
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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