
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Georges Beyronnal

"Anélkül, hogy önmagában véve értéktelennek tartanánk, nem mondhatjuk, hogy az
Abbé egyházi zenéje különösebb hatást gyakorolna ránk. A pappá lett zenevirtuóz mély
séges indítékai (ahogya hősi kardot az oltár tömjénfüstjével párosította) megfoghatatla
nok számunkra. "

- Így ír a Hi-Fi Stereo című magazin 1986. márciusi számában LisztKoronárási misé
jének Hungaraton lemezfölvétele kapcsán. Beyron atyát, Bach zenéjének egyik kitűnő

francia szakérteiét. éveken át a párizsi Institut Catholique Egyházzenei Intézetének igaz
gatóját kérdezzük, mennyire fogadható el ez az állítás.

- Amikor 1840-ben Prágában lelkes csodálói Liszttől ráadásként Schubert Ave Ma
riáját kérték, akkor először a Hexameront játszotta, majd amikor a megújrázott köve
telés nem akart szünni, hallgatóságával ismét dacolva, belevágott "szédületes bravúr
darabjába, a Kromatikus galoppba", és anélkül, hogy befejezte vagy félbeszakította
volna, elegánsan átsiklott az Ave Mariára ... A Kromatikus galoppból az Ave Mariára
való átmenetben Liszt a maga teljességében benne van. Jean Chantavoine, aki elme
séli az esetet, enyhe malíciával hozzáteszi: "Ha az ember le akarja írni és meg akarja
magyarázni Liszt életútját, akkor olyan virtuozitásra van szűksége, mint az övé, hogy
az átmenetet romantikus kalandjai és az egyházi rendbe való belépése közott át tudja
hidalni."

- Hogyan tudunk rálépni erre a hídra?
- Számunkra Liszt megfoghatatlan, mint ahogy megfoghatatlan volt két bensősé-

ges kapcsolatában Marie d'Agoult-lal és Carolyne Sayn-Wittgenstein hercegnéve!;
ahogy pap sem lesz, mert csak a kisebb rendeket veszi fel. Hagyjuk most a "sikeres
Don Juan-t", a "világ legelragadóbb szerelmesét" és a "fáradhatatlan csavargót", a
"magyar vándort". Inkább próbáljunk meg találkozni a "weimari Szent Ferenc't-cel,
ahogy rokonai vagy barátai titulálták többé-kevésbé barátságtalanul ...

- Hogyan hathatott Liszire Szent Ferenc lelkisége?
- Nem puszta véletlen vagy a körülmények egyszeru összjátéka, hogy Liszt Ferenc

élete vége felé főleg vallásos, illetve liturgikus zenét szerzett. Saját szándékaitól füg
getlenül erre már régóta fel volt készítve, mondhatjuk azt is, hogy már születésétől

kezdve. mégpedig apja: Liszt Ádám, a mükedvelö hegedús által, aki azelőtt ferences
kispap volt. Könnyen elképzelhető,hogy Assisi Szent Ferenc szellemisége jelen lehe
tett a Liszt család otthonában, és a fiúra mélyen hatott a sok apró élmény. Különösen
két nagyobb müvén érződik ezeknek a gyermekkori élményeknek gyümölcsözö hatá
sa: az egyik a Szent Erzsébet legendája (1862), mely Assisi Szent Ferenc e tiszta. szívű
leányának hódol; a másik a Krisztus oratórium (1867), melynek szerkezetét teljesen
áthatja a ferences szellemiség. Ide sorolhatjuk még élete végén alkotott remekművét.
a Via Crucist (1879), a keresztút 14 állomását, ahol páratlan módon találkozik a zenei
egyszeruség és a prófétai ihlet.
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A fiatal, nagy zenei tehetségű Liszt Ferenc túl korán került a nyilvános szereplés
fénykörébe, ahol virtuóz zongorajátékával egyedülállóan tündökölt. De sikerről siker
re haladva is megőrzi szívében gyermekéveinek mély érzéseit, különösen első szent
áldozását, amelyet nagy buzgósággal ünnepelt. "Ha más nevelést kaptam volna, ha
nem zongoramüvészi, illetve zeneszerzöí, hanem más pályára lépek, lehet, hogy Isten
megadta volna a kegyelmet, hogy a jó papok számát növeljem. így éreztem és erre
vágyódtam tizenöttől tizennyolc éves koromig."

- Milyen motivumok, élmények keltették föl ezt a vágyát?
- Liszt, aki nemcsak rendkívül tehetséges, de vasszorgalmú is volt, Párizsban időn-

ként lelkigyakorlatra vonult vissza. Ilyenkor "új erőre kapott" lelkében az áhítat haj
lama. Egyedüli lelki olvasmánya akkoriban a Sivatagi Atyák élete volt. Szenvedélyes
és szernlélödö lélek izzott benne, amint "kedvec szentjében", Assisi Ferencben, "a sze
génység nagyszerü szerelmesében, akit - ahogy mondogatta - méltán dicsőít Dante".
1884-ben, élete végén újból elolvasta Emest Renan művéböl, a Vallásos történeti ta
nulmányokból a Poverellóról, Isten szegénykéjéről szóló monográfiát. Szerelmi csa
lódása is belejátszhatott abba, hogy amikor aSaint Cricq házból maga a gróf dobta ki
azzal, hogy nem hajlandó leányát "egy cseh zongoratanárhoz" adni, elhatározta, hogy
pap lesz. De hála édesanyja gyengédségének és gyóntatója, a zenekedvelő Bardin
atya okosságának, belátta, hogy "Istent és az Egyházat müvészi hivatásában kell szol
gálnia ahelyett, hogy rögtön a papság magasztos erényeire vágyakozna". "Költészet és
zene, na meg egy kis öröklött lázadó természet már régen betörték. mint egy makran
cos magyar lovat."

- Milyen eszmék hatottak a legerősebben Lisztre?
- A zongora művészete és nagy olvasási kedve által magáévá tette az alakulóban

lévő XIX. század eszmei áramlatait. De legbelül mindig megmaradt annak, aki val
lotta, hogy "élete nem más, mint egy eszmének a kifejlődése, ez az eszme pedig Is
ten". Ezt érezte meg George Sand is, aki kis ideig azt hitte, Liszt képes lenne belesze
retni: "Ez a Liszt Úr mindig csak Istenre és a Szent Szüzre gondol, akire én egyáltalán
nem hasonlítok." A XIX. század második negyedére (akárcsak a mi századunkéra)
erősen rányomta bélyegét a "baljós jövő"; ez bizonyos nyugtalanságban nyilvánult
meg, amit a költők, a gondolkodók, a történelemfilozófusok, a társadalmtudósok és a
teológusok is éreztek. Minden rendszerben lappangott egy eszme, mégpedig a "költői

gondolat papságának" eszméje. Nem éppen Liszt az a muzsikus, aki ennek az eszmé
nek legnagyszerübb megtestesítője?Ballanche, Saint Simon követői, Chateaubriand,
Pierre Leroux, Lamennais, Ozanam, George Sand, Lamartine voltak ennek a legjel
legzetesebb képviselői.Liszt szinte valamennyiük müvét olvasta. .. Ezt az egész vilá
got valami lelkesültség hatotta át, akár katolikus volt, akár eretnek, akár republiká
nus, akár romantikus: minden irányzat találkozott a müvészet papságának eszméjé
ben. 1835 és 1841 között Liszt maga is írt néhány cikket (többnyire levél formájában).
Ezek "a müvészetnek a társadalomban betöltött szerepéről szólnak, mély emberba
ráti érzésről tanúskodnak, melyek kifejezik a müvész lelkiismeretes helyzetelemzé
séf'. A müvészek olyanok, mint a papok: küldetésük van, és ezért "képesek az osztá
lyokat kibékíteni, éltetni, irányítani közös szeretetben az emberiség kijelölt célja fe
lé". Valóban a művészet természete olyan, hogy "minden szempontból kifejezi, meg
hirdeti, felemeli és isteníti az emberbaráti érzés minden megnyilatkozását."

- Nem utópia ez?
- Utópia? Liszt tisztán lát. Egyrészt nagyon jól tudja, hogy a müvészeti ágak közül

éppen a zene ütközik a legkeményebb akadályokba, mivel bizonyos feltételektől és a
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legkiszámíthatatlanabb véletlenektől függ. Először is értelmes és képzett előadókra

van szükség, azután meg jól hangolt és jó hallású közönségre. Másrészt meg nagyon
is jól ismeri a valóságot: a múvészet világa egységes rendet feltételez, közös hitet, ami
távolról sem létezik ... Az anyagi érdek és a pénz uralkodik!

A kirobbanó anyagi haladásra, a megszületőben levő iparosodásra, az új, polgári
társadalom keletkezésére Liszt' úgy válaszol, ahogy Assisi Szent Ferenc tette azt a
maga korában: a "nagylelkűség" határozott állásfoglalásával a leginkább rászorulók
iránt, melyhez még mélységes együttérzés is társul. Megpróbálja megmutatni, hogya
pénz nem az élet célja, még akkor sem, ha bizonyos életszínvonal fenntartásához
hozzá is járul. Ezt saját tapasztalatából tudta, mert nagyon sok pénzt keresett hang
versenykörútjai során, de ugyanannyit el is ajándékozott. Helyesen jegyezte meg róla
Bernard Gavoty: "Fejedelmi szív és fejedelmi tehetség." Olyan együttérző volt keresz
tényi értelemben, mint kevesen abban az időben. Mekkora felindulás fogta el Velen
cében a Flórián kávéház teraszán, amikor meghallotta az 1838-as pesti dunai nagy
árvíz hírét. "Abban a pillanatban rendkívüli szánalom fogott el, hirtelen és ellenállha
tatlan vágy, hogy segítsek azon a sok szerencsétlen emberen." És nyomban elindul
Bécsbe, hogy nyolc hangversenyből álló sorozatot adjon. (A .Jiangversenysorozat"
szót ő találta ki.) 1840-ben 20 OOO forintot juttatott magyar honfitársainak. A követ
kező évben 60 OOO frankot adományoz a bonni Beethoven-emlékmű felállítására.
Zongorahangversenyeivel nagyban hozzájáruIt Beethoven műveinek megismerteté
séhez.

- Hány nehéz helyzetbe került muzsikuson segített?
- Berlioz és főleg Wagner tudna erről beszélni. Műveik előadását is vállalta. Wag-

ner különösen értett ahhoz, hogy kihasználja Lisztnek iránta érzett csodálatát; de
Lisztet nem lehetett becsapni. Wagnernek egy sértő hangú levele után megszüntette
a segélyt. Wagner ugyanis Liszt rnüveinek előadásával kapcsolatban azt írta: "a pénz
az, amire szükségem van, hogy befejezzem a Tristant". Liszt megsértődött és egészen
határozottan felelt: "Mivel téged egyetlen dolog érdekel: a pénz, nem hiszem, hogy
műveim le tudnák kötni a figyelmedet. Dante szimfóniám és Misém nem lehet bank
ügyletek tárgya, ezért mellözd a segélyt kérő táviratok és sértegetö levelek küldözge
tését." Az is köztudott. Wagner mennyire értett ahhoz. hogy bizonyos zenei módszere
ket felhasználjon. Erre vonatkozóan mondta André Suarez: "Úgy látszik, mintha Liszt
utánozná, közben őt utánozzák." Goromba visszautasítás, közöny, sőt, mi több: gyűlö

let volt a fizetsége annak, aki csodálója tudott lenni a más lángelméjének, akinek
gyakran saját magát is feláldozta. Ez a csodálat sugárzik "minden tettében, minden
alkotásában, virtuozitásában éppúgy, mint átirataiban. különbözö szerzeményeiben
vagy improvizációiban". Ő mindig ugyanaz az ember volt: mások tehetségének csodá
lója. Amíg Wagner semmiben sem hitt az életen túl, addig Liszt kissé hitújonc módjá
ra megkísérelte. ha nem is azt, hogy megtérítse. de legalább hogy megossza vele ke
resztény hitét: "Richard, a te nagyságod a te nyomorúságod: ez fog gyötörni és kínoz
ni mindaddig, amíg hívón leborulva meg nem szabadulsz egyiktől is, másiktól is". Ez
volt rá minden válasz: "Az önzés állapota a szenvedés állapota az emberi faj számára.
Egy napon ez az erő olyan állapotot fog teremteni a földön, hogy senki sem kívánja
majd azt egy teljesen fölöslegessé vált világért elhagyni, mert boldog lesz: élni és sze
retni fog ... Hiszek az emberekben és nincs szükségem másra." Így van ez! "Aki fel
színen akar maradni, annak meg kell keményednie" - mondogatta Liszt gyakran, kis
mosollyal az ajkán.
Tudvalevő. hogy milyen megbocsátó magatartást tanúsított ugyanezzel a Wagner

rel szemben, aki Weimarban elcsábította lányát. Cosimát, munkatársának, a kiváló
zongoristának és egyik legjobb modern karmesternek, Hans von Bülownak a felesé-
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gét. Mindehhez rendkívüli lelkierő és Jézus Krisztus követésének mély elkötelezett
sége kellett!

Ez a megbocsátás Bayreuthban történt, éppen ott, ahol Liszt Ferenc egy egészen
egyszeru sírkő alatt fekszik, ferences csuhájában ... "Az egyedüli cselekvő és életerős

érzés, melyet őrzök, az emberek fájdalmának mély rezdüléseivel való együttérzés - ír
ta 1882-ben, négy évvel halála előtt (s ez kicsit hasonló Szent Ferenc stigmáihoz). Az
együttérzésnek ez a különös túltengése először tizenhat éves koromban fogott el,
amikor lassan éhen akartam halni Montmartre temetőjében. Szívem ekkor meg
nyílt a magasztos keresztény megvigasztalódásra."

- Mikor öltöttek testet ezek a vágyak a zenéjébe is?
- Ennek a vallásos láznak a hatására már korán elhatározta, hogy szent muzsikát

alkot. Ez túlszárnyalta Berlioz halotti nagymiséjét, később pedig Verdi Requiemjét.
Először - 1837-ben - Berlioz Requiemjének semmi hatása nem volt rá: "Túlzott futa
mok, hatástalan nagy zenekar, amiből a vallási jelleg teljesen hiányzik." Harminc év
vel később Lipcsében ugyanazt a misét így jellemzi: "Csodálatos, fennkölt, de sok he
lyen más érzéseket fejez ki, mint amit a Requiem szövege bennem kelt." Berlioz szent
zenéje teljesen különbözik Verdiétöl, akinek Requiernje "jelentős és átgondolt mun
ka", lelkiismeretesen komponált, de ugyanakkor .Jrasznothozóan" is, mert sikere 
jegyzi meg humorral - "siker biztosítási társasága" által garantált, mint egyébként
Rossini Stabat Matere is. Mindketten "jó recepteket" adnak a színházak számára.

- Milyen cél indithatta Lisztet arra, hogy egyházi zenét komponáljon?
- Liszt egész szívvel beleadta magát egyházi zenéjébe, akárcsak hihetetlenül lendü-

letes játékába. Sokan úgy találják, hogy "túlzott kegyes misztikusság, térdhajtásokkal
és színházi pompával teli meghitt érzékenység van benne. De e kornak mely kornpo
nistái büszkélkedhetnek a tehetséggel, hogy azonosulni tudnak azzal a drámai lélek
kel, me ly feltárja magát Isten előtt, mely hozzá kiált és sír, mely a Pascaira jellemző

erővel és harccal akarja elbűvölni az eget? Mindez örök emberi, mely minden stílus
jegyen át mindnyájunkban mcgfogalrnazódik!" Ezt írták róla 1872-ben Pesten a Krisz
tus oratórium bemutatásakor. Liszt számára "a muzsika nem tükröz, hanem kifejez.
Egyszerre tudomány, mint az algebra és ugyanakkor lélektani nyelvezet, melynek
egyedül a költészet tud értelmet adni ... " "A síró lelkek számára könnymedreket kell
teremtenem, az élők számára, akik számomra kedvesek, lángokat gyújtanom, és a
halottakat, akiket szeretek, lelki és testi urnákban kell megőriznem. Számomra eb
ben áll a muvészet. ez a jelentése." Máshol hozzáteszi még: "Ott, ahol a kifejezéshez
már nem elegendő a szó, a hang szárnyakat ad neki és átváltoztatja." Liszt tudatosan
szeretne, "minél szilárdabban kereszténnyé válik, annál jobban muzsikus maradni:'.
Gyermekkorának katolikus jámborsága "rendszeres és rendszerező érzéssé" fejlődött

benne. 1865-ben így írt Rómából: "Azt lehet mondani, hogy a zene lényegénél fogva
vallásos és mint az emberi lélek: »terrnészetéböl adódóan keresztény«: és mivel egye
sül a beszéddel, energiáinak milyen kézenfekvőbb felhasználási módja lenne, mint
Istennek megénekelni az embert, és így két világ: véges és végtelen között összekötő

pántként szolgálni? Ez a kiváltság mintegy hozzátartozik, mert egyszerre részesedik
egyikből is, másikból is. Időben lehatárolt kifejezőerejébena zene mégis határtalan.

- Me/y múveiben mutatkozik ez meg leginkább?
- A 13. zsoltártól kezdődően (1855) a Via Crucisig (1879), a Koronázási rmsen

(1856), a Szent Erzsébet legendáján (1867), a Requiemen (1868), valamint a Krisztu
son (1872) át kibontakozik egy egész élet ... J. S. Bach mintájára és mélyen azonosul
va vele mindabban, ahogy hitét zenében kimondja, Liszt különféle átirataiban és
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zongorára, majd orgonára írt átdolgozásaiban új utat nyit: a szimfonikus utat. Ugy
mutatkozik be mint prédikátor és "pap", a szó tágabb értelmében. .. "Mivel szüksé
gét érzi, Bachtól kölcsönöz egy bizonyos keresztény pátoszt, mely hatalomból és
gyengeségböl, szívböl és értelemből, erőből és gyengédségböl, éjszakából és nappal
ból áll, és ahol végül is gyözedelmeskedne a hit; me ly nem dogma, hanem himnusz:'

- Hogyan fogadta Liszt egyházi zenéjét a Vatikán?
- 1865-ben, tíz évvel azután, hogy "belépett" - ahogy ő mondta - Pesten a ferences

harmadrendbe, megvolt a ferences egyszerűsége és alázata, hogy "egyszeru zenész
maradjon a kisebb rendekben, az egyház szolgálatában, mindenféle karriervágy nél
kül". Valóban "sohasem várt vagy kívánt semmilyen pozíciót vagy titulust Rómától".
Mindannak a pártfogásnak és nagy tiszteletnek ellenére, amit IX. Pius pápa irányá
ban tanúsít, nagyon jól tudja, hogy a Vatikán római körei zenéjét nem értékelik sok
ra. Nem ismeretlen számára, hogy az albanói kanonokság csupán tiszteletbeli cím 
akkor, amikor Calderón és Kopernikusz teljes jogú birtokosai voltak ennek a címnek
- s ez azzal magyarázható, hogy több mint ezer oldal olyan vallásos zenét írt, amely
nem tetszik az élö müvészet elöl elzárkózó kanonokok nagy többségének. Túlságosan
modern és szigorú hangvételű zenéjét visszautasítják. Mindezek ellenére nem változtat
stílusán, mivel az "legbensőségesebb és legállandóbb katolikus érzésvilágából jön".

- Bach volt-e Liszt egyedüli példaképe?
- Nem. Felfedezései közé tartoznak azok is, akiket X. Pius pápa 1903-ban Motu

Proprio bullájában bizonyos formában "kanonizált": Palestrina, a neki tulajdonított
"a cappella" stílussal, valamint a gregorián ének, ahogy azt akkoriban megfogalmazták.

- Idézne végül néhány gondolatot magától Liszttőllényeges múveivel kapcsolatban?
- Igen, talán három müve álljon itt példaként: Az Esztergomi mise (1855-56) egy

liturgikus szövegre írt dráma. A szíve mélyéből feltörő valódi hitből fakadt, melyet
gyermekkora óta átélt. "Genitum non factum - többet imádkoztam a misémen, mint
azt kornponáltam." A "Dona nobis pacem" végén egybegyűjtöttea Credo. a Kyrie és a
Gloria vezérmotívumait, hogy az egész müvet ugyanazon emelkedő terccel (la do) fe
jezze be. egyszerre énekelve Credót és Ament, mintegy "annak jelzéseként, hogy a hit
vigasztalása - amely hegyeket mozgat - nem más, mint az Isten parancsához való
hűségből fakadó áldás". Egy neves prédikátor Párizsban 1886. március IS-én aSaint
Eustache-templomban történt előadás után ezt mondta Lisztnek: "Ez a legteologiku
sabb zenei mü, melyet ismerek." Liszt hozzáteszi: "számos fenntartás ellenére is ez a
vélemény igazoltnak mondható",

A Requiem arra irányuló kísérlet, hogy "kifejezze mindazt, ami a halálban gyengéd
és megváltó." "A Requiemet általában feketével, a legkegyetlenebb feketével festik
meg. Kezdettől fogva én egy másik fényt találtam, mely a Dies Irae rettegései elle
nére is ragyog a Recordare strófában, s amit így fogalmaztam meg önmagamnak:

Föloldozta Mária Magdolnát,
meghallgatta a jobb latort,
számomra is reményt adott.

Ez a gondolat hatott át a rnű elejétől a végéig."
Epilógusként hadd összegezzem Liszt életművét végrendeletének néhány szavával,

melyet 1860. szeptember 14-én, azon a napon írt, amikor az egyház a Szent Kereszt
Felmagasztalását ünnepli: "Igen, a megfeszített Jézus Krisztus, a kereszt őrülete és
felmagasztalása, ez volt az én igazi hivatásom ... " így fejezi ki azt a "forró és rejtel
mes érzést, mely stigmaként átjárta" egész életét.

Illés Róbert
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