
B E E T H O V E N B U D Á N . 

EZERNYOLCSZÁZ május ötödikének délutánján a Székesfehérvár— 
budai országúton két nyitott batár igyekezett a főváros felé. 
Előttük útnyitónak lovas ügetett. Főurakat vittek a nehéz 

spanyol trapperek. Illatos májusi levegőbe hasított bele a száguldó 
kocsi. Mint hajóvágta hullámfodor, áradt szét a vidámság a pompázó 
rétek, síkok és dombok felett, amerre az utasok elhaladtak. Élénk, 
üde beszéd, tavaszi jókedv, májusi leánykacaj kíséri a kerekek forgását. 
Egy-egy kicsattanó, hamvas nevetésre virágok ezrei nyíltak ki a duz-
zadt mezőkön. 

Brunsvik grófék igyekeztek vendégeikkel Martonvásárról Budára. 
Az első kocsiban a fő helyet egy fehérarcú, álmatag, minden 

okosságot ismerő, feketeszemű, szelíd leány foglalta le. Ő a mindig 
halk, a mindig finom, a legidősebb Brunsvik-leány — Teréz grófnő. 

Mellette egy mithológiai kovácsra emlékeztető, gondosan öltö-
zött, szélesvállú úr ül, aki egész arcával issza a szembeáramló tavaszt. 
Kígyózó, vaskos, fekete fürtjeit babrálja a szél s a szívét simogatja 
a szerelem. 

Beethoven . . . 
Velük szemben három gyönyörű kisleány. Szőkék és pajkosak. 

A tavaszi mosoly váltakozó és mindig örök mintái. Összedugják gond-
talan fejüket s fontoskodva beszélgetnek semmiségekről. 

A legkisebbik Brunsvik grófnő : Sarolta, Keglevich Babett gróf-
kisasszony és az egyik Finta-leány. 

Mint valami paradicsommadárfészek, olyan belülről ez a hintó. 
Az utánajövőben Brunsvik mama ült fiával, Ferenccel és még 

két rokon. 
Az alig harminckilométeres úton rövid pihenőt tartottak a té-

tényi fogadó előtt. Ez alatt a félóra alatt néhány ismerősre akadtak, 
akik sietve, jól-rosszul elmondták a budai fényes ünnepségeket, melyek 
már ötödik napja tartanak. 

Május elsején a budai országház termében pazarfényű álarcosbál 
volt. Másnap keleties pompájú sétahajózás a Margitszigetre. Harmad-
nap délután Batthyány Tivadar gróf pesti lovardájában katonai 
karusszel, melynek végeztével a budai színházban Lippertnek kézirat-
ban levő kétfelvonásos színművét («Die seltsame Audienz») adták elő 
meghivottak előtt a nádorpár jelenlétében. Május negyedikén a zene-
szerető József nádor díszebédet adott, amelyre az előkelőségek mind 
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hivatalosak voltak. Ötödikén Budán ünnepi színielőadás volt, amelyen 
Anton Muzzarellinek, a bécsi Hoftheater balletmesterének erre az 
alkalomra írt «Der Trost der Zeit» című hallétjét adta elő a szerző és 
társulata. Ezt megelőzte Arnsteiner «Das Biliét» című egyfelvonásos 
vígjátéka. 

Azt is mondták a hírhozók, hogy az ünnepségek még nem fejeződ-
tek be, mert a nádor felesége névnapjának megünnepléséből a pestiek 
is ki akarják venni a részüket s ezért holnap a polgárság ünnepélyt és 
bált rendez díszes vacsorával. 

Holnapután pedig nagyszerű karusszel lesz és utána igen érdekes 
koncert. Bécs legelső mestere, Beethoven zongorázik. 

— Tudjuk, tudjuk ! — szakították félbe az elbeszélőket a leányok. 
— Most kísérjük a mestert Budára, hogy a holnapi hangverseny 

elől meg ne szökjön — vetette oda pajkos fontoskodással Sarolta s ezzel 
már szaladtak is a mester elébe és gyorsan betuszkolták a kocsiba. 
A négy ló kiugrott és a tétényi fogadó vendégei meglepetve és elcsodál-
kozva néztek a Buda felé repülő két vidám batár után. 

Napszálltakor érkezett meg a társaság a Vérmező sarkán álló 
Brunsvik-ház elé. 

És Ave Mária után a palota nyitott ablakából olyan zongorahang 
ömlött ki a holdfény ezüstjétől harmatos májuséji Vérmezőre, amilyet 
ezer esztendők egyszer hoznak a földre. 

Beethoven zongorázott. 
* * * 

Másnap délelőtt az ezüstkürtös Giovanni Punto jelentkezett a 
mester előtt, ha esetleg próbát akarna. Beethoven nem kívánt próbát 
tartani, de meg akarta nézni a hangversenytermet. 

Elindultak. Teréz grófnő, Brunsvik Ferenc, a kis Sarolta, Punto 
és a mester. Felsétáltak a várba. 

Mikor a pompázóan feldíszített, kedves Várszínházból kijöttek, 
déli nap tavaszi tüze vágott át a hegyen, ugrott át a lábuknál höm-
pölygő Dunán s gyújtotta fel az alföldi messzeséget. 

Mátyás király remek palotájának nyugati sarkán állottak. Meg-
bűvölten. Szótlanul. 

Beethoven csupa szem volt. Mintha templomban volna, neszte-
lenül, lábujjhegyen közeledett egy antik kőpadhoz, karfájára ült. Nagy 
szeme forgott, majd elpihenve szinte megüvegesedett merevséggel 
bámulta a végtelen síkot, amilyet ő, a hegyi ember, sohasem látott. 

És a Nagy Magyar Alföld mintha tudta volna, hogy nézik, leg-
szebb pompáját öltötte fel. Tetszeni akart az ő szemének, annak a 
lénynek, akinél soha senki sem állt közelebb a természethez. 

Tavaszi színek orgiája nevetett bele a mester arcába. Ilyen fan-
tasztikus földszőnyeg csak a Paradicsomban lehet. Kezdete : a Duna 
és vége : az Ég. És az ember nem is igen tudja, hol a föld, hol az ég. 
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— Miféle emberek lakhatnak itten? 
— Ezeréves, árva és vitéz nép — súgta rá a feleletet a költőnek 

egy, talán Pusztaszer felől idefutott tavaszi fuvallat. 
— Önmagának nem barát ja s legnagyobb öröme, ha a történelem 

útjáról letérve, titokban évszázadokig délibábokat nézegethet. . . 
Mi mindent beszélgethetett volna még egymásnak a költők köl-

tője és a Magyar Alföld? 
De Sarolta csendesen megfogta Beethoven kar já t s a társaság 

pár perc alatt leért a Krisztinába. 

A hosszúra nyúlt ebéd végén ünnepies kürtszó vágott be az abla-
kon. A palota előtti Vérmezőn emberek ezrei. Lóháton, díszruhákban, 
vagy pompázó kocsikban. A barackfavirágos, rózsaszínű dombok s a 
halványkékben úszó, aranysárga napsugárral tűzdelt ég meseszerű 
óriási színpadot rögtönzött a díszes játékhoz. 

Nagy karusszel kezdődött, melyet a magyar főnemesség rendezett 
Alexandra Pavlovna orosz nagyhercegnő, a nádor felesége tiszteletére. 

Először a kocsik jöttek. Díszhintók felvirágozva. Egy-egy főúri 
család több fogatot állított ki. Négy-hat-nyolc ló húzta a batárokat, 
amelyekben fiatal leányok vagy éltesebb dámák ültek, míg a férfiak 
és a fiatal arisztokrata nők mellettük ügettek szabályos vonalban. 
Megkerülték a Vérmezőt, elvonultak a nádorpár díszsátora előtt s 
mire az első fogat, nagy kört befutva, visszaért a bejárathoz, teljes 
kocsikoszorúval zárta körül a hatalmas teret. 

Erre minden kocsi megállt s kezdődött a lovaskarusszel. A családi 
színekbe öltözött díszlovasok fanfárjelzésre a kocsik sorából a kör 
közepére ugrattak, pár perc alatt szabályos quadrillba álltak fel höl-
gyek, urak s arányos megosztottságban és zeneszó mellett megkezdő-
dött a fantasztikusan csillogó francia négyes. Ügetve, rövid galopp-
ban, vagy carriereben. Hirtelen kanyarodásokat, szökelléseket, akadály-
ugratásokat mutat tak be s aztán olyan szédületes vágtatást, mintha 
a tavaszi széllel versenyeznének. 

Végezetül magyar vadászkép következett: a sólymászás, amely 
kizárólag dámamulatság volt. A hölgyek bíbor és bársony köntösben, 
lengő aranyfátylasan, bíbornyerges, arany- és zománcszerszámos pari-
pákon. Az idomított sólymot vagy maguk hordták a karjukon arany-
láncon, vagy az apródok cipelték póznához láncoltán. A sólymok fejére, 
míg prédára nem bocsátották, piros bársonyból sapkát húztak, amely 
eltakarta szemüket, hogy oktalanul ne izgatódjanak s hogy az el-
bocsátáskor annál szenvedélyesebben Vessék magukat a zsákmányra. 
Itt természetesen csak szemre ment a játék. Vad nem volt s csak a 
sólymok idomításának tökéletességében lehetett gyönyörködni. 

Beethoven csodálkozó szemmel itta a gyönyörű látványt s csak 
ennyit jegyzett meg : 
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— A magyar : a legméltóságosabb nép. 
És lehet, hogy már akkor élt benne az a kedves mondat, melyet 

később (1801 október 9, Breitkopf és Härtelhez intézett levél) írt rólunk. 
— A derék magyar bajuszosok számára, akiket szívemből szeretek, 

írok valamit. 
És megteremtette az István királyt és az Athén romjait. 

* * * 

Karusszel u tán az arisztokrácia a Várszínházban gyülekezete, 
Beethovennek sok ismerőse volt a nézőtéren. Az Apponyi-, Almássy-, 
Beleznay-, Csáky-, Cziráky-, Erdődy-, Esterházy-, Grassalkovich-, Hadik-, 
Illésházy-, Keglevich-, Koháry-, Orczy-, Pálffy-, Podmaniczky-, Zichy-
család tagjai és egy sereg külföldi s bécsi arisztokrata. Megérkezett 
a nádor is a feleségével és fényes udvarával. 

Beethovent Brunsvik Ferenc díszhintón vit te fel a Várba. 
Ott volt természetesen az egész korompai és martonvásári társa-

ság, sőt a bécsi Deym-szalón is, Jozefin kivételével, akit betegsége gátolt. 
József nádort és feleségét megérkezésükkor az egész színház fel-

állással köszöntötte. 
Beethovent pedig zongorájához léptekor őszinte, magyar tapsvihar. 

A mesternek szemmelláthatólag nagyon jól esett a meleg fogadtatás. 
Játszani kezdett. A zongorára és kürtre írt szonáta (op. 17) került 

előadásra, melynek kürtszólamát Punto játszotta. Ezt a művet a mester 
húsz nappal ezelőtt írta és pedig huszonnégy óra alatt. Deym grófék 
szalonjában muta t ták be, ugyancsak Puntóval. Különös és ma is 
ritkaságszámba menő zenei alkotás, mert a kür t bizonyos fokig merev 
és metsző hangszínének a zongora tompa alaptónusával való össze-
olvasztása csak Beethovennek sikerülhetett. 

A kürtszonáta műsorra tűzése szerencsés választás volt, mert a 
mű hangulata ünnepies, ünneplő. A nádorné névnapján nem hangoz-
ha to t t el szárnyalóbb és bizakodásokkal teltebb szónoklat. Ezenfelül 
a szonáta heroikus emelkedettsége stílusos művészeti folytatásként 
kapcsolódott bele a délutáni karusszel hangulatába. 

Az első tétel (allegro moderato) elhangzása után felharsanó taps-
tól percekig nem lehetett megkezdeni a daloló andantét , mely u tán 
a szellemes rondo játszi vidámsága derítette fel a lelkeket. 

A fiatal mestert meleg szeretettel ünnepelték egész este. 
Legboldogabb volt a Brunsvik-család. Közöttük is Ferenc gróf, 

a jóbarát s talán leginkább — Teréz grófnő. 
Brunsvikék büszke fogata fáklyás lovasok kíséretében, mint valami 

zenei imperátort, vi t te haza a mestert. 
* * * 

Ez volt a legjelentősebb hangverseny Magyarországon. 
Mert a nagyok legnagyobbja ta r to t ta : Beethoven. 
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Beethoven budai tartózkodását a zenetörténészek eddig valótlan-
nak tar to t ták . Az újabbkoriak egyenesen cáfolták s kitalálásnak, 
legendának minősítették. 

Thayer, a nagy Beethoven-kutató, beszél ugyan egy pozsonyi és 
pesti útról, melyet Ries Ferdinand, a mester hegedűtanítványa is említ 
(«Biografische Notizen über Ludwig van Beethoven»), de az utazás 
időpontjában mindketten bizonytalanok. Thayer erre az 1796. év nya-
rát jelöli meg. Schindler Antal, Beethoven egyik legjobb bará t ja és 
a mester első életrajzírója («Biografie von Ludwig van Beethoven 1840») 
a martonvásári és korompai tartózkodást 1806-ra teszi, amit Romain 
Rolland is elfogad («Vie de Beethoven»). 

A kiváló magyar zenetörténész, Mátray Gábor «Beethoven érint-
kezése a magyarokkal» címen a Nemzeti Zenedében ta r to t t beszédében 
1871 január 8-án (lásd Vajdafy Emil : «A Nemzeti Zenede története» 
1890) azt mondja, hogy a mester 1803-ban és 1811-ben lett volna 
Budán, főként fürdőzés céljából. 

Ezeknek az adatoknak nemhogy tudományos komolyságuk volna, 
de még valószínűségi alapjuk sincs. Tény, hogy a mester jár t Marton-
vásáron (1800 és 1801 nyarán) és jár t Kismartonban (1807 szeptem-
ber 10—16-ig). 

Új adat, amely tudományos hitelességű, hogy Beethoven 1800 
május 7-én Budán koncertet tartott. Ennek az adatnak felkutatása 
Major Ervin úr érdeme, aki kutatásáról a «Zenei Szemle» XI . évfolya-
mának 2. számában számol be (lásd idevágóan még dr. Isoz Kálmán 
«Buda és Pest zenei művelődése» című könyvének I. kötet 166. és 
167. oldalát). 

A Nemzeti Múzeumban őrzött «Ofner und Pester Theater Taschen-
buch für das Jahr 1800» (megjelent 1801-ben) lakonikus rövidséggel 
ezt mondja : «Ofen, den 7 May 1800. Academie von Hrn Bethorn und 
Punto». «Bethorn» nyilvánvalóan sajtóhiba, ami annyival inkább való-
szinű, mert kéziratban a német «v» és «r» alig különbözik. De nemcsak 
ez a bizonyíték áll rendelkezésünkre, mert ha elolvassuk a Magyar 
Kurir 1800. évi május 13-iki (No. 38) számát, annak 592. oldalán ezt 
találjuk : «Május 7-én újabb Carusset volt, melynek végződése után a Budai 
Theatrumban Concert tartatott, a mellyben egy Beethoven nevű híres muzsi-
kus a Forte-Pianón való mesterséges jádzása által mindeneknek magára 
vonta a figyelmetességét». 

A Magyar Kurír idézett helye részletes tudósítást közöl azokról 
az ünnepségekről, melyeket József nádor feleségének, Alexandra Pav-
lovana nagyhercegnőnek nevenapja alkalmából tar to t tak május 1-től 
7-ig. A Magyar Kurír tudósítása Beethoven nevét helyesen nyomtat ta le. 

Feltűnő, hogy a tudósításból kimaradt Punto neve. De kétség-
telen, hogy i t t volt és szerepelt (később, 1800 május 16-án és június 
12-én is hangversenyezett Pesten), mert a színházi zsebkönyv eziránt 
nem hagy kétségben. 
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Sajnálatos, hogy a Magyar Kurir tudósítója bővebb műsort nem 
adott s így csak azt vehetjük biztosra, hogy Beethoven Puntoval a 
zongorára és kürtre írt szonátát játszotta. Valószínű, hogy Punto 
még előadott valamit sekélyes kompoziciói közül s csaknem bizonyos, 
hogy Beethoven néhány mesterművét maga zongorázta. 

A névnapi ünnepségeket a magyar arisztokrácia rendezte a sze-
retett nádorispán iránti hódolatból. A rendezők közt volt Brunsvik 
Ferenc gróf is. Bizonyára az ő ú t ján közelítették meg mágnásaink 
Beethovent s az ő és az egész család érdeme, hogy a mester nálunk 
szerepelt. 

Valószínűtlen volna, hogy Beethoven emiatt a koncert miatt jö t t 
volna le Bécsből Budára. Hosszú út volt ez akkor s a mester nem volt 
könnyű utazó. De mert amúgyis i t t volt a szomszédban, Marton-
vásáron, szívesen teljesítette barátai kérését. 

A budai tartózkodás dátumát az eddig ismert Beethoven-adatok 
egyáltalán nem érintik. Tudjuk a mesterről, hogy 1800 április 18-án 
Deymék szalonjában bemutat ta a kürtszonátát . Ettől a dátumtól 
kezdve ugyanezen év június 25-ig egyetlen Beethoven-kutatónak sincs 
feljegyzése a mesterről. 

Erre az üres időre esik a martonvásári tartózkodás s a budai 
kirándulás, mely két-három napnál nem ta r tha to t t tovább. A szép 
tavaszban bizonyára visszasietett az egész társaság a martonvásári 
virágzó hársak közé. 

1800 június 25-én érkezett Guiccardi Julia Bécsbe s lépett be 
először Deym grófné szalonjába, ahol már ott találta Beethovent. 
A martonvásári tartózkodás tehát a budai hangversennyel együtt leg-
feljebb (április 19-től június 24-ig) ha tvanhat napig ta r tha to t t . De való-
színűbb, hogy csak két-három hét volt az egész. 

A budai hangverseny pozitív dátuma nemcsak új zenetörténeti 
adat, de távlatot nyitó rés is, melyen átnézve Thayer, Schindler, Ries 
és Romain Rolland martonvásári adatai s a hozzájuk fűzött követ-
keztetések — inognak. 

Papp Viktor. 
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