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A vallásos Liszt

"Legdrágább anyám, te tudod, hogy ifjúkoromban mindig a szentek világába képzel
tem magam. A mennyország mindennél nyilvánvalóbbnak tűnt nekem, semmi sem
volt igazabb és áldottabb Isten jóságánál és irgalmánál. Életem minden tévelygése és
bűne ellenére, soha senki és semmi nem volt képes megrendíteni a halhatatlanságba
és az örök üdvösségbe vetett hitemet, azt a hitet, melyet a doborjáni és a frauendorfi,
a bécsi Mariahilf, a loretói Notre-Dame és a párizsi Páli Szent Vince templomban
imáimmal nyertem."

Így írt az ötvenéves Liszt 1862·ben Rómából idős édesanyjának Párizsba. Az emlí
tett templomok csodagyerek-éveinek állomásai, Magyarországról kiindulva, Auszt
rián keresztül Párizsig, mely kamaszkorától ifjú férfikoráig otthona volt. Liszt még
gyermekkorában megismerte Pater Albach ferences atyát Eisenstadtban (Kismar
ton), akit később, 1848-ban meglátogatott, hogy neki ajánlja a ma Szekszárdi miseként
ismert müvének első változatát.

Liszt ifjúkora évei alatt gyakran kifejezte a vágyát, hogy pap szeretne lenni. Erre
apja a következő, híressé vált válasszal felelt: "Az igazi müvész útja nem a valláson
keresztül vezet; de a kettő egy úttá válhat számára. Szeresd Istent, légy jó és becsű

letes, és minden magasrendűt elérsz a müvészetben. Ne az egyházhoz, hanem a mü
vészethez tartozz." Liszt azt írja, hogy tizenhét éves korában: "Alázattal és könnyek
közt könyörögtem, hogy beléphessek a párizsi szemináriumba ..." Liszt Ádám
1827-ben meghalt, és attól kezdve Lisztnek zongoratanításból egyedül kellett eltarta
nia édesanyját. De az egyház vonzása megmaradt, az az érzés, mely Liszt szerint:
,,l830-ban elvezethetett volna a szemináriumba, és később a papsághoz. Anyámnak
nem volt más támasza rajtam, egyetlen gyermekén kívül - és Bardin abbé, maga is
amatőr zenész, talán túlságosan számolt az én kis koraérett hírnevemmel, amikor azt
tanácsolta, hogy müvészi hivatásommal szolgáljam Istent és az egyházat ..."

A párizsi forradalom 1830 júliusában arra ösztönözte a tizennyolc éves Lisztet,
hogy fölvázoljon egy Forradalmi szimioniá-t, mely a Marseillaise-en s más témákon
alapul, beleértve az Ein'feste Burg ist Unser Gott kezdetü korált is. A kompozíció be
fejezetlen maradt. Erre az idöszakra vonatkozóan írja Liszt: .Lamennais már
1830-ban ezt a mottót adta a L'Avenirnek: »Isten és Szabadság«. Azonnal, nagyon ko
molyan magamévá tettem ezt amottót... mert Isten, a szeretet és a szabadság, a
munkában rejlik." Lamennais abbé hatása nagyon fontos volt a fiatal Lisztre. Tényle
gesen ez volt talán a legnagyobb nem zenei hatás Liszt egész életében.

1833-ban Montalambert találkozott Liszttel, és így ír Lammennais-nek márciusban:
"Nem emlékszem, hogy valaha is találkoztam volna őszintébb lelkesedéssel, mely az
utóbbi időben egészen a mi vallási és politikai tanításunkra összpontosul; ezek reális
és gyakorlati hithez vezették el." Liszt az előző évben találkozott Marie d'Agoult gróf
nővel, 1833 nyarát együtt töltötték Croissy-ban, a grófnő otthonában. Itt komponálta
Liszt az .Flarmonies poétiques et religieuses" (Költői és vallásos harmóniák) címü
zongoradarabját, me ly Lamartine költészetén alapuló programzene. Később, weimari
évei alatt (1848-1861) átírta Pensée des Morts (Gondolatok a halálról) címmel, és fel
dolgozta benne a 129. zsoltár (De profundis clamavi ad te, Domine) gregorián dal
lamát. Ugyanezt a témát alkalmazza Liszt egy 1834-ben keletkezett, zongorára és ze
nekarra írt De Profundis, Psaume lnstrumental címü müvében, melyet Lamennais-nek
ajánlott. Ez a kompozíció mindmáig kiadatlan.
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Amikor Lamennais 1834-ben megjelentette Parole d'un Croyant (Egy hívő szavai)
címu könyvét, Liszt - a lelkesedéstől szinte önkívületben - így írt a szerzőnek: " ... az
Ön utolsó oldalai elbűvöltek és lenyűgöztek. szomorúsággal és reménnyel töltöttek
el! Istenem, milyen nagyszerűek!. .. Fönségesek, profetikusak, isteniek! . .. Micsoda
zseni, micsoda nagysága a szívnek! . .. A mai naptól nemcsak annak a néhány kivá
lasztottnak, aki hosszú ideig szereti és követi Önt, hanem az egész világnak egyértel
művé vált ettől az utolsó bizonyítéktól, hogya XIX. század kereszténysége, sőt, az
emberiség egész vallási és politikai jövője az Ön kezében nyugszik!" A levél májusban
kelt, majd Liszt szeprember-októberben meglátogatta Lamennais-t. A két időpont ko
zött XVI. Gergely pápa a "Singulari Nos" kezdétü enciklikájában lázítás miatt elítélte
a Paroles d'un Croyant-t. Lisztnek ebből az időből származó véleményét a Marie
d'Agoult-hoz írott leveleiben olvashatjuk (a grófnő nem értett egyet Lamennais-vel).
Lamennais egyházkritikája egy irányba mutatott Liszt kritikájával az egyházi zenéről.

Lamennais bretagne-i, La Chénaie-i otthonában tett látogatása után Liszt írt egy cik
ket A jövő egyházi zenéje címmel a Revue et Gazette Musicale számára 1835-ben. Az
egyházba vetett hite mégis megmaradt. így írt 1834-ben: "És valami még mindig azt
súgja nekem, hogy Róma nem halott, csak alszik, és talán nincs is olyan messze az a
nap, amikor újra éled angyali pompájában, erősebb lesz, mint valaha, és jósággal meg
bölcsességgel uralkodik a világon." De ekkortájt írja ezt is: .Lamennais-t éppen most
függesztette fel a püspöke, Róma is hamarosan közbeszól. Lesz-e bátorsága La
mennaisnek elfogadni? Remélem, bár nem tudom elhinni. Valószínűleg azt fogja
mondani: "Róma nincs többé Rómában, Róma ott van, ahol én vagyok.e" A Paroles
d'un Croyant-ról írja: "Méltányolom az összes bírálatot és okos megjegyzést, amit
erről a nagyszerű könyvről írtak. De akár Ön, akár én vagy mindketten nyugodt lelki
ismerettel köveznénk-e meg azt a nagyszerű papot, aki szenvedélyes szavakkal és ih
letett tollal szentelte meg az Emberiség két fő dogmáját, a Szabadságot és az Egyen
lőséget?" Látogatása alatt Liszt így ír Lamennais-röl: "Csodálatos ember, bámulatos,
egészen rendkívüli... emelkedettség, odaadás, szenvedélyes tűz, éles elme, mély
ítélőképesség és gyermeki egyszerűség, fenséges gondolkodás... Magát soha nem
hozza szóba. Mindig Krisztus, mindig a másokért hozott áldozat, és a szégyen, a gúny,
a nyomorúság és halál tudatos elvállalása!"

A jövő egyházi zenéjéről írt cikkében Liszt így álmodik: "Nemzeti, erkölcsi, politikai
és vallásos énekek, dallamok és himnuszok, melyeket a nép számára írnak, a népnek
tanítanak és a nép énekli: igen, munkások, napszámosok, kézmúvesek, a nép fiai,
lányai, férfiai és asszonyai fogják énekelni." Kijelentette, hogy "egy újfajta zene meg
teremtése nélkülözhetetlen ma. A további céljait tekintve emberbarátinak nevezném
el. Ez a zene legyen lelkesítő, erős és hatásos ... hatalmas mértékben egyesítse a
színházat és az egyházat; de ugyanakkor legyen drámai és szent, pompás és egyszerű,

ünnepélyes és komoly, tüzes és zabolátlan, viharos és nyugodt, tiszta és heves." A 19.
században általános szokás volt a katolikus templomokban, hogya miséken opera
részleteket énekeltek - ebből a tényből indult ki Liszt zenei reformja. így panasz
kodott: "Hallod? Abban az ünnepélyes pillanatban, amikor a pap fölemeli a Szentos
tyát, hallod, a szerencsétlen orgonista variációkat játszik a Di piacer mi balza il cor
vagy a Fra Diavolo dallamára? Szégyen! Botrány!"

Virtuóz periódusa alatt komponálta Liszt a Le Forgeron (A kovács) címü kórusmű

vét Lamennais-nek a társadalmi igazságtalanság és az elnyomás reformját sürgető

szövegére. Az Arbeiter-Chor (A munka himnusza) címü kórusművének szövegét 
melynek írója nincs feltüntetve - szintén Lamennais-nek tulajdonítják.

1846-ban Scitovsky János pécsi püspök meghívta nádasdi nyári rezidenciájába, és
megbízta Lisztet, hogy írjon egy misét a székesegyház újjáépítésére. Még az épület
helyreállítása előtt Scitovsky Magyarország prímása lett, Esztergomba költözött, ahol
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a székesegyház szintén restaurálás alatt állott. A megbízást megváltoztatták, és Liszt
1855-ben megírta az Esztergomi misét az újraszentelési ünnepségre.

Az 1848-as forradalom kezdetben fölélesztette Liszt 1830'as lelkesedését, különösen
akkor, amikor Franciaországban Lamartine vezetésével egy ideiglenes forradalmi
kormányt iktattak be. "Lamartine nyilatkozata, mely olyan ékesszólóan védelmezi a
békéért való harcot, egyike azoknak az írásoknak az életemben, melyek a legnagyobb
megelégedéssel töltöttek el ..." Az 1848·as magyarországi eseményekre hazafias tisz
telgésként a Hungaria kantátá·va\' majd később a Hungaria szimfonikus költe
ménnyel válaszolt. A Funérailles címü zongoradarab, melynek keletkezése: ,,1849
október", ünnepélyes emlékezete azoknak, akik meghaltak. De a vázlatban maradt
Forradalmi szimjonia feltámasztása helyett megírta az Héroide Punebre című szimfo
nikus költeményt, melyben az elesettekre emlékezve a Marseillaise-t idézi.

Amikor az 1848-ban Rómából menekülésre kényszerült IX. Piust Louis Napoléon
francia csapatai visszasegítették trónjára, Liszt véglegesen a császár mellé állt. 1848
szeptemberében így ír: "Gyávaság és gyerekesség nélkül visszatérek - jobban, mint
valaha - nézeteim kiindulópontjához, a kereszténységhez." 1851·ben egy weimari
látogatója megjegyezi: "Elvállalja (ti. Liszt) a szigorú egyházi katolicizmus védeI
mét . .. és elhatározta, se rejetter fortement dans le systéme catholique. .. (hogy erő

teljesen bekapcsolódik a katolicizmusba)." Korábban Liszt azt mondta egy weimari
ismerősének:"Én lennék az első, aki válaszol a hadsereg hívására, vérem föláldozásá
val ..., ha ... ez a világnak békét, az emberiségnek boldogságot adhatna. De ki hiszi
ezt?" Amikor Louis Napoléon 1873-ban meghalt, Liszt így írt: "Őszintén hittem annak
idején, és most is hiszem, hogy Napoléon uralkodása tartott leginkább lépést korunk
követelményeivel és fejlődésével. Nemes példát mutatott ... nagy tetteket valósított
meg vagy kezdett el ... Rómában és más országokban védelmébe vette az egyházat
... komoly figyelmet szentelt a vidéki emberek és a munkásosztály sorsának és ér
dekeinek; bőkezű és bátorító volt a tudósokkal és művészekkel - mindezek történel
mi tények ..."

1847·ben Kijevben Liszt találkozott Carolyne Sayn-Wittgenstein hercegnövel. aki
1848-ban elhagyta Oroszországot és Weimarba költözött. Rendkívül gazdag, vallásos
kékharisnya volt, aki osztotta Liszt katolikus nézeteit. Később Rómában élt, írt egy
sor könyvet, többek között a Causes intérieures de la faiblesse extérieure de l'Église
en 1870 (Az egyház külsö gyengeségeinek belső okai 1870-ben) című 24 kötetes mun
kát, Liszt veje, Emile Ollivier (Liszt soha nem házasodott meg, de d'Agoult grófnötöl
1835-39 között három gyermeke született) írta a hercegnőnek: "Azt hiszem, Ön na
gyon bátor Lamennais-féle katolikus nézeteivel, s ezért indexre fogják tenni." Ez meg
is történt 1877-ben és 79-ben. A hercegnő a weimari időszak jó részét azzal töltötte,
hogy elintézze válását protestáns férjétől és hozzámehessen Liszthez. Az ügy végül is
eljutott a Vatikánba, s a hercegnő 1860-ban személyesen ment Rómába, hogy érvény
tcleníttesse előző házasságát. Liszt a weimari évek alatt ért zeneszerzövé. Ekkor írta a
Faust és a Dante szimtoniá-t. 12 szimfonikus köteményt, 2 zongoraversenyt, a h-moll
szonátá-t és a Szent Erzsébet legendája első részét. De pályája döntő irányát az Eszter
gomi mise adhatta meg. Ez Liszt egyik mestermüve. Az 1856-os nagy sikerű bemutató
után írja: "Egyrészt nyilvánvaló lett számomra, hogy a feladat, amit e világon betöl
tök, a nemzeti dicsőség lényeges részét alkotja. .. Másrészt, mint vallásos és katoli
kus zeneszerző, jelentős helyet foglalok el a zenében. Ez a művészet számára egy va
lóban határtalan terület, és hivatást érzek arra, hogy ezt minden erömmel szolgál
jam.. Itt is, mint mindenütt, fennáll az alapoktól induló megújítás kérdése, ahogy
Lacordaire mondja, el kell hatolnunk az élő forrásokig, ahol az örök élet vizei fa
kadnak ..."
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Nem kétséges, hogy Lisztnek az egyházi zene reformjára irányuló lelkesedése köz
rejátszott abban, hogy Weimarból Rómába költözzön. 1859-ben találkozott Gustav
Hohenlohe herceggel, pápai kamarással, akivel elküldte IX. Piusnak az Esztergomi
mise partitúráját. Hohenlohe 1859. szeptember 28-án írt egy levelet Lisztnek Weimar
ba, melyben közli, hogy a pápa örömmel fogadta a zenét, és úgy beszélt Lisztröl, mint
..vero christiano"-ról (igazi keresztényről). A levél így zárul: "Nagyon várom, hogy
Rómába jövetelekor megismerjem az egyházi zene átalakítására vonatkozó tervének
részleteit, és ugyanakkor a legnagyobb tisztelettel felajánlok egy szerény lakást ma
gamnál a Vatikánban .. ."

Hiba lenné feltételezni, hogy Liszt elkötelezettsége az egyháznak korábbi alapvető

nézeteinek feladását jelentené. Amikor az Esztergomi misét bemutatták Párizsban,
egy kritikus így írt: "Mennyi szenvedély, tűz, mennyi harag egy vallásos müben. Nem
halt meg a Forradalmi szimfónia szerzője Lisztben." 1860-ban, Hohenlohe levelének
érkezése után Liszt komponált egy Les Morts (A halottak) című zenekari művet Da
niel fia emlékére, aki az elözö évben halt meg huszonkét éves korában. A mű egy La
mennais-versen alapul; orgona-verziója a Trauerode (Gyászóda). 1863-ban Liszt Ró
mában élt, a Monte Marión levő Madonna del Rosario-kolostorban. A Krisztus-ora
tórium komponálása közben írta: "Annak kockáztatásával, hogy még mindig naivnak
tűnök számodra, be kell vallanom, hogy Saint-Simon korábban hirdetett elveinek
hasznosságát többre tartom, mint amit az államférfiak fogadószobáiban célszerű len
ne mondani. .. »a legszegényebb és legnépesebb osztály erkölcsi, intellektuális és fi
zikai tamogatása«, »a föld békés kizsákmányolása«, »a tudománnyal együttműködő

ipar«, »az istentisztelethez kapcsolódó müvészet- és a híres tétel: »míndenkinek a
képességei szerint« - mindezek nem tűnnek értelmetlen fantáziálásoknak."

Ugyanakkor meg kellett védelmeznie hitét Wagnerrel és másokkal szemben. Ké
sőbbi éveiben írta Liszt: "Wahnfriedi (Wagner bayreuthi otthona) titkos-tanácsos sze
repem tiltja, hogy bosszantsam Wagnert - főleg azért, mert szinte mindenben osztom
a véleményét - a teológiát kivéve." A két nagy muzsikus nézeteltérésérőla weimari
évek levelezésében olvashatunk. 1853-ban például Liszt így ír Wagnernek: "Lass zu
den Glauben Dich neu bekehren, es gibt ein Glück (Térj meg újra a hithez, van bol
dogság), ez az egyetlen igaz és örök dolog. Nem tudok neked prédikálni, megmagya
rázni sem tudom, de imádkozni fogok Istenhez, hogy hite és szeretete által hatalmas
erővel világítsa meg szívedet. Olyan keserűen gúnyolhatod ezt az érzést, ahogy aka
rod." 1855-ben a hercegnőnek írja: "Ha elfogadnánk, hogy az Isten létét bizonyító
összes metafizikai érveket a semmire redukálja a filozófiai gondolkodás, egy érv ak
kor is legyőzhetetlen marad: kiáltunk Istenhez, szükségünk van rá, lelkünk vágyódik
az Ő szeretetére. Ez elegendő számomra, és nincs több kérdésem. Hívő maradok
utolsó leheletemig."

Liszt 1861-ben Rómába ment, de az ötvenedik születésnapjára, október 22-re kitű

zött esküvő titokzatos módon elmaradt. 1863-ban beköltözött a Madonna del Rosa
rio-kolostorba, P. Theinernek, a Vatikán könyvtárosának közvetítésével. 1864-ben
Gregorovius följegyzi naplójában, hogy részt vett egy hangversenyen: "Liszt játszott, a
pápai kórus énekelt ... Hatalmas tapsvihar. .. Liszt fanatikusan katolikusnak mu
tatkozik." A Syllabus Errorum közzététele után Liszt ezt írta: "A Syllabust elfogadom
és támogatom - ahogy ez minden katolikusnak kötelessége." 1865 áprilisában föl
vette a tonzúrát a Vatikán Hohenlohe-kápolnájában. Július 30-án letette a kisebb
rendekhez szükséges vizsgát, és ettől kezdve Liszt abbénak szólították. Egy ideig a
Vatikánban élt, aztán Tivoliban a Villa d'Este-ben, amelyet éppen akkor állíttatott
helyre Hohenlohe.

Úgy látszik, hogy itt a történet véget ér - valami azonban még hátravan. Mint kleri
kusnak Lisztnek joga volt vezényelnie a Sixtus-kápolna kórusát, de a kórus akkori
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vezetője, Salvatore Meluzzi a modern zene ellenfele volt - és túlélte Lisztet. Liszt egy
házi müvei nem váltak közkinccsé, kivéve liturgikus műveit, mint az 1866-os Magyar
koronázási mise. Más kompozícióit, mint például a Missa Choralist (1865), az egyházi
zene megreformálására irta. Reformja azonban sohasem ment végbe. Ennek ellenére,
Liszt jó néhány kórusmüve a legjobb darabjai közé tartozik: az Ave Maria, a Salve
Regina, az Ave verum corpus és a Pater Noster. Hozzátehetjük, hogy nem minden val
lásos müve kifejezetten egyházi jellegű. A Die Glocken des Strassburger Münsters (A
strassburgi dóm harangjai) Longfellow egyik versére készült. Leírja, Lucifer hogyan
próbálja elpusztítani az egyházat, és hogyan űzik el az angyalok. Liszt ezt a darabot
1869-ben komponalta. akkoriban, amikor az egyház világi hatalmát veszély fenyeget
te. 1870-ben Róma olasz megszállásakor Liszt Magyarországon tartózkodott, de ké
sőbb meglátogatta a pápát. "Kihallgatást kértem a Szentatyától. Olyan kegyes volt
hozzám, hogy hétfőn este egyedül fogadott, és több mint negyedórát elbeszélgetett
velem. Meggyőző szavai mélyen érintettek. Remek egészségnek örvend, és szelleme
nem lankad. Miközben az egyház jelenlegi megpróbáltatásairól beszélt, gyönyörűen
kifejtette Szerit Pál egy szövegét. Ennek lényege, hogy könnyen bebörtönözhetik.
megkínozhatják, vagy akár meg is ölhetik a testet, de a szabad és halhatatlan lelket
nem érhetik el. Sőt, akik együtt szenvednek Krisztussal, azok osztoznak dicsősé

gében is."
Liszt zenéjének stílusa utolsó éveiben megváltozott. Sok müve kiadatlan maradt,

köztük vallásos alkotásai is, mint a Via Crucis és az Ossa arida. E müvek zenéje "kí
sérletezőbb" - profetikus, látomásos, közvetlen, sőt gyakran erőszakos -, a zenetör
ténészek szerint már előremutat a XX. századba. De látomásuk Liszt ifjúságára em
lékeztet: lobogó idealizmusára, sürgető reformtörekvéseire. Mindig ez jellemezte
Lisztet, aki nem táplált illúziót sem önmagáról, sem eszményeiröl: "Még annak veszé
lyét is vállalva, hogy elviselhetetlenül beképzeltnek látszom, úgy gondolom, hogy
némelyik zene értelmes hallgatókat igényel - emelkedettebb, műveltebb és kifino
multabb szellemeket, mind az előadóművészek, mind a hallgatóság körében - mint
ahogy az ember ezzel normálisan számolhat. Talán.. egyszer... én is megtalálom a
magam közönségét. De nem teszek érte erőfeszítést, és alig maradt már időm, hogy
erre várják.'

KALÁsz MÁRTON

Révkocsma
vethessék helyedbe a sót
vetették a hamut épp lábfejemre
mire a meghatározhatóból kimenne
sejti, e stigmái se jók

a telő majd kintről köszön
mint őszi nyirkosság, körülragyogja
dongó szánk még reggel oly létöröm
"ki a kedvese, ki a foglya
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