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nato ez Ágy! Prom¢theuszi lelk¡letü, kicseng¢s¢bûl is elj´vendû àforradalmi etüd´kÊ
morajlÀsÀt hallja ki az elûadÂmüv¢sz. M¢gis
tele van visszahÃzÂdÂ, ´nmagÀba mer¡lû
momentumokkal, mintha arra vÀrna, hogy
elcsendes¡lj´n k´r¡l´tte a vilÀg, s û csak a
belsû hangra figyelhessen. S Ágy, ekkor k´vetkezik be ebben a csodÀlatos interpretÀciÂban
az Arietta Àltali megvÀltatÀs. A t¢ma, ez a
àhalhatatlan ¢s egyszerü melÂdiaÊ, ahogy Fischer
Annie jÀtssza, reliefszerü: k´rbejÀrni m¢g
nem lehet, de mÀr kiemelkedett a hÀtt¢rbûl,
s elindult, hogy ´t vÀltozata àm¢g egyszer, kivonatban ¢s ´sszesürÁtve megtegye Beethoven nagy ÃtjÀt a m¢lybûl a magasba, az alvilÀgi gy´trûd¢stûl a
csillagos nyugalomig ¢s megdicsû¡l¢sig... Mintha
Beethoven minden r¢gi variÀciÂs mÂdszere egyes¡lt
volna k´z´s erûprÂbÀra: elûbb mindig aprÂzÂbb ¢s
felbontottabb a mozgÀs folyama, aztÀn ´sszeÀll ¢s
megsürüs´dik, nem dÁszÁt ¢s magyarÀz, hanem egybevon ¢s levetkûztet, lehets¢gess¢ teszi a variÀciÂ Ãj
¢rtelmez¢s¢t, mely mÀr kevesebb hangot ismer, mint
maga a t¢ma: aztÀn a felny´gû m¢lys¢gbûl utat t´r
a magasba, ¢s ott elv¢sz a tejÃt szikrÀzÀsÀban, meszsze-messze maga alatt hagyva a f´ldet, a harcot, a
bÀnatot, mint aki elûtt kitÀrul a vilÀgür ¢s a v¢gtelens¢gÊ. Az Ãt minden ÀllomÀsa a szellemi,
¢rzelmi ¢s pianisztikus interpretÀciÂ egy-egy
csodÀja. Az elsû dolce variÀciÂ a lek´t´tt test,
k¢z szinte ¢rz¢ki megjelenÁt¢se, a szinkÂpÀk
¢s a megszakÁthatatlan legato zen¢je, m¢gis
¢neke mÀr felfel¢ szÀll. A mÀsodik fÀzisban a
k´t´tts¢g m¢g mindig meghatÀrozÂ, de a
mozgÀs gyorsul, a ritmus hajtÂereje nû, ¢s
mÀr kezd sz¢tvÀlni a lenn ¢s a fenn. A harmadik variÀciÂ az elszakadÀs, a kit´r¢s elsû
fÀzisa, energikus, forte karakterü, tele van
hangsÃlyokkal, a mozgÀs, a kileng¢s nagyÁvü,
a k¢t k¢z tÀvolsÀga helyenk¢nt hatalmas. A
negyedik fÀzis az ´sszehÃzÂdÀs¢ a m¢lyben ¢s
a lebeg¢s¢ fenn. Amikor variÀltan ism¢tlûdik,
a basszus f´l´tt a hanghalmazokbÂl sÂhaj, piheg¢s hallatszik, szinte k´ny´rg¢s vilÀgossÀg¢rt, az Ãjabb lebeg¢s (majdnem trilla) mÀr
Ág¢ret, a csodavÀrÀs csendje veszi k´r¡l. Az
utolsÂ variÀciÂ k´vetkezik: elrugaszkodÀs, a
f´ld meg¢rint¢se, a trillÀkbÂl szûtt szivÀrvÀnyhÁd, a m¢g lenn, mÀr fenn egyidejüs¢ge,
a visszatekint¢s espressivo fÀjdalma vagy ¢ppen a befogadtatÀs pillanata, amiben d´bbenet, ki¡r¡lts¢g ¢s megilletûd´tts¢g keveredik. S csak ezutÀn a dÃr kivilÀgosodÀs ¢s az

ellenÀllhatatlan erejü szÀrnyalÀs a f¢ny fel¢.
Kevesen voltak ebben a v¢ge fel¢ k´zeledû
szÀzadban, akik ilyen biztosan ¢s a magÀnyos
boldogsÀg e v¢gsû csÃcsÀig, a v¢gtelen k¡sz´b¢ig tudtÀk k´vetni Beethovent. Fischer Annie-nak megadatott ez. àA m¢lys¢g alaktalanul
morajlÂ trillÀjÀval indul, a magassÀg vakÁtÂ trillÀjÀval ¢rkezik meg a szonÀta, s v¢g¡l megpihen a
k´z¢pen, mint aki bejÀrta az ¢letet s a mindens¢g
minden r¢giÂjÀt, de hazat¢r, ¢s hazatalÀl, s Ïelnyugszik a Teremtû ´l¢benÎ.Ê
KroÂ Gy´rgy

MI SZñL A LEMEZEN?
Beethoven: Kilenc szimfÂnia
Vez¢nyel: Ferencsik JÀnos
K´zremük´dik: Magyar çllami Hangversenyzenekar,
Budapesti KÂrus (karigazgatÂ: Forrai MiklÂs),
Andor °va (szoprÀn), Szirmay MÀrta (alt),
Korondi Gy´rgy (tenor),
SÂlyom-Nagy SÀndor (bariton)
Hungaroton Classic. CLD 4013ä18
àClassical DiamondsÊ
Pernye AndrÀs eml¢k¢nek

NaprÂl napra kevesebben vagyunk, akiknek
mond valamit a n¢v, melynek 1980-ban eltÀvozott viselûje irÀnt a fenti ajÀnlÀssal tiszteletemet szeretn¢m kifejezni. Pedig a muzsikusok s a zenekritikÀt olvasÂk k´r¢ben sokÀig
valÂsÀggal hÁrhedett volt ez a n¢v, utÂbb ä a
t¢v¢ Ki mit tud? müsorai jÂvoltÀbÂl ä a nagy
nyilvÀnossÀg elûtt is hÁress¢g lett. Pernye
AndrÀs 1959-tûl '74-ig a Magyar Nemzet zenekritikusa, m¢gpedig a korszak kev¢s m¢rvadÂ zenekritikusÀnak egyike volt ä telÁtetts¢ggel indokolt visszavonulÀsÀig legalÀbb hÀromezer hangversenyrûl szÀmolt be. A XV III.
szÀzad, a felvilÀgosodÀs, Voltaire ¢s Diderot
kritikai szelleme ¢lt benne, a jÂzan ¢sz megvesztegetû term¢szetess¢g¢vel ¢s csÃfondÀrosan vilÀgÁtotta Àt s bontotta le a zen¢vel kapcsolatos elûÁt¢leteket, babonÀkat, mÁtoszokat,
legendÀkat ¢s lila misztifikÀciÂkat, tÀrta fel a
zen¢l¢s ¢s a zenei befogadÀs valÂsÀgos mechanizmusait: mivel ¢rz¢kenys¢geket s¢rtett,
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a szakma tartott tûle, de ä szemben k¢sûbbi,
zenekritikusk¢nt foglalkoztatott s e minûs¢gben tetszelgû pamfletistÀkkal ¢s zsurnalisztÀkkal ä elfogadta (mert a szakma a kompetens
kritikust elfogadja, ha m¢goly kem¢ny is);
presztÁzse szilÀrd volt. AztÀn a Ki mit tud? zsüritagjak¢nt a lehetû legsz¢lesebb k´z´ns¢g ismerhette meg az eleven szellemü, nyitott, felvillanyozÂ csevegût, az ¢letet ¢s a müv¢szetet
egys¢gben ¢rz¢kelû ¢s lÀttatÂ charmeurt.
Pernye sok hanglemezkritikÀt is Árt, Àm ä
mint 1971-ben egy elm¢s ¢s provokatÁv eszsz¢ben (A HANGFELV °TEL IGAZSçGA) beszÀmolt rÂla ä egyre nagyobb lelkiismeret-furdalÀssal. Ahhoz a generÀciÂhoz tartozott
(1928-ban sz¡letett), melynek a zene àitt ¢s
mostÊ, az elûadÂ ¢s a k´z´ns¢g k´zvetlen
egy¡ttl¢t¢ben ¢s kiismerhetetlen egymÀsra
hatÀsÀban valÂ megszÂlalÀsa jelentette e müv¢szet egyetlen term¢szetes, autentikus ¢s
adekvÀt l¢tmÂdjÀt; kilenc¢ves volt, s nyilvÀn
mÀr elsû, eld´ntû zenei ¢lm¢nyeinek birtokÀban, amikor BartÂk szkeptikus felolvasÀsÀt
tartotta a àzenekonzervrûlÊ (A G°PZENE). De
amit û m¢g felt¢teles mÂdban mondott, hogy
tudniillik àa baj ott kezdûdn¢k, ha a g¢pzene ¢ppÃgy elÀrasztanÀ a vilÀgot az ¢lûzene rovÀsÀra, mint
ahogy a gyÀripari term¢kek ezt megtett¢k a k¢zi-ipar
rovÀsÀraÊ, az Pernye szÀmÀra a hatvanas
¢vektûl mindinkÀbb aktuÀlis valÂsÀg lett. A
koncertformÀt v¢delmezû ¢rvei a ànagy pillanatÊ megvilÀgÁtÀsakor sürüs´dnek egyetlen
pontba: àA nagy müv¢sz ¢rdekes mÂdon ¢ppen attÂl nagy müv¢sz, hogy nem k¢pes biztosra menni.
Mindent tud term¢szetesen, ¢s mindent nagyszerüen elûk¢szÁt. De az az egyn¢hÀny nagy pillanat ä
voltak¢ppen mindig kockÀzat jutalma. A Nagy Pillanatot magÀt legfeljebb elûk¢szÁteni lehet, de bebiztosÁtani soha. Vagy megsz¡letik, vagy nem sz¡letik
meg. L¢trej´tt¢hez v¢gtelen szÀmÃ ´sszetevû sz¡ks¢ges, ¢s ezek t´bbs¢ge k¡l´n-k¡l´n is irracionÀlis.
Mert a Nagy Pillanat nem kizÀrÂlag az elûadÂmüv¢sz ÏcsinÀlmÀnyaÎ, hanem azt nagyr¢szt a k´z´ns¢g aktÁv figyelm¢nek erûtere hozza l¢tre. Ez az,
amit ´sszefoglalÂan Ãgy szoktunk volt meghatÀrozni, hogy ÏjÂ ä vagy rossz ä a terem levegûjeÎ. / Fog¢kony k´z´ns¢gnek jÂ jÀtszani. De nem a legmüveltebb k´z´ns¢g a legfog¢konyabb. Ugyanaz a k´z´ns¢g ä persze csak elvileg, mert gyakorlatilag
nincs k¢t azonos k´z´ns¢g! ä az egyik este minden
jÂra k¢sz, a mÀsik este teljesen ¢rz¢ketlen. JÂ vagy
rossz sugÀrzÀsa elemi erûvel befolyÀsolja az elûadÂt.

Lehet, hogy pillanatok alatt szÀrnyai nûnek ä de
az is lehet, hogy meglevû szÀrnyait is elveszÁti.Ê
Ezek persze nem tÃl eredeti meglÀtÀsok, sût
meglehetûsen k´zkeletüek is. M´g´tt¡k
azonban olyan t¢nyek elismer¢se rejlik, amilyeneket a szakmai rigorizmus, az eszt¢tikai
purizmus ¢s a sz¢plelkü müv¢szetÀjulat nem
akceptÀl. Pernye szerint tudniillik az elûadÂmüv¢szet elsû ¢s mindenn¢l l¢nyegesebb
àalapt´rv¢nyeÊ Ágy szÂl: àÏMindenfajta elûadÂmüv¢szet elsûsorban vizuÀlis k¢rd¢s!Î A zenei elûadÂ-müv¢szet is az.Ê RÀmutat: akÀr tudjuk,
akÀr nem, akÀr bevalljuk, akÀr tagadjuk, de
a mindennapi ¢letben is ´sszbenyomÀs alapjÀn Át¢lj¡k meg az embereket. Egy igazi Pernye-mondat: àN¢hÀny ezer koncert utÀn a bel¢pû
zongoristÀrÂl mÀr azt is meg lehet mondani, hogy
cantabile-jÀt¢ka nem el¢gs¢ges, vagy hogy fortehangzÀsa szorÁtott ä pedig m¢g egyetlen hangot sem
¡t´tt le a zongorÀn.Ê Egy mÀsik ÁrÀsÀban (A
LçTHATñ ZENE) kifejti, hogy a zene maga is
gesztikus, s az elûadÀs sz¡ks¢gszerü velejÀrÂja a hangzÀst l¢trehozÂ ¢s vizuÀlisan felfoghatÂ mozdulat, ¢s az igazi koncertlÀtogatÂ
mint eg¢sz ember, minden ¢rz¢kszerv¢vel ¢rz¢keli, hallja, Ázleli, tapintja, szagolja ¢s lÀtja
a muzsikÀt. FelhÁvja a figyelmet arra a zenet´rt¢neti t¢nyre, hogy Beethoventûl kezdve a
zenemüvekbe belekomponÀlt mozdulatvilÀg
mind erûsebben ¢rezteti a hatÀsÀt, azaz a
hangversenyforma k¡lsûs¢gei konkr¢tan bele vannak komponÀlva a darabba. Summa
summarum: àa lÀtÀs mind a kompozÁciÂ l¢trej´tt¢ben, mind pedig az elûadÀs teljes ¢rt¢kü felfogÀsÀban elhanyagolhatatlan mozzanat. S fokozottan
az a karmester eset¢ben! / A karmester ¢s a zenekari
tagok k´z´tti viszony legfûbb eszk´ze a vizualitÀs.
R´gvest be fogjuk ezt lÀtni, ha arra gondolunk,
hogy a zenekari muzsikus csakis vizuÀlisan ¢rz¢kelheti a dirigens szÀnd¢kaitÊ.
A zenei elûadÂ-müv¢szet mÀsodik Pernyef¢le t´rv¢nye Ãgy foglalhatÂ ´ssze, hogy a teljesÁtm¢ny megÁt¢l¢se, az ¢lm¢ny¡nk alapvetûen hitk¢rd¢s. Ami az aktuÀlis koncertteljesÁtm¢ny ¢rt¢kel¢s¢t illeti, az ´sszef¡gg az emlÁtett ´sszbenyomÀssal: àÏm¢g a hamis jÀt¢k, illetve ä zongorÀn ä a f¢lre¡t¢s is bizonyos m¢rt¢kig
hitk¢rd¢s!Î Ha az eûadÂ ¢rdekes, szuggesztÁv, rokonszenves stb., akkor eln¢zz¡k neki egyn¢hÀny hibÀjÀt, ha viszont agresszÁv, arrogÀns, visszataszÁtÂ
vagy bÀrmilyen vonatkozÀsban kellemetlen, akkor
kajÀn ´r´mmel ¢lvezz¡k ¢s regisztrÀljuk hibÀit. Az
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elûbbi esetben az akad¢koskodÂkat, az utÂbbiban a
rajongÂkat egyarÀnt az Ïigen, de...Î szavakkal szerelj¡k le. ÏMell¢¡t´tt? Igen, de nagyszerü stb.Î ä
ÏHogy ez jÂl zongorÀzik? Igen, de mell¢¡t´tt...ÎÊ.
Ami pedig a lemez¢lm¢nyt illeti: àÏA hit hegyeket mozgat meg!Î ä a hanglemez ter¢n ez alapt´rv¢ny.Ê Vagyis a lemezhallgatÂ azt, ami a lemezen szÂl, felt´lti àk¡l´nf¢le hitb¢li tudattartalmakkalÊ. Ez Ãgy t´rt¢nik, hogy àaz illetû 1. szem¢lyesen hallotta a nagy mestert, ¢s a zenei hangok
hallatÀn felid¢zi magÀban a k´zvetlen koncert valÂsÀgos ¢lm¢ny¢t, vagy 2. mÀr szem¢lyesen nem
hallhatta, csak legendÀkat ismer, illetve ¢letrajzokat, m¢ltatÀsokat olvasott rÂla. Igen ¢rdekes
az, hogy mindk¢t esetben hitrûl van szÂÊ. °s Pernye kÁnosabbnÀl kÁnosabb t´rt¢neteket mes¢l
el arrÂl, hogy profi muzsikusok milyen szakszerü ´sszehasonlÁtÂ elemz¢seket tudnak v¢gezni elûadÀsokrÂl, ha p¢ldÀul k¡l´nb´zû
elûadÂnevekkel programoztÀk be ûket, ¢s
nem vett¢k ¢szre, hogy ugyanazt a lemezt
hallgattattÀk meg vel¡k t´bbsz´r egymÀs
utÀn, s hogy idûsebb koncertlÀtogatÂk milyen pontosan eml¢keznek elûadÀsokra,
amelyeken nem lehettek jelen, vagy amelyek
soha el sem hangzottak. Lehet k¢telkedni
Pernye anekdotÀiban, de a kÁs¢rletek megism¢telhetûk, s eredm¢ny¡k sajnos ût fogja
igazolni. F¢lû, hogy legkedvesebb elûadÂink
lemezeivel lassan magunkra maradunk. Hiszen: àm¢g koncert¢lm¢nyeink is folytonosan, vel¡nk egy¡tt vÀltoznak. Soha senkinek ne higgyen
az olvasÂ, aki ezt mondja: ÏM¢g a f¡lembe cseng,
ahogyan X. ezt meg ezt a müvet jÀtszotta!Î Esk¡sz´m: nem cseng a f¡l¢ben, illetve ä mivel a f¡le
is megvÀltozott ä valami eg¢szen mÀs cseng benne.
Az Ãgynevezett Ïnagy koncert¢lm¢nyÎ k¢ts¢gkÁv¡l
megmarad ä de belûle csak az ¢lm¢ny, m¢ghozzÀ
sajÀt ¢lm¢nyem maga marad, tehÀt mindaz az
asszociÀciÂ, amelyet ¢n hozzÀfüztem, ¢s amely ebben
a formÀban csakis az ¢n ¢lm¢nyem, senki mÀs¢. [...]
Az idûs hanglemez-tulajdonos egyszerüen nem azt
hallja, ami szÂl, hanem valami eg¢szen mÀst. Ez
az Ïeg¢szen mÀsÎ szÀmtalan dologbÂl tevûdik ´ssze.
SajÀt fiatalsÀgÀra eml¢kszik, de mindenekelûtt arra
az ¢lm¢nyre, amelyet annak idej¢n Huberman keltett benneÊ.
A zen¢ben kev¢s elûadÂmüv¢sz volt olyan
fontos szÀmomra, mint Ferencsik JÀnos. Tizenk¢t ¢ves koromban, moziban lÀttam elûsz´r. 1955-ben k¢sz¡lt egy magyar film, DíSZ-

ELýADçS volt a cÁme, amely felvonultatta a
korszak valamennyi reprezentatÁv elûadÂmüv¢sz¢t ¢s egy¡ttes¢t a zenei müfajok ter¡let¢n
ä Ferencsik (ha jÂl eml¢kszem) a HUNYADI
LçSZLñ nyitÀnyÀt dirigÀlta. Elragadott megjelen¢s¢nek, mozdulatainak ä k¢sûbb ¢rtettem meg: klasszikus ä zÀrtsÀga, arÀnyossÀga,
eleganciÀja; valamikor a hetvenes ¢vekben
egy barÀtom egy Ferencsik-koncert utÀn a
schilleri fogalompÀrt id¢zte vele kapcsolatban: àAnmut und W¡rdeÊ, àkellem ¢s m¢ltÂsÀgÊ
ä talÀlÂan. °lû elûadÀsÀnak 1956. mÀrcius 6Àn voltam elûsz´r tanÃja a DON GIOVANNI
(akkor nÀlunk m¢g DON JUAN) Erkel szÁnhÀzi
felÃjÁtÀsÀn ä utoljÀra 1983. december 30-Àn
lÀttam-hallottam, amikor utolszor vez¢nyelte
a PARSIFAL-t, ugyancsak az Erkelben. N¢hÀny
hÂnap mÃlva nekem jutott a fÀjdalmas feladat, hogy a MuzsikÀban elbÃcsÃztassam.
Huszonh¢t ¢v alatt rengeteg hangverseny¢t
¢s opera-elûadÀsÀt hallottam, a repertoÀr
nagy r¢sz¢t vele ismertem meg, illetve nagy
r¢sz¢vel az û jÂvoltÀbÂl ker¡ltem bensû, szem¢lyes kapcsolatba ä sok-sok interpretÀciÂja
zenei kultÃrÀm, sût eg¢sz kultÃrÀm alapzatÀhoz tartozik, nem annyira eszt¢tikai megfontolÀsbÂl, mint inkÀbb ä az eszt¢tikai megfontolÀsokat is determinÀlÂ ä ¢lett´rt¢neti okokbÂl megker¡lhetetlen viszonyÁtÀsi pont, legszem¢lyesebb Ázl¢sem alkotÂr¢sze, zsigeri ¢rt¢kvÀlasztÀsaim motivÀlÂja. Sok-sok, mondom, de korÀntsem mind. El¢g hamar felismertem, hogy e karmesternek, akinek egy¢nis¢ge ¢s müv¢szete irÀnt oly erûs az affinitÀsom, akinek egy¢nis¢ge ¢s müv¢szete oly
vonzÂ ¢s kedves szÀmomra, e karmesternek
egyik legjellemzûbb sajÀtossÀga az egyenetlens¢g. Remek elûadÀsai vÀltakoztak sz¡rk¢kkel ¢s koordinÀlatlanokkal, s nem is csak
alkalomrÂl alkalomra, hanem egyetlen koncerten vagy felvonÀsrÂl felvonÀsra is. HÁrlett:
nem szeret prÂbÀlni ä s ezt akkor kiel¢gÁtû
magyarÀzatnak talÀltam.

Nem eml¢kszem mÀr, hogy a BeethovenszimfÂniÀkat milyen alkalmakkor, rendben,
elûadÀsokban, fokozatokban ismertem meg.
1957, tizenn¢gy ¢ves korom Âta jÀrok rendszeresen hangversenyre, biztosan a repertoÀr
alkalmisÀga hozott lassan ´ssze vel¡k, az elsû
fix pont egy IX. SZIMFñNIA Komor Vilmos
vez¢nylet¢vel. Valamennyit ciklikusan azon-
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ban Ferencsikkel hallottam elûsz´r az ´tvenes-hatvanas ¢vek fordulÂjÀn, mindjÀrt duplÀn, elûbb vasÀrnap d¢lelûtt a Zeneakad¢miÀn, majd mÀsnap este az Erkel SzÁnhÀzban.
RÀdiÂban ezutÀn kezdtem rendszeresen hallgatni valamennyit, nemcsak a leghÁresebbeket, lemezrûl pedig mÀr egyetemistak¢nt,
Supraphon-felv¢telekrûl. Kettût k´z¡l¡k, a
mÀsodikat ¢s a negyediket ¢ppen Ferencsikkel a kivÀlÂ Cseh Filharmonikusok ¢l¢n. MÀr
nincsenek meg ezek a lemezeim, nem tudom
kontrollÀlni magam (tudnÀm-e egyÀltalÀn?),
de nagyon szerettem ûket, sokkal jobban,
mint Ferencsik hazai lemezeit. Pedig akkor
mÀr tudtam ä nyilvÀn interjÃkbÂl ä, hogy
nem szereti a hangfelv¢telt. BÀr szÂrvÀnyos
vÀllalkozÀsok utÀn a Hungaroton vezet¢s¢nek a hatvanas ¢vektûl siker¡lt rÀvennie,
hogy rendszeresen k¢szÁtsen lemezeket, m¢g
azokban a besz¢lget¢sekben is, amelyeket BÂnis Ferenc folytatott vele 1983 februÀrjÀtÂl
mÀjus v¢g¢ig, Ágy nyilatkozott errûl: àM¢g a
mai lemezeimtûl is f¢lek [...]! A lemez valahogy
megfosztja az embert a hallgatÂsÀgtÂl: a karmester
hÀta m´g´tt gy¡lekezû, muzsikÀra vÀrÂ k´z´ns¢gtûl.
Mert a k´z´ns¢g, hÀla istennek, nem kritikus. A
k´z´ns¢g az¢rt j´n el, mert valami sz¢pet akar hallani. Azzal az elûlegzett bizalommal veszi meg a
koncertjegyet, hogy annak fej¢ben valamit kapni
fog. TehÀt nem Ãgy ¡l be a n¢zût¢rre, hogy Ïna,
lÀssuk, mit tudszÎ. De a mikrofon ä m¢g az a mikrofon is, amely most szavaimat tovÀbbÁtja a mÀgneses szalagra ä m¢g az is azt mondja, hogy Ïhadd
halljam, mit tudszÎ. Ettûl pedig az ember dadogni
kezd. Ha eleven emberrel besz¢lgetek, az eg¢szen
mÀs, de ez a hideg f¢mdarab, itt az orrom elûtt,
hatÀrozottan idegesÁt. Mennyire idegesÁthet hÀt a
hanglemezfelv¢tel mikrofonja! M¢g ma is. / Nagyon hÀlÀs vagyok a k´z´ns¢gnek, ami¢rt annyira
becs¡li a lemezeimet. Tudom, hogy sz¢pen fogynak
ä Ãgy lÀtszik, el¢g jÂk ahhoz, hogy megvegy¢k ûket.
Meg kell azonban vallani: sz¡l¢si fÀjdalmak ¢s kÁnok k´z´tt hozom ûket a vilÀgra. / ¹r¡l´k minden
sikeres opera-elûadÀsnak, minden olyan koncertnek, melyrûl az ember maga is ¢rzi, hogy jÂ volt.
Vagy a PARSIFAL-nak, mely jÂ pÀr ÂrÀig tart, s
amelyben a mÀsodik felvonÀs utÀni sz¡netet m¢gis
mindig tÃl hosszÃnak ¢rzem: alig vÀrom mÀr, hogy
elkezdhessem a harmadik felvonÀst. EgyszÂval a
PARSIFAL-t nem ¢rzem tÃl hosszÃnak. A hanglemezfelv¢telt azonban mindig v¢gtelen¡l hosszÃnak,
gy´trelmesen hosszÃnak ¢rzem. Mindegyiket. Nem

tehetek rÂla ä ez alkati k¢rd¢s. Vannak olyan karmesterek ä p¢ldÀul DorÀti TÂni koll¢gÀm ä, akik
virtuÂzai a hanglemezfelv¢telnek. °n, sajnos, nem
tartozom k´z¢j¡k. CsinÀlom, csinÀlom, de sokkal
nagyobb kÁnnal, mint gy´ny´rüs¢ggel.Ê (BÂnis Ferenc: TIZENHçROM TALçLKOZçS FERENCSIK
JçNOSSAL.) Igaz, ami igaz: Ferencsik nem volt
àhanglemezmüv¢szÊ. Amikor a Hungaroton
1969-tûl '76-ig felvette vele ¢s az çllami
Hangversenyzenekarral Beethoven kilenc
szimfÂniÀjÀt, eszem ÀgÀban sem volt meghallgatni a lemezeket. Amennyire szerettem Ferencsiket a koncerteken vagy az opera-elûadÀsokon, olyan kev¢ss¢ ¢rdekeltek ezek a
Beethoven-szimfÂnia-lemezei. K¡l´nben is:
¢ppen azokban az ¢vekben a BeethovenszimfÂniÀkban nem adtam alÀbb Toscanini,
Furtw¤ngler, Bruno Walter ¢s Klemperer interpretÀciÂinÀl. K¢sûbb aztÀn, eltÀvolodvÀn e
nagy, romantikus egy¢nis¢gektûl, zseniÀlis,
de mind kev¢sb¢ kongeniÀlisnak lÀtszÂ szubjektivitÀsuktÂl, egy darabig Beethoven-szimfÂniÀkat sem igen hallgattam. Majd a hetvenes-nyolcvanas ¢vek fordulÂjÀn j´tt az Ãj
nagy ¢lm¢ny: a historikus irÀnyzat megismer¢se, s a nyolcvanas ¢vtized k´zep¢tûl a
Beethoven-szimfÂniÀk Ãjrafelfedez¢se Norrington, Hogwood, Harnoncourt, Gardiner,
Br¡ggen jÂvoltÀbÂl. Doktriner historikus
¢veimben elviselhetetlennek ¢reztem volt
bÀlvÀnyaim egykor lenyüg´zû produkciÂit. S
ahogy korÀbban azok magaslatÀrÂl nem is
lÀtszottak Ferencsik lemezei, Ãgy most egy
gy´keresen mÀs, autentikusabb elûadÂi eszt¢tika v¢gk¢pp nem l¢tezûv¢ tette ûket szÀmomra. ManapsÀg azonban, kigyÂgyulva a
historikus dogmatizmusbÂl, meglehet: relativistÀvÀ vÀlva, de mindenesetre Ãjra nyitottabbÀ a k¡l´nb´zû megk´zelÁt¢sek irÀnt, s ha
mÀr nem is felt¢tlen¡l azonosulva vel¡k,
m¢gis ä tisztes tÀvolbÂl ä Ãjra csodÀlni tudva
Toscanini, Furtw¤ngler, Walter, Klemperer
zsenialitÀsÀt, folyton azon kapom magam,
hogy egyre fog¢konyabb vagyok a zenei elûadÂ-müv¢szetnek egy olyan r¢teg¢re, amelyik mind a zsenialitÀsra, mind pedig a historizmusra orientÀlt korszakomban kiesett az
¢rdeklûd¢sembûl: a szolid tradÁciÂra. Carl
Schuricht, Franz Konwitschny, Josef Krips,
Rudolf Kempe, G¡nter Wand BeethovenszimfÂnia-felv¢telei az abszolÃt müismeret ¢s
-¢rt¢s, az organikus ¢pÁtkez¢s ¢s t´k¢letes for-
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matisztasÀg-transzparencia s a szellemi elm¢lyed¢s nem pÀratlan, hanem ¢ppen hogy k´z´s, szerves hagyomÀnyba tartozÂ, k´z´s,
szerves hagyomÀnyt sürÁtve k¢pviselû p¢ldÀi.
Noha term¢szetesen mindegyik¡knek megvan a maga egy¢ni arculata, ¢rdeklûd¢s¡nk
elsûdleges tÀrgya m¢gsem az, hogy milyen
Schuricht, Konwitschny, Krips, Kempe,
Wand Beethovenje, mint ahogy ¢rdeklûd¢s¡nk bizony hogy Toscanini, Furtw¤ngler,
Walter, Klemperer Beethovenj¢re irÀnyul ä
Stravinsky nem eg¢szen jogtalanul besz¢lt
gyilkos szarkazmussal Herr Professor von
Schnell ¢s Herr Doktor von Langsamer àvÀltozatairÂlÊ ä, hanem a karmester, mintegy
Kundry àDienen, dienenÊ-¢thoszÀnak jegy¢ben, eltünni lÀtszik a szerzû, a mü m´g´tt,
alÀzatos hüs¢ggel ûket szÂlaltatva meg ä legalÀbbis ez az ¢lm¢ny¡nk, bÀrmennyire tisztÀban vagyunk is illÃziÂ voltÀval, hermeneutikai k¢ptelens¢g¢vel. A szÀzad mitologikus
karmester-egy¢nis¢geinek Beethoven-szimfÂnia-interpretÀciÂit hallgatva a magasan az
alapok f´l¢ t´rû egy¢ni zsenialitÀst, illetve a
kiv¢teles szubjektumban valÂ megalapozÀst s
mindig k´zvetlen¡l a karmesteri akaratot ¢rz¢kelj¡k ä e mÀsik tÁpusnÀl azonban a sziklaszilÀrd alapokat s az anyag mozgÀsÀbÂl-¢let¢bûl kihallhatÂ funkciÂkat ¢s struktÃrÀkat,
mintegy az anyag ´nmagÀt artikulÀlÀsÀt. Ez
a fajta interpretÀciÂ ä nyilvÀn a szervess¢g¢s tradÁciÂpusztÁtÂ korszellem irÀnti utÀlatbÂl
is ä ma minden mÀsnÀl, minden szubjektÁv
nagysÀgnÀl ¢s historikus hiteless¢gn¢l jobban
vonz. Ebben a befogadÂi diszpozÁciÂban ¢rt
Ferencsik JÀnos Beethoven-szimfÂnia-felv¢teleinek Ãj, CD-kiadÀsa. Hetekig vegyes ¢rzelmekkel n¢zegettem a dobozt az ¡zletekben. Meghallgassam? Ne hallgassam meg?
Ferencsik hanglemezmüv¢szi, az çllami
Hangversenyzenekar szÁnvonalbeli, a Hungaroton-lemezek technikai hendikepjei el¢g
jÂl tudhatÂk. °rdemes valÂszÁnü keserüs¢ggel megzavarni a lassan csak a pozitÁvumokat
megûrzû ¢s tovÀbbstilizÀlÂ ¢rzelmi eml¢kezetet? Szorongva ugyan, de m¢gsem tudtam ellenÀllni a kÁs¢rt¢snek.
M¢g mindig ker¡lgetve a forrÂ kÀsÀt ä Ferencsik el¢g pontosan tudta a hely¢t a zenemüv¢szetben. VÀrnai P¢ternek mondta: àvalamennyien, akik ezt a mesters¢get folytatjuk ä halak

vagyunk. Az a fontos, hogy Ãszni tudunk, a vÁz a
mi elem¡nk. Az viszont mÀs k¢rd¢s, hogy nagy vagy
kicsi a hal. Hogy ¢n mekkora hal vagyok, ennek
megÁt¢l¢se nem rÀm tartozik, de semmi esetre sem
akkora, mint amilyen Furtw¤ngler volt. °ppen
ez¢rt nekem nem szabad, nem is lehet Ãgy Ãszni,
ahogy Furtw¤ngler Ãszott [...]Ê (VÀrnaiäFerencsik). MÀsfelûl ä ezt mÀr BÂnisnak mondta ä:
àA müv¢szetben ugyanis nem l¢tezik a legjobb.
Erre nincs m¢rleg, de ne is legyen. A müv¢szet nem
sport, ahol le lehet m¢rni: ki fut a leggyorsabban,
ki ugrik a legmagasabbra. A müv¢szetben nem lehet lem¢rni, hogy ki szÀrnyalt magasabbra, vagy ki
ereszkedett m¢lyebbre, ki hatolt messzebbre az ¢let
erdej¢ben.Ê Nagyon jellemzûk voltak az ideÀlvÀlasztÀsai: Toscanini, Erich Kleiber ¢s Fritz
Busch, de az elsû nem a kiv¢teles nagysÀgÀ¢rt, hanem mindhÀrman az¢rt, mert megfeleltek egy alapk´vetelm¢nynek: àAzt hiszem, a
festû MednyÀnszky mondta, hogy a müv¢szetnek
ugyanaz a szabÀlya, mint a klasszikus biliÀrdjÀt¢knak: csak akkor ¢rv¢nyes, ha a jÀt¢kos egyik lÀba
a f´ld´n van.Ê (TIZENHçROM TALçLKOZçS...)
àLegfûbb ideÀlom, p¢ldak¢pem azonban az a karmester, akit ¢letben soha nem lÀttam: Arthur Nikisch. Ha ût magÀt nem is, de rÂla viszont sokat
hallottam pesti ¢s b¢csi ´reg muzsikusoktÂl, akik
m¢g jÀtszottak vez¢nylete alatt. Nikisch varÀzslÂ
volt ä Ágy mes¢lik ä; egy-egy zenekar hangzÀsa, jÀt¢ka teljesen Àtalakult, megvÀltozott, ha û Àllt a pÂdiumon. Ezt szeretn¢m ¢n is el¢rni, hogy csak ott
Àlljak a zenekar elûtt, de tulajdonk¢ppen m¢gse legyek ott, mintha a zenekar egyed¡l akarnÀ azt, amit
¢n is gondolok. Teljesen ´sszeolvadni a zenekarral
ä ilyen ¢rtelemben p¢ldak¢pem Nikisch.Ê (VÀrnaiä
Ferencsik.) Sokat Àrul el rÂla, amit DohnÀnyirÂl mondott: àNagyon szerettem vele muzsikÀlni. DohnÀnyi term¢szetes, minden spekulÀciÂ
n¢lk¡li, csak a zenei tartalomra irÀnyulÂ felfogÀsa
nagyon tetszett nekem. Nem volt itt semmif¢le
ÏagyonkozmetikÀzÀsÎ, ÏagyonmagyarÀzÀsÎ: û Ágy
muzsikÀlt, ¢s mindenkivel Ágy muzsikÀltatott. [...]
Minden olyan term¢szetes ¢s annyira magÀtÂl ¢rtetûdû volt a jÀt¢kÀban: az emberre Àtragadt a muzsikÀlÀs ´r´me.Ê (TIZENHçROM TALçLKOZçS...)
°s nem v¢letlen, hogy a szigorÃ KodÀllyal valÂ kapcsolatÀbÂl mit emelt ki: àegyszer felvett¡k
a RÀdiÂzenekarral a SZ°KELY FONñ-t. Ez a felv¢tel rÀdiÂprodukciÂnak k¢sz¡lt. KodÀly meghallgatta a k¢sz felv¢telt, ¢s minden tovÀbbi n¢lk¡l enged¢lyezte, hogy az lemezk¢nt megjelenjen. ÏTanÀr
Ãr k¢rem ä mondtam neki ä, ha tudom, hogy ez
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lemez lesz, bizonyos aprÂsÀgokat kijavÁtottam volna. Hiszen a lemez m¢gis k¢nyesebb dolog, mÀsk¢ppen hallgatjÀk.Î KodÀly azt mondta: Ïnem ¢rdemes,
ez Ágy nagyon jÂ. Nem kell nagyÁtÂ¡veggel hallgatniÎÊ. (I. m.) A hatvanas-hetvenes ¢vek fordulÂjÀn mÀr vilÀgosan lÀtta a maga t´rt¢nelmi hatÀrait is. A zeneszerz¢srûl mondta,
de eg¢sz zenei vilÀgÀra ¢rv¢nyes: àtûlem ne
vÀrjÀk, hogy hÃsz¢ves fejjel gondolkozzam, mint
ahogy nem vÀrhatjÀk azt sem, hogy hÃsz¢vesek
mÂdjÀra ´lt´zk´djem. A mai generÀciÂ eg¢szen mÀs
´r´ks¢ggel j´tt a vilÀgra, mint ¢n 1907-ben. Nem
arrÂl a harminc-negyven ¢vrûl van szÂ, ami generÀciÂinkat elvÀlasztja. Egy vilÀg vÀlaszt el minket.
Mert ez alatt az idû alatt egy vilÀg dûlt ´ssze. Annak a vilÀgnak az ¢p¡leteiben m¢g lehetett lakni,
amikor ¢n sz¡lettem, de most mÀr nem, m¢g romjaiban sincs meg. Ezt tudomÀsul kell venni, de
azt is tudomÀsul kell venni, hogy a fel¢pÁtett Ãj hÀzaknak a lakÂi is Ãjak, ¢s a berendez¢se is Ãj. °s
ebbe a megvÀltozott vilÀgba, az Ãj hÀzakba, az
Ãj lakÂk szÀmÀra kell zen¢t ÁrniÊ (VÀrnaiäFerencsik). Szem¢lyesebben fogalmazva: àTerm¢szetes, hogy az ¢n koromban mÀr egy bizonyos fokig
megÀllapodott az ember. Nem kisebb lÀng¢sz nyugtat meg arrÂl, hogy ezt helyesen ¢rzem, mint Goethe.
A STºCKE IN PROSA egyik mondata Ágy szÂl:
ÏWenn man ¤lter wird, muss man mit Bewusstsein
auf einer gewissen Stufe stehen bleibenÎ ä ÏHa idûsebbek lesz¡nk, tudatosan meg kell Àllnunk egy bizonyos fokonÎ. [...] Nem azt ¢rzem, hogy megÀllt a
g¢p, hanem azt, hogy csak egy bizonyos szempontbÂl Àlltam meg. TehÀt: ha tovÀbb nem is mehetek,
vagy nem akarok menni, vagy Ãgy ¢rzem, hogy nem
kell mÀr tovÀbbmennem, ez nem jelenti azt, hogy
ne akarn¢k ä tess¢k vÀlasztani a kifejez¢sek k´z´tt
ä m¢lyebbre fÃrni, vagy magasabbra szÀrnyalni. Ez
a megÀllÀs azonkÁv¡l azt is jelenti, hogy az ember
vissza is n¢z.Ê (I. m.) Egy ¢vtized mÃlva is elsûsorban ez az elv s nem csak a gyÂgyÁthatatlan betegs¢g tudata mondatta vele a maga
jellemzû stÁlusÀban: àAmi hÀtravan m¢g, az sok
ÃjdonsÀgot aligha hoz mÀr. A r¢gi kÁnai k´zmondÀs
azt tartja, hogy ´reg kutya nem tanul Ãj kunsztokat. Most mÀr ¢n is a r¢gi kunsztjaimbÂl ¢lek, amÁg
tudok.Ê (T IZENHçROM TALçLKOZçS...) S 1983.
februÀr 1-j¢n a Magyar TelevÁziÂ STöDIñ cÁmü müsorÀban arra a k¢rd¢sre, hogy karmesterk¢nt kik k´vetik az û ÃtjÀt, Ágy vÀlaszolt: àNekem nincsen utam. Ami utam van, azt
´r´k´ltem a nagy elûd´ktûl. UtÂv¢dnek ¢rzem magam, aki utÀnuk igyekszik, de azt hiszem, hogy az

interpretÀciÂ most egy bizonyos t´r¢sben van. [...]
azt mondhatnÀm, hogy a potenciÀlis energia [...]
az kinetikus energia lesz az interpretÀlÂk kez¢ben.
Vagy mÀsk¢pp ä ¢s nagyon durvÀn fogalmazva ä
¢rdekess¢gre ¢s idegre megy a jÀt¢k. Holott Gustav
Mahlernek adok igazat, aki azt mondta, hogy ¢rdekesnek lenni k´nnyü, sz¢pnek lenni neh¢z!Ê
(STöDIñ '81ä'84.) V¢g¡l Àlljon itt VÀrnai P¢ter k¢rd¢s¢re megfogalmazott müv¢szi credÂja: a müv¢szet àelsû szÀmÃ, elengedhetetlen ¢s
egyetlen f´lt¢tele ä s k¢rem ezt alÀhÃzottan, dûlt betükkel nyomtatni ä: az ûszintes¢g. Ha ¢n a pulpituson Àllok, akkor nem hazudok. Nem mutatok
nagyobb temperamentumot, mint amennyi valÂban
belûlem kikÁvÀnkozik, nem hazudok m¢lyebb k´ltûis¢get, mozdulataimmal vagy mimikÀmmal, mint
amennyi bennem van. °s ha egy koll¢gÀt hazugsÀgon csÁpek, hazudjon akÀrmilyen hatÀsosan, lehangol. Az az ¢rz¢sem, hogy be akar csapni, h¡ly¢nek n¢zÊ.
Az id¢zett gondolatok ¢s elvek szerves ´szszef¡gg¢se, az egy¢nis¢g koherenciÀja ä Ãgy
v¢lem ä nyilvÀnvalÂ; az mÀr szem¢lyes beÀllÁtottsÀgunktÂl f¡gg, hogy rokon ¢rz¢ssel viseltet¡nk-e irÀntuk avagy kÁv¡lrûl, hüv´s tÀvolsÀgtartÀssal, sût kritikus szemmel n¢zz¡k
ûket. De m¢g ha rokon ¢rz¢ssel viseltet¡nk
is irÀntuk, ma mÀr akkor is kimondandÂ,
hogy az a hagyomÀny, amelybe Ferencsik JÀnos belesz¡letett-belenûtt, amelybe mind tudatosabban bezÀrkÂzott, noha a fentieket generÀciÂjÀbÂl sok osztrÀk, n¢met vagy a nemzetk´zi zene¢letbe be¢p¡lt magyar koll¢gÀja
is elmondhatta volna, nem eg¢szen ugyanaz
a hagyomÀny volt, mint amelyik a nagy nyugati zenekultÃrÀkban ¢lt. Ferencsik egy magyar hagyomÀnyban, a nagy tradÁciÂ magyar
vÀltozatÀban vÀlt müv¢ssz¢, ¢s azt is testesÁtette meg, er¢nyeivel ¢s hibÀival. Breuer JÀnos, aki elûsz´r vette a fÀradsÀgot, hogy egyfelûl a karizmatikus egy¢nis¢g büv´let¢ben
teny¢szû, probl¢mÀkat elhallgatÂ kritikÀtlansÀg, mÀsfelûl a kvalitÀsokat semmibe vevû
nagyk¢pü Át¢lkez¢s helyett a maga kultÃr- ¢s
¢lett´rt¢neti kontextusÀban prÂbÀlja meg¢rteni a magyar zene¢letnek ezt a majd' f¢l ¢vszÀzadon kereszt¡l centrÀlis figurÀjÀt, T ¹PRENG°SEK FERENCSIKRýL cÁmü kivÀlÂ ÁrÀsÀban (Muzsika, 1994/11.) objektÁv s megrÀzÂ
k¢pet ad Ferencsik karmesteri pÀlyafutÀsÀnak 1940-ig tartÂ elsû ¢vtized¢rûl, a karmesterr¢ ¢r¢s idûszakÀrÂl. MegvilÀgÁtja azt az
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operai gyakorlatot ä a kezdû dirigens elsûdleges mük´d¢si ter¡let¢t ä, mely szerint a
hatvannÀl t´bb operÀt, rÀadÀsul balettokat is
müsoron tartÂ, hÀrom-n¢gy hetente ÃjdonsÀggal szolgÀlÂ ¡zem feszÁtett munkatempÂja
nem adott lehetûs¢get aprÂl¢kos zenekari
prÂbÀkra, melynek k¢nyszer¢re a kezdû karmester àhuszon¢vesen megszokta, meg is tanulta,
hogyan kell a produkciÂt kev¢s prÂbÀval ÏmegcsinÀlniÎÊ ä û lett az ¡gyeletes beugrÂ dirigens,
aki, an¢lk¡l, hogy a zenekarral egy percet is
dolgozott volna, az irodalom legnehezebb
müveinek elûadÀsait mentette meg minimÀlis
felk¢sz¡l¢ssel, sût an¢lk¡l, blattolva. Eml¢keztet tovÀbbÀ a harmincas ¢vek hazai koncert¢let¢nek egyik alapprobl¢mÀjÀra, a zenekari kultÃra ÀllapotÀra, arra, hogy k´zp¢nzen fenntartott, megfelelûen szubvencionÀlt,
zen¢szeinek biztos kenyeret adÂ szimfonikus
zenekar 1940-ben alakult elûsz´r Budapesten (Sz¢kesfûvÀrosi Zenekar), tagjai addig valamilyen polgÀri foglalkozÀs mellett muzsikÀltak, arra, hogy mik´zben EurÂpa-szerte a
hÃszas ¢vek elej¢n alakultak meg a rÀdiÂzenekarok, nÀlunk m¢g 1936-ban is csak egy
nagyobb szalonzenekarra futotta, arra, hogy
a Filharmonikusok operahÀzi tÃlterhelts¢g¡k
mellett teljesÁtett¢k koncertszolgÀlataikat ä
karrierj¢nek kezdet¢n tehÀt Ferencsik koncertdirigensk¢nt is àrÀk¢nyszer¡lt arra, hogy Ïal
frescoÎ-technikÀval hozza l¢tre a produkciÂtÊ.
Nagy vonalakban ezek voltak azok a felt¢telek ¢s determinÀnsok, amelyek kialakÁtottÀk
karmesteri habitusÀt; hogy àfantasztikusan
¢rezte a zenei formÀt, ritka gyors reflexek birtokÀban a karakterek vÀltÀsaitÊ, hogy àneki az eg¢sz
volt fontosÊ, hogy magas fokra fejlesztette àa
gyors reagÀlÀs ¢s improvizÀciÂ k¢szs¢g¢tÊ, hogy
àmüv¢szi kapacitÀsa, produkciÂinak ¢rzelmi t´lt¢se,
szem¢lyes varÀzsa, stÁlus¢rz¢ke ä egyszÂval: mindaz,
ami a k´z´ns¢get ¢lm¢ny szintj¢n ragadja meg ä
messze meghaladta zenekarnevelû k¢pess¢geitÊ,
hogy àa müalkotÀs dramaturgiai Áve, megannyi
karaktervÀltÀsa, a zene kifejez¢se foglalkoztatta, a
megvalÂsÁtÀshoz vezetû Ãt kockak´vei kev¢sb¢Ê.
Ez a habitus: labilis alapokon l¢trehozni a
csodÀt, nem Ferencsik megk¡l´nb´ztetû sajÀtossÀga volt (àcsakÊ majdnem mindenkin¢l
magasabb fokon birtokolta), hanem m¢lyen
gy´kerezik a magyar zenei hagyomÀnyban ä
hogy mennyire az alkatban, azt nem tudom,
de hogy a vÀzolthoz hasonlÂ felt¢telekben na-

gyon is, az bizonyos. A tehets¢g ¢s az int¢zm¢nyes alapok-felt¢telek ´sszem¢rhetetlens¢ge olyan ÀllandÂja a magyar zenekultÃrÀnak, hogy alkatot k¢pes teremteni. S ennek
az alkatnak megvannak a grand-seigneuri
p¢ldÀnyai. A legnagyobb k´z¡l¡k DohnÀnyi
volt. M¢g a mester¢t csodÀlÂ tanÁtvÀny-monogrÀfus, VÀzsonyi BÀlint leÁrÀsÀbÂl is k¡l´n´s k¢p kerekedik ki: àçltalÀban rengeteget
zongorÀzott, de ritkÀn gyakorolt. [...] Legt´bbsz´r
ideje sem maradt gyakorlÀsra. °vtizedeken Àt turn¢zott, ¢s menetrendje legfeljebb arra engedett idût,
hogy egyik vÀrosbÂl a mÀsikba utazzon. Akkoriban
m¢g nem Àllt rendelkez¢sre sugÀrhajtÀsÃ rep¡lûg¢p.
¹tven¢ves korÀig senki sem ¢rezte jÀt¢kÀn a gyakorlÀs hiÀnyÀt. (Voltak, akik ezt ä nem eg¢szen
alaptalanul ä a tehets¢ggel valÂ vissza¢l¢snek tekintett¢k.) / A harmincas ¢vektûl kezdve azonban
elûfordult, hogy mell¢¡t´tt. HallgatÂit ez kev¢ss¢
zavarta. Az meg ¢ppen csemegeszÀmba ment, ha
egy-egy r¢szlet nem jutott esz¢be a pÂdiumon. Ilyenkor improvizÀlt, ¢s a beavatottak tÀgra nyÁlt szemekkel bÀmultÀk, hogyan lehet egy beethoveni fût¢mÀtÂl egy beethoveni mell¢kt¢mÀig t´k¢letes Beethoven-stÁlusban ÏkapÀsbÂlÎ eljutni, an¢lk¡l, hogy
a zene akÀr egy szempillantÀsnyira megakadt vagy
irÀnyt vesztett volna. A nagyk´z´ns¢g csupÀn utÂlag, a szakemberek r¢v¢n ¢rtes¡lt arrÂl, hogy nem
minden r¢szlet egyezett a kottÀban talÀlhatÂ sz´veggel; ¢szrevenni soha nem lehetett semmit.Ê (VÀzsonyi BÀlint: DOHNçNYI ERNý.) (Eml¢kezz¡nk
a mÀsodik Pernye-f¢le alapt´rv¢nyre!)
°s ilyen grand-seigneurje volt e magyar
zen¢sztÁpusnak Ferencsik JÀnos. BÀr DohnÀnyi nagyobb varÀzslÂ lehetett, a pillanatnyi
anomÀliÀk ellen¢re produkciÂinak v¢gsû benyomÀsa aligha volt annyira egyenetlen,
mint Ferencsik mük´d¢se. çm ennek az
egyenetlens¢gnek is k¢t oldala van. Ferencsiknek legendÀsan àjÂ kezeÊ volt, Breuer
szem¢lyes megfigyel¢s ¢s zenekari tagok v¢lem¢nye alapjÀn szÀmol be rÂla, hogy àtiszta,
vilÀgos rajzÃ gesztusai roppantul megk´nnyÁtett¢k
az egy¡ttesekkel folytatott pÀrbesz¢detÊ. Megvolt a
manuÀlis k¢pess¢ge ¢s a müv¢szi rutinja ahhoz, hogy pillanatnyi ihletetts¢g¢tûl f¡ggetlen¡l àfel tudja dobniÊ az elûadÀst, hogy szakmailag egyenletess¢, sût hogy hatÀsossÀ tegye. M¢gsem tette. Komolyan vette az ûszintes¢get. Ha a pulpituson Àllt, nem hazudott.
Nem mutatott nagyobb temperamentumot,
mint amennyi valÂban belûle kikÁvÀnkozott,
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nem hazudott m¢lyebb k´ltûis¢get, mozdulataival vagy mimikÀjÀval, mint amennyi benne
volt. E t¢nyÀllÀst Át¢lje meg mindenki a szerint a m¢rce szerint, amelyik fontosabb neki!
1961-ben Pernye AndrÀs figyelemfelhÁvÂ
cikket, alapos elemz¢st Árt a magyar zenekari
kultÃra hanyatlÀsÀrÂl (ZENEKARI KULTöRçNK
PROBL°MçI), az çllami Hangversenyzenekart
ÀllÁtva a k´z¢ppontba. Mük´d¢s¢nek negatÁv
tendenciÀit elsûsorban az egy¡ttes monopolhelyzet¢vel, ebbûl eredû tÃlterhelts¢g¢vel, illetve ´nkritikÀtlansÀgÀval hozta ´sszef¡gg¢sbe. De mivel 1953 Âta Ferencsik volt a zenekar fûzeneigazgatÂja, a sÃlyos diagnÂzis az û
k´zvetett, de kem¢ny bÁrÀlatak¢nt is olvashatÂ, sût olvasandÂ ä v¢g¡l Pernye ki is b´ki:
àA zenekarnak pedig olyan karmesterre van sz¡ks¢ge, aki mintegy sajÀt magÀnak neveli a zenekart,
aki ¢ppen ez¢rt semmif¢le ÏpiszkotÎ nem hagy egyetlen produkciÂban sem.Ê HÀt Ferencsik nem
ilyen karmester volt, s az û monopolhelyzete
sem kedvezett annak, hogy ilyen legyen. A
fentebb emlÁtett dirigensek, Schuricht, Konwitschny, Krips, Kempe, Wand sziklaszilÀrd
alapokra ¢p¡lû müv¢szete elvÀlaszthatatlan
zenekarnevelû tev¢kenys¢g¡ktûl, a sziklaszilÀrd alapokba az Àltaluk Àpolt zenekari hagyomÀny ¢s kultÃra is bele¢rtendû ä a mü
anyagÀba ¢s artikulÀciÂjÀba felszÁvÂdÂ, szolid
interpretÀciÂ ¢s a zenekari kultÃra ott egymÀsban gy´kerezik.
Ami a zenekart illeti, a Beethoven-szimfÂniafelv¢telek nagyobb r¢szben igazoljÀk, kisebb
r¢szben mÂdosÁtjÀk Pernye egy-mÀsf¢l ¢vtizeddel korÀbbi diagnÂzisÀt. A vonÂshangzÀs
bizony erûsen (azÂta m¢g erûsebben) kopott,
definiÀlatlan, formailag gyakran artikulÀlatlan, fûk¢nt az elsûhegedü-szÂlamban seszÁnü,
a gordonszÂlamban pedig vÀltozatlanul sokat, talÀn m¢g t´bbet àkennekÊ ä àaz egy¡ttes
k¢t feltÀmasztÀsi pontja, tehÀt a legm¢lyebb ¢s a legmagasabb szÂlam gyenges¢ge folytÀn az egy¡tthangzÀs t´k¢letlenÊ. M¢gis: a hegedüszÂlamok
matt, vonÀsnemekben szeg¢nyes jÀt¢kÀn is
Àttetszik m¢g az a vilÀgos, karcsÃ hangzÀs,
amely a Hubay-iskola ´r´ks¢ge, s B¢cs ¢s Budapest zenei Ázl¢srokonsÀgÀnak eml¢k¢t ûrzi.
A fafÃvÂs szÂlamok viszont egy¢rtelmüen
jobbak, mint az ´tvenes-hatvanas ¢vek fordulÂjÀn, ¢s feltünû a javulÀs a k¡rt´kn¢l, ahol
mÀr nemhogy nem a àvagy siker¡l, vagy

nemÊ elve ¢rv¢nyes¡l, de a hangzÀs po¢zisa
sem ritkasÀg. °s van ennek a zenekarnak n¢hÀny sajÀtossÀga, amely elûny´sen t¢r el a hagyomÀnyos szimfonikus zenekar modern
ideÀljÀtÂl, a t´k¢letes homogenitÀstÂl. E szerint az ideÀl szerint a hangszercsoportok tÂnusÀnak t´k¢letesen ´ssze kell ¢rnie, maximÀlisan hasonulniuk kell egymÀshoz, ugyanannak az anyagnak kell megmutatkoznia
mÀs-mÀs regiszterben: a fuvolÀban legyen valami a hegedübûl, a hegedüben a fuvolÀbÂl,
a gordonka szÂljon Ãgy, mint a klarin¢t stb.
Az çHZ szÂlamai, fûleg a fafÃvÂsok, ezeken
a felv¢teleken ûrzik individualitÀsukat, sajÀtos ¢thoszukat: a fuvola XV III. szÀzadian ¢rz¢kietlen-spirituÀlis, az oboa, ha kell, ¢les, ha
kell, f¢nyhozÂ, ha kell, melankolikus, ha kell,
m¢zesen csillogÂ, a klarin¢t, mint a legfinomabbra kikevert kr¢m, t´k¢letesen sima, a
fagott hol komikusan bumfordi, hol po¢tikusab m¢labÃs. De nemcsak a hangszerek, hanem az egyes jÀt¢kosok is ¢rv¢nyesÁtik individualitÀsukat ä nem egyszerü v¢grehajtÂi a
karmesteri akaratnak, hanem ez ¢ppen kreativitÀsukat szabadÁtja fel, k´zremük´d¢s¡kben, megszÂlalÀsukban ¢rezni a sajÀt zenei
fantÀziÀt, az egy¢ni formÀlÀs-kifejez¢s t´bblet¢t. MÀsfelûl az egy¡tthangzÀs technikai t´k¢letlens¢gei ellen¢re jelen van az ´sszjÀt¢knak az a szellemis¢ge, amely csak az ´sszeszokott, sajÀt tradÁciÂjukat kialakÁtott, egymÀsra,
egymÀs zenei mondanivalÂjÀra odafigyelni ¢s
reagÀlni k¢pes tagokbÂl ÀllÂ egy¡ttesek sajÀtja. Az çHZ ¢s karmestere ezeken a felv¢teleken gyakran el¢rte azt, ami Ferencsik vÀgya
volt: àhogy csak ott Àlljak a zenekar elûtt, de tulajdonk¢ppen m¢gse legyek ott, mintha a zenekar
egyed¡l akarnÀ azt, amit ¢n is gondolok. Teljesen
´sszeolvadni a zenekarralÊ. S nemegyszer a kamarazenei Àtt´rts¢g ¢s ¢rz¢kenys¢g fokÀn.
Mindebbûl mÀris sejthetû: ezekben az interpretÀciÂkban nem a romantikus zenei ÁrÂk
Àltal, SchumanntÂl Wagneren Àt Romain
Rolland-ig kidolgozott s a szÀzad elsû fel¢nek
mitologikus karmesterei Àltal is k¢pviselt, sût
m¢g a szolid tradÁciÂ nem egy let¢tem¢nyese
Àltal is fenntartott heroikus, titÀni, michelangelÂi Beethoven-k¢p valÂsul meg, hanem egy
temperÀltabb, kiegyenlÁtettebb, klasszikusabb. Ferencsiknek a nagy b¢csi mesterek,
Haydn, Mozart, Beethoven, illetve KodÀly
klasszikÀjÀra orientÀlÂdÂ, eredendûen klasz-
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szikus hajlamÃ müv¢szete ¢ppen e felv¢telek
keletkez¢s¢nek ¢veiben ¢rte el a maga sajÀt,
idûskori klasszikÀjÀt. ý maga ezt Ágy fogalmazta meg: à[...] megvÀltozott az elk¢pzel¢sem az
interpretÀciÂ eg¢sz¢rûl. Rem¢lem, nem hangzik bek¢pzelts¢gnek, ha Ãgy gondolom, hogy muzsikÀlÀsom megtisztult bizonyos ¡resjÀratoktÂl. Nemcsak a
nagy ´sszef¡gg¢sek, hanem a r¢szletek is jobban izgatnak, mint azelûtt. Egyre t´bb r¢szletet dolgozok
ki, finomÁtok, s ezÀltal egy kicsit a port is let´rl´m
a sajÀt elk¢pzel¢semrûl. [...] k¡zd´k az ¡resjÀratok
ellen. Az ellen, amikor mechanikusan, egy bizonyos
kezdeti sebess¢ggel megindul valami, ¢s ugyanebben az energiÀban forog tovÀbb, ahelyett hogy valami karaktert kapna, belsû energia hajtanÀÊ
(VÀrnaiäFerencsik). ProdukciÂi a hatvanas
¢vek k´zep¢tûl igazoltÀk ezt az ´nk¢pet, egyre koncentrÀltabbakkÀ, szervesebbekk¢, integrÀltabbakkÀ vÀltak, egyre erûsebb lett a
belsû koh¢ziÂjuk. Annak idej¢n, a nekrolÂgban a II. vilÀghÀborÃ utÀni nagy utÂv¢dek,
B´hm ¢s Karajan klasszicizmusÀval ÀllÁtottam
szembe az û klasszikÀjÀt, mondvÀn: a sz¢ps¢g
birodalmÀba visszahÃzÂdÂ zene nÀluk a
hangzÀs ¢s a formÀlÀs olyan v¢gsû tisztasÀgÀt,
kifinomultsÀgÀt ¢s szivÀrvÀnyos, Àlomszerü
sz¢ps¢g¢t ¢rte el, hogy annak, noha semmif¢le romantikus torzÁtÀst nem szenved, m¢gis
f¢lre¢rthetetlen¡l van valami belsû, ¢rz¡leti
romantikÀja; szublimÀltÀk, stilizÀltÀk, magasabb hatvÀnyra emelt¢k, sokszorosan reflektÀlttÀ tett¢k a klasszikÀt, azaz rejtetten romantikus klasszicizmussÀ pÀroltÀk ä Ferencsik viszont a romantikÀt integrÀlta sajÀtos
klasszikÀjÀba, minden zen¢t visszavezetett
klasszikus alapjÀra, klasszikus foglalatba fogott. Akkor m¢g ä mint mÀs ´sszef¡gg¢sben
mÀr emlÁtettem ä nem ismertem ezeket a Beethoven-szimfÂnia-felv¢teleket, melyek, ha
nem teszik is tarthatatlannÀ ezt a szembeÀllÁtÀst, n¢mileg mÀs hangsÃlyokat mutatnak. E
felv¢telek klasszikÀjÀnak fû tendenciÀja tudniillik nem egy¢rtelmüen a koncentrÀlÀs, a
szerves fel¢pÁt¢s, az integrÀciÂ, a belsû koh¢ziÂ fokozÀsa, hanem talÀn m¢g inkÀbb a kiegyensÃlyozÀs a klasszikÀra mint valami adottra ¢s ismertre valÂ hivatkozÀs, visszavonatkoztatÀs jegy¢ben, s a szimfÂniÀk kiegyensÃlyozott tagjain t´rt¢nik a r¢szletek kidolgozÀsa, finomÁtÀsa. (Ma mÀr azt is tudom, hogy
annak a fajta utÂv¢dszerepnek, amelyet
Ferencsiknek tulajdonÁtottam ¢s alapjÀban

v¢ve ma is tulajdonÁtok, legnagyobb megtestesÁtûje, a klasszikus hagyomÀny v¢gsû sürÁt¢s¢nek megvalÂsÁtÂja egy olyan karmester,
akinek akkor m¢g a nev¢t sem hallottam, az
id¢n nyolcvan´t esztendûs G¡nter Wand az
°szakn¢met RÀdiÂ Szimfonikus Zenekara
¢l¢n.)
Beethoven szimfÂniÀiban kezdettûl fogva
volt valami Ãjszerü, meglepû elem. Az I.
SZIMFñNIA Àrtatlanul MenuettÂnak nevezett
harmadik t¢tele l¢nyege szerint mer¢sz ¢s
eredeti beethoveni Scherzo, a II. SZIMFñNIçrÂl azt Árta a kortÀrs kritikus, hogy àolyan,
mint valami megsebesÁtett, g´rcs´sen vonaglÂ sÀrkÀny, mely nem akar megd´gleni, ¢s utolsÂ vonaglÀsÀban, a finÀl¢ban, ûr¡lten csapkod a farkÀval
maga k´r¡lÊ, a III., az EROICA, m¢reteiben ¢s
mondanivalÂjÀban egyarÀnt rendkÁv¡li, hatalmas mü s Ágy tovÀbb, eg¢szen a IX.-ig,
amely az eg¢sz addig ismert szimfÂniamüfajt
messze maga m´g´tt hagyja. A mÀs-mÀs, de
valamilyen mÂdon mindegyik¡kh´z hozzÀtartozÂ rendkÁv¡lis¢g¢lm¢nyt repertoÀrdarabbÀ vÀlÀsuk utÀn, ismerts¢g¡kh´z k¢pest is
mindig felid¢zni t´rekedett az elûadÂ-müv¢szet; a hagyomÀnyos a monumentalizÀlÀssal
¢s a permanens intenzitÀssal, az ÀltalÀnos
(tÃl)sÃlyozÀssal ¢s nagyfesz¡lts¢ggel, a historikus a korabeli elûadÀsmÂd dimenziÂinak
felelevenÁt¢si kÁs¢rlet¢vel, az ¢lm¢nykifejez¢s
helyett az effektusok rehabilitÀlÀsÀval ä a legkoncepciÂzusabban ¢s a legnagyobb hatÀsfokkal, olykor megrÀzÂan ki¢lezve Harnoncourt. Jellemzû, hogy Ferencsik ezt mennyire
nem ambicionÀlta. Ebben is ker¡lte az à¢rdekess¢getÊ. Nem prÂbÀlta meg¢reztetni e müvek egykori Ãjszerüs¢geit, ellenkezûleg: rÀhagyatkozott az ismerûss¢g¡kre, mintegy hivatkozott rÀ, egy pillanat alatt evidenss¢ tette,
hogy bensûs¢ges, meghitt viszonyban van a
Beethoven-szimfÂniÀkkal, s ennek a viszonynak a hiteless¢ge lassan benn¡nket is ilyen viszonyba hoz vel¡k. Nemhogy nem ¢lezi ki,
inkÀbb tompÁtja a kontrasztokat; a t¢telek
tempÂk¡l´nbs¢geit finoman kiegyenlÁti, az
effektusokat elfÀtyolozza, inkÀbb a hozzÀjuk
vivû Ãton vezet v¢gig, bevonva a modulÀciÂs
folyamatba, magÀt a po¢nt mÀr nem hangsÃlyozza. A àleise Z¡geÊ, a àhalk vonÀsokÊ elve
ez, melyrûl Goethe Ár DIE GUTEN W EIBER cÁmü elbesz¢l¢s¢ben. Mintegy sz¢tajÀnd¢kozva
most egy hosszÃ operakarmesteri pÀlya ho-
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zamÀt, Ferencsik ¢nekelteti a zenekart. Az elemi hangk´zl¢p¢sektûl a t¢mÀkon ¢s motÁvumokon kereszt¡l a IV. SZIMFñNIA mÀsodik ¢s
a IX. harmadik t¢tel¢nek àv¢gtelen dallamÀigÊ itt minden ¢nekel ä szabadon l¢legezve,
plasztikusan, rezervÀltan, de besz¢desen. Ferencsik, ha nem is elûtt¡nk t´rt¢nû szerves
fel¢pÁt¢s¢t hangsÃlyozza, most is vilÀgosan
¢rezteti a formÀt, s e pontos tÀj¢kozÂdÀs jegy¢ben megtehette, hogy a r¢szletez¢s vesz¢lye n¢lk¡l valÂban k¡l´n´s gonddal dolgozza
ki, finomÁtsa ¢s szÁnezze a r¢szleteket. Beethoven szimfÂniÀi, a szerves kompozÁciÂ e
csodÀi tele vannak varÀzslatos, rendszerbe
nem illeszthetû, ha tetszik, irracionÀlis r¢szletekkel: Àtvezet¢sekkel, epizÂdokkal, toldal¢kokkal, ´nk¢nyes kis ´tletekkel, formailag
àf´l´sÊ r¢szletekkel. Nem tudok m¢g egy karmestert, aki annyira ismerte volna ezeknek a
titkÀt ¢s varÀzsÀt, irracionÀlis hatÀsÀt, mint a
hatvanon fel¡li Ferencsik. Noha sohasem engedi ûket ´nÀllÂsulni, s mintegy ornamentikÀvÀ ´sszezÀrÂdva rÀborulni a l¢nyeges kompozÁciÂra, bÀmulatos ¢rz¢kenys¢ggel fedezi
fel ¢s ¢rv¢nyesÁti sajÀtos valûrj¡ket ¢s atmoszf¢rÀjukat. Tudta: Beethoven szimfÂniÀit a l¢nyeges kompozÁciÂjuk ¢s mondanivalÂjuk
miatt csodÀljuk, de szeretet¡nkh´z hozzÀtartozik ezeknek a rendszerbe nem illeszthetû,
mell¢kes mozzanatoknak a megkapÂ hatÀsa.
A nagy Beethoven-szimfÂnia-interpretÀciÂk,
de m¢g a szolid tradÁciÂ legjobb megvalÂsulÀsai is valamif¢le szellemi vigyÀzzÀllÀst parancsolnak rÀnk. Ferencsik tolmÀcsolÀsai
mindenekelûtt oldottak, s a laza muzsikÀlÀs
ä mintegy a hÀzimuzsikÀlÀs ä ´r´m¢vel ajÀnd¢koznak meg. Zeneszerzûk, egy Richard
Strauss, egy Benjamin Britten elûadÀsaibÂl
ismerûs ez a zenei àunderstatementÊ ä de ha
ezt egy elûadÂmüv¢sz pÀlyÀja utolsÂ szakaszÀban ¢ri el, Ãgy nem annyira term¢szetes,
mint inkÀbb retrospektÁv, rejtetten nosztalgikus-romantikus.
Az interpretÀciÂk k¢t sz¢lsû pÂlusÀt a III.,
illetve a IX. SZIMFñNIç-¢ k¢pviseli ä az elûbbi¢ a csÃcs-, az utÂbbi¢ a m¢lypontot. Az EROICA m¢g ebben a t´rt¢neti k¡l´nbs¢geket kiegyenlÁtû ciklikus elûadÀsban is ¢rezteti minûs¢gi ugrÀs jelleg¢t, s a megvalÂsÁtÀs p¢ldÀsan architektonikus ¢s transzparens. Nem
¢rezz¡k k´zvetlen¡l a karmesteri teljesÁtm¢nyt, mely a magasba emeli az elûadÀst, ha-

nem csak az eredm¢ny¢t, a formÀk szilÀrdsÀgÀt ¢s ´sszeilleszked¢s¢t, minek jÂvoltÀbÂl a
mü mintegy megtartja magÀt a magasban. A
IX. SZIMFñNIA viszont kudarc. HÀromszor
hallottam Ferencsiktûl koncerten, t´bb¢-kev¢sb¢ mindannyiszor az volt ä Ãgy lÀtszik, ez
a grandiÂzus mü tÃl volt vilÀgÀnak hatÀrain,
s az ûszintes¢gbûl itt sem engedett. A t´bbi
h¢t szimfÂnia elûadÀsa a k¢t pÂlus k´z´tt mozog, de mindig k´zelebb a pozitÁvhoz.
DorÀti Antal elmes¢li a memoÀrjaiban (EGY
°LET MUZSIKçJA), hogy amikor Fritz Busch
szerzûdtette a drezdai OperÀba, minden este
v¢gig kellett hallgatnia egy elûadÀst, ¢s figyelnie kellett a nagy ¢nekeseket. Az elsû egy akkor igen hÁres, idûs baritonista volt. FÀtyolos,
reszketû hang j´tt a torkÀbÂl, k¢ts¢ges intonÀciÂval ¢nekelt, az ´sszbenyomÀs szÀnalmas
volt. A k´z´ns¢g viszont ordÁtott, magÀnkÁv¡l
volt a lelkesed¢stûl, valahÀnyszor az ¢nekes a
f¡gg´ny el¢ j´tt. Amikor DorÀti dadogott valamit Buschnak arrÂl, hogy talÀn az ¢nekes
mÀr tÃl van legjobb napjain, vagy talÀn indiszponÀlt volt, a nagy karmester (tudjuk,
Ferencsik egyik p¢ldak¢pe) meglepûen reagÀlt: àý indiszponÀlt? ý ki´regedett? °lete legszebb est¢je volt ez. Ez a higgadtsÀg! Ez az odaadÀs! Ez a precizitÀs! Ez az erû! ñ, akkor maga
nem ¢rtett meg semmit! Tanulnia kell! Meg kell
hallgatnia Ãjra!Ê DorÀti Ãjra meg Ãjra meghallgatta. à°s aztÀn sz¢p lassan meg¢rtettem.
Aminek ¢n tanÃja voltam, nem volt mÀs, mint müv¢sz ¢s k´z´ns¢g meghatÂ ´sszeforrottsÀga ä jelen
esetben az utÂbbihoz tartoznak a koll¢gÀi ¢s a karmesterek is [!!!] ä ¢s ez a k´z´ns¢g tulajdonk¢ppen
az û ¢nek¢ben egy ¢lethosszig tartÂ ´r´met, gy´ny´rüs¢get ¢s irÀnyÁtÀst ¢l Àt Ãjra, amelyet mind tûle
kapott, az û ¢nekes¢tûl, aki csakugyan nagy müv¢sz
volt, aki el tudta ¢rni a k´z´ns¢g¢n¢l ä az û k´z´ns¢g¢n¢l ä, hogy eml¢kezz¢k müv¢szet¢re, ¢s puszta
jelenl¢te r¢v¢n szeresse is, hiszen jelenl¢te szellemileg ¢rintetlen maradt, ellenÀllva mindannak a
fizikai romlÀsnak, amelyet az ¢vek magukkal hoztak. / Ezt a f¢lelmetes leck¢t kellett megtanulnom.
/ HÀny müv¢sznek van manapsÀg ilyen tartÂs, ´szszeforrott kapcsolata a k´z´ns¢g¢vel, amikor az emberek t´bbs¢ge csak kirakatn¢zûbe j´n a müv¢szet
utcÀjÀba? / TalÀn egynek-kettûnek ä talÀn egynek
sem...Ê
K¢rd¢s, hogy az igazi zenekultÃra nem addig tart-e, ameddig ez a lokalitÀs eleven.
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Az 1949-es ¢vad v¢g¢n Ferencsik B¢csben dirigÀlt, s nyÀrra haza akart j´nni, mert szeptemberben megint ott kellett volna kezdenie
az operaszezont. ItthonrÂl barÀtilag figyelmeztett¢k, hogy nem fogjÀk visszaengedni
AusztriÀba. ögy hatÀrozott, hogy mindenk¢ppen hazaj´n, de kÁvÀncsi volt Kleiber v¢lem¢ny¢re, aki szint¢n B¢csben volt. Az Ágy
hangzott: àMaga magyar, akit szeret a magyar k´z´ns¢g, akit szeretnek a magyar zenekarok. Maga
oda tartozik: menjen haza.Ê Persze az û eset¢ben
a müv¢szi minûs¢g ¢s a k´zszeretet diszkrepanciÀja sohasem, egy pillanatra sem volt akkora, mint DorÀti p¢ldÀzatÀban. De akik szÀmÀra àjelenl¢te szellemileg ¢rintetlen maradtÊ,
aligha tudjÀk a tûle fennmaradt hangdokumentumokat szem¢lyis¢g¢hez ¢s müv¢szet¢hez valÂ viszonyuktÂl teljesen elvonatkoztatva hallgatni, mely viszonynak mÀsfelûl
e szem¢lyis¢g ¢s müv¢szet m¢giscsak meghatÀrozÂ, irÀnyÁtÂ t¢nyezûje volt. MiÂta Beethoven-szimfÂnia-felv¢teleivel foglalkozom, rajtuk kÁv¡l ÀllandÂan hallgatom Toscanini,
Furtw¤ngler, Walter, Klemperer, Casals, Karajan, Konwitschny, Krips, Kempe, Norrington, Hogwood, Harnoncourt, Gardiner ¢s
Br¡ggen felv¢teleit is. K´z´tt¡k egyre vilÀgosabban kirajzolÂdnak az û interpretÀciÂinak
pozitÁvumai ¢s negatÁvumai, de egyre jobban
szeretem ûket. S ez nem a k¢t rovat m¢rleg¢n
mÃlik.
Sohasem fogom megtudni, hogy mi szÂl a
lemezen.
Fodor G¢za

PçLCA N°LKºL
Fricsay Ferenc
BartÂk- ¢s KodÀly-felv¢telei
Deutsche Grammophon 1951, 1953, 1955ä1958,
1960, 1961 (LP)
1994, 1995 (CD)
A felv¢telek
Az alÀbbi recenziÂ tÀrgyÀul szolgÀlÂ felv¢telcsoport (hat kompaktlemezen tizenhat mü)
reprezentatÁvnak tekinthetû: egyetlen kom-

pozÁciÂt kiv¢ve a teljess¢g ig¢ny¢vel k¢pviseli
Fricsay Ferenc hanglemez¢letmüv¢ben BartÂk ¢s KodÀly zen¢j¢t. A karmester ä akit,
Ãgy tetszik, nemcsak ¢lû muzsikusk¢nt, de
1963-ban bek´vetkezett halÀla utÀn a zenei
interpretÀciÂt´rt¢net r¢szek¢nt is t´bbre becs¡ltek vÀlasztott otthonÀban, a n¢met nyelvter¡leten, mint sz¡lûhazÀjÀban ä 1994-ben
lett volna nyolcvanesztendûs. Ez alkalombÂl
egykori kiadÂja, a Deutsche Grammophon,
melynek stÃdiÂiban (eset¡nkben t´bbnyire
nem stÃdiÂ falai k´z´tt, hanem a berlini Jesus-Christus-Kirch¢ben) a diszkogrÀfiÀk tanÃsÀga szerint Fricsay valamennyi felv¢tele
k¢sz¡lt, sorra jelentette meg technikailag is
felfrissÁtett kompaktvÀltozatban az egykori
analÂg Fricsay-lemezeket, k´zt¡k t´bb nemzetk´zi nagydÁjjal elismert produkciÂt.
A hanglemezk¢szÁtû Fricsay BartÂkäKodÀly-repertoÀrja csupÀn egyetlen müvel
szÀmlÀl t´bbet a jelen cikkben szereplû tizenhat kompozÁciÂnÀl: Hertha T´pper ¢s Dietrich Fischer-Dieskau szÂlÂjÀval az ¡nnepelt
operakarmester felvette BartÂk K °KSZAKçLLö -jÀt. Ez szÁnpadi alkotÀsk¢nt levÀlik a t´bbi
BartÂk- ¢s KodÀly-hangfelv¢tel t´rzs¢rûl, s
k¡l´n tÀrgyalÀst ig¢nyel. A marad¢k ´t KodÀly- ¢s tizenegy BartÂk-mü: HçRY JçNOS
SZV IT; MAROSSZ°KI TçNCOK ; GALçNTAI TçNCOK ; SZIMFñNIA; PSALMUS HUNGARICUS, illetve K °T PORTR°; TçNCSZV IT; ZENE HöROS
HANGSZEREKRE, ºTýKRE °S CELESTçRA; DIV ERTIMENTO; CONCERTO; RAPSZñDIA ZONGORçRA °S ZENEKARRA; 1., 2., 3. ZONGORAV ERSENY ; H EGEDþV ERSENY ; CANTATA PROFANA.
Fricsay egy kiv¢tel¢vel valamennyi BartÂk- ¢s
KodÀly-felv¢telen azt az egy¡ttest vez¢nyli,
melynek elûbb 1948-tÂl 1954-ig, majd 1960tÂl halÀlÀig vezetû karmestere: a Berlini RÀdiÂ Szimfonikus ZenekarÀt. A lemezeken hol
Radio-Symphonie-Orchester Berlin, hol pedig RIAS-Symphonie-Orchester Berlin megnevez¢s szerepel: a k¢t egy¡ttes azonos, ma
(1993 Âta) a zenekar Deutsches SymphonieOrchester n¢ven mük´dik. (RIAS = Rundfunk im Amerikanischen Sektor ä az elnevez¢s a hÀborÃt k´vetû ¢vekbûl szÀrmazik.) A
kiv¢tel BartÂk HEGEDþV ERSENY -e, melynek
lemez¢n a kÁs¢rû egy¡ttes a Berlini Filharmonikus Zenekar. A szÂlistÀk a BartÂk-versenymüvekben a magyar hangszeres kultÃra
SvÀjcban meggy´kerezett kivÀlÂsÀgai: Anda

