
Nem a szokványos memoár-irodalomhoz tartozik az imén elolvasott lrásmtJ. Inkább csupán adalékok
füzérének tekinthetó. ahOOZ a korhoz. amelyrOI igen s<*at tudunk, s mégsem tudhatunk eleget. De
informáci6któ1 amúgyis hemzSeg6 világunkban talán nem is azért vessz(»< k6zbe ezt a munkát. hogy
ismereteink tovább bóvOljenek; sokkal inkább azért, ami a szerz6 eisódieges szándéka Iehetett: hogy
szórakozzunk.

Mert Fereoczy György írása végtelenül álvezetes. Ha úgy tetszik, pontosan olyan. amilyen 6 maga volt:
néha bizony kissé cslpós, sza~ikus, az álet dolgaira hihetetlen érzákenységgel, mindig is egyfajta nemes
konzervativizmus szellemében reagáló jelenség, aki már a kezdet kezdetán örökre eljegyezte magát a
szórakoztatáasal. S ez az 6 esetáben egyáltalán nem múvészetének lefitymálását vagy valamifá4e besorolását
jelenti. Éwen ellenkezóleg: egyediságét hivatott hangsúlyozni. Hiszen a Ferenczy által választott hivatás, ha el
is túr bizonyos sablonokat, kizárólag ás csakis az arra predesztináltak kiváhsága. Itt - akár tetszik, akár nem -
adni kell, méghozzá a legtöbbet: az ember valódi egyénlságét, azokat az egymást feltátelez6 Njátosságokat,
amelyek oly j6t6konyan kûlOnböztetnek meg bennünket. Szerencsére Ferenczy nem mérte szt1kmar1<úan
önmagát akár a hangversenydobog6r6l. akár a brkizsasztalr6l. akár privát kömyezetár61 volt szó. A maga
egyéni módján adott bós6gesen és önzetlenül. Pedig 61ete nem volt áppen felh6tIen. A háOOrúkon kivül az
ötvenes évek kultúrpolitikai önkényuralma is jócskán beleszólt pályájának alakulásába. Az már csak rajta
múlott, hogy ezeken az esem6nyeken - méltón az ~ igazi pesti bohérnek egyikéhez - könnyedén túltette
magát, 65 ml1vészetét sikerrel óvta meg a zsdánoYi határozat uniformizáló szándékának veszályától. Akönyvhöz mellákelt hanglemez ékes bizonysága ennek. .

Természetesen ezek az öMletrajz-~ csak rászben tudják felidézni Ferenczy I~k klsugárzá-
sát, azt a különleges atrnoszfárAt, amelyból, ha egyszer belekerült, senki sem tWta - és nem is Marta - klwnni

magát. A magyar zenész-szakma elótt nem ismeretlen a könyvben elóforduló anekdoták j6rMze. Közkincsnek
tekinthetók a fiatalkori visszaemlákez6sek, küiOnO8en a Thomán Istvánról, az egykori Uszt-nOYerIdékb6I
nemzetközi rangú tanárrá, többek közt Bartók ás Dohnányi mesterévá lett kiváló pianistár61 ás közvetlen
kömyezetér61 Irattak. S noha Ferenczy nem lévén hivatásos tollforgató, az lrásmO stllusa nem mindenütt a
legámyaltabb, máglscsak árthetetlen, miért nem vállakozott a publikálásra állami kIadóInk egyike sem. Hiszen
a Pfanoforle több, mint puszta álet- vagy korra;z; egy eredeti, át'dekes mûvász világit rá ma is ~ 65
fontos moo1entumokra. S mintha áppen ez a fény biztositaná leginkább 8 Ferenczy által elmondottak hitelát.

Budapest, 1988. VIII. 12.
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