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LISZT F E R E N C D A L A I R Ó L . 

NEM CSODA, hogy Liszt Ferenc élete körülményei, egyéniségének 
emberi vonásai sokkal színesebben, elevenebb valósággal élnek 
a művelt közönség tudatában, mint zeneszerző munkájának ránk-

maradt termése : Liszt életfolyásának romantikus csillogása önkénytelenül 
is «biographie romancée»-vé alakul az életrajzíró kezében, míg a tisztán zenei 
szempontú elemzés aligha tarthat számot nagyobb népszerűségre. Egyik 
Liszt-biografia a másik után lát napvilágot ; seregszámra jelennek meg az 
életrajzi emlékezések, levélközlések ; ezzel szemben olyan munka, amely Liszt 
műveivel igazán behatóan foglalkoznék, alig akad. A laikus közönség nézete 
az, hogy Liszt élete érdekesebb a műveinél ; így az ember, a művész problé-
mája mindjobban háttérbe szorítja a komponista alakját. 

A tevékeny Liszt-kultusz szemszögéből nézve, ez a túltengő élet-
rajzírás nem éppen fedi a mester szándékait, művészi akarását. Liszt mindenek 
előtt — kivált érett éveiben — zeneszerzőnek vallotta magát, nem virtuóz-
nak vagy udvaroncnak. Ugyancsak ellenkezik Liszt intencióival az a talán 
túlzott fontosság is, amit zenepolitikai és kritikai írásainak vagy a levelezés-
ből kihámozható művészi állásfoglalásoknak gyakran tulajdonítani szoktak. 
Nem szabad szem elől téveszteni, hogy Liszt írásainak legtöbbje alkalomra 
készült : propaganda- vagy vitairatnak ; belőlük Liszt zeneszerző művészeté-
nek stíluselemeit époly kevéssé lehet kiolvasni, mint a levelezés aforisztikus, 
egymásnak gyakran ellentmondó kijelentéseiből. Liszt Ferenc zeneszerző-
egyéniségének vizsgálata csak a zeneművek vizsgálatából indulhat ki. Ez 
a látszólag önként értetődő megállapítás a felületes szemlélő előtt könnyen 
túlzott pedantériának tetszhetnék, ha nem kellene lépten-nyomon látnunk, 
hogy a műveket méltató Liszt-irodalom szinte teljes egyöntetűséggel Liszt 
írásbeli nyilatkozatait veszi alapul a zeneművek elemzésében. Természetesen 
ez a közvetett módszer sincsen jogosultság híján : ilyen kizárólagos alkal-
mazásban azonban meghamisítja, egyoldalúvá teszi a zeneszerző képét. 

A közkézen forgó méltatások kevés kivétellel Liszt írói stílusának jel-
lemző jegyeit használják fel zeneművészeti alkotásának jellemzésére. Ilyen 
jelzőkkel, mint «lendületes, fényes, nagyvonalú» mintegy al frescostílusban 
alkotó zeneszerzőt állítanak elénk. Ez a jellemzés a Liszt-művek bizonyos 
csoportjára (mint pl. a virtuóz zongoraművek vagy a szimfonikus költe-
ményekére) valóban talál, a művek más csoportját azonban (idetartoznak 
többé-kevésbbé a dalok is) teljesen hamis beállításban mutat ja be. A bio-
grafusok nagyrésze a mester irodalmi stílusáról, egy Chateaubriand, G. Sand, 
V. Hugo írásművészetén lelkesült stílusról mintázza a zeneszerző Liszt por-
tréját is, nem kérdezve, lehet-e, szabad-e a prózai írás jellemző jegyeit minden 
további nélkül a zeneművek merőben mássíkú, öntörvényű stílusával azo-
nosítani? 

A francia romantika írótípusának megfigyelésén érlelt Liszt-elképzelés 
nem igen fér össze azzal a kis, zárt formákban csiszoló, alakító munkával, 
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amit a dalkompozíció — műfaji természetének egyenes következményeképpen 
— a szerzőtől megkövetel. Annak a felismerése, hogy Liszt ebben a műfajban 
is értékeset, maradandót tudott alkotni, gondolkodóba kell, hogy ejtsen arra 
nézve, vajjon a nagyvonalú munka, a széles pompázó gesztus Liszt alkotó 
természetének nemcsak egyik oldala-e? — Talán nem is meríti ki maradék 
nélkül egész egyéniségét ez a romantizáló jellemzés? — Liszt lelki világa nem 
zárja ki, sőt elősegíti az ilyen ellentétek já téká t : ugyanaz a művész, aki 
a XIX. század programmzenei küzdelmeinek porondjára szánt művekben 
a harsogó, lendületes gesztus emberének mutatja magát, a minden hangos 
programmszerűségtől ment dalkompozícióban meg tudja közelíteni Schubert 
bensőséges hangját is ; — igaz, hogy csak hosszas, elmélyedő önkritika útján 
jut el idáig. 

Liszt dalszerzésével nem akarta a műfajt megújítani olyanformán, 
mint ez a szimfonikus költeményekkel szándékában volt. Liszt dalszerző 
munkájának delén, a XIX. század negyvenes, ötvenes éveiben még eleven erő-
vel, el nem használt eredetiséggel élt Schubert mérhetetlen gazdag dalköltészete 
a köztudatban. Liszt és Schubert egyénisége annyira ellentétes vonásokat 
mutat fel, hogy kettejük közt komoly versengésről a dal terén szó sem lehet. 
Dalszerző-technikájuk alapvető eltérése a strófikus versek különböző fel-
fogásában gyökerezik. Schubert egész óriási daltermésének alapja az egy-
szerű strófikus dal ; mennél határozottabban alakul ki fejlődésének folyamán 
Schubert egyénisége, annál szigorúbban tart ja magát a megzenésített vers 
formájához; a költemény tartalmi, hangulati tényezőinek kidolgozását is mind 
alárendeli a forma keretének, míg végre a variált strófikus dal formájá-
ban eléri a forma és tartalom ellentétének az ő számára végleges, legtökéle-
tesebb megoldását. 

Schubert dallamleleménye csekély kivétellel mindig az első strófa szö-
vegére van szavba. A dallam vonala őnála mindig önmagában lezárt, kerek 
egész : a dalok aránylag kis terjedelmét tekintve, könnyen elképzelhető, hogy 
a komponista fantáziájában egyszerre, egy pillantás alatt születik meg az 
egész dallam. Bármennyire fontos szerepe is van a zongorakíséretnek a dal 
jellegének kiemelésében, a melódia végeredményben el lehetne nélküle is. 
A dallam legnagyobb mértékben kifejező, karakterisztikus, ezért egymagában 
is megállhat, ugyanúgy, mint pl. a legtöbb népdal melódiája. 

Mindezek a vonások szöges ellentétben állnak Liszt dalszerző stílusá-
val. Liszt inspirációja mindig a költemény eszmei tartalmából vagy egy-két 
leíró részletéből veszi első indítékát. Az alapgondolatból aztán tisztán zenei 
szempontok szerint fejleszti tovább témáját, akár egyezik elgondolása a vers 
formai szerkezetével, akár nem. Liszt muzikalitásának egész alkata való-
színűvé teszi azt a feltevést, hogy az alkotásnak ebben a kezdeti stádiumá-
ban a zenei témák, motívumok még nincsenek a kivitel módja tekintetében 
úgy specializálva, mint pl. Wagner fantáziájában, aki azonnal egy bizonyos 
hangszer jellemző hangszínében hallja magában a témákat. Liszt fantáziája 
kevésbbé kolorisztikus irányú : egyénisége e tekintetben inkább a késői 
Beethoven elvont jellegű elképzelésével mutat rokonságot. Liszt alkotó elgon-
dolásában az énekhang dallama még nem válik ki különösebb mértékben 
a zenei gondolatok összességéből. Hogyha Liszt fantáziája különösen hajlott 
volna valamilyen sajátos hangzástípus felé, úgy ez — elsőrendűen pianisztikus 
beidegzettsége mellett — csakis a zongoraszerű elképzelés lehetett. Tagad-
hatatlan, hogy Lisztnek nem egy vokális szerzeményében az ének szólama 
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«erősen háttérbe szorul a hangszeres kíséret mellett. Már az első kritikusok 
megjegyezték, hogy Liszt egynémely dala azt a benyomást kelti, mintha 
a komponista éppen csak megengedné az énekesnek, hogy szavakkal is kísérje 
az expresszivitás középpontjává te t t zongoratételt. Ez az egykorú kritika 
Liszt egynémely fiatalkori dalára valóban talál. Már most, ha a dallamlele-
mény ennyire másodrangú tényező Liszt alkotó elképzelésében, jog szerint 
nem is várhatjuk tőle a tematikának azt az egységes, népdalszerű kerekded-
ségét, amit Schubertnél annyira csodálunk. Schubert képzeletében egyszerre 
terem, születik a dallam ; Liszt kidolgozza, motívumokból fejleszti a melódiát. 
Schubert egyszeriben odaveti a kész témát, Liszt a dalban is — épúgy, mint 
egyéb hangszeres zenéjében — kidolgozást ad. Liszt számára már az átkom-
ponált dal méretei is szinte lehetetlenné teszik a melódiának egyvégtében való 
rögtönzését. Nem ejt minket bámulatba az, hogy Schubert géniusza pillanat 
alatt teremti meg a strófikus dal 20—30 taktusra terjedő melódiáját. Ezzel 
szemben még egy Liszttől sem várhat juk azt, hogy 3—4 versszakos költe-
ményre 100—120 taktusnyi átkomponált dallamot tudjon egyvégtében 
papírra vetni. 

Lisztnek a dalszerzés tekintetében nem alakult ki olyan programm-
szerűen megállapodott meggyőződése, mint a rapszódiák vagy a szimfonikus 
költemények kérdésében. Kötetekre menő írásában Liszt a dalokat alig említi. 
Ahol költészetről beszél, mindig csak a poézis eszmei tar ta lmát feszegeti: a 
költemény formájának, hangulatának aprólékos elemzése számára nem vitat-
ható probléma. Jellemző az is, hogy csak érett korában adta magát dal-
szerzésre : Lina Ramann hiteles feljegyzése szerint csak 1839-ben, tehát 
28 éves korában határozta el magát először költemény zenésítésére. Jellemző 
Liszt egyetemes, sokoldalú érdeklődésére, hogy úgyszólván valamennyi nyel-
ven, amellyel csak érintkezésbe jutott , megzenésített egy-két verset. Igaz, 
hogy angol-, olasz- és magyarnyelvű dalai a kevésbbé sikerültek közé tartoz-
nak ; a V. Hugo, Musset, Béranger és mások költeményeire szerzett francia 
dalok ellenben értéküket tekintve joggal mérkőzhetnek a számbeli túlsúlyt 
képviselő német dalokkal. 

Lisztnek általában kevés szerencséje volt a megzenésített versek kivá-
lasztásában. A sokfelé igénybevett művésznek nem volt módja és ideje iro-
dalmi olvasmányokba mélyedni — annak ellenére, hogy mélyen átértette és 
teljes mértékben magáévá tet te Schumann alapelvét: «Csak a legjobb versek 
méltók arra, hogy megzenésítsük őket». Már a negyvenes években, tehát a 
német irodalommal való megismerkedésének kezdeti időszakában Goethe és 
Schiller költeményeit veszi elő, kompoziciói azonban ekkor még messze 
mögötte maradnak a versek eredeti szépségének. Liszt maga sincs velük meg-
elégedve, újra meg újra átdolgozza a dalokat és csak sok év mulva találja 
meg számukra a végleges, lehiggadt formát. 

Liszt poézis-megértésének fokozatos kifinomulására érdekes fényt 
vet az a fejlődésmenet, ahogyan Goethe «Wanderers Nachtlied» című költe-
ményének hangulatát a különböző átdolgozásokkal mindjobban sikerül meg-
közelítenie. Legyen szabad röviden emlékeztetnem a vers szövegére : 

Der du von dem Himmel bist, 
Alles Leid und Schmerzen stillest, 
Den, der doppelt elend ist, 
Doppelt mit Erquickung füllest. 
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Ach, ich bin des Treibens müde, 
Was soll all der Schmerz und Lust? 
Süsser Friede ! 
Komm, ach komm in meine Brust. 

Első pillantásra szembetűnő, hogy a vers ritmikájának fordulópontja 
ez a sor: «Süsser Friede», amely a többi verssor négy hangsúlyos szótagjával 
szemben csak két iktusszal, tehát felényi terjedelemmel mesteri módon jut-
t a t j a érvényre az olvasott vers ritmusának a szöveg értelmi megnyugvásával 
egybehangzó lassúdását ; ez a finom vonás a költemény szépségének 
egyik főforrása. Liszt fiatalabb éveiben nem érezte meg Goethe szándékát. 
A dal címét elhagyja, helyette ezt a feliratot adja neki : «Invocation». Ennek 
a változtatásnak megfelelően aztán már csak következetesen jár el azzal, 
hogy a legnagyobb mértékben patetikus, lendületes himnuszt ír Goethe 
csendes ima hangjára beállított verséből. A költemény szövege Liszt számára 
túlrövid : a zenei kidolgozás lendületétől elragadva sorra ismételgeti a vers-
sorokat, sőt az egyes szavakat, amint a zenei folytonosság éppen megkívánja. 
A «Süsser Friede» fordulatra eső szándékos gyönyörű lassítás teljesen elkerüli 
f igyelmét: a szavak ismétlésével egyszerűen kiegészíti ezt is a többi verssor 
mértékére, teljesen semmivé téve ezzel a költői fordulat bensőséges poézisét. 

Rövidesen Liszt is megérezte az ellenmondást, amely Goethe versének 
egyszerűsége és a saját kompozíciójának himnikus lendülete közt oly kirívó. 
Weimari tartózkodásának nyolcadik évében egyszerűbb, rövidített formában 
adta ki a dalt, a nélkül azonban, hogy a megtévesztő címátkeresztelést és 
a torzító szövegismétléseket teljesen kiküszöbölte volna. Csak a dal harmadik, 
1860-ban megjelent átdolgozásán látni, hogy Liszt ekkorra már őszinte igye-
kezettel merült el Goethe versének a szellemében. A nyugodt elmélyedés han-
gulatában, egységes áhítatban kidolgozott kompozíció i t t már teljes mérték-
ben érvényre ju t ta t ja a vers csodás zeneiségének nyugodt ütemességben 
lebegő, majd fenséges ritardandóban elszélesedő trochaeusait. 

A német klasszikus költészet másik vezéralakjának, Schillernek Wilhelm 
Telijéből vet t három dal megzenésítésével sem volt Liszt megelégedve. 
A virtuóz-évek operaátiratainak technikai kifejezéskészlete, a dallaminvenció 
külsőséges jellege e dalokban minduntalan elnyomja, rikító színeivel túl-
harsogja a dalköltészet bensőségesebb hangját. Ezért Liszt — művészi felelős-
ségének teljes tudatában — tizenkét évvel később egyszerűsített formában, 
dalszerűbb átdolgozásban teszi közzé e dalokat. 

A fiatal Liszt nem veszi észre, hogy Goethe verseinek nagyrésze már 
magának a versszövegnek túlhatalmas, szuggesztív dallamossága miatt dal-
formában való megzenésítésre alapjában véve nem alkalmas. Minden Goethe-
vers megkomponálásának első feltétele a teljes, részletező tanulmányon ala-
puló elmélyedés a versszöveg ritmikai, hangulati, dallambeli nuance-aiban. 
Az ilyen költemény megzenésítése végtelenül finom nyelvérzéket, szubtilis 
alkalmazkodást kíván a zeneszerzőtől. Schubert pl. teljes mértékben 
magáévá tet te az alkalmazkodó alkotásnak ezt a kifinomult művészetét, 
legtöbbször ösztönös érzékkel találja el a helyes utat . Az újabb zenetudományi 
vizsgálatok kimutatták, hogy Schubert dallaminvenciója még a szöveg magas 
és mélyhangzású szótagjainak vokalitás-dallamát is meglepő párhuzamos-
sággal követi ; — természetesen anélkül, hogy ezzel a dallamképzés zenei 
logikáján, a felépítés szabályszerűségén csorbát ejtene. 
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Liszt már nem ilyen alkalmazkodó természet ; legbensőbb szel-
lemi fegyvertársától, Wagner Richárdtól is élesen eltér abban a pontban, 
ahol Wagner a költemény vagy dráma abszolút elsőségét vi ta t ja a zenével 
szemben. Liszt nem fogadhatja el a zenének ilyetén szolgaságát ; elismeri 
ugyan a poetikus elgondolás ihlető indítását, de zenei gondolatainak szabad 
folyásában már nem tar t ja magát szorosan hozzá ; i t t már egyedül a zenei 
téma kifejtésének öntörvényű logikája lebeg szeme előtt. Ha inspirációja 
elragadja, továbbkölti vagy éppen a mintául vett költeménnyel ellenkező 
irányban fejleszti tovább szimfonikusan elgondolt muzsikáját. 

A német romantika költői közül Heinrich Heine volt az, akinek versei 
Lisztet legtöbbet foglalkoztatták. Nyolc versét zenésíti meg ; valamennyi 
Heine-dal Lisztnek, ha nem is legjobb, de mindenesetre legérdekesebb enemű 
munkái közül való. — A közismert «Loreley» népszerűsége ellenére sem tar-
tozik Liszt sikerült dalkoncepciói közé ; a komponista i t t nem tudta magát 
a költő népdalszerű, páthosz nélkül elbeszélő stílusába teljesen beleélni. Liszt, 
úgy mondhatnók, drámai életképet formált a versből ; a színpadias beállítás-
sal e dalba elhasznált operafrázisok is kerültek, amelyek kirívó tematikájuk-
kal megbontják a dalstílus egységét. — Jobban sikerült már az «lm Rhein 
im schönen Strome» kezdetű Heine-dal. A szellemes, rövid vers hatása igazi 
Heine-fordulattal az utolsó szakasz pointjére van alapítva. Az első két strófá-
val ünnepélyes elbeszélő modorban jelzi a Rajnában tükröződő dómot ; erről 
a képről áttér a dóm belsejében látható oltárképre. Az utolsó strófa így szól : 

Es schweben Blumen und Englein 
Um unsere liebe Frau. 
Die Augen, die Lippen, die Wänglein, 
Die gleichen der Liebsten genau. 

A hasonlóság meglepetésszerű felismerése, az oltárképbe váratlanul 
belevetített kedves vonásai teszik a versnek tulajdonképpen egyedüli tar-
talmát. Liszt, amikor 1843-ban a dalt először előveszi, a költemény poézisé-
ből nem fogott meg egyebet, mint a dóm alatt méltóságosan hömpölygő 
folyam képét : zúgó triola-figurákkal kíséri végig a különben meglehetősen 
erőtlen invencióval megalkotott dallamot. A pointirozó fordulatot magas 
fekvésben, diadalmas erővel — Liszt így jelzi : «rinforzando con passione» — 
adatja elő az énekessel ; utána «dolce, amorosamente» megismételteti a frázist. 
Ez a diszpozíció, a nagyhangú kitöréssel, teljesen indokolatlan. Ezt Liszt 
maga is belátta. Mikor 1856-ban a dalt újra átdolgozza, megtartja ugyan 
kíséretnek (leegyszerűsített, diszkrét formában) a folyam mozgását festő 
figurációt ; a költemény vége felé közeledve azonban az ének is, a kíséret is 
fokozatosan elcsendesednek : a kíséret akadozó szinkópákba mered, az énekes 
hosszú szünetekkel — úgy, mintha a költőnek a meglepetéstől a szava is 
elállna — pianissimo súgva vallja meg, hogy az oltárkép alakjában már ked-
vese vonásait látja. Liszt megzenésítésének ez a második verziója mindenben 
rokonszelleműnek bizonyul a költő elgondolásával. 

Liszt fiatalabbkori dalainak hatását erősen befolyásolja az az arány-
talanság, amely a tolla alá kívánkozó zene túláradó bősége és a kiválasztott 
versek rövidsége közt gyakran fennáll. A későbbi verziókban Liszt aztán 
erősen megnyesegette a kifejezés szertelenségeit, a hosszadalmas ismétléseket. 
A mélyreható, lelkiismeretes átdolgozásnak fentemlített példái világosan 
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mutatják, mint haladt Liszt fejlődése a bonyolulttól az egyszerű, a hangostól 
a bensőséges felé. Hogy Liszt a különböző átdolgozások közül tényleg a leg-
későbbi kiadást tartotta végleges formának, ehhez kétség nem fér : a fiatal-
kori változatok hibáinak őszinte elismerésével a mester nyiltan az utolsó 
átdolgozások mellé áll. Egy levelében így ír Dessauernek : «Meine früheren 
Lieder sind meistens zu aufgebláht sentimental und zu vollgepfropft in der 
Begleitung». Sayn-Wittgenstein hercegnőnek 1878-ban ezt írja : «Je viens de 
m'ennuyer une huitaine de jours à reviser la copie de mes Lieder et à y faire 
les changements qui me semblent indispensables». A fölényes visszatekintés-
nek és az önérzetességnek sajátos vegyülékét mutatja a levelezésnek az a sza-
kasza, ahol Liszt 1876-ban egy fiatalkori dalkompozíciójáról ezeket írja a her-
cegnőnek : «A la vérité, je n'ai jamais ressenti pour l'Italie, ces citronniers 
et ses oranges la Sehnsucht de la Mignon de Goethe. Néanmoins, en composant 
à Berlin au mois de Février 1842, après 50 autres musiciens, le Lied: Kennst 
du das Land? je me suis identifié tant bien que mal au sentiment rêveur de 
la jeune fille». . . Látnivaló, hogy Liszt ekkor már nem veszi egészen komolyan 
ezt a dalt. Az ötvenes évek után komponált dalok legjava aztán már olyan 
magas fokon állónak mutatja Liszt erőteljesen jellemző művészetét, amelynél 
a kritikus beállítású kutató is csak őszinte bámulattal időzhet. 

Liszt valamennyi dala közül a későn, 1860-ban komponált «Drei Zigeuner» 
(Lenau költeménye) ragadja magával legerősebben a hallgatót. Liszt, aki 
magamagát «félig franciskánus, félig cigány» temperamentumnak szereti ne-
vezni, ebben a dalban páratlan kongenialitással adta vissza Lenau versének 
dacos szépségét. — Jellemző Liszt felfogására, hogy éppen a költemény ritka 
eleven képszerűsége volt az a momentum, amely fantáziáját mindenekelőtt 
megragadta. A három csavargótípus : a muzsikáló, a pipázó és a bóbiskoló 
cigányfigura alakját utolérhetetlen élethűséggel eleveníti meg Liszt. A ho-
mokos pusztában fáradságosan tovadöcögő utasszekér képe pedig való-
sággal impresszionisztikus hűséggel bontakozik ki előttünk e dalból. 

Csak egy pillantás a «Drei Zigeuner» bőven ömlő ötletgazdagságára, 
máris nyilvánvalóvá teszi, mennyire felületes szemléleten alapszik azoknak az 
ellenséges kritikusoknak az ítélete, akik Lisztnek képzeletszegénységet, termé-
ketlen invenciót vetettek a szemére. Ellenkezőleg, inkább a gondolatok tar-
kasága, a kifejezés szertelensége az a vonás, ami Liszt egynéhány, nem sze-
rencsés hangulatban fogant művét a mai, romantikára kevésbbé hajlamos 
hallgató számára fárasztóvá, egyhangúvá teheti. Különösen a fiatal Liszt-
nél hiányos még az inspiráció lendületét szabályozó stílusfegyelem ; ez az 
értékes komponista erény csak az évek hosszú során át válik Liszt sajátjává. 
Körülbelül negyvenéves koráig Liszt képzelete a rövid, epigrammatikus 
dalszövegekkel nem tud mit kezdeni, csak az ötvenes évektől kezdve 
eszmél rá a rövid, egy-kétszakaszos versek megkomponálásának a mód-
jára ; ezekben a későbbi szerzeményekben aztán már sokszor egyenesen 
aszkétikus szigorúsággal koncentrálja magát a tömör kifejezésre, a lényeges 
mondanivalóra. Tudjuk, hogy Liszt, az ember, pihenés nélkül, szakadat-
lanul dolgozott önmaga tökéletesítésén ; most a dalok példáján láttuk, 
hogy művészetében sem tesz másként. «Genie oblige : a lángész kötelez», — 
ez volt a jelszava, melynek — igazi nagyemberhez méltó módon — mind 
kicsinyben, mind nagyban, a legrövidebb dalban épúgy, mint a monumentális 
alkotásban mindig és mindenkor érvényt tudott szerezni. 

Bartha Dénes. 


