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Ida Haendel születési idejét általában téve-
sen adják meg a zenei lexikonok. Ez abból 
adódik, hogy amikor 1939-ben a londoni 
Queen’s Hall-ban lépett fel, a London 
County Council rendelkezése értelmében 
tilos volt 14 éven aluli gyermekek szerepel-
tetése a vasárnapi koncerteken. Ida ekkor 
11 éves volt, ezért a hatósági engedély meg-
szerzése érdekében néhány évvel idô-
sebbnek tüntették fel. Így került be a New 
Grove Dictionary of Music and Musicians 
lexikonba a téves születési adat: 1924. de-
cember 15. Itt említjük még, hogy amikor 
1937-ben, Sir Henry Wood vezényletével, 
elôször lépett fel Londonban, impresszárió-
ja javasolta, változtassa nevét Hendelrôl 
Haendelre, hogy neve a zenekedvelôk tuda-
tában Händelhez, a híres zeneszerzôhöz 
kötôdjék. Ida Haendel egy Varsótól 150 ki-
lométerre, délkeletre fekvô lengyel kisvá-
rosban, Chelmben (mai neve Lublin) szüle-
tett, szegény zsidó család gyermekeként. 
Már édesapja is szeretett volna hegedût ta-
nulni, de az ortodox vallási elôírásokhoz 
mereven ragaszkodó, fanatikus szülôknek 
az volt a meggyôzôdése, hogy hegedülni 
csak esküvôkön szabad. Nathan Haendel 
ezért megszökött hazulról, de végül nem 

hegedûs, hanem portréfestô lett belôle. Már 
ekkor megfogadta azonban, hogy ha gyer-
meke születik, és lesz zenei tehetsége, min-
dent elkövet majd fejlôdése érdekében. Két 
leánya született: elôbb Alice, majd hat évvel 
késôbb Ida. Ida négy éves korában Micha-
lowicz-nál – aki korábban Auer Lipótnál ta-
nult Szentpétervárott, és késôbb tanította 
többek között Bronislaw Hubermant is – 
kezdte meg tanulmányait a varsói Chopin 
zeneiskolában. Egy év múlva a Beethoven 
hegedûverseny elôadásával megnyerte a 
Huberman-hegedûverseny elsô díját. Ida 
1935-ben édesapjával Párizsba utazott, 
hogy Szigetinél tanuljon, aki még Varsóban 
hallotta játékát. Szerencséjükre itt véletlenül 
találkoztak Artur Rubinstein zongoramûvész 
bátyjával, aki bemutatta ôket Flesch Károly-
nak. Fleschnek annyira megtetszett a kis-
lány játéka, hogy megígérte, ingyen fogja 
tanítani. Rövid tanulás után Ida visszatért 
Varsóba, hogy részt vegyen az országos he-
ge dûversenyen. A hét éves kislány bejutott 
a döntôbe, és Wieniawski d-moll hegedû-
versenyének elôadásáért 7. díjat kapott (az 
1. díjat Flesch tanítványa, a 16 éves Ginette 
Neveu, a 2. díjat a 27 éves David Ojsztrah 
kapta). Mivel Flesch úgy gondolta, nem 

szükséges neki gyakorlatokat játszania, rög-
tön a Paganini Caprice-okat kezdte neki ta-
nítani. Az elsô hegedûdarab, amit Fleschnél 
tanult, Sarasate Carmen-fantáziája volt. 
Flesch nagyon elégedett volt vele. Ekkor kö-
vetkeztek a klasszikusok: Ida néhány óra 
alatt megtanulta a Beethoven Kreutzer-
szonátát. Ezt azonban már nem zongora-
kísérôvel, hanem egyenrangú szonáta-part-
nerrel kellett elôadni, ezért az elsô próbán 
szinte reménytelen helyzet alakult ki. Flesch 
dühöngött. Ida még aznap este megkérdez-
te édesapjától, hogy azok a bizonyos neki-
lendülések és számok jelentenek-e valamit 
a kottában? Édesapja levegô után kapkodva 
kérdezte: „Csak nem azt akarod mondani, 
hogy nem tudod?” – „Természetesen nem – 
válaszolta –, senki sem mondta nekem!” 
(Ida Haendel: Woman With Violin, 54. l.) A 
kis csodagyerek nem tudott rendesen kottát 
olvasni, de mivel rendkívül jó memóriája 
volt, ezt senki sem feltételezte róla. „Amint 
technikailag megtanultam egy mûvet, már 
nem volt semmi problémám. Teljesen ösz-
tönösen muzsikáltam… Évekbe telt, mire 
megértettem, hogy elemezni, tanulmányoz-
ni kell a zenében rejlô gondolatokat, a mû 
felépítését és stílusát, mindazt, amit egy 
nagy komponista megfogalmaz. (Ida 
Haendel i. m. 53. l.) Ida 1935-ben, hét éves 
korában lépett fel elôször Párizsban, a Salle 
Gaveau-ban. Elsô igazi hangversenyét 
Monte Carlo-ban adta, a Casino-ban. Ezt 
kö vetôen Flesch úgy gondolta, elérkezett a 
londoni bemutatkozás ideje. Ida édesap-
jával Londonba utazott. Anyagi nehézsé-
geiket Nathan Haendel portréfestéssel igye-
kezett áthidalni, Ida pedig a gazdag 
ze nekedvelôk házaiban rendezett koncerte-
ken keresett magának némi zsebpénzt. 
Flesch révén kerültek kapcsolatba Harold 
Holt impresszárióval, aki lehetôvé tette, 
hogy Ida fellépjen Beecham vasárnapi kon-
certjeinek egyikén. Gondot jelentett azon-
ban, hogy Angliában törvény tiltotta a 14 
éven aluli gyermekek nyilvános szereplését. 
A londoni debütálással viszont nem lehetett 
négy évet várni, ezért Harold Holt a ható-
ságnak írt kérelemben meghamisította Ida 
születési évet, majd pedig azt mondta az új-
ságíróknak, hogy tévedés történt. Terve be-
vált, és a londoni fellépés után a zenei világ 
Idát már kész virtuózként tartotta számon. 
Közben azonban megismerte a csodagyere-
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kek elszigetelt életét is. „Minél inkább ma-
gamra maradtam, annál inkább visszahú-
zódtam. Amikor nagyobb lettem, kezdtem 
magamat fallal körülvenni, hogy azon ne le-
hessen egykönnyen áthatolni. Arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy egy mûvész ne-
veltetésének – fôleg, ha csodagyerekként 
kezdte pályafutását –, magányos, befelé for-
duló élet a következménye. Már az a tény, 
hogy nem jár iskolába –  ahol megtanulhat-
ná, hogyan kell együtt élni a többiekkel – 
önmagában is problémát jelent.” (Haendel 
i.m. 56. l.) 1937-ben került sor elsô londoni, 
Queen’s Hall-beli szólóestjére. Ekkor Ivor 
Newton kísérte zongorán. A hangversenyre 
Flesch szerzett neki egy Stradivari-hegedût, 
amely azonban nagynak bizonyult, és Ida 
idegességében el is rontotta az egyik fu-
tamot a Mozart-hegedûversenyben. Ennek 
ellenére a kritika elismerte rendkívüli tehet-
ségét. 1937 februárjában a Brahms-hege dû-
versenyt már megfelelô méretû hangszeren 
adta elô. De már nagyon hiányzott neki a 
családi környezet, ezért Flesch ellenkezése 
dacára, ez év nyarán visszatért Lengyelor-
szágba. Útban hazafelé, Párizsban elment 
néhányszor hegedûórára Enescuhoz is. 
„Nehéz lenne megfogalmazni, mi volt a kü-
lönbség Flesch és Enescu között. Flesch 
rendkívüli tanár volt, aki pontosan tudta, 
hogyan lehet a hibát kijavítani. Olyan volt, 
mint egy sebész, és hajszálpontosan ráta-
pintott, mit kell tenni, ugyanakkor biztos 
akart lenni benne, hogy megértettem ma-
gyarázatát. Ezzel szemben Enescu sohasem 
pazarolta idejét arra, hogy valamit így vagy 
úgy kell csinálni; egyszerûen csak megmu-
tatta a hangszerén, és közben igyekezett 
megértetni velem, valójában hová is akar 
kilyukadni, majd hozzátette: „Menj haza, és 
gyakorold ki.” A probléma így vagy úgy, de 
végül sikeresen megoldódott.” (Margaret 
Campbell: Great Violinists, 246–247. l.) 

Flesch sértve érezte magát, amikor értesült 
az Enescunál tett látogatásokról, és kemény 
hangú levelet írt Haendeléknek. Amikor 
Londonban ismét találkoztak, elmondta, 
szé gyent hoztak hírnevére, hogy másik ta-
nárhoz mentek. Közölte, hogy Idát nem en-
gedi át másnak. A hegedûórák pedig folyta-
tódtak, mintha mi sem történt volna. A II. 
Világháború idején beutazta Nagy-Britan-
niát, hangversenyeket adott a katonáknak, 
a sebesülteknek a kórházakban, a munká-
soknak a gyárakban. A háború után az 
Egyesült Államokban és Canadában kon-
certezett, majd 1949-ben Dél-Afrikában, 
1959-ben pedig a Szovjetunióban aratott 
hatalmas sikert. Bár ekkor már negyven éve 
állt a pódiumon, játéka mégsem vált elcsé-
peltté vagy rutinszerûvé. Minden fellépése 
újabb felfedezéseket tartogatott számára, és 
játéka lázba hozta a legszigorúbb kritikust 
is. Amikor 1975 októberében a Beethoven-
hegedûversenyt játszotta a Montreal Symp-
hony Orchestra-val, Jacob Siskind, a mont-
reáli „Gazette” kritikusa „egyszerûen nem 
talált szavakat” – annyira váratlanul érte az 
élmény: „Ez messze több volt annál, amit 
ettôl a nagyszerû mûvésztôl korábban hal-
lottam. A fi nale, amely pedig gyakran rontja 
le a mû hatását, olyan volt, mintha tökéletes 
márványból lett volna kifaragva; elkerül-
hetetlen sorsszerûséget árasztó játékával 
ellenállhatatlanul ragadta magával a hallga-
tóságot.” (The Gazette, Montreal, 1975. ok-
tóber 7.) Egyik legjobb teljesítményét a 
Brahms-hegedûversenyben nyújtotta. Bár a 
koncertet már gyermekkora óta játszotta, a 
mû valójában a román karmesterrel, Sergiu 
Celibidache-vel való együttmûködése során 
érlelôdött ki. Még ma is úgy vélekedik, 
hogy ebben nyújtotta élete legjobb teljesít-
ményét. „Nem fér hozzá kétség, hogy a fel-
vétel muzsikusi pályafutásom egyik mér-
földköve lett.” „Celibidache… páratlan pom-

pával, nagy ívû emelkedettséggel szólaltat-
ta meg ezt a muzsikát, és valójában ekkor 
kezdôdött Brahms-imádatom. Brahms, 
szív szaggató témáival, igen eredeti harmó-
niáival, mindent összegzô, mindent magába 
foglaló zeneszerzôként jelent meg elôttem. 
Úgy éreztem, amikor líraiságot fejez ki, sok-
kal jobban felkavarja a lelkemet, mint bár-
mely más zeneszerzô. A mû lélegzetállító, 
nagyszerû felépítését átérezve úgy felgyor-
sult a szívverésem, hogy valósággal bele-
szédültem.” (Ida Haendel i. m. 224. l.) 1973-
ban Kínában turnézott a Londoni Filharmo-
nikusokkal, John Pritchard vezényletével, 
1982-ben Sibelius-emlékplakettet kapott a 
Sibelius-hegedûverseny elôadásáért, 1989-
ben Allan Patterson versenymûvét mutatta 
be Németországban. 1988-ban a CBC-
Televízió „A Voyage of Music” (Zenés uta-
zás) címmel TV-fi lmet készített róla. 1991-
ben az angol királynô a Brit Birodalom 
lovagrendjének parancsnoki fokozatát 
(„Commander of the British Empire”) ado-
mányozta neki. „Bár egyáltalán nem tûnik 
önteltnek, a pódiumon igen magabiztos, vi-
szont magánéletében félénk, tartózkodó 
személyiség. Nyolc nyelven beszél, sokat ol-
vas. Kicsiny termetû, halovány arcát szür-
készöld szemei uralják. Melegséget árasztó 
személyiség, ami a személyes kapcsolat al-
kalmával jut kifejezésre. Egyszerûséget, 
egyenességet áraszt, nyoma sincs rajta an-
nak a mesterkéltségnek, ami a sikeres em-
bereknél néha megfi gyelhetô. Számára a 
legnagyobb bûn a közöny – az emberi mél-
tóság megsértése.” (Margaret Campbell i. m. 
248. l.) 

Haendel az 1986–87-es hangversenyévad 
kezdetén, londoni bemutatkozó hangverse-
nyének 50. évfordulóján Jessica Duchen-nek 
mesélt pályafutásáról. Ez az írás a „The Strad” 
1986. évi, októberi számában olvasható. 

Ida Haendel elôször három éves korában 
vette kezébe édesapja hegedûjét, majd kije-
lentette: el tudná játszani a dalt, amit édes-
anyja elôzôleg énekelt. Ebbôl rögtön nyil-
vánvaló lett, hogy rendkívüli tehetség, és 
édesapja mindjárt hozzá is kezdett, hogy 
megtalálja a legjobb hegedûtanárt. Elôször 
családjával Chelm-bôl – ebbôl a kis vidéki, 
lengyel városkából, ahol Ida és nôvérei szü-
lettek – Varsóba költözött. Itt Michalowicz, 
a Chopin zeneiskola tanára közölte, hogy 
Idát ingyen fogja tanítani. Eleinte a külföl-
di tanulás szóba sem jöhetett, mivel nem 
volt rá pénzük. Ida édesapja portréfestô 
volt, aki családja megélhetését erre a bevé-
teli forrásra alapozta. A Zsidó Jótékonysági 
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Szervezet, a „B’nai Brith” támogatása tette 
lehetôvé, hogy Ida és édesapja Párizsba 
utazzék. Azt követôen kapott ehhez anyagi 
támogatást, hogy Bronislaw Huberman 
hallotta ôt játszani a tiszteletére rendezett 
fogadáson, és úgy nyilatkozott: Ida a leg-
nagyobb tehetség, akit valaha is hallott. Ab-
ban a reményben utaztak Párizsba, hogy 
Szigeti József elvállalja tanítását. Csak ak-
kor tudták meg, amikor odaérkeztek, hogy 
Szigeti váratlanul aláírt egy amerikai szer-
zôdést, és hamarosan elutazik. Ennek elle-
nére Szigeti nagyban hatott Ida zenei fejlô-
dé sére. Gyakran találkoztak és beszélgettek. 
A lányra Szigeti egész személyisége hatást 
gyakorolt, számára ô testesítette meg az 
ideális muzsikust, mind hangszerjátékos-
ként, mind pedig intellektuális szempont-
ból. (Itt említjük meg, hogy Szigeti felesége, 
Wanda Ostrowska szintén lengyel volt. 
Genfben ismerkedtek meg azt követôen, 
hogy Szigeti 1917-ben a genfi  konzervató-
rium professzora lett.) Ezt követôen fôleg 
Flesch tanította, de néha Georges Enescu-
hoz is eljárt hegedûórára. „Ôk ketten any-
nyira különböztek egymástól, mint nappal 
az éjszakától. Flesch elsôsorban hegedûs 
volt. Minden apró hiányosságra odafi gyelt. 
Ha valaki nem boldogult egy bizonyos tech-
nikai problémával, ô volt az, aki ésszerû 
ujjrend alkalmazásával megkönnyítette 
annak megoldását. Rendkívül rátermett, 
tapasztalt hegedûtanár volt. Ezzel szemben 
Enescu igen átfogó módon közelítette meg a 
muzsikát. Intellektuális szempontból, igen 
alaposan, mélyrehatóan elemezte a zene-

mûvet – és véleményem szerint magasabb 
szinten, mint Flesch.” Haendel mindig is 
igen természetesen, ösztönösen hegedült. 
„Nagy szerencsém, hogy jó tanáraim vol-
tak, és soha nem volt gondom a hegedülés-
sel. Amikor kezembe vettem a hegedût, már 
tudtam, hogyan kell kihozni belôle azt, 
amit elôzôleg hallottam. Soha nem voltak 
kétségeim: egyszerûen csak elôvettem, és 
játszottam rajta. Elképzelem, hogy az egyik 
legnagyobb gondot az jelenti a hegedût ta-
nuló gyerek számára, hogy kezdetben 
rémisztô hangokat keltve „vakargatja” a 
hangszert, ami már önmagában is bôven 
elegendô ahhoz, hogy bárkit eltántorítson a 
hegedüléstôl. Nekem sohasem kellett ilyes-
mivel küszködnöm. Gyermekkoromban 
mind össze annyi problémám volt, hogy 
nem voltam képes tökéletesen felfogni a ta-
nult mû jelentését, nem tudtam róla általá-
nos képet alkotni, vagy a megközelítés nem 
volt elég jó, mivel túl fi atal voltam. Úgy gon-
dolom, emiatt van, hogy annyi csodagye-
rek vall kudarcot, mivel nem elég érettek 
intellektuális szempontból.” Egy csodagye-
rek számára valószínûleg a „kiégés” jelenti 
a legnagyobb veszélyt, amit a pódium álta-
li kizsákmányolás, a túlzott igénybevétel 
okoz abban az idôszakban, amikor zenei 
fejlôdése még nem fejezôdött be, vagy lel-
kileg nem áll készen arra, hogy nagy kö-
zönség elôtt, nyilvánosan lépjen fel. Ida 
Haendel azon kevés csodagyerek egyike, 
akinek pályája töretlenül, problémamente-
sen ívelt felfelé, kora ifjúságától kezdve, 
egészen érett koráig. Úgy érzi, mindezt 

édesapja gondosságának és elô vigyá za-
tosságának köszönheti, aki pályája kezde-
tétôl fogva felügyelte gyakorlását. Nagyon 
odafi gyelt, hogy még fejlôdésben levô leá-
nya tehetségét ne szipolyozzák ki, és emiatt 
gyakran került összetûzésbe a hang-
versenyrendezôkkel. „Ez bölcs dolog volt 
tôle, számomra pedig igen szerencsés kö-
rülménynek bizonyult. Azt akarta, hogy 
tanuljak, hogy jó családi légkör vegyen kö-
rül, és ne a világban csavarogjak és egy 
csomó pénzt keressek  – talán ez óvott meg 
engem. Gyermekkoromban nem szerepel-
tem annyit, mint a hozzám hasonló korú 
hegedûsök. Fontos volt, hogy a koncertezést 
ne vigyem túlzásba.” Miközben megadatott 
neki, hogy természetes módon fejlôdjön, 
egyáltalán nem sajnálja, hogy csodagyerek 
volt. „Valószínûleg azért, mert nem is tud-
tam róla, hogy létezik másfajta élet is – 
ugyanakkor nem hiszem, hogy mindez ár-
talmas lett volna számomra. Az ilyen egé-
szen természetes módon megy végbe, és 
közben lassan éretté válunk. Valószínûleg 
nehezebb elkezdeni a koncertezést felnôtt 
korban, hiszen addigra az ember egészen 
más világba kerül. Én ebbe a világba foko-
zatosan kerültem bele, így a koncertezés 
része lett felnôtté válásom természetes fo-
lyamatának .” Az általa játszott mûvek kö-
zött több is van, amelyik már gyermekkora 
óta szerepel repertoárján: így például öt 
éves kora óta játssza a Beethoven-hege dû-
versenyt, viszont még sohasem érezte, hogy 
elcsépeltté vagy unalmassá vált volna szá-
mára. „Minden nap tanul az ember vala-
mit, miközben gyakorolunk, mindig lehet 
valami újat felfedezni. A muzsika szinte ki-
meríthetetlen, és ez valósággal lenyûgöz 
engem.” Londonban, „ideiglenes” tartózko-
dási helyén Ida Haendel erôteljes intenzi-
tással játszó elôadóként, eleven, színes sze-
mélyiségként tûnt ki. Már gyermekkorában 
tehetséget árult el a tánc és a mûvészetek te-
rén, és úgy érzi, ha lett volna rá lehetôsége, 
jól megállta volna a helyét színészként, 
vagy pedig ruhatervezôként is. Akárcsak a 
zenében, ezeknél a tevékenységeknél is 
központi szerepet kap a határozott mûvészi 
önkifejezés. Talán nem meglepô, hogy 
legin kább a kései, nagy romantikus ver-
seny mûvek elôadójaként ünneplik. „Mivel 
szólista vagyok, saját egyéniségemet kell 
elô térbe helyeznem. Szólistaként fellépni 
kevesebb gonddal jár, azonban egy szóló-
esthez nem egyszerû megfelelô partnert ta-
lálni, egy trió vagy kvartett esetében pedig 
még nehezebb hasonló beállítottságú tár-
sakra szert tenni. Mivel csak keveset kama-
ráztam, nem tanultam meg, hogyan kell 



ZENETÖRTÉNET

XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM36

háttérbe vonulni.” Craig Sheppard olyan 
zongorista, akivel gyakran lépett fel; nem-
rég voltak európai turnén. Ida úgy érzi, a 
hegedûestek nem ugyanazt a közönséget 
vonzzák, mint a zongoristák fellépései. „Ez 
talán azért alakult így, mert némelyik 
hegedûs megpróbál avant-garde (haladó) 
lenni, és a legújabb kompozíciókkal terheli 
közönségét. Pedig talán inkább hallaná-
nak valami élvezetesebbet – például Men-
delssohnt, vagy Kreislert. A szonátakoncer-
tekhez bizonyos típusú közönségre van 
szükség, és nem feltétlenül a létszám a fon-
tos. Sokan zongoráznak, azonban kevesen 
játszanak hegedûn, ezért a hegedûs reper-
toárt kevesebben ismerik.” Viszont Haendel 
kifejezetten érdeklôdik a kortárs zene iránt. 
„Nemrég fedeztem fel egy Benjamin 
Frankel-szonátát, amit elôadásra szeret-
nék javasolni. Aztán van egy versenymû, 
amely a svéd zeneszerzô, Alan Pattersson 
alkotása. Rendkívül bonyolult mû, idô-
tartama körülbelül egy óra, nagyon kevés 
zenekari résszel. Készítettem róla egy felvé-
telt, majd felkérést kaptam, hogy adjam elô 
az Egyesült Államokban. Rendkívül 
elbûvölô alkotás.” De Haendel kiállt Walton 
és Britten versenymûvei mellett is, és ezeket 
fôleg Anglia határain kívül próbálta nép-
szerûsíteni. Stradivarius hegedûje 1699-bôl 
való, ezen játszik huszonöt éve. Mivel keze 
szokatlanul kicsi, nem volt könnyû számá-
ra megfelelô hangszert találni. „A legtöbb 
jó hegedû erôteljes felépítésû, és viszonylag 
nagy; szerencse, hogy rátaláltam erre. 
Gyönyörû hangja van, és külsôleg is szép. 

Sokan úgy vélik, egyike a legjobbaknak. 
Nincs túl nagy hangja, viszont nem is kép-
zeltem soha, hogy egy hegedûnek akkorát 
kell szólni, mint amikor valami felrobban!” 
Ida Haendel jelenleg Canadában, Mont-
reálban, valamint Floridában, Miamiban 
él, miközben megtartotta angol állampol-
gárságát is. Amikor a háború idején Lon-
donban élt, igazi britté vált. A háború kitö-
résekor kétségbe volt esve, hogy soha többé 
nem lesznek hangversenyek, és pályafutása 
véget ér. „De Anglia az Anglia. Az emberek 
itt sohasem engedték, hogy bármi is föléjük 
kerekedjék. Az élet ment tovább, és nem állt 
le a kulturális élet sem. Hullottak a bom-
bák, mi pedig adtuk a koncerteket! Ez jel-
legzetes brit hozzáállás. Az erkölcs mindig 
is magas színvonalon állt, fôleg a legnehe-
zebb idôkben. A pusztító légitámadások 
után hátra maradt hamuból minden újjáé-
ledt – az élet ment tovább; és én teljesen át-
éreztem ennek hangulatát.” Londont már 
csak azért is különleges helynek tartja, 
mert annyi jó zenekara van. „Hol van még 
egy hely a világon, ahol ennyi magasan 
kvalifi kált zenekar mûködik? Legalább öt 
ilyen zenekar van Londonban, ami teljesen 
egyedülálló. New York-nak egyetlen igazán 
jó zenekara van, és ugyanez a helyzet Ber-
linben is.” Szinte valamennyi zenekarral jó 
a kapcsolata. „Legtöbbjüket nagyon kedve-
lem, és szeretném hinni, hogy ôk is így van-
nak velem. Nagyon jólesô érzés tudni, hogy 
a zenekar tényleg mögöttem áll.” A nemzet-
közileg ismert szólisták még ma is elsô-
sorban a férfi ak közül kerülnek ki. Tapasz-
talt-e valaha elôítéletet a szólistaként fellépô 
nôkkel szemben? „Soha, senkivel nem volt 
összetûzésem emiatt, soha nem ütköztem 
akadályba, valósággal elárasztottak a fel-
kérések. A hátrány másképpen jelentkezett 
– a honoráriumban. Úgy gondolták, egy nô 
kevesebbet ér, mint egy férfi . És ez igazán 
bosszantott. Viszont nem tudom, miért 
nincs több nôi szólista; úgy gondolom, 
agyunk ugyanolyan jól mûködik, mint a 
férfi aké, hiszen nôk is vittek véghez egészen 
fantasztikus dolgokat  – például a sport-
ban, és a politikában. De valamilyen okból 
sem egy Shakespeare, sem egy Rembrandt, 
vagy egy Beethoven nem került ki közü-
lünk. De talán majd ennek is eljön az ide-
je.” Úgy véli, némelyik szólista hölgy talán 
azért kevésbé sikeres, mert igyekszik férfi as 
hangon játszani. „Én nem próbálok úgy 
hegedülni, mint egy férfi . Olyan hangon 
igyekszem játszani, amilyent a komponista 
elképzelt. Sok nô olyan agresszíven hege-
dül, hogy még a férfi akon is túltesz – való-
sággal „véraláfutásosra” csépelik a hang-

szerüket. És ez nem jó. Muzsikálni kell, 
nem pedig azt a látszatot kelteni, mennyire 
férfi asak vagyunk. Igazságot kell szolgál-
tatni a zenének, a kompozíciónak, mégpe-
dig a zeneszerzô szándéka szerint, nem 
pedig önmagunkat adni. A komponisták 
képesek könnyet csalni a szemünkbe, hi-
szen ez az érzés a szívükben élt – ezért szó-
laltatnak meg oly gyakran lírai, nôies han-
got!” Ida Haendel a hegedûjáték aranyko-
rában nôtt fel; olyan mûvészek játékát hall-
gatta, mint Kreisler, Huberman, Szigeti és 
Heifetz. Ma sokan úgy látják, hogy a mo-
dern hegedûjáték nagyban eltér a múlt 
nagy hegedûseinek stílusától. Ida Haendel 
nem hiszi, hogy a változás a fi atal generá-
ció esetében ilyen radikális lenne. „Hege-
dülni csak egyféleképpen lehet. Technikai 
értelemben úgy, ahogyan Heifetz játszik – 
az ô mesteri, tökéletes játéka a minta min-
denki számára. Viszont a múltban is voltak 
jó és rossz hegedûsök, akárcsak ma.” Ida 
Haendelnek még ma is sok elôre lekötött 
koncertje van. „Tervezem, hogy csökkentem 
a fellépések számát, hiszen az utazgatás, 
az Atlanti óceán feletti ide-oda röpködés 
bizony elég fárasztó. Megpróbálom idômet 
úgy beosztani, hogy ne koncertezzek túl sokat 
ugyanabban az országban. Szereplései met 
igyekszem korlátozni, és a nagy zenekarok, 
a nagy városok koncertprogramjaihoz iga-
zítani. De nem azért, mintha nem élvez-
ném nagyon a vidéki fellépéseket. Az em-
ber teljesítôképessége azonban véges, és 
annyi ország van még, ahol fel kell lép-
nem.” Az idônként Észak-Angliában és 
Amerikában tartott mesterkurzusait leszá-
mítva, a tanítás nem játszott jelentôs szere-
pet Miss Haendel életében, de ha majd befe-
jezi a koncertezést, szeretne gyakrabban 
tanítani. „Jelenleg nincs rá idôm, azonkí-
vül elhivatottság is kell hozzá, és én termé-
szetesen elôadómûvész vagyok, nem pedig 
tanár. Hogy tanítani tudjunk, ehhez ponto-
san ki kell elemezni, hogy valójában mit is 
csinálunk a hangszeren, és ezt én még so-
hasem próbáltam meg, de nem is akartam 
megtenni. Bár a szükséges mechanizmusok 
teljesen ösztönösen lépnek mûködésbe, so-
kat tudnék beszélni az intellektuális meg-
közelítésrôl is.” 1986 ôszének elejére terve-
zik egy dokumentumfi lm elkészítését, amely 
Ida Haendel egész pályafutását mutatja be. 
A fi lm idôtartama két óra, és nemcsak a te-
levízióban, de valószínûleg a mozikban is 
bemutatják majd. Ezen valamennyi kon-
certfelvétele látható lesz, a lengyelországi 
utazásáról készült felvételekkel együtt. 
Emellett most írja önéletrajzi írásának má-
sodik kötetét. Az elsô 1970-ben jelent meg 
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Londonban, „Woman With Violin” címmel. 
„Ez egészen más lesz, mint az elsô kötet. 
Csak az a kérdés, mikor lesz 
idôm megírni. Amikor az 
elsô kötetet írtam, az utazási 
körülmények egész mások 
voltak, mint manapság – 
néha napokig eltartott egy 
hajóút, vagy a vonattal 
történô utazás, jutott idôm 
az írásra. Most viszont min-
dig a Concorde visz! 

Norman Lebrecht a „The 
Lebrecht weekly” 2000. évi, 
június 22-i számában így írt 
róla: 

„Ida Haendel valóságos hegedûs-ikon. 
Anne-Sophie Mutter sokat ad véleményére, 
Maxim Vengerov pedig bámulattal tekint 
rá. Mivel azonban manapság ritkán van 
lehetôsége nagy versenymûveket elôadni – 
bár a Sibelius-, a Walton-, az Elgar- és 
Britten-hegedûverseny az ô védjegyét viseli  
– nem igazán sikerült elérnie Menuhin 
fénykorának magaslatát, vagy Stern derût 
sugárzó, higgadt interpretációjának szint-
jét. Ida Haendel dühös emiatt, és persze a 
csiripelô-csacsogó hangverseny-biznisz 
kép telen elviselni egy haragos, idôs hölgyet. 
„Nem érdekel, ha ezt megírja,” – kezdi, 
„egyáltalán nem vagyok megelégedve leg-
utóbbi Decca-felvételemmel, és Ashkenazy-
nak is ez a véleménye. Amikor elkészült a 
felvétel, már akkor mondtam, hogy nem jó 
az egyensúly, nem jók az arányok. Nem 
úgy szólt, ahogy mi Enescut elôadjuk. 
Olyan ez a muzsika, mint az ember lelke 
mélyérôl feltörô kiáltás – és ez a felvételen 
nem jön át.” Sohasem törekedett biztonsági 
játékra. „Nem azért vagyok, hogy elnyer-
jem a hallgatóság tetszését” – mondja. 
„Nem szórakoztatni akarom a publikumot. 
Én a zeneszerzôt szolgálom, és azt szeret-
ném, ha a játékomat hallgatná a közön-
ség.”… Fleschnél tanult Londonban, olyan 
csodagyerekekkel együtt, mint Joseph 
Hassid és Ginette Neveu. Hassid, akit még 
Varsóból ismert, éjjel-nappal Flesch ujj-
rendjeit gyakorolta. „Ki tudja, micsoda jó 
hegedûs lehetett volna belôlem, ha valóban 
keményen dolgozom?” – mondja nevetve. 
„Minden nap öt percet hegedültem. Akkor 
apám kivette kezembôl a hangszert. „Ennyi 
elég” – szokta mondani. „Ne gyakorolj töb-
bet. Én azt szeretném, ha jól éreznéd ma-
gad, és egészséges maradnál.” Hassid agyi 
rendellenesség következtében hunyt el (27 
éves korában operáción esett át, amibôl 

már nem épült fel), Ginette Neveu pedig 
repülôszerencsétlenség áldozata lett (har-
minc éves korában, az Azori-szigeteknél, 
1949 október 28-án, útban Amerika felé). 
Haendel az utolsó túlélôje annak az iskolá-
nak, amely ötvözte a technikai tökéletessé-
get a kifejezés szabadságával. „Bosszant, 
amikor azt hallom, hogy ma már senki sem 
játszik így. De vajon játszott-e bárki így ak-
kor, amikor fi atal voltam? Hiszen ma egé-
szen más vagyok, mint akkor voltam.” A 
háború után félbeszakadt koncertezô pá-
lyafutása; lemezkiadója, David Bicknell fe-
leségül vett egy szenvedélyes, olasz hege-
dûst, Gioconda de Vito-t, és ekkor Ida meg-
érezte a fi atalabb, vonzóbb külsejû, bár ke-
vésbé tehetséges elôadók fi atalos tüzét. 
(Megjegyzés: Lebrecht itt alaposan melléfo-
gott, ugyanis Gioconda de Vito 1907-ben 
született, tehát 21 évvel volt idôsebb 
Haendel nél. Az viszont tény, hogy az 1950-
es évek elején Vito volt a legkeresettebb nôi 
hegedûs Európában, bár a legjelentôsebb 
kortárs szerzôk versenymûvei nem szere-
peltek repertoárján. 54 éves korában – mint 
állította – „elérte képességei határát”, és ab-
bahagyta a hegedülést.) Amikor Ida szülei 
és férjnél lévô nôvére Canadában kezdtek 
új életet, annak érdekében, hogy a család 
együtt maradjon, velük együtt ô is hajóra 
szállt, és ezzel megszakadt kapcsolata az 
angol zenei metropolissal. Soha nem ment 
férjhez. Számára a legfontosabb férfi  édes-
apja volt egész életében, de rögtön utána 
következett a román karmester, Sergiu 
Celibidache, akivel 35 éven keresztül ápolt 
rendkívül intenzív kapcsolatot. „Sergiuban 

minden meg volt” – mondja el–
tûnôdve –, „a fan taszt ikus hu-
morérzék, négy doktorátus – fi lo-
zófi ából, pszichológiából, magas 
szintû matematikából és zenetu-
dományból –, és a muzsika, ami 
az élete volt, és persze az enyém 
is. És olyan jószívû volt, hogy 
akár az ingét is odaadta volna, 
ha valakinek szüksége lett volna 
rá. Buddhista volt, kicsit hóbor-
tos, különc ember – és talán ilyen 
vagyok magam is. Szerették egy-
mást? – kérdezem meglehetôsen 

elôvigyázatlanul, a várat lan meglepetés 
miatt. „Amíg élek, ez maradjon az én tit-
kom” – válaszolja mosolyogva. „Tudja, 
hogy volt felesége? És ô állandóan mellette 
volt, minden percben, attól a naptól kezd-
ve, hogy elôször találkoztunk.” Élete utolsó 
idôszakában Celibidache így jellemezte 
Haendelt (legalábbis így idézték szavait): 
„óriási muzsikus, spiri tualitás nélkül”. Ida 
erre racionális magyarázatot ad: „Beteg 
ember volt, sok szteroid hor mont (korti-
zont) kapott, és talán ez volt rá rossz hatás-
sal. De számomra örökre ideál, örök re zseni 
marad.” Zenei pályafutását – akárcsak va-
lami régi perzsa szônyeget –, ti tokzatos, üres 
foltok tarkítják. Sohasem lépett fel Salzburg-
ban, és csak egyetlen al kalommal 
Edinburgh-ban. Most éppen bemutatkozó 
hangversenyére készül Tangle  woodban, a 
Boston Symphony Orchestra nyári feszti-
válján. Bosszantja a zenekari menedzserek 
és karmesterek hozzáállása, akik azt kép-
zelik, hogy a merész zenei elô adásmódhoz 
meztelen vállak kellenek. Két évvel ezelôtt 
meghívták a London Symphony Orchestra 
Sibelius-fesztiváljára, hogy ott néhány 
„apró-cseprô dolgot” adjon elô, miközben 
Anne-Sophie Muttert a hegedû verseny elô-
adására kérték fel, holott a Sibelius-koncert 
fél évszázadon keresztül volt Haendel 
kiemelkedô repertoárdarabja. Bár nem ke-
sergett emiatt, a fellépést végül lemondta – 
nekünk pedig nélkülöznünk kellett játékát. 
Persze nem vigasztalja az a tudat sem, 
hogy néhány év múlva Mutter is a perifé-
riára kerül, miközben nyugdíjképes fér-
fi ak, reszketô kezekkel, még mindig büsz-
kén feszítenek majd a pódiumon. A hang-
versenyterem a férfi ak világa. Ida Haendel 
egyik ártatlan áldozata ennek, és hango-
san követeli: hadd hallja ôt a közönség. 
„Már harminc éve várom, hogy eljöjjön az 
én idôm” – mondja csendesen. „De talán 
holnap este, a Wigmore Hallban végre sike-
rül megcsípnem a nagy lehetôséget.”    

Közreadta: Rakos Miklós


