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LISZT ÉS A CSODAGYEREK-MÍTOSZ

í.

Amikor Liszt Ádám 1823-ban, 11 éves fiát nemzetközi koncertturnéra vitte, tulajdon
képpen a gyermek Mozart (és nővére Nanncrl) hatvan évvel korábbi, zajos sikere lebe
gett szeme előtt (1. kép)} Az apa mint jó érzékű koncertszervező a koncertek útvona
lának megtervezésében rendkívül tudatosnak bizonyult. Számolva a továbbélő helyi 
emlékezettel, fiával részben hasonló útvonalat járt be, mint korábban Mozarték: Bécs,

1.Ferdinand von Lütgendorf rajza nyomán Trentensky József litográfiája:
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München, Augsburg, Strassburg, Stuttgart majd Párizs és London. Nem csalódott, tur
néjukat jelentős siker kísérte. A gyermek Lisztben a kritikusok nemegyszer a második 
Mozartot látták, hasonló kliséket alkalmazva rá. mint elődjére. Egy 1824-ban 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 gondolatok az évszázadok folyamán átöröklő
dött gyermek-művész toposz variációi; egyszersmind jól illeszkednek a romantikus 
zsenikultusz azon felfogásához, mely szerint a zseni a természet autonóm és spontán 
gyermeke. Hogy korszakunkban ez az idea a muzsikáló gyerekben testesült meg, az 
annak köszönhető, hogy a zene a műfaji hierarchia csúcsára emelkedett. Schopenhauer 
szerint a korán jelentkező zenei zsenialitás egy olyan, a tanult folyamatoktól függet
len, természeti adottság, mely összefüggésben van a világ belső, szavakkal nem leír
ható lényegével. A gyermeki romlatlan tisztaság régi eszméje a zsenikultusz idealizált 
gyermek-művészére szabva kapott új köntöst.'1 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 vonatkoztatták Mendelssohnra is.6

E tanulmány középpontjában a mítosz-hagyományozódás kérdése áll, ami ugyan 
a 19. századi müvészéletrajzok kutatásában létező vizsgálati módszer, de a Liszt-iro
dalomban mindezidáig különösebb hangsúlyt nem kapott. A kutatás ezért viszonylag 
járatlan ösvényre téved, amikor Liszt gyermekkorára fókuszálva azt szándékozik fel
tárni: hogyan kapcsolódtak a gyermek-művész toposzok a valós életrajzhoz, s ebből az 
elegyböl 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 fordulnak vissza.

Minden későbbi gyermek-művész mítosz prototípusa Giotto - Ghiberti (majd utá
na Vasari) által lejegyzett - bárányrajzolás-legendája. Ghiberti így számolt be az ese
ményről:

..A festőművészet Etruriában kezdett feltámadni, egy Firenze városának közelében 
levő faluban, melynek neve Vespignano. Csodálatos tehetségű fiú született, aki termé
szet 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 közel
ben. Cimabue Giottóval együtt elment annak atyjához, igen szépen fogadták, és elkérte 
az atyától a gyermeket. Es az atya szegény volt. Átengedte a fiút Cimabuének. az magá
val vitte Giottót. és ö Cimabue tanítványa lett. Ez a görög modort követte, és ebben a 
modorban igen nagy híre volt Etruriában: Giotto pedig nagy lett a festőművészeiben. ”8

A legenda szerint tehát a művészet a természetben gyökerezik, keletkezésénél pedig ott
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bábáskodik a képességeit nem ismerő, 
a természet gyermekeként láttatott, sze
génységből származó, ösztönös gyer
mek-művész.9 Isteni tehetsége azonban 
semmivé foszlana, ha egy idősebb mester 
nem ismerné ezt fel. Tanítványává fogad
ja a fiút, aki később felülmúlja mesterét és 
sikeres nagy művész lesz. A legenda főbb 
vonásaiban számtalan művészéletrajzban 
élt tovább. Nemcsak Vasari adaptálta 
Bcccafumi, Andrea Sansovino, Andrea 
del Castagno és mások életrajzaiban, de 
később Zurbarán, Goya, Messerschmidt 
és Segantini biográfiái is merítettek be
lőle. Az a tény, hogy a gyermek Giotto és 
felfedezésének története a 19. században 
népszerű festői témává vált, jelzi, hogy be
épült a kor művészmítoszaiba is (2. kép). 
Sőt, túllépve a műfaji határokat, a zenei 
csodagyerekekkel kapcsolatban is megje
lent. Octave Feuillet Dalila című, 1855-ben 
keletkezett színművének hőse például egy 
ilyen, pásztori sorból felfedezett és híressé 
vált hegedűs csodagyerek, Roswein.10

Liszt szintén szegény sorból szárma
zott. Tehetségét jószágigazgató apja, az 
amatőr muzsikálásban jeleskedő Liszt 
Adám fedezte fel, aki első tanítómestere is volt. A gyermek hamar túlszárnyalta apját, 
aki fiának már nyolc évesen tanárt keresett s találta meg végül 1822-ben. Carl Czerny 
személyében. Nem nehéz párhuzamot vonni Liszt ezen életrajzi motívumai és az imént 
taglalt mítosz legfontosabb elemei között. Ha a zeneszerző pályája felöl tekintünk visz- 
sza, talán azt is megkockáztathatjuk: Liszt művészetének kibontakozását mintha c pasz- 
torális indíttatású mítosz beteljesüléseként kellene elképzelnünk. Legalábbis ezt sugall
ják 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." 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 élettörté
nettel. ami a 19. századi életrajzok egyik jellemző sajátosságának mondható. A kettő 
elegyének szétválasztása sokszor nem állítja könnyű helyzet elé a kutatókat, de a mi
tikus eredetű motívumok felismerése és tipizálása segíthet a történeti kontextus jobb 
megértésében.
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Joseph d'Ortigue, francia zenekritikus 1835-ben írta meg az ekkor 23 éves, virtuóz 
karrierje delelöjén álló Liszt első életrajzát.13 Jóllehet alapját kétségkívül valós életrajzi 
adatok alkották, amelyek elsősorban Liszt élcttársától, Marie d'Agoult-tól származtak, 
az élettörténet mitikus elemekkel való kiszínezése már ekkor megkezdődött. Néhány, 
a gyerekkorhoz kapcsolódó motívumot emelnék ki ennek alátámasztására. Első idéze
tünk narrátora Liszt Ádám, aki fia nem mindennapi talentumának megtapasztalását 
a következő történetből bontotta ki.

„Hat éves 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 azonban a gyermek-művész mítosz átöröklödött elemei: a csodagyerek termé
szetből 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 apa, az életrajz szerint, gyak
ran a fiának.16 A nem túl életszerű beszédszituációban könnyen felismerhetjük a gyer
mek-művész mítosz felfedező-figuráját, aki ezúttal igen hangsúlyos szerepet kap. A 
mintegy profán Keresztelő Szent Jánossá előlépő apa nemcsak hogy felismeri fiában az öt 
felülmúló isteni kiválasztottságú zsenit, hanem ezt megfellebbezhetetlenül deklarálja is.17

Ez a gondolat azonban nem pusztán a mítoszok motívum-vándorlásának oldaláról 
ragadható meg. Tudjuk, hogy d'Ortigue és Liszt barátok és eszmetársak voltak: az élet
rajz megírásának évében mindketten a liberális katolikus mozgalom vezéralakja, 
Lamennais abbé szellemi holdudvarához tartoztak.18 Ebben a körben nyert létjogosult
ságot a művész kiválasztottságának, vagy prófétaként való felfogásának kultusza, mely
ben Liszt is hitt. Olyannyira, hogy a művészek szerepét taglaló. 1835-ből származó cikk
sorozatában ezt az eszmét ars poeticája kiindulópontjának tekintette. így fogalmazott:

..A művészek nem mindennapi emberek, akiket Isten maga választott ki. hogy kifejez
zék az ember legnagyszerűbb érzelmeit... A művészek papjai, apostolai a kimondhatatlan, 
misztikus és örök vallásnak, mely gyökeret vert és szüntelenül növekszik szivünkben. ”19

D'Ortigue életrajzában tehát a művészi kiválasztottság régi eszméjének a kis Lisztre 
vetített, modernizált változata visszhangzik, s kap - az apa szájából elhangzó monda
tok révén - profetikus színezetet. Ennek a kiválasztott mivoltnak felel meg az a Liszt 
gyermekkorától folyamatosan előbukkanó, egész életét végigkísérő portré-ábrázolási 
típus, mely a mennyei ideákat befogadó inspirált művészként jeleníti öt meg - zongorá
zás közben vagy a nélkül (3. kép). D'Ortigue sorai verbális fogódzót is adnak ezekhez 
a portrékhoz: „Látnod kellene, amint fenséges tekintetét az égre emeli inspirációért, 
látnod kellene ilyenkor sugárzó és ihletett vonásait.”20

A kiválasztottság motívumát a művészéletrajzokban gyakran a művész születését 
jelző csodás elemek kísérték. Vasari az isteni Michelangelo születésére nem talált pél
dául racionális magyarázatot, magasabb erők közreműködését sejtette benne és külön
leges asztrológiai konstellációval magyarázta.21 D'Ortigue egy ehhez hasonló megjegy-
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zest tett, amikor a családi mitológiára hivatkozva, előjelet látott a gyermek születése cs 
az ugyanebben az évben feltűnő üstökös között.22 A kis Liszt kiválasztottság-történeté
nek hátterében (mint Michclangclóéban is) persze ott sejthető az evangéliumi narratíva 
hatása, ami sehol sem olyan kézzelfogható, mint Lina Ramann. Liszt által jóváhagyott, 
késői életrajzában. Itt az életrajzíró már egész történetet konstruált abból, hogy az üs
tökös - a betlehemi csillagra utalva - éppen Liszték házát világította meg a gyermek 
születésekor.23

Visszatérve Liszt első életrajzára, d'Ortigue-tól azt is megtudjuk, hogy 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 Panthconjának tagságára.

A Liszt első életrajzában felhasznált csodás-legendás elemek - jóllehet nem álltak 
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össze még koherens rendszerré - a művészi legitimizáció célját szolgálták. A kiválasz
tottság gondolata volt az, amely kiemelte a fiatal zongoristát a mindennapi emberek 
sorából, s tette öt alkalmassá arra a müvészpróféta-szerepre, amelyet Liszt ars poeticá
jának Művésze" is képviselt. Ezzel a problémával függ össze d'Ortigue-nak egy másik 
kijelentése, amely nem tartozik ugyan közvetlenül az „égi invesztitúra" körébe, de - 
mivel a művészvallás korában vagyunk - nem is mentes annak elemeitől. Tendenciózus 
volta ezúttal már nehezebben, a történeti forráskritika eszközével tárulkozik csak fel.

D'Ortiguc-nál jelent meg először az a később nagy karriert befutott, sokszor tör
ténelmi tényként kezelt állítás, mely szerint Beethoven jelen volt a 11 éves Liszt bécsi 
koncertjén, 1823. április 13-án.24 A koncertről írt kritikák azonban ezt nem említették, 
noha az óriási tekintélyű mester jelenléte nyilvánvalóan nem maradt volna észrevét
len. Mint Schindlcrnck, Beethoven titkárának és életrajzírójának beszélgető füzeteiből 
kiderül, Liszt Ádám mindent megtett annak érdekében, hogy az akkor már süket Bee
thoven ott legyen ezen a koncerten, s hogy fiának témát adjon improvizációra. Való
színűleg sikerült is elérni, hogy Beethoven lakásában fogadja őket, de mint Schindler 
Beethoven-életrajzából is világosan kiderül, a mester a koncerten nem volt jelen.25

Mivel magyarázható akkor ez a történelemhamisítás d’Ortigue részéről, aki Liszt 
élettörténete tekintetében jól informáltnak mondható. Induljunk ki abból, hogy az élet
rajzíró úgy tekintett Lisztre, mint kora egyik legnagyobb Beethoven interpretátorára. 
így jellemezte: „Beethoven Liszt számára maga az Isten, aki előtt meghajtja fejét. Egy
fajta megváltóként tekint rá.’’26 Minden jel arra mutat, hogy Liszt egyike volt azoknak 
a muzsikusoknak, akik már ekkor Beethoven művészi örökébe kívántak lépni. Levele
zésében nemsokára megjelent a jövő Bccthovcnjénck szerepköre, amelyet metaforikus 
nyelven ugyan, de önmagának szánt, összhangban azzal a zenei fcjlődéstcóriával, mely 
a jövő zenéjét a beethoveni zenén alapuló spirituális újjászületésként képzelte el.2

D'Ortigue azzal, hogy Beethovent beültette a kis Liszt koncertjére, a zenei örökség 
átadásának „történeti szituációját" teremtette meg. Az életrajz tulajdonképpen egy ket
tős legitimizációs konstrukciót épített fel, amelyben az apa a próféta. Beethoven pedig 
maga az Isten, aki jelenlétével megerősítette a csodagyereket isteni kiválasztott pozíci
ójában. Érdemes kitérni arra is, hogyan alakult Liszt művészi legitimizációja a későbbi 
életrajzokban. Logikus, hogy a zcnctörténctilcg megfoghatatlan apafigura próféta-sze
repe folyamatosan elhalt, az állítólagos beethoveni konccrtlátogatás azonban felettébb 
inspirálólag hatott az írókra. Schilling 1837-ben már azt írta: Beethoven fölment a szín
padra. megfogta a gyermek kezét és így kiáltott: „Művész”.28 Vagy, ahogy a későbbi 
íróktól halljuk, csókjával illette homlokát. A Liszt-irodalomban Weihekuss-nek, 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 erősí
tette ezt, a későbbi Liszt életrajzoknak sokszor elengedhetetlen részévé vált.29
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Ha a Weihekuss valódi kontextusát szeretnénk megragadni, érdemes felidézni: se sze
ri, se száma azoknak a történeteknek, anekdotáknak, melyek a német zeneszerzővel 
való kapcsolatba kerülést (vagy annak vágyát) állították elbeszélésük középpontjába.30 
Egyfajta divathullámot generált a muzsikusok körében bejutni Beethoven bécsi lakásá
ba, olyannyira, hogy Richard Wagner még novellát is írt erről, melyben alteregójának, 
R.-nek ez természetesen sikerült.31 Ami lényeges, ezen történetek tartalma: minél kö
zelebb kerülni a nagy emberhez. A látogató szempontjából ennek kétségkívül szimboli
kus értéke van, hiszen elismerést, valamilyen fokú legitimitást jelent. Ezen látogatások 
sorába illeszkedik a 11 éves Liszté (és a társaságában lévő Czernyé), melyről (állítólag) 
maga Liszt számolt be 1875-ben tanítványának, Ilka Horowitz Barnaynak (4. kép).32 
Tulajdonképpen a beethoveni felszentelő csók variációjáról van szó, csakhogy a törté
net szerint ezt a kis Liszt nem koncerten, hanem Beethoven lakásában kapta, miután 
eljátszotta a mester C-dúr koncertjének első tételét. A forrás hitelességét azonban töb
ben - beleértve e sorok íróját is - kétségbe vonják.33 Ami viszont kétségtelen: a látoga
tás bizonyos elemei az egyéni mitológia kontextusába ágyazódnak, és ez több ponton 
is kimutatható. így a Beethoven szájába adott mondat - „Szerencsés csillagzat alatt 
születtél.” - felhasználja a már d'Ortiguc-nál is megjelenő toposzt. Ezen kívül Liszt egy 
olyan vallomással zárja a beszámolót, amely leleplezi a jelenet - inkább vágyott, mintsem 
valóságos - tartalmát. „Ez az esemény életem legnagyobb büszkesége - művészi pályafu
tásom megszentelése.” S végül, utolsó mondata is a mítoszok rejtélyességét, a csodás ese
mények homályba burkolódzó világát idézi. „Ritkán mesélem cl, s csak jó barátoknak.”

Ha a Beethovenhez kapcsolódó anekdoták tükrében tekintünk a Weihekuss-rc, akkor 
kétségkívül Liszt „viszi a pálmát”: ilyen intim közelségbe senki sem került Beethoven
nel. Mivel ez az intimitás a gyermek Liszthez kapcsolódik, így beilleszthető a történet a 
gyermek-művész mítoszok felfedezés motívumai közé. A változtatás annyi, hogy ezút
tal a nagy tiszteletű kultúrhérosz veszi át a felfedező szerepét, s így a történet magasabb 
legitimitás-értéket kapva 
emelkedik a beavatási ri
tuálé rangjára.31

Kérdés, hogy ismerünk-e 
a Weihekuss-höz hasonló 
történetet a korból, mely an
nak előzményeként fogható 
fel. Bár nehéz lenne feltérké
pezni a konkrét hatások há
lózatát, a jelenség nagyon 
is benne van a levegőben; 
még magára a csókmotí
vumra is van példa. Az 
anekdota szerint Chopin, az 
amerikai csodagyerek zon
goristát, Gottschalkot illet
te csókjával, annak 1845-ös

4. RudolfLipus: A gyermek Liszt és Czemy Beethoven bécsi 
lakásában, I936. Illusztráció az Eludes magazinhoz.
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5. A 12 éves Mendelssohn Goethe előtt zongorázik, metszet, 1847 körül

6. August Borckmann: Beethoven Mozart előtt zongorázik, 1850 körül. Színezett metszet
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7. Emléklap Liszt Ferenc ötvenéves művészi jubileumára. Litográfia, 1873. 
Pest, Halász István nyomdája. Budapest. Liszt Ferenc Emlékmúzeum,

párizsi koncertjén, s jósolta meg: ö lesz a zongora királya.35 Vagy hasonló eset a 12 éves 
Mendelssohné, aki Goethének mutatkozott be zongorajátékával, ami olyan nagy hatást 
tett az íróra, hogy így kiáltott fel: „az új Mozart"’ (5. kép)!3(,V>c maga Mozart is meg
jelent, mint áldás-osztó autoritás, amikor a neki zongorázó serdülő Beethovent ezzel 
a felkiáltással avatta fel: „Erről még hallani fog a világ" (6. kép).37 Hogy Liszthez, mint a 
későbbi nagyhatású zongorapedagógushoz is fűződött hasonló anekdota - megválto
zott szereposztással - az egyáltalán nem meglepő. A csodagyerek ezúttal a kedvenc 
tanítvány, a korán elhunyt, ekkor 14 éves Tausig, akiben Liszt zongoraművészeténck 
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.38

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 (7. kép).39

Xz. emléklap középpontjában Liszt profil portréja látható kör alakú mezőben, kö
rülötte jobbra és balra két-két ellipszis formájú mező. A benne ábrázolt jelenetek a 
zeneszerző múltját és jelenét szándékoznak - egy fajta képi legendárium gyanánt - be
mutatni: honnan indult és hova jutott el. Az alsó kettőben a doborjáni szülőház és egy 
fiktív szoboravatás, mely 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.
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8. Beethoven megöleli a gyermek Lisztet. Litográfia.
Részlet a Liszt Ferenc ötvenéves Jubileumára kiadott emléklapról. Budapest, Liszt Ferenc Emlékmúzeum

A koncertjcleneteken a múltat és a jelent Liszt művészi és társadalmi elismerésének 
gondolata fűzi össze. A beethoveni ölelés a művészi elismerés záloga, egyszersmind a 
későbbi dicsőség forrása is. Hiszen akit maga Beethoven indított el pályáján, az érett 
művészként joggal számíthatott koronás fők elismerésére. Ez pedig - a művészmíto
szok toposza szerint is - a művészi siker legfőbb társadalmi fokmérőjének számított. 
Az emléklap jobb felső mezejének ábrázolása erre az uralkodói gesztusra egy ténylege
sen lezajlott hangverseny mcgidézésévcl utalt, melyet a pesti Vigadóban 1872. március 
18-án rendeztek meg. Amint azt az emléklapon látható jelenet - Franz Schams és Ernst 
Lafitte festményének litográfia-verziója - megörökítette, a zeneszerző Ferenc József, 
a királyi család, a magyar arisztokrácia és művészvilág jeles képviselői előtt játszott.10 Mivel 
ez utóbbi ábrázolás a történeti tényeknek megfelel, a korabeli befogadónak könnyen az 
a benyomása támadhatott, hogy a másik koncertjelenet is valós, amit a felirat is hitelesíteni 
látszik: „Liszt első hangversenye Bécsben, Beethoven által megölelve.” (8. kép). Az 
előzőekben kifejtettek alapján azonban 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. A helyzet éppen fordított, mint amit az emléklapon látunk: magát 
a művészi jubileum évfordulóját igazították ahhoz a bécsi koncerthez, amely Beethoven 
állítólagos jelenlététől híresült cl. A zenei életút utólagos átértelmezésének vagyunk 
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a tanúi, melynek következtében Liszt élettörténetének ez a fiktív epizódja az ünnepelt 
művészi pályájának szimbolikus kezdetévé lépett elő. Ilyen értelemben jelent meg az 
emléklap-litográfián is. mely a Weihekuss történetének fontos állomása: a vizualitás 
erejével mintegy igazolta az esemény „valóságos” voltát.

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 ö lett a beetho- 
veni zenei örökség legfőbb letéteményese. A litográfia megjelenése után nem sokkal 
jelent meg Liszt egyik hívének, Ludwig Nohl zenetörténésznek a könyve, „Beethoven, 
Liszt. Wagner” címmel, mely zenetörténeti kontextusba is helyezte ezt. 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.”41

Az a 39 év, mely d’Ortigue és Nohl írása között ível, tulajdonképpen a Liszt-Bee
thoven kapcsolat mitologizálásának keretét is adja, s ez végső soron nem más, mint 
a Weihekuss „fejlődéstörténete”. Láttuk, hogy a beethoveni zenei örökség átadása ho
gyan öltött egyre megragadhatóbb formát. Az út a szelíd történelemhamisítástól a bee
thoveni felszentelő csók irodalmi képéig, majd - a sokszorosított grafikán keresztül 
történő - láthatóvá tételéig vezetett. A hitelesség pecsétjét pedig Lina Ramann életrajza 
jelentette, mely egy koherens mitológiai keretbe ágyazva, tulajdonképpen kanonizálta 
a Weihekuss-t.A2 Ramann volt az, aki az eseményt a „zenei felszentelés” rangjára emelt 
búcsúkonccrtté avatta, mely elindította a csodagyereket európai karrierje felé. Célja ez
zel kétségkívül az volt, hogy a kis Lisztet a beethoveni áldással a tarsolyában bocsássa 
el valóságos és szimbolikus zenei zarándokújára. De Ramann egyebet is tett, felruház
ta 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. ’Egv ilyen'-kiál
totta csillogó szemmel. Beethoven képe volt, melyre rámutatott.” - írta Ramann.13 Ezzel 
az anekdotával vált teljessé a művészi beavatási szertartás, s zárult be a mitikus kör. A 
kis Liszt c 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.
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IMREKOIÁCS 

LISZT AND THE MYTH OF THE CHILD PRODIGY 
MYTH-TRANSFER AND PERSONA I. MYTHOLOGY

ABSTRACT

Although we cannot meet child prodigies at this exhibition the topic is worth our attention since it relates 
such problems that demand interdisciplinary approach just like the exhibition itself.

Here we face a special, a 19th-century segment of the society’s relation to children which is very 
much like the Renaissance cult of youth and of the (child) artist genius modelled in many cases after the 
12-year-old Jesus. Liszt was also of that age when his father, having an excellent cultural political vein, 
organized the first public concerts for him in Bratislava, Pest and Vienna. He reached great success: the 
young Liszt was praised by the Austrian press as Mozart reincarnated. These events were followed by the 
issue of his first lithographic portraits of which we consider especially important the ones depicting the 
child prodigy inspired by God looking upwards, to the celestial kingdom. What kind of cultural political 
interrelations back up these images? May these portraits be connected to the new artist concept proposed 
by the Saint-Simonists bestowing the role of mediator-prophet between God and humans upon the artist?

We consider one image (a lithography by István Halász from 1873) a curiosity in which the old Bee
thoven kisses the child prodigy Liszt at a Viennese concert. My lecture analyses the importance of this 
pseudo-sacral gesture having several parallels in that period. Question: llow did this event that never 
occurred become a wittingly constructed part of Liszt’s personal mythology in the era that worshipped 
artists? Other questions raise from this first one: what kind of cultural historic aspects served as the 
background for this type of “sacralisation” of the master-student relationship projected back into the past, 
and how this process was influenced by the Renaissance prototypes related to the child prodigy? (The boy 
Giotto is drawing a lamb beheld by Cimabue, his master to come.)
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