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PETER CORNELIUS DANTE-MENNYEZETFRESKÓ
VÁZLATÁNAK GALVANOPLASZTIKAI MÁSOLATA
A BUDAPESTI LISZT-HAGYATÉKBAN*

1. A budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum állandó kiállításán egy valamikor
Liszt tulajdonában lévô, ovális alakú, patinázott fém dombormûvet ôriznek,
mely a Divina Commedia Paradicsomának egyes jeleneteit ábrázolja (1. kép).1

Az ötvösmû bordó bársonnyal bevont fa alátétre van erôsítve, melyen „Liszt
Ferencz hagyatéka” feliratú réztábla és egy négyzet alakú, hagyatéki bélyeg-
zôvel ellátott papírlap van, melyen a következô kézírással írt szöveg olvasha-
tó: „Hohenlohe kardinális ajándéka”. Jóllehet a Múzeum katalógusa szerint
az ajándékozás évszáma (1867) is szerepel ugyanezen a papíron, ez feltehe-
tôen lekophatott, ugyanis nyomát nem találtam. Ennek ellenére az adat hi-
telességében megbízhatunk.2

Az ötvösmû, nemcsak mint Liszt és Dante vonatkozásai révén elsôrangú
mûvelôdéstörténeti dokumentum hívja fel a figyelmet, hanem mûvészettör-
téneti szempontból is meglepetéseket tartogat. A múzeum katalógusa sze-
rint ugyanis mennyezetdekoráció-tervezettel állunk szemben, melyet Peter
Cornelius készített a római Villa Massima számára, a Cornelius-irodalom-
ban azonban sehol sem említik.3 Ez elegendô ok arra, hogy a mûvel önálló
tanulmány foglalkozzon, melynek célja kettôs: tisztázni egyfelôl Cornelius-
hoz, másfelôl Liszthez fûzôdô kapcsolatát.

Mivel az ötvöstárgyon ábrázolt jelenetekrôl részletes ikonográfiai leírás
eddig nem készült, célszerû a vizsgálatot ezzel kezdeni. A figurákat feliratok
azonosítják, ezek azonban bizonyos helyeken nehezen olvashatóak már. Ren-
delkezésünkre áll azonban egy elsô kézbôl származó forrás, mely nemcsak a
feliratok azonosításához nyújt biztos támpontot, de segítség az interpretáci-
óhoz is. Peter Cornelius ugyanis 1817 augusztusában vázlatrajzot készített
a Villa Massima Dante-mennyezetének tervezett, de – késôbb kifejtendô
okok miatt – nem kivitelezett freskójához (2. kép).4 Majd könyvkiadó és mû-
kereskedô barátjához, Wennerhez írt levelében e rajz alapján részletes le-
írást készített a tervezett programról.5 Mivel a fém dombormû ennek a váz-
latrajznak a replikája, Cornelius leírása mindkét ábrázolásnak megfelel. 

A kompozíció a dantei Paradicsomot mint misztikus rózsát ábrázolja. A
középsô ovális mezôben a legfelsô Mennyországot láthatjuk, balra Szent Ber-
nát, jobbra pedig Dante térdeplô alakjával, akik a szintén térdeplô Mária
közvetítésével jutnak el az Istenlátásig. Az Istenséget a dantei három kör
helyett a Szentháromság jeleníti meg. A kerubfejek által szegélyezett közép-
sô ovális mezôbôl angyalalakokkal kitöltött négy nagyobb sugár indul ki,
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utalva a Mennyországot tartó és mozgató angyalkórusokra. Az így létrejött
szakaszokat gyümölcsökbôl, virágokból és madarakból álló füzérek tagolják
tovább, összesen nyolc részre. Külsô szegélyként csillagokkal tarkított perem
fut végig, különbözô égitestekkel, mely fölött körbefutó felhôk jelennek meg,
s azokon csoportokba rendezve foglalnak helyet a Divina Commedia Pa-
radicsomának szereplôi, a Dante által meghatározott konstellációknak meg-
felelôen. Így a középsô mezô jobb fele alatti elsô szakaszban, a Hold jegyében
jelenik meg a Mennyország elsô körébe emelkedô Dante és Beatrice, amint ta-
lálkoznak Piccardával és társnôjével. Az óramutató járásával ellentétesen ha-
ladva a következô csoportokat ábrázolja még Cornelius: a Merkúr és a Vénusz
jegyében Jusztinianoszt, Marseille-i Folko trubadúrt és Cunizzát, majd a Nap
jegyében Szent Bonaventurát, Albertus Magnust és Aquinói Szent Tamást. A
Jupiter és a Mars égitestei fölött a kereszténység hôsei és más hadvezérek je-
lennek meg: Nagy Károly, Nagy Konstantin, Bouillon Gottfried, Józsué vala-
mint Júdás Makkabeus. A Saturnus a szemlélôdôk bolygója, Szent Benedek-
kel, Szent Romuálddal, Szent Ferenccel és Szent Domonkossal. A következô
szakasz az ikrek jegyének ábrázolása. Itt Dantét és Beatricét a hit, remény és
szeretet kérdéseiben vizsgálja Szent Péter, Szent Jakab és Evangélista Szent
János. A két utolsó szakaszban pedig Ádám, Szent István protomártír, Szent
Pál, Mózes, valamint Szent Ágoston, Szent Gergely és Keresztelô Szent János
láthatók az Empyreumban.6

Az ötvösmû helyszíni technikai vizsgálata minden kétséget kizáróan tisz-
tázta, hogy bronzzal patinázott galvanoplasztikai másolattal, s nem önt-
vénnyel állunk szemben.7 Erre az eljárásra utalt az igen vékony, több helyen
is megrepedezett rézlemez, valamint a figurák elmosódó kontúrjai is. Egy
sérült helyen, ahol nagyítóval a lemez hátsó oldalát is meg lehetett vizsgálni,
feltûntek a kétségtelenül galvanoplasztikai eljárásra utaló göbök. Mivel igen
kvalitásos mûvel állunk szemben, felmerült, hogy a hátsó oldalán esetleg gal-
vanoplasztikai mûhelyre utaló jelzést is találhatunk. Ezért eltávolítottuk a
fa alátétet, de sajnos semmilyen jelzés nem került elô.

A galvanoplasztika fémmásolatok készítésére szolgáló eljárás, melyet
1838-ban állított elô elôször Jacoby és Spencer Szentpéterváron illetve Li-
verpoolban.8 Az eljárás lényege a következô: „A vezetôvé tett negatív formát,
negatív sarokként – katódként – savas rézfürdôbe függesztik, a vezetôvé tett,
grafitozott felületre réz válik ki, a rézszulfát oldat pozitív töltésû réz-ionjai
a negatív sarkon elvesztik elektromos töltésüket, s így keletkezik a finom
szemcsés réz. A negatív töltésû szulfátgyök a pozitív sarokhoz – a nagy tisz-
taságú vörösréz anódhoz – vándorol, és ott folyamatosan annyi rezet old fel,
amennyi a formára kivált. A keletkezett rézanyag porózussága miatt teszi
szükségessé minden esetben az anyag kiforrasztását, ami általában
forrasztóónnal, ritkábban ezüsttel történik.”9

Ebbôl a rövid ismertetôbôl egy tanulság mindenképpen adódik a jelen vizs-
gálat számára is: síkmûvészeti alkotásról közvetlenül galvanoplasztikai má-
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1. Peter Cornelius vázlatrajzának galvanoplasztikai másolata (Budapest, Liszt Ferenc
Emlékmúzeum)
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solatot készíteni nem lehet. Elkerülhetetlen ugyanis valamilyen szobrász
részvétele, aki Cornelius vázlatrajza alapján a háromdimenziós modellt –
nagy valószínûséggel gipszbôl – a galvanoplasztikához megmintázta. 

2. Cornelius nagyszabású tervvel csatlakozott a római nazarénus festôk
Overbeck által vezetett Szent Lukács Társaságához. Mint ahogy 1814-ben
kelt levelében írta: „Úgy érzem, végre rájöttem arra, hogy mi lenne a legele-
mentárisabb módja a német mûvészet olyan új irányváltásának, amely meg-
felelne nemzetünk nagyságának és szellemének. Ez legbelsôbb meggyôzô-
désem szerint nem lenne más, mint a nagyszerû Giottótól az isteni Raffael-
lóig ívelô freskófestészet feltámasztása.”10 Mivel Cornelius tudta, hogy ezt a
programot befolyásos hazai megrendelôk megnyerése nélkül megvalósítani
lehetetlen, más mûvészekkel együtt ugyanebben az évben, emlékiratban for-
dult Lajos bajor koronaherceghez, Metternichhez, Ausztria államminiszteré-
hez és Hardenberg porosz államkancellárhoz, kérve a címzetteket, hogy
megrendeléseikkel támogassák az új monumentális német mûvészet megte-
remtését.11 Jóllehet a hazai megrendelésekre ekkor még várni kellett, Rómá-
ban voltak, akik felfigyeltek a hívó szóra. 

Corneliusnak sikerült rábeszélnie J. S. Bartholdy római porosz fôkonzult
1815-ben, hogy házának egyik szobáját ne ornamentális díszítéssel – mint
ahogyan eredetileg tervezte –, hanem jelenetes freskókkal díszíttesse.12 A vá-
lasztás végül József egyiptomi történeteire esett, s a Cornelius, Overbeck,
Schadow és Philip Veit által kivitelezett freskóciklus olyan áttörést hozott,
hogy a kortársak az új német festészet születésérôl beszéltek. Raczynski gróf
így írt 1816-ban: „Mindig, amikor ebbe a kis szobába beléptem, úgy éreztem,
mintha bölcsô elôtt állnék, melybôl élénk szemeivel egy gyermek nézne rám.
Szegénységben született, de gazdag a Szent Lélek adománya által, az új né-
met mûvészet.”13

A Casa Bartholdy kedvezô fogadtatása újabb római megrendelést eredmé-
nyezett. A nazarénusok sikerén fellelkesült Carlo Massimo márki, a lateráni
bazilika tôszomszédságában lévô kerti ház tulajdonosa elhatározta, hogy há-
zának három szobáját Ariosto és Tasso valamint Dante mûveibôl vett jelene-
tekkel festeti ki: az elsô kettôt Overbeckkel a harmadikat Corneliusszal.14

Dante csillagzata ekkoriban kezdett egész Európában újra felemelkedni,
így Itália nemzeti költôinek a sorába emelése mindenképpen idôszerû volt 15

A Dante-tisztelet Cornelius római környezetében is érzékelhetô; elég ezen a
helyen csak utalni arra, hogy a Divina Commediából a S. Isidoróban, a naza-
rénusok központjában, minden nap felolvasásokat tartottak, a Cornelius ba-
ráti társaságához tartozó Joseph Anton Koch pedig nagy mennyiségben ké-
szítette Dante mûvének illusztrációit.16

A Villa Massima Dante-jeleneteinek elôkészítô rajzát Cornelius 1817 au-
gusztusában kezdte csak el, noha a tervrôl már ez év telén hallunk.17 Rész-
letesen csak a mennyezet vázlatrajzát dolgozta ki, s ezt a programot a tanul-
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mány elején idézett, Wennernek írt levelében vázolta fel.18 A szerzôdést a fe-
lek szeptember 3-án kötötték meg, melyben megállapodtak abban, hogy a
freskókat Corneliusnak három év alatt kell kivitelezni. 1818 elején Cornelius
és Franz Horny – akinek a kisebb, díszítô feladatokat szánta – megkezdték
a mennyezetfreskó kartonjainak rajzolását.19 Három karton készült el: a
belsô ovális mezôrôl, mely keletkezése után nem sokkal megsemmisült,20 a
külsô sáv második és harmadik21 illetve a hatodik és hetedik szakaszáról.22

Nagyban folytak tehát az elôkészítô munkálatok, amikor április elején
Cornelius ajánlatot kapott Lajos bajor koronahercegtôl a müncheni Glyp-
thothek kifestésére.23 Jóllehet szerzôdés kötötte a festôt, mégsem habozott el-
fogadni a koronaherceg ajánlatát, hiszen római freskói – saját bevallása sze-
rint – elsôsorban azt a célt szolgálták, hogy saját hazájában keltsen érdek-
lôdést és szerezzen megrendelôket. Lajos közbenjárására Carlo Massimo
elengedte Corneliust és Hornyt, a Dante-szoba mennyezetét végül is Corne-
lius koncepciójából kiindulva, de megváltozott tervvel Philipp Veit kivitelezte
(3. kép), a falakat pedig Joseph Anton Koch festette ki.24
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2. Peter Cornelius vázlatrajza a római Villa Massima Dante-szobájának mennyezetéhez
(Valamikor Drezda, Frigyes Ágost gyûjteménye)
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3. Corneliust kezdettôl fogva foglalkoztatta vázlatrajzának sokszorosítása.
1817 októberében ezért megvételre ajánlotta a mennyezet rajzának további,
ötlaposra tervezett sorozatát Wennernek azért, hogy a kiadó majd ezekrôl
metszeteket készíttessen és kiadassa magyarázó szöveg társaságában.25

Wenner ebbe bele is egyezett, mikor azonban a festô megszakította szerzô-
dését Carlo Massimóval, Wennnerrel is érvénytelenítette a metszetek publi-
kálására vonatkozó megállapodását.

Nem tett le azonban Cornelius monumentális kompozíciójának nagykö-
zönség általi megismertetésérôl. Ennek az erôfeszítésnek az eredménye az a
mintegy negyvenoldalas kis füzet, melyet 1830-ban adtak ki Lipcsében.26 Az
egyre erôsödô Dante-kultusz népszerûsítését is szolgáló kiadványhoz Corne-
lius rajza alapján tanítványa, Adam Eberle készített litográfiákat, külön áb-
rázolva a Paradicsom középsô mezôjét és a nyolc külsô sávot, az ábrázolások-
hoz pedig Döllinger professzor írt magyarázó szövegeket (4. kép).27

A fém dombormû készítôje elôtt nem kisebb feladat állt, mint ötvöstárgyat
készíteni egy több helyen is félbehagyott vázlat alapján. Mindenekelôtt ki
kellett egészítenie a kompozíciót, ami világosan kitûnik a rajzon csak bizo-
nyos helyeken jelzett külsô ráma, illetve a középsô mezôt övezô kerubfejes
keret esetében, amely nincs kivitelezve a térdelô Szent Bernát és Dante kö-
zötti szakaszon. Hasonló kiegészítéssel találkozunk Eberle litográfiáján is. 

Eltér az ötvösmû a rajztól és a litográfiától egy másik részlet szempontjá-
ból: ez utóbbiakon Szent Bernát és Dante a kerubfejes kereten térdelnek, a
fémmásolat a középsô oválisba foglalja ôket. Míg a grafikai ábrázolásokon
szándékolt illuzionizmussal állunk szemben – a térfelfogás szempontjából
köztes helyzetet elfoglaló Szent Bernát és Dante kapcsolatot tartanak egyfe-
lôl a nézô, másfelôl pedig a Mennyország terével –, addig a fém dombormû
nem él ezzel az eszközzel. A galvanoplasztikai másolat készítôje valószínûleg
azért sem használta ezt az illuzionisztikus fogást, mely nyilvánvalóan az el
nem készült, monumentális formában nyerte volna el végsô értelmét, mert
alkalmazása esetén veszélybe kerülhetett volna az ötvöstárgy szimmetrikus
kompozíciójának egysége. 

Mivel a galvanoplasztikai másolat és a litográfia készítôjének is ismernie
kellett Cornelius vázlatrajzát, érdemes ezért nyomon követni Cornelius mû-
vészi vándorlásait. A festôt a Carlo Massimóval való szerzôdés felbontása
után még 1819 ôszéig Rómában találjuk, ahol megkezdte a Glyptothek vázla-
tainak rajzolását.28 Ez azt jelenti, hogy a Dante-rajz még egy ideig Rómában
maradt, s ez alkalmat adott Philipp Veit számára, aki 1818 nyarán vette át a
Dante-mennyezet kifestésének munkálatait, hogy tanulmányozza azt saját
kompozíciójához, Cornelius elveszett középsô kartonjával együtt.29 Mikor a
festô Münchenbe távozott, a Dante-mennyezet rajzát – melyet 1830-ban
Eberle is felhasznált litográfiájához – magával vitte, s attól csak 1844 végén
vált meg.30

Ennek hátterében az állt, hogy a száz király, Frigyes Ágost, közvetítôjén ke-
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3. Philipp Veit: A római Villa Massima Dante-szobájának mennyezetfreskója
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resztül rajzot rendelt meg a festôtôl testvérének, János hercegnek karácsonyi
ajándékba. Cornelius 1844. december 1-jén, Berlinben kelt, B. v. Minckwitz-
nek írott levelében a tulajdonában lévô Dante-rajzot ajánlotta, amelyet Fri-
gyes Ágost örömmel vett.31 A rajz bizonyára el is jutott ahhoz, akinek szán-
ták, hiszen Riegel 1870-es Cornelius-monográfiájából tudjuk, hogy a Dante-
rajzot János – ekkor már szász király – birtokolta.32 János király (1854–1873),
témánk szempontjából korántsem mellesleg, Philaletes néven korának elsô-
rangú dantistája volt, nevéhez fûzôdik a Divina Commedia egyik német fordí-
tása.33 Személyéhez vissza kell még térnünk. 

4. Liszt jó kapcsolatot ápolt korának több neves festôjével – Delacroix-val,
Ingres-rel, Ary Schefferrel, Henri Lehmannal, Overbeckkel, Steinlével, Ka-
ulbachhal, Doréval, Zichyvel, Munkácsyval –, s Corneliust is személyesen is-
merte, festészete iránti nagyrabecsülését többször hangoztatta. Egyszer a
festôt az általa – Michelangelo mellett – leginkább tisztelt reneszánsz mes-
terhez hasonlítva, modern Raffaellnek nevezte.34 Máskor pedig Corneliust és
Overbecket a „mûvészet hercegeiként” említette.35 Liszt és második élettár-
sa, Carolyne Sayn-Wittgenstein hercegnô, akinek nevezetes rajzgyûjtemé-
nyébôl Cornelius egyik rajza sem hiányozhatott,36 weimari korszakukban
kapcsolatot tartottak a festôvel, s ezt a hercegnô Rómában személyes barát-
sággá mélyítette. Cornelius mûvészi kérdésekben is meghallgatta vélemé-
nyét, egyszer „titkos tanácsadójának” nevezte.37

Liszt több levelében is említést tett Cornelius egyes mûveirôl. Már igen ko-
rán felfigyelt festészetének egyik legfôbb erényére, a világos programalkotó
intellektusra. Ezt írta ugyanis elsô élettársának, Marie d’Agoult grófnônek
1843-ban, Münchenbôl: „A Ludwigskirchében, melyet Cornelius egyedül fes-
tett ki, a festô azt az igen eredeti programot találta ki, hogy a niceai hitvallás
szövegét lefordítva, mintegy festôi Credót alkosson.”38 Mikor Liszt 1861-ben,
Berlinben jár – s Cornelius lakásán házi koncertet is adott –, csodálattal adó-
zott egy Ezékielt ábrázoló képének.39 Egy másik berlini tartózkodása alkal-
mával – 1864-ben – pedig Cornelius kartonjainak kiállításáról emlékezett
meg.40 Lisztnek beható ismerete volt tehát Cornelius festészetérôl, vagyis
feltehetôen tudta, hogy a tulajdonában lévô fémmásolat az ô kompozíciója
alapján készült. A megrendelés körülményeirôl a késôbbiekben kifejtett fel-
tételezésünk is ezt támasztja alá.

Liszt az ajándékot bizonyára nemcsak Cornelius, de az ábrázolás tárgya
miatt is nagy becsben tarthatta. A zeneszerzô ugyanis, mint korában oly so-
kan, a Divina Commedia lelkes tisztelôje volt, Dante mûvét az emberiség
egyik legnagyobb teljesítményeként tartotta számon.41 1837-es itáliai útján,
Marie d’Agoult társaságában olvasta elôször, s elementáris hatása már ekkor
Dante-szonátájának megkomponálására inspirálta.42 A monumentális for-
mát kívánó téma tovább foglalkoztatta Lisztet, melynek eredménye végül
weimari éveiben komponált és 1857-ben, Drezdában bemutatott Dante-
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szimfónia lett. Liszt mûvét eredetileg vetített képek bemutatásával együtt
képzelte el: a zenét Bonaventura Genelli Dante-illusztrációi alapján elkészí-
tendô diorámák kísérték volna, de a zeneszerzô kísérlete végül is anyagi ok-
ok miatt nem valósult meg.43 Ebbôl is látható azonban, hogy Liszt komoly ér-
deklôdést mutatott a Divina Commedia képzômûvészeti ábrázolásai iránt.44

Ez nála elvi kérdés is volt: egész életében hitt a mûvészetek egységében, al-
kotó módszerérében a képzômûvészet és a zene mindig szoros kapcsolatban
volt, több mûve születésének a hátterében képzômûvészeti inspiráció állt.45

Itália 1865-ben ünnepelte Dante születésének hatszázadik évfordulóját.46

Ez az évforduló újabb lökést adott az egész Itáliában (és Európában) végig-
söprô Dante-kultusznak, melynek fontos eseménye volt Cavaliere Romualdo
Gentiluzzi Dante Galériájának megnyitása Rómában. Gentiluzzi terve az
volt, hogy a megnyitón a Divina Commedia jeleneteit ábrázoló huszonhét
festmény kiállításához kapcsolódóan a Dante-szimfónia csendüljön fel, a
testvérmûvészetek egységének a nevében.47 Liszt örömmel vette Gentiluzzi
tervét, s arra kérte, hogy a szimfóniához csatolt magyarázatot osszanak szét
a nézôk között.48 A korabeli sajtóvisszhangokból arról értesülünk, hogy a
Dante Galéria 1866. február 26-án lezajlott avató koncertje sikert aratott, s
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a mûvet március 3-án újra mûsorra tûzték. A Dante-szimfóniát Liszt tanít-
ványa, Giovanni Sgambati vezényelte, aki Liszttôl egy ezüsttel díszített
ébenfa karmesteri pálcát kapott elismerésül ajándékba, a zeneszerzôhöz pe-
dig Domenico Venturini két dicsôítô szonettet is írt Dante e Liszt címmel.49

Liszt a Dante-szimfónia római bemutatója után Párizsba utazott, hogy részt
vegyen Esztergomi miséje próbáin és bemutatóján. Itt rögtön az érdeklôdés kö-
zéppontjába került, s többször is fellépett házi koncertekkel kísért estélyeken.
Az egyik ilyen estélyen, melyet Gustav Doré rendezett május 11-én, Liszt meg-
ragadta az alkalmat Dante-szimfóniája népszerûsítésére is, s részleteket ját-
szott belôle zongorán Saint Saëns kíséretében. Doré hálából a zeneszerzô fellé-
péséért egy akvarellt ajándékozott számára, melynek tárgya: Dante és Vergilius
a pokol kapuja elôtt50. Hasonló eset egy hónappal korábban már megtörtént; ek-
kor Doré egy Paolai Szent Ferenc a hullámokon jár témájú akvarellel lepte meg
a zeneszerzôt, mely Liszt azonos címû mûvéhez kapcsolódott.51 Liszt a két Do-
ré-akvarellt Párizsból elutazva Rómába is magával vitte. Egyik, 1866. június
28-án kelt levelébôl pedig arról értesülünk, hogy Liszt látogatói a Monte Mari-
ón lévô római lakásában meg is csodálhatták ezeket a Doré-mûveket.52

Joggal gondolhatunk ezek után arra, hogy a Divina Commedia jeleneteit
ábrázoló galvanoplasztikai másolat 1867-es ajándékozásának hátterében is a
Dante-szimfónia sikere állhatott. Az ajándékozó Gustav von Hohenlohe-
Schillingsfürst kardinális volt, Liszt közeli barátja, akitôl 1865. április 25-én
megkapta az alsóbb papi rendeket a kardinális vatikáni magánkápolnájá-
ban.53 Bensôséges viszonyukat mi sem jelzi jobban, mint az, hogy a fôpap
hosszabb idôre, 1865 áprilisától 1866 júniusáig, vatikáni lakosztályát is meg-
osztotta Liszttel, valamint Tivoli-beli rezidenciájában, a Villa d’Estében is
számtalan alkalommal látta vendégül.

Az ajándékozó személye mindenképpen arra utal, hogy az ajándékozás
Rómában történhetett, ahol 1866 végén a sikerre való tekintettel újra mû-
sorra tûzték Liszt szimfóniáját a Dante Galériában.54 Nem érdektelen itt
megemlíteni azt sem, hogy Liszt késôbb is részesült Dante szimfóniájának
egyik római elôadásához kapcsolódó, alkalomhoz illô reprezentatív ajándék-
ban: 1881. december 6-án a Società Orchestrale Romana a zeneszerzôt egy
díszkötéssel ellátott, dedikált Divina Commedia kötettel lepte meg.55

A Liszt tulajdonában lévô galvanoplasztikai másolat személyes jellege, ki-
váló kvalitása arra enged következtetni, hogy egyedi ajándéktárggyal állunk
szemben. Az ajándékozóra, Hohenlohe kardinálisra utal a bordó bársony,
mellyel az ötvöstárgy fa alátétét bevonták, s reprezentatív fôpapi ajándék-
tárggyá alakították. Mivel a galvanoplasztika készítôjének ismernie kellett
az ekkor János, szász király tulajdonában lévô Dante-rajzot, Hohenlohe fel-
tehetô közbenjárásával kell számolnunk. Kérdés, hogy a kardinális honnan
tudhatott a rajzról.

Sokáig úgy tûnt, hogy ezt a kérdést nem sikerül megválaszolni, segítsé-
günkre sietett azonban végül Liszt egyik levele, melyet barátjához, báró Au
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Augusz Antalhoz írt, 1866. január 1-jén. Ebbôl derült ki számunkra, hogy a
Dante Galéria megnyitójának fôvédnöke nem volt más, mint a szász uralko-
dó, János király.56

Ennek az információnak a birtokában a megrendelés körülményei a követ-
kezôképpen rekonstruálhatóak. A Dante Galéria megnyitója alkalmat kínált
arra, hogy Liszt és hívei kapcsolatba kerülhessenek a szász uralkodóval. Já-
nos beszélhetett Hohenlohénak a tulajdonában lévô Cornelius-rajzról, s a
kardinális talán már ekkor elhatározta, hogy mûvéhez méltó ajándéktárgy-
gyal lepi meg a zeneszerzôt, s ötvösmûvet készíttet számára a Dante-rajz
alapján. A kardinális eme szándékát megerôsíthette Doré Dante-rajza, me-
lyet Hohenlohe láthatott Liszt római lakásán, s ismerhette az ajándékozásá-
hoz fûzôdô történetet is.57

Mivel a galvanoplasztikai másolat feliratban nevezte meg az ábrázolt figu-
rákat, készítôjének a pontos azonosításhoz egy Dante-szakértô közremûkö-
désére is szüksége volt. Ez valószínûleg maga János király lehetett, aki segít-
ségül hívhatta Döllinger magyarázatait, melyet a professzor Cornelius Dan-
te-rajzának 1830-ban kiadott litográfiáihoz írt. A nagy Dante-könyvgyûjtô
hírében álló János király feltehetôen maga is rendelkezett ezzel a kiadvány-
nyal, melynek alapján az ábrázolt figurákat könnyen azonosítani lehetett. 

Így valósulhatott meg Cornelius kompozíciója kész mûalkotás formájában
– ha az eredeti szándéktól eltérô mûfajban és funkcióban is –, egy dísztálra
emlékeztetô galvanoplasztikai másolatban. Az ötvösmû egyszerre emlékez-
tethette Lisztet Dante-szimfóniájának római sikereire, az ajándékozóra, il-
letve a mûvészetében nagyra tartott barátra, Corneliusra, aki az ajándéko-
zás évében halt meg.
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Summary

This study examines a piece of smith’s work preserved in the permanent exhibition of the
Budapest Liszt Memorial Museum, which portrays scenes from the Paradise of Dante’s Divina
Commedia. Formerly owned by Liszt, this object is a galvanoplastic replica of a sketched
drawing by Peter Cornelius for his Dante ceiling in the Villa Massima in Rome. Even so, the
work preserved in the Liszt Museum is nowhere mentioned in the literature on Cornelius. The
name of the donor (cardinal Hohenlohe) and the year of its donation (1867) are already known
to us. These circumstances allow us to conclude that its presentation as a gift may have been in
connection with the successful performances of Liszt’s Dante Symphony in Rome. The work
was performed at the inauguration of the Dante Galeria (February 26th 1866). The patron of
the exhibition was Johannes, the King of Saxony, in whose possession the drawing was at the
time. The opening ceremony provided the occasion for Hohenlohe to come into contact with the
ruler of Saxony, and request a loan of the drawing in order to make the galvanoplastic replica.
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arról 1866. november 24-én Agnes Street-

Klindworthnek írt levelébôl értesülünk. LA

MARA i. m. III, 188–190. 1867. július 6-án
újabb Liszt bemutatót tartottak a Dante
Galériában: részleteket adtak elô Krisztus
címû oratóriumából. LEGÁNY i. m. 42. 

55 A dedikáció szövegét is közli: Liszt Ferenc
hagyatéka a budapesti Zenemûvészeti Fô-
iskolán. I. Könyvek (A Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Fôiskola Tudományos közlemé-
nyei.) Összeállította és közreadja ECK-
HARDT M. Budapest, 1986. 46. sz. WALKER i.
m. III. 439. A budapesti Dante-kötetet Eck-
hardt Mária jóvoltából ismerem.

56 „Sa Majesté le Roi de Saxe a daigné ac-
cepter le titre de protecteur de la société.”
Liszt báró Augusz Antalnak. Róma, 1866.
január 1. Franz Liszt’s Briefe an Baron An-
ton Augusz. 1846–1878. Hrsg. W. von CSA-
PÓ. Budapest, 1911. 35. sz. 

57 A galvanoplasztikai másolat és a Doré-raj-
zok is, feltehetôen 1872. január elején már
Pesten lehettek, ahol Lisztnek állandó la-
kás állt rendelkezésre. Egy Pestrôl, 1872.
január 10-én írt levelében Liszt ugyanis
megköszöni Wittgenstein hercegnônek,
hogy Rómából elküldte számára holmiját,
köztük iparmûvészeti tárgyakat is. „A mon
retour de Vienne, je trouve ici les 7 ou 8
caisses – contenant les livres, dessins, ob-
jets d’art, pianos, etc. De mon établis-
sement de Rome, que vous avez en
l’extr 2eme bonté de me faire expédier.” LA

MARA i. m. VI. 301. sz.
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