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APrímási Levéltárból

LISZT FERENC LEVELE
Liszt Ferenc 170évvel ezelőtt, 18i l. október 22-én született, és 95 évvelezelőtt hunyt el, 1886.jú
Iius.Jl-én. Életművének kutatása állandóan újabb és újabb adatokat tár fel ma is. Az alábbiak
ban egy eddig kiadatlan Liszt-levelet közlök az esztergomi Prímási' Levéltár anyagából (Simor,
CaL 44. Nr. 5821/1879).

Bogisich Mihá/y (1839-1919) az egyházi ének jeles művelője volt a múlt században. Mint bu
dapesti káplán és a nemzeti zenede titkára, külföldi tartózkodása idején kapcsolatban állt Liszt
Ferenccel. Ezt bizonyítja ez az Acta Musicalia csomóban talált levél is Simor János (1867-1892)
prímás iratanyagában. Ebben ugyanis Liszt Simor primásnak támogatásra ajánlja Bogisich
A keresztény egyház ősi zenéje című munkáját, mely Egerben jelent meg 1879-ben. A terjedelmes
mű három részből áll: r. Műtörténelem, II. Gyakorlati útmutatás, III. Zenemellekletek.

Az egyházi ősi liturgikus zene felújítása IX. Pius pápától (1846-1878) indult ki, aki új egyházi
énekeskönyvek kiadását sürgette. Az énekeskönyvek elkészitését a S. S. Rituum Congregatio
egyik bizottságára, a kiadási jogot Friedrich Pustet regensburgi pápai könyvárusra bízta. Utóda,
XIII. Leó (1878-1903) 1878. november IS-én apostoli levéllel fordult a kiadóhoz, amelyben
ajánlja a gregorián enekeket a szent liturgiában. Ez a pápai megnyilatkozás siettette Bogisich
Mihályt, hogy hosszú gyűjtőmunka eredményeként megszületett művét kiadja. A szerző Simor
prímás ajánlását kivánta elnyerni a magyar ifjúság és a magyar papság érdeklődésének felkelté
sére. E cél érdekében fordult Liszt Ferenchez, eszközölje ki ezt számára Simor prímástól. Liszt
teljesítette kérését.

Liszt levelét Bogisich 1879. szeptember 20-án továbbította Simor prímásnak, amikor egyidejü
leg A gyermek szent fohászai című új könyvének példányát átnyújtotta. Kísérő soraiban így ir:
"Megküldöm nagy hazánkfiának, Liszt Ferencnek j4 keresztény egyház ősi zenéje cimű, október
közepe táján szép kiadásban megjelenendő munkámról szóló s Eminentiád magas személyéhez
intézett ajánló levelét".

1879. október 10-én Bogisich megjelent könyvének előszavában mély hálával emlékezik meg
Lisztről, "a nemeslelkű barát, az utolérhetetlen művészről", aki a .rnunka nehéz óráiban bölcs
tanácsával támogatva kitartásra buzdított". Így tehát szorosabb, valóban baráti kapcsolatra kell
gondolnunk, ha Liszt "nehéz órákban" állt egy megszülető, jeles zenetörténeti mű mellé. Egyben
Liszt érdeklődésének is bizonysága, mellyel az egyházi zenét nemcsak műveivel, de a történeti
kutatások támogatásával is pártolta. Mindamellett ajánlása higgadt hangvételű.

Lássuk mármost a levelet, előbb eredeti német szövegében, majd magyarra fordítva:

Eminenz '
Durch/auchtigster Fürst Primas!
Gediegene Arbeiten über die Entstehung und Entwickelung der Christlich Katolischen Kirchen

Musik Sind überal/ se/ten. meines Wissens in ungarischer Spraehe kaum vorhanden. Herr Michael
Bogisich Kap/an zu Maria Himmelfahrt, in Budapest hat ein ungarisches Werk verfasst, we/ehes die
.Urmusik der Christlichen Kirche. von den Aposte/n bis zur Gründung der niederlandischen Musik
schu/e " ausfűrhrlich darstel/t. Die Dedication dieses verdinstlichen Werkes geruhten bereits. Eure
Eminenz, gnddigst anzunehmen und es er/aubt sich nur dessen weitere Förderung Euer Eminen: zu
empfehlen, in untertiinigsten Unterwűrfigkeit und dankbarer Ergebenheit

treu gehorsamst
F. Liszt

6-ten September, 79- rom
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A levélre kívül rávezette a kancellária: "Opus Mich, Bogisich musicale 'Ker. Egyház ősi zené
je' commendat Liszt. Praes. 79. IX. 28. Servetur in actis."

Eminenciás Uram'
Legkegyelmesebb Hercegprímás!
A jeles művek a keresztény katolikus egyházi zene keletkezéséről és fejlődéséről általában igen

ritkák, tudomásom szcrint magyar nyelven alig találhatók. Bogisich M ihálvúr, a Szűz Mária
mcnnybevétclérűlnevezett plébánia (belvárosi Nugyholdogasszony ) káplánja Budapesten , magyar
művet állitott össze. amelv a ..Keresztény egyház ősi zenéjét az apostolok korától a németulfőldi ze
neiskola magalapitásáig" részletesen adja elő. Ennek az igen érdemes műnek ajánlásár Eminenciád
kegyesen elvállalni méltoztatott és szabadjon csupán ennek további támogatását Eminenciádnak
ajánlani a legmélyebb alázattal és hálás hodolattal

a hűségesen engedelmes
Liszt F.

Róma, 1879. szeptember 6-án.

Kívül: "Bogisich Mihály zeneművét : a 'Ker. egyház ősi zenéje' ajánlja Liszt. Bemutatva 79.
IX. ~8. Irattárban őrizzék."
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RUFFY PETER: Koronánk könyve, A szerző a korona
hazahozatala után az elsők közt látott hozzá, hogy nemze
ti ereklyénk évezrede, hanyanatásának históriáját meg

írja; a kiadói és a nyomdai átfutás tréfúja. hogy a kötet
csupán tavaly láthatott napvilágot. S bár több szakmun
ka, elemző történettudományi mű megelőzte, mégsem
hiábavaló Ruffy Péter könyvének kiadása, hiszen ö ahhoz
a korosztályhoz "fiatalokhoz szól. amely törlénelem-
oktatásunk ál szemérme folytán vajmi keveset haJIhátott
a magyar korona hazai és külhoni sorsáról. A könyv

Rutfy roppant eleven stílusában -, tájékoztatja az olva

sót a korona eredetéről, a görög és a latin rész egyesitése
ről, az ereklye diszeiről. a biblikus képek jelentcseről.

A legkalandosabb dctcktivregénynél is izgalmasabb az a
fejezet. amelyben a korona elrablása iról tudósít. valamint
az. amelyben leirja. miként került a kírályí fejdisz a Habs
burgokhoz. A korona története kapcsán olyan történelmi
eseményekrőlértesúlünk. amelyek kimaradtak a tanköny
vekből, de még a tudományos igényű tanulmányokból is.
Ruffy szakértője a témának és mcsterc az elbeszélésnek.
méltó kézből kerül al ifjúság könvvespolcara a Aoronónk
könvv\'. A kötet dicséretére válik a sok-sok illusztráció;
mctszetek. festmény-reprodukciók, fényképek tárják
elénk a korona történetének egy-egy mozzanatát s a diszes
uralkodói jelvényeket: a palástot. a kardot. az országal

mát és a jogart. (l\lóra Könyvkiadó, 19~1)
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GALAMBOSI LÁSZLÓ: Naptollú vándor. Költő váloga
tott verseinek gyűjteményemindig jó alkalom arra. hogy
munkásságái a teljesség felől, az életmű értéke szempont
jából vizsgáljuk, Galambosi Lászlónak eddig kilenc őn

álló kötete jelent meg. egy alkalommal pedig közösen
adott ki könyvet Bertok Lászlóval és Makay ldával.
A Naplol/ú l'iÍndol'-nak tehát már valamennyi darabját 01
vashartuk. a könyv mégis a felfedezés erejével hat: nyo
mon követhetjük a költő fejlődeset a húsz-huszonöt éve
irou daloktól a mai versekig. Zömében ezek is megőrizték

a dulformát a nepéletbőí és balladákhól meritett képi vilá
got. de mondanivalojuk már túlmutat a fogalmazás egy
szerüsegén. Sőt a (eremfmények találkozása cimű ciklus

az utób hí négy-őt esztendő termésének legjobb darab
jai szétfcszítik a hagyomanyos formát, s Juhász Ferenc HJ
rajára emlékeztető hömpölygésscl. Nagy Lászlót idéző fe

gyelmezett mondatfolyamban tudósítanak arról. hogya
fájdalom mind nehezebben elviselhető ! A fújdalom kapu
iában ), rcndct'csak,a vaspalástú. kaszaboló tollú angyal"
legyőzcsével teremthetünk (A tiirvcnvhozokho: ), a pusz

tulást jel kél'Clii Ziild Fejedelmet csak k özös akarattal ver
het jük vissza (A támadás tiirctcse), A köny", és az eddigi
életmű legszebb versei ezek. hál' ha a költő a most meg

kezdett utat kivánja folytatni, fennáll a veszelv. hogy szu
verén k épvilúg« túlon'tül a7 imént említett mcsterek hatása
alá kerül. (Szépirodalmi Kiadó, 19~ II


