
38 SZIMFÓNIA LÁNCFŰRÉSZRE

Kovács Ágnes

Beethoven-inspirációk
Két kiállítás 
Bécsben

Az elmúlt évtől kezdve New Yorktól Berlinen át 
Londonig a világ szinte minden fontos zenei 
központjában megemlékeznek Ludwig van 

Beethoven születésének 250. évfordulójáról. Különösen 
szülővárosa, Bonn és természetesen Bécs, ahol élete 
végéig élt és alkotott, érezte úgy, hogy a járvány ellenére 
is méltón kell szólnia a zenetörténet egyik legnagyobb 
alakjáról. Beethoven amellett, hogy Haydnnal és Mozarttal 
a bécsi klasszikus zene legfontosabb képviselője volt, és 
számos újításával a romantika előfutára, 9. szimfóniájának 
Örömódája az Európai Unió himnusza lett 1985-ben.

Itthon az Egmont nyitány is népszerű, és az 1956-
os magyar forradalom zenei szimbólumává vált, mivel 
a forradalom napjaiban dolgozó zenei szerkesztő 
valószínűleg tudta, hogy a Rajna mentén született fiatal 
zenész fogékony volt a francia forradalom eszméi iránt – 
mint annyi kortársa azokban az években. Mikor Napóleon 
császárrá koronáztatta magát 1804-ben, Beethoven 
haragjában még a nevét is kihúzta arról a kottáról  
(3. szimfónia, Eroica), amelyet pedig korábban neki 
ajánlott.

Beethovenről sok portré és rajz készült, annál 
gyakrabban ábrázolták, minél híresebbé vált, szinte 
úgy vadásztak rá, mint manapság a lesifotósok az 
aktuális sztárokra, hogy az egyik bécsi vendéglőben 
ülve vagy erdei sétái közben egy skiccet vagy rajzot 
készíthessenek róla. A számos őt megörökítő arckép 
közül a legnépszerűbb Joseph Karl Stieler portréja lett 
(1820), amely az akkor már süket és idősödő komponistát 
ábrázolja halála előtt hét évvel. A képen elegáns, magas 
fehér gallérban, vörös selyemsállal a nyakában, hímzett 
fekete kabátban láthatjuk, arcát a jellegzetes, kissé 
borzas oroszlánysörény keretezi, sötét szemei a távolba 
tekintenek. Kezében a Missa Solemnis kottája, amelyen 
mintha éppen javítana egy ceruzával. A háttér egy 
szép zöldellő erdőrészlet, talán utalás a 6. (Pastorale) 
szimfóniára, hiszen köztudott volt, hogy szeretett a 
természetben időzni, és a legjobb „ötletei” sétái közben 
születtek. Beethoven, bár nem volt olyan termékeny, mint 
Mozart („csak” 240 művet alkotott), nagy kihívást jelentett 
az utána következő zeneszerzők számára. Operát csak 
egyet írt, a Fideliót, amely először megbukott, de később 
a közönség kedvencévé vált. Egyik legnagyobb csodálója 
Richard Wagner volt, mert zenéjében ráismert a számára is 
nagyon fontos dramaturgia, a vezérmotívum fontosságára, 
melyekre szimfóniáit felépítette. Wagner esszét is írt 
róla, és Bayreuthban, amikor lefektették a II. Lajos bajor 
király által támogatott operaház alapkövét (1872), a 9. 
szimfóniát személyesen vezényelte. Beethoven volt talán 
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az első független zeneszerző, a kiadók versengtek érte, és 
előfordult, hogy egyszerre három főúr (Rudolf főherceg, 
Kinsky és Lobkowitz hercegek) is bőséges apanázsban 
részesítette. De nemcsak a nemesség, hanem a bécsi 
közönség körében is népszerű volt. Für Elise című 
zongorára írott darabját Bécs összes hölgye szívesen 
zongorázta a nemesi és polgári szalonokban. 

A bonni Beethoven-kiállítást csak interneten 
követhetjük (Beethoven Haus), megtekinthető viszont a 
bécsi Leopold Múzeum kiállítása, amely a zeneszerzőről 
különleges módon emlékezik meg, mégpedig a Secession 
művészeinek az 1902-ben megrendezett, nagyszabású 
Beethoven-kiállításának rekonstrukciójával. Beethoven 
zenéje 1827-ben bekövetkezett halála után is töretlenül 
népszerű volt, de a századfordulós Bécsben a zeneszerző 
iránti tisztelet szinte már szakrális jelleget öltött. Nem 
utolsósorban Max Klinger hatására, akit ebben a 
korszakában a zene és a képzőművészet kapcsolata 
foglalkoztatta olyannyira, hogy festményeinek zenei 
megjelölést, címet adott. A lipcsei művész amellett, hogy 
fantasztikusan rajzolt és festett, kitűnően zongorázott, 
és zeneszerzőkről (Beethovenről, Lisztről, Brahmsról) 
készült büsztjeivel szobrászként is elismerést aratott.  
A bécsi Secession XIV. kiállítását tehát teljes egészében 
Beethovennek szentelték, huszonegy művész vett rajta 
részt, közöttük Gustav Klimt, Alfred Roller és Friedrich 
König is. A kiállítás középpontjában Max Klinger 
hatalmas, építményszerű szobra állt, amelyet Beethoven 
isteni zsenijének allegóriájaként is értelmezhetünk. És 
bár Caspar von Zumbusch és a müncheni szecesszió 
egyik alapítója, Franz von Stuck is kiállított egy szobrot, 
mégis Klinger vitte el a pálmát. A Secessionban Gustav 
Klimt harmincnégy méter hosszú és több mint két méter 
magas Beethoven-fríze mellett, annak párjaként, egy ma 
már eltűnt falkép is látható volt, melyet Joseph Maria 
Auchentaller alkotott, és amely az Öröm, Isten szikrája 
címet viselte. Joseph Maria Auchentaller (1865–1949), 
miután elvégezte a Képzőművészeti Akadémiát, és 
elvette egy bécsi ékszergyártó cég tulajdonosának 
leányát, 1890-ben Münchenbe költözött, és beiratkozott 
a müncheni szecesszionista Paul Höcker osztályába. 
Maradandó hatást az akkori művészfejedelem, Franz von 
Stuck teljesítménye és ízlése gyakorolt rá. Visszatérve 
Bécsbe (1897) azonnal kapcsolatba lépett a bécsi 
szecessziós művészekkel, és 1900-tól a Ver Sacrum 
szerkesztőbizottságának is tagja lett, s textil-, valamint 
ékszertervezőként is igen keresett művész volt.

A századfordulón a jómódú polgárok körében 
divatossá vált, hogy a magánpalotáikban külön 
zeneszobát, zeneszalont hozzanak létre. Auchentaller 
zeneszobája, amelyet apósa, Georg Adam Scheid 
ékszergyáros villájába tervezett, ha nem is volt olyan 
reprezentatív, mint a müncheni Stuck-villa a legapróbb 
részletekig végig gondolt zeneszalonja vagy a Klimt által 
tervezett pompázatos Dumba-palota szalonja, az általa 
festett, Beethoven nevét viselő helyiség mégis a legszebb 
szecessziós enteriőrök közé tartozik, és felvillantja 
Auchentaller festői képességeit is. Ezt a zeneszobát 
rekonstruálták és állították ki most a Leopold Múzeumban 
a Beethoven-kiállításhoz kapcsolódó egyik főműként. 
A festmények a zeneszerző 6. (Pastorale) szimfóniáját 
jelenítették meg. Beethoven erről a művéről azt mondta, 
hogy azt a vidám felszabadító érzést akarta érzékeltetni, 
ami akkor támad fel az emberben, amikor vidéken járva 
egy patak partján együtt van a helyiekkel, és a közeledő, 
majd távozó vihar után felhangzik a vidám és hálás 
pásztorok éneke.
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Beethoven születésének 250. évfordulójára a Secession 
épületétől nem messze található Haus der Musik 
is számos programmal készült. Ennek keretében a 
hívták meg Barabás Mártont is, aki festményei mellett 
szobrokat, installációkat, kotta- és könyvtárgyakat 
készített a kiállításra. Barabás Márton, aki gyakran 
hallgatja Beethoven műveit, első alkalommal 2003-ban 
állított ki a Haus der Musik aulájában Talált és kitalált 
zongorák (Gefundene und erfundene Klaviere) címen.  
A mostani kiállításán kottakönyvekből és a zongorabelsők 
mechanikáiból épített plasztikáiból válogatott, melyek a 
földszinti termekben láthatók. 

A vitrinekben bemutatott könyvtárgyakról A/2-es 
méretű molinók készültek. Ezek, valamint dobozmunkák 
és hét felfüggesztett zongorafedél látható a Haus der Musik 
belső átriumterében, az öt emelet magas, fedett térben. Öt 

zongorafedélre a művész az L. van Beethoven 250. szöveget 
festette, amelyet két oldalról szintén zongorafedélre 
festett, szuverén kompozíciók fognak közre. Látható 
néhány tönkrement zongorából kimentett cégfelirat 
is, amelyekből Barabás fali installációt, képegyüttest 
alakított ki. A művész objektjei és festményei Beethoven 
zongoraszonátáit és zongorára írt koncertdarabjait idézik 
fel. Közülük a Beethoven portréi alapján készült, átlátszó 
anyagú maszksorozat a legmeglepőbb. Barabás számára 
fontos előkép Kandinszkij alkotói módszere, aki elsőként 
és következetesen aknázta ki a zene által kiváltott hatást 
művei „komponálásakor”. 

A Haus der Musik kiállításának is hasonló sors jutott, 
mint a Bonnban megrendezettnek: a járvány miatt az 
épületnek csak a földszinti tere látogatható, de szerencsére 
Barabás műveinek többségét éppen itt helyezték el. 

A Haus der Musik aulája  
BARABÁS Márton plasztikáival 
A művész jóvoltából

A Haus der Musik belső átriumtere 
BARABÁS Márton dobozmunkáival és 
egyik zongorafedélből készült művével
A művész jóvoltából


