
ELVEK ÉS MŰVEK 

Hevesy Andor : Beethoven. Franciá-
ból fordított könyv. Tartalmát csak 
eredeti címe fedi («Beethoven vie in-
time»), a magyar cím többet igér, mint 
amennyit ad. A nagyotmondó cím túl-
zását mérsékli és ellensúlyozza az előszó 
igénytelensége. Mennyi könyv Beetho-
venről ! Egy része adatok gyüjtemé-
nye, más része költői elképzelés. Ennek 
a nagy és fájdalmas életnek részletei 
mégis (!) mélyen megindítóak. Két, 
majdnem ismeretlen forrásból merí-
tettünk, hogy feltámasszuk és magunk 
elé idézzük ezt a nagy szellemet. Az 
egyik forrás: a bécsi rendőrminisz-
térium levéltára ; az ott talált iratokat 
mostanáig egyetlen egyszer használták 
fel a Beethoven-perben. A másik for-
rás : Brunsvik Teréz grófnő iratai, 
«melyeket szerencsések lehettünk a pál-
falvai kastély levéltárában megtalálni». 
Csakhogy a rendőrségi iratok majdnem 
semmivel sem járulnak hozzá a Beetho-
veni-kép hátteréhez. Beethoven egy-
egy ismerősének pénzügyi zavaráról, 
kisebb kihágásáról, útlevélkérelméről 
szól egy részük, másrészt akkoriban 
divatos kémjelentéseket tartalmaznak 
kalandos grófnőkről. E 4—5 esetnek 
semmi köze sincs a Beethoven-«per-
hez». Még szerényebb a pálfalvai le-
véltár szerepe. Ez a forrásmegjelölés 
egyetlen egyszer olvasható a jegyzetek 
között, Brunsvik Teréz naplójából való 
néhány rövid idézetnél: «Téged vá-
lasztottalak, Lajos, a milliók közül». 
De nyomban kiderül, hogy ez a Lajos 
sem Beethoven, hanem egy bizonyos 
Migazzi Lajos, Brunsvik Teréz remény-
telen szerelme. 

E néhány adat érdekességénél azon-
ban jóval többet nyujt a könyv. Eleven 
életrajz, mely az «adatok gyüjteménye» 
es a «költői elképzelés» között a legjobb 
helyet foglalja el. Adattára igen gazdag, 
friss és színes. Lichnowsky herceg gyak-
ran tett látogatást «a hirtelen haragú 
költőnél, aki elmélyedve munkájában, 
néha magára zárta az a j tó t ; ilyenkor 
a herceg elhelyezkedett a szabó mellett 
és nyugodtan vá r t ; ezalatt Beethoven 
a süketek hangosságával énekelte azt 
a melódiát, amit épen papirra vetett». 

«A tiszteletreméltó Stadler abbé, aki 
egyetlen Schupanzigh-kvartettről sem 
hiányzott, azonnal felállt és távozott, 
amint egy Beethoven-szerzeménytkezd-
tek játszani.» «A császár is szerette a 
zenét. Minden este egy kis gordonka-
koncert volt a bevezetője férji köteles-
ségeinek . . . Meggyőződött róla, hogy 
Beethoven művészete ilyen szempont-
ból nem volt rá ösztönző hatással.» 

Ami a képzelt elemeket illeti, a lehe-
tőségek tág mezején a valószínűség leg-
szűkebb körében marad. A «halhatatlan 
kedves» kérdésének megoldása nagy-
szerű. Fejezetépítkezése is, mely az 
egész művön keresztül jellegzetes, i t t 
a legsikerültebb, mikor a két rejtélyes 
kedves kezdődő és múló szerelmének 
gyér adatai közé szimmetrikusan illeszti 
be a hős életének prózai eseményeit. 
(«Nyáréji álom» és «Jozefin, a vigasz-
taló.») 

Mindezek ellenére elégedetlenül tesz-
szük le a könyvet. Beethovenről nem 
lehet csak életrajzot írni. Minél tovább 
időzünk a ruhatárnál, minél többször 
halljuk, mit evett, mit ivott Beethoven, 
annál hangosabb lesz a kérdés : mi 
volt túl ezeken? Szerzőnk ugyan felel 
rá Grillparzerrel: Művész volt és ami 
volt, csak művészete által lett. De a 
könyvben ezt a Beethovent nem látjuk. 
Műveiről ritkán esik szó. Nagy ácsceru-
zával írta őket s a legszebbeket családi 
veszekedések, háztartási gondok és 
egészségi zavarok közt, ennél több 
mondanivaló nincs róluk. 

Könnyű, kellemes olvasmány ez az 
«intim» életrajz. Igazi francia könyv. 

Kerényi György. 

Kőrös Andor: Forgószél. (Regény. 
Genius-kiadás.) Szeptember végétől már-
cius végéig sohasem telik el több fél-
esztendőnél s nem telt el akkor sem, 
mikor a szeptember elé az 1918-as, a 
március elé pedig az 1919-es évszámot 
írtuk. De érzésünkkel, szenvedéseinkkel 
mérve ez a félév egész korszakkal ért 
fel, mintahogy félórányi lidércnyomásos 
álomban is néha egész kötetre való bor-
zalmat élünk át. Egész kötetre való 
histoire contemporaine-t tárt elibénk 
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hazánk életének ama szégyenletes hat 
hónapja is : az infernális rejtekéből 
ránkszabadított «forgószél» évada, mely 
felkavart mindent, «min üdvösség za-
matja semmi sincs.» Fonák eposznak 
lettünk kényszerült olvasóivá, mely a 
fegyvertelen tehetetlenség harcát mu-
tat ta be a felfegyverzett elvetemült-
séggel. 

Kőrös Andor a művészet eszközeivel 
iparkodik e beteglelkű korszak lelkéhez 
férkőzni, képzelemszőtte mese kereté-
ben költőileg ép-egész testet adni a kor-
társakban fájó össze-visszaságban, töre-
dékesen élő hangulat- és élményemlé-
keknek. Nehéz vállalkozás ez s a szerző-
nek becsületére válik, hogy a feladatá-
val való birkózásban egészen alul nem 
maradt. Emlékeiből építette fel regé-
nyét, olyan emlékekből, melyeket gyer-
mekifjú korában, a kritikai szellem 
ébredésének idején élt át. Esztendőkön 
át érlelte témáját s fejlesztette írói kész-
ségét s most harminc íves könyvben 
igyekszik elgondolását művészileg meg-
rögzíteni, vagy talán inkább: kon-
cepciójának egyik részét, mert a regény 
több célzása arra mutat, hogy elbeszé-
lésének a proletárdiktatúra életbelépté-
nek napjával megszakadó fonalát egy 
újabb műben tovább akarja vezetni. 

Egyelőre a «vértelen forradalom» lap-
pangási időszakának, kitörésének, pün-
kösdi királyságának és véres rémura-
lomba fúlásának hónapjait pergeti le. 
A cselekmény a fővárosban indul meg, 
de nyomban áthelyeződik a pöstyéni 
hadirokkant üdülőtelepre. Ennek életé-
ről gazdag és minden részletében érde-
kes miliő-rajzot kapunk : hozzá a szí-
neket a szerző nyilván autopsziából 
merítette. Ide kerül iszapkúrára Cson-
gor János, nagytehetségű szobrászmű-
vész, népfelkelő főhadnagy s itt lesz 
korlátlan diktátorrá egy vakmerő szél-
hámos, Hübsch Adolf, a katonai töm-
löcből gyilkosság útján megszökött fe-
gyenc, ki Alfons von Herder néven, 
császári ulánusfőhadnagyi álruhában 
megindul szédítő ütemű pályáján, ami-
nőnek megfutására akkor, a desperádók 
fénykorában páratlan alkalom kinál-
kozott. Az író becsvágyát szemmellát-
hatólag ez alakjának megformálása sar-
kalta legjobban s benne sikerült is a 
zavarosban halászók örök típusának 
egy érdekes és eléggé életszerű változa-
tát megteremtenie ; rajza különösen 
akkor eleven és meggyőző, amikor köz-
vetlenül, szűkszavú drámaisággal jel-
lemez, magyarázgatások és reflexiók 
nélkül, minőkkel néha feleslegesen s 

némi fiatalos körülményességgel terheli 
meg az elbeszélést. 

Ily kívülről mutogatás és magyaráz-
gatás Hübsch-Herder szerepeltetésében 
ritkább, mint a többi alakokéban ; ezt 
a figurát az író szinte természettudo-
mányi érdeklődéssel figyeli meg apróra, 
nem csoda, ha azután mi is úgy bámul-
juk, mint valami exotikus ragadozót, 
a béte humaine egy ritka példányát. 
Története : egy programmszerű gaz-
ember programmszerű karrierje. A ri-
chardi vallomást : «elvégeztem, hogy 
gazember leszek» — bízvást magáénak 
vállalhatná ez a Hübsch-Herder is, kit 
aztán a regény derekán, a «nemzeti» jel-
szavú forradalom mézesheteiben már 
Horvát Aladár név alatt látunk viszont 
Budapest városparancsnokául, a befe-
jező szakaszban pedig — ősei nevéhez 
visszatérve — a bőrkabátos Lenin-fiúk 
vezéreként, a Batthyány-palota kapu-
jában. 

A színmagyar Csongor karakterrajza 
jóval ingadozóbb és homályosabb. 
Benne a szerző a világháborúban kime-
rült idegű magyarság végzetes kiszol-
gáltatottságát kívánja megérzékíteni, 
de ezt az alakját kevésbbé látja és érzi, 
mint inkább csak úgy konstruálja. Ez 
a Csongor Szabó Dezső Elsodort falu-
jának hősével tart némi rokonságot, 
abban is, hogy sorsában szimbólumot 
kellene éreznünk ; csakhogy Kőrös nem 
a szimbólikus ábrázolás embere, any-
nyira sem, mint Szabó Dezső : ereje 
a reális rajzban van s ha ettől eltér, 
könnyen csinálttá és papirosízűvé válik. 
Hőse nagyfokú neuraszténiában szen-
ved, emellett csaknem a regény egész 
folyamán lázas betegen fekszik, köz-
ben házasságtörést követ el, prédájául 
esik a «démoni» nőnek, prédájául esik 
a «diadalmas forradalom» útonállóinak 
is, végeredményben bekötött szemmel 
jár a világban — «er glaubt zu schieben, 
und er wird geschoben.» 

Csongor felesége, a szenvedő Mária, 
lágy vonalakkal és meleg színekkel meg-
festett arckép, kissé konvencionális be-
állításban. 

Végkép elhibázott és mondvacsinált 
a dúsgazdag felvidéki földbirtokosnőből 
a bolsevisták agent provocateur-évé fel-
csapó Vavra Anna alakja. Ez a jellem-
rajz megmintázás közben jóvátehetet-
len törést szenvedett. A regény első 
felében eszménye a felszabadult lelkű 
nőnek, ki szabadságvágyban versenyt 
szárnyal a művészi ihletű Csongor Já-
nossal, második felében pedig lélektelen 
eszközévé lesz Hübsch elvtárs aljas 
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üzelmeinek. Annakidején eleget hallot-
tunk a forradalom és bolsevizmus kü-
lönböző «Rózsi»-jairól még «Hédi»-jeiről, 
de ezek a pillangók — hernyókból kel-
tek életre s nem olyan anyagból, mint 
aminőből Kőrös ezt az alakját műve 
elején mintázni kezdte. 

A második sorban álló alakokat a 
szerző — az impresszionista regényírók 
rendes gyakorlata szerint, kiktől mód-
szerben sokat tanult — inkább csak 
vázlatosan rajzolja. Ezek csupán akkor 
lépnek az előtérbe, amikor a cselek-
mény megkívánja. Közülök Botos 
György, fiatal vegetáriánus orvosnak 
meg Csongor nővérének alakjában ere-
deti szemlélet és számottévő megjele-
nítő erő nyilatkozik meg, de már a pös-
tyéni fürdőpénztáros-kisasszony vagy a 
két rosszmájú Fadyné rajza meglehető-
sen közhelyszerű. 

Általában: Kőrös akkor férkőzik 
hozzánk legközelebb, mikor evégett 
a legcsekélyebb «regényírói» apparátust 
mozgatja meg ; néha még bevált re-
ceptekre gondol s ilyenkor mindig ve-
szít közvetlenségéből és frisseségéből. 

Máris figyelemreméltó azonban kom-
ponáló készsége ; főleg ezen fordul meg, 
hogy testes könyvét lankadatlan érdek-
kel olvassuk végig. A jeleneteken túl 
mindig szemmel tar t ja s az olvasóval 
is meg tudja éreztetni tervének egészét. 

S az elbeszélésben nagyban támo-
gatja nyelvének jelentékeny gazdag-
sága és árnyalóképessége is. Nyelvi 
nagy hajlékonysága hellyel-közzel még 
az újságriport túlzott színessége felé 
csábítja, de — művének épen döntő 
fordulóin — legtöbbször máris meg-
találja a biztos, természetesen adódó 
és költőileg igaz szót. Rédey Tivadar. 

Euripides elveszett drámáinak töre-
dékei. Ford. Csengery János. Töredékek 
fordítása igen nehéz és kockázatos vál-
lalkozás, sőt bizonyos tekintetben cél-
tannak is látszik. De ha Euripides 
«tördékeiben» lapozni kezdünk, csak-
hamar örömmel vesszük észre, hogy a 
töredékek inkább szemelvények s rájuk 
a mostanában olyannyira divatos «Bre-
viarium» elnevezés is talál, avval a 
megjegyzéssel, hogy az i t t összegyüjtött 
költői szemelvények Euripidesnek 56 
olyan drámájából valók, melyek nem 
maradtak ránk egészben. Tudniillik 
ezek a töredékek jórészt filozófiai mű-
vekben, anthologiákban és egyéb gyüj-
teményes munkákban található idé-
zetek, melyek épen tartalmi becsüknél 
fogva vonták magukra az illető írók 

figyelmét. A tisztán irodalomtörténet 
érdeken felül tehát a modern olvasót 
is megragadják a bennük kifejezett 
euripidesi gondolatvilág mélységével 
és gazdagságával. Aránylag kevés olyat 
találunk köztük, amelyek valóban csak 
gondolattöredékek, foszlányok s melye-
ket — ha a fordító nem törekedett 
volna teljességre — bátran el is hagy-
hatott volna, pl. a 308, 382., 383., 
425., 426., 445. («mindjárt az istállóba 
sietett»), 468. («Hades dönt ebben») stb. 
Ezeknek a felvételét már csupán a 
filológiai szempont igazolja. 

A drámák alapját alkotó mythosok 
és a szerkezet körvonalai csak halvá-
nyan s csak a fordító gondos magya-
rázó jegyzeteinek segítségével rajzolód-
nak ki a töredékekből; de az olvasó 
érdeklődését annál inkább leköti a 
rekonstrukció kisérlete, melyben Csen-
gery főleg Welcker, Nauck és Arnim 
kutatásaira támaszkodik. A leghosz-
szabb töredéket (a Hypsipyle c. drá-
mából) egy 1906-ban napvilágra került 
egyiptomi papyrus mentette meg szá-
munkra (148—174. 1.); ebben a cselek-
mény menete eléggé világosan felis-
merhető. Már valamivel nehezebben 
kisérhető nyomon a Phaethon (175— 
192. 1.) cselekménye (részben szintén 
papyrus-lelet). A többi dráma felépí-
tése még sokkal problematikusabb s 
jórészben hypothesiseken alapszik. 

De a cselekmény és a szerkezet töre-
dékességéért bőven kárpótolják az 
olvasót a ragyogó költői részletek s a 
mély okulást nyujtó gondolatok. Euri-
pides az emberi életnek és léleknek 
minden titkára és fájó kérdésére rá-
tapint. Tömör szentenciákba, közmon-
dásszerű formákba önti véleményét és 
éles dialektikával bogozza ki az élet 
bonyolult problémáit. Az erény (600.), 
bűn és bünhődés (508.) lényegét elénk 
állítja; leleplezi az ember gonosz indula-
tait és gyarlóságait (58., 299.), meg-
bélyegzi a szenvedély féktelenségét 
(839., 910.). Határtalan megvetéssel 
sújt ja a nőket (500 : «anyámon kívül 
gyűlölöm a nők nemét»; 805 : «minden 
csapás közt asszony a legsúlyosabb»; 
1045. stb.), de kétkedéssel nyilatkozik 
a barátságról is (1066 : «nincsen barát-
ság, mely síron túl tartana»). A szere-
lem hatalmát ismeri, de veszélyes kór-
nak tart ja (340., 341., 431., 889.) ; a 
házasságkötéshez józan, okos megfon-
tolást ajánl (319., 466., 504.), a családi 
élet bensőségét és tisztaságát pedig lel-
kesen ünnepli (901.). A születési nemes-
séget (345.) s a gazdagságot (198., 329., 
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