
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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látható, amint átöleli a művét megszólaltató kar
mestert? Csak a körűlmények összejátszásával ma
gyarázhatjuk-e, hogy ugyanazon a napon, amikor
egyik nemzedéktársának fényképét hozták a nagy
nyugati magazinok kultúroldalai, mint az ameri
kai operaházak varázslójáét. Ferencsik János ép
pen a nyírbátori templomban vezényelte a Psalmus
Hungaricus-t'I E kérdésekre az életművét figyelő

csak egyetlen választ adhat: Ferencsik János ma
gyar művész volt, maradt és·lesz ! Pályája azt bizo
nyítja, hogy a hűség elvezet a legmagasabb csú
csokra is.

Ha végiglapozzuk a róla készűlt fényképalbu
mokat, vagy azt a könyvet, melynek legizgalma
sabb fejezetét éppen a vele folytatott beszélgetés
képezi, mindenütt a világ elismert művészeinek

társaságában láthatjuk. Backhaus-szal próbál
Hamburgban ... Arthur Rubinsteinnel. .. Pataky
Kálmánnal és Beregi Oszkárral az Egyesült Álla
mokban ... Tito Schipa és Guiseppe di Stefano
társaságában. .. Richterrel. Rosztropoviccsal és
David Ojsztrachhal. .. Yehudi Menuhin felejthe
tetlen budapesti hangversenyei n. .. E képeket, a
művészi pálya kiemelkedő állomásait mégis két jel
lemző felvétel foglalja keretbe: az egyiken Bartók
Béla budapesti búcsúhangversenyén vezényel, a
másikon a Háry János előadás után látható Ko
dály Zoltán és Palló Imre társaságában.

Bárhová jutott is a nagyvilágban, érzésvilágát,
gondolkodását alapvetően az a környezet határoz
ta meg, amelytől első zenei impulzusait kapta, s
amelynek életművével visszaadta azt, amit kapott:
a hazájának. S ha művészi hitvallásának lényegét
keressük, aligha találunk nálánál hitelesebb kala
uzra. 1971-ben, a nyirbátori református templom
ban tartott hangverseny után mondta Várnai Pé
ternek a következőket: "Olyan környezetben
hangzott el a mü, amilyenben el kell hangzania.
A koncert után valaki gratulált, és én csak ezt tud
tam mo~dani: ez az én Hiszekegyem. Nem tételes
Hiszekegy, inkább lirai. Az élet igazi értelme a kré
dóm. S ez nagyon kevésből áll, de ennek a nagyon
kevésnek együtt kell lennie ahhoz, hogy az ember
az életet értelmesnek és értékesnek tudja. Ezek kö
zül az egyik, ami nélkül senki nem tud megélni
- közhely! -: a szeretet. A család szeretete, az élet
társ szeretete, a hazaszeretet. az emberiség szerete
te."

Ha a jövő század történészei megírják majd a
huszadik. század kultúrhistóriáját. talán épp Fe
rencsik János szerepe ébreszti rá őket, hogy nem
elég a kor alkotóművészeivel foglalkozniuk, szól
niuk kell az interpretátorokról is. Hiszen ha nyo
mon követjük a műalkotás útját az írótól a befoga
dóig, egyre kevésbé téveszthetjük szem elől azt a
k őzvctitőt, mclyct a vers vagy a dráma esetében a
színművész. a zenei alkotásnál pedig az előadó a
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karmester, a hangszeres művész - képvisel. Az ese
tek nagy többségében a mű csak akkor jut el iga
zán a befogadóhoz, ha a megvalósitás, a tolmácso
lás és a közvetítés a felfedezés erejével hat. Ilyen re
veláló előadóművésznek érezzük ferencsik Jánost.
S elsősorban nem azért, amiért a zenekarokban
páratlanul népszerű,mozdulatai bámulatosan tisz
ták és plasztikusak, értelmezése világos és egyértel
mű, hanem mert bennünket, hallgatókat megtanít
az alázatosság erényére. Meglehet, ő annak a nagy
nemzedéknek egyik utóvédje, mely elképzeléseinek
megvalósítása közben nem ismert tréfát, s ha kel
lett, kérlelhetetlenül ragaszkodott elgondolásai
hoz.

Ferencsik János pályájának alakulására a többi
között az a Toscanini gyakorolt elhatározó befo
lyást, akit a zene diktátoraként emlegetnek mind a
mai napig. De ugyanez a Toscanini. aki ékesszóló
an tudta átkozni a hibázó zenészt. nem sajnálta a
fáradságot, hogy elmélyült munkával visszaállítsa
az eredeti partitúrát olyannak, amilyennek azt a
zeneköltő leírta, s amit még nem rontott meg a rá
következő korszakok előadási gyakorlata. Hason
ló gesztussal közelit a zene erőt és emberséget adó
forrásaihoz Ferencsik János is, s minél idősebb

lesz, annál közelebb hatol a folyam kristálytiszta
eredeteihez. forrásaihoz, ahhoz a zenéhez, amely a
maga nyelvén és a maga eszközeivel az emberről és
az ember lelki konfliktusairól vall. Aligha véletlen,
hogy évről évre többször vezényli a bécsi klasszi
kusokat, leggyakrabban Haydnt, aki derűsen

mondogatta, hogy olyan lélekkel dicséri teremtő

jét, amilyet ő neki adott. Az öregedő - ha e foga
lom vele kapcsolatban egyáltalán helyénvaló - Fe
rencsik János úgy közvetiti a nagy mesterek ne
künk szóló üzenetét, hogy jelenlétével teremt kap
csolatot köztünk és közöttük.

Mozdulatai teljesen egyszerűvé váltak, szinte
eszköztelenüJ vezényel, összeolvad a zenével, a ze
nekarral, így is hangsúlyozva, hogya huszadik szá
zad embere ráismerhet a régi mesterek műveiben

önmaga jobbik énjére, arra a romlatlan tisztaság
ra, melyet a modern világ hiába keres múló divat
jaiban. "Hallani kell tudni!" ~ mondta a már idé
zett beszélgetésben. Ez nemcsak azt jelenti, hogy
egyénenként is el kell különíteni a zenekari játéko
sok által keltett hangokat, hanem rá kell találnunk
arra a hangra is, mely lelkünkben él. S hogyha
halljuk e hangot, azt Ferencsik János hangverse
nyeinek is köszönhetjük.

A Ferencsik által gyakran emlegetett filozófus,
Schopenhauer egyik müvészeti elmélkedésében kü
lönbséget tesz a szépség és az érdekesség között.
Azt fejtegeti, hogya műalkotásbanrejlő szépség az
eszme fölismerése, s mint ilyen a megismerő tevé
kenység alanyához. nem pedig akaratához szól.
Hogya művészettel kapcsolatba kerülve akara-



tunk is mozgásba jöjjön. ahhoz az szükséges, hogy
az események és folyamatok együttérzést váltsa
nak ki bennünk. Ferencsik János karmesteri tevé
kenységének és zenei ideáljának épp az kölcsönöz
megkülönböztetett fontosságot, hogy a műben rej
lő szépség mellett a hallgátóban is felkelti az
együttérzést, arra serkentve, ne csupán gyönyör
ködjünk a múlt értékeiben, hanem próbáljunk ve
lük azonosulni és általuk is teljesebbek lenni. Ez az
igazán korszerű művészetfelfogás! Amikor nem az
adott művet közelitjük a kor mindig változó és
módosuló ízléséhez. hanem mi térünk vissza aláza
tos és gazdagodni vágyó vándorként Beethovenhez
és Mozarthoz: nem őket akarjuk képünkre és ha
sonlatosságunkra formálni. hanern átadjuk ma
gunkat zenéjüknek. s mint az öregedő Goethe,
megtanuljuk élvezni és átélni a művészetek kínálta
szépségeket. Abban a meggyőződésben, amit oly
sugárzó nyiltsággal fogalmaz meg Tamino és Sa
rast ro a Varáz.~filvoltí-ban: A hitnek minden útja
tiszta. ! Az Isten ujja lesz velem. (Harsányi Zsolt
ford.)

"Nekem az életről a legszebbet a zene mondja el,
az életem tartaimát a zene adja meg. Az én életem
nek azért van értelme, mert rnuzsikálni tudok"
-~mondta Ferencsik János. Akkor hatvanöt éves
volt. De aligha tévedünk. ha feltételezzük, hogy
ma, hetvenöt évesen is ugyanigy gondolkodik. A
Vigilia, amely őt munkatársui, barútai között tisz
telheti, s lehetőség szerint mindenkor számot ad
hangversenyeiről. csak azt kivánhatja. hogy Feren
csik János minél tovább megőrizze hitvallását,
amely frisseségének. művészetének talán legmé
lyebb jellegzetessége.

•
A varázsfuvola
Abból a kivételes jelentőségű hanglemezsorozat
ból, melyen Karl Böhm szólaitatla meg Mozart
operáit, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat most
A varázsfuvolá-v vette át. Alighanem joggal. A vi
lág lemezkiadásának is kivételes eseménye volt,
amikor Böhm a legnagyobb énekesek élén újra vál
lalkozott arra _. korábban már lemezre dirigália az
operát, melynek egyébként tíznél több felvétele is
mert! -, hogy megszólaltassa. s egyben a nagy bé
csi tradició összefoglalását adja. Karl Böhm ugyan
nem tartozott azok közé a karmesterek közé, akik
nek nevével napról napra találkozhatunk az újsá
gok hasábjain. nem voltak különös szokásai, nem
kavart botrányokat. nem élt a ma már oly termé
szetes rek lam trük kjcivcl, egyszerűen csak muzsi
kúlni .rkar}, dc ;1/1 a legmagasabb szinvonalon.
Annak a tradiciónak. melyre oly büszke Bécs. s

melynek gyökerei alighanem a klasszikus karmcs
terekig nyúlnak vissza, ő volt egyik letéteményese.

A két világháború közötti években a német vá
rosokban a helyi operatársulatok élén bizonyára
több kiváló, később világhírű karmester állt - re
mek képet ad egyébként ezeknek az éveknek né
metországi zenei életéről Doráti Antal Egy élet
muzsikúja cimű könyvében -, Bécs azonban még
ilyen vetélytársak mellett is szívósan és rendíthetet
lenül őrizte múltját, s ennek a tradíciónak egyik
kincse épp A varázsfuvola, melyben egy korszak
emberképe. nemes ideálokra való törekvése ösz
szegződik. Biztosak lehetünk abban, hogya felvé
tel szereplőgárdájának közös vágya volt, hogy az
operában revelálódó emberi gondolatot a kor leg
magasabb színvonalán igyekezzen kifejezni. Gon
doljuk csak meg: olyan apró szerepben, mint az
Első. vagy a Második vértesé, James Kinget és
Martti Talvelát hallhatjuk. Amit Ferencsik János
mondott egy beszélgetés során, hogy A varázsfuvo
lá-t vezenyelni a legnagyobb kitüntetés, másképp
is érvényes: ebben az operában akár a legkisebb
szerepeket énekelni is megtiszteltetés. S e tisztelet
adás éppúgy szól a mozarti géniusznak, mint a mo
zarti hagyományhoz mindvégig töretlenül hűséges

Karl Böhmnek, akinek alakját halála után Salz
burgban, a karmesteri pulpituson legnagyobb pá
lyatársa, Herbert von Karajan idézte fel, s emléke
zetére a Szabadkőműves gyászzenét szólaltatták
meg.

Említettük, hogy A varázsfuvolá-nak jó-néhány
kitűnő felvétele ismert, de talán valamennyi közül
ez a legszebb. S ez nemcsak az énekeseknek kö
szönhető, hanem a karmesteri értelmezés tökéletes
voltának is, amely Karl Böhm minden Mozart-le
mezét áthatja. Letisztult, minden modorosságtól,
magamutogatástól mentes tolmácsolása érintetle
nül őrzi azt a mozarti szellemet, mely csak a legna
gyobbak pálcájának intése nyomán érzékelhető

ilyen megragadóan.
A közreműködök művészi teljesítményét nehéz

lenne egyenként méltatni. Fritz Wunderlich Taii1i
nója azonban mindmáig a legtökéletesebb és az is
marad hosszú időre. Mozart operáiban a tenorok
nak nem mindig jut hálás szerep, mintha a zene
költö pontosabban és hitelesebben tudta s akarta
volna megmutatni az emberi lény és a humanista
ideálok ellentétekből szőtt harmóniáját baritonjai
nak énekében. (E lemezen például a Papagenót
alakító Dietrich Fischer-Dieskau remekel.) Fritz
Wunderlich talán az egyetlen, aki igazi életet tud
lehelni Tarnino alakjába, s akinek játékfelfogásá
ból nem hiányzik az a lágy, kedves irónia és őniró

nia sem, amelynek híján a szerep inkább. egy tétel
illusztrálása, semmint operai hős (Hungaroton
SLPX 124()/-()3).

(R. t..)
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