tartani, ami egyfajta előkészí
tő intézmény volt...

Igazgatónk, Daniel de Lange - eredetileg
csellista, később a híres Capella kórus kar-
naqya - atyai jóindulattal irónyította az in-
tézményt, aminek tanóri kara művészileg
magasanfelette óllt... Kis köztársasógot al-
kottunk, amely csak feltételesen ismerte el
az igazgatói tekintélyt; így fenntartottuk ma-
gunknak a jogot, hogy magunk vólasszuk ki
koll é g óinkat. M ós o dik hang s 7e re s tórgyként
minden növendéknek kellett egy.ftívós hang-
szert tanulni - ez a gyakorlat az elmúlt idők
zeneoktatósónak sokoldalúságót j elezte, ami
napjainkban ismét időszeríívé vólt a köny-
nyíízenei- és tónczenekarok által támasztott
követelmények miatt'.. A hegedíÍs kollégtik-
tól nem nyertem valami nagy ösztönzést he-
g e díís s zemp ontb ól, intellektutílis v onatko -

zásban meglehetősen egyszerű emberek vol-
tak, így tórsasógi érintkezésünk soha nem
ment túl az egy vagy két korsó sör elfogyasz-
tásóval egyiitt jóró kedélyességen. Viszont
közelebbi barótsógba kerültem Sylvain
Noach-al, vonó sné gye sem mcisodik he gedíí-
séyel. Bostonban, St. Louis-ban és Los An-
gelesben lett koncertme stet Brócsósunkkal,
HoJmeesterrel hasonlóképpen baróti yi-
spnyban voltam; mellékfoglalkozós(ít te-

kinne kitűnő trombitós volt. Viszont egész
életemben jobban kedveltem a mós tanszak-
okon működő kollégók tórsasógót; mert
semmi sem untat jobban, mint a véget nem
érő szakmai beszélgetések, az elmúlt idők

zenéjén ,,kérődzés" egy értékes pihenőóra
sorón, amit a kikapcsolódósnak kellene
szentelni.

ósszel kamaramuzsikusként is nagy si-
kerrel mutatkozikbe az amszterdami közön-
ség előtt' Egy reggel váratlanul felkérik'
ugorjon be szólistaként három nap múlva az
amszterdami Concertgebouw zenekari
hangversenyén, Bach E-dúr és Paganini D-
dúr koncertjével. Aszenzációs siker új feje-
zetet nytÍ életében és a hollandok jóleső ér-
zéssel ébrednek tudatára, milyen jó ''üzle-
tet'' csináltak a fiatal hegedűművész szeÍ-
ződtetésével.

Flesch hollandiai tartózkodásának első
karácsonyát Párizsban tölti, ahol már hét
esztendeje nem járt. Érkezésének estéjén
gondolataiba merülve bolyong a kedves
utcákon.

Htitborzongató, kettős érzésem volt,
amint az utcókat jórtam; ugyanaz yoltam és
mégis teljesen különböztem attól a fiatalem-
bertől, aki tizenhórom éwel koróbban, elő-
ször sétólt a pórizsi utcaköveken.

Ebben az időben a holland Willem
Mengelberg (1871-1951) az amszterdami
Concertgebouw karmestere. Édesapja a Raj-
na-vidékről való asztalosmester, ő faragta a

kölni dóm ajtajának egyes részeit _ emléke-
zik rá Flesch. Fia tehetséges zongoristaként
indul és kiváló technikai felkészültségű,
pontos, világos mozdulatokkal vezényIő
karmesterré fejlődik'

onfejíí és ellentmondóSt nem Ííírő zsar-
nok volt, aki mindig kötelességének érezte,

hogy uralkodjék a sokasóg felett _ a karmes-
teri pdlca Napoleonja, ahogy óradozó cso-
dólói szerették minősíteni. Szigorú római
katolikus nevelteÍése ellenére sem voLt híján
a diplomóciai érzéknek afurfangos hivatali
ügyekkel kapcsolatos helyzetekben. Ezen ké-
p e s sé geihe z j öttek mé g kiv étele s en s zé le skö-
rű zenei ismeretei, valamint energiója és tö-
kéletességre törekvő idealizmwsa' és nem

meglepő, hogy elsősorban vele született
adottsógainak köszönhetően jutott el a szak-
mai tökéletesség csúcsóra. Ugyanakkor
rendkívüli képessége volt hozzá, hog1, vala-
kit megnyerjen magónak, hogy maga köré
gyűjtsön egy közönséget, ami tíízön-yízen ót
vele tart, felmagas7talva mósokkal szemben,

e gy e dtilólló j e lens é g ként imtidv a őt.
]93)-as, Mengelberggel való első fellépé-

setnet követő 30 év alatt mindenféle zenét
jótszottam vezénylete alatt, Hollandióban,
Németorszítgban é s Ame rikában' mindenek-
előtt Beethoven és Brahms versenymííveit.
Azt hiszem, jól ismertem őt, mind művészi-
leg, mind emberileg. Mindig a legjobb vi-
szonyban voltunk egymtissal. Ismertem hó-
bortjait és gyengéit, és boldogan szenvedtem

tőlük, mert éreztem, hogy mttgrihozyonz, an-
nak ellenére, hogy eltérő típusúak voltunk;
és ő sem fukarkodott a s7emélyemmel kap-
csolatos, szimpótiót jelző kiJejezésekkel...
BeÍanító karmesterként, a próbókort hibtija a
bőbeszédííség volt. Egyszer, amikor a párizsi
Colonne orchestra-val próbólt, már Beetho-
ven ,,Pastoral" szimfóniója negyedik titemé-

nél leóllt, és negyedórós magyarózatba ;fo-
gott a még szundikáló zenéSzeknek (l paszto-
rtil fogalmóról, rómutatva a XVIIL szózadi
pasztoról költészet valamennyi költői hason-
latdra. Amikor befejezte, az egyik muzsikus
szárazon megkérdezÍe:,, Pardon, Monsieur

fofte legyen, vagy piano?'' A szólistókkal
csak kelletleniil próbtilt' negyedórót a próba
végén, vagy lehetőleg egyóltalón nem- ,,on-
neknincs ró szüksége, és persze nekem sem''
_ szokta mondani, figyelmen kívül hagyvtt
azr a kijrülményt, hogy nem az egyes muzsi-
kus képessége, hanem a szólista és a karmes-
ter közötti hatmonikus összjtiték az', ami a

,forrása és eredete e4yütÍes zenéLésüknek.
Mengelberg a fúvó s -hang szerj áték te chni-

ktijónak szakértője volt, de mint tipikus zon-
gorista, nem óruLt el soha ktilönösebb hozzti-
érté St (] vonóte chnikai dol gokhoz. ] 920 -ban'

a na7y Mahler-fesztivól alkalmóvctl, amikor
Mengelberg 25 éves Concertgebouw-beli
kanne sters é gének éuJordulój (tt ünnep elték,

tiszteletére a második pultnól jótszottam a
zenekarban, és nagyon meg voLtam lepve,

amikor kérte az első hegedűsöket, hog, a pi-
ano részeknél mindig maradjanak a csúcs-
nól, még a legkifejezőbb cantilénóknól is:
nyilvónvalóan nem volt tudatdban, hogy a

7azda7 Piano hangzósnól, amelynek előfeLté-

tele, hogy ,,yisz'' , akár az egész yonó is hasz-
nálatban mttradhat. ha a yonó és a húr taltíl-
kozási pontjónak helyét megváltoztatjuk,
hogy az a;fogólap közelébe kerüljön.

A két óra 15 perces próbók egyikén aual
szórakoztattam ma4am' hogy óróval a kezem-

ben mértem Mengelberg szónoklatának idejét.

Mindent összeveve, másfél órón keresztül be-

szélt és hóromnegyed óróig vezényelt. Hogy
mindemellett sikeríilt zenekardt a vilóg egyik
Legkiválóbb együttesévé tennie, és megterem-

teni annak sajdtos hangzósót, ez csak amiatt
lehetett így' mert korlótkm szómú próba óIlt
rendelkezésére... Természetesen, nem volt
egyedül kollégói között abban, hogy visszauta-
s ít s on nem s zimp ati kus Ze ne i S ze mé ly i s é g eke t.

A kannesterek lelki beóllítottsóga sötét, fene-
ketlen mélységeket rejtőfejezet, ami még törté-

netíróra vór. A vezénylés hajlamos tönkretenni
tt jelLemet. Amikor a művel kapcsolatban min-
dent elmondtak, megtettek, ez az egyetlen ze-
nei tevékenység, ahol egy csipetnyi sz'élhómos-

sóg nemcsak ónalmatlan, de kifejezetten szük-

séges. De hol yan a hatór a helyénvaló, termé-
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S?'etes ma]amutogatós és a kimondottan eről-
tetett pózolíts között? Bótmi legyen is a vólasz,

mindezek ellenére Mengelberget működési te-

rüIete kimagasló alakjaként kell sz'ómon tarta-

nunk. Intézmén1lének és hazójának zenekari
kultúrójíLt cllfctn színvonalra emelte, ttmit csttk

kevés, régen alapított külÍöldi zeneegyletnek

sike rült me gv aló s ít ani.

Flesch csakhamar elnyeri a hollandok
megbecsülését, növekvő hírneve jó anyagi
körülményeket biztosít számára, mégsem
boldog. Annával megszakadt kapcsolata
még fájó sebet jelent, s ezt intenzív munká-
val próbálja feledtetni'

Hat hét alatt 5 szólóestet ad. és mind-
egyik koncert programját egységesen, egy
bizonyos stílus vagy korszak terméséból vá-

logatja, ami hangversenyenként legalább
10_12 rövidebb vagy hosszabb műsorszá-
mot jelent! Mindössze 9 nap telik el a kon-
certek között úgy, hogy közben sem a taní-

tást sem akamarazenélést nem hagyja abba.

Egyik koncefijét maga Joachim is meghall-
gatja, gratulál neki, és a közönség és a sajtó

ugyancsak lelkesen üdvözli a páratlan vál-
lalkozást. Évtizedekkel később visszaemlé-
kezve maga Flesch sem érti, hogyan volt ké-
pes ilyen emberfeletti teljesítményre.

Ebben az időszakban ismerkedik meg

Flesch-sel az ismert német hegedíitanár,
Goby Eberhadt (1852-1926).

Mint taníLr egyik volt azon reÍtenthetetlen

mtiniókus oknak, akik teli e s odaadós sal köv et -

nek valamilyerL fantasztikus módszert, e sküsz-

nek ró egy ideig, majd nekilónak és ótcseréIik

azt egy míLsik csodaszerre, ami nem keyésbé

mulandó. Fiatal korom elLenére mtir csaknem

20 éve tanítottam, és arónylag tdpasztaltnak

szómítottam, rtkinek sajót elképzelése yan a Íé-

móról. Mdr az ,,Urstudien fiir \Ioline"-ben
megfogalmazottak alapjón tanítoÍtam, bór ek-

kor még nem gondoltam annak kiadósóra. Az
idősebb Eberhardt, fia, Sie{ried jelenlétében

ekkor azt eszelte ki, hogy kiszedi belőlem az

egysz'erűbbé tett gyakorlás alapelveit, amely a

.fizikai mtlzgdsokon alapul, amint azt idóköz-

ben leírtam az Urstudien-ben. Egy éwel ké-

sóbb milyen nagy volt ameglepetésem, amikor
Eberfutrdt egyik ,,korszakalkotó" mííyében, a
baLkéz-technikóv al kapc s olato s gondolataimat

szóról-szóra kin1,6m70tv, talóltam, egy ltib-
jegyzettel elltina, amely r(tmutat a figyelemre
méltó azonossógra, ami az ő és az én alapel-
veim között fennóll! De én sohasem nyuqtd-

Lankodtam az ilyen ,,kiollózdsok'' miatt, ame-

lyek egyébként feltűnő növekedést mutattak (I

Die Kunst des VoLinspiels megjelenését köve-

tően; soha nem tlrtottam magamat többre'

mint aki bizonyos gondokttokat megőriz ad-

dig' amikor azok megérlelődve, széles körben
jtuíLra vólhatnak a közösségnek.

Közben Flesch állandóan visszatérő gondo-

lata aZ otthonteremtés, a családalapítás. 1906

tavaszán el1egyez egy fratal holland lányt, ne-

ve Berta Josephus-Jitta. Berta apai ágon régi

holland ügyvéd és tisztviseló családbóI, anyai

ágon Angliából két generációval korábban be-

vándorolt kereskedő családból származik' Má_
jus elején cisszeházasodnak, nászútjukat Pá-

rizsban, Jersey-ben és a Rajnánál töltik.

Nőtlen emberként eltöltött napjaimat' ak{ir-

csak valami rossz cilmot, magam mögölt hagy-

tam, és bór a hítzassógom révén megismert

emberek széles körének semmi köze sem yolt a

zenéhe;, egyéb tekintetben igen műveltek vol-

tak. Végre megi,smeftem a holland csalódi élet

.jó oldalait, a sajdt otthonkellemes légkörét, az

örömöt, hogy az ember nem vendég többé.

Legszebb reményeim vtjltak valórtt, amikor
gyenneketn született: mint aki maga is nagy

csalódból szórmazik, mindig úgy éreztem, a

húzasság llégső célja a gyetmek'

Ekkor még mindig a Bukarestben, nyolc

éwel korábban vásárolt Guadagnini-n játszik.

A hangszer jól szól' de mivel fája nem elég

vastag, időnként nem megbízható. Rábeszélik,

béleltesse ki egy düsseldorfi hangszerésszel,

de a beavatkozás után tdesen megváltozik a

hangja. Időszeríivé válik régi vágya megvaló-

sítása: 1906-ban a berlini Hammig cégtó1 sike-

rü1 43.000 márkáért megvásiárolrlt az I] 25 -ben

készült Stradivarit, a,'Brancaccio''{ ( l 93 1 -ig
játszik megszakítás nélkül ezen a hangszeren).

1907 nyarón, egymóst követő hirtelenség-

gel elhunyt apóm és Joachim József. (Meg.:
ap1a július 8-án, Joachim augusztus 15-én.)

Aprimat halóLa előtt hórom hónappal lóttam

utoljára. Arcóról le lehetett olvasni, tudja,

közeleg a halóla, s ct búcsúzós _ amiről, mint

ot'vos, tudÍa, hogy a végső _ egész bensőm-

ben megrózott. Boldogan, annak tudatóban

halt meg, hogy nem kevés anyagi óLdozclt

árón megadta gyermekeinek a lehetőséget,

ho gy akadólytaltlnul haladhas s anak j öv őbe li
útjukon. Joachim József halóla alkalmóval
méltató Cikket írtam munkássógónak eredmé-

nyeiről a Musik c. aenei folyóiratban _ ez volt

első írói próbtilkozósom' Mór ebben az írós-

ban felvetettem: Joachim inkóbb él majd to-

vóbb a hangversenyprogramok és a hegedíí-
jtiték etikai elveinek megújítójaként, mint ta-

nórként és egy jelentős iskola alapítójaként'
Röviddel ezelőtt bécsi tanólom, Griin ünne-

pelte 70. sziiletésnapját; részt vettem a kon'

certen, amit legismertebb növendékei adtak.

A rtiköyetkező banketten, amin Goldmark is
ott volt, beszédet mondtam a Grün-
növendékek nevében, rómutatva egykori ta-

nórom;főbb erényeire _ arra az érzelmi és

t e c hnikai int e g rit ós r a' amit t anín óny ain ak i s

ótadott' Az volt a benyomósom, dicsérő sza-
yaim keyésnek bizonyultak ahhoz képest, amit

egy ilyen eseményen vórnak. Solu nem tud-

tam Sajót' valódi yéleményemeÍ elhallgatni'

és lelkesedést vagy hízelgést színlelni.
Flescht a berlini Wolff koncertiroda szer-

ződteti szólistaként a Filharmonikusok hang-

versenyére, Nikisch vezényletével' Erre az

idószakra esik találkozása Max Regelrel
(1 873_19 1 6)' Egy Utrechtben megrendezés-

re kerülő hangversenyen a szerzővel együtt

adja eló Reger alig egy éve, 1906-ban kom-

ponált Suite im alten Stil (op. 93) c. művét és

egy ik szólósz onátáját.

Amikor a koncertet szeryező hölgy, aki

partnere volt két zongorára írott Variációi-
ban (megj.: az l9O4_ben komponált, op. 86-

os Variációk és Fuga egy Beethoven-témára
c' műről van szó), megkérte, írjon ,,valami
kedveset'' albumába, a következő híze\gő

dedikációt írta: ,,A kitűnő vörösbor emléké-

re, amit X kisasszonynáIittam."
Regeft az alkohol vitte a sírba' Negyven-

három éves volt.
Flesch Ysaye lemondása miatt Zürichben

ugrik be egy koncertre Beethoven hegedű-

versenyével, a karmester Volkmar Andrae.

1908-ban _ feleségével egyetértésben _ úgy

határoz^ Berlinbe költöznek' Növekvő kül-

földi hírneve indokolja, hogy ígéretes pályá-
ját itt folytassa tovább. Hálatelt szívvel int

búcsút Hollandiának a nyári vakáció kezde-

tén. ot évig élt ebben az országban, ahol

boldog családi élet és nyugodt művészi fej-

lődés adatott meg számára.

BERLIN (1908-1913)

1908 őszén feleségével és kisfiával Berlin-
ben telepszik le. Sok koncertfelkérést kap és

rövidesen annyi tanítványa Iesz, hogy csa-

Iádjával anyagi gondoktól mentesen élhet'

Az elmúlt öt esztendő során új hegedűs

tehetségek tűntek fel Berlinben: Vecsey Fe-

renc, Hubay növendéke, valamint Mischa
Elman és Efrem Zimbalist, Auer Lipót
szentpétervári iskoláj ából.

Auerrel kapcsolatban Flesch megjegyzi,

hogy: Először ]9]0-ben talíLlkoztam vele

Szentpétenórott és ]924-ben újítottukfel is-
meretségünket New-Yorkban. Kiderítetttik,

hogy ttz ]850-es években dédapóm volt a
hittantanóra Veszprémben' Magyarorszó-

3on. (Megj.: ez 1851_53 között lehetett,

mert a 8 éves Auer 1853-tó1 Pesten tanult to-

vább.) 1928-ban utódom lett a Curtis
Ins t itut e - on, P hilade lphiób an.

Berlinben már csak tehetséges taÍ|ítYá-

nyokkal foglalkozik és rendszeresen kvaftet-

tezik fiatal muzsikusokkal. Több alkalom-

mal játszik társasági összejöveteleken Artur
Schnabellel, a kitűnő zongoristával' Egy év

múlva triót alakítanak Jean Gérardy-val'
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majd amikor neki a világháború kitörésekor
távoznia kell Németországból, helyére a má-
sik csellista, Hugo Becker kerül' l921-ben
Schnabel helyére Karl Friedberg lép'

Gregor Piatigorsky (1903-1976), aki
1925_29 között a Berlini Fi]harmonikusok
szólócsellistája, l965-ben megjelent (Buda-
pesten 1970-ben) ,,Csellóval a világ körül''
c. könyvében így emlékezik triópartnereire.

Két kollégómttól sokkal fiatalabb voltam,
s ők arra törekedtek, hogy kissé ,,túL orosz'"
tór sukat tititas s ák de uts che Kulturral' Tisz-
teltem és Szerettem őket, 's ezmegkönnyítette
alkalmazkodóSomat' M indemellett próbóin-
kon, azonos fefogásunk ellenére, időnként
heves és ösztönző vitók törtek ki.

Flesch Kóroly nagy méltóstiggal viselte
tekintélyes nevét' Minden Szava, minden
mozdulata _ miként Artur Schnabelé is - kii-
lönleges értelmet hordozott. De azonnaL feL-
fedeztem, hogy Schnabellal ellentétben, lel-
ke mélyén nagy kópé, és elég fiatalos ahhoz,
hogy a legjobb cimborók Lehessünk... Hang-
versenykörútjainkat aprólékos gonddal
szervezték meg, minden réSzletre ügyeltek.
Dicsérték pontosságomat, de szidtak, mert
állandóan el;felejtettem a koncertre ma7am-
mal vinni a kotÍ(it'

_ Még s7erencse, hogy itt van nólunk a te

szólamod is _ zsörtölődtek a színfalak mö4ótÍ'
Afeledékenységről azonban nem tudtam le-

s zo kni, s e z e gy re j obb an in g ere lt e b arritaimat.
Egy este, valahol Hollandióban, Flesch

sz,okósa ellenére nem vesztegette az időt
hangverseny előtti bemelegítéssel, hanem
gyorsan hangolt, és Schnabel sürgetésére
mdris a dobogóra léptí.ink. Itt aztón minden

fi gy e lmezteté s nélkiil, mielőtt mé g elhely ez-
kedtem volna székemen' belekezdtek Schu-
bert B-dúr triójóba. Követtem őket.

Kottatartómon Schubert helyett Wagner
M e s t e rdalno kok- ny it óny ának c s elló s zó la-
mót Pillantottam me?. Butón rómeredtem _
aztán fejből kezdtem jótszani, Tórsaim győ-
zedelmes arcki;fejezése még akkor sem tíínt
el, amikor mtir bebizonyosodott, hogy egy-
általón nincs szükségem kottóra. Biztos yol-
tam benne: összeesküdtek, hogy megleckéz-
tessenek. Ettől támadt egy ötleÍem. A kottó-
ra Sze7eztem szemem, gyorsan és 7ajosan
lapoztam, és komolyan tovdbb jótszottam. A
hatós minden vórakozósomat felülmúlta.
Mindkettőjüket rózta a neyetés, Flesch he-
gedűje kis is csúszoÍt az álla alól. Schubert
még sohasem ért meg ilyen vidóm előadóst.
A színfalak mögött még mindig kuncogva
felajónlottók, nemcsak a kottámat fogjdk
szíLllítani, hanem ha kell, a csellómat is.

1911-ben írja Flesch első elméleti mun-
káját, címe: Urstudien für Violine (Peters
Edition, No.4340).

Eveken keresztüL alkalmaztam sajtit hasz-
nólatra e gy le e gy s zeríísített módsz'ert, ho gy

,,bejótsszam ma7amat'' olyan gyakorlatok-
kal, amelyek célja a hegedülés sorón igény-
be vett, kapcsolódó izületek beolajozdsa volt.
Egyszer egyik tanítvónyom me4je7yezte,
nincs jogom hozzó. hogy ezt aZ ismeretet ma-
gamnak tartsam meg. Így jött létre az
Urstudien, és nem kis büszkeséggel töltött el,

hogy én, a ma7yar ezzel a szóval gazdagítot'
tam a német nyelvet. (Meg': angolul Basic
Studies, alap(vető), kiindulási tanulmányok.)

A következő években A. Schnabellel
együtt készíti eIő Mozafi zongoraszotlátái-
nak új kiadását a Petels kiadónál. A Berlin_
ben fellépő hegedűsök közül Ysaye-t és
Kreislert említi, mint legkiválóbbakat, de
már jönnek az í1ak: Heifetz' Szigeti,
Kulenkampf, Telmányi, Adolf Busch.

Ebben az időben kezd komolyabban
könyveket gyűjteni, később ezt a hegedű-
sökrőI készült porlrék gyűjtése váltja fe1.

1910-ben Lübeckben egy fiatalember,
Wi]helm Furtwángler (1 88G1 954) vezényle-
tével adja elő Brahms hegedűversenyét. A Íia-
tal karmestemek ez első állása. második kon-
certje, és először kísér szólistát. Fleschnek az a
benyomása, hogy ő ajövő embere. Így írróIa:

Az összes karmester közíil Furtwtingler
áll szívemhez legközelebb. Semmi nagyztisi
hóbort és öndicsőítés nincs benne' ami
kasztjót fémjelzi; sőt időnként megnyilvónul
őszinte szerénysége, még belső bizonytalan-
sóg formójóban is. Mindenekelőtt benne tes-

tesül meg az a gyermeki őszinteség, amiről
az igazi művész mindig felismerhető. Egy-
szerű, természetes ember, egy ember erénye-
iveL és fogyatékossrigaival, és nem a szokci-

sos, unalmas ól-Napoleon típustí ütemező,
aki adja az urat szóz zenei rabsz'olga fölött,
vagy aki szíve mélyéig meg van győz'ődve

arról, hogy BeeÍhoyen egyedül az ő kedvéért
írta a Kilencediket. FurnvcingLer tisztessé-
ges tetőtől talpig; megLehet, hogy belőle Lesz

a legnagyobb kttrmester, akit Németorszdg
vttlaha is produkólt.

Flesch szavainak hitelét nem csökkenti
annak a kis incidensnek említése, amit a már
idézett könyvében Piatigorsky a görlitzi
fesztiválon előadott Brahms kettősverseny-
nyel kapcsolatban így mesél eI:

,,Furtwcingler dirigtílt és Flesch a szelíd-
s é g e ml éke ze t e s p é ldtij tiv al s zo l g ólt. Amiko r
a nyilvónos főpróbón az első tétel elején be-

fejeztem kadenzámat, és Flesch elkezdte a
saj ótjót' Furtwtingler me góllította.

_ Kérem, halkabban indítson.
Flesch újra kezdte.

_ Ez túl lassú _ mondta FurnvcingLer elég
hangosan, úgy, hogy a közönség nagy része
haLLhatta.

Flesch nyugodt maradt, s annyiszor kezdte

e l ö lrő l, ahány s zo r c s ak fé lb e s zakít o t t ók' I gy e -

kezett alkalmazkodni, míg végül Furnuiingler
egy vállrtindíttissal végigvette a darabot'

A rendkívül nagysikerű előadás utón
Furtwcingler bocsónatot kért, és Flesch azt
vólaszolta:

_ Nincs miérÍ. Az ember mindig tttnulhat,

zsenitől is, pimasztól is.''
Flesch nemcsak szólistaként igen aktív ber-

Lini időszakában, de elkötelezett pedagógus is.

Ami tanítósomat illeti, a ki'spénz'íí teheÍsé-

gek tíLmogatósa kielé gítette idealizmusomat ;

azonkíviil örömet jelentett Szó'momra, hogy
segítségemmeL még a legkevésbé tehetséges

hegedűsnek is sikerült a professzionalizmus
L é t r ój án v alame ly ik fo kr a fe lj utni' ho gy ze n e -

kari he g e díís ökből konc e rtme s te r r é, s őt S z'ó -

listóvó lépjenek elő. Tetmészetemből idegen
volt, hogy csodagyerekeket istópoljak és eze-

ket a meleghózi palóntókat tanári képessége-
im reklómjaként használjamfel. Mint egy fa-
natikus doktorra, a nehézségek és a szemmel
lóthatóan leküzdhetetlen problémák mindig
ösztönzően hatottak róm, és úgy tűnt sz,ó-

momra, a közepes tehetségeknek még több
jogalapjukvan tómogatósomra, mint a kima-
gasló képességűeknek.

SzóIistaként 19l0 és 7912 között a leg-
aktívabb' ekkor terheli legkevésbé az írás
és a tanítás'

A furcsa csak az volt karrieremben, hogy
engem a német-m(lgyart, aki a francia-belga
iskolón nevelkedett és ennélfogva hatórozott
ellenzője voltam tt jelenkori német iskolónak,
hegedíísként egész életemben teLjesen némeÍ

érzületűnek ÍarÍotÍak. Talón berlini tartóz-
kodósa alkalmóval _ a Rivardetől kapoÍt ja-
vttslatok segítettek javítani hangképzésemet,

legalóbbís ami a vibrótót illeti. A rendkívül
kedvezőtlen alapfokú oktatós miatt' amelyben
gyermekkorom idején részesültem, egész' éLe-

temre me7maradt bennem a hajlam a túl las-
sú vibrótóra; ez olyan akadtily volt, amin úr-

ró lenni sok időmbe és energiámba került.
Párizsban elégtételt jelent számrára a sZeÍF

zációs sikerű Brahms koncert-előadás;
Chevillard vezényll a Lamoureux orchestra-t,
ahol húsz éwel korábban a hatodik pu1tnríI ült'

Londonban két zenekari koncertet ad,

ugyancsak szenzációs sikerrel, műsorán hat
hegedűverseny és a Suk Fantázia szerepel.
(Meg1.: lásd Sir Henry Wood: My Life of
Music, London, 1938)

oroszországban Weingartnerrel együtt
turnézik, itt találkozik Silotival, a szentpé-
tervári filharmonikus koncertek karmesteré-
vel, valamint Glazunovval és Auerral' Ereje
teljében van és új terveket fontolgat. Búcsút
mond az öreg kontihensnek és az Úi vlag-
ban próbál szerencsét.
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AMERTKA (1913-1914)

Családjával 1912 karácsonya táján hajózik
át Amerikába' ahol mintegy 25 koncertre
van felkérése.

Elóször New Yorkban lép fel a New Yorki
Filharmonikusokkal, Beethoven versenymű-
vét játssza Josef Stransky (1874-1936|) ve-
zényletéveI, majd a New-York Symphony
Orchestra-val, Walter Damrosch (1862-1950)
irányítása mellett Brahms koncertjét adja eIő'

Meghívást kap az Edison Gramophone
Company-től 5 lemez elkészítésére (koráb-
ban, már 1905-ben volt alkalma lemezre ját-
szanta az odeon Records számára, Amszter-
damban). Edison lemezei Diamond Record
márkanévvel jelennek meg. Flesch többek
között Schubert Ave Maria-ját játssza
Wilhelmj kö zismert átir atáb an.

Néhány hónap múlva, az I. világháború
kitörésekor értesítettek, hogy ezt a lemezt
minősítették valamennyi létező hegedűs
hanglemez közül a legjobbnak, és hogy nagy
számban vásiíroljrík, aminek a hozzám kül-
dött dollár-csekkek _ még mielőtt Amerika
belépett a háborűba _ adták kellemes bizo-
nyítékát. A rákövetkező évek világot megrá-
zó eseményei miatt teljesen megfeledkeztem
néhány nyomorult lemezemről, míg 1920-
ban, egy napon a reggeli kávém mellé kap-
tam egy levelet Edisontól, mellette egy csek-
kel, nem kevesebb, mint 45.000 márkáról.

1925-ben öt dupla oldalú lemezt készít
vele az Edison Company. Maga Edison vá-
lasztja ki a tíz darabot, meghívva Flescht
orange-beli stúdiójába.

Flesch hímeve Amerikában koncer1ről
koncertre növekszik, a következő évre újabb
tuméra van kilátása. 1914 április közepén
családjával visszatér Európába, az Északj
Tengernél Iévő Zandvoortban nyaralnak jú-
niustól. Július 31-én bejelentik a holland
hadsereg általános mozgósítását.

HÁBonÚs Évnr 1tot+_tots;

Flesch rendkívül feszült, érzi,hogy a hábo-
nis évekre semleges helyre kellene menni-
ük. Mint magyar állampolgár, oltalom-leve-
let kaphatna az Egyesült Álamokba való
utazáshoz, Haensel' amerikai impressziáriója
turléra bívja. Az anyagi érdek összecsap
Németország lránt érzeÍÍ lojalitásával, és
Flesch dönt _ Berlinbe mennek!

Most olvassuk Flesch sorait arról, hogyan
alakult a háboru alatt a muzsikusok sorsa'

Franciaors1ógtól eltérően Németorszóg,
amennyire csak lehetett, óvta muzsikusait a hó-
ború alatt; csak ritka esetben kerültek a front-
ra. Valós zínűIe g valamennyi fo glalko zós kózül
a mu7sikusok szenvedték el százalékos aróny-

ban a legalacsonyabb veszteséget, mivel leg-
többjük bomba-biztos helyen töltötte a telet... A
berlini vezérkamól volt a térképészeti osztíLly'

ami Joachim alezredes, Joachim József legidő-
sebb .fia vezetéSével mííködótt, ahol nemcsak
sokfestő' de elég sokmuzsikus is dolgozott bé-
kés visszavonultsíLgban, így menekülve meg a
hősi haltiltól. A ]uiború alatt vége-hossza nem

volt ezekre az ,otthoni harcosokra, lógósokra,
lapítókra és irodai disznókra'' zúduló, gyalóz-
kodó kifejezéseknek. Mikor azonban vége lett a
fuiborúnak, akkor igazolódott Németorszóg po-
litikíLja' mivel kiderült, valamennyi hadviselő
nemzet közül egyedül, míívészekből ólló tillo-
mó'nya szinte alig szenvedett kétt... Ami engem

illet, meg kell vallanom, én sem viseltettem kü-

lönösebb előszereteÍÍel a hősi hakiL irónt' Anél-
kül, hogy túlzottan stréber lennék, felkészültem
ró, hogy teszem a kötelességem' négy otllosi
vizsgólaton estem ót, de erős rövidlótiisom mi-
att soha nem soroztak be. Azonban tétlenségem

a vilógot megrcngető események küszöbén fo-
kozatosan, oly mértékben kihozott a sodromból,

hogy }916-ban úgy éreztem, Íennem kell vala-
mit az óltalónos jólétért, még ha csak ti)bbnyel-

vű tolmócsként is. De ebben a stódiumban erre

csak olyanfétfiakat kerestelg akik katonai szol-
gólatra alkalmasak voltak, és így be kellen ér-

nem azzal, hogy gyakran adtam koncerteket a
Vöröskereszt, a sebesült vagy szabadsógon Iévő

katontik szómóra...
A hadban ólló felek irónti érzelmeim kü-

Iönben ellentmondásosak voltak. Mint né-

met anyanyelvű magyar óllampolgó4 szívem
Németországért dobogott, viszont nem yoLt

bennem semmi;fele gyűlölet Franciaorszó'7
irónt; tény, hogy francia mííveltségem és né-

met érzelmeim miatt éppen középen dlltam a
két nemzet között... A hóború alatt mindig
vis s zautasítoÍtam, ho gy me gs zállt teriileten
koncertezzem, mivel úgy éreztem, a német
művészek importja az ellenséges orszdgok-
ba éppoly provokatív, mint néhciny év múlva
a pórizsi konzeruatórium zenekarónak kon-
certjei az efoglalt Mainzban.

HÁBoRÚ UTÁNI Évnr 1tlts_ilz:;

Flesch 1921-ben 12 hetes mesterkurzust tafi
Berlinben, a Hochschulén,24 hegedíis rész-
vételével. Közreműködésével ebben az év-
ben két Beethoven-koncertre kerül sor Mün-
chenben, Bruno Walter vezényletével ekkor
találkozik előszőr a nagy szerí karmesterel.

Az egyre nyomasztóbb németországi
anyagi helyzet miatt kapcsolatba lép Judson
impresszárióval Philadelphiában. Amerikai
turnéja 1923 decemberének második felé-
ben kezdődik. Előtte _ tizenegy év után - is-
méÍIátJaPárizst, majd ötven éves korában,
másodszor Iép Amerika fÓldjére.

AMERTKA (1923-1928)

Karácsony előtt érkezik New Yorkba. Kap-
csolatba kerülve a zenei élettel feltíínik szá-
mára, hogy a sok kiváló európai művész be-

vríndorlásának következtében mennyit j avult
a v ezető szimfonikus zenekarok színvonala.

Egy idő múlva egy mósik vdltozósra lettem

Jigyelmes - hogy milyen túlsúlyban vannak az

előadómíív é s zek kö zött a ke let - európai zsidók.
A hóború előtt a kelet-európai zsidósógot csu-
pón Elman és Zimbalist képviselte. A háború
alatt és azt köyetően azonban kiemelkedő vir-
tttózok nagy szómban szereztek amerikai ól-
lampolgársógot; ugyanakkor a hegedűs kö-

zé p o's ztóly j e lentő s r é s ze e mi g rdlt Le n gy e lo r -

szógból és oroszorszógból, a legfőbb elemét

alkona a nagy szim;fonikus zenekarok vclnós

szólamainak, amelyek konc erhne s te ri po s ztj ót

ezen hegedíísök legkivólóbbjai töltötték be'

mint Burgin, Piastro és Misakov. (Megj.: va-

lamennyien Auer-növendékek. )

Mindenekelőtt e hórom kivóló hegedíís pél-
dójónak k)szönhetjük, hogy a zenekari pólya
mtir nem minősiil lealacsonyító lecsúszósnak a

hegedíis szómóra, aki szólistaként kezdte pó-
lyafunistit. Ezen elit számót azonban jóval
me ghaladta a kö zéps zeríí he g edíísök léts zóma,

akiknek veleszületett, sőt faji adottsógaikból
eredő tehetségük tagadhatatlan yolt, yiszont

hatíLrozottan szerény volt óltaldnos kultúrólt-
sóguk. Jól hegedültek csaknem valamennyien,
de végül sokan krültek krtvéhózi zenekarokba
és hctsonló helyekre; viszont semmiféle tdvo-

labbi művészi célkitűzés nem óllt előttük. Sem-

mi olyasmi nem érdekelte őket, ami nem volt

közvetleníil kapcsolatban a hangszer négy

húrjóval, és ez a magataftós annól is inkább

taszított en7em' mivel Schnabel, Busoni,
Furtwcin4ler, Galston, Petri, Eisner és mósok

tórsasógóban' Berlinben houószoktam, hogy

elsősorban és mindenekelőtt úgy tekintsem ze-

nei pozíciónkat, hogy a hivatdsunkhoz tartozó

széles tömegek míívészeti vezetői vagyunk.

Tanítványai Philadelphiában főleg Sto-

kowski zenekarából kerülnek ta. Ú.1 tanrtasi

módszere nagy sikert arat, hamarosan a Curtis
Institute vezető profes s zor aként szer ződtetk,
fizetése hiírom és fél hónapra 25.000 dol1ár.

A nyarat ismét Európában, a Balti tenge-

renlévő Rügen szigeten, Sellinben tölti csa-

\ádjával.
A Cur1is Institute yezető tanátu _ érez-

vén' hogy némileg,,tú1 vannak flzetve" _, az

inÍézmény hírr-revének növelése érdekében

megalakítják a Curtis-kvartettet, tagjai:
Flesch, Emmanuel Zettltn, Louis Bailly és

Felix Salmond.
Rövid ideig Flesch zongorapartnere az'in-

tézet tgazgatója, Josef Hofmann. Vele kap-
csolatban említi meg, hogy a tehetséges nö-
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vendékeket magáltoz vette, S a maradék ju-
tott a kollégáknak'

Minrlig azon yoltam, hogy az átlagos te-
hetségíí növendékekkel még intenzívebben

foglalkozzttm, mint az elittel. Az a tanár, akit
csak tt nttg.l tehetségű növendékek érdekel-
nek, olyan, mint az az ember, aki csak a gaz-
da g ok t ór s a s á g ítt ke re si.

Flesch Philadelphiában a Die Kunst des
Violinspiels II. kötetén dolgozik, illetve lek-
torálja az I. kötet angol tbrdítását'

Az I. kötet német, angol, olasz, holland és
francia kiadásban is megjelenik' majd 1928-
ban a II. kötet németül, és rövidesen más
nyelveken is.

AZ UToLSÓ TIZENHAT Év 1sza_s++)

I926-ban a berlini Hochschule felajánlja, Ie-
gyen a nyugalomba vonuló Willy Hess utó_
da. októberben foglalja el új állását. Hat hó-
napon át heti 8 órát tanít, a fennmaradó 3 és

fél hónapra helyettest vehet igénybe. Évi fi-
zetése 12.000 márka. Helyettesítő tanára-
ként tanítványát, Ma-r Rostalt nevezik ki.

Bronislaw Gimpel és Joseph Hassid, vala-
mennyien több éven át tanulnak nála.

Sikereinek csúcsán van, amikor l929-ben
összeomlik a new-yorki tőzsde. Nemcsak
hogy elveszti amerikai részvényekbe fekte-
tetÍ pénzét, de a,,fedezetként'', i gen olcsón'
nagy mennyiségben vásiírolt értékpapírok-
ból adódóan 100.000 dolláros adósságot
halmoz fel. Kérésére Mendelssohn bankár
átvállalja az adósság rendezését, Flesch
Stradivari hegedűjét adja cserébe. A sokkha-
tást viszonylag gyorsan kiheveri, és a Petrus
Guarnerius hegedűn koncertezik tovább.

Fő műve mellett kiad még két kisebb ta-

nulmányt: Das Klangproblem im Geigen-
spiel, és Die hohe Schule des Violin-Finger-
satzes (Hangzásproblémák a hegedűjáték-
ban és Az ujjrend művészete) címmel.

Hitler hatalomra jutását követóen még l 934-

ig tanít és koncer1ezik. 1933-ban, a Reichstag
felgyújtrísának estéjén lép fel utoljiíra Berlin-
ben, Furtwángler vezényletével. Az opperman
család c. híres novellájában Lion Feuchtwanger
ír1ale a két esemény egybeesését.

1934-ben eladja házát és Londonba költözik.
J 940 május lO-én a német invázió meglepetés-

szerűen éri a semleges Hollandiában tartózko-
dó Flescht és feleségét. Késó-bb kétszer is inzul-
tálják óket, de egy Furtwánglertól kapott ajanló

Ievél bemutatiísakor rögtön el is engedik.

Elveszíti magyar állampolgárságát és

mint hontalan zsidó, nehéz helyzetbe kerül.
Hegedűs kollégája' KreszGéza és Dohnányi
Ernő közbenjár érdekében a magyar hatósá-
goknál és ennek köszönhetően visszakapja
á11ampo1gárságát.

A német hatóságok engedélyezik, hogy
elhagyják Hollandiát, a magyarok pedig
megadják a beutazási engedélyt. Ez legideg-
feszítőbb útja életüknek, ]942-ben, Néme-
tországon át, s talán éppen ekkor kezdődik
Flesch szívbaja, ami később haláIát okozza.

Viszonylag hosszabb időt tölt Budapesten,

1943 áprilisáig, ekkor készíti eló Weiner Leó-
val közösen Bach két hegedííversenyének zon-
gorakíséretes, új kiadását. Budapesten két kon-
certet Szerveznek számára 1943 márciusában.

Az e]sőn Beethoven és Brahms versenyműveit
és Paganini egyik capriccióját adja elő óriási si-

kenel, amelyról többek között a Pesti Hírlap is
beszámol. Rz Újság március 19-i számában
Péterfr István közöl szép kritikát. A második
koncertet a hatóság már nem engedélyezi.

Ekkor nyílik meg Svájcban a luzemi kon-
zervatórium. Ernest Ansermet (1 883_1969),
az Orchestre de la Suisse Romande karmeste-
re segítségével svájci vízumot és munkaválla-
Iási engedélyt (!) kap' és másfél éven keresz-
tiil végre nyugodtan taníthat és koncertezhet.

Egy orvosi vizsgálat megállapítja, hogy
szíve nagyon beteg, de az o1nos és Flesch fe-

lesége arra azelhatfuozásra jutnak, hogy szá-

mára mindenfajta korlátozás egyenló lenne a

halrílos ítélettel. Egy napon influenzás lesz,

néhány napig nem tanít, de hamar felépül. Is-

mét teljesen jóI érzem magam _ mondja este,

Iefekvés e1őtt, majd néhány órával később,
-l944 november 15-én. áImában éri a halál.

Emlékére koncertet rendeznek Svájcban,
Hollandiában (a német megszállás ellenére) és

Londonban, majd a háborut követően Yehudi
Menuhin ad emlékhangvelsen}'t Ber]inben.

Végül, hadd említsünk néhányat legki-
emelkedőbb tanítványai közül: Grazyna
Bacewicz, Bronislaw Gimpel, Josef Hassid,

Ida Haendel, David Melsa, Alma Moodie,
Cbarles Münch (a lipcsei Gewandhaus kon-

ceÍmestere volt, majd karmester lett), Ginette
Neveu, Ricardo Odnoposoff, Boris Schwarz.
Henryk Szeryng, Thomán Mária, Varga Tibor.

A Brockhaus Lexikonban (Bp.' 1983) kö-

zölt Flesch-for ásjegy zék mellett Csiszár Pé-

ter már em]ített tanulmányán kívü1 - még há-

rom könyvre szeretnénk felhívni a figyelmet.

Egyik a Flesch-tanítvány, Boris Schwarz
(1906_?) orosz származású, amerikai hege-

dűművész (az Indianapolisi majd a New Yor-
ki Szimfonikusok koncertmestere),,Great
Masters of the Violin" (Simon and Schuster,
New York, 1983) c. könyve, amelyben bő'
vebben o]vashatunk Fleschről és iskolájáról.

A másik Flesch ,,Die Kunst des Violin-
spiels'' c. munkájrínak II. kötetében, ,,A taní-

tiís'' címmel található utolsó fejezet, amelynek
Vermes Mriria ríltal elkészített magyar fordítá-

sát Mosonmagyarór'áron adták ki 1 98 S-ban. A
harmadik Dr. Flesch Gyulának (Julius Flesch)'
Káro1y bátyjanak ,,A muzsikus foglalkozási
betegségei'' c' könyve. 1994 november 11_13.

között, halálának 50. évfordulóján Mosonma-
gyaróviíron trlesch-em-léknapokat rendeztek'

amelynek fővédnöke az egykori kiváló tanít-

vány, Ida Haendel vo].t' November 12-én este

Mozart G-dúr és Brahms D-dúr versenyművét
adta elő a Győri Filhamonikusokkal, Koncz
Tamás vezényletével' November 13-án dél-

előtt, Flesch fia közbenjárásának köszönhető-
en helyezték el F]esch és felesége külfc'ldróI

hazahozott ham v ait az apa, Flesch Salamon, és

az anya, Fleschné Klein Johanna mellé, a
mosoni Mosonyi Mihály űti izraelsta temető-

ben lévő családi sírhelyben.
Egykori házuk a Szent István kiráIy út 123.

sz. alatt, ahol az első emelet mintegy felét bé-

relték, ma is á11. A városi művelődési központ
Flesch Károly nevét vette fel. A Flesch-hagy-
atékegy része a Hanság Múzeumban található.

Nagy művész, nagy tanár Volt. Még éIet-

rajzi visszaemlékezései is szinte sugÍtozzák
az ember, a pedagógus útmutatását az újabb
hegedűs generációk felé. Mi is elsősorban

nekik szánjuk ezÍ az írást. Rakos Miklós

A Flesch család síremléke Mosonmttgyaró-
vóron' ]991-ben itt helyezték el Flesch Kóroly
és .fblesége hamvait. (Moldovónyi Géza;fel-
véÍele)

Búcsúzóul a Curtis intézet nagy fogadást
ad tiszteletére és emlékplakettet kap. Hús-
vétkor tér vissza feleségével Európába,
nemrég vásárolt házukba, Baden-Badenbe.

Nyári kurzusokat tart itt, s ezt a tevékeny-
ségét Londonba költözését követően az an-
go1 fővárosban, majd különböző belga Íür-
dőhelyeken folytatja. olyan tanítványai
vannak, mint Ida Haendel, Ginette Neveu,
Ricardo Odnoposoff, Henryk Szering,
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