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L I S Z T FERENC ÉS A K R I S Z T U S ORATÓRIUM. 
Irta: Prahács Margit. 

Az aggodalmaktól, bizonytalanságoktól túlfeszített légkörben Opera-
házunk valóban nem választhatott méltóbb művet az idei évad megnyitá-
sára, mint Liszt Ferenc hatalmas «Krisztus» oratóriumát. Itt nyilvánul meg 
legteljesebben Liszt emberi és művészi nagyságának igazi titka : a legmaga-
sabb eszményeknek őszinte szenvedélye, a tökéletesebb, teljesebb lét után 
való sóvárgása. Ebben a műben úgy áll előttünk Liszt, mint ahogy a roman-
tikus zenei szemlélet a művészt tekintette. «A művész — írja ehhez mérten 
egy helyen Liszt — a paphoz hasonlóan az emberiség, a nép vezetője, aki min-
denütt szent tüzeket, nemes érzéseket és fenséges lelkesedést gyujt s a Szépség 
formájában az Istenség után való vágyódásunkat kelti fel. Az emberi méltó-
ság, tehát egy magasabb Eszme megszemélyesítője, ebben áll egyedül önérze-
tének jogosultsága.» 

Ezek a magasrendű eszmények a «Krisztus » zenéjében mindig tisztább 
fénnyel bontakoznak ki az idők folyamán, hogy minden nemzedéknek lelki 
vigasztalásul és felemelkedésül szolgáljanak. Ma már alig tudjuk megérteni, 
hogy mennyi méltatlanságot és gúnyolódást kellett Lisztnek, mint zene-
szerzőnek kortársaitól elviselni. A legtöbb művét részvétlenül fogadták és 
ezt a legnagyobbszerű alkotását egyszerűen torzszülöttnek nevezték. De 
Liszt nem hiában volt eszményeinek megalkuvás nélküli szolgája, nem tett 
engedményeket a közönség ízlésének. Ment a jónak és igaznak felismert úton 
és hallgatóitól követelte, hogy hozzá felemelkedjenek. S mit látunk ma, halála 
után 52 évvel? Ez az idő, a legfőbb értékmérő meghozta az elégtételt Liszt 
számára. Műve, amely kiküszöböl minden hiú, külsőséges elemet és csak az 
őszinte hit és egyszerű fenség megnyilatkozásának enged teret a mai, erkölcsi 
és szellemi értékekben kétkedő, nyugtalan, tévelygő lélekben megértésre talál. 
Még a legcinikusabbak is úgy tekintenek erre a műre, mint egy csodára, a 
sziklaszilárd hit, a minden csalódás ellenére megtartott rajongó idealizmus 
csodájára, amely a mai ember előtt mesebeli Atlantiszként merül fel a mult 
homályából. 

De egyben mégis engedményeket kellett tenni a «ma» emberének. Liszt 
Krisztus életének legfőbb momentumait lényegében tiszta zenei eszközökkel 
állítja elénk és még az oratóriumoknál szokásos recitativokat sem veszi igénybe 
az események elmondására. Ő tehát sohasem gondolt zenei képeinek színpadi 
megjelenítésére, dramatizálására. Az, aki olyan mélyen belelátott a zene 
lényegébe, mint ő, az jól tudta, hogy a szó, a kép csak elvon a zene eszményi 
világától, megköti szabad szárnyalását, lehúzza a földre. Ez az igazság — 
sajnos — most nagyon kiütközött az oratórium szcenirozott előadásá-
ból. Elismerjük, hogy az operai hallgatóság nagy része inkább a vizuális élve-
zetekre beállított. Operaházunk káprázatos rendezései a mai színházi közön-
ség nagy látványosságéhségét akarják kielégíteni s ezáltal csak még jobban 
kifejlesztik azt. De az igazi muzsikus lélek valósággal szenved a zene minden 
eszközzel való háttérbe szorítása miatt. 

Ahogy egymásután tűnnek fel a színpadon a barok egyházi festészet 
híres alkotásainak megelevenítései, a modern színpadi rendezés és díszletezés 
remekei, határozottan érezzük a stílushasadást a mű egész szelleme és a szín-
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pad között. Az előbbinek minden törekvése, minden eszköze felfelé irányul, 
az utóbbi pedig, hogy az isteni titkok megközelíthetetlen távolságát földi 
elképzeléssel, megtestesítéssel még csak nem is stilizáltan akarja kézzelfog-
hatóvá, tenni s pazar színekkel és változatossággal nem szövetségese, hanem 
sok helyen elnyomója lesz a zenének. Ebben a tekintetben az első és az utolsó 
rész különösen stílustalannak tetszett. Csak hasonlítsuk össze a «Karácsonyi 
oratórium»-ban, amely Krisztus születéséről szól, a bevezetés és a «Pastorale» 
jelenetét. Az előbbi méltóságteljes, komoly zenéje —, amely a Messiás után 
való égő vágyakozásában és tiszta fenségében olyan, mint egy Palestrina-
kompozició zenekarra — a legteljesebben érvényesül, mert ekkor a színpadon 
nem látunk egyebet, mint a sötét háttérből lassan kivilágosodó hatalmas 
keresztet, az emberiség megváltásának minden ellenségen diadalmaskodó 
szimbolumát. De már a «Pastorale» idylli hangulata, a szoprán szóló és a kar 
dicsőítő himnusza egyszerű zenekíséretté zsugorodik a színpadon lefolyó 
pásztori jelenetek nagyon is színpadias jellegű és túlsok mozgása miatt. 
Ugyanez az érzésünk a betlehemi jelenetnél, amelyet a «Stabat Mater spe-
ciosa» misztikus hangulatot árasztó kórusa «kísér». Ez a misztikus han-
gulat teljesen széjjelfoszlik a szemnek nyujtott bőséges élvezetekben. A három 
szent király felvonulása különösen csábító és alaposan kihasznált alkalom volt 
ennek az élvezetnek fokozására. A zenekar keleties hangulatú indulójától és 
az égi jel, a csillag ragyogásától kísérve közelednek a bölcsek kíséretükkel 
Betlehem felé. Igazi keleti színpompájukban annyi látnivalót nyujtanak, 
hogy nem sok felfogó energiánk marad a jászol előtti hódolat közben felhangzó 
«Adagio» szépségének élvezésére. 

A középső rész «Vízkereszt után» talán a legkevésbbé érezteti ezt a stílus-
kettősséget. Igy Krisztus hegyi beszéde, a hét boldogság kinyilatkoztatása, 
amely a katolikus Egyház responsoriumai szerint kíséret nélküli magán-
énekhang és orgonával erősített kar váltakozásán épül, teljes szépségében 
érvényesült. És miért? Mert az Úr lábánál egy mozdulatlan tömeg ül, aki 
áhítattal hallgatja és ismétli az Úr szavait s ugyanezt a kinyilatkoztatott igaz-
ságoktól elbűvölt áhítatot kelti fel a nézőben is. A Csoda jelenetében, a tengeri 
vihar festésében még a különösen mesteri színpadi rendezés sem tudta el-
nyomni a zene egetostromló áradását. A színpadi kép, a tenger hullámzásá-
nak ritmusa itt teljesen összeolvad a zene és a kétségbeesésében vergődő 
lélek ritmusával. Előttünk a viharvert hajó : «Domine salve nos perimus» 
hangzik fel a tanítványok kórusa, hogy utána megrázó ellentétben hangozzék 
föl az isteni szózat fenséges nyugalma : «Mit féltek, kicsinyhitűek?» s egyszerre 
elsimul, megnyugszik minden tombolás lélekben, természetben egyaránt. 

A III. részben, «Kínszenvedés és feltámadás», színpadi megjelenítés 
szempontjából az Olajfák kertjének jelenete a legjobb. «Tristis est anima 
mea», a fájdalmas szeretetnek még a halált is legyőző olyan ereje nyilvánul 
meg ebben a csodálatos szólóban, amely ezt a részt az oratórium egyik leg-
kimagaslóbb zenei értékévé emeli. A színpadi kép festői és megkapó a maga 
rembrandti világításában, de a legfőbb értéke, hogy minél kevesebb mozgással 
simul a szomorúsággal, a zenével teljesen átitatott lélek hangulatához. — 
A «Stabat Mater» az ősi, egyszerű koráidaliam mesteri feldolgozása — amely 
egyedül is halhatatlan értéket jelent — a keresztrefeszítés, a húsvéti himnusz 
hatalmas kórusa a feltámadás színpadi ábrázolásaival igyekszik összekapcsolni 
a hallani- és látnivalót. A «Resurrexit» mindent magával ragadó győzelmi 
mámora hatalmas színpadi kép megalkotására adott alkalmat, amely a kő-
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sziklára épült megdönthetetlen Egyház diadalát, az egész világon való elter-
jedését minden rendű és rangú egyházi funkcionáriusok és tömegek felvonu-
lásában igazi barok túlzsúfoltsággal és káprázatos, grandiózus pompával 
emeli szenzációs látványossággá. 

Annak ellenére, hogy ez a szcenirozott, dramatizált előadás távol áll a 
zeneköltő eredeti intencióitól, mégis a legnagyobb elismeréssel kell szólnunk 
az Operaház mind zenei, mind díszletező és rendező teljesítményéről. Mert 
stílustalanság ide vagy oda, de felvetjük a kérdést: vajjon hány ember 
hallgatta volna meg ezt a magasztos művet saját jószántából egy hangverseny-
teremben azok közül, akik most az Operában mégis eljutottak a mű magas-
rendű szellemének és értékeinek legalább a színpad megjelenítő, közvetítő 
erején át való felfogásához. Ezért csak hő óhajunk lehet, hogy a «Krisztus» 
operai előadása minél nagyobb sikerrel egyengesse az utat a hangverseny-
termekben minden látnivaló nélkül előadott, tiszta zenei értékében felfogott 
és élvezett, tehát Liszt igazi «Krisztus»-a felé. 

KIKÖTŐBEN. 
Most minden festék, látszat, porladó, 
szívemre porzó csendes hó, halál, 
csak egy való van, síró, görbe szám 
és ködbe néző két ködös szemem. 

Hajóra szálltál: voltál, nem leszel, 
az ellenséges tengeren lebeg 
ma már az arcod, most meleg 
szavad merült a víz alá le épp. 

Szemeddel eltűnt minden drága kék, 
kecses fejeddel minden szép vonal, 
s most nincs a test, mely felhőn túl loval 
a napba szállni szédült szárnyakon. 

Most minden festék, látszat, porladó, 
szívemre porzó tiszta hó, halál, 
csak egy való van, síró görbe szám 
és ködbe néző két ködös szemem. 

Pilinszky János. 


