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AZ ELLENT°TEK KIB°KºL°SE.
LISZT °S RICHTER

ASSISI SZENT FERENC. PR°DIKçCIñ A MADARAKNAK. Liszt Ferenc pompÀs, egyszer-
smind term¢szetes egyszerüs¢get, ¡de, friss levegût ÀrasztÂ lÁrai zongoradarabja, a LE-

GENDçK egyike. A rÁm Ãgy kÁvÀnnÀ, azt mondjam: Liszt Ferenc. Pr¢dikÀciÂ az embereknek.
De nem. Szvjatoszlav Richter. Pr¢dikÀciÂ az embereknek. InkÀbb Ágy. Nem a LEGENDçK

emlÁtett darabjÀval, hanem ä bÀrmily furcsa is ä az ESZ-DöR ZONGORAVERSENY-nyel.
LÀtvÀnyos, virtuÂz, szenved¢lyek ¢s romantikus h¢v füt´tte zene. çradÂ ¢rzelmek, el-
s´prû dinamika. Richter nem sokkal elsû nyugati fell¢p¢sei utÀn, 1961 jÃniusÀban vet-
te lemezre a k¢t Liszt-zongoraversenyt. A Londoni Szimfonikus Zenekar kÁs¢rte Kirill
Kondrasin vez¢nylet¢vel, akitûl Richter m¢g vez¢nyelni is tanult, amikor ¢vekkel ko-
rÀbban ujjÀt t´rte. SzorgalmÀt egyetlen, zenet´rt¢neti jelentûs¢gü hangverseny koro-
nÀzta: Prokofjev Ãj csellÂverseny¢nek bemutatÂjÀt dirigÀlta MoszkvÀban, a gordon-
kaszÂlÂt Msztyiszlav Rosztropovics jÀtszotta. Richter k¢sûbb elmes¢lte, felette gyÀmol-
talannak ¢rezte magÀt, s megk¢rte Rosztropovicsot, mosolyogjon rÀ n¢hÀnyszor biz-
tatÂan, hogy ne f¢ljen annyira.

A Liszt-koncertek felv¢tel¢t annak idej¢n az amerikai Mercury Records k¢szÁtette
a Philips megbÁzÀsÀbÂl. Nemr¢g, ¢ppen Richter nyolcvanadik sz¡let¢snapja tÀjÀn,
harmadik CD-kiadÀsa lÀtott napvilÀgot. Ezen a k¢t zongoraverseny utÀn a H-MOLL

SZONçTA hÀrom ¢vtizeddel k¢sûbb r´gzÁtett s most mÀsodÁzben k´zreadott koncert-
felv¢tel¢t hallhatjuk, hü k¢pet kapvÀn ily mÂdon a k´z¢pkorÃ Richterrûl ¢s az idûs
Richterrûl, aki ä a H-MOLL SZONçTA szÂban forgÂ felv¢tel¢t is magÀban foglalÂ, tavaly
megjelent nagy Richter-kiadÀs ä SZVJATOSZLAV RICHTER. A HOZZçJçRULçSçVAL KI-

ADOTT FELV°TELEK ä tanÃsÀga szerint tÃl jÀr a t´k¢letesen. Olyan magassÀgban, ahol
szabad t¢vedni, ahol a hangoknak nem kell felt¢tlen¡l sz¢pnek lenni¡k, ahol ritka rÀ-
lÀtÀs ¢s b´lcsess¢g honol.

Pr¢dikÀciÂ Liszt Esz-dÃr versenymüv¢vel? M¢g csak nem is Busoni zÀrÂkÂrussal
tetûzû nagyszabÀsÃ zongoraverseny¢vel, hanem Liszt egyt¢teles, emitt d¡b´rgû,
od¢bb lÀgy melÂdiÀkba fogÂ, az ¢rzelmek sz¢les skÀlÀjÀt v¢gigjÀrÂ, a szÂlista lÀtvÀnyos
hangszeres tudÀsÀt szÀrnyalÂ magÀnszÂlammal fitogtatÂ bravÃrdarabjÀval? Mitûl
olyan sajÀtsÀgos ez a lassan hÀrom ¢s f¢l ¢vtizedes felv¢tel?

Szvjatoszlav Teofilovics jÀt¢ka ä a darabrÂl benn¡nk ¢lû k¢ppel s a mü legt´bb jeles
elûadÀsÀval szemben ä hihetetlen nyugodtsÀgot, b¢kess¢get ¢s kontrollÀltsÀgot sugÀ-
roz. Ek´zben azonban nem szenved csorbÀt a zongoraverseny alapvetû karaktere,
nem v¢sz el a benne rejlû tüz ¢s dinamika. Sût nagyon is jelen van. De olyasvalamivel
egy¡tt, amit az ember mindezek ellent¢tek¢nt szokott meg¢lni: t´k¢letes kiegyensÃ-
lyozottsÀg, teljes higgadtsÀg, marad¢ktalan meggondoltsÀg. Richter jÀt¢ka v¢gtelen¡l
kiegyensÃlyozott, higgadt ¢s meggondolt. Egy pillanatra sem veszÁti el kontrolljÀt, fi-
gyelme a legaprÂbb mozzanatokra is kiterjed. çm nemcsak errûl van szÂ: nyugodt
maga a zene is, ami Richter hangszer¢n megszÂlal. Szvjatoszlav Teofilovics markÀban

425



tartja a hangzÀs teljes palettÀjÀt, s mintha ´sszesürÁten¢ a dinamika sz¢les skÀlÀjÀt. A
mÀskor k¡l´nb´zû minûs¢gek ezÃttal nem egymÀs utÀn jelennek meg, hanem egy-
szerre. Amikor a teret bûven bet´ltve zeng a zongora, akkor is nyugalom ¢s sz¢lcsend
b¢k¢s levegûje lengi Àt, s a kifejezetten csendes pillanatok sincsenek erû hÁjÀval, kris-
tÀlytiszta kontÃrral szÂlalnak meg a halk hangok is. Amikor erûsen d¡b´r´g a zongo-
ra, akkor is m¢rt¢ktartÂ ä an¢lk¡l, hogy akÀr a legcsek¢lyebb m¢rt¢kben is szÀrnya-
szegetts¢g ¢rz¢s¢t kelten¢ benn¡nk. Halk ¢s hangos, forte ¢s piano nem esik messze
egymÀstÂl. Nem Ãgy, hogy gyenge volna a forte, vagy nem volna el¢gg¢ finom a piano.
çt¡tû hanggal tud halk ¢s diszkr¢ten erûteljes lenni. SpontaneitÀs ter¢n sem szenved
csorbÀt Richter keze alatt Liszt ESZ-DöR ZONGORAVERSENY-e, mik´zben meggondolt
minden egyes pillanata.

Richter olvasata nem kev¢sb¢ f¢rfias, nem kev¢sb¢ erûs zeng¢sü, mint Cziffra
Gy´rgy ä Lehel Gy´rgy, Pierre Dervaux, Andr¢ Vandernoot ¢s ifj. Cziffra Gy´rgy ve-
z¢nylet¢vel ä n¢gy lemezfelv¢telen is fennmaradt interpretÀciÂjÀnak bÀrmelyike.
M¢gis: az az ¢rz¢s¡nk, nem veszÁtette el gyeplûj¢t a lovas. Ilyen sebes szÀrnyalÀs mellett
k¡l´n´sen szokatlan eleganciÀval ¡li meg lovÀt. M¢g valahogy fokozza is k¡l´n´s, szo-
katlan ¢lm¢ny¡nket a benne rejlû ellent¢t: szÀguldÀs ¢s nyugalom, marad¢ktalanul
¢rv¢nyre jutÂ, ugyanakkor soha el nem szabadulÂ ¢rzelmek.

Valami eg¢szen ritka erû fog ´ssze mindent. Nem nyom el semmit, m¢g csak nem
is cs´kkent. ¹sszefog. IntegrÀl. Nincs palackba szorÁtva az erû, de nem is szabadul el.
Hogyan?

Amikor megfogalmazÂdott bennem, mi¢rt olyan k¡l´n´s ez a Liszt-felv¢tel, egy mÀ-
sik Richter-lemez is eszembe jutott. Merû v¢letlen: harmadik CD-kiadÀsa lÀtott nap-
vilÀgot nemr¢g ennek is. Nem sokkal a Liszt-koncertek felv¢tel¢t k´vetûen, 1962 szep-
tember¢ben, Herbert von Karajan ¢s a B¢csi Szimfonikusok kÁs¢ret¢vel Csajkovszkij
B-MOLL ZONGORAVERSENY-¢t vette fel vele a Deutsche Grammophon Gesellschaft. JÀ-
t¢ka messze van Dimitris Sgouros vagy akÀr Cziffra szabad megfogalmazÀsÀtÂl: legye-
nek bÀr ezek m¢goly magukkal ragadÂ ¢s ¢pp e mü kapcsÀn legitim elûadÀsok is, m¢g-
iscsak v¢gletes szÀrnyalÀsok, amelyekben, szemben a struktÃra, az egyensÃly, a r¢sz-
letekig menû kottahüs¢g k´vetelm¢nyeivel, egyoldalÃan a kit´rû ¢rzelmek¢ ¢s a szem-
besz´kû virtuozitÀs¢ a primÀtus. De Andrei Gavrilov remek felv¢tel¢tûl is k¡l´nb´zik,
pedig abban ¢rv¢nyre jut az is, ami megvan Sgouros ¢s Cziffra jÀt¢kÀban, s az is, ami
nincs. MagÀnszÂlama nem csillog kev¢sb¢, m¢gis sz¢lsûs¢gektûl mentes marad. A Vla-
dimir Ashkenazy kÁs¢rte berlini EMI-felv¢tele ä azt hiszem ä a mü egyik legjobb elû-
adÀsa. VirtuozitÀsÀhoz semmilyen k¢ts¢g nem f¢r, ugyanakkor Ázl¢sess¢g¢hez, a pil-
lanat ´r´m¢n tÃlmutatÂ ÀllandÂsÀgÀhoz sem. ReprezentatÁv voltÀhoz, ahogy Kocsis
ZoltÀn mondta talÀlÂan Maurizio Pollini ¢s Krystian Zimerman jÀt¢kÀt dics¢rve ä e
tekintetben ä Glenn Gould¢val szemben. De Richter b¢csi Csajkovszkij-felv¢tel¢ben
van valami eg¢szen k¡l´n´s. Ugyanaz, ami a londoni Liszt-elûadÀst is kit¡nteti. Rop-
pant szigorÃak az arÀnyok, szokatlanul biztos az egyensÃly. Ac¢los vÀz tart ´ssze min-
dent. Roppant erû rejlik benne, m¢gis nyugodt ¢s indulatoktÂl mentes. Mi hÀt a k¢t
Richter-interpretÀciÂt kit¡ntetû k¡l´nlegess¢g? A nagy ¢s k¢zben tartott erû.

Richter jÀt¢ka Liszt ESZ-DöR ZONGORAVERSENY-¢ben olyasvalamit p¢ldÀz, ami az
emberi megismer¢s ¢s lelki fejlûd¢s tÀvolabbi pontjÀn honos. Nem a legtÀvolabbin,
de bizony nem is k´zelin. Amikor Carl Gustav Jung szem¢lyis¢gfejlûd¢srûl, individuÀ-
ciÂrÂl besz¢l, k¢t alapvetûen elt¢rû Ãtszakaszt k¡l´nb´ztet meg. Az Ãt elsû szakasza t´b-
b¢-kev¢sb¢ leÁrhatÂ, s rÀadÀsul nem csek¢ly hasonlatossÀgot is mutat kin¢l-kin¢l, aki
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erre t¢vedt, ¢s nem t¢vedt el. Ami ez utÀn a szakasz utÀn j´n, az mÀr nemigen ́ nthetû
szavakba, s gyakran hallgasst parancsolÂan egy¢ni. LeÁrhatatlan, elmondhatatlan.

A jungi l¢lektanban az individuÀciÂnak ez az Ãtja Àrny¢kunk, Àrny¢kszem¢lyis¢-
g¡nk ä a Schatten ä megismer¢s¢n Àt, ezt k´vetûen a nûn¢l az animus, a f¢rfinÀl az anima,
az ellenkezû nemü l¢lekr¢sz felfedez¢s¢n kereszt¡l vezet. A nûnek a Magna mater ar-
chetÁpusÀval kell talÀlkoznia, a f¢rfinak az ¹reg b´lcs¢vel, mielûtt igazÀbÂl magÀra lelne.
A belsû embert, az ¢rett ember szem¢lyis¢gk´zpontjÀt Jung Selbstnek nevezte ä m¢ly-
¢n, m¢lymag: nincs egys¢gesen elfogadott ¢s hasznÀlt magyar megfelelûje.

Szent nÀsz ¡nnepe k´sz´nti az ember magÀratalÀlÀsÀt, a Selbst felfedez¢s¢t: egybekel
a l¢lek tudatos ¢s tudattalan r¢sze, kib¢k¡lnek az ellent¢tek. A hieroszgamosz, a szent
nÀsz az ellent¢tek kib¢k¡l¢s¢nek ¡nnepe. K´rr¢ kezd kerekedni a f¢lk´r, az ismeretlens¢g
s´t¢t m¢lys¢g¢bûl kiemelkedik a mÀsik oldal, s az elnyomatÀsbÂl fakadÂ korÀbbi ne-
gativisztikus, irracionÀlis, destruktÁv be-bet´r¢s helyett pozitÁvan, ¢rtelmesen, ¢pÁtûen
¢s b¢k¢sen kezdi kieg¢szÁteni a hajdan volt egyetlen oldalt. Egy¡tt tudja szeml¢lni az
ember, m¢g megborzongva, de mÀr a biztonsÀg ¢rzet¢vel is Àtitatva a term¢szet ¢s az
¢let kegyetlens¢g¢t ¢s az isteni szeretetet. Az ¢let hiÀbavalÂsÀgÀt ¢s c¢lszerüs¢g¢t.

Mitûl van ennyire nagy hatÀsa ennek a Richter-lemeznek? Hiszen Cziffra emlÁtett
elûadÀsai ä a maguk nem¢ben ä t´k¢letesek, VÀsÀry TamÀs¢rÂl, Fischer Annie-¢rÂl,
Kocsis¢rÂl, Zimerman¢rÂl s m¢g n¢hÀnyrÂl nem is besz¢lve. RÀadÀsul azt sem mond-
hatom, hogy Richter¢ jobb volna bÀrmelyikn¢l is, hiszen botorsÀg volna ilyen müv¢szi
magassÀgokban jobb ¢s kev¢sb¢ jÂ ́ sszehasonlÁtÀsÀval ¢lve milyens¢g¡ket tekintve ́sz-
szevethetû, Àm minûs¢g¡k alapjÀn bajosan osztÀlyozhatÂ elûadÀsokat egymÀs m´g¢
felsorakoztatni. Mi hÀt a richteri titok? A hieroszgamosz megvalÂsulÀsa. A szent nÀsz¢,
az ellent¢tek kib¢k¡l¢s¢¢. Mert a kit´rni akarÂ, f¢kezhetetlen erû, amelyet Liszt ESZ-
DöR ZONGORAVERSENY-e is kifejez, ¢s a b´lcs ember magassÀgok ¢s m¢lys¢gek, sz¢les-
s¢gek ¢s hosszÃsÀgok ÀtfogÀsÀra k¢pes szellemi ereje, tombolÂ elemek feletti nyugal-
ma ä ne mondja senki, hogy sosem ¢rezte: ellent¢tek! Ki ne ¢lte volna mÀr Àt ezt a
feszÁtû, sz¢thÃzÂ erût?! Hogy mennyire nem magÀtÂl ¢rtetûdû az ¢rz¢sek feletti hata-
lom?! Elnyomni, elfojtani dûres¢g bÀrmit is, legyen az akÀr felkavarÂ ¢rzelem, akÀr
felkavarÂ valÂsÀg. An¢lk¡l kell tehÀt hatalmat nyernie az embernek mindezek f´l´tt,
hogy l¢nyeg¡k´n csorbÀt ejtene. Richter Liszt-jÀt¢kÀban erûs f¢rfik¢z fog ´ssze min-
dent. HosszÃ Ãt sorÀn megszerzett tudÀs ¢s ismeret, amely k¢pes az ellent¢tek Àtfo-
gÀsÀra. Amely egyetlen pillanattÀ, egyetlen megbonthatatlan egys¢gg¢ tudja sürÁteni
az ellent¢teket. Richter jÀt¢kÀban nem vad kit´r¢sek ¢s elcsendesedû szakaszok vÀltjÀk
egymÀst, hanem egyszerre ́ ltenek testet ezek a sz¢lsû pÂlusokat k¢pviselû minûs¢gek.

MagÀt a dinamikai sürÁt¢s pianisztikus jelens¢g¢t egy¢bk¢nt m¢g elûbb, egy mÀsik
orosz zongorista, a fiatal Jevgenyij Kisszin jÀt¢kÀban figyeltem meg. Term¢szetesen
kettej¡kn¢l nem ugyanÃgy jelenik meg, k¢t nagy müv¢szrûl, k¢t ´nÀllÂ egy¢nis¢grûl
l¢v¢n szÂ, s Kisszinn¢l a hieroszgamosz k¢rd¢sk´r¢t egyÀltalÀban nem kapcsolom eh-
hez a zenei jelens¢ghez.

Az ember pillanatnyi ¢s ´sszef¡ggûbb lelki-szellemi problematikÀjÀnak megfelelû-
en term¢szetesen eg¢szen mÀst is Àt¢lhet az 1961-es ESZ-DöR ZONGORAVERSENY-fel-
v¢tellel kapcsolatban. Az is lehet, hogy sohasem kapcsolja ´ssze az ellent¢tek kib¢k¡-
l¢s¢nek k¢rd¢s¢vel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Richter interpretÀciÂjÀnak k´ze
sincs a szent nÀsz ûsk¢p¢hez.

Richter szem¢lye, jÀt¢ka, felelûss¢gteljes, m¢lyre ÀsÂ ¢s az el¢rttel soha meg nem
el¢gedû ¢let- ¢s müv¢szetszeml¢lete pÀrhuzamba ÀllÁtja ût az ´reg b´lcs archetÁpusÀ-
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val. A k¢sûi Richter-felv¢telek k¡l´n´s sajÀtossÀga a t´k¢letesen tÃli, mÀr-mÀr anyag-
talan, m¢lys¢geket feltÀrÂ ¢s egyszerü szavakkal talÀlÂan igazat mondÂ jelleg. Milyen
Ãt is vezet erre? Arra a f´ldre, amelyrûl Richter k¢sûi elûadÀsai hÁrt adnak, az az ́ sv¢ny
vezet, amely Àrny¢k s´t¢tj¢n, animus vagy anima csÀbÁtÂ f¢ny¢n kereszt¡l, pusztÁtÂ s
egyben menek¡l¢st jelentû, nemt´rûd´m s m¢gis segÁtûk¢szen mell¢nk szegûdû ûs-
anya, illetve b´lcs ́ reg mellett elhaladva vezet a szent nÀsz ¡nnepl¢s¢hez, az ellent¢tek
kib¢k¡l¢s¢nek k´rtÀncÀhoz.

Nincs itt valami t¢ved¢s? A hatvanas ¢vek elej¢n k¢sz¡lt zongoraverseny-elûadÀsok
a hieroszgamoszrÂl besz¢lnek, a nyolcvanas ¢vekbûl valÂ felv¢telek pedig az ́ reg b´lcs
ûsk¢p¢vel mutatnak rokonsÀgot? Nem fordÁtott volt a sorrend a jungi Ãton? Nem az
´reg-archetÁpussal valÂ talÀlkozÀst k´vette a coincidentia oppositorum?

Nemhogy t¢ved¢srûl nincs szÂ, ¢ppen ez a logikus rend. Richtert mindig is ig¢-
nyess¢ge, ûszinte keres¢se vezette ä az igazsÀg, a tovÀbbgondolÀs ¢s tovÀbbkeres¢s
megszÀllottjak¢nt jutott elûre. A f¢rfinak talÀlkoznia kell az ´reg b´lccsel, a nûnek az
ûsanyÀval, mielûtt Àt¢lhetn¢ az ellent¢tek kib¢k¡l¢s¢t. A vel¡k valÂ talÀlkozÀs m¢g csak
azt jelenti, az ember tanul valamit tûl¡k, hallgat tanÀcsukra. Az ellent¢tek kib¢k¡l¢s¢t
k´vetûen azonban a belsû emberben kirajzolÂdhat az û b´lcsess¢g¡k, az û tudÀsuk is.
Az individuÀciÂ ÃtjÀn jÀrÂ ember szembetalÀlkozik a b´lcs ´regasszonnyal vagy a tudÂs
´regemberrel. Ha hallgat rÀ, tovÀbbmehet. Arra, amerrûl û j´tt. Az ́ reg-archetÁpussal
valÂ talÀlkozÀs meg kell hogy elûzze a szent nÀszt, az ´regember b´lcsess¢ge azonban
csak az ellent¢tek kib¢k¡l¢s¢t k´vetûen bontakozhat ki igazÀn az emberben. Richter
müv¢szete is ezt a rendet p¢ldÀzza.

Az ESZ-DöR ZONGORAVERSENY 1961-es ¢s a B-MOLL ZONGORAVERSENY 1962-es fel-
v¢tel¢n Richter jÀt¢kÀban felcsillan a szent nÀsz ¡nnepe, a complexio oppositorum
csodÀja. A k¢zben tartott nagy erû. A kÁnzÂ szerelem ¢s k´zben a felszabadult ´r´m.
°kess¢g ¢s k´zben egyszerüs¢g.

°kess¢g ¢s k´zben egyszerüs¢g? Nem ez¢rt jutott eszembe: ST. FRAN OIS. LA PR°-

DICATION AUX OISEAUX?
K¢zben tartott nagy erû. °ppen Richter jÀt¢kÀban? Aki megk¢rte Rosztropovicsot,

mosolyogjon rÀ n¢hÀnyszor biztatÂan, hogy ne f¢ljen annyira?
ST. FRAN OIS D'ASSISE. LA PR°DICATION AUX OISEAUX. Wagner ä Richter kedvenc

zeneszerzûje ä SIEGFRIED-j¢ben a helyes ÃtrÂl let¢rt hûs egy idû utÀn mÀr nem hallja
az erdei madÀrka ¢nek¢t. °s hÀny meg hÀny ember nem hallja! Nem a madarak tehet-
nek rÂla, nem is a zongoraversenyek.

TovÀbb gondolkodom ä Lisztrûl. EurÂpa ¡nnepelt virtuÂza volt, de nem Àllt meg
a meghÂdÁtott magaslatokon. Az ESZ-DöR ZONGORAVERSENY-t m¢g maga mutatta be
1855-ben, Berlioz vez¢nylet¢vel, az A-DöR ZONGORAVERSENY-t azonban mÀr Hans
von Bronsart jÀtszotta, s Liszt a karmesteri pulpitusrÂl kÁs¢rte tanÁtvÀnyÀt. Az ASSISI

SZENT FERENC. PR°DIKçCIñ A MADARAKNAK szerzûje bel¢pett a ferencesek harmad-
rendj¢be. ögy tünik, û is bejÀrta az ellent¢tek titokzatos vilÀgÀt.

K¹LTýI °S VALLçSOS HARMñNIçK cÁmü gyüjtem¢ny¢rûl ÀltalÀban azt mondjÀk,
nem egys¢ges, nem igazÀn ´sszeillû darabokat publikÀlt Ãgymond r¢gi terve megva-
lÂsulÀsa ¢rdek¢ben. çm ez, azt hiszem, nem igaz. Nem Àll szÀnd¢komban muzikolÂ-
gusokkal hangnemi ´sszef¡gg¢sekrûl vitÀba szÀllni, bizonyosan igazuk van ebben a
tekintetben. A gyüjtem¢nyben azonban egys¢g is van. Tematikai, tartalmi egys¢g ä
m¢g akkor is, ha ez az elsû pillantÀsra nem is olyan nyilvÀnvalÂ.

Liszt vilÀgÀt t¡kr´zi, ¢lm¢nyei sz¢les skÀlÀjÀt. R´gt´n Istent hÁvja segÁts¢g¡l ä IN-
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VOCATION ä, ¢s hÀlÀt ad ä AVE MARIA. ElhagyatottsÀgrÂl ¢s meglÀtogatottsÀgrÂl besz¢l
a m¢ltÀnytalanul elfelejtett B°N°DICTION DE DIEU DANS LA SOLITUDE (ISTEN çLDçSA

A MAGçNYBAN) cÁmü, bû negyedÂrÀs darabban: olyan helyzetekrûl, amelyekrûl Ãgy
v¢li az ember, ellent¢tek. Liszt a kettûrûl egy¡tt besz¢l: ha nem is ellent¢tek kib¢k¡l¢-
s¢rûl, mert ez m¢g egyÀltalÀban nem biztos, hogy az, legalÀbbis ellent¢tek b¢k¡l¢s¢rûl.
PENS°E DES MORTS (GONDOLAT A HOLTAKRñL) ä az ¢let s´t¢t oldala. Megint imÀdsÀg
ä PATER NOSTER (MIATYçNK) ¢s HYMNE DE L'ENFANT A SON R°VEIL (AZ °BREDý GYER-

MEK HIMNUSZA). A ciklus k¢ts¢gkÁv¡l legjelentûsebb darabja, a FUN°RAILLES (TEME-

T°S) v¢lhetûen a magyar szabadsÀgharc bukÀsÀval kapcsolatos, ¢s ism¢t az ¢let Àrny¢-
kos oldalÀt id¢zi fel. EzutÀn Ãjfent imÀdsÀg k´vetkezik, s egyben ism¢telt utalÀs a t´r-
t¢nelemre, az egyes embernek az emberis¢g nagy folyamatÀban valÂ szerep¢re, a t´r-
t¢nelemben egymÀstÂl tÀvol helyet foglalÂ szem¢lyek misztikus kapcsolatÀra: MISERE-

RE, D'APRéS PALESTRINA (MISERERE, PALESTRINA NYOMçN). Az ANDANTE LACRIMOSñ-
nak nincs mÀs cÁme, de Liszt ä besz¢desen ä Lamartine ma mÀr bizony kiss¢ mÀsk¢p-
pen hatÂ UNE LARME OU CONSOLATION (EGY K¹NNYCSEPP VAGY VIGASZTALçS) cÁmü
vers¢nek k¢t szakaszÀt illesztette el¢, amely TÂtfalusi IstvÀn fordÁtÀsÀban Ágy szÂl:

àHulljatok ma, ti n¢ma k´nnyek,
A k´ny´rtelen f´ldre le,
Ne Àjtatos kezekre t´bbet,
Sem a barÀtsÀg keblire!

Hulljatok, mint aszÀlyos zÀpor
Paskolja azt a szirtfalat,
Mely sosem kap a napsugÀrbÂl,
Melyet szellû sem szÀrogat.Ê

Megint csak m¢lys¢g ¢s elhagyatottsÀg. Az eg¢sz ciklusban k¢t oldal, fent ¢s lent,
vilÀgos ¢s s´t¢t, magas ¢s m¢ly vÀltakozik. S Liszt jÀr k´zt¡k: a m¢lys¢gbûl felkiÀlt, a
jelenbûl visszatekint, vÀlasztott otthonÀbÂl sz¡lûhazÀjÀba pillant, tekintet¢t Ãjra ¢s Ãjra
felfel¢ szegezi. S v¢g¡l mindezt szerelmi dallal koronÀzza meg: CANTIQUE D'AMOUR.
HasonlÂan PÀl apostolhoz, aki himnuszÀt ezekkel a szavakkal fejezte be: àMost az¢rt
megmarad a hit, a rem¢ny, a szeretet, e hÀrom, melyek k´z¡l legnagyobb a szeretet.Ê A CANTIQUE

D'AMOUR cÁmmel Liszt megvÀlaszolatlanul hagyta a k¢rd¢st, vajon szeretetre gondolt-e
vagy szerelemre. A zene mintha azt mondanÀ, szerelemre. De sz¢t lehet vÀlasztani a
kettût? IgazÀbÂl nem. Megk¡l´nb´ztetni lehet, sz¢tvÀlasztani azonban nem. A szere-
lem k¢t ember egybekel¢se ä megint csak a nÀsz k¢pe. °s a szeretet? A mÀsik f¢l elfo-
gadÀsa, befogadÀsa. Liszt ebben a ciklusban, a k´ztudatban profÀnk¢nt ¢s szakrÀlis-
k¢nt ¢lû jelens¢gekrûl, ellent¢tes, ellentmondÀsos ¢rz¢sekrûl ¢nekel. °nekel ä erre s
lÀtszÂlag nem t´bbre utal a harmÂnia szÂ. De a t¢ny, hogy Liszt ¢ppen ezeket ¢s ¢ppen
Ágy ÀllÁtotta ´ssze, minden k¢ts¢get kizÀrÂan azt mutatja, k´zt¡k ́ sszef¡gg¢st lÀtott ¢s
harmÂniÀt keresett. °s a CANTIQUE D'AMOUR koronak¢nt ¢keskedik a ciklus v¢g¢n.
EgyesÁtû szimbÂlumk¢nt feloldÀst, megb¢k¢l¢st hozva.

F¢lre¢rt¢s ne ess¢k: semmif¢le tÃlontÃl direkt kapcsolatra nem gondolok az 1853-
ban publikÀlt HARMONIES PO°TIQUE ET R°LIGIEUSES ¢s egyr¢szt az 1855-ben bemu-
tatott ESZ-DöR ZONGORAVERSENY, mÀsr¢szt az individuÀciÂs processzus k´z´tt. çm az
ellent¢t¢t sem ÀllÁtom. Az ugyanis m¢g alaptalanabb volna. Liszt 1830 ¢s 1856 k´z´tt
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dolgozott az ESZ-DöR ZONGORAVERSENY-en, 1845 ¢s 1852 k´z´tt a k´ltûi ¢s vallÀsos
harmÂniÀk gyüjtem¢ny¢n, amelynek egyik darabja 1834-re nyÃlik vissza. Idûbeli egy-
bees¢s tehÀt van k´zt¡k. Liszt ¢letÃtja, kompozÁciÂinak jellege ¢s tematikÀja megen-
gedi, sût meg is kÁvÀnja, hogy sz¢lesebb ´sszef¡gg¢sekbe Àgyazzuk ûket. Ha a szikÀr,
kopÀr, mutatÂsnak nem mondhatÂ, de igen elûremutatÂ k¢sûi kompozÁciÂkra gon-
dolunk, egymÀs mell¢ helyezz¡k a korai ¢s a k¢sûi MAGYAR RAPSZñDIçK-at, m¢g be-
sz¢desebben derengenek fel ezek az ´sszef¡gg¢sek. Vagy ha a hÀrom k´tetre rÃgÂ
ZARçNDOK°VEK fel´lelte ¢lm¢nyek m¢g sz¢lesebb skÀlÀjÀra tekint¡nk. Milyen messze
van a II. k´tethez f¡ggel¢kk¢nt illesztett VELENCE °S NçPOLY hÀrom darabjÀtÂl, a
GONDOLIERç-tÂl, a CANZON°-tÂl ¢s a TARANTELLç-tÂl a III. k´tet SUNT LACRYMAE

RERUM-a! Van a dolgoknak k´nnye ä ahogy Babits fordÁtotta. S legv¢g¡l, a hosszÃ za-
rÀndokÃt lezÀrÀsak¢ppen: SURSUM CORDA. K¡l´n´s magyar alakjÀban: àEmelj¢tek fel
szÁveiteket!Ê FelszÂlÁtÀs a tÀvolsÀg ÀthidalÀsÀra, az ellent¢tes vilÀgok ÀtfogÀsÀra.

A ZARçNDOK°VEK III. k´tet¢nek mind´ssze egyetlen felhûtlen boldogsÀgot sugallÂ,
napf¢nyes darabja van: A VILLA D'ESTE SZ¹KýKöTJAI. K´z¢pen foglal helyet k¢t siratÂ
ä A VILLA D'ESTE CIPRUSAI. I. °S II. SIRATñ ä ¢s k¢t gyÀszindulÂ ä a mÀr id¢zett SUNT

LACRYMAE RERUM ¢s a szerencs¢tlen¡l jÀrt Miksa mexikÂi csÀszÀrra eml¢kezû MARCHE

FUNéBRE ä, tehÀt k¢t-k¢t m¢lys¢gekbe tekintû mü, valamint egy-egy felfel¢ n¢zû al-
kotÀs ä ANGELUS! ESTI IMçDSçG AZ ýRANGYALOKHOZ ¢s az im¢nt id¢zett SURSUM COR-

DA ä k´z´tt. CsillogÂ, gy´ngy´zû futamaival hasonlÁt a csaknem mÀsf¢l ¢vtizeddel ko-
rÀbbi Assisi Szent Ferenc-legendÀhoz. Maga is egyfajta ellent¢teket kiegyenlÁtû felol-
dÂdÀs.

Mit id¢z benne Liszt? Elûsz´r a rajnai sellûk ¢nek¢t a RAJNA KINCS°-bûl: àRheingold,
Rheingold...Ê ýsi, eredeti, idilli Àllapot, ugyanakkor a vilÀghanyatlÀs b´lcsûje is, ahol
Alberich minden rossz kezdetek¢nt megÀtkozza a szerelmet. UtÀna pedig, csak a kot-
tÀba Árva, utalÀs egy mÀsik vÁzre, az ́ r´k ¢let besz¢d¢re, egy J¢zustÂl szÀrmazÂ id¢zet-
tel: à...hanem az a vÁz, amelyet ¢n adok neki, ´r´k ¢letre buzgÂ vÁznek kÃtfeje lesz ûbenneÊ (JN

4, 14b). Mindez a RÂma melletti Tivoliban, a Villa d'Est¢ben. K¢t ä eredetileg, azt
hiszem, nem ellent¢tes, Àm egyoldalÃsÀgaik ¢s t¢ved¢seik k´vetkezt¢ben sokszor m¢g-
is ellent¢tes tendenciÀkat megjelenÁtû ä vilÀg, a kereszt¢nys¢g ¢s a reneszÀnsz k´zpont-
ja mellett. Szinte harapni lehet a forrÂ s a sz´kûkÃt k´zel¢ben ¡dÁtûen nedves itÀliai
levegût. Immanens teljess¢g. °s transzcendens teljess¢g is.

Kezdet. °s vÁz. VÁgan ¢nekelnek a rajnai sellûk. NÀluk a Rajna aranya. ä àKezdetben
teremtette Isten az eget ¢s a f´ldet. °s a f´ld kietlen ¢s puszta volt, ¢s s´t¢ts¢g volt a m¢lys¢g szÁn¢n,
¢s Isten lelke lebegett a vÁzek felett.Ê (GEN 1, 1ä2.)

V¢gzet. °s vÁz. S´t¢t a Rajna, aranya immÀr Alberichn¢l. Vagy az ´z´nvÁz.
V¢gzet. °s vÁz. MÀs ¢rtelemben. ¹r´k ¢letre buzgÂ vÁz.
Megannyi ´sszef¡gg¢s, ellent¢t. VÁz ¢s vÁz. VÁz ¢s napf¢ny. Kezdet ¢s v¢g.
Messzire jutottunk az ESZ-DöR ZONGORAVERSENY-tûl. Vagy nem is olyan messzire?

SzÂjÀt¢kba kezdett Liszt egyik legendÀja: Szvjatoszlav Richter. Pr¢dikÀciÂ az emberek-
nek. V¢g¡l is ki pr¢dikÀl? Assisi Szent Ferenc? Liszt? Richter? Jung? Az erdei madÀr-
ka? Egy zongoraverseny? N¢hÀny zongoramü?
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