
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 


