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SURSUM CORDA*

A halál és az örök élet dilemmája Liszt Zarándokévek zongoraciklusának
harmadik évében és a ciklus kései társdarabjaiban

Az 1860- as évektôl kezdve, két gyermeke, majd édesanyja, késôbb néhány közeli
barátja elvesztése után Lisztnek egyre inkább szembesülnie kellett a halál és a ha-
lál utáni örök élet problematikájával és közelségével, ami kései alkotói periódusá-
ban meghatározó programmá vált.

A Zarándokévek (Années de pèlerinage) harmadik éve programjának értelmezése-
kor általánosan elfogadott nézet, hogy rejtett belsô témája az emberi lélek vándor-
lása az örök élet felé. A ciklus és a ciklus egyes darabjai keletkezéstörténetének
vizsgálata, valamint a sorozat hangnemi terve még inkább alátámasztja ezt az értel-
mezést. A továbbiakban ezt a fajta megközelítést járom körül a zongorasorozattal
egy idôben komponált, hasonló tematikájú kompozíciók zenei eszközeinek ösz-
szegzésével, illetve a Liszt leveleiben található leírások felhasználásával. A tanul-
mány célja, hogy a harmadik év ciklusából kiindulva rávilágítson Liszt olyan zene-
szerzôi megoldásaira, amelyekkel azt fejezi ki, miként keresi a lélek a halál kötelé-
kétôl menekülve a megnyugvást és végsô megoldást. Maga a zeneszerzô határozta
meg ezt a programot mint legfontosabb mûvészi célját az Eduard Lisztnek szóló,
1862. november 19- i keltezésû levelében, közvetlenül elsô lánya, Blandine halála után:

Blandine- nek megvolt a helye a szívemben Daniel mellett. Mindketten velem maradnak,
közbenjárókként vezeklést és megtisztulást hozva a számomra „Sursum corda” kiáltás-
sal! Amikor az én végsô napom is közeleg, a halál nem fog felkészületlenül vagy reszketô
lélekkel találni. A mi hitünk reméli és várja azt a megváltást, amelyhez a halál vezet. De
amíg a földön élünk, a napi feladatainknak kell szentelnünk magunkat. Az enyém sem
maradhat végezetlenül. Bár jelentéktelennek tûnhet mások szemében, számomra nélkü-
lözhetetlen. Lelkem könnyeket ejtve sír miattuk, de lángra kell gyújtanom azokért, akik
itt maradtak, drága halottaimat pedig testi és lelki urnában kell megôriznem. Ez a mû-
vészi feladatom célja és tárgya.1
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* A tanulmány szövege elôadás formájában 2016. november 27- én Luccában, a „19th- Century Programme
Music” címmel rendezett nemzetközi konferencián hangzott el Kroó György emlékére, aki 90. születés-
napját töltötte volna be abban az évben. Angol nyelven megjelent: Ad Parnassum 16/32. (October
2018), 57–69.

1 „Blandine hat ihre Stätte in meinem Herzen neben Daniel. Beide verbleiben mir als Sühne, Reinigung,
Fürbitter mit dem Zuruf „Sursum corda!” – Wenn einst der Tod herannaht, soll er mich nicht unvor-
bereitet oder zagend treffen. Unser Glaube hofft und harrt noch der Erlösung, welcher er uns zuführt.
So lange wir aber auf Erden sind, müssen wir unser Tagewerk verrichten. Das meine soll nicht brach



Liszt elôször második lányának, Cosimának címzett, 1880. október 15- én írt
levelében említi, hogy egy új sorozatot tervez komponálni a Zarándokévek temati-
kájában, amelynek a Ciprusok és pálmák címet kívánja adni:

[A] Schott kiadót készülök megbízni azzal, hogy kiadja a Szonetteket, mert ô adta ki ezek
zongoraváltozatát 20 éve, az Années de pèlerinage második kötetében, amelyet most egy
újabbal egészítek ki: teljesen elkészült; címe: Feuilles de cyprès et de palmes. […] A Danielá-
nak ajánlott Angelus köztük van. 2

A darabok sorozata, amelyrôl Liszt levelében említést tesz, a Zarándokévek har-
madik évének ciklusa. A zeneszerzô a darabokat az 1883- as megjelentetés elôtt,
1882- ben még átnézte. A sorozatnak eredetileg szánt címben a fák elnevezései
szimbolikus értelmet nyernek: a ciprust már Homérosz is emlegette; Itáliában és
a Közel- Keleten is a gyászt és a siratást fejezte ki sötét színével és az ég felé törô
karcsú növésével. Másrészt kemény fáját öröknek és elpusztíthatatlannak érezték,
ezért a ciprus késôbb, a keresztény kultúrában a feltámadást és az örök életet jel-
képezte, s ezért ültették elôszeretettel a mediterrán temetôkbe. A datolyapálma le-
veleit az egyiptomiak, a zsidók és a rómaiak is a földre hintették gyôzelmi és vallá-
sos felvonulásaikon a hálaadás kifejezéseként. Ezt a rítust átvette a kereszténység
is, ahol a pálma a halál feletti gyôzelmet, békét és tisztaságot jelentette.3

Liszt számos kompozíciójában tesz bizonyságot Krisztus feltámadásába és az örök
életbe vetett hitérôl. Ugyanakkor számos kései mûvében szembesülünk az idôsö-
dô, többféle betegséggel küszködô zeneszerzô depressziót, keserûséget, kilátásta-
lanságot kifejezô lelkiállapotával is. Dolores Pesce Liszt kései alkotói korszakával
foglalkozó könyvében részletesen foglalkozik a zeneszerzô érzésvilágának változá-
saival, érvelését levélidézetekkel és életrajzi eseményekkel támasztja alá, és Liszt
kései mûveinek üzenetét ebbôl a szempontból közelíti meg.4 Jelen munka most csak
azokat a mûveket érinti, amelyek kicsengése az örökkévalóság felé mutat.

Ha a Zarándokévek harmadik kötetébe foglalt zongoramûvek keletkezéstörténe-
tét vizsgáljuk, elsô pillanattól kezdve nyilvánvalóvá válik, hogy amikor Liszt a Villa
d’Este ciprusai címû zongoradarabjait még mint önálló kompozícióit említi Caro-
lyne Sayn-Wittgensteinnek 1877. szeptember 23- án, már a túlvilági remélt vigasz-
talásba veti hitét. Így ír:

Az utóbbi három napot teljes egészében a ciprusok alatt töltöttem. Valamiféle megszál-
lottság volt ez – képtelen voltam bármi másra gondolni –, még a templomban is öreg tör-
zsük kísértett, és énekelni, sírni hallottam örökké változatlan, lombkorona terhelte ágai-
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liegen. So wenig man davon halten mag, ist es für mich unerlässlich. Für meine Seelen-Thränen muss
ich mir gleichsam Lacrymatorien anfertigen, für meine lieben Lebenden Flammen anzünden und
meine lieben Todten in „geistes- körperlichen” Urnen aufbewahren. Dahin stellt und deutet sich die
Kunst-Aufgabe für mich.” La Mara (ed.): Franz Liszt’s Briefe, II. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1893, 32.

2 Hamburger Klára: Liszt Ferenc zenéje. Budapest: Balassi Kiadó, 2010, 338.
3 A Pallas Nagy Lexikona, IV. (Ciprusfa), Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1893, 395.
4 Dolores Pesce: Liszt’s Final Decade. New York: University of Rochester Press, 2014 



kat. Végül is itt vannak, kottapapíron rögzítve, sok- sok javítás, törlés, újabb törlés, újra-
másolás után most már beletörôdöm, hogy ilyenek, nem nyúlok többé hozzájuk. Miche-
langelo ciprusaitól egy szinte szeretetet sugárzó dallam különbözteti meg ôket. A
szeretô angyalok bárcsak a legszebb bensôséges muzsikát dalolnák Önnek – azt a zenét,
amelyet teljességében, végtelenségében ott fenn fogunk hallani!5

A levél a daraboknak, a ciklus magjának egy olyan belsô programjára utal,
amely késôbb az egész ciklus fô mondanivalójává is válik. Az „egy szinte szerete-
tet sugárzó dallam” vagy „legszebb, bensôséges zene ott fent” kifejezések a vigasz-
talásra és a túlvilágra utalnak.

Ezt az értelmezést támasztja alá a ciklus keletkezéstörténete. Liszt elsô gondo-
lata a sirató volt: Olga Meyendorff bárónônek 1877. szeptember 27- én írt levelé-
ben a ciprusokat siratóknak nevezte, ezzel a szóval tudta leginkább meghatározni
a karakterüket: „Siratóknak (Thrénodies- nak) nevezem majd ôket, minthogy az
elégia szót túlságosan és szinte szó szerint is lágynak érzem.”6

Folytatva a ciklus keletkezéstörténetét: Liszt levelezésébôl tudjuk, hogy a
Ciprusok megírása után négy nappal, szeptember 27- én egy utójátékot, postludi-
umot komponált, amely nem más, mint a késôbbi Sursum corda címû darabjának
korai változata, amely a késôbbi, végleges verziónál egyszerûbb befejezéssel zá-
rul. Liszt a kézirat közepére a Postludium / Nachspiel címet írta, a jobb felsô sarok-
ban a Sursum corda megjegyzéssel.7 Október 14- én Olga von Meyendorffnak írt
levelében a négy kottaoldalnyi terjedelmû Postludiumot már Sursum cordának ne-
vezte.8 Ugyanebben a levélben említi meg elôször az Angelus címû mûvet, a
védôangyalhoz szóló ima elkészültét: „Akkor, október elején a védôangyalok ün-
nepe volt. Több mint százütemnyi zenét írtam a tiszteletükre (zongorára vagy
harmóniumra), bárcsak jobban ki tudtam volna fejezni a bensôséges imádato-
mat az isteni küldöttek felé.”9 Az Angelus elsô változatának autográf vázlatai
szeptember 27- én keletkeztek, amire Dolores Pesce hívja fel a figyelmet, mert a
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5 „Ces 3 jours, je les ai passés tout éntiers, sous les cyprès! C’était une obsession, impossible de songer
à autre chose – même à l’église – leurs vieux troncs me hahtaient, et j’entendais chanter et pleurer
leurs rameaux, chargés de leur inchangeable feuillage! Enfin, les voilà couchés sur du papier de
musique: après les avoir beaucoup corrigés, grattés, regrattés et recopiés, j eme résigne à ne plus y
toucher. Ils se différencient des cyprès de Michel- Ange, par une mélodie quasi amoureuse. Que les
bons anges vous fassent de la plus belle musique intérieure – celle que nous entendrons au complet
dans son infini là- haut!” La Mara (ed.): Franz Liszt’s Briefe, VII. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1902, 202.

6 „I shall call them Thrénodies, as the word élégie strikes me as too tender, and almost wordly.”
William Tyler (trans. and ed.): The Letters of Franz Liszt to Olga von Meyendorff 1871–1886. Washington:
Dumbarton Oaks, 1979, 293.

7 Eredeti kézirat lelôhelye: Us- NYpm, Lehman gyûjtemény. Az Új Liszt Összkiadás (NLA) 14. köteté-
ben (Supplements to works for Piano Solo, Edited by Kaczmarczyk Adrienne and Sas Ágnes. Buda-
pest: Editio Musica, 2017) a közreadók ezt a korai változatot is megjelentették.

8 „Having once started blackening music paper, I wrote four more pages which will have as their epi-
graph: Sursum Corda.” Tyler (trans. and ed.): i. m., 294.

9 „Then, in early October, there was the feast day of the Holy Angels. I wrote a hundred or so measures
for them (for piano or harmonium) and wish I could better express my intimate devotion to the
divine messengers”. Uott, 294.



zeneszerzô a kéziraton Szent Kozma és Damján napját jelöli meg, két olyan szent
ünnepét, akiket mélyen tisztelt.10

A fenti darabok születésének közeli idôpontja arra enged következtetni, hogy
Liszt még a ciklus gondolatának megszületése elôtt úgy érezte, hogy a Villa d’Este
ciprusaihoz kapcsolódó két zongoramûvet két imának kell átölelnie: az Angelusnak
és a Sursum cordának.

Mint már említettük, a zeneszerzô idézett, 1862- es levelében a Sursum cordát, a
katolikus mise prefációját megelôzô imát mint a már a mennyországban remélt gyer-
mekeinek bátorító kiáltását értelmezte. Ennélfogva azzal, hogy a darabot közvetle-
nül a második sirató mögé helyezte, meghatározta a darabok együttesének átvitt üze-
netét is. A Sursum corda diadalmas záró akkordsora, amely elôször az 1882- es kiadói
kéziratban jelenik meg, ugyanazt a gyôzelmet képviseli, amelyet nagyobb léptékben
a „Jeruzsálemi bevonulás” és a „Feltámadott” tételekben tapasztalunk a Krisztus ora-
tóriumban vagy a Szent Erzsébet legendájának befejezô tételében, a szentté avatás
nagy tablójában. Paul Merrick hívja fel a figyelmet arra, hogy ezek a tételek, hason-
lóan a Sursum cordához, E- dúrban szólnak (vagy fejezôdnek be, mint a Krisztus orató-
rium záró tétele a „Christus vincit” szövegkezdetû fúgától kezdve). A teljes életmû
vizsgálata nyomán Merrick ezt a hangnemet Liszt kompozícióiban a vallásos kifeje-
zés eszközeként emeli ki.11 Ezt a fajta kompozíciós eljárást a zeneszerzô élete végé-
ig következetesen folytatta: utolsó, töredékben maradt oratóriuma, a Szent Szanisz-
ló záró tétele, a Salve Polonia szintén E- dúrban született, és a sötétebb tónusú De
Profundis zsoltártétel után diadalmas kicsengést kölcsönöz a tervezett mûnek.

A Sursum corda címû darabban az elsô ütemek domináns orgonapontja után
megjelenik a basszusban az E tonalitású tonikai orgonapont, amely ettôl kezdve
folyamatosan jelen marad. Ugyanakkor a dallamvonal tonikai zárását Liszt egészen
a darab végéig halogatja, addig, amíg meg nem szólalnak a harangzúgást imitáló
záró akkordsorozatok. A mû nagyon koncentrált formában valósítja meg az embe-
ri élet küzdelmeinek, szenvedéseinek zenei ábrázolását, amelyet a gyôzelem csen-
dít ki, ugyanazzal a diadalmas kifejezéssel, amely a pálmaágakkal kísért gyôzelmi
bevonulás hangvételére jellemzô.

A Zarándokévek harmadik kötetének végsô változatában az E- dúr az egész soro-
zat tonális egységét is kialakítja, a kezdô Angelustól a Villa d’Este ciprusai második si-
ratójának befejezésén át a ciklust záró Sursum cordáig. James Baker szerint a Sursum
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10 Eredeti kézirat: GB- Lbm, ADD, 34, 182. Dolores Pesce a Zarándokévek harmadik kötetérôl szóló ta-
nulmányában leírja a ciklus pontos keletkezéstörténetét Liszt levelei és a meglévô kéziratok alapján.
Dolores Pesce: „Liszt’s Années de Pèlerinage, Book 3.: A ’Hungarian’ Cycle?”, 19th- Century Music 13/3.
(1990), 219.

11 „Outside the category of piano music, the two great oratorios, St. Elisabeth and Christus, are both fixed
in E major: St. Elisabeth begins and ends in E, while in Christus Liszt delays the first appearance of
E major in Part One of the work until the voice of Christ enters. The key remains for the „Entry into
Jerusalem”, the „Foundation of the Church”, and the final Resurrexit. The earliest surviving music
by Liszt composed to a text, the opera Don Sanche, already contains an aria in E major entitled
Prière. Taken altogether, the evidence is srong enough to support the hypothesis that Liszt regarded
the key of E major as religious.” Paul Merrick: „Two Keys for Six Pieces. Tonality and Liszt’s Consola-
tions”, Journal of the American Liszt Society LIV/LV/LVI. (2003–2005), 127.



cordában megfigyelt tonikai záróakkord késleltetése az egész ciklus tonális felépí-
tésére is érvényes:

A Sursum corda tulajdonképpen végig az E- dúr orgonapontra épül, amely az egész soro-
zatnak egy nagyobb léptékû keretet ad. Ez a mély basszusra épülô kiemelt hangsúly az egész
ciklusban fontos szerephez jut, mivel az elsô darabban a kezdô szakasz után hiányzik a
basszusban a tonika. Ezáltal a forma nyitva marad, és az utolsó tételig nem kap feloldást.12

Dolores Pesce szintén a Zarándokévek harmadik évének szimmetrikus hangne-
mi (és dallami) szerkezetérôl ír a végsô változat esetében, amelyben az E- dúr és a
Fisz- dúr játssza a legfontosabb szerepet:

Végül az E- dúrhoz való végsô visszafordulás a Sursum cordánál, a hetedik darabnál jele-
nik meg, de még ebben a határozott E- dúr megfogalmazásban is emlékeztet bennünket
Liszt a ciklus (hangnem- ) egyesítô gesztusára a Fisz- dúron többször megállapodó dal-
lamvonal hangsúlyozásával. A ciklus belsô kohéziója teljes.”13

Más megközelítésben pedig Pesce a ciklus pilléreit a darabok hangulati hason-
lósága nyomán mutatja ki.14

A Marche funebre, a ciklus 5. darabja eredetileg 1867- ben készült, Liszt a forradal-
márok által kivégzett I. Miksának, Mexikó császárának az emlékére komponálta.
A kompozíciót 1882- ben emelte be a ciklusba gyászindulóként. A mû a Sursum cordá-
hoz hasonló diadalmas harangzúgással fejezôdik be. A két darab befejezése arra en-
ged következtetni, hogy Liszt a weimari idôszak „trionfo” befejezésû mûveinek sorát
élete végéig folytatta. 1885. július 30- án arról a tervérôl ír Carolyne Sayn-Wittgen-
stennek, hogy a Magyar Történelmi Arcképsorozatot „fanfár- apoteózissal” fejezi be.15

A ciklus utolsó darabja, a Mosonyi- tétel a nyomtatott változatban transzcendens szí-
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12 „The Sursum corda is structured virtually throughout on a tonic pedal in E major, creating a large-
scale frame for the set. This exaggerated emphasis on the low bass is of great significance in the ove-
rall cycle, since the tonic bass is absent in the first piece after the opening section, creating a structu-
ral void that remains unfilled until the final movement.” James M. Baker: „Liszt’s late piano works.
Larger forms”. In: Kenneth Hamilton (ed.): The Cambridge Companion to Liszt. New York: Cambridge
University Press, 2005, 144.

13 „Finally, the definitive movement back to E occurs with the arrival of the seventh piece Sursum corda,
but even in this secure statement in E, Liszt reminds us once more of the unifying gesture by repeatedly
arresting his melodic line on F#. The cycle’s inner cohesion is complete.” Pesce: Liszt’s Années…, 217.

14 „Within Années de Pèlerinage, Book III, the framing pieces ’Angelus’ and ’Sursum corda’ remain conser-
vative harmonically and tonally, as does the middle piece ’Les jeux d’eaux à la Villa d’Este’. All three
convey uplifting messages.” („A Zarándokévek harmadik kötetének két szélsô darabja, az Angelus és a
Sursum corda harmóniakezelését és hangnemét illetôen hagyományos, ugyanúgy, mint a középsô da-
rab, a Villa d’Este szökôkútjai. Mind a három mû emelkedettséget fejez ki.”) Dolores Pesce: Liszt’s Final
Decade, 216.

15 „. et mois je m’enfonce musicalement dans le Magyarisme par 6 ou 7 portraits historiques: Étienne
Szechényi (sic), Deák, Ladislas Téleky (sic), Eötvös, Vörösmarty, Petôfy (sic), et le cortège funèbre
de mon ami Mosonyi – le tout se terminant par une fanfare d’apothéose”. („…és ami engem illet, ze-
neileg elmélyedtem a magyar hazaszeretetbe hat vagy hét történelmi portré erejéig: Széchenyi István,
Deák, Teleki László, Eötvös, Vörösmarty, Petôfi, és Mosonyi barátom gyászmenete – és mindez egy
apoteózist kifejezô fanfárral fejezôdik be.”) La Mara (ed.): Franz Liszt’s Briefe, IV., 427.



nezetû akkordokkal zárul, de Leslie Howard azt feltételezi, hogy a Library of Cong-
ressben talált 41 ütemes autográf töredék, egy záró futam, melynek elôírása „Alleg-
ro, trionfale, Piu mosso”, Lisztnek a darab lezárását illetô utolsó elképzelése volt.16

Az ilyen diadalmas hangvételû befejezések mellett Liszt életmûvében egy másik tí-
pusú, pálmaággal szimbolizált gyôzedelmes ábrázolást is találunk a kompozíciók
kicsendítésénél. A pálmalevél másik szimbolikus jelentése a katolikus egyházban
a szentek imája, a megváltás gondolata. Ez már nem a harangzúgással kísért
gyôzelmi ünnepre utal, hanem csendes imádatra, a megváltás iránti hálaadásra, és
az örök élet megsejtésére. Ebbe a mûcsoportba tartozik például a Liszt fiának,
Danielnek a halálára komponált Les morts (A holtak) címû gyászóda,17 a férfikari
Requiem és a Krisztus oratórium „Stabat mater dolorosa” tételének befejezése, ahol
a himnusz szövege a „Paradisi gloria” szavakkal, a mennyország képével zárul.
Ugyanezt az átalakulást figyelhetjük meg pár pillanatig a Via Crucis befejezése elôt-
ti rövid ideig tartó kivilágosodásban, amikor a kegyetlen kínhalálról a megváltásra
és a kereszt átlényegülésére helyezôdik át a hangsúly:
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16 Leslie Howard: „Mosonyi. An unpublished Holograph”, The Liszt Society Journal 18. (1993), 11–14.
17 Trois odes funèbres, No. 1.

1. kotta. Liszt: Via Crucis, 67–70. ütem



Ezt a fajta befejezést a Zarándokévek harmadik ciklusában a Villa d’Este ciprusai
második siratójánál figyelhetjük meg, de csak a végleges, 1882- es metszôi kézirat-
ban (2. kotta). Fontos tényezô, hogy mind a második ciprusdarabban, mind a Sur-
sum corda esetében a mûvek akkor nyerték el a végleges formájukat, amikor elfog-
lalták a helyüket a ciklus egészében.

A zenei kifejezés átlényegülése az örök élet képe felé a ciklus központi darab-
ja, a Villa d’Este szökôkútjai bibliai idézetében válik nyilvánvalóvá: „De aki abból a
vízbôl iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, ame-
lyet én adok, örök életre szökellô vízforrás lesz benne.”18 James M. Baker hívja fel
a figyelmet arra, hogy Liszt számára ez az idézet különösen kedves volt. A zene-
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18 János 4:14. In: Biblia. Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás. Budapest: Szent István Társulat, 1982, 1208.

2. kotta. Liszt: A Villa d’Este ciprusai II., 226–244. ütem
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szerzô Agnes Street Klindworth- höz írt, 1855. április 12- i levelét idézi, melyben
„Liszt közvetlen kapcsolatot hozott létre a víz szimbóluma és a zenemûvészet kö-
zött, amelyet a végtelenség megérintésének nevezett: a sodrásban lévô víz, miként
a szerelem, az örök élet szimbólumává fejlôdik.”19 Baker mutat rá a darabnak a
ciklusban elfoglalt központi helyére és a bibliai idézet fontosságára is.20

Liszt életmûvében a földi életet követô átlényegülés kifejezésére az egyik leg-
szebb példa Szent Erzsébet halála után az angyalok énekének bevezetése a Szent
Erzsébet legendája címû oratóriumban (3. kotta a 406. oldalon).21

Az oratórium komponálása után 19 évvel, a Bölcsôtôl a sírig címû szimfonikus
költeményében Liszt a sírt úgy értelmezi, mint az örök élet bölcsôjét. 1881. szep-
tember 27- én írja Carolyne Sayn-Wittgeinsteinnek, hogy Carolyne tanácsára meg-
változtatta a mûvet ihletô Zichy Mihály rajzának eredeti címét:

A legutóbbi szimfonikus költeményem címének javítása nagyon is helyénvaló – „a böl-
csôtôl a sírig” és nem „a bölcsôtôl a koporsóig”, ahogyan Zichy nevezte. Hálával foga-
dom a változtatást – valóban, a koporsó csak egy tárgyat jelöl, míg a sírnak metaforikus
jelentése is van.22

A szimfonikus költemény partitúrájában ugyanazt az átlényegülést követhet-
jük nyomon a földi élet után, mint az oratóriumban Erzsébet halála után (4. kotta
a 407. oldalon).

Ugyanaz a program is: az emberi élet a halál után az örök életben folytatódik.
A szimfonikus költemény elsô részének a hangneme C- dúr, a harmadik, utolsó
rész záró szakaszáé – ugyanazzal a tematikával – Cisz- dúr. Paul Merrick vizsgálta
az életmûben a Cisz- dúr jelentését:

Liszt hangnemhasználatának ezekben a példáiban [Recueillement, Von der Wiege bis
zum Grabe – zárószakasz, Christus – Csodatétel, Wartburglieder III. – Walther von der
Vogelweide] azt a gondolatot vélem felfedezni, amelyet a latin „aeternitas” kifejezés ad
vissza leginkább.23

19 „Liszt made a direct connection between the symbol of the water and the art of music, which he
called the ’tangent’ of the infinite: the living water which, like love, springs up into everlasting life.”
Baker: Liszt’s late piano works, 262., 21. lábj.

20 „This piece, being the central piece in the cycle, might be assumed to be the apex of an arch form.”
(Ez a mû, mint a ciklus központi darabja, egy hídforma csúcspontjaként értelmezhetô.), 140.

21 Liszt: Die Legende von der heiligen Elisabeth. Oratorium. Zweiter Teil, No. 5. Elisabeth, az 517. ütemtôl,
Andante moderato.

22 „Votre correction du titre de mon récent poème symphonique, est fort judicieuse – di berceau jusquà la
tombe, non jusqu’au cercueil, selon l’inscription de Zichy. Je l’adopte avec remerciement – en effet, le
cercueil ne reste qu’un meuble, tandis que la tombe devient métaphore”. La Mara (ed.): Franz Liszt’s
Briefe, IV., 329.

23 „In these instances [e.g. Recueillement, Von der Wiege bis zum Grabe – closing section, Christus –
Miracle, Wartburglieder III. Walther von der Vogelweide] of Liszt’s use of the key of C# major we can
detect the presence of an idea, to which I would give the Latin title aeternitas.” Paul Merrick: „G flat
or F sharp? The cycle of keys in Liszt’s music”. In: Liszt 2000. Selected Lectures given at the International
Liszt Conference in Budapest, May 18–20, 1999. Budapest: The Hungarian Liszt Society, 2000, 194.



Milyen érdekes, hogy Liszt a Sursum corda imát ebben az összefüggésben is
használja utolsó éveiben! Lina Ramannak írja 1883. február 22- én:

Fiatalkorom óta sokkal egyszerûbbnek gondoltam a halált, mint az életet. Még akkor is,
ha sokszor irtózatos és hosszadalmas szenvedés elôzi meg a halált, a vég mégis nem ke-
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24 „Seit meinen Jugend Jahren halte ich das Sterben für viel einfacher als das Leben. Wenn auch öfters
furchtbare, langwierige Schmerzen den Tod vorangehen, bleibt er immerhin die Erlösung unseres un-
freiwilligen Joch’s der Existenz. Die Religion mildert dieses Joch, doch blutet darunter beständig
unser Herz!

„Sursum corda”!
In meinem „Requiem” (für Männerstimmen) versuchte ich der milden, erlösender Stimmung des

Todes, Ausdruck zu verleihen.” Lina Ramann: Lisztiana. Mainz–London–New York–Tokyo: B. Schott’s
Söhne, 1983, 203.

4. kotta. Liszt: A bölcsôtôl a sírig, 378–394. ütem

vesebb, mint az akaratunktól független élet terhétôl való megszabadulás… A vallás lazít
ezen az igán, bár a szívünk folyamatosan vérzik alatta!
Sursum corda!
A Requiememben (férfikarra) bátorkodtam kifejezésre juttatni a halál lágy, megváltó sze-
repét.24
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25 „Dans tout cet ouvrage, écrit à Santa Fracesca Romana, j’ai tâché de donner au sentiment de la mort un
caractère de douce espériance chrétienne. Tant que je sache cela n’avait été essayé jusq’ici que dans
deux ou trois strophes du texte, comme le Recordare pie Jesu et le Voca me. En général les grands et
petits compositeurs colorent le Requiem en noir, du plus impitoyable noir. Dès le commencement,
j’ai trouvé une autre lumière – elle continue de rayonner malgré les terreurs du Dies irae, dans la stro-
phe Recordare et celle de ma prédilection personelle: Qui Mariam absolvisti / Et latorem exaudisti / Mihi
autem spem dedisti! Ainsi d’un bout à l’autre, jusqu’ à la fin! Levél Carolyne Sayn-Wittgeinsteinhez,
1883. június 17. In: La Mara (ed.): Franz Liszt’s Briefe IV, 383.

26 Hamburger Klára: „Liszt Ferenc: Három Gyászóda, LW 112/1, 2, 3”. In: Ittzés Mihály (szerk.): Rész-
letek az egészhez. Tanulmányok a 19. és a 20. század magyar zenéjérôl. Emlékkönyv a 80 éves Bónis Ferenc tisz-
teletére, Budapest: Argumentum Kiadó–Kodály Zoltán Archívum, 2012, 191.

27 „The work was thus of the utmost personal importance to Liszt, telling us more in music than the
Testament does in words about the composer’s musical and religious thinking.” Paul Merrick: Revo-
lution and Religion in the Music of Liszt. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, 264.

Az 1867–68- ban komponált Requiemnél, amelyet Liszt az édesanyja halála után
írt – hasonlóan a fia, Daniel 1860- ban bekövetkezett halálára komponált A holtak
címû elsô gyászódához –, szeretteit már a megboldogultak körében hiszi. 1883-
ban így emlékezett vissza a Requiem komponálásának körülményeire:

Az egész mû folyamán, amelyet a Santa Francesca Romanában komponáltam, a halál ér-
zetének valamiféle szeretetteljes keresztény remény hangját igyekeztem adni. Tudomá-
som szerint ezt még senki sem tette meg elôttem, két vagy három szövegszakaszt leszá-
mítva, mint a „Recordare pie Jesu” és a „Voca me”. A rekviemet általában a nagy és ki-
sebb zeneszerzôk is sötétre, sokszor vigasztalanul sötétre festik. A kezdettôl fogva egy
másik fényre találtam, amely folyamatosan világít a „Dies irae” rémisztô végítéletei elle-
nére a „Recordare” strófánál, és a számomra legkedvesebb versnél:
Qui Mariam absolvisti / Et latorem exaudisti / Mihi autem spem dedisti!
Ebben a hangulatban az egyik sorról a másikra, a legvégéig!25

A holtak címû elsô gyászódában a Te Deum laudamus zsoltár zenei idézete képvi-
seli a gyôzelmi óda hangulatát a De Profundis könyörgô zsoltár idézete után. Ham-
burger Klára így ír a két zsoltár egymás utáni idézetének jelentôségérôl: „A 129.
zsoltár és az Istent dicsôítô himnusz párba állításai is Lamennais- hoz kapcsolódó,
régi kompozíciós gyakorlata Lisztnek: már a korai, Psaume instrumental- nak, (Hang-
szeres zsoltárnak) nevezett De Profundis zongoraversenyben is megtalálható.”26

A mûvet záró refrén azonban hangulatában arra a pálmaágra emlékeztet, ame-
lyet az oltárképek elterjedt ábrázolásán a mártíromságot elszenvedô szentek felé
nyújt az angyali hírnök. Ez az a gondolat, amelyet Felicité Lamennais, a szöveg író-
ja a Jelenések könyvébôl idéz: „Boldogok, akik az Úrban halnak meg.”

Liszt eredetileg arra gondolt, hogy ezt a gyászódát majd a temetésén adják elô.
1860- ban komponálta, abban az évben, amikor elsô végrendeletét megírta, és
édesanyja halála, 1866. február 6- a után írta hozzá az óda férfikari szövegéhez a la-
tin refrénszöveget: „Beati mortui qui in Domino moriuntur”. Paul Merrick a kom-
pozíció mondanivalóját ekképp összegzi: „A mû ilyen módon Liszt számára a leg-
fontosabb személyes vonatkozással bír, többet árul el a zeneszerzô vallásos és ze-
nei gondolkodásáról, mint maga a bibliai szöveg.”27



409DOMOKOS ZSUZSANNA: Sursum corda 

Ez a kompozíció Liszt számára a halál és az örök élet dilemmájának legben-
sôbb megnyilatkozása, hiszen a számára két legközelebbi személy halálához fûzô-
dik. Ez a magyarázata annak, miért kívánta a saját temetésén is elôadatni. Liszt
édesanyjáról így írt a Jelenések könyvének fenti sorait idézve: „Miután megkapta a
végsô szentséget, Édesanyám, Liszt Anna 1866. február 6- án elhunyt. Audivi
vocem de coelo dicentem mihi: Beati mortui, qui in Domino morientur (sic)!”28

Úgy érezzük, hogy a halál és az örök élet ellentétét Liszt gondolkodásában a Sur-
sum corda ima oldotta fel, melyet kétféleképp is értelmezett zenemûveiben. Ez az
ima évtizedeken át meghatározóan fontos lehetett a számára, amint levelei és
mûvei is igazolják, még akkor is, ha a lelkiállapota nem minden pillanatban tudott
felemelkedni a gyôzelembe vetett hitig. De a Zarándokévek harmadik ciklusában ez
lett Liszt végsô üzenete.

28 Ezt a levelet Liszt feltehetôen Augusz Antal báróhoz írta, de az idézet az Augusz Antalhoz írott Liszt-
levelek elôszavában olvasható. Nincs pontos forrásunk hozzá, Csapó Vilmos emlékeibôl maradt meg:
„Munie des saints sacrements, ma mère Anna Liszt est morte à Paris le 6 février 1866. Audivi vocem
de coelo dicentem mihi: Beati mortui, qui in Domino morientur (sic)!” Csapó Vilmos: Liszt Ferencz le-
velei báró Augusz Antalhoz, 1846–1878. Budapest: Franklin Társulat, 1911, 13.
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A B S T R A C T
ZSUZSANNA DOMOKOS

SURSUM CORDA

The Programme of Death and Eternal Life in Liszt’s Années de Pèlerinage
3rd Year and Some Late Works Surrounding it

From the beginning of the 1860s on, after the loss of his children, then of his
mother, and later on of some of his close friends, Liszt was more and more
absorbed in the antagonism between the question of death and that of eternal life,
and this became a significant programme in his late music. At the beginning of
the composition of the Années de Pèlerinage, third year, Liszt intended to give the
title Feuilles de cyprès et de palmes to the set of piecess, which had a symbolical mean-
ing for him. Albeit the title did not remain at the end of the composition of the
set, the genesis of the composition of the pieces, and that of the cycle itself, sup-
ported by its tonal construction, explain the interpretation that Liszt finds eleva-
tion and the remedy for the soul from the bonds of death with the climax to the
prayer Sursum corda.

This explanation is illuminated by a comparison of the similar musical solu-
tions and methods in Liszt’s compositions written from 1860 to his death (e.g. Les
Morts, Christus, Requiem, Die Legende von der heiligen Elisabeth, Von der Wiege bis zum
Grabe), supplemented by related descriptions in Liszt’s letters on the significance
of the prayer Sursum corda for him.
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