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Gracza Lajos

Slavimo slavno, Slaveni
A szláv apostolok, 

Cirill és Metód tiszteletére komponált Liszt-m�r�l

A m� keletkezésér�l. 1863-ban ünnepelte a m�velt világ Cirill és Metód mo-

ráviai missziójának ezeréves jubileumát.1. Az év folyamán millenniumi ünnep-

ségek zajlottak le Prágán és Bécsen kívül Rómában és Brünnben is. Rómában 

Liszt ez alkalomra komponált ünnepi himnusza, a „Slavimo slavno, Slaveni!” 

hangzott el, Brünnben (ma Brno) Krizkovsky2 „Szent Cyrill és Method” cím� 

kantátáját adták el�.

Liszt „Szláv himnusza” m�faját tekintve férfi karra írt orgonakíséretes him-

nusz, amelyet 1863. július 3-án adtak el� a római San Girolamo degli Schiavo-

niben (a szlávok Szent Jeromosról elnevezett templomában).

A m� keletkezésének pontos körülményeir�l 

keveset tudunk. Az eredeti háromoldalas kézirat 

Weimarban található. Els� oldalán a himnusz 

szövege, valamint annak német fordítása ol-

vasható. A szöveg szerint a szerz� „Graf Orsato 

Pozza aus Ragusa”, fordítója „Stefan Mlinaric, 

Erzpriester des Kapitels zu S. Girolamo a Riget-

to. Nr. 108.”3 Ki volt a m� szövegének szerz�je? 

Raabe szerint4: „Graf Orsino Pozzo (Urso Pućić) 

die Ragusa”. Jelen tanulmány jó alkalmat ad az 

adatok pontosítására.

Orsat Medo Pućić gróf az Osztrák–Magyar 

Monarchiában fekv� dalmát városban, Raguzá-

ban (ma Dubrovnik) él� író és politikus volt.5 Ha-

zájában Orsat Pućićnak, Olaszországban Orsatto 

Pozzának nevezték. Költeményének teljes címe 

1 Az esemény dönt� jelent�ségét legutóbb II. János Pál pápa méltatta 1985-ben kelt „Sla-

vorum apostoli” elnevezés� enciklikájában, ahol az eseményt, a kereszténységnek szláv 

országokban való elterjesztését „fontos jelenségnek” nevezte „Európa kulturális fejl�-

désében”.
2 Křizkovsky, Pavel (1820–1885) cseh zeneszerz�.
3 Wolfrum, Philipp und Peter Raabe in: Liszts Werke, Gesamtausgabe („Carl-Alexander- 

Ausgabe”) – Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1907–1936
4 Raabe, Peter: Liszts Schaffen, 331. oldal – Cotta’sche Buchhandlung Nachf. Stuttgart und 

Berlin, 1931
5 (1821–1882)

Liszt arcképe 1863-ból
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magyarul: „Cirill és Metód, a szlávok apostolai”. Szövege horvát nyelven így 

hangzik:

Slavimo slavno, Slaveni,

Tisucurocnu godinu,

Od kada narod prosiju,

Pod slavnim krsta zlameni.

Slava solunskom porodu!

Slava Kirilu, Metodu!

Slava Kirilu, Metodu!

Mlinarić f�pap német fordításában:

Lasst uns rühmen feierlich, wir Slawen,

das tausendfristige Jahr,

Seit wann das Volk sie warben,

Unter der berühmte Zeichen des Kreuzes.

Ruhm der Saloniki’schen Geburt!

Ruhm Kyrill, Methodius!

Ruhm Kyrill, Methodius!

Magyar fordításban:

Szlávok, szóljon szózatunk,

Már ezredéve

Ragyog népünk felett

A dics� kereszt fénye.

Dics�ség Szaloniki szülötteinek!

Dics�ség Cirillnek, Metódnak!

Dics�ség Cirillnek, Metódnak!

A  kétoldalnyi kottaszöveget Philipp Wolfrum tisztázta le és készítette el� 

nyomtatásra. Liszt a bemutató után két nappal, 1863. július 5-én zongorára, 

majd kés�bb orgonára dolgozta át a m�vet. A zongoraátirat 1902-ben jelent 

meg, az orgonaátiratot „Andante maestoso” címmel 1911-ben hozták nyilvá-

nosságra.

A bemutató színhelyér�l. Az 1453-ban V. Miklós pápa apostoli alapító-

levelében megfogalmazottak szerint alapított és 1566-ban V. Pius pápa alatt 

befejezett templomot a Dalmáciában született Szent Jeromosról6, a szlávok 

nagy egyházatyájáról nevezték el. Az volt a célja, hogy otthont nyújtson Ró-

mában a szláv, f�leg a horvát katolikusok közösségének. Magyar szempontból 

fi gyelemre méltó, hogy a templom bíboros lelkésze, 1632-t�l egészen 1837-

ben bekövetkezett haláláig, Pázmány Péter7, kiváló írónk és hitszónokunk volt.

6 Szent Sophronius Eusebius Hieronymus (347– 420) teológus
7 Pázmány Péter SJ (1570–1637) bíboros

Szent Cirill és Szent Metód egy 

orosz ikonfest� ábrázolásában
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A fentiekb�l kit�nik, nem véletlen, hogy Liszt m�ve ebben a templomban 

került bemutatásra.

Mi inspirálhatta a m�vet? A  bevezet�ben azt írtuk, keveset tudunk a 

m� keletkezésének körülményeir�l. Tudjuk azonban, hogy Liszt fontosnak 

tartotta a kórusm�vet, mert elküldte 

Smetanának: „Smetana igazgató úrnak 

küldöm férfi kórusomat, nevezetesen 

a Szlávhimnuszt, melyet Szent Cyrilll 

és Methodius, a szlávok apostolai-

nak ezeréves jubileumi ünnepségeire 

komponáltam, és amelyet 1863. július 

3-án mutattak be Rómában a Szent 

Jeromos (dei Schiavoni) templomban” 

– írja egyik levelében.8 Ha az inspi-

ráció lehetséges okai után kutatunk, 

szemügyre kell vennünk Liszt életé-

nek körülményeit a m� keletkezésének 

évében. Ismeretes, hogy Liszt 1861. 

augusztus 17-én elhagyta Weimart, éle-

tének egyik legtermékenyebb, csaknem tizennégy évig tartó színhelyét, és Ró-

mában a Via Felice (ma Via Sistima) 113.-ban telepedett le, hogy megvalósítsa 

célját és feleségül vegye élettársát, Sayn-Wittgenstein hercegn�t.

A Liszt-irodalomból ismertek a házasság elé gördített akadályok, amelyek 

végül meghiúsítják a tervezett frigyet. Mivel világi kötelezettségei akadályoz-

zák zeneszerz�i munkájában, ezért jó ismer�se, Theiner atya9 meghívására 

1863. június 26-án átköltözik a Monte Marióra, a „Madonna del Rosario” ko-

lostorba.

Ebben az id�ben több jelent�s Liszt-m� születik, többek között a két, zon-

gorára szerzett „Szent Ferenc legenda”, a „Spanyol rapszódia”, a zenekarra írt 

„Salve Polonia”, az egyházi kórusm�, a „Stabat mater speciosa”, az orgonára 

írt „IX. Pius. Pápai himnusz”, illetve vizsgálódásunk tárgya: a „Szláv himnusz”.

A két szláv apostolt, Cirillt és Metódot10 mind a keleti, mind pedig a római 

egyház Kelet-Európa hittérít�inek tekinti. A  Pannóniát szül�hazájának tartó 

Liszt11 tisztában lehetett avval – talán élettársa, az egyháztudósi képesség� 

hercegn�, vagy római klerikus barátja, a sziléziai születési Theiner atya révén? 

–, hogy a két testvér ezenfelül 866-tól ennek a kés�bbi nyugat-magyarországi 

területnek hittérítését t�zte ki célul, és itt tevékenykedtek egészen Cirill halá-

láig, amikor Metódot Pannónia érsekévé nevezte ki a pápa. Nem tartjuk való-

szín�tlennek, hogy Liszt érdekl�dése a millennium iránt ebb�l a forrásból is 

táplálkozhatott.

8 La Mara (Hrsg.): Liszt’s Briefe, Band. VIII, S. 167 – Leipzig Breitkopf & Härtel, 1905
9 Theiner, Augustin (1804–1874) egyháztörténész, a Vatikán Archívumának vezet�je 
10 Szaloniki Cirill (Konstantin) (826/27–869) és Metód, Pannónia és Morávia érseke (?–885)
11 Liszt a várvidéki Doborjánban, a mai Raidingban (Burgenland) látott napvilágot 1811. október 

22-én. 

A San Girolamo degli Schiavoni 

a római Marsmez�n
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A  himnusz magyarországi utóélete. Varró Alexander12 bolgár-magyar 

származású orvos-patológus, zongoram�vész és Liszt-kutató közlése alapján 

tudjuk, hogy az eredeti kórusm�vet szinte teljesen elfelejtették, ugyanez igaz 

a zongorára komponált m� esetében is. Tudomásunk szerint a zongoraátirat 

els� nyilvános el�adására 1986 októberében, Liszt Ferenc halálának centená-

riumi ünnepségén került sor, amikor Varró Alexander mutatta be a darabot.

Cirill és Metód kultusza a mai Bulgáriában. Május 24-én ünneplik Bul-

gáriában a szláv írásbeliség és a bolgár kultúra és oktatás napját, melyen az 

iskolák és az egyetemek megemlékeznek a szent testvérekr�l. A testvérpárt a 

bolgár nép az ország patrónusának tekinti. Szimbolikus jelent�ség� az a tény, 

hogy 1980-ban II. János Pál pápa Cirillt és Metódot Európa véd�szentjeinek 

nevezte ki.

1985 áprilisában Metód halála 1100. évfordulójának emlékére a szófi ai Ivan 

Vazov Nemzeti Színházban Valentin Bobevszki karnagy vezényletével a Guszla 

férfi kar el�adásában hangzott fel els� ízben Bulgáriában Liszt himnusza.

Egy nagyszer� kezdeményezés margójára. 2011-ben, Liszt születésé-

nek kétszázadik és halálának százhuszonötödik évében mindenképpen id�sze-

r�nek tekinthet� a Szófi ai Magyar Intézet kezdeményezése, hogy ünnepélyes 

keretek között mutassák be Bulgária f�városában a m� mindhárom változatát. 

Az orgonakísérettel történ� kórusm� premiere bolgár �sbemutatónak számít.

12 Varró Alexander: Slavimo slavno, Slaveni: Liszt Ferenc Szent Cirill és Metód himnusza. 

 Haemus, 1996,3–4.

Megtörtént IV.


