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NÉHANY EGYHÁZI VONATKOZÁSÚ LISZT EMLÉK
Liszt Ferenc mozgalmas élete még ma is sok meglepetést nyújt a ku

tatáknak. Alábbiakban három - eddig ismeretlen - emléket kívánunk
olvasóinkkal megismertetni, melyek Liszt vallásos életével kapcsolatosak
fl fgy bizonyára érdeklődésre tarthatnak számot nemcsak a szűkebb egy
házzenei, hanem a szélesebb körű katolíkus olvasó táborban is.

Az első két emlék Brandt Rudolf budapesti énekművész tulajdonában
van, ki e tárgyakat Liszt egyik kedves tanítványától, Varga Vilmatól kapta
közvetlen halála előtt. Az egyik emlék egy Jézus szíve hímzés, amit "Liszt
Ferenc felső kabátja bélésébe varrva hordott 10 éven keresztül" - írja
Varga Vilma. A másik emlék egy olvasó, melyet állandóan zsebében hor
dott a zeneköltő. Ez a Ccmfraternita del l'Orazione e Morte azaz ,,az Imád
ság és halál testvéri közösségének" olvasója. Jellegzet€6sége, hogy csak
négy tizedes és az első és utolsó Miatyánk helyén Janus arc mintájára ké
szült elefántcsontfaragású Jézus- és halálfej található. Ez a testvéri kö
zösség az elhagyottan talált holtak eltemetésére alakult 1538-ban Olaszor
szágban. Jellegzetes ájtatosságl gyakorlatuk volt a "Coroncia dei morti"
vagyis a halottak olvasója. melyet halottak oktávájában imádkoztak a ró
mai papság és hívek széleskörű részvételével. VI. és VII. Pius pápa is
résztvett egy-egy ájtatosságukon - jelzi a templomukban látható emlék
tábla. Az olvasó négyszer tíz Miatyánk és üdvözlégyelmondásából áll, s
mindegyilk tízed előtt megfelelő rövid elmélkedésszerű imádság van az el
hagyottan meghaltak lelki' üdvéért fl a "jó halál" kegyelméért. Midőn Itá
liában a szociális viszonyok a múlt században megszílárdultak, e közösség
célkitűzése mindinkább elvesztette jelentőségét, Ma már csak az eléggé
elhanyagolt állapotban lévő muzeális jellegű templom hirdeti e közösség
múltját. A confraternitás gyűléstermének asztalán fekvő "registro"-ban.
azaz névtárban - melyet nagy gonddal vezettek - nem szerepel Liszt
neve. Tehát ő nem volt a közösség tagja, de feltehető, hogya "jó halál"
kegyelmének elnyeréséért ő is buzgón imádkozott, mert Varga Vilma sza
vai szerint Liszt félt a haláltól. Fentiek ismeretében azt mondhatjuik, Liszt
bizonyára attól tartott, hogy a halál készületlenül találja.

A harmadik emlék egy eddig kiadatlan levél, melyet Marnitz Frigyes
budapesti lakos őriz. A levélnek nincs címzése, azonban a megszólításból
és Mleg az utolsó mondatból megtudjuk. hogy Liszt e levelet fél-unoka
testvérének. Vetzkó Antal bedegi (ma: Bedegkér, Somogy m.) plébánosnak
írta. A levél szövege a következő:

lhre Hochwürden,

Führ Ihr wohlwoHendes Schreiben aufrichtig dankend, übersende
ich heute an Baron v. Augusz das Manuscript der Kirchlichen Ge
sitnge welc11Jes Sie mir freundlichst mitgetheilt. Die Melodien sind
anf1llUthig, flíessend, eindringlich - und von magyarischen Schrot
und Korne. In der Harmonisierung halte ich es für gerathen einige
Sprilnge und ein paar Ungereimtheiten zu vermeiden. Deshalb er
la1/.bte ich mir mehrere Anotirungen mit Rothstift, wodurch der we
sentl.iche, interressante Charakter der Geséinge keinerwegs abge
schwéicht sein dürfte. Mögen Eure Hochwürden dariiber entscheiden
und verfügen.
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Sobaul. Ihr liturgisches W,erk erscheint ist es angemessen dassel
be nebst einem lateinischen Begleit-Schreiben an Seine Heiligkeit,
durch Vermittlung Ihres Bischofs, den Papsten zu Füssen zu legen.
Eine vorausgehende "approbation" von Seiten des heiligen Stuiü tür
Ihr Werk zu verlangen geziemt sich nicht ;und die von Ihnen gewün
schte Berücksichtigung hiingt giinzlich von der günstigen Empfehlung
des Bischofs ab, - weil dieses Angelegenheit als eine geistlicke,
kirchliche, nm auf den vorgezeichneten Weg der Hierarchie gedeihen
kann.

Empfangen Eure Hochwürden die Veriicherung der aufrichtigen
Hochachtung und Anhiinglichkeit
Vatican 25. Januar' 66. Ihren ergebenen COU8Íft6

F. Liszt
P. S. Der Titel der französischen Paroissiens (mit Notel und la

teinischen Text) welche ich Ihnen empfehlen lautet: Le Paroissiefl
romain avec les Plain-Chants par Felix Clément. Paris Librairie & L.
Hachette rue Pierre Sarrazin No. 14. (publié en 1854.)

"Paroissien rom'ain complet noté d' apres le chant grégorien 
Plain-Chant - Paris Librairie d' Adrien Le Clérs rue Caseette. 29 'P"~

St. Sulpice, (publié en 1860.)
Beide Werke sind sehr praktisch und billig. In Paris kosten 6i1ie

zwei dicken Biinde nicht mehr als 7 Franken (3 frs 50 Cent jeder).

Vetzkó plébános két évvel e levél után a pécsi apátkanonokhoz fe
lyamodik s ez igazolja fenti - eddig ismeretlen - Liszt levelünk kí
telét, ugyanakkor rámutat szerkönyvének történetére is, ami szintén ér
deklődésre tarthat számot a magyar egyházzenészek körében:

"Apátkanonok ÚT! 1868. dec. 30.
Több évi tapasztalásom után látván azon hiányokat, melyek falu

helryeken a szeni szertartások végzésében a kántorok részéről előjön

nek . . .. azon elhatározásra jutottam, hogy mivel olyan szer könyv, mely
minden egyházi szertartást a mi a plébániákon előfordul, nincsen, szer
kesszek egyet latin és magyar nyelvén . . .; hogy pedig azon veszélynek
ne legyen kitéve az egyházi ének, hogy azt mindenki saját tetszésér,e
nem egyházi irányú dallamokra énekelhesse, minden antiphona, zsoltár
és ének dallamosítása végett szövetkeztem Kapossy György Nakki kán
tortanítóval, kihen annyi képességet födöztem fel, hogy a versek zené
sítését érvényesíthesse el is van látva minden eredeti szerzemény saját
egyházi zamatú dallammal .. . sőt a már meglevő dallamok is a becs'/Í,
szott hibáktól megtisztítva egyszerűség s egyháziasságukban ragyog
nak, mint ezt az ,aláírási felhívásban jelzett két férfiú Liszt Ferencz
a zenekirály és Mosonyi Mihály a magyar zenészek oszlopának bírá
latai bizonyítják.

A szertartások kidolgozásában a rubricákat pontosan megtartot
tam, ... s mindezt tíz évi szorgalmas fáradozás és lcomoly megfontolgs
után érvényesítettem ...

A mű egész biztossággal állithatom ... jövő Júniusig le lesz tisztáz
va ... addig pedig elég idő marad véleményt cserélni és szerkesztő tár
sommal értekezni."

Ez után következik az Aláírási felhívás, mely legnagyobb részt egye
zik a későbbi ezerkönyv előszavával. A bennünket érdeklő s az Előszóból

hiányzó rész a következő: (3. lap)
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"Egyetemes Magyar Szerkönyvünk 'Úgy eredeti mint átvett dal
lamait átdolgoztuk négyes férfihangokra . .. hogy különösen a ké
pezdéknek aLkalmat nyújtsunk a négyhangú énekek begyakorlásá
ra. Mi végből eredeti szerzeményeinket hazánk nagy fiának Liszt Fe
renc Abbé-nak, a Magyar zene élő oszlopának, Mosonyi Mihál'IJ'IULk és
egyházi zenénk érdemekben megőszült Nesztorának, Schmidt Péternek
birátata alá bocsátottuk ...

Hogy pedig ezen igazságról mindenki meggyőződhessék, az egy
házi hatóság s fentnevez,ett nagy férfiak bírálatát szóról szóra lde
igtatjuk . . .

(4. lap) "Die Melodien sind anmüthig fliesend eindringlich und
von ungarischen Schrot und Korn. Rom Vatican 25. Januar 1866. F.
Liszt m. p."

Az Aláírási felhívás aláírói: Vetzkó Antal és Kaposy György. E be
advány után fél évre Vetzkó plébános elhunyt. A Szerkönyv történetének
teljességéért meg kell említenünk, hogy egy év rnúlva, 1870~ben Egerben
megjelenik az "Egyetemes'Szerlkönyv, Vetzkó Antal és Szemenyei Mihály
közreműködésévelszerkeszté Kaposy György." 3Elgondolkoztató, hogy az
Aláírási felhívást - melyet ezer példányban 22, - Ft költséggel enge
délyezett az apátkanonok - Vetzkó és Kaposy írta alá, de a majdnem

.azonos szövegű Előszó alatt már csak Kaposy nevét találjuk ; az Utószó
pedig már arról tudósít, hogy Vetzkó halála előtt átadta a Szerkönyv
szerkesztését, s azt akkor átdolgozás alá vették (tehát annyi idő alatt,
míg Vetzkó azt le akarta másolni!), s végül !közli, hogya pécs-egyház
megyei hatóság Vetzkó további jegyzeteit a Szerkőnyv többi köteteinél
másokéval (azaz: Szernenyeiéval) pótolja.

, Lósd : Csekety 1.: Liszt Ferenc szórmczésc c. munka nemretséqtóblcjén Vetzkó Antal
szül. 1825. V. 26. Bécs, megh. 1869. VII. 20. Bedeg, Tolna m. A levél magyar fordítása a ka
vetkező: Főtisztelendő Uram! Jóindulatú írását őszintén köszönve ma átküldöm Augusz bérónak
(] templomi énekek kéziratát, melyet On nékem megküldeni szfveskedett. A dallamok kellemesek.
gördLilékenyek, szívrehatók és magyaros jellegűek. A harmonizálósban ajánlatosnak tortok néhány
ugrást és néhány helvte lenséget elkerülni. Ezért engedtem meg magamnak több törlést piras
ceruzával, mely által az énekek lényegesen érdekes jellege semmiképpen sem szabad hogy gyen
güljon. Fótisztelendöséged határozzon és rendelkezzen erről.

Liturgikus múve mihelyst megjelenik, illő azt latin kísérő levéllel Öszentségének - QZ On
pűspokének kozbenjórásával - a pápának lábához tenni. A szent Széktől előzetes "opproba...
tion-"t az On műve számára kérni nem illő; és az Ontól kivónt figyelembevétel teljesen o püs..
pök kedvező ojcnlósótél függ. Mert ez az ügy, mint lelki, egyházi, csak a hierarchiának fent
vázolt útján fejlődhet

Fogadja Főtisztelendőséged alázatos unokatestvérétól őszinte nagyrabecsülésének és ragasz",
kodásanok biztosítékát

Vatican, 1866. jonuár 25. F. Liszt

U. r• A francia Imakönyvek cime (dallammal és latin szöveggel). melyeket Onnek ajánlok.
o következők:

Le Paroissien romain avec les Plain-Chants por Félix Clément.
Pari, Librairie & L. Hachette rue Pierre Sarrazin Na. 14. (publié en 1854.)
Paroissien romain compiet noté d'opres le cha nt grégorien - Plcin Chant - Paris. Ub..

rolrte d'Adrien Le Clere rue Casselte, 29 pre, St. Sulpice (publ ié en 1860.)
Mindkét mű nagyon gyakorlati és olcsó. Pórizsban a két voskos kötet nem kerül többe

mint 7 frank (egyenként 3 frank 50 cent).

2 Pécs-egyházmegyei Levéltár 315/'869. sz.

J A Szerkönyv Liszt tulajdonában is meg valt. Lósd: Prahács Margit: A Zenemúvészeti Fó
.Iskolc Liszt-hagyatéka. Zenetud. Tanuim. VII. 1959. 512. Iap.
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