
 1

A Le Drapeau Blanc-ban 1924. március 9-én A. Martainville tollából 
megjelent sajtóbeszámoló. 

 
Nem tehetek róla: tegnap este óta hiszek a lélekvándorlásban. 

Meg vagyok győződve róla, hogy Mozart lelke és szelleme az ifjú 
Liszt testébe költözött; azonosság sosem nyilvánult meg ennél vilá-
gosabb jelek által. Egyazon ország, egyazon csodás gyermekkori ta-
lentum, s egyazon művészetben…1 

Kicsiny karjai alig-alig érnek el a billentyűsor két végéig, kicsiny 
lábai alig-alig érintik a pedálokat, s mégis, ez a gyermek senkihez 
sem mérhető; ő Európa első zongoristája. Maga Moscheles sem bán-
tódna meg e kijelentéstől. 

Liszt nevét magára öltve, Mozart semmit sem veszített abból az 
érdekes megjelenésből, mely mindig fokozza egy gyermek koraérett 
talentuma iránti érdeklődésünket. Kis csodagyermekünk vonásai 
szellemet és derűt sugároznak. Végtelenül kecsesen érkezik hallgató-
sága elé, s az öröm és csodálat, melyet hallgatóiban kelt, mihelyt ujjai 
végigsiklanak a billentyűkön, oly szórakozásnak tűnik fel számára, 
mely igen felvidítja őt. 

Ahogyan Grimm mondta Mozartról, az ő számára semmiség 
egy felettébb nehéz zenedarabot a legnagyobb pontossággal, bizton-
sággal és rendíthetetlen nyugalommal, merész eleganciával előadni, 
s mégis oly érzéssel, mi minden árnyalatot láttat; egyszóval, oly töké-
letességek, mely kétségbe hajszolja a legképzettebb művészeket is, 
akik harminc esztendőn át tanultak és gyakoroltak e szépséges és oly 
nehéz hangszeren. 

Hogy fogalmat adjak arról, minő benyomást tett hallgatóira, 
csupán azt a hatást említem, melyet játéka az Olasz Opera zenekar-
ára, Franciaország és Európa legjobb együttesére tett. Szem, fül és 
lélek az ifjú művész hangszeréhez volt láncolva. Közben elfelejtették, 
hogy maguk is szereplői e koncertnek, s a ritornello visszatérésekor 
minden hangszer néma volt. A közönség nevetéssel s tapssal tanúsí-
totta szívbéli megbocsátását e szórakozottságért, hisz talán ez volt a 
legnagyobb elismerés, melyben a kis csodagyermek talentuma vala-
ha részesült. 
                                                           
1 A cikkben idézet következik abból, ahogyan Grimm elbeszéli a Mozart-család első látoga-
tását Franciaországban, 1763-ban; – Martainville ennek az elbeszélésnek az alapján fejti  ki 
az elméletét, mely szerint Liszt valójában Mozart reinkarnációja. 
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Előbb a hangszert igen szerencsétlenül helyezték el, szokás sze-
rint a végével a közönség felé, így Lisztet nagyrészt eltakarta a kotta-
tartó. A közönség látni kívánta a gyermeket, ezért a hangszer irányát 
úgy változtatták meg, hogy a szólista háttal fordult a karmesternek. 
Ez az új elrendezés a legkevésbé sem ejtette zavarba, s a koncerten 
eddig is tanúsított higgadtsággal játszotta Czerny variációit, aki állí-
tólag a tanára volt, ha egyáltalán igaz, hogy valaha is volt tanára. 
Alig pillantott a kottába, s akkor is csak nagy időközönként. Tekinte-
te folytonosan a teremben vándorolt, s barátságos mosollyal és fejbó-
lintással üdvözölte azokat, akiket a páholyokban fölismert. 

Végül Liszt félredobott kottát és kottatartót, s szabad fantáziá-
ban átadta magát zsenijének. Nincs szó, mellyel kifejezhetnénk, mi-
lyen csodálatot keltett. Harmonikusan szerkesztett bevezetés után 
témájául Mozart „Non piu andrai” kezdetű szép áriáját választotta a 
Figaro házasságából. Ha Liszt, miként föntebb megjegyeztem, vala-
mely szerencsés áttétel útján Mozart folytatása csupán, akkor itt ma-
gamagának szolgáltatott témát. 

Bizonyára láttak már gyermeket öntudatlanul repkedő cserebo-
gárral játszadozni: selyemcérnával vagy hosszú hajszállal tartja fog-
va, követi szapora mozgását, ereszti a cérnát, majd újra megragadja, 
visszahúzza a szökevényt, hogy újra röptesse is mindjárt; csupán így 
alkothatnak megközelítő képet arról, ahogyan az ifjú Liszt játszik a 
témával, ahogyan távolodik tőle, hogy hirtelen újra birtokába vegye, 
majd ismét elveszíti, hogy éppoly gyorsan rá is találjon megint; aho-
gyan a legmeglepőbb modulációkon keresztül vezeti, a legszerencsé-
sebb és legváratlanabb átmenetekkel, az összes hangnemen át; s 
mindezt a legdöbbenetesebb nehézségek közepette, melyeket mintha 
játéka közben találna ki, s csak azért, hogy mindjárt diadalmaskod-
hassék felettünk.  

A teremben a legmelegebb taps és ismételt újrázás visszhang-
zott. Határtalan volt az öröm és a csodálat; még a szép hölgyhall-
gatók gyengéd kezei is fáradhatatlanok voltak. A boldog gyermek 
mosollyal fejezte ki köszönetét.    

 
Forrás: Alan Walker: Liszt Ferenc. Zeneműkiadó, Budapest, 1986. Fordította: 
Rácz Judit. 




