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Liszt Ferenc levele a művészet hivatásáról

Liszt Ferencet kora ifjúságától fogva erősen foglalkoztatta az a kérdés, hogy mi a
szerepe a művészetnek, kiváltképpen pedig a zenének a társadalom és az igazság, hí
vő ember nyelvén kifejezve (és Liszt, így vagy úgy, egész életében hívő ember volt) az
emberiség és Isten kapcsolatában. Felmerül ez a kérdés már legelső irodalmi mun
kájában is, egy 1834-ben papírra vetett hosszabb tanulmánytöredékben, melynek CÍ

me: "A jövő egyházi zenéjéröl", Ennek legfontosabb gondolatait Liszt megismétli
1835-ben, amikor a Gazette Musicale de Paris hasábjain hat folytatásban közli nagy
szabású vitairatát "A művészek helyzetéről",' erősen ostorozva kora társadalmának s
magának az egyháznak is a művészi élet terén tapasztalt visszásságait, egyúttal rész
ben máig érvényes programot adva azok fölszámolására. E fontos írás a Világosság jú
niusi számának mellékleteként Zoltai Dénes közreadásában épp most válik magyar
nyelven teljes egészében hozzaférhetövé.' Liszt rögtön a tanulmány elején leszögezi,
hogy a művészek helyzetének problémái szorosan összefüggnek az egész társadalom
legfontosabb kérdéseivel, és helyes megoldásukhoz "mindenekelőttelengedhetetle
nül szükséges egy nagy vallási és filozófiai szintézis".' Kora jelentős filozófusainak,
elsősorban Lamennais-nek hatása alatt állva, a művészeket Isten kiválasztottjainak
tekinti, akiknek feladata, hogy "megtanítsák a közönségnek, a feledékeny és mate
rialista társadalomnak, ... honnan jövünk, hová tartunk, mi a küldetésünk, valójá
ban mik is vagyunk!" A művészeknek kezdeményező, apostoli-papi szerepet tulajdo
nít: " ... úgy látszik, maga Isten választotta ki őket, hogy az emberiség legnagyobb ér
zéseiről tegyenek tanúságot és azok nemes letéteményesei legyenek .. ."4 Magának a
zenének legfőbb feladata, hogya nép és Isten között kapcsolatot teremtsen, "tegye
jobbá, erkölcsösebbé, vigasztalja meg az embert, áldja és dicsőítse Istent."! A huszon
három éves, erősen kritikus szellemű, de lelkes, a változtatás lehetőségébenbízó ifjú
Liszt szeme előtt így rajzolódik ki a jövő ideális zenéjének képe: .Jényegét tekintve
vallásos, erős és hatékony; e zene, melyet jobb kifejezés híján »humanitáriusnak« ne
vezünk el, kolosszális arányokban egyesíti majd a SZÍNHÁZAT és a TEMPLOMOT.
Egyszerre lesz drámai és szent, pompás és egyszerű, patetikus és ünnepélyes, heves
és fékevesztett, viharos és nyugodt, derűs és gyöngéd."! Ez a zene nem egy szük ré
tegé lesz, hanem .rninden társadalmi osztály egyesül egy közös, vallásos, nagyszerű és
fenséges érzületben", "a költő és a muzsikus nem mondja többé: »a közönség«, ha
nem: »a NÉP« és »ISTEN«",7

Nem célunk most teljes egészében ismertetni és értékelni Liszt említett tanulmá
nyát vagy annak csupán az egyházi zenével kapcsolatos fejezetét. Mégis szükségesnek
véltük e fontos gondolatokat felidézni, mielőtt bemutatnánk közleményünk tulajdon
képpeni tárgyát, egy csaknem három évtizeddel későbbi, 1862 májusában írt Liszt
levelet. Ez ugyancsak azt a kérdést boncolja (természetesen egy magánlevél jóval
szerényebb keretei között), hogy miként közvetítsen a művészet Isten és az emberi
ség között, s hol van a művész helye ebben a folyamatban.

A levél círnzettje Luigi Taparelli d'Azeglio jezsuita atya, az egyházi zene egyik első

itáliai reformátora, esztéta, művészeti és főként zeneelmélet-író, a Civiltá Cattolica
címü folyóirat szerkesztője. Taparelli recenziót kívánt közölni egy honfitársának, A.
Brentazzolinak levelek formájában írt művészetelméleti könyvéről, s a könyvhöz kap
csolódva kifejtette saját, a skolasztikus elvek alapján álló esztétikáját. "A szép értel-
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mezése Szt.Tamás elvei szerint" címü recenzió-tanulmányának vázlatát Lisztnek is
megküldte. Lisztnek igen jólesett, hogy TaparelIi a publikálás előtt álló közlemény
ben külön is megemlítette azt a levelet, melyet Brentazzoli még az 1830-as évek vé
gén írt az Itáliában koncertező ifjú Liszt védelmében, a kor egyik legnagyobb müvé
szének nevezve őt. - Azóta mozgalmas évtizedek teltek el Liszt életében: hallatlan ma
gasságokba ívelt, majd 1847 végén lezárult koncertező virtuóz pályája, amire a zene
szerző és karmester termékeny, mozgalmas weimari évei következtek, hogy azután
1861 végén Rómában letelepedve, sok harcon és csalédáson túl, elsősorban az egy
házi zene megújításával foglalkozzék. Több nagyszeru egyházi kompozíció áll arany
fedezetként a háta mögött: mindenekelőttaz 18SS-ben írt és egy évvel később bemu
tatott "Esztergomi mise", melyet saját bevallása szerint "inkább imádkozott, mint
komponált".' Liszt már nem olyan heves, mint az ifjúkori tanulmány megírásának
idején; másként látja a szakrális és a profán zene egymáshoz való viszonyát, s az egy
házról inkább a tisztelet és engedelmesség, mint a kritika hangján ír. Töretlen azon
ban az a hite, hogy a zene utat mutathat az isteni Igazság felé, mégpedig a maga sa
játos, indirekt módján.

Gondolatait Liszt érdekesen foglalja össze TaparelIinek írt köszönölevelében. me
lyet Pietro Pirri jezsuita atya közölt nyomtatásban, a Civiltá Cattolica 1928. május 19-i
számában, az "Il P. Luigi TaparelIi d' Azeglio artista" címü, név nélkül megjelent ta
nulmanyban." Ez az írás a Liszt-irodalomban gyakorlatilag ismeretlen és hozzáférhe
tetlen; nem is került be Charles Suttoninak Liszt nyomtatásban megjelent levelezését
földolgozó nagyszabású bibliográfiájába.t? Épp ezért most teljes egészében közöl
jük (kissé körülményes fogalmazása ellenére) az eredetileg francia nyelven írt le
veIet.

Főtisztelendő Atya!
Róma, [18]62. május 22.

Csak végtelenűl hálás lehetek azért, hogy nevemet is megemlítette azon a néhány
lapon, melyek kiemelik dr. Brentazzoli a .formáról és a müvészet jövőjéről" írt leve
leinek érdemét, s nagy megelégedésemre szolgál, hogy úgy látom, e tárgyban véle
ményem teljesen egyezik azzal, amit Ön kifejt. Akárcsak Ön, Főtisztelendő Atya, én is
úgy hiszem, hogy nem szabad a szent és a profán között bántó fogalomzavart terem
teni, mert ezáltal egyik is, másik is zsákutcába jut, hiszen minden dolog csak úgy tud
tökéletesen megfelelni a céljának, ha a maga sajátos közegét foglalja el. Az Ön mély
és tisztán látó tudománya ritka pontossággal vonja meg a Jó és a Szép részének hatá
rait; az előbbinek oktatómunkáját a papságra bízza, ugyanakkor nem vitatja el az
utóbbitól az apostoli hivatás néhány gyümölcsét. Ha a müvészet áthágná saját korlá
tait, s meg akarná magát tenni az igazság tanítása és az isteni kegyelmek közlése
egyenes közvetítöjének, ez persze nincs megtiltva számára, de a maga módján feltét
lenül részt kell vennie azon szent érzelmek terjesztésében, melyek Isten felé, az Egy
ház felé vezetnek el és vissza bennünket - s következésképpen Ön felé, aki az Úr pap
ja! Ha [azonban a művészet] müködése inkább közvetett, talán nem kevésbé haté
kony; ebben reménykedtem mindig, valahányszor megkíséreltem. hogy az Úr dicső

ségét zengjem, hangomat egyesítsem a nagy Kóruséval, me ly Őt áldja e földön, és
énekemmel hozzájáruljak a legfőbb áldozat szertartásához, amelyet a papság a szent
misében ünnepel. Ilyesfajta szándék talán nem is idegen több különféle mualkotás
tól, midön az őket létre hívó gondolat nem választja el törekvéseit azoktól a viszony
lagos igazságoktól. melyek az emberi szellem börtönében megtört sugarai az abszolút
Igazság egyetlen tüzének.
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És ki érti mindezt Önnél jobban, Főtisztelendő Atyám, aki figyelemre méltó ta
nulmányában, "A Szép értelmezése Szt. Tamás elvei szerint", melyet oly nagy érdek
lődéssei olvasok, annyi tökéletes dolog között így ír: " ... az erkölcsi Szép elbűvölhet,

mint tökéletes rend, amennyiben ismérvei tökéletesen megfelelnek az erkölcsi rend
eszméinek". És később: "Ebből megjelenik az egyház, telve kormányzó és az ember
lélek mélységeit ismerő bölcsességgel, mely oly nagy áron is fenntartja - a képrom
bolók szentségtörése és a protestáns túlbuzgóság aggályai ellenére is - a szentképek
használatát és a keresztény hősök kanonizálását, kik ennek az erkölcsi Szépnek ele
ven képmásai, mely a szem útján megnyitja a szíveknek az utat a Jóhoz, kettejük kö
zül az elsöszülötthöz."

Mindig is úgy gondoltam, e szép szavakkal összhangban, hogy Isten egyetlen ado
mánnyal látta el az embert: az alkotás adományával, amelyet az ember (s ezt az ön
doktrínája oly jól határozza meg!) a művészetben birtokol, abból a célból, hogy a
Szép érzelmével hasson a szívekre, miként a Jó a meggyőzés erejével hat az értelem
re - hiszen a Szép az igazság ragyogása, miként a Jó annak gyakorlata.

Már csak az van hátra, FőtisztelendőAtyám, hogy ismételten kifejezzem igen hálás
köszönetemet azért a sok örömért, amit szép írásának olvasásakor átéltern. különö
sen azért, mert éreztem, hogy nézeteim a müvészetnek az emberiség körében való
kűldetésérölolyannyira egyeznek az Ön gondolataival.

Számítok rá, hogy rövidesen élőszóval is szerenesés lehetek kifejezni köszönete
met; addig is maradok

tiszteletteljes és odaadó szolgája
Liszt F.
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