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FERENCII GYÖRGY (1902-1983)

Nekrológot írnivmindig fájdalmas kötelesség. Nem véletlen, hogy ez esetben a hangsúly nem
a fájdalmas, hanem a kötelesség szóra esik: magától értetődik, hogy ilyesmire saját jószán
tából senki sem vállalkozik szívesen (a mindenkori hivatásos nekrológíróktól eltekintve).
Nem csupán azért kellemetlen a feladat, mert egy ilyesfajta írás úgysem tükrözheti meg
felelöen gyászunkat, hanem azért is, mert ilyenkor óhatatlanul arra kényszerül az ember,

, hogy szembenézzen olyan dolgokkal, amelyekre csak igen ritkán és némi. viszolygással
gondol. Vajon bizonyos mértékig nem hamis-e a kegyelet s az azzal együtt járó elnéző
magatartás, amit bennünk a haláleset ideig-óráig föltámaszt? Merjük-e továbbra is vállalni
az élőről alkotott véleményünket? Vajon nem nézünk néhány pillanatig farkasszemet saját
elmúlásunkkal is? Nem csinálunk-e ilyenkor gyors számvetést az útról, amit idáig megtet
tünk? Vajon nincs-e bennünk félelem, hogy tevékenységünket majdani ravatalunk mellett
esetleg nem azol<s nem egészen úgy fogják értékelni, ahogy azt szerettük volna?

Mindeme gondolatokat azért kell elörebocsátanom, mert Ferenczi Györgyhöz. az ember
hez, Íhűvészetéhez csakis egyféle módon lehetett és lehet közeledni: a legteljesebb őszinte

séggel. Vele kapcsolatban nevetségessé válik rninden frázis, a rosszból elfogadhatót. ci köze
pesből jót s a jóból kiemelkedőthazudó "értékítélet". A "halottról jót vagy semmit" elve az
ő esetében már csak azért sem helyénvaló, mert köztudomású, hogy Ferenczi - míndazok,
akik ismerték, megerősíthetik- ugyan önmagának volt legszigorúbb, sokszor kegyetlenül
ironikus kritikusa, de ugyanilyen kritikus szemmel (füllel) figyelte közvetlen környezetét
és a világot. Nem voltak olyan általános emberi tulajdonságai, amelyek kiragadták ~olna őt
az átlagból: egyszóval ember volt, hozzánk hasonló, tudott erős és gyenge, kíméletlen és el
néző, bűnös és tiszta lenni.

Akkor hát mi az, amivel Ferenczi mégiscsak különb volt nálunk? Egyszerűnektünik a vá
lasz: Chopin-mazurkáival. Miért? - kérdezhetnénk. Még erre is könnyu megfelelni: mert
ezeket a darabokat Ferenczi úgy tudta játszani, hogy az általunk soha nem hallott élményt
adott, amelyhez hasonlót azelőtt elképzelni sem tudtunk. No de miért tudta úgy játszani? 
és itt kezdődik a megmagyarázhatatlan, a megfogalmazhatatlan. a titok. Ferenczi a szó
szoros értelmében birtokolta e darabok előadásának sokak által hiába keresett titkát, de
azzal is ti~ztában volt, hogy senki sem tudhat mindent. Ezért - s ez me
gint bölcs őnkritikájának legékesebb bizonyítéka - szükítetteIe repertoárját azokra a mü
vekre, amelyek neki a leginkább megfeleltek s amelyeket - nem túlzás, ha kimondjuk - va-
lószínűleg ő játszott a legjobban arvilágonl .

Míndenfajta méltatásnál többet ér, ha meghallgatjuk felvételeit: a kezdetben önkényes
nek, túlzottan öncélúnak tetsző részletmegoldások mögül hamar felsejlik a nagy egész,
méghozzá a kohézió olyan fokán, ar:;'elynek megvalósítására csak nagyon kevesen képesek.

, Akkor is kivételes jelentőségű ez, ha voltaképpen csak miniatúrökröl van szó. Ferenczi sti
láris tévedhetetlensége "helyükre teszi" e sokak általlebecsült, negligált, vagy éppen nem
is ismert kompozíciókat. Ő maga így vall erről Pianoforte dmű, sajnos mindmáig publiká
latlan önéletírásában: "A legtöbb Chopin-mazurka ... megköveteli a rubatót, amelynek ...
alkalmazása nagy körűltekintést, óvatosságot és ízlést igényel. Így például vannak Chopin
mazurkák, amelyekben a rubato alkalmazása hiba volna, a legtöbb azonban rubato nélkül
elképzelhetetlen-Mind az agogika, mind a rubato helytelen felhasználása legtöbbször az ér
zelgősség elviselhetetlen hangzását teremti' meg."
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A XIX. század üzenetének valódi tartalmát közvetíti nekünk Ferenczi, és egyes-egyedül
tőlünk függ, mennyire s milyen módon tudjuk (akarjuk) azt befogadni, felhasználni. Csak
hát persze nagyon kell vigyáznunk. Ilyen nagyságú kényszerítő erő hatására meglehetösen
könnyű az "unom Dantét" teátralitása, vagy a nosztalgiahullámból eredő, menthetetlenül
kispolgári ízlés felé tévedni. Mindkettő zsákutca: csakis mi lehetünk felelősek önnön eszté-

. tikai világképünk valódiságáért. Természetesen el lehet utasítani Ferenczit,az általa képvi
selt ideálokat, mint ahogy megtehetjük ezt' stílusok kal, sőt egész korokkal is. De jogunkban
áll-e elzárkózni a múlt elől, amely akár akarjuk, akár nem, a miénk isi'-Talán félünk, hogy o

elmulasztunk valamit, hogy lekésÜnk valamiről? Mert lekéshetünk esetleg így a legfonto
sabbról, múltunk folyamatos újraértékelésének lehetőségéről, ami nélkül lehetetlen to-

o vábblépés. Mint ahogy korunk máris elkésett valami nagyon fontossal, Ferenczi Györgyöt
illetőleg. .De hát nem ugyanez történt Hofmannal, Lipattival, Dohnányival? A szálat,
amellyel akarva-akaratlan a múltunkhoz kötödünk, nem olyan könnyu eltépni. Ha nem így
lenne, Pilinszky János sem írta volna:

És mégis, mégis szakadatlanul
szemkozt a leáldozó nappal
mindaz; mi elmúlt, halhatatlan.

KOCSIS ZOLTÁN

A. Scheiber: JEWISH INSCRIPTIONS IN
K HUNGARY (From the yd Century to 1686).

O
·· Budapest, Akadémiai Kiadó - Leiden, Brill

1983. - Kohn Sámuel jelentette meg 1884-ben a
magyar zsidóság történetét 1526-ig. Folytatása

N nem volt, idegen nyelven is csak egy héber nyel-
vü vázlat olvasható a magyar zsidóság történeté

y ről, N. Katzburg tollából.
Scheiber Sándor könyve az első ilyen mü. Cí

V me szerint a feliratokat közli a római korból, a
~ középkorból és a török hódoltság idejéből, de

J bevezető szövegei és jegyzetei felölelik az emlí
tett korok történetét. Összesen 154 feliratról

E van szó.
A római korból zsidó települések mutathatók

L
ki Esztergomtól Dunaújvárosig, a Dunántúlon
Dombóvárott, Pécsett és Szombathelyen. A mai
Jugoszláviában Eszéken és Csében. A kÖzép

Z korból négy zsinagóga tárult fel: kettő Budán és
H kettő Sopronban. Mindegyiken feliratok olvas-
O hatók. Sírkövekre eddig Budán, Nagyszomba

ton és Sopronban bukkantak. A legrégibb sírfel- .

irat 1278-ból Budáról való. Különos, hogy olyan
régi településekről, mint Esztergom, Székesfe
hérvár és Pozsony, semmi sem került elő. Hadd
jegyezzük meg, hogy a nagyszombáti sírkövek
feliratát Frankl Vilmosnak köszönhetjük, aki ké
sőbb Fraknói Vilmos néven nagyváradi c. püs
pök lett és hírneves történetíró.

A legtöbb felirat a törökkori Budáról szárma
zik. A sírköveken kívül egyéb feliratos tárgyakat
is találtak: menyasszonyi gyűrűt, díszkardot,
pecsétnyomót, frigyszekrény-takarót, chanukkai
pörgettyüt, Tóra-koronát, szédertál takarót.

A feliratok névanyaga fontos településtörté
neti adalék. A könyv végén szereplö héber szó
tár mutatja, milyen volt a középkorban és a tö
rök idökben a magyar zsidók héber nyelvisme
rete. Minden felirathoz kép tartozik, fordítás és
jegyzetanyag segíti az eligazodást.

A Magyar Zsidó Oklevéltáron kívül jelenleg ez
a legfontosabb forrásmű a magyar zsidóság tör
ténetéhez 1686-ig.

Szeesi József
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