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A halhatatlanok is meghaltak egyszer
Zeneszerzők betegségei (7. rész)

A

zsenikről az ember általában alkotásaikra asszociál,
és nem a mindennapjaik, különösen nem az egészségi állapotuk jut eszébe. Pedig életüket a mindennapi tevékenységük, és sokszor a betegséggel vívott harcuk
is jellemezte. „Az alkotás önfelszámoló folyamat. Minden készülő műbe az egészség egy hányada épül be. A zeneszerzők
a legfalánkabb múzsát szolgálják.” (Baranyi Ferenc)
Ez a sorozat a zeneszerzőket mint pácienseket állítja az
olvasó elé. A köztudat sztereotípiáin túl (Beethoven süket,
Schubert vérbajos, Bach vak) bemutatom az újabb, orvosi–
zenetörténészi együttműködés alapján lényegesen árnyaltabb, részletesebb, sokszor meglepő ismereteket. Azt a képet,
ami mozaikokból (boncleletek, levelek, naplók, hírlapi hírek,
számlák, receptek, stb.) áll össze az orvostudomány jelenlegi
tudásának és eszköztárának segítségével. Sor kerül a legnagyobbak (Bach, Beethoven, Mozart, Schumann, Schubert,
Mahler és Bartók) mellett kevésbé ismert, de orvosi–orvostörténeti szempontból érdekes mesterekre is. A sorozatban
elsősorban a betegségekről és nem a zeneművek méltatásáról lesz szó. A téma feldolgozása során azonban az egyik
legmegrendítőbb élmény volt szembesülni azzal, hogy a zeneirodalom legszebb műveinek sorát süketen, vakon, levegőért kapkodva vagy belső démonaikkal küzdve alkották meg
zseniális szerzőik.

Genovában született, zenei tehetsége hamar nyilvánvaló lett. Apja, aki kétes egzisztencia volt, kegyetlen szigorral, állandó büntetéssel maga kezdte tanítani. 8 éves
volt, amikor az első művét komponálta, 11 évesen lett
szakavatott mesterek tanítványa, és hamarosan a nyilvánosság elé lépett. Luccában helyi mesterek foglalkoztak
vele, és a hercegi udvar zenekarában képezte magát,
majd a pármai konzervatóriumban vált a kor legvirtuózabb hegedűsévé. Változatos, kalandokban bővelkedő
életet élt, szerencsejátékos, botrányhős volt, sok szerelmi
kapcsolata közül az egyik legnevezetesebb a luccai években, Napóleon húgával, Toscana uralkodó hercegnőjével,
Emíliával való viszonya. 1806-tól húsz éven keresztül Itália számos városában adott hangversenyt, komponálni
1817-ben kezdett.
1828-tól kezdődött nemzetközi karrierje. Bécsben lépett fel először, hatalmas sikerrel. „Ördögi” hangszeres
tudása miatt az „ördög hegedűse” jelzőt a bécsi fellépése után kapta. A város lázban égett, az éttermekben a
la Paganini fogásokat kínáltak, megjelentek a Paganini-

Niccolò Paganini (1782–1840)
A 19. század legnagyobb hatású hangszervirtuóza, aki
nemcsak saját hangszere, a hegedű játéktechnikáját forradalmasította, de inspirálta a korszak valamennyi nagy előadó egyéniségét. Hatással volt Brahmsra, Lisztre és Schumannra, utóbbi egy Paganini hangversenyt hallgatva
határozta el, hogy a zenének szenteli az életét. Nemcsak
játéka, hanem élete, személyisége, legendákkal teli, kalandos pályafutása, a lényét övező misztika is a romantikus művésztípus mintájául szolgált. Virtuozitása, csodálatos technikája és egyedi személyes karizmája tette
legendás alakká, olyanná, aki befolyásolta a hegedűsök
minden későbbi generációját. Élete, művészete számtalan publikáció és kb. 30 életrajz témája. Kalandos életéből több film készült.

Niccolò Paganini (1782  –1840)
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dó együttes játékra képtelen volt. Mindemellett
a hegedűjátszás technikáját óriási mértékben
bővítette. Hegedűversenyeiben az előadóművész erényei állnak előtérben. Szóló művei között a „24 Capricci per violino solo” a leghíresebb, amiben a legmagasabb technikai követelményeket halmozta fel. Pengetős hangszerekre
(gitár, mandolin) is számos darabot írt.
Koncertjei a leírások alapján hasonlítottak a
mai könnyűzenei sztárok fellépéseihez, rajongói
hisztériás jeleneteket rendeztek fellépése alatt.
Istenítették, elhalmozták plátói és tevőleges
szeretetükkel. A „celebnek” kijáró pletykákban
is bőven volt része, elterjedt, hogy börtönben
ült gyilkosság miatt, és áldozatának beleiből készült húrokkal játszik, többen „látták”, hogy az
ördöggel cimborál, szeretőit és feleségét megölte, stb. stb.

Niccolò Paganini,
a hegedűs
Georg Friedrich
Kersting (1785–1847)
festményén
(Drezda, Galerie Neue
Meister )

Paganini betegségei
perecek, de a nagy művész tiszteletére emlékérméket is verettek. Pár évig német földön koncertezett, nem volt olyan jelentősebb német város, ahol ne adott volna hangversenyt. 1831-től
Párizs, majd London lett működésének színtere,
de 132 hangversenyt adott Anglia különböző városaiban is.
1834-tól már kevés koncertet vállalt, visszavonult. A korábban dúsgazdag muzsikusnak súlyos
anyagi nehézségei támadtak, olyannyira, hogy
az adósok börtöne is fenyegette. Betegségei
súlyosbodtak, végül 1840-ben elhunyt. Holttestének sorsa is regényes: az egyházi hatóság
megtagadta az egyházi temetést, ravatala lakásán volt, elszállítását először megtiltották, majd
elrendelték bebalzsamozását, és a család csak
egy elhagyott gyártelepen helyezhette el a lezárt koporsót. Innen csak 1843-ban kerülhetett
a pármai Villa Gaione parkjába. Rehabilitálása
és egyházi temetése csak 1876-ban következett
be, ekkor helyezték el holttestét a pármai temetőben, ahol márványból készült mauzóleumában nyugszik.
Zenéje sokak számára szinonimája az üresen
csillogó, boszorkányos virtuozitásnak. Kétségkívül kifejezetten saját maga számára komponált,
hogy egyedülálló ügyességét érvényesíthesse.
A kamarazenéléshez nem értett, az alkalmazko-

Paganini betegségeinek nagy irodalma van, ez
a téma laikusok és orvosok körében egyaránt
népszerű. Az orvosi keresőkben is fellelhetők (a
PubMed például 25 találatot mutat).
Betegségeinek egy része előnyére vált, valószínű, hogy ezek nélkül nem lehetett volna az
a virtuóz hegedűs, aki játékával elkápráztatta a
világot.
Feltételezik, hogy alkatát, és rendkívüli hangszeres képességét veleszületett rendellenességeknek, az Ehlers-Danlos szindróma és a Marfan szindróma kombinálódásának köszönheti.
Szokatlan volt a fizikuma, mellkasa keskeny és
aszimmetrikus, kulcscsontja olyan alakú volt,
hogy a bal kéz segítsége nélkül is könnyedén
meg tudta tartani hegedűjét az állával. Ujjai hos�szúak, vékonyak és karcsúak voltak. Ennek is köszönhette sajátos vonóvezetését: a jobb felkarját
szorosan a testéhez szorította, a vonót csuklóból
és az ujjaival irányította. Kezét olyan flexibilisen
tudta mozgatni, mintha izom- és csonthiánya
volna (korábban feltételezték, hogy műtéttel
tették ilyenné, ennek azonban semmi nyoma a
korabeli leírásokban, manapság inkább az ízületeinek hipermobilitása és extenzibilitása mögött
a kötőszöveti zavarral járó hipermobilitási szindrómát feltételezik). A Marfan szindróma mellett
szólhatna bőrszíne, látászavara és hangképzési
nehézsége, bár ezek mögött inkább más betegségek húzódhattak.

2016. február
Életrajzaiban mindenütt hangsúlyozzák,
hogy állandóan gyenge volt az egészsége, életét a betegségekkel való bajlódás keserítette.
Már gyermekbetegségei nagyon súlyosan
zajlottak, négyévesen lett kanyarója, a feljegyzések szerint ekkor „kataleptikus görcsökben szenvedett”, ami lehetett lázas eklampszia is, mert
csak egy olyan feljegyzést találtam, ami szerint
a görcsrohamok későbbi életében is felléptek.
Nyolc éves korban ismét megbetegedett, valószínűleg vörhenyt kaphatott, ami „ízületi gyulladással, szemgyulladással, állandó köhögési
ingerrel járt”.
Felnőttkorában állandó bélrendszeri zavarokban szenvedett, amire mértéktelenül használt
hánytató és hashajtó hatású szert (Leroy-féle
emeticum és purgativum). Szinte megszállottjává lett a székelési szokásai megfigyelésének és
feljegyzésének. Naplója (a „Piros könyv”) gyakran nem is szól másról, csak beleinek állapotáról.
Miután szifilisze manifesztálódott, későbbi
tünetei jórészt a szifilisz gyógyítására szolgáló,
helyileg és belsőleg bőségesen alkalmazott
higanykezelés következményei: bőre szürkéssé vált, fogai kihullottak Állandó gingivitis és
stomatitis gyötörte.
A másik nagy tünetcsoport légúti eredetű
volt. Krónikus köhögés kínozta, vérköpésről is
beszámolnak életrajzírói, és gyakran vált rekedtté, időnként aphoniás lett.
Ismételten kezelték aranyeres és végbélszűkületi problémák miatt. A higanykészítmények
mellett nagy adagban írtak fel ópiátokat, és gyakori érvágásokkal igyekeztek gyógyítani.
Betegségeinek időrendjét 1820-tól kezdődően O’Shea közleményét felhasználva (lásd a
Függelékben) lehet rekonstruálni:
1820-ban krónikus köhögés, fogyás, sok hashajtó. Az erélyes purgálás feltételezhető oka a
„lappangó mérgek” eltávolítása volt. (A „méregtelenítés” nem új találmány!)
1822-23-ban állapota súlyosabb, már-már
halálhírét keltették. Több kúrát is kipróbált, végül „egy Milánóban élő amerikai orvos” segítette gyógyulását, higanykúrával és öt érvágással. (Az amerikai orvos valójában egy magyar
származású bécsi doktor volt: Spitzer Miksa.)
Felgyógyulásának hírét megkönnyebbüléssel
fogadta egész Itália. Rövid enyhülés után továbbra is krónikus köhögés és fogyás jellemzik.
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Paganini zenészek
társaságában
(Lane Richard kőnyomatán)
az első londoni fellépés
plakátján

Ekkoriban tesz említést egy barátjának írt levelében látásának csökkenéséről, emiatt kezdett
kék színű szemüveget viselni, amely még fokozta bizarr megjelenését. Dr. Sira Borda pármai
orvossal konzultált, aki ismerve Paganini szexuális abúzusait, szifiliszt diagnosztizált, ezért javasolta a higanykezelést orálisan és kenőcsben.
Paganini maga írta barátjának, Germinek, hogy
„halálos adagot” kap a higanyból.
1824-ben gingivitis, stomatitis lépett fel, kihullottak a fogai. Gyomor- és bélpanaszai miatt
ismét hashajtót („Leroy”-t) kapott. Tovább romlott a látása, és kézírásának megváltozásáról panaszkodik (tremor).
1825-ben erősödő köhögése miatt kénytelen volt Itália déli tájain maradni, ahol az enyhe
éghajlat miatt könnyebben érezte magát
1828-ban fogínygyulladás, majd fog eredetű tályog lépett fel, mandibula osteomyelitissel,
emiatt a maradék fogait is kihúzták. Ennek következtében alakult ki jellegzetes arcformája, a
beesett ajkakkal, ami tovább táplálta a közönségben az ördög fia legendát (ez a bécsi hangversenyek időszaka). Ebben az időben különö-
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Paganini portréja
(ismeretlen művész
szénrajzán)
a Covent Gardenben
1832. július 6-án adott
koncert plakátján

sen sok orvost megkeresett, diagnózisuk csak
abban egyezett meg, hogy állapota nem vigasztaló, ami mélységesen aggasztotta az amúgy
is borúlátó muzsikust. Bécsben felkereste Dr.
Francesco Benatit, aki világosan diagnosztizálta,
A Capriccio №10
kottája Paganini
kézírásával
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hogy a virtuóz egyéb betegségei mellett krónikus higanymérgezésben szenved. (Mai szemmel
etikailag enyhén szólva különös, hogy Dr. Benati
aztán 1831-ben – a beteg halála előtt 9 évvel –
megírta Paganini kórtörténetét a „Revue de Paris” című irodalmi magazinban, miközben részletesen taglalja a beteg testi rendellenességeit,
a tág pórusoktól, a verejtéke szagáig. Leírása
viszont azóta is fő forrása a muzsikus betegségével foglalkozóknak.) Nem osztotta a korábbi
kollégák véleményét a tuberkulózisra vonatkozóan, mert a Laennec-sztetoszkópot használva
nem talált erre vonatkozó jeleket a tüdők felett.
1828–1832 között gyakori rekedtség, időnként dysphonia, intermittáló vizelési panaszok,
nyáladzás, fogyás. Látása tovább gyengült, és
csőlátás alakult ki. (Nagyon idegesítette, ha valaki, akivel beszélt nem közvetlenül előtte állt.)
Remegése fokozódott. Folytatja a „Leroy” hashajtó szedését, és altatókat használ. Határozott
személyiségváltozásra utal, hogy a korábban
meglehetősen robbanékony, agresszív, ambiciózus és magabiztos ember visszahúzódó, fásult,
depressziós lett, és elveszítette szexuális érdeklődését.
1833 végére visszatért Párizsba, ahol súlyos
tüdővérzést kapott.
1834-ben voltak az utolsó koncertfellépései,
visszavonul a nyilvános hegedüléstől. Pszichés
okok mellett az erősödő tremornak is szerepe
lehetett ebben. Továbbra is használt higanyvegyületeket, és nyelési zavarai voltak. „A maestro
minden ételét meg kellett darálni, de étkezése
még így is legalább két órán át tartott.”
1837-ben a letargia továbbra is jellemző, vizeletretenció miatt állandó katétert visel, amit
következményes hólyaggyulladások kísérnek.
„Egyik herém akkorára dagadt, mint egy nagy
körte. Az orvosom azt mondja: orchitis, és attól
van, hogy katéterrel utaztam és a kocsi összerázott.”
1839-ben a nyári hónapokban, orvosai tanácsára tengerparti üdülőhelyeken tartózkodott, majd szeptemberben Genovába utazott,
de az ottani kénes fürdők sem segítettek, ezért
visszatért Nizzába. Hangját teljesen elveszítette, írni is nehézkesen tudott, továbbra is fájdalmas volt számára az étkezés.
1840-ben ödémák jelentkeztek („Mindkét
lábam a térd alatt dagadt, úgy járok, mint egy
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csiga, és ha leülök rettenetesen
nehéz felállni.”) Gyakori volt a
vérköpés, és egyre erősebben
fulladt. Vérköpése tovább fokozódott, és május 27-én meghalt.

A tüdőgyógyász számára különösen érdekesek Paganini légúti tünetei. Dr. Benattinak a kizárólag a negatív hallgatózási
tünetre alapozott véleményével
ellentétben, a kórtörténetben
számos olyan momentum van,
ami tüdőtuberkulózisra utal, és a
progresszív, végül teljes aphoniába torkolló gégebaj is lehetett a gége tuberkulózisa. Mint
„reflux mániást”, engem különösen foglalkoztat az a leírás,
amit az 1828 körüli időszakban
jegyzett le naplójába: „Ezek a
tünetek a nyelőcső betegségének a következményei. Ez okozta a tizenöt év óta elszenvedett
szörnyű sokkot, ami szinte minden harmadik nap elért. Az úgynevezett ideges köhögés egy
Paganini Guarneri-hegedűje
csiklandós érzés (többé-kevésbé mintha finoman egy szalmaszál csiklandozta volna a torkom
hátsó részét). Ez tett engem köhögőssé és zavarta a légzésemet.
Olykor csak erőszakos erőfeszítéssel lélegezhettem, olyan erős

hanggal, hogy elhallatszott a Bois de Boulogneig, aminek az lett a következménye, hogy a hangom néha gyenge és rekedt volt egész nap.” A
reflux légúti tüneteinél szinte kísértetiesen hasonló módon mondják el a betegek a panaszukat. Reflux eredetű laryngospasmusra és stridorra utal a „csak erőszakos erőfeszítéssel lélegezhettem” megjegyzés. Az időnként fellépő
rekedtség, esetleg aphonia sem ritka reflux betegeknél. Persze a tuberkulózis és a refluxos légúti tünetek (ha voltak) egymás mellett is felléphettek. 
Dr. Berta Gyula

Függelék
Illusztrációim között a ritkábban játszott
Paganini művek közül is ajánlok:
Gitár-hegedű művek
https://www.youtube.com/watch?v=Zhrm6xs2Geg
Gitár-mandolin szonáta
https://www.youtube.com/watch?v=KePkIagPEH8
Capriccio №10
https://www.youtube.com/watch?v=GCBftWZIkPk
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