
A HETVEN1WES
FERENCSIK JANOSRÓL

Vannak szemMyisége!<" akik már éle
tükben intézménnyé válnak. Közülük
való Ferencsile János is. Élete és ze
nei működése szorosan összeforrott a
század legnemesebb zenei törekvéseivel,
szolgája és diadalra vivűje lehetett Bar
tók és Kor/ál7j zenéjének, ő?'zője an
nak II tradíciónak, mely hibatlan 10ly
tonossággal ivel a zenei klasszicizmus
tól máig. És most hetvené'ües lett.

Egy ilyen ünnepi alkalom jó üi'ügyet
ad/tat arra, hogy összefoglaljuk és
rés.zletesen méltassuk e valóban kivé
teles pálya minden összetevőjét. A szo
kástól elt,ór1,e azonban hadd válasszuk
a mélt,Ltásnak másik útját, azt, ame
lyet maga Ferencsik János lciruilt; ami
Ic01' föl·,kquczte ösztönző és az élet min
den terülctél'C kiterjeszthető, minden
kor kamatoztatható gondoLatait a ze
néj'()[.

"ilz élet apró örömei nem aprók. Az
élet apró örömei roppant lényegesek.
A nagjJ örömök - a vasárnapok, De
az nincs mindig, nincs mindenna~. Az
élet apró örömei teszik ki a hétköz
napokat, az életet. Hadd hi'llatkozzam
megint eg'!} nagy filozófusra, alcü na
gyon szeretek, és aki egyáltalán nem
annyi,ra rosszkedDíí, mint ahogy terjesz
tik róla, Schopenhauerra. Ő mondja,
hogy egy napot úgy kell megtc)'vezni,
mint az epés.z életet." - rerencsik Já·
nos zenészélete is egy vasárnapon kez
dődött, amilcor a Krisztinavárosi temp
lom ?m.sárnapi nagymi.~éjO!re nem érke
zett meg időben az orgonista. Remegő

kézzel ült a han(Jszc?' tnellé, és elját
szotta a szertartást bevezető "Jöjj,
Szerüléiek; rJristen"-t. Ez volt első nyil
vános szerentése. Előbb hegedülni ta
nult, Kicsi gyerek volt, amikor heged'(it
kért karácsonyra. "A Jézuska meg is
hozta, de m,ógis baj, bőgés lett belőle,

mégpedig irtózatos, mert a Jézuska föl
di kcp oiseloi - szüleim - egy játék
hegedűt tettek a l;;úl'ácsonyfa alá. Én
mindjárt ld is 'Próbáltam, és mivel a
hegedű bádoUból lévi!n bádogos hangon
szólalt meg, keservesen sirva is fakad
tam. Így aztán a világtörténelemben ez
volt az az é1J, amikor kétszer jött el a
karácsony, mert szüleim - talán Víz
keresztre - megint elhívták a Jézus
kát, aki akicor már rendes, persze kis
méretű hegedűt. hozott ajándékba." Ké
sőbb szalonzenekarokban játszott, majd
a Cor1Jin mozi zenekarában, a néma-

film utolsó korszakában. Ekkor már a
Nemzeti Zenede tanulója volt. Ide Su
gár Viktor, a Zenede tanára, a Mátyás
templom a/ckori regens chorija vet
te fÖZ.

Operai évek következtek: bravúros
beugrások és vára~lan csalódások. De
mintha a sors akarta 'volna figyelrnez
tetni, hogy nagy föladatTa választotta
ki. 1935 januárjában ő vezényelte a
Fából faragott királyfi felújítását és
vele a Székely Ionót. "Ez az este 
írta Tóth Aladár - a magya?' lélek
nek eddigi leggazdagabb kibontakozása
volt operaszínpadunkon. Jts bármily sú
lyos mulnsztások terhetienek is bennün
ket a múltban: ennek a mai estének
diadala er'őt ad nektink, hogjJ a mulasz
tettakai pótoljuk, és most már min
den reruielkezésiinkre álló eszközzel
dolgozzunk azon a fényes jő/jőn, me
lyet Bartók és Kodály műv{szete nyi
tott meg a magyal' zenekultúrának."

E fényes jöt'ő legáldozatosab b és leg
nagyobb építője lett Ferencsik János.
Egész művészetével, tehetséoének: tel
jességél'el igazolta és igazolja ma is,
hogy Bartók és Kodály elválaszthatat
lan, hogy a 71WfJlIar zene és a magyar
ság ügyének árt mínden olyan törek
vés, me!y kettejiik művészi tórekt'éseit
igyekszik «zétezakitani. (És gyakorlati
ténykedése ezen a tér'en oiyan nagy
személyíségek álláspont}át utazoiia, mint
Tóth Aladár és Szabolcsi Rence.)

Szólani kellene műt,észetének titká
-ról. Pár'atlan ütemérzékéről, leoendásan
,;jó kezéről", színérzékéről. D~ a lea
igazibbat,' a leglényeget ő maqa árulja
el: " ... ami nélkül senki sem· tuJ meg
élni - közhely! -: a szeretet. A csa
lád szeretete, az élettárs szeretete, a
hazaszeretet, az emberiség íránti szere
tet:" És egy másik, ugyancsak árulko
dó, Montaigne-től kölcsönzött gondola
ta: "Ahogy az életem egY?'e rövidebb
lesz, mind mélyebbé és teljesebbé kell
tennem".

Az igazán nagyok azonbán sosem
csak: a maguk személyes li!tét teszik
egYl'e teljesebbé. Ferencsik János nem
zedékek lelkének tulott életre szóló in
dítást hungvers('nyein. relejthetetlen
Beethoven-eiklusaival, Bach h-moll mi
séjének és passióinak tolmácsolásával.
Tündökletes Haydn- és 'Mozart-ciklusai
Dal. És természetesen Bartók meg Ko
dály re?'elríló erejű tolmácsolásá·val. Az
ő előadása a méree. /1 világszerte em
legetett "igazi" Bartók és Kodály. Nem
véletlenül érzi művészete hiszekegyé-
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nek a Psalmus Hungarícust, melyet
1971 augusztusiban vezényelt talán
legtökéletesebben - visszaállítva ere
deti környezetébe, a szerző szándékai
nak és a mondanivaló szellemének
megfelelően - a nyírbátori református
templomban.

A világ mai zenei életében meghatá
rozó szerepet 'L'isznek a magyar mű
vészek. Szerte a világban, szétszÓ1"6dva,
szolgálják az egységes, nagy ügyet, a
múvészetét és a humanizmusét. Sorol
juk a neveket? Széll Györgyét? Dorá
tiét? Vagy a nemrégiben elhunyt Ker
tész Istvánét? Ferencsiket valahogy
mégis többnek érezzük náluk. lviert ő

hűségesen megmaradt Kodály földje,
a Psalmust és a Te Deumot létrehívó
magyar fóld polgárának. Akkor is, ami
kor talán legtermék~nyebb éveinek
gyümdlcseit kellett félig szedetlenül
hagynia. Amikor egy időre bezárultak
előtte a világhír felé vezető kapuk.
Megmaradt ízig-véri.g magyar művész

nek, és töretlenül közvetítette a nagy
üzenetet. A zene nyelvén szólt a kinyi
lailwztatásról.

Közismert az a kép, mely a Háry
János előadásán készült 1957 decembe
rélJen, az Operaházban, Kodály hetven
ötddik születésnapján. Baloldalt a szer-

BOZÚKY MARIA KÉT KÖNYVE

A Szent István Társulat kiadásában
jelent meg Bozóky Mária művészettör

tériésznek Eszme és valóság a keresz
tény művészetben rímű munkája
(1974). "Ha nem is teljes műnek, de
bizonyos kalauznak érezzük a könyvet
ahhoz -- olvashatjuk előszavában -,
hogy eligazodhassunk a keresztény mű

vészet labtrmtusában,"
A munka tárgyalja a nagy stíluskor

szakokat a korakeresztény müvészettől

a modern szakrális művészetig, Beve
zetőjében megfogalmazza, mít tart ke
resztény művészetnek. Szerinte Krisz
tus fellépése előtt "bizonyos szellemi
egyoldalúság" jellemezte az antik világ
művészetét. Igaz-e ez? És ha igen, va
jon nem vonatkozik-e ez a megállapí
tás minden kor művészi alkotásának
zörnére? Nem érthetünk egyet azzal a
kitétellel sem, hogy hiányzott belőlük

a transzcendens jelleg. Még akkor is
nehezen fogadható el, ha kellő magya
rázatot találnak arra, hogy a szerző

206

zó áll, középen Háry János öltözet€!-
~ben Palló Imre.. jobboldalt pedig a:a
est karmeste're, Ferencsik János. Jel
képes ez a kép, Összesűrűsödik benM
mindaz a nagy és nemes törekvés, roeltl
a század első éveiben kezdődött, s
melynek célja az igazi magyarság tisz
ta forrásának meglelése volt. Feren
csik János büszkesége lehet. hogy el
sők között tárta fel a [orrás vizét.

Vég nélkül idézhetnénk azokat a
nagy zenei emlékeket, melyeket neki
köszönhetünk. Ma már nemzedékek
mondhatják el, hogy tjjúságuktól Fe
1'encsik János hangversenyei jelentik
számukra felülmúlhatatlan zenei él
ményt. Mert aligha lehet elfelejteni a
III. Brandenburgi versenynek vagy
Hiituiel concerto grossóinak azokat II

megszólaltatásait, amiko1' ő ült a cem
balo vagy a zongora mellett. Vagy a
hossz/Í. tetszhalálból feltámadó Haydn
misék tolmácsolását. Mozart Reauiem
jét. Az élmény heleivódott a hallgató
lelkébe, és kiteljesítette, tökéietesítette
azt, újra meg újra ráébresztve, hofJ'll
ha igazán értő kéz Közvetíti, néha haU
hatóvá válik a hívás, megtapinthat6vli
az örökkévalósár.

(R. L.J

pontosan mit is ért transzcendencián.
Ennek nehézséget ő is érzi, mert hoz
záfűzí : "Hiányzott.. , nem annyira a stí
lusjegyekben, mínt inkább az alkotás
szellemében". Ez a bizonytalanság azon
ban félreértést szül: stílusjegyekben
nem, de a szellemben igen? A továb
biakban ennek is enyhe cáfolatát kap
juk: "Nem akarjuk ezzel azt monda
ni, hogy a keresztény művészet kizá
rólagosan a transzcendens felismerhe
tőség jegyével lépett ki cl félhomály
ból ..." Végül így foglalja össze mon
dandóját: "A keresztény művészet

nagyjából minden alkotásával a transz
cendens és az immanens isteni jelen
létének kivetítésére törekedett". Nem
törekedett-e vajon a művészet általá
ban minden korban erre akarva-aka
ratlanul is?

A könyv lényegében csak az euró
pai művészetet vizsgálja, amelyet tör
ténelme és hagyománya mlatt eleve
érintett a keresztény szellemiség. Va
lójában egyetlen európai művész sem
vonhatta és vonhatja ki magát a ke-


