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Köszönjük, Igazgató Ur!
Két évvel a halála után visszaemlékezni rá olyan, mintha máris elfelejtettük volna; az idő hang
súlyozásával, melynek most számot adunk, mintha a történelem, a múlt emlékei közé sorolnánk
őt. Nem így van. Horváth Richárd ma is itt él közöttünk.

Úgy maradt meg bennünk, ahogy hosszú éveken át leült az asztal sarkához. szerényen, csende
sen, alig szólva,mégis jelen abban a közösségben, mely miatta ült össze. Vonzani tudott, hatása
volt, és ez kivételes kegyelem. Összekötő ember. Mennyi mindent összefűzött, mennyi mindenkit
összekapcsolt! Ö maga a megértés és a türelem. Ez a kettő kapcsolatteremtő erő. Mindig érez
tük, nemhiába fordulunk hozzá. Minden kis dolgunkat meghallgatta. Főleg at ö szemében lehet
tek kicsik - kisemberek kis dolgai. De minket felemelt, naggyá tett a bátorítása. Értelmes, okos
szóval beszélt arról, amit tennünk kell, kérte, amit lehet. S mi tettük is, és nagyon sokan járták
utánunk az utat, melyet ő mutatott nekünk. Köszönjük.

A nép fia, az egyszerű, emberek közül jött, hozzájuk tartozott, amíg csak élt. Tanító édesapja
mondhatta egyszer neki - vagy hetven esztendeje>, hogy értük és velük. Élni csak így tartotta ér
demesnek, mindig valamiért, valakiért. Hogy legyen köze az emberekhez, mondhasson nekik leg
alább egy jó szót. Sokkal többet nemigen mondott, ebben is megőrizte azt a tömör fogalmazási
készséget, amely csak a föld közelében élő ember sajátja. .

Mi is kevés szavú embernek ismertük, ám ezeknek a szavaknak értéke nem volt kevés. Elkép
zeltük, milyen lehetett a katedrán cisztercita szerzetes-tanárként, Aztán szószékre állt, diákmisé
ken prédikált. Mintha ott is az iskolában lett volna: tanár maradt. ötpercnyi szava volt. Nem
szerette. s tudta, más sem kedveli a hosszú beszédet. A sok kritikus diák figyelemmel hallgatta
- és ma is emlékezik rá. És megköszöni ma is szavait.

Ilyenek voltak az írásai is: ötperces elmélkedések, melyeket örömmel forgat az ember, hogy el
jusson általuk "embertől Istenig" - "Istentől emberig". Közvetlen hangon szólt és írt, tanulhat
tunk tőle. eikkét ott találtuk mindig a Katolikus Szó harmadik oldalának első oszlopában, lapjá
ban, melynek haláláig főszerkesztője volt. Egészen a legutolsó időkig küldözgette cikkeit; gon
dolatait szálkás betűivel vetette papírra. De csak a papirra vetett jel volt szálkás, nem az eszme,
amelyet hordozott.

Sokféleképpen szólitották, a merészebbek becézték is néha. De leginkább csak ez a szó illette:
Igazgató. Amikor Isten egy országnyi mozgalom lelkévé tette, majd később élére állította, akkor
is meginaradt annak, ami az ő eredeti hivatása volt: szerzetes, paptanár. Ezt napról napra min
dennapos lelkiismeretvizsgálattal és felelős tevékenységgel élte meg. A végén már nagyon megfá
radt. Miattunk.

Volt sok jó "diák" és sok rossz is körülötte. Nem tudott mindig örülni, igaz, nem volt elkesere
dett ember. Inkább szomorkás humor jellemezte. Egy névnapi köszöntőn, bár másnak címezte,
önmagáról állította: hit kell az élethez. Ember miatt sokszor el lehetne keseredni. De hittel még
azt is látjuk, hogy a felhők fölött mindig süt a nap. Ebből merített erőt. Nemcsak magának, má-
soknak is. -

Tanitani nemcsak szóval, szívvel kell. Tudta ezt is. Erről minduntalan tanúságot tett. Nagyon
sokat segített. Önzetlenül élt. Nem csoda, hogy végül is a szíve mondta fel a szolgálatot. Sokszor
meghalt életében; de a klinikai halálból visszatért. Aztán kapott egy kis motort, hogy ösztökélje

~ a szivét. Már szeretett volna meghalni, de ez a könyörtelen műszer nem engedte. Ezt az újabb ta
núságot is várta, kérte tőle az élet Ura. Tanított meghalni minket. Imakönyvvel a kezében és ró
zsafüzérrel. Mintha ez a kis motor még mindig működne. Ma a mi szivünkben igazítja a ritmust.
Hallgatjuk.

Két éve. 1980. június 6-im hunyt ei·Horváth Richárd templomigazgató.
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Úgy tanított, mint a régi görögök: mindig választ várt. Nem egyoldalú beszéd, monológ az
övé, mely a pusztában hangzik. A párbeszéd szelleme jellemezte. Milyen jólesett neki a Zsinat
biztatása, hogy vállalkozzunk a párbeszédre! Értett a "belső" párbeszédhez, erről szívesen írt,
amint önmagát, gondolatait összevetette a "külvilággal". Nyitott ember volt, mindig kész a befo
gadásra. "Csak gazdagodhat a lélek azzal, ha elfogadja a másikat" - vallotta. Nem szerette az
emberek beskatulyázását, a megváltoztathatatlan semákat. Önmagát mindig formálta, gyarapí
totta. Jó pap - holtig tanult. Rengeteget olvasott. Mint a jó tanár. Magában már azt fogalmazta,
miképpen adhatja tovább. Itt sem magának gyűjtött. Gondolatban is velünk beszélgetett.

Ebbe a dialógusba belefért ország-világ, mindenki. Nem baj, hogyha valaki nem volt egy véle
ményen vele, más hitet vallott. Azért becsülni tudta. Volt szava hozzá. Valamit mindig elfoga
dott, valamit mindig elfogadtak tőle, Ebben a párbeszédben nem volt vesztes, mert az igazi pár
beszédben nincsen vesztes. Ehhez azonban bizalom és hit kell. És ő hitt az emberben is. Abban a
jóban, ami hol kevesebb, hol nagyobb mértékben, ám bizonyára megtalálható mindenkiben.

A dialógust most már csak azokkal folytathatja, akik nem felejtették a szavát, a példáját. Ne
künk kell az általa gazdagított párbeszédet vállalni, folytatni. Köszönjük a megbízatást!

Múlik az idő, érlel az idő. Történelmet formáló erő. Benne vagyunk mi, és benne van ő. Itt él
közöttünk. Jó találkozni vele. E pár sor is találkozás. Nem adós-kötelesség, Vagy ha igen, a

háláé. B/R6 IMRE

ZENE

~e...e.t1J,,<:> köszöntése

Aki ma hazánkban hangversenyre jár, hanglemezt
vásárol, rádiót hallgat, találkozik vele. De az igazi
találkozás színhelye mindig a hangversenyterem,
az élő előadás, a spontán zene árama. Ferencsik
János igazi közege nem a lemezstúdió, hanem es
ténként Haydn, Mozart vagy Beethoven valame
lyik remekének megszólaltatása a nagyközönség
előtt. Ezeken a mindig forró sikerű koncerteken
adja át azt az üzenetet, melyet a klasszikus zene
hordoz. Nem korunk fölényével közelit e műalko

tásokhoz, hanem alázatosan elzarándokol hozzá
juk; nem a modernség illékony jelszavait hangoz-.
tatja, hanem a hangjegyekbe rejtett s mindig eleven
erőforrást jelentő művet szólaltatja meg.

Amit a nagyvilágban - többé-kevésbé jogosa n
- Bartók-előadási tradiciónak neveznek, azt jó
részt Ferencsik János teremtette meg. Abban a
korszakban, amelyik értetlenül figyelte a legmo
dernebb zenei törekvéseket, Ferencsik János ma
gától értetődő természetességgel tartotta műsorán

Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajtha László és
, Weiner Leó műveit, s a magyar zene utazó nagy
követeként a világ zenei köztudatába emelte őket.

Munkájával és előadási gyakorlatával élő példáját
adta annak, hogya modern művészet sem lehet,

meg az emberiesség gondolata nélkül, a rnesterség
beli tudás, a hangjegyek tökéletes ismerete mit sem
ér az érzés pátosza és hitele nélkül.

Volt a magyar zenének egy olyan korszaka, mi
dőn a szűkkeblű zenepolitika gyanakodva közeli
tett a múlt nagy értékeihez. s igyekezett megfeled
kezni azokról a művekről. amelyekben az emberi
lélek spirituális rétegei nyertek kifejezést. Feren
csik János, a karmester ekkor lett nemzeti intéz
mény: vitathatatlan tudásával és tekintélyével év
ről évre megszólaltatta ezeket a zeneműveket. Ne
ki is köszönhető, hogy az új generáció soha nem
állt értetlenül e muzsika előtt, hanem úgy tekintett
rá, mint a zene fejlődési folyamatának elidegenit
hetetlen és a maga nemében tökéletes részére.

Ezekben a nem könnyű években, melyek során
sok kitűnő művész a világ más részein kereste az
érvényesülést, Ferencsik János itthon folytatta a
szelgálatot. egész életét feltette rá. Ha jó néhány
kűlföldre szakadt nemzedéktársának útját követi,
ma bizonyára őt iii/a világhódító sztárok között
emlegetnék. Jóllehet sosem lett sztár, mégis világ
szerte elismertté tette következetessége, a zene
iránt érzett alázata, s az a szívós önépítés. amely
nek mottóját - Montaigne mondásával- így fogal
mazta meg magának: '.,Ahogy az életem rövidül,
úgy kell elmélyítenem és kiteljesítenem.., S most,
amikor hetvenötödik születésnapja alkalmából vé
gigpergetjök életének és művészetének történetét,
abból nemcsak egy állandóan emelkedőpálya állo
másait ismerhetjük meg, hanem egy folyvást gaz
dagodó, rnélyülő élet dokumentumait is.

Véletlen volna-e, hogy róla készült s az ő birto
kában van az egyetlen olyan fotó, amelyen Kodály
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