
A P R Ó C I K K E K 

Beethoven magyar vonatkozásai.1 Ez 
a hangverseny előreküldött hírnöke 
annak a nagyarányú ünneplés-sorozat-
nek, melyre Beethoven halála századik 
évfordulója alkalmából az egész világ 
készülődik. 

Bennünket a mesterek mestere iránti 
hódolatunkon és szeretetünkön felül 
még egy ok késztet arra, hogy grandiózus 
lényét idézzük. 

Innen, Budáról, akarjuk éreztetni 
afölötti örömünket, hogy a legújabb 
kutatások alapján : Beethoven nálunk 
járt. Járt utcáinkon és házaink között. 
Ismerte csínos, rendes udvarainkat, 
pompázó palotáinkat, el-elmerenghe-
tet t Budavár ősi tornyain ; ki tud ja , 
melyik kis szelid kapun csengetett be ; 
ki tudja , melyik zongorát simította 
végig teremtő kezével ; ki tud ja , melyik 
ablakból nézegette csodás panorámán-
kat, a magyar felhőket, a pirító eget ; — 
de ma már bizonyos, hogy a lábunk 
alatti földet taposta, a budai hegyek 
vitéz várfalait ismerte. 

És mikor ezt az örömünket a jóté-
konyság oltárára szántuk, a lobogó 
gyertyák varázsló füstjében mintha 
egy ismerős budai ház körvonalai raj-
zolódnának ki. Épen olyan, mint ma. 
Itt van a hegyen túl: a gróf Brunswick-
palota. Május időben nyitva az ablaka, 
virágos a párkánya. Szőke-barna leány-
fejek ütköznek ki ra j ta . . . jön-e már 
Valaki? Zongoraszó fut végig a kis-
utcán — csalogatóul. A Brunswick-
lányok vár ják Ferenc testvérük kar ján 
erre tar tó mesterüket — Beethoven urat. 

Negyedszázaddal később nem volt 
olyan ház Budán, amely ne hajolt 
volna földig Brunswick grófnő jótékony 
neve előtt. 

Élhetnek még olyan emberek, akik 
látták, amint a törékeny, finom, jósá-
gos matróna elefántcsontbotjára tá-
maszkodva nap-nap után végigtipegett 
a budai ősi köveken, jóléti intézményei 
felett szemlét tar tandó. 

1 Az Orsz. Kath. Nővédő Egyesület mult 
évi december 7-én a budai Vigadóban tar-
tott jótékonycélú Beethoven-emlékhang-
versenyének bevezető felolvasása. 

A budai házak emléktábláin ma is 
látható Brunswick grófnő meleg szíve. 
Jótékony szelleme mindig és mindenütt 
élni fog, de itt, a budai romantikus 
sikátorok különös, ósdi épületei közt 
hat és működik — ma is. 

Ezért gondolta az Országos Katho-
likus Nővédő Egyesület, hogy az ő ru-
hájának szegélyébe fogódzkodva, kö-
veti szellemének jóságos ú t ján , amelyen, 
ha hirtelen ötnegyedszázadnyit vissza-
lépünk, mellette egy férfit látunk, aki 
a legszemérmesebb szerelem minden 
csodálatával nézi a «Halhatatlan ked-
vese t : Brunswick Terézt. 

Ez a különös, rendkívüli ember : 
Beethoven ! 

* 

Neve minden muzsikának a fogalma. 
A zene csodás országában ő : a Minden-
ható. A zengő levegő legnagyobb ura. 
Fejedelmi társai közül is Szent László 
vállával magaslik ki, mert a zene szik-
lájából vesszejével olyan forrást fa-
kasztott , mely leggyógyítóbb itala az 
emberiségnek. 

— Nem ember, hanem Titán ! mint 
Homeros, Michelangelo, vagy Shakes-
peare — kiált fel Bizet. 

— Munkái mellett elhalványul az 
egész modern civilizáció, mint napfény 
mellett a lámpavilág—mondja rajongva 
Wagner. 

— A modern művészet leghősibb 
ereje. A legnagyobb és legjobb bará t ja 
azoknak, akik szenvednek és küzdenek 
— mondja Romain Rolland. 

— Beethovent érteni, az élet fő bol-
dogsága — írja Liszt. 

* 

Beethoven életének hatalmas, csak-
nem mindent legyőző uralkodó vonala : 
a szerelem. Olthatatlan vágy gyötörte a 
legtisztább, szerelemre legméltóbb nő 
után. A nők nagy száma tarkí to t ta 
életét, de az ideális nő, akivel méltán 
megoszthatta volna életét, nem lett 
az övé soha. A legnemesebb szerelemre 
örökké szomjuhozó, ősférfi maradt 
haláláig. A nők röpke vonzódásai 
zsenijének szóltak. Emberi fogyatkozá-
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sai gátol ták szerelmi boldogságát. Élet-
rajzírói, kortársai , a szá jhagyomány 
százféle képet adnak szerelmi életéről. 
De mi úgy érezzük, hogy Beethoven 
szerelmi életének még a kapujá ig sem 
j u t h a t el soha egyik ku t a tó sem, annyira 
férfiasan szűzi, t i tkos és elburkolt. 

Szerelmét csak klasszikus erejű lírá-
jából ismerjük. Abból az örökfájdalmú, 
kielégíthetetlen, égető, o l thata t lan lírá-
ból, mely sohasem érzelgős s a férfias 
líra örök mintaképe a zenében. 

Amennyi t szerelmeiről valóságként 
t udunk , rejtélyes, izgató. Épen bur-
koltsága mia t t . Azt hinnők, levelei 
mindent elárulnak s amikor olvassuk, 
nincs r a j t u k név, nincs dá tum. For-
ga t j uk őket, magyarázga t juk száz-
féleképen s mégis csak ta lá lgatás az 
egész. «Halhatat lan kedvese» («Die un-
sterbliche Geliebte») örökhírüvé vált és 
mégis talány. 

Beethovennek legnagyobb szerelme 
kétségtelenül Brunswick Teréz volt. 
Az életrajzi feljegyzők tábora számta-
lan könyvben, cikkben vitázik, hogy 
Guicciardi Julia, Brunswick Teréz 
vagy más volt-e a (Halha ta t lan ked-
ves«? A legvalószínűbb, hogy Brun-
wick Teréz. De nem az a fontos, hogy 
ki volt, hanem az, hogy volt, mer t léte a 
zeneirodalom remekeit vá l to t t a ki a 
legszerelmesebb zsenik egyikéből. * 

Beethoven életében f ia ta lkorától 
kezdve nagy szerepet j á t szo t tak a 
magyarok. Arisztokratáink már első 
ópuszainak előfizetői közöt t szerepel-
nek. Az Es te rházyak , Ba t thyány iak , 
Apponyiak, Keglevichek, Brunswickok, 
Koháryak , Grassalkovichok Bécsben, 
m a j d Brunswickék bi r tokán : Korom-
pán és Martonvásáron megismerkednek 
a mesterrel , aki szalonjaikat szívesen 
l á toga t j a és örömest időzik társaságuk-
ban. A magyar főúri kas té lyokban korán 
ismerik és megszeretik Beethoven ze-
né jé t . K é t magyar t an í tványa , Brun-
swick Jozefin és Teréz grófkisasszonyok, 
f á r adha ta t l an harcosai művészetének. 
A f iatal Brunswick Ferenc gróf Beetho-
ven legmeghit tebb b a r á t j a . «Kedves 
barátom» és «Testvérem» megszólítással 
sűrűn jönnek levelek Beethoventől 
Budára . A Nagymester állandó bécsi 
tá rsaságában sok a magyar . Gróf Deym 
Józsefnének, Brunswick Jozefinnek, 
Bécsben Beethoven egyidőtá j t minden-
napos vendége. Ennek a környezetnek 

a szálain szövődött aztán az a sok ma-
gyar vonatkozás , amelyről eddig csak 
német, angol és f rancia könyvek szól-
nak , mer t magyarlelkű és szavú fel-
dolgozójuk száz év óta késik. A németen 
kívül egyetlen nemzete sincs a világnak, 
amelynek annyi és olyan értékes mű-
vészeti dokumentuma volna Beethoven 
életéből, mint nekünk. Mit nem adná-
nak ilyen kivételes szerencséért a f ran-
ciák vagy az angolok? És mi idegen 
betűk sokszor téves soraiból tá jékozód-
ha tunk némileg olyan eseményekről, 
amelyeknek szereplői mi magunk va-
gyunk s amelyek itt, ná lunk és közöt-
t ü n k já tszódtak le. 

Hibánk és vé tkünk , hogy Beethoven 
magyar vonatkozásairól szóló munkánk 
nincs. Vegyünk h á t elő egy ilyen képze-
letbeli könyvet és lapozzunk benne. 

Első f e j eze t e : Beethoven müvei és 
Magyarország. Ebből megtudnók, hogy 
a mester városán, Bécsen kívül, mi 
vol tunk sorrendben az első nemzet , 
amelyik alkotásai t megismerte, fel-
karol ta és rajongásig megszerette. Meg-
tudnók , hogy mennyi he rvadha ta t l an 
alkotása keletkezet t magyar barátságai , 
szerelmei vagy más magyar vonatko-
zásai révén. Lá tnók , hogy zenéjébe 
néhol magyaros elemek is vegyültek s 
k imu ta tha tnók , hogy a legnagyobb 
és legőszintébb Beethoven-kultusz az 
osztrákon és németen kívül nálunk van. 

A másik nagy fejezet lehetne : Beetho-
ven és Brunswick grófék. I t t megtalál-
nók az 1799-i bécsi Arany Griff-szálló-
beli első találkozástól a korompai és 
főként mar tonvásár i tar tózkodásokon 
keresztül a célzatos és örökké sajgó 
szakításig Beethoven és Brunswick 
Teréz egész regényét , sőt t a lán az le-
hetne a legérdekesebb regény, amit 
Brunswick Teréz negyven éven á t t a r t ó 
gigantikus jó tékony munkálkodásáról 
o lvashatnánk, amelyre alighanem 
Beethoven élő és még inkább halott 
szíve készte t te a nemeslelkű grófnőt. 

Harmad iknak ú j , soha nem lá to t t 
fejezet ötlik szemünkbe : Beethoven 
Budán és Beethoven Kismartonban. Ol-
vasgassunk csak belőle. 

* 

Amit a Beethoven-kuta tók nagyobb-
része kétségbevont , hogy Beethoven 
valaha is j á r t volna Budán : ma már 
valóság. Megcáfolhatat lan. Mint azt a 
legújabb ku ta tások k ide r í t e t t ék 1 a 

1 Lásd Major Ervin : «Beethoven in Ofen 
im Jahre 1800« c. közlését a Zeitschrift f. 
Musikwissenschaft 1926 májusi füzetében. 
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budai 1800. évi «Theater Taschenbuch»-
ban május 7-i dátummal ez olvasható : 
Academie von Herrn Bethorn mit 
Punto. «Bethorn» nyilvánvalóan sajtó-
hiba, ami annyival inkább feltehető, 
mert kézírásban a német «v» és «r» alig 
különbözik. 

A hangversenyeket akkor akadémiák-
nak nevezték, tehá t Beethoven nálunk 
akadémiát t a r to t t Puntóval, aki a 
XVII I . század leghíresebb vadászkür-
töse volt. Többször jár t Magyarorszá-
gon s Beethovent gróf Deymék bécsi 
szalonjából ismerte. Kürt-szonátáját , 
melyet műsorunkra felvettünk, a Mes-
ter neki ajánlot ta . Jelentős (op. 17.) 
budai koncertjét Beethovennel együtt 
május 7-én a mai Várszínházban tar-
to t ta azon ünnepségsorozat kapcsán, 
melyet a budai arisztokrácia József 
nádor felesége, Mária Pawlova főherceg-
asszony nevenapja alkalmából rende-
zett. A színházi zsebkönyv szerint 7-én 
Garoussel és u tána a budai színházban 
koncert volt. Erről a hangversenyről 
még egy abszolut bizonyíték : a Magyar 
Kurir a József nádor felesége tisztele-
tére rendezett ünnepségek leírását szó-
szerint így fejezi be : «Május 7-én újab-
ban Garoussel volt, melynek végződése 
után a Budai Teátrumban Concert tar-
ta to t t , amelyben egy Beethoven nevű 
híres muzsikus a Forte-Pianón való 
mesterséges jádzása által mindeneknek 
magára vonta figyelmetességét». A Ma-
gyar Kurir Beethoven nevét helyesen 
nyomtat ta . 

Ime a csalhatatlan bizonyíték! 
Sok érdekes gondolat és kérdés ke-

ringhet a halhatatlan mester budai 
szereplése körül, találgathatjuk, hogy 
került ide, valószínűleg az ünnepsége-
ken résztvevő, vagy azt rendező mágná-
sok valamelyike hozhatta magával 
vagy hivat ta meg, de talán akkor téve-
dünk a legkevésbbé, ha azt hisszük : 
a szíve húzta. Brunswick Teréz gróf-
kisasszony i t t volt, hol lehetett volna 
Beethoven? 

* 

Képzeletbeli könyvünk negyedik fe-
jezetének címe : Beethoven Kismarton-
ban. A mester C-dur miséjének keletke-
zését és történetét világítaná meg, me-
lyet Esterházy Miklós herceg tábor-
szernagynak, a tudományok és művé-
szetek pártfogójának felkérésére írt. 
Ebben a tárgyban Beethoven egy leve-
let intézett a herceghez, egyet a hercegi 
udvartartáshoz s szokása szerint év-
számot nem te t t rá. Fel kellett tehát 

kutatni a hercegi i rat tár évkönyveit. 
Igy a levelek keltezése teljesen tisztáz-
ható volt. Az idevágó okmányok szerint 
Beethoven 1807 szeptember 10. és 16-ika 
között tartózkodott Kismartonban, ahol 
miséje első előadását a hercegi vár ká-
polnájában maga vezényelte. Ez a 
dátum azért fontos, mert alig akad 
olyan Beethoven-kutató, aki a mester 
kismartoni tartózkodásának időpontját 
helyesen jelölné meg. 

Mindenkit érdelkelhet az az eddig 
szintén tisztázatlan kérdés, hol lakott 
Beethoven Kismartonban? A hercegi 
levéltár dokumentumaiból ez is kivilág-
lott. Egy Baranyai József nevű udvari 
szekretáriusnál, aki azért, mert «Beetho-
ven muzsikus urat» ellátta, 20 forintot 
vet t fel az udvari pénztárból. 

Újabb kérdés — hol lakott Baranyai? 
Ezt is ki kellett kutatni . Szövevényes 
úton tud tuk megállapítani, hogy az 
udvari szekretárius 1807 szeptemberé-
ben a Zárda-utcában levő Seengerisches-
Hausban lakott , mely a mult század 
derekától az elszakításig Hercegi Köz-
ponti Igazgatóság néven ismeretes. Ma 
Haydn-Gasse 2. 

A martonvásári kastély után ezt a 
házat is megjelölheti emléktáblával 
nemzetünk kegyelete. Adja a Magyarok 
Istene, hogy a centenáriumra — így 
legyen ! 

I t t leteszem képzeletbeli könyvemet 
s megjegyezni kívánom, hogy a fel-
sorolt kismartoni adatok dr. Esterházy 
Pál őhercegsége tulajdonában vannak, 
aki ezeknek felkutatására és felhasz-
nálására nekem kegyesen engedélyt 
adott. 

* 

Még néhány szót a műsorról. Az ösz-
szeállításnál — amint látható — inkább 
a művészeti, mint a zenetörténeti ér-
deket kívántuk hangsúlyozni. Mégis 
alkalmunk nyilt, hogy három magyar 
vonatkozású művel állhassunk elő. Az 
egyik egy kis d a l : a «Boldog barátság» 
(Das Glück der Freundschaft). 1803-ban 
írta a mester, abban az időben, mikor 
mindennapos volt Brunswick Jozefin, 
gróf Deym Józsefné bécsi szalonjában. 
Sarolta, a legkisebb Brunswick-leány is 
résztvett a zenélésekben s küldözgeti 
tudósításait Budára Teréznek a fonto-
sabb eseményekről. (Beethoven épen 
i t t volt — írja a kis Sarolta grófkisasz-
szony — mikor leveled megérkezett és 
azonnal felolvastam neki a reá vonat-
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kozó sorokat. Nagyon elérzékenyedett 
és ezer baráti üdvözlete küld. Majdnem 
mindennap i t t van, végtelenül kedves, 
egy áriát írt Pepi számára, aki elküldi 
neked, de nagyon kér, ne mutasd senki-
nek és ne mondd meg senkinek, ha ne-
talán énekelnéd, hogy megvan a kéz-
irata. Erre Beethoven is kéret.» Teréz 
grófnő a kótá t megkapva, sietve vá-
laszol : «Az ária végtelen örömet szer-
zett. Másnap már kívülről tudtam, el is 
énekeltem, óriási sikert aratot t és a 
kótá já t senki sem látta». 

Ez a dal az i t t nemsokára felcsendülő 
«Boldog barátság» című, mely op. 88. 
számot viseli. 

Másik ilyen műsorszámunk a zongo-
rára és kürtre írt szonáta, mely gróf 
Deymék szalonjában, ahol Brunswick 
Teréz is jelen volt,1800 április 18-án 
került bemutatásra. A brilliáns zongora-
részt Beethoven játszotta, a kürtöt 
Punto, épúgy, mint 1800 május 7-én i t t 
a Várszínházban. Tiszta szerkezetű, fi-
nom és szokatlan alkotás. 

Harmadik magyar vonatkozású mű-
sorszámunk a grandiózus «Appassio-
nata»-zongoraszonáta, melyet legjobb 
barát jának, Brunswick Ferenc grófnak 
ajánlot t s amelyet Beethoven utolsó 
évei legmegbízhatóbb tanu jának , 
Schindlernek állítása szerint Marton-
vásáron írt «egyhuzamban», amint 
Schindler mondja. Férfias erejű első 
tétele után, egyik legmélyebb és leg-
érzelmesebb Beethoven-andante követ-
kezik, olyan, amilyet csak ő tudot t 
írni. 

Vonósnégyes nélkül Beethoven zenei 
képe nem lehet teljes, azért a legszebbek 
legszebbjét vet tük műsorunkra, azt, 
amelynek csodálatos E-dur molto 
adagio-járól maga a mester mondta, 
hogy a «szférák zenéje». 

S végül a Kreutzer-szonáta : a he-
ged ű-zongora költészet koronája. 

Papp Viktor. 

Irodalmi Lexikon. Szép vastag könyv: 
1224 lap, kéthasábos, apróbetűs nyo-
mással, szövegközi és önálló képmellék-
letekkel, kemény vászonkötésben, 
melynek címoldalán Dante arany-
nyomású profilja hivogat. Szerkesztette 
Benedek Marcell, vagy ötven szak-
ember közreműködésével. Munkatársai 
közül Alexander Bernát, Babits Mi-
hály, Balassa József, Bonkáló Sándor, 
Czebe Gyula, Éber László, Germanus 
Gyula , Kállay Miklós, Kunos Ignác, 
Lambrecht Kálmán, Lengyel Miklós, 
Nagy József, Révay József. Schmidt 

József, Schöpflin Aladár, Sebestyén 
Károly, Turóczi-Trostler József, Vikár 
Béla az ismertebb nevek. Vannak köz-
tük igazi tudósok, de jólismert párt-
emberek is. Következtessünk? Sejt-
sünk? Ne még ! 

Elfordít juk a címlapot : a szerkesztő 
Előszava fogad. Szokatlannak mondja, 
hogy előszót ír egy lexikonhoz, hiszen 
Diderot és D'Alembert híres Encyklo-
pédiája óta kevés rá a példa. A X V I I I . 
századi nevezetes Encyklopédiára való 
utalás tovább szöveti velünk a sejtelmet, 
mit a munkatársak névsora ébresz-
te t t , hogy u. i. világnézeti lexikon-
nal lesz it t dolgunk. S csakugyan a 
szerkesztő, bármennyire becsüli is az 
adatok értékét, legszükségesebbnek 
t a r t j a az olvasó irányítását «az adatok 
rengetegében.« Az adatok rengetegé-
ben? Hiszen a lexikont csak egy-egy 
címszó fülénél fogva kérdezhetjük meg, 
egy címszó alatt pedig nem igen van 
olyan rengeteg adat , s ha van, gondos 
elrendezés maga eligazít, «irányít» köz-
tük. Újabb sejtelem : mintha mást 
gondolna a szerkesztő, mint amit 
mond. Tovább menve megjegyzi, hogy 
a lexikon cikkei úgy vannak megírva, 
hogy végigolvassuk őket s ne csak ada-
ta ikat kapkodjuk ki hirtelen : «min-
den nagyobbacska cikk kritika, eszté-
tikai értékelés, tömörí tet t essay». így 
hát egy-két adat kedvéért azt is végig 
kell olvasnom, ami már nem adat , 
hanem vélemény, állásfoglalás. így 
kell há t értenünk azt az «irányítást?» 
Most már aggodalmaim is vannak : 
Vajjon nem «befolyásolás» lesz-e az 
inkább? Vajjon nem fognak-e csak ri-
deg adatokkal traktálni , mikor nagyob-
bacska cikket, essayt, irányítást szom-
júhoznám, nem szúrják-e ki a szememet 
essay-vel, mikor adatot keresnék s 
nem irányítnak-e másokat az ellen, 
amit én becsülök? A szerkesztő meg-
nyugtat : «az írónak és korának objek-
t ív rajzát , műveinek elfogulatlan, t iszta 
esztétikai szempontból való megítélé-
sét» fogom megkapni minden alkalom-
mal. Tiszta esztétikai szempontból ? 
Há t a filozófusok, a nyelvészek, a his-
torikusok, az irodalomtörténészek, az 
elméletírók, a filológusok? Azokat is 
ebből a szempontból fogják megítélni? 
vagy ha nem, há t miből? S magát az 
irodalmat is csak esztétikaiból? Hát a 
történeti, a nemzeti, az erkölcsi szem-
pont mit vétet t? 

Nyelvem hegyén volna még egy 
kérdés : oly sok munkatárs vajjon ma-
gától egyetért-e? s irányítja-e őket 
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