
kat szerző szólisták: Werner Mária igen
megbfzhatóan, Fülöp Attila és Kovács
Péter pedig ígéretesen tolmácsolta nem
könnyű szólamát.

(LEMEZFIGYELŰ) Vannak olyan le
mezek, amelyek már meghallgatás előtt

várakozó áhítatot keltenek tulajdono
sukban. Feltétlenül ezek közé tartozik a
Magyar Hanglemezgyá,·tó új Mozart
kiadványa, amelyen a kiegészített Tátrai
vonósnégyes hat vonósötöst játszik.
Nemcsak a műfaj mozarti kiteljesedését
követhetjük nyomon, hanem szinte az
egész életmű belesűrűsödik a hat alko
tásba. Szerepel a lemezen a Michael
Haydn nyilvánvaló hatásáról árulkodó
ifjúkori B-dúr kvintett, a Jupiter:-szim
fónia mellé áZZítható "királyi" fenségű

C-dúr, a tragikus belenyugvás és lemon
dás hangjait megzengető a-mott s a két
utolsó kamaramű: a D-dúr és Esz-dúr
ötös. Kivált az utóbbi megrendítően

nagy alkotás: ott zeng benne az Esz-dúr
szimfónia vérbő világa, a szépség és har
mónia eszményének kiteljesülése, s az a
csodálatos kedvesség és humor is, amely
majd a Varázsfuvolában nyeri el végső

formáját. De. ott zeng a búcsú éteri tisz
tasága, mint a Reqwiem legszebb téte
leiben.

Lemezfelvételeken természetes, hogy az
előadás a tökéletesség illúzióját kelti.
Ezúttal mégis meg kell állnunk egy pil
lanatra a Tátrai vonósnégyes és Mauth
ner Anna valóban briliáns játékánal,
hallatán. Ez a kitűnő együttes minden
gazdag tapasztalatával s folyvást meg
újulni kész, friss zeneiségével egyaránt
elragad a felvételen. Hadd jelezzem csak

az Esz-dúr vonósötös szinte vidám, ter
mészetes egyszerűségű indítását, ezt. a
csodálatos természetzenét, amely üdesé
gében és vidámságában párját ritkítja.

Az új szovjet lemezek sorából egy
Csajkovszkij-felvétel kívánkozik az élre.
Nem annyira zenei értékei miatt, mert
Csajkovszkij megítélésében szívesebben
hajlunk Tóth Aladár nézete felé, aki
meglehetősen felszínesnek érezte, az orosz
szerző világát. Amióta azonban megis
mertük a szovjet előadási tradíciót, két
ségtelenül új színekkel gyarapodott a
zeneköltőről alkotott képünk. Halvá
nyodtak az affektált romantiSizmus szí
nei, egy-két jelentősebb érzelemé került
a helyükbe. Persze azért Muszorgszkij
más. És Rimszkij Korszakov is mélyebb.
B-moll zongoraversenye, Hegedűversenye

és még jónéhány alkotása azonban bizo
nyára még hosszú ideig a bestseller lis
ták élére helyezik a nevét. S az 1812
nyitány is, e pompás karakterzene. amely
az új szovjet lemez fő száma. (A Szo»
jetunió Allami Zenekarát Konsztantin
Ivanov vezényli.) Tetszetős zenei tolmá
csolásban hallhatjuk a lemezen a Moszk
va kantátát is.

Beethoven öt zongoraversenyét Emil
Gilelsz játszotta. lemezre Széll György
vezényletével. Ezekhez a lemezekhez fe
lesleges kommentárt fűzni. Századunk
szellemiségének, a romantikaellenességnek
remek dokumentumai, Gilelsz bizonyára
iskolát teremt majd a salaktalanul tisz
ta, az érzelmeket szemérmesen palásto
ló tolmácsolás területén. De bizonyára
sokan lesznek, akik velem együtt mégls
jobban szeretik Richtert.

RÓ[\] A Y LASZLÓ

DOKUMENTUM
BEETHOVEN LEVELE RUDNAY PRÍMÁSHOZ

Az esztergomi Prímási Levéltár Rúdnay prímás iratai között őrzi Ludwig
van Beethoven 1823. április 8-án kelt levelét. (Jelzete: Intr. No, 40/24) A nagy ze
neköltő Missa Sollemnis című művét ajánlja Rudnay :Sándor esztergomi érseknek.
Az érsekség 1820-ban tért vissza Nagyszombatból Esztergomba, és 1822-ben kezdték
meg a mar Bazilika építését. Valószínű, hogy Beethoven arra gondolhatott: a ma
gyar prímás a Bazilika felszentelésére alkalmasnak fogja tartani rnűve bemutatá
sát. Az udvarias elutasítás azonban éppen az építkezés kiadásaira hivatkozott. A
főszékesegyház felszentelésére különben sem gondolhattak még. Arra végül is 1856.
augusztus 31-én került sor és akkor Liszt Ferenc Esztergomi míséjét adták elő.

Beethoven levelének egyik érdekessége, hogy művének szellemi értékéért sem
miféle tiszteletdíjat nem kért, csupán a partitúra másoltatásának költségét szá
mította volna fel. Rúdnay válaszából pedig világosan látszik, hogy Esztergomban
is tudatában voltak Beethoven zenetörténeti jelentőségének. Szinte szégyenkezve
írja a prímás, hogy' ő szívesen támogatja a művészi tehetségeket, és reméli, más
alkalommal módjában áll majd ezt Beethovennek is bizonyítania.
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A levelet, melyet itt teljes szövegében németül és magyarul közlünk, az 1950-es
években', a Prímási Levéltár anyagának leltározása során Niklay Péter és Prokopp
Gyula nyomán Zolnay László ismertette először az Esztergom Évlapjai című mú
zeumi évkönyv 1960-as kötetének 175. lapján, majd a Budapest című folyóirat
1970 évi májusi számában (38. lap).

A levél eredeti borítékján a következő címzés olvasható:
"An Seine Eminenz den hochwürdigsten Herrn Alexander von Rudnay Dívek

Újfalu, Fürst-Erzbischof, Primas, dann oberster und geheímer Kanzler des Kö
nigreíchs Ungarn etc. etc. in Gran, in Ungarn."

Magyarul: "Oeminenciájának, főtisztelendő divékújfalusi Rudnay Sándor her
cegérsek, prímás úrnak, a ~agyar Királyság legfelsőbb és titkos kancellárjának
stb., stb., Esztergomban, Magyarországon."

A boríték hátoldalán Beethoven monogrammjával ellátott viaszpecsét látható,
valamint a következő feladó-jelzés:

"Ludwig van Beethoven in der obern Pfarrgasse No. 60 auf der Laímgrube."
Beethoven akkori bécsi lakáscíme tehát: "Ludwig van Beethoven, felső Plébánia
utca 60, az agyagbányánál."

A levelet nem sajátkezűleg írta Beethoven, de aláírása biztosan sajátkezű. A
levél teljes szövege így hangzik:

Euer Eminenz!

Der Unterzeichnete hat so eben sein
neuestes Werk vollendet, welches er fül'
das gelungenste seiner Geistesprodukte
halt. Dasselbe ist eine grosse solenne
Messe fül' 4 Solo-Stimmen, mit Chören
und vollstandigen grossen Orchestre,
welche auch als Oratorium aufgeführt
werden kann.

Er hat daher den Wunsch, ein Ex
emplar diesel' Messe in Partitur Eurer
Eminenz unterthaníg einzusenden, und
bittet deshalb gehorsamst, Eure Emi
nenz wollen gnádíst geruhen, ihm die
hohe Bewilligung hirzu zu ertheilen.

Da die Abschrift der Partitur jedoch
betráchtliche Kosten erfordert, so ist
der Unterzeichnete so frey, Eurer Emí
nenz gehorsamst vorzulegen, dass er
fül' dieses Werk das massige Honorar
von fün!zig Dukaten bestimmt habe,
und schmeichelt sich mit der ausge
zeichneten Ehre, Eure Eminenz, unter
die Zahl seiner hohen Praenumeranten
zahlen zu dürfen.

In der tiefsten Verehrung zeichnet er
sich

Eurer Eminenz
gehorsamster Diener

Wien, den 8. April, 1823.
Ludwig van Beethoven."

Eminenciád!

Alulírott éppen most fejezte be leg
újabb művét, melyet legsikerültebb szel
lemi te'rmékének tart. Ez egy nagy ün
nepi mise (Missa Sollemnis) négy sz6..
lóhangra, kórusokkal és teljes nagyze
nekarral, melyet oratoriumként is elő

lehet adni.
Ezért az a kívánsága, .hogy e mise

partitúrájának egy példányát alázattal
megküldhesse és a legalázatosabban ké
ri ezért Eminenciádat, hogy kegyelme
sen méltóztassék ehhez magas beleegye
zését adni.

Mivel a partitúra leírása tetemes költ
séget igényel, ezért legyen szabad alul
írottnak Eminenciád elé terjesztenie
alázatosan, hogy e műért ötven dukát
mérsékelt honoráriumot szabott és azzal
a kitüntető megtiszteltetéssel kecsegteti
magát, hogy Eminenciádat magas elő

fizetői sorába számíthatja.
A legmélyebb tisztelettel ajánlja ma

gát Eminenciád legalázatosabb szolgája

Bécs, 1823. április 8-án

Ludwig van Beethoven.

Az esztergomi prímási hivatal 1823. április H-én iktatta a levelet 512/1823.
szám alatt, a következő szöveggel : "Beethoven Ludovicus dato 8ae Aprilis anni
currentis compositam a se Missam erga 50 aureorum honorarium Suae Celsitudini
offert." Vagyis: "L. Beethoven f. évi április 8-án az általa komponált misét 50
arany ellenében Őmagasságának ajánlja".

Rudnay prímás saját kezűleg a következő szavakkal utasította a választ meg
fogalmazó aulistát: "Rescribetur me ob gravíores magís necessarias expensas sub
missionem huius exemplarts delere deprecari." Azaz: "Azt kell válaszolni, hogy a
szükségesebb súlyosabb kiadások miatt kérem, tekintsen el ennek a példánynak
megküldésétől."
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Az utasításnak megfelelően a következő választküldték a prímás aláírásával
Beethovennek :

Ludovico Beethoven Composítorí Musi
co, Strigonii, 14. Aprilis 1823.

Wohledelgeborener Herr van Beethoven!
Keineswegs zweifle ich, dass die von

Eurem Wohledelgeborenern jüngst ver
fasste grosse Messe, der in der musi
kalischen Welt so sehr berühmten Nah
men vollkommen entsprechen wird, Je
doch erlauben mir jene fasst uner
schwinglichen Auslagen, so der Bau
einer neuen Metropolrtan Kirche in sei
ner grossen Ausdehnung von mir for
dert, nicht an der Praenumeration fül'
jenes Werk theil zu nehmen. Diess
Eurer Wohledelgeborener zu folge des
untern 8to diesel' an mich geschíckte
ten gefalligen Schreibens erkliiren zu
müssen ist mír desto unangenehmer je
mehr ich ausgezeichnete und allgemein
anerkannte Kunsttalente zu schützen
pflege. Demnach wird es mich unge
mein freuen, bev írgend einer andern
Gelegenheit Eurer Wohledelgeborener
jener achtungsvolle Wohlwollen beweí
sen zu können, mit dem ich stets ver
harre Eurer Wohledelgeborener

wohlwollendst-ergebener.

L. Beethoven zeneszerzőnek,

Esztergom, 1823. április 14.

Mélyen tisztelt Beethoven úr!

Egyáltalán nem kételkedem abban,
hogy legújabban komponált nagy miséje
tökéletesen meg fog felelni a zenei vi
lágban oly híres nevének. Mégis .enged
tessék meg nekem az új, nagyméretű

főszékesegyház építésére fordított, alig
előteremthető kiadások miatt, hogy ne
vegyek részt ezen műve előfizetésében.

Hogy 8-án kelt jóleső levelére ezt kell
kijelentenem, az annál kényelmetlenebb
számomra, minél inkább törekszem a
kiváló és általánosan elismert művészi

tehetségek megbecsülésére. Ezek után
nagyon örülnék, ha valamely más alk'l
lommal bizonyítani tudnám önnek tisz
teletteljes jóakaratomat, mellyel mara
dok az Ön jóakarója.

ROSDY PÁL

Az udvarias visszautasítás következtében Esztergom és hazánk nem dicseked
het azzal, hogy nálunk mutatták be először Beethoven halhatatlan remekművét.
a Missa Sollemnist. Az ősbemutató Olmützben volt.

lEYÉLTÖREOfK BRUNSWICK TERÉZ HIGYITÉKiBÓL
Brunswick Teréz élete még sok vonatkozásban rejtély Leginkább Beethoven

nel kapcsolatban. Hogy valóban milyen érzelmi szál kötötte össze őket, illetéktele
nek vagyunk eldönteni, főleg nem egyetlen levéltöredék birtokában. Nem is ez a
célunk. Inkább újabb kérdést helyeznénk a többi mellé.

A levéltöredék az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárúban található az
Analekták közt, 776. szám alatt. A gyarapítási év: 1950. Bár a kétrétbe hajtott
papírlap több feljegyzést is tartalmaz (főleg hexarnetereket), az általunk publ i
kált töredék különösen figyelemre méltó. Mivel dátumozása nincs. tartalma
alapján próbáljuk meg időben elhelyezni. Ha valóban Beethovenhez Íródott, úzv
legvalószínűbb az 1800-as évek eleje.'. 1800 nyarán Giulietta Guicciardi, a szép
unokahúg Becsbe, majd Korompára utazik, ahol együtt tölti a nyarat unokanö
véreivel, Terézzel és Jozefinnel. Itt találkozik Beethovennel is, akinek megtetszik
a "varázslatos leány". Minderre Zmeskall Miklós leveléből következtethetünk,
amely szeptember 6-án kelt." Beethoven is tesz említést barátjának az új isme
retségről, amikor Wegelernek ezt írja: "Nem is hiszed, milven kietlen. szomorú
életet folytatok két év óta... a változást egy kedves, varázslatos leányka idézte
elő, aki szeret engem és akit én is szeretek.i'- Nyilvánvalóan a szép, fiatal lánv
Teréznek sem volt közömbös, hiszen féltékenysége később Jozefinnel szemben is
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megnyílvánult, (Giulietta lenne esetleg az a gyönyörű, fiatal személy, akivel Te
réz a levélben vetélkedik?) Arról is tudunk, hogy anagy L betű Teréz feljegyy
zéseíben az egész világot jelenti számára: Liebe, Licht, Leben (szerelem, világos
ság, élet).4 Brnnswíck Teréz jelképes beszéde írásaiban közismert. Meglehetőserr

dagályos, zavaros soraiban olykor az idő is elvész. (Hevessy is megjegyzi l) Igy
a nagy L sem lehet más, mínt egy időn kívül álló ideálnak a megjelölése. ezeke
Marianne idézett könyvéből kiderül, hogy feltűnően sokszor használja Teréz ezt
a jelet, és nem lehet tudni, kire gondol. fgy például tudunk arról, hogy Teréz 43
éves korában egy 26 éves tudósért rajongott, aki nem volt más, mínt a váci kar
dinális rokona, Ludwig Mígazzí gróf. Teréz naplójában gyakran előfordul a neve,
de a nagy korkülönbség és a gróf gyógyíthatatlan betegsége kizárta a házasságot.
Ugyancsak az OSZK Kézirattárában. a Nóvendéknaplóban, 33. szám alatt (gyara
pításí év: 1957) található az a levél, amely Ludwig Migazzihoz íródott. Teréz itt
szférikusan szenvedélyes, a végén pedig tárgyilagosan hűvös, és elutasítja ezt az
érzelmet. Barátságról beszél csupán, majd megjegyzi: "Én szeretem Önt, mint egy
tiszteletre méltó gyermeket ..."5 Mindezt 1818-1820 közé tehetjük," Arról is tu
dunk, hogy Brunswick Teréz 1814-től otthon házitanítóskodott. (Segítője egy Hor
vát János nevű tanító, kitől Teréz magyar nyelvet és irodalmat tanult.") Úgy tű

nik, Beethovennel a kapcsolata ekkor már teljesen megszakadt," Ebből az időből

emlékezik meg Teréz kérőjéről is, Podmaniczky Károlyról, akit ő hat ízben kíko
sarazott, utoljára 1819-ben: "Hideg maradtam, egy régi szenvedély felemésztette szí
vemet."? La Mara már itt látja az Unsterbliche Geliebte kombinációjának támaszát. to

Jegyzetek: 1. A de Hevessy: .Beethoven vie intiJme (pálrizs, 192'7l c. könyvében, megiegyza
hogy Gemndo Attila, B. Teréz hagyatékáJlaJk örWje Staclk.elbe1'g Min6nw:a bizta Teréz és
JO'Zefin leveleit, hQgy ~ja. J02lefin emléke·t kutassa. Minóna (AmendJa re~nYélben "az egy
király törvénytelen lánya") megbízott szobalárryáoan, aJd egy szép napon kedvesével, Mis
kolczyGábotrral Al1ll.erikába szökött, magával vive a leveleket. 2. Dr. Ozeke MarlanJne-Dr.
flléyész Margit: Gróf BrlunSwick Teréz élet- és jellemrojza (Bp., W26, 10. o.), 3. Környei Elek:
Bzethoven és Martonvásári, 4. Czeke-Révész i. m, 34. o., '5. Ich liebte Sie wíe wir ein liebens
würd1ges IDnd .. , 6. Hevessy i. m. 132. o., 7. OSZK ~ztr,attár: Analekta 2367 (Horvát János:
Gróf Brunszwíck Teréz.ia ismertetése), 8. "JozeflJn férjhezmenetele óta semmi nJYQma se
személyes érí ntkezéanek, se levelezésnek közte és nagy barátja között." Hevessy i. m.
ua-sna, o., 9. Dr. Czeke-Dr. Révész L' m. 16: o., 10. La MaJra: BeethovealiS unsterbllche
Geliebte (Leipzig, 1909), U. Az élő tanúk közül Horny Gábor nevét említem, atki 11192-ben
született és Újpes1en él. Ű mondta el, hogy nagy,bátyja, Varsányi Kereskényi GyuLa esperes,
érdi plébános, (saüt, 18$-1ben, megh. t911-beln) bejáratos volt a BruIlSwiClk csa[ádlhoz, s Ő,

mitrlt 17-18 éves ifjú, gyakran hallotta emlegetni Beethoven és B. Teréz kapcsolatát.

Szeretett Lény!
Nem mindegy, hogy férfi, nő, gyermek vagy virág? - Válni akarsz?
Vedd szavamat: nem tartalak, ha neked mindegy, közömbös vagyok-e ü·ánta.

Nem tartalak, menj, ahová Géniuszod vezet; - de hogy valóban jó Szellem-e ez,
tudni szeretném. - Hát nem nagyvonalú és becsületes dolog ez az ön F-je iránt?

A (nő) szerelemben izzik a (férfiért), és azon fáradozik, hogy egy gyönyörű,

fiatal lánnyal vetélkedjék. De tudja: az a lány képes ellenállni. Ám nem egyköny
nyen találni olyan Lényt, aki belső szeretetreméltóságban, mélységben, igazi sze
retetben a tárgya iránt vele t egyenlő lenne.

Keres(d) te csak Th-(t)! Nem találod meg könnyen, talán sehogyan sem. Ez
rek és milliók keresnek és térnek sírba anélkül, hogy igaz szerelemre vagy barát
ságra leltek volna. Elcsendült az ittlétük hang nélkül, érdemtelenül. Micsoda rej
tett pályán akar a Jóságos haladni vagy keresni, - és W-ben2 akar keresni és
találni! Ez má?' valóságos szerelem! Micsoda elemeknek kell itt találkozniok! J!:n
egy tiszta, a világ szennyétől mentes érzést nyújta,nék neki, és ő ezt megveti!

Valójában nem vagy az, akinek tartottalak - mélyen az ideálom alatt ma
radtál - messze.

Ha megtekintik .. ._t.3 Nevelése egyike a legjobbaknak. A (nő) olyan érzelmet
szeretne a (férfinek) adni, amilyen több nem létezik.

Th. F. - a mocsoktalan érzelem a kapcsolat által részemre örökre elveszett.
A (nő) mind mélyebbre süllyed, s a boldogtalanság nem emeli fel, hanem leala
csonyítja. Jegyezd meg magadnak L-em (mein L!): v.agy nagy leszel, vagy nyomo
rult. A bizalmunk boldoggá tesz - mély fájdalommal látom, ha egy más Lényt
zdrsz karjaidba.

lrta és fordította TOTH SANDOR

Jegyzetek: l. ti. 'I'er ézze.l, 2. bizonyára Wien, 3. nőre vonaukoeík, a d i e névelő erre utal.
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á S é h · . Könyvtár KézirattárábanBrunswick Teréz levéltöredéke az Orsz gos z c enyz
(Beethovenhez?)
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Nous consacrons une partie de notre numéro de septembre a la mémoire de
Beethoven. Antal Molnár, professeur au Conservatoire de Budapest, parle dans son
essai de la nouveauté révolutíonnaire de la musique de Beethoven par rapport a ses
prédecesseurs et de son importance dans 1'histoire de la musique. József Ujfalussy,
un des fondateurs de I'esthétíque musícale moderne en Hongríe, con naisseur excel
lent de Bartók, nous expose les relations effectives et typologíques des deux grand
musiciens. Alajos Werner, qui a de grands mérites dans la culture chorale hongroise
étudie la réligíosíté de Beethoven et dans ses oeuvres ayant un sujet expressément
rélígíeux et dans sa "vision du monde" en général. - Nous publíons deuxdocuments
relatifs a Beethoven; le premier, présenté par Pál Rosdy et provenant des Archives
Primatiales d'Esztergom, est la lettre de Beethoven adressée au prirnat Budnay ej

Iuí offrant la dédication de sa Missa Sollemnis, et la réponse du primat qui refuse
poliment 1'offre du musicien disant qu'á cause de ses grandes dépenses il ne peut
pas payer les 50 ducats dernandées par Beethoven. Ces documents sont déja connus
par les experts; 1'autre, publié et annoté par Sándor Tóth - et présenté en Iacsímilé
- est jusqu'ici entíerement inconnu, C'est un fragment de lettre provenant de I'héri
tage de Therese Brunswick, brouillon sans doute d'une lettre - peut-étre ínexpédiée
- de Beethoven qui se trouve actuel1ement dans les Archives de notre Bibliothequo
Nationale Széchenyi. On ne corinait pas le destinataire de la lettre ; on peut supposer
(sans le pouvoir prouver exactement) qui c'était "la bien-aimée írnmortelle", Therese
Brunswick.

Dans notre numéro de juin 1970 nous avons publié un entretien avec György
Lukács, le célebre philosophe marxiste récemrnent décédé. Entre autres il nous y
a exposé ses v.ues sur la religion et sur le dialogue marxiste-chrétien. Cette relation une
fois établie entre Vigilia et György Lukács n'a pas cessé avec la publication de
l'entretien dont I'auteur, Béla Hegyi, en partie a I'instigatíon de Lukács a fait une
étude sur la phase initiale de ce dernier. Lukács en a personnellement revu le texte,
étant vívemerit intéressé a ce travail; il a attiré 1'attention de 1'auteur sur quelques
moments [uqu'ici inconnus de son évolution vers le marxisme et' enfin il a donné
son approbation il la publication de l'essai qui peut-étre considéré ainsi comme une
image "subjectivement authentique' de la premiere étape - assez discutée et pas
toujours bien connue - de la carrtere philosophique du grand penseur ; I'image de
sa jeunesse comme 11 l'a vue (et I'a voulu voír) a la Iin de sa vie.

Au moins un tiers des Hongroís vit en dehors de la Hongrte. a l'Ouest, en Amé
rique et ailleurs, suivant les différentes vagues d'émigration. Il est done naturel
que le sort et la sltuation de ces Hongrois aínsí que leur relations avec la Hongríc
actuelle soient pour nous d'une importance prímordtale. En ce domaine il faut
tout d'abord - pour éviter les ressentiment et leurs erreurs - présenter autheriti
quemerit les faits et examiner le processus historique parfois bien complíqué de
I'émigration (ou des émígratíons). Julianna Puskás, collaboratrice de l'Institut des
Sciences Historiques de l'Académíe Hongroise a fait un travail de pionnier sur se
terrain dans une série d'études (publiées dans Vigilia de mars a juillet 1971) sur les
institutions ethniques des Hongroís en Arnérique. Miklós Szántó, rédacteur en
chef du journal de I'Union Mandialc des Hongrois, intitulé les "No,uvelles Hongroíses"
développe ce sujet et 1'éclaire des points de vue nouveaux. A une époque précédente le
sens des mots "émigré" et "émigration" était chez nous plus ou moins péjoratif. Ces étu
des récentes refletent par contre une mentalité nouvelle, une modification dans 1'atti
tude et l'opinion des Hongroís émigrés (ou avec un terme plus modern .,vivants hors
la Hongrie") en vers ceux du pays et récíproquement. Un évenement de cette évo
lution était la Conférence de la Langue Maternelle en automne de 1970 il Debre
cen; un autre la Conférence Oecuménique des Hongroís en Etranger a Sion en
Suisse (avril 1971) dont I'égide était "la responsabilité commune pour notre peuple
et pour notre langue", L'étude tres approfondie de Miklós Szántó est aussi un
document précieux de cette nouvelle optique et de la possibilité d'une communauté
entre Hongroís de bonne volönté vivant n'importe ou dans le monde - au-delá
des différences socíales et idéologiques, sur la base et dans l'esprít de l'estime mu-

tuel1e et de l'humanisme convaincu. '
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Dans son essai sur Mauriac, György Rónay fait le portrait du grand écrivain
catholique décédé l'année passée ; il trouve que son "romantisme catholique" et
sa conception romariesque de- la gráce date des années 20, mais la "murmure"
ma1.1riacienne et le témoignage humain de ses "mémoires intérieurs" est et reste
inoubliable.

Einen Teil ihrer September-Nurnmer op fert VIGILIA dem Andenken an
Beethoven. Antal Molnár, Professor der Musikakademie, Trager des Kossuth-Prei
ses, würdigt die musikgeschichtlíche Bedeutung Beethovens und seine revolutíonare
Neuigkeit im Vergleích zu seinen Vorgángern ; eíner der besten ungarischen Mu
síkologen, der Musíkasthet und Bartók-Expert, József Üjfalussy, schildert die
tatsachlichen und typologíschen Verbindungen der zwei grossen Musiker; Alajos
Werner. der selbst grosse Verdienste auf dem Gebiet der ungarischen Kirchen
musík hatte, schreibt über die "Religiositat" der Beethoven'schen Musik: einer
seits über seine Werke mít religiöser Thernatik, andererseits über die immanente
Relígiosítát seiner ganzen Musik und seines Lebensempfindens. János Ferencsík.
del' berühmte Dirigent, legt über sein persönliches Beethoven-Erlebnis Zeugnís ab.
Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Material ein auch in Faksimile ver
öffentlichter Bruchteil eines Briefes, der im Nachlass von Therese Brunswick
gefunden wurde, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Konzept eines - vielleicht nie
abgesandten - Briefes, der von Sándor Tóth publíztert und mit Notizen versehen
ist. Den Adressaten kennen wir nicht, es ist nur anzunehmen (beweisen kann man
es nicht), dass der Brief an den "unsterblichen Geliebten" gerichtet war. Neben
diesem bisher unbekannten Dokumerit publtziert Pál Rosdy ein zweites Dokument
aus dem Material des erzbischöflichen Archivs ven Esztergom, das in engen
Fachkreisen schon bekannt war, nicht abel' in grösserer Öffentlichkeit: es handeit
sich um den Plan einer Vorführung der Missa Solemnis in Esztergom, der von
Beethoven aufgeworfen wurde, sowie um eine Dedikation von Beethoven.

In unserer Juni-Nummer 1970 veröffentlichten wir ein Gesprach mit dem
sei ther hingeschiedenen marxistischen Philosophen, Georg Lukács, der unter ande
rem auch über seine Ansichten bezüglich der Religion und des marxistisch-christ
lichen Dialoges sprach. Die damals eingeleitete Verbíndung hörte nicht auf; Béla
Hegyi, der das Gesprách führte, schrieb - teilweise auf Inspiration dieses Gesprá
ches - ein Essai über den ersten Abschnitt der Lukács'schen Laufbahn, der bis
zum Marxismus führte; Georg Lukács las noch persönlích dieses Essai und machte
den Autor auf eíníge, fül' seine Entwícklung wíchtíge, und bisher unbekannte
Momente, aufrnerksam. Das Essai erscheint jetzt in diesel', von Georg Lukács
gutgeheissener Form.

Mindestens ein Drittel des Ungartums lebt jenseits der Landesgrenzen ; in
folge der verschiedenen Emígrationswellen leben von diesem Drittel grosse Grup
pen im Westen, in Amerika und anderswo. Es ist also verstándlích, wenn das
Los und die Lage diesel' im Ausland lebenden Ungarn. sowie ihre Verbindung
mit dem einheimischen Ungarturn eine wíchtige Frage fül' uns ist. VOl' allem
müssen die Tatsachen wissenschaftlich aufgeschlossen werden, die Emigrationspro
zesse müssen geschichtlich untersucht werden. Auf diesem Gebiet erfüllte Julianna
Puskás, Mitarbeiter des Geschichtwissenschaftlichen Institutes der Ungarischen
Akadernie der Wissenschaften eine Pionierarbeit, als sie in ihrer Essai-Reihe
(Vigilia von Marz bis Juli 1971) über die Erfolge und Lehren ihrer Forschungen
betreffs der etnischen Institutionen des amerikanischen Ungartums berichtete. In
diesel' gegenwartigen Nummer wird dieses Thema weítergetührt und von weiteren
Gesichtspunkten beleuchtet in dem Artikel von Miklós Szántó, Chefredakteur der
Zeitung "Magyar Hírek" (Ungarische Nachrichten), offezielles Organ des Welt
bundes der Ungarn. In einer früheren Periode galt das Wort "Emigration" bei uns
im állgemeinen als ein mehr oder weniger pejorativer Begrlff': die erwöhnten
Essais spiegein dagegen treu die Aenderung, die in der Wertung auf diesem Ge
biet neuerlich zustande karn, deren Dokument unter 'anderem auch die im Herbst
1970 in Debrecen abgehaltenen Muttersprachen-Konferenz war. Der Artikel von
Miklós Szántó ist ein wertvoller Beitraf zu diesel' neuen Sieht und bedeutet einen
wíchtígen weiteren Schritt auf dem Gebiet der Besprechung und Klárung der
gemeínsamen Sachen der Ungarn diessei ts und jenseits der Grenzen, im Geiste
der gegenseitigen Achtung und des Humanismus und über die gesellschaftlichen
und weltanshaulichen Differenzen hinaus.

Aus dern Anlass der ersten Jahreswende des Todes von Franceis Mauríac
schreibt György Rónay ein Essai in dem er einen Versurh macht das Mauriac'sche
Lebenswerk mít heutígen Augen zu werten.
-------- -------------
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