Kovács Imre

A csodagyerek Liszt
Mítosz-hagyományozódás és egyéni mitológia

1.
Amikor Liszt Ádám 1823-ban a 11 éves Ferencet nemzetközi
koncertturnéra vitte, tulajdonképpen a gyermek Mozart (és nővére Nannerl) hatvan évvel korábbi zajos sikere lebegett szeme
előtt.1 Az apa mint jó érzékű koncertszervező a koncertek útvonalának megtervezésében rendkívül tudatosnak bizonyult.
Számolva a továbbélő helyi emlékezettel, fiával részben hasonló útvonalat járt be, mint korábban Mozarték: Bécs, München,
Augsburg, Strasbourg, Stuttgart, majd Párizs és London. Nem
csalódott, turnéjukat jelentős siker övezte. A gyermek Lisztben a
kritikusok nemegyszer a második Mozartot látták, hasonló kliséket alkalmazva rá, mint elődjére. Egy 1824-ben írt párizsi kritika
például így fogalmazott: „Azonnal kitűnt, hogy őbenne megismétlődik a csoda, melyet a természet Mozartban teremtett.”2 Egy
másik pedig: „Nem tehetek róla: tegnap este óta hiszek a lélekvándorlásban. Meg vagyok győződve róla, hogy Mozart lelke és
szelleme az ifjú Liszt testébe költözött… A koncerten eddig is
tanúsított higgadtsággal játszotta Czerny variációit, aki állítólag
a tanára volt, ha egyáltalán igaz, hogy valaha is volt tanára.”3
A gyermeki tehetség józan ésszel felfoghatatlan, a természetből eredeztethető és tanulástól független adottság. Ezek a nem
túl eredeti gondolatok az évszázadok folyamán átöröklődött
gyermek-művész toposz variációi; egyszersmind jól illeszked1
2
3

Walker, Alan: Liszt Ferenc 1. A virtuóz évek (1811–1847), ford. Rácz Judit. Budapest, Zeneműkiadó, 1986, 12.
Az esemény 1824. január 15-én volt a Société Académique des Enfants
d’Apollon-ban. Decourcelle, Maurice: Histoire de la Société Académique des
Enfants d’Apollon, Paris, 1881, 137. Idézi Walker, i. m. 119.
La Drapeau Blanc, 1824. március 9. (A. Martainville) Idézi Walker, i. m. 121–
122.
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nek a romantikus zsenikultusz azon felfogásához, mely szerint a
zseni a természet autonóm és spontán gyermeke. Az persze nem
véletlen, hogy korszakunkban a csodagyerek ideája éppen a muzsikáló gyerekben testesült meg. Mindez a romantikus doktrínából következik, mely a zenét kifejező és nem ábrázoló sajátosságánál fogva a műfaji hierarchia csúcsára emelte. Schopenhauer
szerint a korán jelentkező zenei zsenialitás egy olyan, a tanult folyamatoktól független, természeti adottság, amely összefüggésben van a világ belső, szavakkal nem leírható lényegével. Úgy is
fogalmazhatunk, hogy a gyermeki romlatlan tisztaság régi eszméje a zsenikultusz idealizált gyermek-művészére szabva kapott
új köntöst.4 Ez az „örök gyermeki” attitűd – Hegel, Goethe és
Schopenhauer szerint is – Mozartban testesült meg, aki a 19. század elejétől fogva esztétikai szimbólummá és egyben követendő
modellé is vált.5 Új Mozartnak lenni a gyermek-zongoristák legnagyobb dicséretének számított; a kis Liszt mellett ezt a titulust
gyakran használták Mendelssohnra is.6
Szűkítsük nézőpontunkat ezek után Lisztre! A tanulmány
középpontjában a mítosz-hagyományozódás kérdése áll, ami
ugyan a 19. századi művészéletrajzok bevett vizsgálati módszere, de a Liszt-irodalomban mind ez idáig csak sporadikusan jelentkezett.7 A kutatás viszonylag járatlan ösvényre téved tehát,
amikor Liszt gyermekkorára fókuszálva azt szándékozik feltárni: hogyan kapcsolódtak a gyermek-művész toposzok a valós
életrajzhoz, s ebből az elegyből hogyan alakult ki Liszt egyéni
mitológiája. Ehhez először vissza kell nyúlni a művészkultusz
gyökereihez, amelyek – antik kezdetek nyomán – a művész független héroszként való láttatásának koráig, vagyis a reneszánszig
nyúlnak vissza. Minden későbbi gyermek-művész mítosz prototípusa Giotto – Ghiberti (majd utána Vasari) által lejegyzett – bárányrajzolás-legendája. Ghiberti így számolt be az eseményről:
4

5
6

7

Már Sevillai Isidor (556–636) is azon a véleményen volt, hogy a latin puer
(fiú) szó a purus-ból (tiszta) származik. De ugyanez a gyermeki ártatlanság
vagy koraérettség a szentek életének is visszatérő motívuma. Prototípusa a
Lukács-evangélium jól ismert története a gyermek Jézusról, aki már 12 éves
korában képes volt elkápráztatni a tanítómestereket. Az erre való emlékezés
– mint egyfajta Imitatio Christi – néha a művészéletrajzokba is beépült. Ld.
Hall, James: The Self-Portrait. A Cultural History, London, Thames & Hudson,
2014, 89–92.
Kivy, Peter: Child Mozart as an Aesthetic Symbol, Journal of the History of
Ideas 28/2 (1967), 249–258; Solomon, Maynard: Mozart, ford. Barabás András.
Budapest, Park, 2006, 17–34. (Az örök gyermek mítosza)
Todd, R. Larry: The „Second Mozart”: Mendelssohn and Precocity Revisited,
in Musical Prodigies. Interpretation from Psychology, Education, Musicology &
Ethnomusicology, Ed. McPherson, Gary E. Oxford University Press, 2016, 603–
620.
A jelen tanulmányhoz hasonló kutatási módszert használ: Ten-Doesschate
Chu, Petra: Family Matters: The Construction of Childhood in NineteenthCentury Artist’s Biographies, in Picturing Children. Construction of Childhood
Between Rousseau and Freud, Ed. Brown, Marylin R. Ashgate, 2002, 59–70.
Megköszönöm Kopócsy Annának, hogy felhívta figyelmemet erre a tanulmányra.
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A festőművészet Etruriában kezdett feltámadni, egy Firenze városá
nak közelében levő faluban, melynek neve Vespignano. Csodálatos tehetségű fiú született, aki természet után lerajzolt egy bárányt. Arra járván, a Bologna felé vezető úton, Cimabue festő meglátta a fiút, mivel ily
fiatal volt, s annyira jól csinálta; látván, hogy természettől rendelkezik
a művészettel, megkérdezte a fiút, mi a neve. Az válaszolt, mondván:
az én nevem Giotto, atyám neve meg Bondoni, és ebben a házban lakik,
mely itt van a közelben. Cimabue Giottóval együtt elment annak atyjához, igen szépen fogadták, és elkérte az atyától a gyermeket. És az atya
szegény volt. Átengedte a fiút Cimabuének, az magával vitte Giottót,
és ő Cimabue tanítványa lett. Ez a görög modort követte, és ebben a
modorban igen nagy híre volt Etruriában; Giotto pedig nagy lett a festőművészetben.8
Összefoglalva: a legenda szerint a művészet a természetben
gyökerezik, keletkezésénél pedig ott bábáskodik a képességeit
nem ismerő, a természet gyermekeként láttatott, szegénységből
származó, ösztönös gyermek-művész.9 Isteni tehetsége azonban
semmivé foszlana, ha egy idősebb mester nem ismerné fel azt.
Tanítványává fogadja a fiút, aki később felülmúlja mesterét, és
sikeres, nagy művész lesz. A legenda főbb vonásaiban számtalan művészéletrajzban élt tovább. Nemcsak Vasari adaptálta Beccafumi, Andrea Sansovino, Andrea del Castagno és mások életrajzaiban, de később Zurbarán, Goya, Messerschmidt és
Segantini biográfiái is merítettek belőle. Az a tény, hogy a gyermek Giotto és felfedezésének sztorija a 19. században népszerű
festői témává vált, jelzi, hogy a történet beépült a kor művészmítoszaiba is. Sőt, túllépve a műfaji határokat, a zenei csodagyerekekkel kapcsolatban is megjelent. Octave Feuillet Dalila
című, 1855-ben keletkezett színművének hőse például egy ilyen,
pásztori sorból felfedezett és híressé vált hegedűs csodagyerek,
Roswein.10
Fordítsuk azonban figyelmünket immár valóban Lisztre!
Élettörténetéből következik, hogy a szintén szegény sorból származó gyermek tehetségét számadó juhász apja, az amatőr muzsikus Liszt Ádám fedezte fel, aki első tanítómestere is volt. A
gyermek hamar túlszárnyalta apját, aki fiának már nyolcévesen
tanárt keresett és találta meg végül 1822-ben Carl Czerny személyében. Nem nehéz tehát párhuzamot vonni Liszt ezen életrajzi
motívumai és az imént taglalt mítosz legfontosabb elemei között.
Ha a zeneszerző pályája felől tekintünk vissza, talán azt is meg8 Ghiberti, Lorenzo: Comentarii (1447–1448); az idézet forrása: A középkori művészet történetének olvasókönyve. XI–XV. század, összeállította Marosi Ernő, Budapest, Balassi, 1997, 167.
9 Ezek a motívumok már mind jelen vannak az id. Plinius által lejegyzett
Lüszipposz-legendában. Ld. Kris, Ernst – Kurz, Otto: Legend, Myth, and Magic
in the Image of the Artist. A Historical Experiment, New Haven and London,
Yale University Press, 13–38.
10 Uo. 38.
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kockáztathatjuk: Liszt művészetének kibontakozását mintha e
pasztorális indíttatású mítosz beteljesüléseként kellene elképzelnünk. Legalábbis ezt sugallják életrajzai.
Egy, a családi mitológiából származó történet ennek legendás
keretét is megadja. E szerint, amikor a gyermek Liszt szüleivel a
doborjáni szülőházat elhagyta, a helyi asszonyok megjövendölték: egy napon majd híres emberként, üveghintón fog visszatérni.11 A művészmítoszok sorába illeszkedő tipikus történet ez a
szegénységből kiemelkedő későbbi nagy művészről, aki ezúttal
a jóslat beteljesülését 1881-ben „meg is élte”. Nagy pompával, 16
hintó és díszhuszárok által kísérve, ünnepelt művészként látogatta meg hatvan éve elhagyott szülőházát.12 Mítosz keveredik itt
a valós élettörténettel, s ez a 19. századi életrajzok egyik jellemző sajátosságának mondható. A kettő elegyének szétválasztása
sokszor nem állítja könnyű helyzet elé a kutatókat, de a mitikus
eredetű motívumok felismerése és tipizálása segíthet a történeti
kontextus jobb megértésében.
2.
Joseph d’Ortigue, francia zenekritikus 1835-ben írta meg az ekkor 23 éves, virtuóz karrierje delelőjén álló Liszt első életrajzát.13
Jóllehet alapját kétségkívül valós életrajzi adatok alkották, amelyek elsősorban Liszt élettársától, Marie d’Agoult-tól származtak, az élettörténet mitikus elemekkel való kiszínezése már ekkor
megkezdődött. Ennek alátámasztására néhány, a gyerekkorhoz
kapcsolódó motívumot emelek ki. Első idézetünk „narrátora”
Liszt Ádám, aki fia nem mindennapi talentumának megtapasztalását a következő történetből bontotta ki.
Hatéves volt, amikor hallotta, hogy Ries cisz-moll zongoraversenyét
játszom a zongorán. Franz a zongora fölé hajolt, és teljes áhítattal figyelt. Este, amikor befejezte sétáját és bejött a kertből, a zongoraverseny
témáját énekelte. Újra elénekeltettük vele, és nem is tudta mit énekel. Ez
volt zsenijének első megnyilvánulása.14
Az nem vonható kétségbe, hogy a fenti mondatok alapját
valós történet képezi, ezt színezik tovább azonban a gyermek11 Ramann, Lina: Franz Liszt. Artist and Man. I. vol., trans. Cowderry, R. London, W. H. Allen & co, 1882, 51.
12 Walker, Alan: Liszt Ferenc 3. Az utolsó évek (1861–1886), ford. Fejérvári Boldizsár, Editio Musica, Budapest, 2003, 388.
13 D’Ortigue, Joseph: Frantz Liszt, Gazette de musicale de Paris, 1835. június 14.
In Franz Liszt and his World, Ed. Gibbs, Christopher H. and Gooley, Dana.
Princeton and Oxford, Princeton University University Press, 309–330. Walton, Benjamin: The First Biography: Joseph d’Ortigue on Franz Liszt at Age
Twenty-Three, uo. 303–308.
14 D’Ortigue, i. m., 312. Az életrajzíró Liszt Ádám naplóját is felhasználta (Walker 1986, i. m. 82–83.).
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művész mítosz átöröklődött elemei: a csodagyerek természetből
fakadó, tanulástól független toposza, valamint felfedezésének
története.15
A következő idézetben is Liszt Ádám „beszél”: „Fiam, kiválasztott vagy! Te leszel az a tökéletes művész, akinek képéről
egész fiatalságomban álmodtam. Ami bennem csírájában megvan, benned fog kiteljesedni” – mondta az életrajz szerint az apa
gyakran a fiának.16 A nem túl életszerű beszédszituációban kön�nyen felismerhetjük a gyermek-művész mítosz felfedező-figuráját, aki ezúttal igen hangsúlyos szerepet kap. A mintegy profán
Keresztelő Szent Jánossá előlépő apa nemcsak hogy felismeri
fiában az őt felülmúló isteni kiválasztottságú zsenit, hanem ezt
megfellebbezhetetlenül deklarálja is.17
Ez a gondolat azonban nem pusztán a mítoszok motívumvándorlásának oldaláról ragadható meg. Tudjuk, hogy d’Ortigue
és Liszt barátok és eszmetársak voltak: az életrajz megírásának
évében mindketten a liberális katolikus mozgalom vezéralakja, Lamennais abbé szellemi holdudvarához tartoztak.18 Ebben
a körben nyert létjogosultságot a művész kiválasztottságának
vagy prófétaként való felfogásának kultusza, amelyben Liszt
is hitt. Olyannyira, hogy a művészek szerepét taglaló, 1835-ből
származó cikksorozatában ezt az eszmét ars poeticája kiindulópontjának tekintette. Így fogalmazott:
A művészek nem mindennapi emberek, akiket Isten maga választott
ki, hogy kifejezzék az ember legnagyszerűbb érzelmeit… A művészek
papjai, apostolai a kimondhatatlan, misztikus és örök vallásnak, mely
gyökeret vert és szüntelenül növekszik szívünkben.19
Visszatérve d’Ortigue életrajzára, benne a művészi kiválasztottság régi eszméjének a kis Lisztre vetített, „modernizált” változata visszhangzik, s kap – az apa szájából elhangzó mondatok
révén – profetikus színezetet.
A kiválasztottság motívumát a művészéletrajzokban gyakran
a művész születését jelző csodás elemek kísérték. Vasari az isteni
Michelangelo születésére nem talált például racionális magyarázatot, magasabb erők közreműködését sejtette benne és különleges asztrológiai konstellációval magyarázta.20 D’Ortigue egy
15 A természet mint a 19. századi művészek tanítómestere a festőéletrajzokban is visszatérő elem, például Daumier, Courbet és Manet esetében is (TenDoesschate Chu, i. m. 65.).
16 D’Ortigue, i. m. 311.
17 A 19. századi festőéletrajzok felfedezés-motívumához ld. Ten-Doesschate
Chu, i. m. 63
18 Liszt és Lamennais kapcsolatához: Merrick, Paul: Revolution and Religion in
the Music of Liszt, Cambridge University Press, 1987, 9–25.
19 Gazette musicale, 1835. május 3. (Nr. 18). Liszt, Franz: Sämtliche Schriften. Frühe
Schriften. Bd 1. Hrsg. Kleinertz, Rainer; Gut, Serge. Wiesbaden, Leipzig, Paris,
Breitkopf & Härtel, 2000, 4.
20 Kris – Kurz, i. m. 51–52.
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ehhez hasonló megjegyzést tett, amikor a családi mitológiára hivatkozva előjelet látott a gyermek születése és az ugyanebben az
évben feltűnő üstökös között.21 Mint az életrajzírótól megtudjuk,
Liszt virtuóz példaképe, a szintén csodagyerek Paganini művészi útjának kijelölése sem volt mentes csodás beavatkozástól.
Anyjának angyal jelent meg álmában, s biztosította őt, hogy fia
első lesz a hegedűsök sorában. A két egymás mellé helyezett – s
így egymást erősítő – történet célja ugyanaz: végső és megfellebbezhetetlen „érvet” szolgáltatni a kiválasztott művész-zsenik
Pantheonjának tagságára.
D’Ortigue életrajza részben azzal a céllal íródott, hogy Lisztet
élettörténetén keresztül is ismertté tegye, karrierjét megalapozza.
A csodás-legendás elemek – jóllehet nem álltak össze koherens
rendszerré – a művészi legitimizáció célját szolgálták. Lényeges
eleme volt ennek a kiválasztottság gondolata: ez emelte ki a fiatal zongoristát a mindennapi emberek sorából, s tette alkalmassá
őt arra a művészpróféta-szerepre, amelyet Liszt ars poeticájának
„Művésze” is képviselt.
D’Ortigue életrajzában található azonban egy másik, szintén
a művészi legitimizáció kategóriájába tartozó történet, amely
ugyan nem része az „égi invesztitúra” körének, de – mivel a művészvallás korában vagyunk – nem is mentes annak elemeitől.
Tendenciózus volta ezúttal már nehezebben, a történeti forráskritika eszközével tárulkozik csak fel.
Liszt első életrajzában jelent meg először az a később nagy
karriert befutott, sokszor történelmi tényként kezelt állítás, mely
szerint Beethoven jelen volt a 11 éves Liszt bécsi koncertjén, 1823.
április 13-án.22 A koncertről írt kritikák azonban ezt nem említették, noha az óriási tekintélyű mester jelenléte nyilvánvalóan nem
maradt volna észrevétlen. Mint Schindlernek, Beethoven titkárának és életrajzírójának beszélgető füzeteiből kiderül, Liszt Ádám
mindent megtett annak érdekében, hogy az akkor már süket Beethoven ott legyen ezen a koncerten, s hogy fiának témát adjon
improvizációra. Valószínűleg sikerült is elérni, hogy Beethoven
lakásában fogadja őket, de mint Schindler Beethoven-életrajzából is világosan kiderül, a mester a koncerten nem volt jelen.23
Mivel magyarázható akkor ez a történelemhamisítás d’Ortige
részéről, aki Liszt élettörténete tekintetében jól informáltnak
mondható. Induljunk ki abból, hogy az életrajzíró úgy tekintett
Lisztre, mint kora egyik legnagyobb Beethoven-játékosára. Így
jellemezte: „Beethoven Liszt számára maga az Isten, aki előtt
meghajtja fejét. Egyfajta megváltóként tekint rá.”24 Minden jel
21 D’Ortigue, i. m. 311. Ramann már egész történetet konstruált abból, hogy az
üstökös fénye éppen Liszték doborjáni házát világította meg a gyermek születésekor (Ramann, i. m. 17.).
22 D’Ortigue, i. m. 313.
23 Walker, Alan: Beethoven’s Weihekuss Revisited, in Reflections on Liszt, Ithaca
and London, Cornell University Press, 2005, 3–5.
24 D’Ortigue, i. m. 325.
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arra mutat, hogy Liszt egyike volt azoknak a muzsikusoknak,
akik már ekkor Beethoven művészi örökébe kívántak lépni. Levelezésében nemsokára megjelent a jövő Beethovenjének szerepköre, amelyet metaforikus nyelven ugyan, de önmagának szánt,
összhangban azzal a zenei fejlődésteóriával, mely a jövő zenéjét
a beethoveni zenén alapuló spirituális újjászületésként képzelte
el.25
D’Ortigue azzal, hogy Beethovent beültette a kis Liszt koncertjére, a zenei örökség átadásának „történeti szituációját” teremtette meg. Az életrajz tulajdonképpen egy kettős legitimizációs
konstrukciót épített fel, amelyben az apa a „próféta”, Beethoven
pedig maga az „Isten”, aki jelenlétével megerősítette a csodagyereket isteni kiválasztott pozíciójában. Érdemes kitérni arra is,
hogyan alakult Liszt művészi legitimizációja a későbbi életrajzokban. Logikus, hogy a zenetörténetileg megfoghatatlan apafigura prófétaszerepe folyamatosan elhalt, az állítólagos beethoveni koncertlátogatás azonban felettébb inspirálóan hatott
az írókra. Schilling 1837-ben már azt írta: Beethoven fölment a
színpadra, megfogta a gyermek kezét és így kiáltott: „Művész!”26
Vagy, ahogy a későbbi íróktól halljuk, csókjával illette homlokát.
A Liszt-irodalomban Weihekuss-nak vagy felszentelő csóknak nevezett esemény először 1858-ban, egy Liszt-tanítvány által írt,
Beethovent dicsőítő költeményben jelent meg, amelytől műfaji
sajátságából fakadóan sem várhatunk éppen történeti hitelességet. A Peter Cornelius által írt vers megragadó képe szerint a süket Beethoven csak a szemeivel képes követni a kis Liszt játékát,
majd odalép hozzá és csókjával illeti. S mivel maga Liszt nemhogy cáfolta, de meg is erősítette ezt, a későbbi Liszt életrajzoknak sokszor elengedhetetlen részévé vált.27
3.
Ha a Weihekuss valódi kontextusát szeretnénk megragadni, érdemes felidézni: se szeri, se száma azoknak a történeteknek, anekdotáknak, melyek a német zeneszerzővel való kapcsolatba kerülést (vagy annak vágyát) állították elbeszélésük középpontjába.28
Egyfajta divathullámot generált a muzsikusok körében bejutni
Beethoven bécsi lakásába, olyannyira, hogy Richard Wagner
még novellát is írt erről, amelyben alteregójának, R.-nek ez ter25 Liszt Berliozhoz. San Rossore, 1839. október 2. An Artist’s Journey. Lettres
d’un bachelier ès musique: 1835–1841. Franz Liszt. Tranlated and annotated by
Suttoni, Charles. Chicago and London, The University of Chicago Press, 183–
190.; Walton, i. m. 306.
26 Walker 2005, i. m. 5.
27 Uo. 8–9.
28 Knittel, K. M.: Pilgrimages to Beethoven: Reminiscenses by His
Contemporaries, Music & Letters, 84/1 (2003), 19–54.

a csodagyerek liszt

81

mészetesen sikerült.29 A lényeg ezen történetek tartalma: minél
közelebb kerülni a „nagy emberhez”. A látogató szempontjából
ennek kétségkívül szimbolikus értéke van, hiszen elismerést, valamilyen fokú legitimitást jelent. Ezen látogatások sorába illeszkedik a 11 éves Liszté (és a társaságában lévő Czernyé), amelyről
(állítólag) maga Liszt számolt be 1875-ben tanítványának, Ilka
Horowitz Barnaynak.30 Tulajdonképpen a beethoveni felszentelő csók variációjáról van szó, csakhogy a történet szerint ezt a
kis Liszt nem koncerten, hanem Beethoven lakásában kapta, miután eljátszotta a mester C-dúr koncertjének első tételét. Hogy
elképzelt vagy valós történetről van-e szó, arról megoszlanak a
vélemények, de ami kétségtelen: a látogatás bizonyos elemei az
egyéni mitológia kontextusába ágyazódnak.31 Ez több ponton is
kimutatható. Így a Beethoven szájába adott mondat – „Szerencsés csillagzat alatt születtél” – felhasználja a már d’Ortigue által
is említett toposzt. Liszt pedig egy olyan vallomással zárja a beszámolót, amely leleplezi az elképzelt jelenet (vágyott) tartalmát.
„Ez az esemény életem legnagyobb büszkesége – művészi pályafutásom megszentelése.” S végül, utolsó mondata is a mítoszok
rejtélyességét, a csodás események homályba burkolódzó világát
idézi. „Ritkán mesélem el, s csak jó barátoknak.”
Ha a Beethovenhez kapcsolódó anekdoták tükrében tekintünk a Weihekuss-ra, akkor kétségkívül Liszt „viszi a pálmát”:
ilyen intim közelségbe senki sem került Beethovennel. Mivel ez
az intimitás a gyermek Liszthez kapcsolódik, beilleszthető a történet a gyermek-művész mítoszok felfedezés-motívumai közé.
A változtatás annyi, hogy ezúttal a nagy tiszteletű kultúrhérosz
veszi át a felfedező szerepét, s így a történet magasabb legitimitásértéket kapva emelkedik a beavatási rituálé rangjára.32
Kérdés, hogy ismerünk-e a Weihekuss-hoz hasonló történetet a korból, mely annak előzményeként fogható fel. Bár nehéz
lenne feltérképezni a konkrét hatások hálózatát, az kétségtelen,
hogy a jelenség nagyon is „benne van a levegőben”. Még magára
a csókmotívumra is van példa. Az anekdota szerint Chopin az
amerikai csodagyerek zongoristát, Gottschalkot illette csókjával
annak 1845-ös párizsi koncertjén, s jósolta meg: ő lesz a zongora
királya.33 Vagy hasonló eset a 12 éves Mendelssohné, aki Goethé29 Wagner, Richard: Egy német muzsikus Párizsban, Kávé, 2001.
30 Neue Freie Presse, 1898. július 7. A teljes szöveget közli: Walker 1986, i. m.
106–107. Ld. még Knittel, i. m. 19.
31 Walker hisz Liszt szavahihetőségében és a Weihekuss-nak ezt a változatát
hitelesnek tartja, a koncert-verziót pedig nem. Walker kritikájához Keiler,
Allan: Liszt and Beethoven: The Creation of a Personal Myth, 19th-Century
Music 12 (1988), 116–131; uő: Liszt Research and Walker’s Liszt, The Musical
Quarterly 70/3 (1984), 374–403. Keiler a Weihekuss egyik verzióját sem fogadja
el történetileg hitelesnek.
32 A 19. századi festőéletrajzokban is találkozunk azzal a motívummal, hogy a
felfedező jeles személyiség. Ld. Ten-Doesschate Chu, i. m. 63.
33 Kopelson, Kevin: Beethoven’s Kiss: Pianism, Perversion, and the Mastery of
Desire, Stanford, 1996, 66.
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nek mutatkozott be zongorajátékával, s az olyan nagy hatást tett
rá, hogy így kiáltott fel: az új Mozart!34 De maga Mozart is megjelent, mint áldásosztó autoritás, amikor a neki zongorázó serdülő
Beethovent ezzel a felkiáltással avatta fel: „Erről még hallani fog
a világ.”35 Hogy Liszthez mint a későbbi nagyhatású zongorapedagógushoz is fűződött hasonló anekdota – megváltozott szereposztással –, az egyáltalán nem meglepő. A csodagyerek ezúttal a kedvenc tanítvány, a korán elhunyt, ekkor 14 éves Tausig,
akiben Liszt zongoraművészetének legfőbb letéteményesét és
folytatóját látta. Egy másik tanítványtól, Amy Fay-től tudjuk,
hogy Liszt az első néhány akkord meghallgatása után azonnal
felismerte Tausigban a zsenit, és egyből tanítványává fogadta.36
A beethoveni Weihekuss történetének utolsó fázisához tartozik, hogy végül megjelent a Liszt-ikonográfiában. Fontos maga a
kontextus is: az eseményt 1873-ban, Liszt 50 éves művészi jubileumára Magyarországon kiadott litografált emléklapon ábrázolták.37 Az emléklap középpontjában Liszt profil portréja látható
kör alakú mezőben, körülötte jobbra és balra két-két ellipszis formájú mező, amelyek ábrázolásai a zeneszerző múltját és jelenét
szándékoznak sűrítetten bemutatni. Liszt honnan indult és hova

Emléklap Liszt Ferenc ötvenéves művészi jubileumára.
Színezett litográfia. Készült Halász István nyomdájában.
Pest, 1873. 44,4 x 60,3 cm (Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Budapest)
34 Comini, Alessandra: The Changing Image of Beethoven. A Study in Mythmaking,
Sunstone, 2008, 132.
35 Uo. 120–121. Wagner, Richard: Beethoven, ford. Fegyverneki István, Budapest, Kultúra, 1925, 53.
36 Kopelson, i. m. 61.
37 Liszt és Beethoven. Kiállítási katalógus. Stiftung Weimarer Klassik, BeethovenHaus Bonn, Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Budapest, szerk. Liepsch, Evelyn,
Budapest, 2003, 29. (Eckhardt Mária)
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jutott el. Az alsó kettőben a doborjáni szülőház és egy fiktív szoboravatás, amely azt hivatott reprezentálni – a 19. századi művészmítoszoknak megfelelően – , hogyan vált az alacsony sorból
származó gyermek híres művésszé. A felső két mezőben pedig
Liszt első és utolsó koncertjének ábrázolása jelenik meg. Mivel az
utóbbi nemcsak hiteles ábrázolás, hanem a történeti tényeknek
is megfelel,38 az a benyomásunk támadhat, hogy a másik koncertjelenet is valós, amit a felirat is hitelesíteni látszik: „Liszt első
hangversenye Bécsben, Beethoven által megölelve.” Az előzőekben kifejtettek alapján azonban tudjuk, hogy ez történetileg nem
igazolható. Beethoven nem volt jelen, és nem is ez volt az első
nyilvános Liszt-koncert; a gyermek 9 évesen debütált a soproni
kaszinóban.
Milyen tanulságot vonhatunk le mindebből? Amikor
d’Ortigue életrajzát megírta, még csak a vágy fogalmazódhatott
meg benne, hogy a 23 éves fiatal művész Beethoven örökébe lépjen. Hívei körében Liszt később elérte ezt a célt: szemükben ő
lett a beethoveni zenei örökség legfőbb letéteményese. A litográfia megjelenése után nem sokkal jelent meg Liszt egyik hívének,
Ludwig Nohl zenetörténésznek a könyve Beethoven, Liszt, Wagner címmel, amely mindezt zenetörténeti kontextusba is helyezte. Nohl egyik fő gondolata ugyanis a következő volt:
A zenetörténetben már megállapítást nyert, hogy Beethoven szimfóniája után […] csupán Liszt saját maga által szimfonikus költeménynek nevezett művei építették valóban tovább ezt az alapot, és vitték véghez azt az új tettet, ami új alkotáshoz és szellemileg szabad formákhoz
vezetett.39
Az a 39 év, amely d’Ortige és Nohl írása között ível, tulajdonképpen a Liszt–Beethoven kapcsolat mitologizálásának keretét is
adja, s ez végső soron nem más, mint a Weihekuss „fejlődéstörténete”. Láttuk, hogy a beethoveni zenei örökség átadása hogyan
öltött egyre megragadhatóbb formát. Az út a szelíd történelemhamisítástól a beethoveni felszentelő csók irodalmi képéig, majd
– a sokszorosított grafikán keresztül történő – láthatóvá tételéig
vezetett. A vizualitás ereje is igazolta immár az esemény „valóságos” voltát. A hitelesség pecsétjét pedig Lina Ramann, Liszt
által jóváhagyott, 1881-ben írt életrajza jelentette, amely egy koherens mitológiai keretbe ágyazva, tulajdonképpen „kanonizálta” a Weihekuss-t.40 Ramann volt az, aki a gyermek életében
egyébként nem túl jelentős zenei eseményt a „zenei felszentelés”
rangjára emelt búcsúkoncertté avatta, s amely elindította a cso38 A jelenet Franz Schams és Ernst Lafitte festménye alapján készült: Liszt koncertet ad a pesti Vigadóban a királyi családnak 1872. március 18-án (uo. 30.).
39 Nohl, Ludwig: Beethoven, Liszt, Wagner. Ein Bild der Kunstbewegung unseres
Jahrhunderts. Wien, Wilhelm Braumüller, 1874. Idézi Liszt és Beethoven, i. m.
120.
40 Ramann, i. m. 70.
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dagyereket európai karrierje felé. Célja ezzel kétségkívül az volt,
hogy a kis Lisztet a beethoveni áldással a tarsolyában bocsássa
el valóságos és szimbolikus zenei zarándokútjára. De Ramann
egyebet is tett, felruházta hősét a gyermekkori profetikus előrelátás képességével. A mítoszképződés jegyeit magán viselő
anekdota a doborjáni szülőházban, még jóval a Weihekuss előtt
játszódik. „Amikor Franzot időnként megkérdezték, mi szeretne
lenni, mindig annak a mesternek a képére mutatott, amely más
muzsikusportrék mellett függött a falon. »Egy ilyen« – kiáltotta
csillogó szemmel. Beethoven képe volt, melyre rámutatott” – írta
Ramann.41 Ezzel az anekdotával vált teljessé a művészi beavatási
szertartás, s zárult be a mitikus kör. A kis Liszt e szerint olyan kiválasztott zseni, aki gyermekkori sugallat révén előre látta: ő lesz
Beethoven művészi örököse. Ezt maga a mester később meg is
erősítette, amikor megkapta tőle a művészi áldást jelentő, szakrális mintákat idéző felszentelő csókot.

41 Uo. 25.

