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BEETHOVEN
Beethoven születésének kétszázadtk évfordulóján zenetudományi kongresszus

ült össze Bonnban a múlt év őszén, Nagy előkészület előzte meg és nagy szellemi
összefogással ment végbe. Am a Zürcher Zeitung megfigyelő tudósítója erősen

híbáztatta, hogy a tudós összesereglesen úgy kezelték az ünnepelt nagy rnestert,
míntha a maga idején egymagában alkotott volna, elhanyagolva a második klasz
szícízmus egykorú többi kiválóságát. Elismerésre méltó, hogy a svájci zenereferens
- ismert tudós - olyannyira szívén viseli a kortárs művészek, egy-egy Kozeluch,
Wranitzky, kivalt Cherubini érdekét. Mégsem indokolt a szemrehányása. Mert igaz
ugyan, hogy a legnagyobb művész is hasonló törekvésűek vállain kerül magasra;
ámde Beethoven még ennek tetejében is olyannyira kiemelkedik, oly mélységes
árnyékot vet a környezetére, hogy nem vaknak, hanem csak jószeműnek kell len
ni e kivételes szingular'ltás meglátásához. Bach mellett ott volt Handel, Haydn
lángész-párja Mozart; de ha Beethovenhez hasonlóan társítanánk - teszem 
Cherubinit, vagy kivált Spohrt: színte nevetséges volna a kísérlet. Nem. tévedett a
kongresszus, az ünnepelt nagy mester éppúgy magában föl oromló hegycsúcs, mint
a politikában és hadviselésben Napóleon. A szó első értelmében páratlan zene
alkotó. Páratlan abban, ahogyan az átvett hagyományt héroszi erőművelettel ki
szélesíti, továbbfejleszti és betetőzi; és abban, ahogyan csaknem egy századra előre

megszabja a zenei tervezés lehetőségeit. Az élete folyamán már kibontakozó, majd
kivirágzó zenei romantika úgyszólván aprópénzre váltja azt, aminek szilárd tőkéje

a beethoveni alkotás. Nehéz volna hasonló jelenségre bukkanni, akár a zenében,
akár más téren; állítólag Michelangelo jelenti a barokk stílusnak azt, amit a
zenei romantikának Beethoven. A stílusnak az a sajátsága, hogy a mozartí arisz
tokratikus népiesség helyett mellkitáró, szabad, plebejikus népiességgel hódított:
Bem egyéni vívmány. Eppen ez szikrázott a levegőben, ezt hozta magával a fran
cia forradalom utáni polgári emancipáció. A klasszikus szerkesztő elvek és mű

fogások sem újak Beethoven kezében. Csak amiképpen ő mindezt kezeli és ered
ményekké váltja: a mód, a mérték, az erő, a képesség, az egyéni bélyeg, az áll
egyedül.

Az egyéniség

Beethoven: idegkolosszus, munkás-óriás, német megielöléssel Kraftmensch.
Egyszerre több nagyszabású művén is dolgozik, hangversenyez, próbákra jár, tá
jékozott a zeneművészet egész területén egyénektől az új alkotásokig, számos ki
adóval levelez, lakása olyan, mínt egy földúlt műhely, melyben csak ő maga is
meri ki magát, koncertjein és magánhelyeken úgy rögtönöz a zongorán, hogy a
hallgatóság megrendül, kijön a sodrából, - megbízható barát, magával ragadó.
szélsőséges temperamentum, nagy ivó, hatalmas kacagása Rabelais-i. Éppi!l.y méretú
a kétségbeesése, amikor veszteni kezdi, majd elveszti hallását. Mértéktelen a
beethoveni bánat, nemcsak az egyéni sors, hanem általában az emberi végzet át
élése miatt. De ugyanakkora a beethoveni erkölcsiség is, a megtisztító magasrendű

tudat, a belső fék. Embertársaival szemben állandó mértéke: az illető mennyiben
törekszik jobbra, magasabbra, felsőrendűre. A természet előtt leborulásra kész;
ha körülöleli őt az erdő enyhületet adó zöldje, a faóriások előtt így rebeg: "Sanc
tus, sanctus!" Pontosan ismeri tulajdon értékét. tudja, hogy legelső a maga terű

letén. De nagyon megbecsüli más' tehetséget, ha valódi. Kitűnő üzletember, jeles
alkudozó; magas árat harcol ki termékeinek. De befelé sohasem igazán elégedett.
Mindig többre, magasabbra törekszik, halálos ágyán panaszolja. hogy még semmit
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sem csinált, hátra volna a legjobb, legnagyobb! Fiatalabb korában jól forog a leg
fényesebb körökben, táncol, lovagol, udvarol, szépen öltözködik. Idősebb korában
hallása híján elszigetelődik, elhanyagolja külsejét, gyanakvó különccé válik. De
ekkor merül olyan mélységekbe lélekbúvár mivoltában, ahol a muzsikának soha
sem sejtett birodalmát fedezi föl. Szerelmi élete illően rejtett, messzemenően al
kalmazkodik a művelt körök társasági ízléséhez ; még emésztési zavarairól is csak
így emlékezik meg: "gyengélkedtem". Mivel gyermekkorában iszákos és könnyelmű

(tenorista) apja miatt korán kellett kenyérkeresethez fognia, műveltsége hiányos
marad, helyesírása sem válik be, számolni gyengén tud, de nagy energiával igyék
szík pótolni az elmaradottat : ókori auktoroktól a legujabb költökig igen széles is
meretekre tesz szert, Goethével úgy érintkezhet, mint a költőfejedelem legméltóbb
zenésítője. Erintkezésben az arra méltóakhoz közvetlen. egyszerűen természetes, a
kevésbé derekasokkal szemben parancsoló és gúnyos. Kedveli a vastag tréfát, vé
szes szójáték gyártó. Senki sem tudjá nála inkább, mit és mennyít köszönhet művé
szetében Mozartnak, Haydnnek. a kortársak közül főként Cramernak és Cherubi
ninak; de kifogásolja Mozartnál, hogy képes volt operát írni olyan címeres gaz
fickóról, amilyen Don Juan. Nem volna alaptalan, ha így fogalmaznánk meg
Beethoven leglényegesebb hivatását: a magas erkölcsnek emelni monumentumot
zeneművek alakjában.

Társadalmi helye

Beethoven kivette részét abból az akkor friss eredményből, hogya hasznos,
dolgos polgár előtt magasra vivő pálya nyílik. Mint a francia hadseregben, ahol
tudvalévően a közlegény tarsolyában marsallbot rejlett. 1800 táján még a "felvi
lágosult" abszolút uralkodók alatt is - a hivatalnok-pálya míntájára - megnö
vekedtek a polgári szabad pályák esélyei. A burzsoá igyekezett főúri modort, kül
sóségeket átvenni, az arisztokraták leereszkedtek a polgári szakértelemhez és al
kalmazkodtak. Beethoven eleinte kissé túlzottan volt "vadóc", némiképp visszaélt
az iránta tanúsított gazdag elismeréssel. De akkor is és mindvégig úgy mozgott
a felső körökben, mint egyenrangú fél. Vagyis kivételesen volt (és méltán) büszke
a képességére, s ebben úgyszólván "történelmet csinált", a művész tekintélyét egy
szeriben előre lendítette. Túlságosan begyökerezett balítéletek ellen persze ne.n
harcolhatott sikerrel; bármennyire elismerték is, nagy ("halhatatlan") szerelmét,
Drunswik Josephine-t nem vehette feleségül. Az elviselhetetlen mésalliance lett
volna! A nagy mester példás önfegyelemmel vonult vissza soha többé be nem gyó-
gyuló sebével. Legintimebb, kitartó barátai közé tartozott a zeneszerzést nála gyakorló
Rudolf főherceg, érsek. A vallási hícrarchía annyira beleivódott annak idején a szo
ciálís életbe, hogy magasrangú papok lettek szabadkőrnűvessé, és polgári személyek
el sem igen tudták képzelni az életüket ünnepek és templomi szertartás nélkül. Nem a
vallásosságon volt a hangsúly, amikor Beethoven misét készített Esterházy herceg ren
delésére, később ünnepi misét fejedelmi támogatások reményében. Az ilyesmi hozzá
tartozott az élet normális viteléhez. Mivel az osztrák arisztokrácia beolvasztotta
fényűzésébe a művészetek, főként a zene művelését, támogatását, az is napirendi
pontja azoknak az időknek, hogy a jeles muzsikus szép ajándékkal távozik a főúri

kastélyból. De még ennél is több, amivel Beethoven dicsekedhetett: évjáradékkal
látta el egy három tagú konzorcium. Később is, amikor az infláció meglehetősen

leszállította az értékeket, több alkalommal kártalanították ajándékokkal a nagy
mestert. Igaz ugyan, hogy egy időben nagyon homályba borult a beethoveni di
-csőség, amikor Rossini csillaga fénylett a zeneglóbus egén, panaszolhatta is eJ
hanyagoltságát a máshoz szekott lángész; de mégis ő volt Bécs díszembere az
1a15-ös kongresszus alkalmával, és temetését beláthatatlan kísérő tömeg tette tör
ténelmi eseménnyé.

I Művészete

Már maga a korstílus is, az "empire", modorában átitatott a legkülönfélébb
nagyvonalú közvetlenségekkel, megrohanó sajátságokkal. Zenében még sokkal in
kább, mint egyebekben. az egyszerűségeket. közemberit ellenállhatatlan lendület-
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tel kapcsolja egybe. S egyszerűsége hangsúlyozottan egyenes, fölemelően cifrátlan,
mint zenében az egyik stílusgyökere. a forradalmi Indulók. Mindez közös a kor
szerű muzsikában, de Beethoven megtoldotta míndazzal, ami az ő eredetisége, az
egyéni hatalom ellenállhatatlan kisugárzása. .Clementí h-moll szonátája is testvér
a "Pathétique" mellett, de rég lehullott már, mint elsárgult levél, míg a beethoveni
örökzöld változatlanul virít. A zseníalisztikusan rámenős Kanne tele van lélegzet
elállító ötletekkel, amúgy rövid távra; a beethoveni lélegzet hosszan kitart. Sza
vakkal persze nem jellemezhető a zene milyensége, s a hasonlatok keveset mon
danak. Elég az hozzá: Beethoven zenéje, mint a beégetett mintájú szövet, kifor
rázhatatlan színekkel és formákkal, úgy belé ragad a hallgatóba, hogy míntegy
szervezetévé válik, kiiktathatatlanul. Ez a muzsika nem annyira éívezeti cikk, mint
inkább életünk hozzánk forrt része. Ritka, színte érthetetlen sajátsága, hogy mín
denkí számára tud lenyűgözőt mondani, a nagy igényű művelt embert éppúgy
boldogítja, mint az egyszerű laikust, a man of the streetet. Beethoven idején osz
lottak fel nagyrészt az addigi nagyúri, udvari zenekarok. Ezek parancsoló közön
sége minden alkalomra új cikket kívánt, innen a haydni idők tömegtermelése. Most,
a hangverseny-korszak polgári viszonyai között, minden egyes bemutatott műnek

már bizonyos egyéni súlya lett, az opusz-szám és a gyakori hozzá füzött jelző (pl.
.,Eroíca", "Appassionata" stb.) mírrtegy pretíum affectíoníst adott a cikknek. Beet
hovennél ez olyannyira megnövekedett, hogy egyes híressé lett alkotásai veteked
nek tudatunkban hatalmas természeti hatalmakkal, amilyen a Monte Rosa vagy a
Mont BIanc. Ugyebár elég annyit mondaní : "a Kilencedik", hogy tüstént siessünk
jegyet váltani, a soha el nem avuló IX. szímfónia százezredik előadásához!? N:ind
ez beépült vagvona lett az európai kultúrának, s csak vele együtt fog - örökké
világító emlékként - letűnní,

Beethoven műhelye a szakadatlan szorgalom, kihagyás nélküli teremtő munkál
kodás példázata lehet. Ott persze nemcsak örök értékű remekek álltak elő; szá
mos az üzemi hulladék, mínt bútorgyárban a forgács. De a selejten is rajta a
kézjegy: magasrendűség egyesül a sodró népiessel. A hangulatok új tárháza - pár
huzamban a Iírával - szélesnél szélesebb: kocsmai tánctól magasztos áhítJartig az
atmenetek egész sorával. Beethoven magát "Apolló gyermekének" vallotta, és jegy
zetei szerint "Dionysos"-szimfóniárakészült végső betegsége előtt. Művészete nem
csak szándéka szerint csupa emberszeretet, megvalósulásában is óriási bizalmat
írul el a közönség iránt. Mert többször annyira kitágítja a formaméretet, hogy
annak teljes szemléletéhez méltóan izmos, értő képesség kell. Ismét az egész em
beriségről tételezte föl a nagy mester ezt az értő magatartást. Nem tévedett: ma
már Kína, Japán is beállt a Beethoven-kultusz világkórusába. Az a széles forma
méret, aminőről az Eroica-szimíónia, a IX., az op. 59 (Razumovszkij-) vonósné
gyesek. a "Császári" B-dúr trió stb. nevezetes, nem tévesztendő azonban össze a
későbbi, romantikus szerkezetí] tágassággal ! A romantikusok gyakran sorolnak részt
a részhez, s a lazán egymáshoz illesztett, külső jegyekkel egybefont összetevők

valóban "hosszúvá" tehetik a művet. De a terjedelem nem jelent szerves egészet!
A beethoveni klasszikában ugyanúgy összetartozik a finálé utolsó hangja az elsS
tétel első hangjával, mínt Mozartnál az iS egyensúlyozó bravúrjának mesterpéldáí
ban. Ez a módozat Beethovennel kihalt. A mí századunk klasszíkai próbálkozásai
(legsikeresebben talán Bartók legkiválóbb műveiben) gyönyörű visszaálrnodásaí az'
egykori nagyságnak, de mégiscsak másodlagos tünetek. Beethoven nyomán igyekez
nek megújítani a zenei művelődést, sokszor megrendítő erővel és eredménnyel;
ámde mégiscsak úgy, mint Alexandria művészete tette a régi periklészivel. A nagy
mester magában álló, átlátó okossága abban is megnyilvánuJt, ahogyan lassan, ada
gokban adta be közönségének az újságót. Először, 1800 táján, mint jóféle Haydn
epigon kedveltet! .magát. Egész további életének anyagi alapja ez a kedveltség
lett (L szimf'ónia, a három első zongoraverseny. az op. 1. triók, a szeptett, az op.
18. kvartettek stb.). Aztán lép ki csak a tulajdon forradalmával ; de míalatt az 1.
szimfónia először szól, az ifjú nagy mester már megfogalmazta a ..Pathétique"-szo
nátát és a "Kreutzer"-szonáta töredékei színtén készen várnak bensőjében. Csak
ravaszul vár még velük. A zene legnagyobb taktikusa és stratégája!

584



VJFALUSSY JÓZSEF

BEETHOVEN ÉS BAR1'ÓK
Evíordulók többnyire szeszélvesen sodornak egymás mellé történelmi neveket.

Beethoven és Bartók múlt évi kettős évfordulójának találkozása is véletlen, de ez
a véletlen rnélyebb, belső kapcsolatra is utal a két zeneszerző közott. Alkotói szem
léletük és szernélyiségük rokonvonásaira is felhívja figyelmünket.

Szembetűndk a rokonság kettejük zenei alkata között is. Mind Beethoven, mind
Bartók inkább hangszeres alkatú muzsikus volt, mint vokális. Mindkettejüktől ide
gen volt az ékesszólás, a beszédesség. Környezetük inkább zárkózott, szűkszavú

embereknek ismerte meg őket. Bartókról feljegyeztek, hogy még nem tudott be
szélni, amikor már érzékenyen reagált a hangszeres zenére. Később, akárcsak
Beethovennek, a zongora vált maga kifejezésének legtermészetesebb eszközévé.
A Mikrokosmos kis darabjairól olvashatjuk le, hogyan hallgatta, tapogatta ki Bar
tók zongoráján a hangzó világ titkait, hogyan varázsolta elő hangszeréből a ma
ga uníverzumát,

Beethoven zenéje kora gyermekségétől élete végéig elkísérte Bartókot, aki a
bonni mestert mínd tudatosabban választotta mintaképévé.

A zenét tanuló gyermek és ifjú számára leülönösen Németországban és az
Osztrák-Magyar Monarchia területén a múlt század közepetől kezdve Beethoven
öröksége volt a legfőbb példakép. A zeneiskolai oktatás mínd a hangszeres, mínd
8.Z elméleti nevelésben Beethoven műveit állította tengelyébe. az ő műveiből vont
elméleti normákat adta át a növendékeknek. Bartók tíz éves korában Beethoven
Waldsteín-szonátájának egyik tételét [átszotta hangversenyen, és csakhamar meg
ismerkedett Beethoven kamaramuzsikájával is.

Edesanyja tanítónő volt, sokat hányódott különböző vidéki városokban. Igy
Bartók Béla iskolázása, neveltetése is elég nyugtalan, hányatott volt. De akárhová
vetődött is, hamarosan megtalálta kamarazenepartnereit. Akár egy hegedűst, aki
vel Beethoven hegedű-zongora szonátáit játszotta, akár más, nagyobb kamarazene
társaságokat. A jó zongorista, jó muzsikus fiút míndenütt szívesen fogadták.

Tizenhárom éves volt Bartók, amikor - 1894·-ben - édesanyját Pozsonyba, a
régi magyar koronázóvárosba. helyezték, Pozsony a nyugat-magyarországi zenekul
túra egyik fontos központja volt évszázadokon keresztül. Bécs tőszomszédjában,

első kézből kapta az európai zene újdonságait. A városban a Bartőkék idejében
is több kitűnő műkedvelő kamarazenetársaság működött, és a fiatal Bartók egy
szerre többnek is tagja volt. A házi muzsíkálás pozsonyi otthonai között talán a
legfontosabb volt Dohnányi Frigyes gimnáziumi tanár háza. Itt ismerkedett meg
Bartók a nála néhány évvel idősebb, káprázatos tehetségű Dohnányi Ernővel. aki
előtte járt és bizonyos vonatkozásban mtndvégig példaképe maradt a zongoramű-

vészí pályán. .

Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann és Brahms kamarazenéjét ját
szották ezekben a házakban hétről hétre. Az ő zenéjükön nevelkedett muzsíkussá
a gimnazista Bartók Béla. Itt jegyezkedett el egész életére a kamarazenéléssel.
Egész művészi pályafutása alatt mindíg szívesen vállalkozott kamarazenélésre. még
olyankor is, amikor zeneszerzőként vagy zongoraművészként nem lépett pódiumra.
Későbbi kamarazene társai közül érdemes megemlíteni a Waldbauer vonósnégyes,
Sz.igeti József, 'I'elrnányi Emil, Zathureczky Ede, Székely Zoltán, Gertler Endre,
Emanuel Feuermann vagy éppen Dohnányi Ernő nevét. Olyan hanglemeztelvéte
lek, mínt Két zongorára és ütőhangszerekre írott Szonátájának előadása feleségé
vel, Pásztory Dittával, a Kontrasztok felvétele Szigeti Józseffel és 'Benny Good
man-nel, vagy az a feledhetetlen hangverseny, amelyet Szigeti Józseffel 1940-ben
a washingtoni Fehér Házban adott, ez alkalommal Debussy Szonátájának, saját
2. szonátájának és Beethoven Kreut.zer szonátájának Szigetivel közös előadása,

vérbeli kamaramuzsikusként mutatják be évtizedek távolitból is Bartók Bélát.
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Csak a kamarazenéléssel való, életre szóló, benső kapcsolatából értjük meg,
hogy Bartók Béla, a zongorista, aki vonóshangszert egyáltalán nem, vagy csak
nagyon kezdetlegesen tudott megszólaltatnt, mesteri rnódon írt vonóshangszerekre.
Már ifjúkori művei közül kiemelkedik vonósnégyese. később pedig századunk log
remekebb vonósnégyeseivel ajándékozott meg, Hegedűre és vonószenekarra írott
művei: a két Szonáta hegedűre és zongorára, a s20ló hegedűre írott Szonáta, a
Kontrasztok, a Hegedűverseny, a 44 duó két hegedűre. a Zene l1ú1'oshangszerekl'e,
ütőkre és cselesztára, a Divertimento - szintén századunk klasszikus alkotásai kö
zött foglalnak helyet.

A vonósnégyes volt az a műfaj, ahol Bartók egészen Beethoven tanítványa lett
és maradt. A zenei kifejezésnek ez a rendkivül koncentrált. szerkesztő lángelmét
és nagy szellemi erőfeszítést, műgondot kíváno műfaja rnindkettejük alkatának.
gondolkodásmódjának a legjobban megfelelt. Kárpáti János. Bartók zenéjének ki
tűnő magyar kutatója, már régebben rámutatott azokra a szerkezeti rokonságokra.
amelyek Beethoven kései vonósnégyeseit és Bartók levartett jeit összekapcsolják. De
a zenei szövet megmunkálása, a lapidáris téma-csírák fejlesztésének, variálásának.
kombinálásának, nagyobb tömbökké egyesítésének médszerét is Beethoventől ta
nulta Bartók.

Különös figyelmet érdemel, hogy mílyen fontes szerepet tölt be ruindkettejük
művészetében a variáció elve és műfaja. Nemcsak a címük szerint is variációs mű

vekre, tételekre gondolunk, hanem a zenei alkotásnak arra a szellemére, amely 
rnínt a zenei folklór, vagy mint a nagy klasszikus mcsterek muzsikája - válto
zatokban gondolkodik és él. Arra a beszélgetésre kell emlékeznünk és emlékeztet
nünk, amelyet Bartók Béla Denijs Dlllével folytatott 1937-ben. Ez alkalommal ki
is fejtette, milyen tudatosan alkalmazza a variálás elvét műveiben.

De mindezek a szerkezeti, műí'aji rokonsagole Beethoven és Bartók zenéjében
valójában csak formai megnyilvánulásai a kettejüket összefűző mély, eszmei 1'0

konságnak.
Nem a mí feladatunk bebizonyítani, megtették már előttünk sokan, hogy

Beethoven egész művészete milyen mélyen gyokercztk a maga korának forradalmi
eszméiben. A felvilágosodás, a polgári forradalom eszmevilágában a természet
és a szabadság kettős eszméje mozgatta a tudomány, a rnűvészet és a társadalmi
harc erőit. A természetet megismerni, vele egyesülni. természetesen élni. gondol
kozní és a társadalmat is a természet rendje szerint megszervezni, miridez a kor em
bere számára egyet jelentett a szabadsággal. A nagy francia forradalom korsza
kának operálban rabságban sínylődő, elnyomott emberek szabadságáért folyik a
küzdelern, és a szorongás, a menekülés pillanatát megelőző feszültség után diadal
masan érkezik meg a szabadulás, Ezekben a nagy eváziós jelenetekben a zsarnok
súgtól szabadult emberiség himnikus dallal, győzelmi felvonulással, vagy ünnepi
táncmulatsággal örvend a kivívott szabadságnak. Voltaképpen a forradalom nagy
politikai demonstrációi, utcai, köztéri ünnepségei kerülnek bennük színpadra. A
zeneszerzők ugyanazok, a dalok, táncok, indulók is hasonlók, mint amelyek nap
közben lelkesítették a polgárokat.

Ezeknek az operáknak, ennek a drámai szerkesztésnek a tanítványa Beethoven.
Egyetlen operájában, a Fidelíóban, szirnfóniáinak egész sorában ezt a gondolat
menetet fejti ki. Elég lesz a III. szimfónia nagy variációs táncsorozatára, az V.
vagy a IX. szimfónia felépítésére, befejezésére utalnunk. hogy e nagy rnűvek je
lentése világossá váljék előttünk. Témái, müfajai még közvetlenebbül tanúskod
nak egykorú francia példák hatásáról.

A két testvér-szimfónía, az V. és a VI. dramaturgiája a kort mozgató eszmék
két fő csapásán halad. Az V. szimfónia felépítésében, témáiban' a nem sokkal
utána következő Egmont-zene nyitányának közeli rokona. A küzdelemből születő

győzelem impozáns, szirnfoníkus drámája. A VI. szimfóniában az ember és a ter
mészet küzdelme tárul elénk, az utolsó tétel himnikus kórusában az ember és a
természet egymásra találásának, egyesülésének örömét éljük át.

Ezt a kettős megoldást tárta Beethoven zenéje a maga korának küzdő és gon
dolkodó embere elé.
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A polgári hőskor két nagy eszméje: a szabadság és a természet, Bartók életé
nek és művészetének is kettős erőforrása volt. Úgy örökölte őket Beethoven korá
tól, ahogyan azt a 19. század nagy gondolkodóí és művészeí, az őt Beethovennel
összekapcsoló nemzedék szülöttei, hozzá továbbitották. A szabadság iránti lelkese
dését az 1848-as forradalmak, a magyar szabadsúgharc eszmét, a Habsburgok el
leni nemzeti küzdelern hagyományai ébresztették fel, tovább táplálták a század
elején Magyarországon is megerősödő forradalmi mozgalrnak, értelmiségi, művészi

törekvések.
Vele született hajlam vonzotta Bartokot a természethez. Ezt a hajlamát erő

sítették, tudatosították később filozófiai olvasmanyai, Rousseau filozófiájának pan
teista, romantikus folytatása. A természet és a természetesség iránti rajongás mmd
inkább a városi élet, az ipari civilizáció elutasításaként jelent meg gondolkozás
módjában, magatartásában, művészetében. Ebből a két forrásból, a szabadság és a
természet iránti rajongásból táplálkozott erkölcsi meggyőződése, társadalomkrítí
kája, magasrendű humanítása,

Az iskolai tanulmányok megismertették őt azokkal a szerkesztési, elméleti
tanulságokkal, amelyeket az akadémizmus, a didaktikai bölcsesség desztillált Beet
hoven életművéből. De Beethoven művészetének másik. nagyobb tanulsága, eszmei
hagyatéka is eljutott hozzá, főként Berlioz. Liszt, Wagner, Richard Strauss műveí

útján. Tőlük tanulta meg, hogya zene nem puszta formai ügyeskedés, hanem em
beri eszmék foglalata, kifejezője.

Egyúttal megtanulta tőlük, hogya világot ellentétekben lássa és fogalmazza.
Gyászindulók és scherzók végleteiben kezdett gondolkodni, szélsőséges zenei ka
rakterek szembeállításával próbálta bemutatni, milyennek látja a világot. Ez a
szál ismét csak Beethovenhez vezetett vissza. Az ő szimfonikus dramaturgiája élez
te ki először ilyen mértékben a belső tételek ellentétét. Beethoven a nagy belső

feszültséget a finálé monumentális szintézisével oldotta fel. De mít íg~rhetett

megoldásnak a 20. század zeneszerzője a világ kibékíthetetlennek látszó ellenté-
~~? .

Wagner filozofikus panteizmusa nem ígért megoldást. A tragikus töprengés
hosszú ideig - egészen 1920-ig - lassú, gyászinduló- vagy elégia-szerű utolsó té
teleket termett Bartók zenéjében.

A zenei, szerkezeti megoldás együtt érlelődött meg művészetében a gondolati,
eszmei megoldással. Először a magyar és kelet-európai, szlovák és román zene
folklór zenei, dallami, ritmikai tulajdonságai hívták fel magukra a figyelmét. Ala
posabb tanulmányozásuk megismertette a dallamokat őrző parasztság életével.
A paraszti, falusi életforma mindinkább egyet jelentett számára a természettel:
megtalálta benne a természet társadalmi változatát. A paraszti zene friss, diatoni
kus-rnodálís dallarnossága, a megszekott európai műzenétől eltérő rí tmíkája ké
szen kínálta magát arra, hogy belőle kialakítsa a művész a természetes életmód,
a civilizáció nyűgétől való szabadulás zenei kifejezését. Úgy. ahogyan egykor Beet
hoven a francia forradalom zenei megnyilvánulásaiból, azok dallamaiból, stílus
elemeiből építette fel szabadulást ígérő flnáléít.

Rabság és szabadulás, ipari civilizáció és természet jelentik ettől kezdve Bar
tók eszmei világának két pólusát. Az egyiket a krornatikus, expresszív zenei stílus
kör, a másikat a népzene díatóniája jelenti. Úgy illenek ezek egymáshoz, mint
Beethoven és kortársai szerkesztésében a moll és a dúr hangzások ellentéte.

A paraszti élet megismerése még egy fontos tapasztalattal gazdagítja Bartók
eszmevilágát. Felismeri, hogy a politikai ellentétek, a háborús feszültségek, a gyi
lölködés nem az egymás mellett, egymással békében élő népek természetes maga
tartásából fakadnak, hanem az uralkodó osztályok ellentéteiből. Ez a felismerés
alakítja ki benne azt a meggyőződést, hogy az emberiségnek egyetlen útja van
csak a jobb, szabadabb és természetesebb élethez: a testvérré válás útja.

A Canf4ta pro/ana az avult társadalmi formákból a természetbe való mene
külést hirdeti meg, más nagy művek néptáncfmáléi a népek testvériségének eszrné
jét és lehetőséget.
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Ezzel is Beethoven IX. szimfóniájának, Schiller Örömódájanak testvériség
himnuszát folytatja a maga korához illő módon.

Ezért nem érthetünk egyet azzal a zenetörténeti szemlélettel, amely Bartokot
egyszerűen provinciális, nemzeti-folklorista zeneszerzőként könyveli el. A zenei ha
gyomány akkor áttekinthető és bejárható körének elsajátításával, feldolgozásával
úgy fogalmazta meg műveiben az emberiség felszabadulásának akkor és azóta is
lehetséges. időszerű útját, mint Beethoven a maga korában, szimfonikus zenéjében.
Méltán tartjuk tehát Bartók Bélát az egész európai zenei hagyomány folytatójá
nak és örökösének

WERNER ALAJOS

BEETHOVEN VALLÁSOS ZENÉJE
Beethoven mélyen hivő és mélyen vallásos ember volt, - persze a lángelme

rnódján. Hiszen a zseni pályáját - akár szent, akár művész - Isten mindentől

tüggetlenül maga méri ki.
Vallásosságának gyermekkori és fiatalkori háttere van. Tizennégy éves korában

a kölni választófejedelemnek (aki legtöbbször Bonnban székelt) kinevezett udvari
ergonistája. Nyolc évet tölt így el a musica sacra szolgálatában, gyakorlatbál meg
ismeri az egész akkori egyházzenei irodalmat, és biztos, hogy e nyolc év nem ma
radt nyomtalanul sem lelkében, sem zenéjében. Majd harminc év után, mielőtt

hozzálát a Missa Solemnis komponálásához, feljegyzi magának: "Hogy valódi egy
házzenét írjak - a szerzetesek összes egyházi koráljait átnézní, - és keresni, hogy
hangzanak a tételek a legjobb fordításokban tökéletes prozódiával - és általában
minden keresztény-katolikus zsoltárt és éneket." (Napló, 1818)

Otthoni áldatlan gyermekéveit bőven kárpótolja Breuningék meleg családi
tűzhelye, ahol ő is szinte családtagnak számít, és ahol magas szellemi és erkölcsi
éghajlat uralkodott, nem utolsósorban a két rokon kanonok nagybácsi révén (Ab
ra ham von Kerich és Lorenz von Breuning). Itt, e családi szentélyben, Eleonora
és özvegy édesanyja mellett szívta magába még fiatal korában azt a finom, áhí
tatos tiszteletet, amellyel egész életén keresztül a női nemre mínt eszményre te
kintett. Ezért írhatta később: "Gyermekkorom óta megtanultam szeretni az erényt
és mindent, ami szép és jó." (Levél a Bigot-házaspárhoz 1808 tavaszán) Heiligen
stadtí végrendeletében (1802. október 6.): "Tanítsátok gyermekeiteket erényre; csak
az boldogíthat, nem pedig a pénz: tapasztalatból beszélek. Ez adott nekem erőt

nyomorúságomban is." Egyik késői társalgási füzetében : "Ha életerőmet csak úgy
odaadtam volna életemben, mí maradt volna meg a nemes, a jobb számára?" Ha
lálos ágyán pedig ezt mondta Gerard von Breuningnak : "Szerettem volna még
egy operát írni, de nem találtam hozzá megfelelő szövegkönyvet, Olyan szövegre
volna szükségern, amely megihlet; erkölcsösnek, magasztosnak kell lennie... Ledér
szövegek sohasem hoztak hangulatba." (1827 február)

A Breuning családon kívül éppen fiatal éveiben személyes kapcsolatban allt
több pappal is, akik minden bizonnyal hatással voltak rá főleg azért, mert ők ma
guk is kiváló zenészek voltak, és szívvel- lélekkel Beethoven művészete mellé áll
tak. Igy például Sterkel X. Ferenc, a mainzi érsek udvari káplánja és orgonistája,
híres zongoraművész és jelentős zeneszerző. Továbbá Junker Károly káplán, kom
ponista és zeneíró, aki a bonni udvari zenekarral kapcsolatban a fiatal Beethovent
gyönyörűen méltatja - zenéjét, játékát és egyéniségét, Majd Bécsben Gelinek Jó
zseffel, a Kinsky család házi káplánjával és zongoraművésszel kerül barátságba,
Vogler György apáttal pedig, az akkori európai hírű zeneszerzővel és zeneíróval
két évig együtt rnűködik a Theater an der Wien-ben. Legmeghittebb barátja azon-
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ban 28 éves korától fogva egész életen keresztül Amenda Károly volt, a későbbi

kurlandi prépost, bár csak két évet töltöttek együtt Bécsben. Amenda jó hegedűs

volt, sokat zenélt Beethovennel. aki neki dedíkálta első vonósnégvesét (op. 18, nr. 1).
Amenda Bécsből való távozása után levélben tartották a barátságot, és Amenda
volt az, akinek Beethoven először "gyónta meg" süketségét egy nagyon fájdalmas
hangú levélben (1800 vagy 1801).

E személyes kapcsolatokon és ráhatásokon kívül ott voltak néma barátai, a
könyvek, melyek egész életét végigkísérték, melvekkel sokszo)' társalgott, és szor
galrnasan jegyzetelte őket. Köztük volt Kempis Krisztus követése. Beethoven szelle
mes mondásaí, megjegyzései bizonyítják, hogy jól kellett ismernie a szentírást.
Occsének írja egyik késői levelében: olvassa mindennap az evangéliumot, szivlelje
meg Péter és Pál leveleit. Társalgási füzeteiben följegyzi: "Szókratész és Jézus
voltak modelljeím." (1819-20)

Igazság, szépség, jóság voltak életének vezérlő motivumai. "Épp úgy szeretem
hallani, mint mondaní az igazságot." (Levél Gleichensteinhez, 1809?) A szegények
szeretete és sokszoros jótékonykodása bizonyítja szavait: "A szegények javát kívá
nom szolgálni művészeternrnel." (Levél Wegelerhez, 1801. június 29.) Jóságával sok
szor visszaélő és hálátlan unokaöccsének ismételten megbocsát. Ellenségszeretetre
is példát ad: "Sohasem bősszanom meg magam. Ha kénytelen vagyok másolekal
szembehelyezkedni, csak a legszükségesebbet teszem meg, hogy magamat megvéd
jem, vagy hogy őket megakadályozzam a rosszban." (Levél Streichernéhez, 1817?)
Társalgási füzetében pedig följegyzi valakivel kapcsolatban' "Ellenségem volt: ép
pen ez volt az oka annak, hogy minden lehetőt megtegyek érdekében." (1821) A
züllött és irányában gonosz sógornőjét betegségében meglátogatja otthon is, a
kórházban is, és tőle telhetőleg segíti.

Legmélyebben azonban Isten fölsége, gondviselésébe vetett bizalma és akaratán
való megnyugvása tölti el lelkét. "Nem az akkord atomjainak véletlen összevegyü
lése alkotta a világot: rnélyen gyökerező erők és törvények, amelyeknek a leg
bölcsebb értelem a forrása... Ha a világ alkotmányában rend és szépség tükrö
ződik vissza, van Isten! ... Isten anyagiatlan és láthatatlan, de múvei szemlélhetőek,

és innen tudjuk, hogy örökkévaló, mindenható, mindentudó és mindenütt jelen
van." (Napló, 1816) Beethoven számára Isten a "hangok nagy Mestere, - ott fönn
a legfölségesebb". - "Isten után számomra a becsületem a legfontosabb." (Levél Pe
tershez, 1822. június 26.) - "Hallottál már valamit nagy műveimről? Nagyok,
mondom, de a Magasságbeli műveihez képest minden kicsiny" (Levél Amendahoz,
1815. április 12.) - ,,0 Gott über alles!" (Isten mindenek felett! Napló, 1318)

Az élet testi-lelki szenvedéseiben, megpróbáltatásaiban türelemmel és Isten ke
gyelmével akar helytállni. "Türelem-megadás-resignació! Ezzel csak nyerünk még a
legnagyobb nyomorúságban is, és érdemessé tesszük magunkat arra, hogy Isten
megbocsássa vétkeinket." (Napló, 1816) Halálos ágyán egyik utolsó levelében így
ír: "Valóban, nagyon kemény csapást rnért rám a sors! De megnyugszom a végzet
intézkedésében, és mindig csak arra kérem Istent, hogy legalább addig, amíg élő

halottként kell itt Időznöm. ne szenvedjek Inséget. Ez erőt adna ahhoz, hogy sor
somat, bármilyen kemény és rettenetes is legyen, a Mindenható akaratában meg
nyugodva viseljem." (Levél Moscheleshez, 1827. március 14.) - Harmincéves ko
rában így érez a halállal kapcsolatban: "Örömmel. sietek a halál elé. Ha előbb

jönne, semmint még alkalmam lett volna minden művészí képességemet kifejteni,
úgy kegyetlen sorsom ellenére mégiscsak túl korán érkeznek, és szeretném, ha kés
nék. De akkor is megnyugszom, hiszen végtelen szenvedésektől vált meg. Jöjj,
amikor akarsz: bátran megyek eléd." (Heiligenstadti végrendelet, 1802. október
6.) És életének utolsó évében, unokaöccsével kapcsolatban: "Én megtettem mindent,
amit csak tehettem; bátran jelenek meg a Legfelső Bíró előtt."

Két nappal halála előtt teljes öntudattal és mély áhitattal vette föl a szent
kenetet és útravalót a plébános kezéből, akit barátainak kérdésére ő maga öröm
me'! hívatott. "Vigasztalást hozott számomra! Köszönöm önnelk." - mondotta a plé
bánosnak. Pár óra múlva elvesztette eszméletét, és megkezdődött a szörnyű agónia,
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melyből harmadnapra szabadította ki a halál. Temetésén, - addig még nem lá
tott hatalmas tömeg előtt - Anschütz színész búcsúztatta Grillparzer szövegével,
reá vonatkoztatva a szeritírás szavát: "Csodát tett életében, és feddhetetlen ma
radt." (Sir 31,9-10)

Liszt Ferenc szerint "a lángelmét Isten megszállotta. hogy abban téren és
időn át örökké megnyilvánuljon". Nos, ez a kinyilatkoztatás ragyog Beethoven
egész zenevilágából.

A misztikusok Isten-érzése és a jelen élet teljes igénylése és átkarolása min
dig egybeolvad nála, és ez ömlik el muzsikaján, akár tánctémák allegróját, akár
a szonáták adagióját, vagy akár a Missa Solemnis valamelyik tételét halljuk.

Innen van az, hogy Beethoven zenéjének hallatára úgy érezzük magunkat,
mintha egy zengő katedrálisba Iépnénk, ahonnan a hit és áhítat, a misztikum és
földöntúli tisztaság levegője csap meg.

Vallásos zenéje? Mit is mondunk vallásosnak? Mindent, ami a hit és a vallás
eszméivel, eszményeivel, tényeivel, eseményeivel, érzéseivel szervesen összefügg.
Nem az lesz vallásos zene, aminek vallásos címet adunk, hanem az, amelyik az
említett transzcendens világból meríti ínspírációít, érzéseit, mondanivalóját, A
Beethoven-szakértők és esztétálc megállapították, hogy zongoraszonátáí - főleg az
első időkből -, majd kvartett jei - főleg a későbbi időkből - mindinkább a lel
ki napló szerepét töltik be, melyben lelkének legmélyebb, legelrejtettebb titkait.
jegyzi és tarja föl. Es amint társalgási füzetei, naplói és levelei tele vannak Isten
hez való fohászkodásaival, - úgy ezek a zenei naplók is tele vannak részletekkel,
amelyekben "bizalmasan" beszél Istenével, föltárja neki szenvedéseít, küzdelmeit,
sóhajait és vágyait. "Egyetlen barátom sincs, magamban kell élnem egyedül; de
jól tudom, hogy művészetemben Isten közelebb van hozzám, mint másokhoz; fé
lelem nélkül beszélek vele, mindannyiszor megismertem és megértettem." (Brenta
no Bettina följegyzése, 1810. május 28.)

Ezek a large és adagio tételek valóban Beethoven vallásos zenéjének a gyön
gyei. Akárhány adagio tétel alá szent szövegeket lehetne írni - és énekelni! Gon
doljunk csak a sok közül például az e-moll kvartett (op. 59, nr. 2) molto adagio
tételére, amelynél ez a figyelmeztetés áll: "Si tratta questo pezzo con rnolto de
sentimento" (Ezt a darabot nagy érzéssel kell előadni). Érdekes, az első két tak
tus dallamával kezdődik egy népénekünk is (Szent Vagy, Uram - 150). Folytatását
bújtatva viszi a második hegedű szólama. Czerny feljegyzéseiből tudjuk, amit ma
ga Beethoven mondott neki e tétel insplrációjára, hogy ti. egy estén sokáig szem
lélte a csillagos eget, a szférák zenéjére gondolt, és így jutott eszébe az e-rnoll
kvartett adagiója, Az esz-dUl' kvartett (op. 74) triójában a húsvéti gregorián míse
III. Kyriejének a dallama bújldl állandóan. Ugyancsak gregorián talajból nőtt

koráldallam bukkan föl az f-rnoll kvartett (op. 95) triójában. Mintha valaki az
élet vad rohanásában egyszerre csak megállana és ráeszmélne arra a földöntúli
hatalomra, mely az egész tarka létet mozgatja és egyensúlyban tartja. Úgy, ahogy
Beethoven szöveges jegyzetei tele vannak Istenhez szóló sóhajokkal, fohászokkal,
elmélyedésekkel. Az a-moll kvartett (op. 132) molto adagio tétele elé Beethoven ezt
a megjegyzést írta: .,Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der
Iydischen Tonart." (Szent hálaének, melyet egy meggyógyult ajánl az Istenségnek,
Hd hangnemben.) A lid hangnem régi egyházi hangnem; Beethoven ezzel is külön
hangsúlyozni akarta ennek a tételnek vallásos [ellegét és művészi aszketizmusát
A VII. szimfóniának (a-dul' op. 92) földöntúli szép triója zenei nyelven beszél arról
a megdönthetetlen bízalomról, amellyel Beethoven Istenbe kapaszkodik, amely bi
zalom ezentúl nem hagyja el, és átlengi egész művészetét, és amelyről ezt a zsol
tár-idézetet (Zsolt 17,1) jegyzi föl: ,,0, Istenem, bástyám, védelmezőm, egyedüli
menedékem! Te olvasol lelkem mélyében ... Hallgass meg, ó Lény, akit nem tu
dom, milyen névvel szólítsalak,' hallgasd meg legszerencsétlenebb teremtményed
Imáját!" (Napló, 1817) Ennek a triónak a motívuma különben egy alsó-ausztriai
búcsús ének.
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És mit mondjunk az V. szimfóniáról (c-rnoll op. 67)? Maga Beethoven mondta
a kezdő főtérnáról : "tgy zörget a sors az ajtón." Ez a szímfónía nemcsak zene,
nemcsak Iegrnagasabb fokú művészí és erkölcsi teljesítmény, hanem egyben bátor
hitvallás az egyik legnehezebb egzisztenciális kérdésben és annak művészi meg
oldása.

Vajon az emberi lét és élet merőben csak az áldó vagy verő sors kezétől

függ, a végzet hatalmától. vagy pedig az' ember kezébe van téve saját sorsának
kialakítása, megformálása? Olyan probléma ez, amelynek megoldásán az emberi
ség legnagyobb géniusza! töprengtek. költők, fílozófusok, teológusok (prcdosztiná
dó és szabad akarat). Beethoven saját szenvedésein, testi-lelki kínjain és küzdel
mein keresztül rágta át magát ezen a kérdésen, és adta meg rá a múvészi felele
tet az egész emberiség számára. Sötét napokon, éveken át mint Jób (Vesszen el a
nap, melyen születtem - 3,1; Miért nem pusztultam el mindjárt - 3,11; Undoro
dom! Nem kívánok tovább élni! - 7,16; Már csak a sír vár reám - 17,1) perbe
száll Istennel: "Beethoven nagyon boldogtalan, örökös harcban áll a természettel
és alkotójával. Már sokszor elátkoztam az utóbbit, miért teszi ki teremtményeit a
legkisebb véletlen esélyeinek is úgy, hogy emiatt gyakran a legszebb hajtás is
megsérül és elpusztul." (Levél Amendához, 1301. június 1.) - "Már gyakran elát
koztam életemet és a Teremtőt. Plutarkhosz megtanított a lemondásra. Ha nem
rnegy másképp, dacolni akarok a sorsommal, bár lesznek életemnek pillanatai,
amelyekben Isten legnyomorultabb teremtményének fogom érezni magamat." (Le
vél Wegelerhez, 1801. június 29.) - Folytonos küzdelem: "Kell, hogy boldognak
lássatok, amilyennek itt a földön lennem rendelt a sors, nem boldogtalannak 
nem, azt nem tudnám elviselni. - Torkán akarom megragadni a sorsot, egészen
lesújtani mégsem fog. - 0, mily szép ezerszer élni az életet!" (Wegelerhez, 1801.
november 16.) Bs heiligenstadti végrendeletében: "Kis híja volt, hogy véget nem
vetettem életemnek. A művészet, csak az tartott vissza. Ah, úgy éreztem, lehetet
len itt hagynom a világot, mielőtt nem végeztem volna el mindazt, amire hiva
tottnak érzem magamat, és így meghosszabbítottam ezt a nyomorúságos életet ...
Ú, Gondviselés, engedd meg, hogy az öröm egyetlen tiszta napja egyszer megje
lenjék előttem... 0, rníkor, Istenem, ó, mikor érezhetem újra?" (1302. október 6.)

Rendíthetetlenül hisz küldetésében; tudja, hogy Istentől kapta talentumát és
erejét, amit gazdagon kamatoztatnía kell. "Tartozol ezzel magadnak, az emberek
nek és neki, a Mindenhatónak... Egy kis udvar, kicsiny kápolna, benne felcsen
dülő dal tőlem a Mindenható, az Örök, a Végtelen tiszteletére." (Napló, 1815) Mint
ha csak Szent Pált hallanánk: "Megpróbáltatás vár rám. De mit sem aggódomc
kevésbe veszem életemet, csakhogy végigfussam pályámat és teljesítsem a fel
adatot:' (Ap Csel 20,23-24) - "Nem élhetsz többé magadért, csak másokért; szá
modra nincs más boldogság, mint az, ami benned van, művészetedben. - 0, Iste
nem, adj erőt, hogy legyőzhessem önmagamat." (Napló, 1312)

Igen, van sorsa, van predesztinációja: véghezvinni mindazt, amire hivatott.
.,Isten sohasem hagyott el engem." (Unokaöccséhez 1825 után) És ha a kétség, a
kislelkűség. az emberi gyöngeség kísértéseit önmagában legyőzi, akkor ő az úr a
sors felett, akkor az egyéniség erején megtörik a végzet hatalma. Ezt zenéli el
és ezt vallja meg nekünk az egész zeneirodalom egyik legmélyebb, legmegkapóbb,
legvallásosabb szimfóniájával.

Vannak azután Beethovennek szöveges kompozíciói, amelyek címükkel is el
árulják vallásos jellegüket.

Christus am Olberg (Krisztus az Olajfák hegyén op. 85. Oratórium). Ez az első

és utolsó oratóríuma sajnos csak kísérlet maradt e múfaj terén. Szövege Huber X.
Ferenc operaköltő (llbrettista) gyenge alkotása, nem tudta Beethoven zsenij ét iga
zán lázba hozni. Egy-két zeneileg igen szép részleten kívül az egész mű opera
stílusban és opera-effektusokban merül ki, a tárgy fönséges tartalmának és titkának
közvetitése nélkül. Jó pár évvel később maga Beethoven is így nyilatkozik róla:
"Annyi bizonyos, hogy most egészen másképp írnék oratóriumot." Bs még később
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hibának rótta föl, hogy Krisztus szerepét modern dallamfordulattal, operaszerűen

kezelte. (Ebből is látható, hogy mennyire nem a cím tesz egy kompozícíót vallá
sossá, hanem a zenei tartalom.) Ennek ellenére ez az oratórium nagy sikert ért
el Bécs közönségénél ; a bemutatón kívül még háromszor adták elő ugyanabban
az évben telt ház mellett (1803), sőt évtizedeken keresztül óriási népszerűségnek

örvendett addig, amíg a Missa Solemnis fennkölt szépsége, értéke, művészi ma
gaslata a nagyközönség ízlését is más értékelésre nem birta.

Sechs Lieder von Geltert (op. 48. Bitten, Die Liebe des Nachsten, Vom Tode,
Die Ehre Gottes aus der Natur, Gottes lV1acht und Vorsehung, Busslied). Christian
Fürchtegott Gellert (1715-1769) német költő versei nagy vísszhangot találtak a
muzsíkusok szívében; tizenheten is foglalkoztak velük, köztük C. Ph. E. Bach,

,T. E. Bach, Haydn. legutóbb Csajkovszkij. Beethoven azt a hat zsoltár-parafrázist
választotta ki, amely leginkább megfelelt mély istenhitének, a természetben imád
ságos lélekkel való barangolásának és rendíthetetlen bizalmának. Az elsőnek (Bitten
- Könyörgés - Zsolt 107,5 és 17,1) egy mondatát: "Istenem, váram, sziklám, erős

ségem" - többször is följegyzi különböző "variációkban", hol naplójában, hol le
veleiben, hol jegyzeteiben. - A negyedik, a legismertebb, amit magyar fordításban
is sokszor hallottunk kórusaink ajkán, a Dicsőit téged, nagy égi Teremtő. (Prozó
diailag szerencsésebb fordítás Dr. Vargha Károlytól: "Kit áldva áldnak a végtelen
mennyek": legújabban Bajai László tette alája Szent István királyhoz círnű ver
sót a zenéhez szerencsésen simuló gondolatokkal és jó magyar prozódiával.) Ez a
rövid, pár soros zenei mű koncentrálva fejezi ki Beethoven érzelmi gazdagságát
és mély lsten-imádását a természetben, ahová gyermekkorától fogva menekült bá
natában és örömében. "... Szerencsétlen hallásom itt nem kínoz. Hiszen úgy érzem,
mintha a falun minden fa így szólna hozzám: Szent, szent!" (Napló, 1815) - "Min
denható! Az erdőben boldog vagyok, - boldog az erdőben: minden fa Rólad be
szél! 0, Isten! míly gyönyörűség! Ezeken az erdei tájakon, a magaslatokon, itt
nyugalom van, nyugalom, hogy őt szolgáljuk." (Vázlatkönyv, 1815) - A hatodik,
az utolsó. Bu.ssLied, a Miserere zsoltár egy-két versét adja költői parafrázisban
(Zsolt 50,6: "Egyedül ellened vétkeztem, s ami előtted gonosz, azt cselekedtem";
Zsolt 38,13: "Hallgasd meg, Uram, könyörgésemet, togadd füledbe esdeklésemet,
ne hagyd válasz nélkül könnyeimet"; Zsolt 50,11: "Fordítsd el bűneimtől arcodat,
töröld el minden gonoszságomat": Zsolt 50,14: ,.Add vissza nekem az üdv örömét,
s készséges szívvel áldj meg engem": 50,17: ,.Uram, nyisd meg ajkamat, hadd hir
cresse szám dicséretedet": 50,19: "A töredelmes szívet. Isten, nem veted meg"). Mély
séges, fájó bánat, de egyszersmind kimondhatatlan nagy bizalom száll ebből az
énekból Beethoven zenéjén keresztül. Meg kell [egyeznünk, hogy ezeket a dalokat
szólóénekre írta zongorakísérettel, ahol azonban a zorigorának nemcsak .Jcísérő"

szerepe van, hanem saját mondanívalóia. A dallam a szavakat virágoztatja ki, de
a kíséret az ének egész valóját adja, a mélységét, a sajátját, Beethovenét, aki így
a műdal zenei fejlődésében is úttörő és útmutató lett: nyomdokaiban járnak majd
Schubert, Schumann, Brahms, Csajkovszkij stb.

Itt említhetjük meg az Adelaide (op. 46) dalát Friedrich von Matthisson
(1761-1831) költő versére. Világi cím, világi vers, - és mégis Beethoven zenéjé
ben vallásossá és hitvallássá válik. Adelaide sírján a költő reménytelen siránko
zása helyett Beethovent kimondhatatlan öröm tölti el: az igazi tiszta szeretet le
győzi a halált ("Erős a szerelern. mint a halál" - Én 8,6 és "A szeretet nem szű

ník meg soha" - 1 Kor 13,8); éppen ezért diadalmas, erőteljes (molto allegro) dal
lamra zendít, és így fejezi be ezt a dalt, amelyet ó maga kantátának nevezett, és
amelyről verseinek új kiadásában (1815) Matthisson megjegyezte, hogy legmélyebb
meggyőződése szerint a zseniális Beethoven bizony alaposan árnyékba állította a
költemény szövegét a dallammal szemben.

_, A hívő és vallásos Beethovent nem kerülhette el a Musica Sacra angyala sem.
De liturgikus szöveggel csak két művet komponált, a C-dúr misét és a Missa So
lemnist.
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Amint láttuk, vallásos érzelemvilága bőven és magas művészi fokban tudott
kívirágozní világi műveiben is. Bár fiatal éveit mint orgonista élte át, nem érezte
szükségét annak, hogy ő maga is gazdagítsa az amúgy is gazdag egyházi repertóriu
mot. Bs lehet, hogy félt is az egyházi zene szigorú formavilágától, hiszen ő a ze
nének szinte mínden műfajában mint formabontó szerepelt, és az egyéni átélést és
egyéni érzelemvilágot tette meg a forma alkotójának és szabályának. Ez persze
az egyházi zene területén nehezebb probléma volt, mínt a zene többi műfajánál.

Ezért is maradt el valamelyest tartalomban, rnűvészi értékben és történelmi jelen
tőségben az első, C-dúr miséje a többi, ugyanebben az időben vagy már előbb al
kotott művei mellett (I-V. szimfóniák, Fidelio, Appassionata és Pathétique - szo
náták stb.). Mintha maga a szerző is érezte volna, mert Esterházy (Il) Miklós her
ceghez írt levelében - aki a misére '1ölkérte - jelzi, hogy nagy félelemmel fogja
neki átnyújtani. hiszen a herceg hozzászokott a nagy Haydn utolérhetetlen' művei

nek az előadásaihoz. A hercegnő névnapján. Hl07. szeptember l3-an adták elő Kis
martonban a várkápolnában, maga a szerző vezényelte, de senkinek a tetszését nem
nyerte meg. S valóban, - bár a mise nem nélkülöz dallami és harmóniai szépsé
geket - Beethoven itt még nem találta meg önmagát. Úgy járt, mint a Krísztus-ora
tóriummal. Valahányszor egy új műfajhoz nyúl, még feszélyezi őt a tradicionális
forma, az elődök példája, és még nem meri hatalmas érzésvilágának gátjait föl
szakítani, hogy szabadon, saját egyéniségének és művészetének nyelvén szóljon,

De megtette ezt egy jó évtizeddel később a Missa Solemnisben. Kapóra jött ne
ki tanítványának, egyben fiatal barátjának és állandó pártfogójának. Rudolf fő

herceg olmützi érseknek az intronizációja. Erre akarta megírni a Míssa Solemnist.
Amikor hozzáfogott, azt írta Rudolfnak : "Az a nap, amikor fenséged ünnepén az
én nagyrnisémet fogják előadni, számomra életem legszebb napja lesz, és Isten
meg fog engem világosítani, hogy gyenge erőimmel hozzájárulhassak annak a nap
nak fényéhez." (Levél Rudolf főherceghez 1818 nyarán) Hát ahhoz nem járult hoz
zá ; nem lett vele kész, öt évig dolgozott rajta. (1823-ban nyújtotta át az érseknek.
Első teljes előadása Oroszországban történt 1624-ben Szeritpétervárott Gallcin her
ceg kezdeményezésére; la35-ben a pozsonyi dómban csendül fel, mégpedig isten
tisztelet keretében, - noha liturgikus célra nyilvánvalóan nem alkalmas -, és ott
évtizedeken keresztül így is tartják műsoron. Néha megszólal Budapesten is, pél
dául a Mátyás-templomban. és a Szent István bazilikában, fölszentelése alkalmá
val, 1905. november 19-én.) De annál inkább hozzájárult ahhoz, hogya Missa
Solemnis az egész zeneirodalomnak egyik leggrandiózusabb alkotása lett. O maga
ismételten legnagyobb és legsikerültebb múvének vallotta. (Levelek Rieshez, 1822.
április 6.; Petershez, 1822. június 5; előjegyzési felhívás, 1823. január 23.)

Beethoven akkor írta Missa Solerrmisét, amikor már jóval túl volt "az ember
élet tit jának felén", sőt már csak négy év választotta el őt a haláltól. Akkor, ami
kor a világ már szinte meghalt számára, - csak írásban. a társalgási füzeteivel
tudott érintkezni emberekkel -, amikor művészetének csúcsára feljutott, akkor
érezte, hogy hivő és vallásos lelkének minden mélységét és szépségéj, minden Is
ten-élményét és örök életbe vetett hitét, reményét át kell adnia az emberiségnek.
A Missa Solernnis után bátran írhatta Rudolf érseknek: "Nincs magasztosabb do
log, mínt a többi embereknél közelebb jutni Istenhez, és innen árasztani az Isten
ség sugarait az emberekre." (Levél Rudolfhoz, 1823. augusztus)

Nem szeretek kérkedni kereszténységemmel és ,hitemmel, bár mélyen élem
azt. De teljes őszinteséggel mondhatom, hogy nagyon boldog vagyok azért, mert
tanúságtevő tenettem. Természetesen nem tanúskodtam mindig egyformán életem
m.inden pillanatában. Abban az időben, amikor még elsősorban regényíró voltam,
katolikus körökben nem álltam éppen tan"Úságtevő hirében. Regényeimet merészek
nek tekintették! De akkor is, most is a m.agam módján teszek tanúságot.

Mauriac
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FERENCSIK JÁNOS

N~71ÁNY SZÓ BEETHOJ7ENRŐL

Beethovenről írni? Mi az, amit még
nem írtak meg' róla? Szabad-e tintát,
papirost pazarolni, nyomdászt fáraszta
ni, olvasót untatni?

Nem is vállalkozom rá.
Amire vállalkozom, az mindössze any

nyi, hogy gondolat-morzsákat szedege
tek össze, ahogy éppen elémkerülnek.
Csak úgy, beszélgetés közben, az ere
detiség vagy újdonság vagy felfedezés
igénye nélkül.

*
"Mit érez, amikor Beethoven-zenét di

rigálr:
Érthető a kérdés, nem is nehéz felel

ni rá, de előbb inkább azt állapítom
meg, hogy mít nem érzek, Vezénylés
közben semmi olyasmit nem érzek, amit
szavakkal is ki tudnék fejezni. Gorom
bábban : semmi olyasmit, amit kedvem
lenne prózává hígítani. Minthogy ilyen
formán a szöveges kommentár kiesett, a
föntebbi kérdésre csak azt válaszolha
tom, hogy amikor Beethovent dirtgálok,
akkor Beethoven zenéjét érzem.

(Legalábbis remélem, hogy így ígaz.)

*
Első találkozásom Beethovenne!.
Nem emlékszem, mikor és hol, csak

arra, hogy még kis gyerek voltam, és va
lahol .valaki zongorázott valamit, ami
szíven ütött. Utána megtudtam. hogy
Beethovent zongorázott az illető.

Előtte is, utána is hallottam sok szép,
nagyon szép zenét, de ez a találkozás a
kivételes élmények között maradt és
marad ezután is.

(Valami hasonlót éreztem akkor is,
amikor először hallottam igazi magyar
népdalt. Egy ismeretlen világ tárulko
zott ki, amely mégis az én világi)'/ll volt,
anyanyelvemen beszélt, amely biz~Yára

már előzőleg is élt bennem - némán.)
Beethoven miridjárt személyes isme

rősöm lett. (Ezt a szeretet és a mélysé
ges tisztelet hangján írom le, de le me
rem írni, mert akkor is így éreztem.) O
számomra a "déja entendu" volt: már
valahogyan bennem élt ...

*
Nemrégen Herligenstadtban jártam, a

Pfarrplatzon. Voltam - nem először

- a Beethoven-házban, az egyikben a
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három vagy négy ház közül, amelyben
ezen a környéken lakott. Valahol itt
írta meg a harminckét éves fiatalember
az emberség nagy : dokumentumát, a
Heiligenstiidter Testamentet, melyben em
ber apellál az emberhez.

Beethoven mindenkinek személyes is
merőse, mindenkit személyesen szólít
meg, mondanivalója mindenkihez szól.

("Seid umschlungen ...")1

*

Nekünk, magyaroknak is személyes is
merősünk. A martonvásári park hallga
tósággal zsúfolt Beethoven-estjei nem
egyszerű szabadtéri hangversenyek. Va
lójában azokhoz a fákhoz zarándokolunk
el, amelyek még látták őt.

*
Két levél-idézet:
"Wenn Du machen kannst, dass mích

die Ungarn kommen lassen, um ein paar
Konzerte zu geben, so tue es."2

Ezt 1807 májusában írta Brunswíck
Ferencnek. Egy későbbi levél a ma is
híres kiadócégnek szól, Breitkopf és Har
tel-éknek, 1811. október 9-én keltezve:

"... Ein anderes Ereignís waren noch
die Ungarn für mích, Indem ich in
meínen Wagen steige, nach Teplitz zu
reísen, erhalte ich ein Paket von Ofen
mít dem Ersuchen, zu der Pester Eröff
nung des neuen Theaters etwas zu
schreiben. Nachdem ich drei Wochen
in Teplitz zugebracht, mich leidlich be
fand, setze ich trotz dem Verbot meines
Arztes mich hin, um den SchnuTrbiir
ten, die mir von Herzen gut sind, zu
helfen ..." stb.'

*

Szerenesés voltam, mert fiatalkorom
ban kiváló mesterektől tanulhattam meg,
hogyan kell Beethovent muzsikálni. A
magyárok közül Dohnányi Ernő emlé
két idézem fel, aki egyike volt a legna
gyobb Beethoven-előadóknak.

Nincs hely felsorolni a külföldi híres
ségek, karmesterek, szólisták seregét,
akik évről évre állandó látogatói voi
tak Budapestnek.

De a mostani nemzedék sem panasz
kodhat. Klemperer ugyancsak avatott ke-



zei ismertették meg vele Beethovent
hangversenyteremben, operában egy
aránt.

(Most fordulóponton vagyunk. Nem
csak a zeneszerzők kutatnak új csapá
sokon, hanem a karmesterek is egyre
távolabb kerülnek azoktól a tradíciók
tól, amelyeknek mi, idősebbek hűséges

tanítványai akarunk maradni. KIempe
rert úgy őrzöm magamban és magam
nak, mínt a nagy Beethoven-interpretá
ciók, a hiteles Beethoven-stílus utolsó
mesterét. Az utána jövők más utakat
módokat keresnek, amint ez ilyen nagy
átváltozások idején nem is meglepő.)

*

A Beethoven-művek előadási stílusa?
Fogas kérdés.
Szavakkal' rendszerbe foglalt szabá

lyokkal nem tudnék boldogulni. Oda
-hallgatok, s akkor működní kezd a bel
ső kontroll, amely enged vagy vissza
fog.

(Remélem, helyesen működik.)

*
(Ha ma élne és megszólítana, dado

gásnál tovább nem j,utnék. Most is,
ahogy egy bécsi kávéházban írom ezt a
pár sort, bizony, akadoznak a betűk, a
szavak.

Mintha itt lenne a közelben ...)

1. iMironyájatokat átöleU€Ik; 2.. Ha el tudod íntézní, hogy IQ magYarOIk me~vjanak, hogy
néhány ha.ngversenyt adljaik, tedd meg; 3. ..' Egy másik eseményt 18 jelentettek számomra
IQ ma.gyaroik. l1:PIP€Il beszál10ik a IlrocsJmbe, hogy Te<pllcbe utazzam, amikor levelet ka;pok
BIlIdár6l, a2lZal a kiélréssel, írjalk: valamit ae új szfn:ház pesti megnyításéra, Miután három
hetet töltöttem Teplicben és gyengélkedtem, az orvos tilalma ellenére neIkLültem, hogy
segítsek a b a j s z o s o k ill a lk, akiket szrvembör szeretek.

KESZEI ISTVÁN VERSEI

KÉT STÁCIÓ KÖZT

A por két stációja közt
e lefátyolozott Golgotán
a lét álarcosbálja:
növények zöld cirkusza,
mosolyunk múló maszkjai,
csontok cécója,
húsunk hiú hűhója,

kérkedő izmok virtusa,
zuhogó zagyvaságaink,

örökzöldnek hitt zöldségeink,
bomlott agyunk bolondgombái,
s a benniink tornyosodó zűrzavar

befelé növő tornyai.

ÉVSZAKOK, TÁJAK

Evszakolc, tájak habzsolója!
lzlett neked
a nyár aranymártása,
a jégbe hűtött téli táj,
a savanykás őszi köd
fanyar zamata, íze.

De magadból adtál-e enni?

Hagytad-e,
hogyatűztorkú Láng,
a kristály-arcú Tél
hajoljanak föléd,
benső tájad fölé,
hogy habzsolják mohón
bensőd hevét-havát,
legbensőd minden évszakát?
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