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SIMONKAY MÁRTON
Történelem BA, III.évfolyam

Liszt Ferenc Rómában (1861–1869) 
Adalékok az olasz–magyar kulturális kapcsolatok történetéhez

Du hast die Liebe reich gesät  
Auf deinen Lebenswegen 
Daß nun, wohin dein Fuß auch geht, 
Dir Liebe blüht entgegen.
Bőven vetettél szeretetet 
életednek útfelén, 
hogy aztán, lábad bárhová lép, 
szeretet nyíljék feléd.1

Liszt Ferenc a XIX. század legnagyobb magyar zeneszerzője, Európában is kimagasló pályát be-
járt előadóművész: a mai napig alig ismerünk hozzá mérhető zongoristát, karmesterként pedig 
szintén megállta a helyét a pódiumon. Az 1861 és 1869 között eltelt, főleg Rómához köthető 
időszakot mélypontnak szokás tekinteni Liszt életében,2 főleg zenéjében: alkotóművészetének 
két csúcspontja, a „nagyromantikus” a Róma előtti, a puritán jellegű (Liszt Ferenc estéje – 
Szabolcsi Bence után) pedig az 1869 utáni időkhöz köthető. Dolgozatomban ezt szeretném 
cáfolni a szakirodalom és néhány forráskiadvány segítségével. Szeretném megvilágítani Liszt 
családi és kapcsolati hátterét, különös tekintettel a magyar–olasz kapcsolatokra. Így sorra ve-
szem a legfontosabb rokoni beágyazódásokat, majd a helyek problematikáját, végül pedig rövid 
kísérletet teszek Liszt – római korszakára jellemző – emberi és zenei stílusának bemutatására.

Előzmények

Az 1850-es évek vége Liszt számára szakmai és magánéleti tragédiákat hozott: 1859-ben meg-
halt a zeneszerző egyetlen fia, a tehetséges Daniel.3 Húszévesen, tüdőbajban hunyt el. Nem sok-
kal korábban Liszt karmesterként vezényelte barátjának, Peter Corneliusnak A bagdadi borbély 
című vígoperáját Weimarban – az előadás nyílt botrányba fulladt a színházi intrikusok miatt.4 
Az operákra amúgy is igen kevés pénzt kapott, saját műveit pedig a német területeken szinte ül-
dözték.5 Élettársával, Carolyne zu Sayn-Wittgenstein hercegnével bár közös háztartásban éltek, 
mégsem tudtak összeházasodni, mert Carolyne válása igencsak elhúzódott. 1859-ben a herceg-
né egyetlen lánya, Marie zu Sayn-Wittgenstein férjhez ment egy német birodalmi herceghez, 
Konstantin von Hohenlohe-Schillingsfürsthöz, így az ővele járó „gond” is megszűnt.6 Lisztnek 

1  Peter Cornelius: Zu Liszts Geburtstag. (1867. október 22., részlet) CORNELIUS, 1905. Az ötletet WALKER 
2003, 137. oldaláról vettem. A fordítás saját munkám.

2  Pl. HAMBURGER 1980, 308. Hamburger itt sürgeti a római Liszt-korszak újraértékelését.
3  HAMBURGER 1980, 239.
4  HAMBURGER 1980, 238.
5  HAMBURGER 1980, 238.
6 Konstantin von Hohenlohe-Schillingsfürst (1828–96), Ferenc József császár későbbi főudvarmestere. 
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emellett pártfogoltjával és művésztársával, az ekkor szintén Weimarban alkotó Richard Wag-
nerrel megromlott a viszonya – a súlyosan énközpontú személyiséggel rendelkező Wagner a 
hercegnét okolta ezért.7 A zeneszerző pedig szeszes italokba temetkezett, 1860 szeptemberében 
pedig végrendeletet ír.8 Az év végére Cosima, Liszt kisebbik lánya súlyosan megbetegeszik. 
Carolyne ekkor már fél éve távol van lakhelyüktől, Weimartól, hogy válását intézze.9 Liszt e 
sok csapás után lemond weimari tisztségeiről, mert úgy érzi, máshol kell új életet kezdenie. Így 
szállt vonatra 1861. augusztus 17-én, hogy Carolyne után induljon, és találkozzanak, legyen 
az bárhol a nagyvilágban.10

Három családi szál – Róma, Párizs, München

Ahhoz, hogy megismerhessük Liszt Ferenc római világát, szólnunk kell azokról, akik a legkö-
zelebb álltak hozzá: lányairól és férjeikről, valamint kedveséről, Carolyne-ról. Kövessük először 
Liszt útját az Örök Város felé!

„Keresek magamnak egy kunyhót, ahol békében dolgozhatom – talán Dél-Franciaországban, 
az Hyres-szigeteken, talán Athénban vagy Spanyolországban.”11 – így nyilatkozott barátainak 
Liszt a nagy út előtt. Búcsúzásul Carl Alexander weimari nagyherceg udvari kamarási címmel 
tüntette ki, hogy bárhol jár a zeneszerző, személyében Weimart képviselje.12 Liszt útjának 
időpontjaival, állomásaival kapcsolatban a szakirodalom fejenként eltérő álláspontot képvisel. 
Ezen a zeneszerző 1861-es levelezésének dátumjelzéseivel lehet segíteni, ami Alan Walker 
álláspontját támasztja alá (térképen a 2. melléklet ábrázolja).13 Tehát Liszt a Carl Alexandernél 
tett látogatás után Löwenbergbe ment barátjához, Konstantin von Hohenzollern–Hechingen 
herceghez, ahol egy hónapig pihent a békés vidéken. Ezután meglátogatta Cosimát és Bülowot 
Berlinben, majd Frankfurton, Baselen és Lyonon át ért a tengerpartra, Marseille-be, hogy ott 
gőzösre szálljon. Október 20-án, vasárnap ért az Örök Városba.14

Néhány szót kell szólnunk Carolyne családi életéről: a lengyel származású, katolikus 
hercegnő fiatalon hozzáment egy balti német nemesi sarjhoz, Nicholas zu Sayn-Wittgenstein-
Ludwigsburghoz; egy közös gyermekük született, Marie. Carolyne azonban már 1847-től 

HAMBURGER 1980, 238. A családi viszonyok nyomon követéséhez lásd az 1. mellékletet. Marie-val egyébként 
a válás küzdelmei miatt nagyon megromlott a kapcsolata Carolyne-nak, a lány Liszthez is fordult segítségért 
emiatt. HAMBURGER , 241.; WALKER 2003, 48.

7  HAMBURGER , 237.
8  HAMBURGER , 239.; illetve hosszú részletet közöl belőle NÁDOR 1975, 228–230.
9  HAMBURGER , 239.; NÁDOR , 227–228., 231.
10  HAMBURGER , 241.; NÁDOR , 236.; WALKER 2003, 39.
11  WALKER , 39–40., eredeti közlése: szerk. LA MARA (szerk.) 1893–1905, V. 221. l.
12  WALKER , 40.
13  HAMBURGER , 241–243. szerint Liszt Párizson át ér Rómába, erről Blandine visszaemlékező levelei alapján 

számol be; azonban itt említi, hogy III. Napóleon a Becsületrenddel tüntette ki a zeneszerzőt – ez valójában 
1861 márciusában történt. NÁDOR 236. szerint szintén röviden útba ejti Párizst, WALKER 2003, 40–41. szerint, 
aki napra pontosan lebontva közli Liszt utazásának idejét, Berlin után Baselen és Lyonon át ért el Rómába a 
zeneszerző. A leveleket LA MARA angolra fordított művében (BACHE (szerk.), 1894, I. 462–480. [251–260. l.] 
Constance Bache bátyja Walter Bache, Liszt-tanítvány volt.) találhatjuk meg. További bizonytalanságot okoz, 
hogy La Mara hozzáfűzött megjegyzése megjelöli Párizst is mint úti megállót, ez azonban Walker adatai szerint 
valószínűtlen, mivel Lisztnek nem lett volna elég ideje rá, hogy felkeresse a Fények Városát.

14  Ekkorra ismét összeérnek a szakirodalom szálai: HAMBURGER , 242. 1861. október 21-ét említ, NÁDOR 
., . és WALKER , . pedig október 20-át.
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Liszttel élt, és eltávozott eddigi lakhelyükről, a cár pétervári udvarából. Liszttel kötendő 
házasságát rossz szemmel nézte a rokonság, egyrészt mert rangon alulinak tarthatták azt, 
másrészt pedig hatalmas vagyonának öröklése így veszélybe került. Nicholas herceg titokban 
újranősült, és protestáns rítus szerint elvált Carolyne-tól.15 Sem a hercegné, sem pedig Liszt nem 
kívánt lemondani katolikus vallásáról, ezért a vis et metus formulával tudták érvényteleníttetni 
Nicholas és Carolyne házasságát.16 Erre a pápaság szívében, a Vatikánban kerülhetett sor, 
Carolyne pedig pénzét, idejét és kapcsolatait nem kímélve munkálkodott a sikeren. Közben 
egy új szereplő is megjelent a színpadon: Konstantin zu Hohenlohe-Schillingsfürst herceg, 
aki Marie-t feleségül vette, így neki szintén nem állt érdekében a vagyonon való további 
osztozkodás, ráadásul Carolyne válási költségeinek jó részét kénytelen–kelletlen ő maga állta.17 A 
Hohenlohéknak német birodalmi hercegi családként nagy hatalmuk volt az egész kontinensen, 
így kezük a pápaságig is elért Konstantin testvére, Gustav Hohenlohe érsek személyében, aki 
ekkoriban a pápa főalamizsnása volt. Carolyne a cár ügynökeitől is félt, végül azonban nem 
ők, hanem a rokonok összejátszása akadályozta meg az esküvőt: Hohenlohe érsek ajánlására 
éppen a megfelelő pillanatban érkeztek a pápai hivatalhoz panaszt tenni unokatestvérei és 
más rosszakarói, ugyanis tudtak arra hivatkozni, hogy Carolyne nem kényszerből ment hozzá 
Nicholas herceghez, így a semmisségi formula érvénytelen.18

Érdekes követni Liszt útját a térképen is: felmerülhet a kérdés, Weimarból miért nem 
Rómába ment azonnal? Erre a választ két dolog adhatja meg: egyrészt Liszt maga sem tudta, 
hová kell mennie – például így írt augusztus 28-án Carolyne-nak: „Ha Rómát jelöli meg utam 
céljául – kérem, mondja meg, hogy Bécsen és Anconán, avagy Marseille-en keresztül utazzam.” 
Másrészt pedig a rosszakarókat és a sajtót akarhatta így megtéveszteni.19

További kérdésként merülhet föl, miért nem került sor a házasságra később, alkalmas időben? 
Hiszen Carolyne-nak és Lisztnek volt lehetősége rá. A Hohenlohék alapvetően – a vagyont 
szemmel tartva – kivárásra játszottak, hogy Carolyne ne tudjon gyermeket vállalni (1861-
ben 42 éves volt),20 Az események elhúzódása miatt a hercegné azonban maga is érzelmileg 
elcsigázottá vált, és a misztikus vallásosság felé fordult. Liszttel közösen rendezték gondolataikat 
(a házasságon kívüli együttélés szóba sem került köztük!), az ügy végső lezárásának pedig a 
következő gondolat tekinthető, amelyet a zeneszerző Pascalt idézve fogalmazott meg saját, létre 
nem jött házassága kapcsán Carl Alexander nagyhercegnek, 1864-ben: „A szívnek megvannak a 
maga indokai, melyekből az értelem mit sem fog föl.”21

Liszt lánya, Blandine 1862-ben első gyermekének, egy egészséges fiúnak adott életet Saint-
Tropez-ban, a tenger mellett. Boldogságuknak azonban hamar vége szakadt: melle fölött 

15  A Gothai almanachban 1861-ben már megjelent a Wittgenstein-válás, azonban a herceg újraházasodásáról itt 
még nincs adat. Erre és az eddigiekre lásd MERRICK 1987, 54–56.

16  Ezt azt jelentené, hogy Carolyne kényszerből ment hozzá Nicholas herceghez.
17  HAMBURGER , 240.
18  WALKER , 45–47. Carolyne-ra egyébként külön haragudtak a rokonok, mert lebuktatta korábban őket 

apja végrendeleténél: a hercegné rámutatott, hogy a végakarat hamis, mert vízjel szerint apja halála után készült 
a papír. Hohenlohét egyébként a La Nazinale című liberális római lap egy 1861. december 4-i cikkében 
vesztegetéssel vádolták meg. Könnyen összeállhatott így a kép, hiszen az érsek főalamizsnásként jelentős 
összegek felett rendelkezet, a vesztegetés ténye azonban nem bizonyított, csak a bűnrészesség. A házassági ügy 
néhány iratát közli ESZE 1980, 10–14. (3–6. dokumentum)

19  WALKER , 41–42. Az utazás térképes ábrázolása a 2. mellékletben látható.
20  MERRICK , 66.
21  Ekkorra már Nicholas herceg halott, a szakirodalom egy része pedig azon a véleményen van, Liszt szíve mélyéből 

sohasem akarta elvenni Carolyne-t, csupán lovagias kötelességének érezte azt. WALKER , 49.
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egy daganat nőtt, ezt egy szülészorvos félrekezelte, s két hónap szenvedés után az asszony 
elhunyt.22 Émile Ollivier, az özvegyen maradt férj önmagát hibáztatta, és apósánál, Lisztnél 
keresett menedéket Rómában.23 Bensőséges viszonyba kerültek, ennek egyik motívuma a 
„Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” Bach-témára komponált variációsorozat, amelyben Liszt 
művészi formába önti mély fájdalmát. A mű a „Was Gott tut, das ist wohlgetan” (Amit Isten 
tesz, az jól van elvégezve) korállal zárul, ebben próbál feloldást találni.24 Liszt szintén 1862-
ben írja át Mozart Rekviemjének két tételét zongorára, gyászának teret engedve.25 Később, 
1864-ben Párizsba látogat, ahol találkozik Ollivier-vel, valamint a vele egy háztartásban élő 
édesanyjával, Liszt Annával.26 Fontos említést tennünk anya és fia szoros kapcsolatáról, amiről 
tekintélyes mennyiségű levelezés tanúskodik.27 Jellegzetes kísérője ennek az elmaradhatatlan 
„Meines Kind” megszólítás Liszt Anna részéről, és a gyakori tréfálkozás: például 1861-ben, 
amikor Lisztet weimari udvari kamarássá nevezték ki, azt írja édesanyjának, hogy igaza volt a 
doborjáni bábaasszonynak „a Franziról, aki egyszer még üveghintóban fog járni.”28 Liszt ekkor 
látta utoljára édesanyját, aki ekkor már ágyhoz volt kötve, de szellemében még fiatalos volt.29

Cosima, Liszt kisebbik lánya boldogtalan házasságban élt a Liszt-tanítvány Hans von 
Bülowval. Így írt 1862 tavaszán nővérének: „Hansnak ismét hipochondriás rohamai vannak, 
amelyek igen rosszul érintenek engem és úgy félek tőlük. Hiába folyamodom menedékként mindahhoz 
a bohémsághoz, amelyet a természet rám ruházott, csak nehezen tudom megőrizni a könnyű 
felszín nyugalmát és vidámságát.”30 Rá egy évre második gyermekét orvosi segítség nélkül hozta 
világra berlini otthonukban – az ott tartózkodó anyósa és férje ugyanis egyáltalán nem viseltek 
gondot rá.31 Cosima nemsokára vigasztalást talált egy másik, nála jóval idősebb férfi karjaiban: 
ez Richard Wagner volt. 1864-ben Münchenbe költözött a Bülow házaspár, mivel (Wagner 
sürgetésére) II. Lajos bajor király udvari zongoraművészi állást kínált Hansnak.32 Cosimának 
ezután furcsa kettős élete alakult ki: Hans felesége volt, de egyben Wagner szeretője és titkárnője 
is. Bülow pedig igyekezett szemet hunyni a viszony felett; a sajtó csak akkor tudta őt kikezdeni, 
amikor erején túl kezdett teljesíteni. Wagner Trisztán és Izoldáját, a szinte emberfeletti énekesi 
és zenekari teljesítményt igénylő operát próbálták, amikor felkiáltott egyszer Bülow (az ájulás 
határán): „Mit számít, hogy harminccal több vagy kevesebb disznó [Schweinehunde] lesz itt!” 
Ezután a lapok külföldre akarták kergetni Bülowot, a Neuer Bayerischer Kurier például egy 
héten keresztül a „Hans von Bülow még mindig itt van!” szalagcímmel jelent meg, amelyet az 

22  WALKER , 62–64.
23  WALKER ., 65. Émile Ollivier francia republikánus politikus, aki később III. Napóleon szolgálatába áll, 

1870-ben pedig rövid időre miniszterelnök is lesz.
24  HAMBURGER , 295–296.; WALKER , 66–67. A lutheri korál alapgondolata Jób 1,21-re vezethető vissza. 

Ollivier végül tengerparti telkének rendezgetésében talál megnyugvást, a gyermek pedig anyai nagyapjához 
kerül. WALKER , 68.

25  WALKER , 59.
26  WALKER , 93.
27  Első kiadása: LA MARA (szerk.) 1918. Legújabb válogatása pedig, HAMBURGER (szerk.), 2000.
28  Doborján Liszt szülőfaluja. Eredetiben: „Vous royez chère mère que la prédiction de la sage-femme de Raiding, 

„Der Franzi, der wird noch in Gläserwagen fahren!” s’accomplit passablement! – HAMBURGER , 330. (F 
108. l., Löwenberg, 1861. szeptember 18.) Említi még WALKER , 40.

29  WALKER , 93.
30  WALKER , 117.
31  WALKER , 116.
32  WALKER , 117.
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idő előrehaladtával egyre nagyobb betűkkel nyomtak.33 Ez a kis történet is jelzi, hogy milyen 
felfokozott érzelmek kísérték ezt a különös szerelmi háromszöget. Legjobb kifejezése ennek 
egy karikatúra, amelyen Cosima és Wagner kézen fogva sétálnak az utcán, mögöttük jóval 
lemaradva Bülow, akinek kezéből a Trisztán kottalapjai szállingóznak kifelé. (Bülow ugyanis a 
wagneriánus zene előadásának tántoríthatatlan híve és úttörője volt.) A rajzból kitűnik, hogy 
míg Bülow Wagnert, addig Wagner Bülow feleségét szolgálja.34 Wagner egoizmusa és szinte 
kielégíthetetlen anyagi követelései nehéz helyzetbe hozták azonban az uralkodó előtt is ezt a 
furcsa hármast, a zeneszerzőnek egy időre száműzetésbe is kellett vonulnia. Itt kereste fel 1867-
ben Liszt, hogy még egyszer, utoljára megpróbálja rendbe tenni Cosima házasságát (1864-
ben már egyszer tett egy sikertelen próbálkozást). Wagner hiába próbált kitérni a találkozó 
elől, a Luzerni-tó partján, Tri(e)bschenben végül mégis találkoztak: Wagner szerint hatórás 
beszélgetésük „rettentő, de örömteli” volt.35 Liszt ez év októberében a Bülow házaspárnál 
ünnepelte ötvenhatodik születésnapját: unokája, az akkor hétéves Daniela kis ünnepségen 
szavalta el neki meghatóan Peter Cornelius köszöntő versét36 – Cosima ekkor már szíve alatt 
hordta következő, Wagnertől származó gyermekét.

Lisztnek kedvenc tanítványa volt Bülow, így különösen szívügyeként foglalkozott a házasság 
megmentésével. A következő évben azonban Cosima terítette lapjait Hans előtt, és a gyerekekkel 
együtt átköltözött Wagnerhez. Bülow teljesen összetört attól a tehertől, hogy bálványa és 
szerelme együtt él, annyira bizonytalan volt azonban, hogy Cosima egyik gyermeket, Isoldét 
tévesen vélte a magáénak (Valójában azonban Wagneré volt. A gyermek neve: Isolde, már 
önmagában is Bülow wágneriánus rajongásáról árulkodik.). Bülow művészi nagyságát mutatja, 
hogy ezután is műsorán tartotta Wagner műveit, bár magáról a szerzőről így nyilatkozott: „a 
nagy emberek leghitványabbika”.37 

Liszt Ferenc a triebscheni látogatás idején írt egy parafrázist a Trisztánból Izolda szerelmi 
halálára, ez lett a Liebestod című zongoradarab.38 Tehát ő is, akárcsak Bülow, képes volt 
szétválasztani a művész és az ember megmutatkozását Wagner esetében.

Liszt családi hátterét megismerve elmondhatjuk, hogy azoktól érték – akarva vagy 
akaratlanul – csapások, akikhez olyan jól értett: a nőktől.39 Talán ez is lehet egyik oka annak, 
hogy gondolkodása más irányba fordult, és abban nem is csalatkozott: emberségét hite, a sokat 
próbált katolicizmus tartotta meg.

Róma

„Elmondhatatlan, hogy miféle jelenségeket látni itt, milyen settenkedő, sötét, alattomos és 
fanatikus alakokat.” Ide „a világ valamennyi elégedetlenje azért jön, hogy a középkor levegő-
jét szívja.” „Mindent a korrupció szabályoz.” „Naponta sok embert száműznek, és csuknak 
börtönbe.” „Róma ma olyan, mint egy öreg, megcsúnyult nő, aki mégis tetszeni akar. (…) 
Ma idegen hadseregekre van szüksége [III. Napóleon franciáira], (…) poroszlókra, rendőrök-

33  WALKER , 121.
34  WALKER , 121–123.; a karikatúráért lásd a 3. mellékletet.
35  WALKER , 133. Wagner pénzéhsége származhatott abból, hogy fiatal korában sokat nélkülözött.
36  A dolgozat kezdő versrészlete ebből a versből való. WALKER , 137.
37  WALKER , 140., 150–152.
38  WALKER , 134–136.
39  „[Apám] azt mondta nekem, (…) attól fél, hogy az asszonyok meg fogják zavarni életemet és uralkodni fognak 

fölöttem.” LA MARA , VII. 82. l.; WALKER , 175.
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re, börtönökre és mindenféle egyéb eszközökre, ami nincs az Evangéliumban. Valódi hatalma 
nem létezik többé. A harc, ami érte folyik, nem vallási, hanem politikai.”40

A lesújtó kép egy, a krisztusi élettel gyakran köszönőviszonyban sem lévő Pápai Államot mutat. 
Valódi koncertterem, zenészek és értő közönség híján pedig jogosan lehetett „zenei sivatagnak” 
hívni az Örök Várost.41

Mit csinál itt mégis a zeneszerző? Bizonnyal emlékezett Daniel fiára, aki 1839-ben itt 
született. Ettől a helytől mindössze néhány saroknyira költözött, a Via Felice 113. szám alá, 
így közel tudott lenni Carolyne lakásához is.42 Talált a közelben „egy igen ügyes fiatal zongoristát, 
bizonyos Sgambatit, aki egészen kitűnő partnernek bizonyul, és például derekasan és korrekten 
lejátssza a Dante-szimfóniát.”43 Másik korai római tanítványa az angol Walter Bache.44 

A tanítványok körén kívül Liszt másik társasági köre a mecénás arisztokratáké, akik közül 
főleg más országok küldöttei, diplomaták ismerték fel Liszt értékét, zsenialitását. Emellett a 
helyi nemes Francesco Nardi estélyeit kell megemlítenünk, ahol Liszt gyakori látogatásai miatt 
beszereztek egy Bechstein gyártmányú hangversenyzongorát.45 Liszt harmadik köre pedig, 
talán a legjelentősebb az egyháziaké volt: barátja lett Gustav Hohenlohe, a neki nem sokkal 
korábban még keresztbe tevő főpap,46 valamint szerzetesek és püspökök közé járt a zeneszerző.

Liszt szinte megszállottan járta az óváros utcáit, a Colosseumot tréfásan koncertteremnek 
gondolta berendezni,47 vasárnaponként pedig általában a Sixtus-kápolnába járt szentmisére, és 
azért, „hogy szellememet megfürösszem és megeddzem Palestrina Jordán-jának zengő hullámaiban”.48 
Ez utóbbihoz köthető az Evocation à la Chapelle Sistine, amelyben a kápolnához Mozart és 
Allegri alakját idézte fel.49 Másik, a Via Felicén keletkezett zongoradarabjai az Erdőzsongás 
és a Manók tánca (Két koncertetüd) – ezeknél a hangszín finomsága hangsúlyosabb a témák 
bemutatásánál, így Ravel impresszionizmusát készítik elő.50

1863-ban, Blandine halála után különös váltásra szánta el magát Liszt: Róma pompáját, 
tömjénfüstjét egy barátja tanácsára felcserélte egy nehezen megközelíthető, hatalmas, szinte 
üresen kongó kolostor kis, földszintes cellájára.51 Itt lakott, a Madonna del Rosario domonkos 

40  Az első idézet Ferdinand Gregorovius német történésztől való, a többi Michelangelo Caetani hercegtől. aki 
Dante-kutatással foglalkozott. HAMBURGER, i. m., 244–246. Hozzá kell még tenni, hogy a latin kultúrájú 
Európában legtovább, 1870-ig a Pápai Államban voltak nyilvános kivégzések.

41  WALKER , 52–53. A „zenei sivatag” kifejezés a kortárs Nadine Helbigtől származik. Walker azt írja a város 
zenei életéről, hogy „az egyik legnagyobb kasszasiker egy ír hegedűs volt, aki szerényen „Paganini redivivónak” 
nevezte magát, és minden este egy kis belvárosi színházban lépett fel. Füstfelhőből lépett elő, rikító rivaldafényben 
úszva eljátszotta Paganini szólócapriccióit, majd ismét füstbe burkolózva a színpad alá ereszkedett.”

42  WALKER , 50. A 4. melléklet a ház mai homlokzatát mutatja (azóta az út nevét Via Sistinére változtatták). 
Liszt római lakhelyeinek egy részleges összefoglalása található itt: VÉGH Dániel: Liszt Rómában. http://fidelio.
hu/blog/liszt_nyomaban/liszt_romaban (hozzáférés ideje: 2012. május 12.)

43  Giovanni Sgambati később a római konzervatórium, a Santa Cecilia Zeneakadémia igazgatója lett; végig Liszt 
hű olasz bizalmasa maradt. WALKER , 53. Sgambatiról korabeli fényképet láthatunk a 6. mellékletben.

44  WALKER , 53–54.
45  WALKER , 53.
46  HAMBURGER , 249.
47  LA MARA , II. 18. l.; WALKER , 51.
48  LA MARA , II. 18. l..; WALKER , 51.
49  WALKER , 57–58.
50  WALKER , 56–57.
51  HAMBURGER , 262.; WALKER , 69–71. A kolostor kinézetére ld. az 5. mellékletet.
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kolostorban, az akkori Róma központjától egy óra járásnyira; a helyi büszkeséggel ’Monte’ 
Mariónak nevezett dombon, ahonnan csodálatos látvány tárult elé a Szent Péter-bazilikán 
át egészen a Monte Albanóig. Mindössze egy romos pianínón és egy harmóniumon játszott 
(a kolostornak nem tellett orgonára); szerzetesként élt ő maga is: „Az életem egyszerűsödik – 
gyermekkorom katolikus áhítata pedig rendes és rendező érzéssé vált.”52

Liszt ekkor írja meg Két legendáját, amelyek közül az elsőt akár „ornitológiai tanulmánynak” 
is lehet nevezni. Assisi Szent Ferenc prédikál a madaraknak. Programzene ez, szintén 
impresszionista fuvallattal. Talán a Monte Mario felett röpködő felhőnyi veréb, de biztosan 
a Fioretti di San Francesco, a Szent Ferenc virágoskertje című középkori könyvecske ihlette.53 
A másik, a Paolai Szent Ferenc a hullámokon jár című munka azt a jelenetet írja le, amikor a 
szent a Messinai-szorosnál köpönyegét a tengerre fekteti és azon kel át, mert a tutajos fizetség 
nélkül nem hajlandó a teljes vagyontalanságban élő szentet átvinni a túlpartra, és gúnyolja őt.54 
Liszt szobájának falán mindkét szentről volt egy-egy rajz kifüggesztve,55 ennél azonban sokkal 
fontosabb volt személyes kötődése a két nagy aszkétához – Paolai Szent Ferenc ráadásul Liszt 
védőszentje volt.56

1863-ban itt, a Monte Marión meglátogatta Lisztet IX. Pius pápa, akinek játszott is a 
zeneszerző, és az egyházfő mélyen felindulva játékán, énekelt Liszt zongorakíséretével.57 Ezt 
az alkalmat egy pápai audiencia követte: sokan éppen ezért gondolták, Liszt talán valamelyik 
római állásra vagy címre pályázik, ugyanis barátai tudtak egyházzenei reformterveiről – ilyenről 
azonban nem volt szó.58

Egy esetet még meg kell említeni a Madonna del Rosario-beli évekről: Liszt ugyan hetente 
két alkalommal eljárt tanítani a Tiberis (Tevere) túlpartjára, akadtak azonban néha látogatói 
is. Egy ilyen kilincselő volt Mr. Douglas nápolyi brit alkonzul, aki megkérte Lisztet, hogy 
egy akkordot hadd üthessen le a zongoráján. Miután megkapta a beleegyezést, valóban így 
cselekedett, majd elővette naplóját, ahol órára pontosan följegyezte a nevezetes eseményt.59 Ez 
az angol úr így tette emlékezet-hellyé a maga számára Liszttel való találkozását.

Liszt szívügye volt Róma zenei életének fellendítése: így például 1862–63 telén 
kórushangversenyeket rendezett Palestrina, Bach, Händel, Mendelssohn és mások műveiből.60 
Fogékony volt zeneszerző-elődei munkáira, például ekkor írta át mesterien, önkifejezésének 
gyakran harsány eszközeiről lemondva Beethoven szimfóniáit zongorára, s ezzel a zongoraátirat 
addig nem sokra értékelhető műfaját művészi rangra emelte.61 Liszt egyébként egyszer-kétszer 

52  WALKER , 70.
53  HAMBURGER , 296–297. (a Fiorettiről); WALKER , 71. (a verebekről)
54  WALKER , 72.
55  HAMBURGER , 297.
56  WALKER , 74.
57  WALKER , 70. A Frankfurter Europa és a Pesti Napló szerint a pápa kétszer is járt Lisztnél. A pápa és Liszt 

kettősét megkapóan ábrázolja a 7. melléklet.
58  WALKER , 71. Másutt szó esik arról, milyen szívesen vette volna kezébe maga Liszt a katolikus templomi 

zene sorsát, e célból azonban nem pályázott állásokra.
59  WALKER , 75.
60  WALKER , 55. ESZE, i. m., 6. oldalán így ír: „(…) az antik és reneszánsz építészet, szobrászat, festészet 

remekeiből merített ösztönzés egész művészetét gazdagította. Mintha most busásan viszonozni akarná, amit eddig 
kapott.”

61  WALKER , 76–81. A teljes önátadás azt jelenti, hogy saját ötleteiről lemondva, Beethoven zsenijét próbálta 
a lehető leginkább kottahű módon zongorára átültetni, valódi pianisztikus feladatokat előállítva.
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nyilvános koncertet is adott, például 1865 elején: ekkor utoljára volt rajta világi öltözet.62 1866 
elején avatták fel a Sala Dantét, Róma első rendes koncerttermét, amikor Sgambati a Dante-
szimfóniát vezényelte Liszttől, míg a zeneszerző maga a Rákóczi-induló feldolgozását – a koncert 
sikerére tekintettel megismételték az előadást.63 A római zeneértő közönség tehát lassan, de 
biztosan „civilizálódott”.

1865. április 25-én Liszt felvette a tonzúrát és a papi reverendát, majd július 30-án a kisebb 
egyházi rendeket (ajtónálló, felolvasó, ördögűző és akolitus).64 Ez azt jelentette, hogy nőtlenségi 
fogadalmat nem kellett tennie, áldozópapként nem működhetett, viszont kijárt neki az 
„abbé” megszólítás. A kortársak ezt karrierizmusként (egy jól fizető vatikáni karnagyi állásért), 
„szellemi öngyilkosságként” (Émile Ollivier), hatalmas bűnök lemosásaként (Wagner) vagy egy 
újabb színészi pózként értékelték. Sommásan csengett ez a vélemény: „Liszt Ferenc, bár él még, 
számunkra meghalt”.65 A világ azonban minden bizonnyal félreértelmezte Liszt egyéniségét, aki 
egyszerűen világiként a lehető legközelebb akart kerülni az Egyházhoz, Krisztus élő testéhez. 

Nem volt előzmény nélküli Liszt eme különös tette: még 1858-ban, Pesten belépett a 
ferences harmadrendbe.66 Ő maga így ír „átváltozásáról”: 

„Meggyőződvén, hogy ez a tett megerősít a jó úton, erőlködés nélkül cselekedtem meg, egészen 
egyszerű és egyenes szándékkal. Egyébként ez felel meg ifjúkori előéletemnek, csakúgy mint 
a fejlődésnek, melyen zenei alkotómunkám keresztülment az elmúlt négy esztendő során, 
s e munkát kívánom megújult lelkesedéssel tovább folytatni, mivel természetem legkevésbé 
fogyatékos formájának tartom. Hétköznapi nyelven szólva: még ha igaz is, hogy ’nem a ruha 
teszi a szerzetest’, akkor sem hátráltatja őt; és bizonyos esetekben, amikor belül már egészen 
kialakult a szerzetes, miért ne öltsük magunkra külső ruházatát?”67 

Édesanyja szintén aggódott fiáért – hiszen fiatalabb korában apja már egyszer lebeszélte a pá-
rizsi papi szemináriumba való belépésről –, végül azonban belenyugodott Liszt döntésébe és 
Isten áldását kérte rá.68 Ekkor egy évig Liszt a Vatikánban élt, Hohenlohe magánrezidenciáján, 
Raffaello festményeivel és a Szent Péter térre néző kilátással. A „tömjénes” helyszín sem aka-
dályozta meg abban, hogy folytassa munkáját világi téren is: Meyerbeer egy szerelmi témájú 
operájából, Az afrikai nőből készített átiratot.69

62  WALKER , 97–98.
63  ESZE , 29–31. (30. és 31. dokumentum); WALKER , 107–108.
64  Tonzúra: a haj nagy részének körben való leborotválása a fej tetején; akolitus: oltárszolga. WALKER , 99–

100.
65  HAMBURGER , 263–264.; WALKER , 98–100. Liszt művészi „haláláról” a Dwight Journal of Music 

1865. június 10-i száma ír. A frissen indult pesti Zenészeti Lapokban Mosonyi Mihály védi meg Lisztet.
66  NÁDOR , 220–221.
67  LA MARA , II. 81. l.; WALKER , 99.
68  LA MARA  , VI.78. l. és HAMBURBER , 504. (A 70. l., Párizs, 1865. szeptember 18.) WALKER , 

98–99. oldalán részleteket közöl belőle: „Dein Schreiben von 27n avril welches ich gestern erhielt erschütterte 
mich, ich brach in Thränen aus. Verzeih mir, ich war wirklich nich gefaßt auf solche Nachricht von dir. Nach 
Uberlegung (man sagt die Nacht bringt Conseil) ergab ich mich in deinen, als auch den Willen Gottes, und war 
ruhiger (…). Lebe nun glücklich, meines Kind, und wenn der Seegen einer schwachen sterblichen Mutter etwas 
bewirken kann bei Gott, so sey tausendmal gesegnet von mir.” Magyarul: „Április 27-i leveled, amelyet tegnap 
kaptam meg, megrázott – és könnyekre fakasztott. Bocsáss meg nekem – igazán nem voltam ilyen hírre felkészülve 
Tőled! Miután átgondoltam (az éjszaka jó tanácsadó), megadtam magam amint a Te, úgy pedig Isten akaratának 
is és nyugodtabb lettem (…). Ha egy gyönge, esendő anya áldása érhet valamit Istennél – úgy légy ezerszer áldott.”

69  WALKER , 101.
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1866-ban Liszt beköltözött a Santa Francesca Romana kolostorba, a Forum Romanum 
mellé. Kapott egy díjnyertes zongorát Frank Chickering angol zongoragyárostól, így Liszt 
méltó körülmények között tudott komponálni.70 Szinte ellentéte volt ez a kolostor a Monte 
Marión állónak: Liszt itt inasokat tartott, elegánsan rendezkedett be, szinte állandóan vendég 
ült nála vagy éppen tanított – állandó volt a nyüzsgés.71 Így jól jött neki egy kis vakáció: 
egy nyári utazás az Adria-parti Grotta Maréba barátjával, Antonio Solfanelli atyával. Együtt 
imádkoztak, Liszt pedig Technikai tanulmányait írta zongorára.72 A zeneszerző 1868 végén 
ismét kapott egy lehetőséget a nyugodt alkotásra: egy hónapra Hohenlohe bíboros (1866-tól 
kardinális) Tivoli-beli rezidenciájára költözhetett. Liszt külön épületszárnyat kapott, itt és a 
mesés szépségű kertben tudta befejezni Weber és Schubert (akinek a zenéjéért Liszt rajongott) 
zongoraszonátáinak kiadását.73 Tivoliba többórás kocsiúttal lehetett csak eljutni, tanítványai 
és vendégei így csak hosszú zötykölődéssel érhettek el hozzá – a helyszín időleges nyugalmat 
biztosított Lisztnek.

„Ó Róma! Én hazám; a lélek városa, a Nemzetek Niobéja.” Így magasztalta Liszt 1862-
ben Rómát Byron Childe Haroldjának szavaival.74 Áttekintve az eddig megismert római 
helyszíneket, elég változatos a kép: elit villa és magányos kolostor, nyüzsgő nagyvárosi szállás és 
az Egyházi Állam szíve. Úgy tűnik, Liszt szerette a sorozatos költözésekkel járó változatosságot 
és Róma történelmi miliőjét: ahogyan láthattuk, zenei gondolatait és egész programzenéjét 
is jelentősen befolyásolták lakhelyei. Még egy ilyen hely volt a világon, amelyet hazájának 
nevezett Liszt: ez pedig Magyarország.

Magyarország

1862-ben a Pestbudai Konzervatóriumi Bizottság felkérte Lisztet, hogy térjen haza Magyaror-
szágra.75 A zeneszerző ezt udvarias visszautasította, s egyben azt is megírta barátainak, Mosonyi 
Mihálynak zeneszerzőnek és Augusz Antal bárónak, hogy már öt hete készen van a Szent Er-
zsébet-legenda kottáival.76 

Liszt ebben az időben sajátosan próbálta egyesíteni magyar és katolikus kötődését, így 
zeneszerzői munkásságában a vokális műveket részesítette előnyben, mert azok jól előadhatók 
templomokban is. Magyaros témák gyűjtésében segítettek barátai, így a Türingiába elszármazott 
magyar királylány történetéhez többek között egy XVII. századi templomi dallamot használt 
fel, amit egy levélben Mosonyinak köszönt meg.77 Közel állt hozzá a mű más okokból is: 

„Szent Erzsébethez különös, gyengéd kapcsolat fűz. Magyarországon születtem, akárcsak ő, a 
sorsomat és pályafutásomat döntően meghatározó tizenkét évet pedig Türingiában töltöttem, 
egészen közel Wartburg várához, ahol élt, és Marburghoz, ahol meghalt. Figyelemmel kísértem 

70  WALKER , 164–165. A kolostor kinézetére ld. a 8. mellékletet.
71  WALKER , 165–166.; 168.
72  WALKER , 168. Grotta Mare látképe a 9. mellékletben látható.
73  WALKER , 169. A Villa d’Este mai látképéhez ld. a 10. mellékletet.
74  WALKER , 51., 60. 
75  HAMBURGER , 273.
76  „Der Partitur der Legende der heiligen Elisabeth, die ich seit 6 Wochen gänzlich beendigt habe…” PRAHÁCS 

(szerk.) 1966, 112. (122. l.) 
77  „…füge ich längere Anmerkung bei mit der Angabe der kirchlichen Intonation in festo Santa Elisabeth: und des 

ungarischen Kirchenliedes „Zur heiligen Elisabeth” aus dem 17-ten Jahrhundert: welche mir beide durch Ihre 
freundliche Fürsorge und Vermittlung zugekommen sind.” Az ének így kezdődik: „Szent Örzsébet asszony életéről 
/ Emlékezzünk sok jó tételéről.” PRAHÁCS 1966, 112. (122. l.)
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Wartburg várának restaurációs munkáit, amelyeket az én weimari nagyhercegem végeztetett, 
és láttam, amint a kápolnába vezető Erzsébet-folyosón Schwind a freskóit festi, megörökítve 
Szent Erzsébet legendájának legjelentősebb eseményeit, amelyeket munkámban felelevenítek.”78

A mű maga egy többtételes oratórium, amely Molnár Antal, a XX. század első felének jeles 
zenekritikusa szerint „valóságos legendatárgyává vált a magyar [zenei] kultúrtörténetnek”, hiszen 
benne először vált egyenrangúvá egy nyugati és egy magyar motívumkészlet egy cikluson be-
lül.79 Bemutatójára hazai földön került sor, méghozzá 1865-ben, a pesti Nemzeti Zenede létre-
hozásának huszonötödik évfordulója alkalmából. Hosszas szervezés után Nagyboldogasszony 
napján, augusztus 15-én Liszt személyesen vezényelte a pesti Vigadóban művét – hatalmas 
sikert aratott, a koncertet meg is ismételték.80 A zeneszerző színpadias hajlamára igen jellem-
ző mozzanat, hogy ferences habitust készíttetett magának a hangverseny előtt, hogy másnap 
fellépőruhának használhassa.81 A szerző emellett Dante-szimfóniájából is vezényelt, Erkel és 
Mosonyi új műveinek, valamit a Rákóczi-indulónak a társaságában.82

Liszt magával hozta Magyarországra Hans és Cosima von Bülowot (azzal a szándékkal, hogy 
addig is kivonja őket Wagner hatása alól), s miután meglátogatták Esztergom városát, a pesti 
Vigadóban a házaspár a közönség soraiból hallgatta a Szent Ferenc-legendákat.83 Szeptember 
elején Reményivel együtt Szekszárdra utaztak, Augusz Antal birtokára. A helyiek fáklyás 
felvonulást rendeztek a zeneszerző tiszteletére, aki Bülowval az ablakhoz tolt zongorán a Rákóczi-
induló négykezesével köszönte meg szeretetüket.84 Liszt emellett találkozott rokonaival, majd 
Velence irányában hagyta el az országot.85

Két év múlva ismét Magyarországon járt Liszt, ekkor azonban nem ő volt a főszereplő: Ferenc 
József magyar királlyá koronázásán az ő Koronázási miséjét játszották. Magyar katolikusként az 
osztrák udvar megnyerésére nem volt sok esélye (a hagyomány szerint bécsi udvari muzsikus 
kellett, hogy írja a misét), azonban a magyar sajtó és Simor János hercegérsek Liszt mellé állt 

78  HAMBURGER Klára: Liszt Ferenc zenéje, Bp., Balassi, 2010, 39. Eredetiben: „Pour Ste Elisabeth, une coincidence 
particulière m’ attache plus tendrement à elle. Né en Hongrie, comme elle, j’ ai pasé les douze années qui ont exercé 
une influence decisive sur mon sort et ma carrière, en Thuringe, tout près de la Wartburg qu’ elle habitait, et de 
Marburg où elle est morte. J’ ai suivi les travaux de restauration de chateau de la Wartburg, entrepris par mon 
Grand Duc de Weimar, et vu peindre dans // l’ „Elisabethen-Gang” (…) qui dans ce même château conduit à la 
chapelle – j’ ai vu peindre, dis-je les fresques die Schwind, où sont retracé les faits les plus marwuans de la Legende 
de Ste Elisabeth, que je reproduis dans mon ouvrage, et dont voici l’ indication sommaire.” HAMBURBER 2000, 
348–349. (F 114)

79  BARTÓK – CSATKAI – HUBAY – ISOZ – MOLNÁR – PAPP – FOURTALÉS – SOMSSICH – SZITA – VARRÓ 1936, 51.
80  Annak ellenére, hogy id. Ábrányi Kornél a Zenészeti Lapok hasábjain kénytelen volt megvédeni a szerzőt 

1858-ban megjelent „Cigánykönyve” miatt, amelyben a magyar zenét (az autentikus népzenét nem ismerhette 
ekkor Liszt) cigány eredetűnek mondta. HAMBURGER , 273. A koncertekről ld. HAMBURGER , 274.; 
NÁDOR , 248–250. és WALKER , 102. Liszt vezénylésére ld. a 11. mellékletet.

81  WALKER , 102. (Liszt korábban már belépett a ferences harmadrendbe: ld. 66. lábjegyzet [és a hozzá 
tartozó főszöveg])

82  WALKER , 102.
83  Liszt Cosimának ajánlotta a legendákat. Jól mutatja a Festetics grófot, Liszt Ferencet és a Bülow házaspárt 

ábrázoló fénykép, hogy kibontakozóban a konfliktus: a zeneszerző a zongoránál ül, a többiek pedig véletlenül 
sem néznek egymásra. Ld. a 13. mellékletben. WALKER , 103–104. 

84  WALKER , 104. Augusz Anna (ekkor 18 éves) naplója érdekes részletekkel szolgál még. NÁDOR , 
252–253.

85  WALKER , 104.
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(Simor már korábban megbízta őt), így övé lehetett a megtiszteltetés.86 Bár a szerző maga pesti 
barátait, köztük Reményit (akinek például a hegedűszólót írta a Benedictus tételben) szemelte 
ki a mű előadására, végül mégis bécsi muzsikusok játszották a magyaros hangvételű tételeket, 
a szerző pedig csak a karzatról tudta meghallgatni művét.87 A mise célzottan rövid és egyszerű 
volt – Liszt programzenész volt, tudta, hogyan feleljen meg az elvárásoknak (saját magának 
és környezetének egyaránt). Volt sikere is azonban a szerzőnek, Ábrányi Kornél (jóval később 
íródott) megemlékezéseiben így ír: 

„Liszt, nem várva be a megkoronázott király s fényes kíséretének megindulását a budai vár-
ból… jóval előbb elindult egymaga, minden kíséret nélkül, gyalog visszatérendő lakására, 
a belvárosi plébánia-épületbe.88 A budavári Mátyás-templomtól kezdve… a nép százezrei 
képeztek sorfalat a számtalan tribünök díszes közönségétől szegélyezve. Mindenki várta a gel-
lérthegyi ágyúk dörgését, mely jelzendő volt a királyi menet elindulását. De ezt egyszerre egy 
elementáris erővel kitört éjlen-dörgés előzte meg az egész hosszú vonalon… Mindenki azt hit-
te, hogy a dörgő éljenek a közeledő diadalmenetet illették, pedig csak a nagy művész ünnepélyes 
alakja volt látható, ki a nép hosszú, kétfelé osztott sorfalai közepén haladt meghatottan egyma-
ga, ünnepi fekete talárban, hajadonfővel, oroszlánsörényű haját lobogtatta a nyári szellő…”89 

Liszt stílusa

Ahhoz, hogy Lisztet el tudjuk helyezni a korszak kultúrtörténetében és a magyar–olasz kapcso-
latok alakulásában, szólnunk kell még egy megkerülhetetlen tényezőről: a zeneszerzőről magá-
ról. Nem mindennapi dolog, amikor többféle tehetség egyesül egy személyben: Liszt ugyanis 
nem csak zenész volt, hanem jó szervező és diplomata is. Előbbire láthattunk példát Rómánál 
– ahol szinte a semmiből lehelt kulturális pezsgést az „öreg, megcsúnyult nő”90 életébe. Liszt 
emellett diplomatikus volt, a szó teljes értelmében: tudott viselkedni és bánni emberekkel, szó-
ban és írásban egyaránt. Ehhez hozzátartozott az is (s ezt ma „gyengeségnek” is mondhatnánk), 
hogy a politikában nem volt ’elkötelezett’: csodálta III. Napóleont, és levelezőtársa volt a ma-
gyarok számára keserűen ismerős Alexander Bach, de tartott kapcsolatot a neoabszolutizmus 
korában változást kívánó erőkkel is (így például veje republikánus volt).91 Volt Lisztnek még 
egy figyelemre méltó tulajdonsága: minden helyzetben meg tudta komponálni önmagát. Fe-
rences habitusban vezényelni, szinte remeteségbe elvonulni több évtized szalonbeli élet és nők 
körüli legyeskedés után: sokan a kortársak közül pózoknak, színészkedésnek mondták. Lehet 
azonban úgy is értelmezni, hogy Liszt mindezt a jó értelemben vett ’színészkedésként’ tette, 
úgy, ahogyan a művészek megteremtik a maguk miliőjét. 

„Liszt, a híres zongorista, az újdonsült abbé tölti most be Párizst, és úgy vélem, igen kedvére 
való, hogy papi oroszlánként járhat-kelhet, aki számára magától értetődik a siker. Díszvacso-
rák sorát adják a tiszteletére, ahol nagyra értékeli az étkeket, és egyáltalán nem rejti véka alá 
az étvágyát.” 

86  HAMBURGER , 274–275.; NÁDOR , 257–262.; WALKER , 153–156.
87  Molnár Antal palotás és kuruc zenei elemekről ír. BARTÓK – CSATKAI – HUBAY – ISOZ – MOLNÁR – PAPP – 

FOURTALÉS – SOMSSICH – SZITA – VARRÓ 1936, 51.
88  Pesten szokás szerint Schwendtner Mihály plébánosnál lakott.
89  BARTÓK – CSATKAI – HUBAY – ISOZ – MOLNÁR – PAPP – FOURTALÉS – SOMSSICH – SZITA – VARRÓ 1936, 141. 

Hasonló Wohl Janka visszaemlékezése: WALKER , 156.
90  Ld. 40. lábjegyzet.
91  Liszt korabeli politikai beállítottságáról bővebben HAMBURGER , 249–254.
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Lillie Moulton amerikai énekesnő jegyezte le ezeket Liszt 1866-os párizsi látogatásakor.92 
(Emellett írják róla, hogy abbéként szívesen fogadta a nők kézcsókját is, tehát nem tagadta meg 
teljesen régi önmagát.93) Liszt más belső tulajdonságai, amelyek mély katolikus hitét indokol-
ták, alkalmassá tették őt arra, hogy valódi barátai és jóakarói legyenek. Sőt, talán a legnagyobb 
erénye az alázat volt, amellyel zenésztársát, Wagnert tudta segíteni – menedéket nyújtott neki 
1848 után Weimarban, majd zenéje mellett akkor is kitartott, amikor az operák alkotója ösz-
szetörte Liszt szívét

Szóljunk röviden Liszt zenei stílusáról is! Bartók úgy írja ezt, hogy Liszt „eklektikus volt 
a szó legjobb értelmében: olyan, aki sok mindent vesz át idegenből, de – még többet ad hozzá a 
magáéból.”94 A hatások egybeolvasztása során érhették művészi kudarcok is: Bartók szerint ilyen 
volt Totentanz című művében az olasz bel canto és a gregorián zene házasítása.95 A zenét tekintve 
Liszt egész életében Párizs és Róma bűvkörében mozgott, a magyar zenére egzotikumként 
tekintett, a német muzsikát pedig fiatal korában tette a magáévá.96

Zárszó

„Ötvenöt évem öreggé tett, és a zeném magányos.”97 Így írt magáról Liszt 1866-ban. Ha ez valóban 
igaz is – hiszen Liszt sokat szenvedett életében, ezt az eddigiekből is láthattuk –, az egyházi 
témák felé fordulás az 1860-as években nem tekinthető kudarcnak. A katolikus legendáriumba 
bekapcsolódó művek és ismeretségek azok, amelyeken keresztül leginkább érzékelhető Róma 
és Pest viszonya, a magyar–olasz kapcsolatok alakulása Liszt személyén át – ezt igyekeztem a 
dolgozatban megjeleníteni. (Liszt ugyanis, habár Garibaldival szimpatizált,98 nem volt kapcso-
latban az olasz megújulási mozgalom tagjaival, így esetünkben ez nem lehetett vezérfonal az 
olasz–magyar kapcsolatok történetéhez.)

Liszt amellett, hogy zeneszerzőként új utakra lépett Rómában, felvirágoztatta a város zenei 
életét, s talán innen merített későbbi nagy feladatához: a pesti Zeneakadémia felvirágoztatásához: 
ha kudarcnak tekintjük Liszt római éveit, csak a legszebb kudarcok között szólhatunk róla.99

92  WALKER , 109.
93  Ld. 12. melléklet.
94  BARTÓK – CSATKAI – HUBAY – ISOZ – MOLNÁR – PAPP – FOURTALÉS – SOMSSICH – SZITA – VARRÓ 1936, 57.
95  BARTÓK – CSATKAI – HUBAY – ISOZ – MOLNÁR – PAPP – FOURTALÉS – SOMSSICH – SZITA – VARRÓ 1936, 57.
96  (Hamvas Béla tipológiájával azt mondhatnánk, Nyugat és Dél géniusza egyesült Lisztben.)
97  HAMBURGER , 289. Eredetiben: „Mes 55 ans m’ont rendu vieux et ma musique est solitaire.” PRAHÁCS 

1966, 127. (150. l.)
98  HAMBURGER 1980, 260.
99  A dolgozat témájához köthető még az 1867-ben elkészült Krisztus-oratórium és Liszt egyházzenei reformterve 

is, amely irányban a kutatás folytatása lehetséges.
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Mellékletek

1. melléklet: A Liszt-család és Carolyne szűkebb családjának családfája.

2. melléklet: Térképvázlat Liszt utazásairól. Liszt 1861-es utazását Weimarból Rómába nyíl jelzi, a 
feltüntetett városok pedig azok a fontosabb helyek, ahol a zeneszerző 1864 és 1869 között megfor-

dult, ennek idejét évszámmal jeleztem. A térkép alatt kis adatbázis található.
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Párizs: Émile Ollivier, Liszt vejének lakhelye, akinél Liszt Ferenc édesanyja, Liszt Anna 
is lakott. 1864 októberében őt jött meglátogatni Liszt és Cosima (utoljára találkoz-
tak vele). 1866 tavaszán járt itt újra Liszt, ekkor Esztergomi miséjének előadása egészen 
botrányosra sikerült; ittjártakor felemelő és tragikus pillanatok váltogatták egymást.

Saint-Tropez: Ollivier tengerparti nyaralójának helye. Felesége, Blandine, Liszt idősebbik lá-
nya itt hunyt el 1862-ben. A zeneszerző 1864-ben Ollivier-rel és Cosimával felkereste sírját.

Amszterdam: itt rendeztek műveiből kisebb fesztivált Lisztnek 1866 áprilisának vé-
gén; Hans von Bülow, aki feleségével, Cosimával érkezett, több koncerten közre-
működött. Május 1-jén Hágába látogatott Zsófia holland királyné meghívására.

Tribschen: 1867 októberében itt találkozott Liszt a Bajorországból átmenetileg Svájcba száműzött 
Wagnerrel, hogy megpróbálják rendbe tenni Cosima magánéletét (aki nyíltan csalta férjét, Bü-
lowot Wagnerrel). Wagner szerint a hatórás találkozó „rettentő, de örömteli”100 volt, Liszt számára 
azonban sikertelen. Néhol ’Triebschen’-nek is emlegetik a Luzerni-tó partján fekvő települést.

Berlin: a Bülow-család lakhelye 1864-ig. Cosima meghívására érkezett ide Liszt 
ez év szeptemberében; közösen meglátogatták Liszt fiának, Danielnek a sírját.

Weimar: Liszt Rómát megelőző éveinek meghatározó városa, ahol Richard Wagnerrel együtt alko-
tott. 1864 szeptemberében Liszt inkognitóban felkereste korábbi lakhelyét, majd találkozott a 
közeli Wilhelmstalban Carl Alexander nagyherceggel, Szászország, Weimar és Eisenach urával 
(kiváló viszonyban voltak). 1867 nyarán mindössze egyetlen közös próba után vezényelte nagy 
sikerrel Szent Erzsébet-oratóriumát Liszt a helyi zenekarral és kórussal, valamint barátaival.

München: itt volt található II. Lajos bajor király udvara, aki 1864-től az alkalmazásá-
ba (és csodálatába) fogadta Richard Wagnert. Ennek az évnek a nyarán itt (és a köze-
li Starnbergi-tónál) találkozott Liszt a Bülow-házaspárral, majd pedig Wagnerrel. Co-
sima ekkor már elmondta neki, hogy viszonya van Wagnerrel, így Liszt megpróbálta 
rendezni a szálakat. 1867 őszén Liszt ismét Münchenben járt családi okokból, és „bősé-
ges alkalma volt szemrevételezni, ami még megmaradt Bülow-ék házasságának romjaiból.”101

Grotta Mare: 1868 nyarán barátjával, Antonio Solfanelli atyával (aki teológiatanára is volt egy-
ben) elment kikapcsolódni ide. Liszt tanítványai számára Technikai tanulmányokat írt, míg 
Solfanellivel a breviáriumot forgatta nap mint nap.102 Ma a helységet Grottammarénak hívják.

Pest: 1865. augusztus 15-én és 23-án Liszt vezényletével, a Pesti Vigadóban bemutatta Szent 
Erzsébet legendája című oratóriumát és más koncerteket adott Hans von Bülow-val, akit 
neje, Cosima is elkísért. 1867 júniusában Budán járt, ahol a karzatról hallgatta Koroná-
zási miséjét, amelyet I. Ferenc József magyar királlyá koronázásának alkalmából adtak elő.

Szekszárd: 1865 szeptemberében Hans, Cosima, Reményi és Liszt ide utaz-
tak, Augusz Antal báró birtokára. Liszt álomszerű fogadtatásban részesült a 
nép részéről, valamint tudott találkozni papként működő unokatestvérével.103

100  WALKER , 133; az eredeti közlés: WAGNER, Richard: Das braune Buch: Tagebuhaufzeichnungen 1865–
1882, közr. BERGFELD, Joachim, Zürich & Freiburg, Atlantis, 1975, 124. l.

101  WALKER , .
102  WALKER , 168.
103  WALKER , 104. Megjegyzés: a válogatás a Liszt által tett gesztusokat igyekszik követni, ez azonban magában 

hordozza a szerző szubjektív értelmezését.
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3. melléklet: Karikatúra Cosimáról, Bülow-ról és Wagnerről (M. Schultze, München, 1865)104

4. melléklet: Róma, Via Felice 113 (ma Via Sistine), a mai utcafront képe105

104  A kép elérési helye: http://www.rodoni.ch/busoni/sguardolieto/index_files/wer_start_data/buelow_karikatur.
jpg (hozzáférés ideje: 2012. május 5.) További információkért ld. a 34. lábjegyzetet és a hozzá tartozó főszöveget.

105  A kép elérési helye: http://fidelio.hu/blog/liszt_nyomaban/liszt_romaban/ (hozzáférés ideje: 2012. május 12.)
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5. melléklet: a Madonna del Rosario kolostor a XIX. században, valamint mai látkép a 
Monte Marioról106

106  A képek elérési helye: http://www.romeartlover.it/Va129bws.jpg és http://www.romeartlover.it/Vas129bq.jpg 
(hozzáférés ideje: 2012. május 10.)
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6. melléklet: Fénykép 1867 augusztusából, Weimarból. Liszt-tanítványok láthatóak a mester 
mellszobra körül. A szobor mellett balról látható Sgambati (fiatalos bajusszal).107

7. melléklet: Liszt a Vatikánban sétál IX. Pius pápával és Antonelli bíborossal. (Paul Thumann, 1866)108

107  ESZE , 33.
108  MERRICK , 79. (Plate 6.)
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8. melléklet: a Santa Francesca Romana kolostor (Poppeo Molins fényképe, 1870 körül)109

9. melléklet: az Adria-parti Grotta Mare mai látképe.110

109  WALKER , 165.
110  A kép helye: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Grottamare_panoramica.jpg (hozzáférés 

ideje: május 12.)
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10. melléklet: a Villa d’Este mai kinézete, előtérben a szökőkutakkal111

11. melléklet: Liszt, amint vezényli a Szent Erzsébet-legendát112

111  A kép helye: http://szkatus.files.wordpress.com/2010/03/tivoli-villa_d_este.jpg (hozzáférés ideje: 2012. május 
17.)

112  Kép helye: http://www.zeneszalon.hu/wp/wp-content/uploads/2012/02/vigado_liszt_vezenyel.jpg (hozzáférés 
ideje: 2012. május 17.)
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12. melléklet: Liszt-karikatúra.113 (A képaláírás: Imádási jelenet a redout-ban a Liszt-koncer-tek 
végén, midőn Paolai szt. Ferencz nem a tenger-, hanem a kebel-hullámokon angalog.)

13. melléklet: Liszt, Festetics Leó gróf, Cosima és Hans von Bülow egy fényképen (1867, 
Pest)114

113  Kép helye: http://www.zeneszalon.hu/wp/wp-content/uploads/2012/02/vigado_liszt_karikatura.jpg 
(hozzáférés ideje: 2012. május 17.)

114  Kép helye: http://olvassbele.files.wordpress.com/2012/01/liszt-illu.jpg (hozzáférés ideje: 2012. május 17.)
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