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száz pengő. Amennyiben több egészen 
kiváló mű akadna, esetleg külön díjat 
is létesítünk. 

4. Ha van megfelelő anyagunk, a 
versenyre bocsátott művek közlését 
már április elsején megkezdjük. Aki-
nek kész munkája van, küldje be 
minél előbb, hogy a közlendő anyag 
az év végén össze ne torlódjon. 

Beethoven és a magyarok. Irta : 
Papp Viktor. A szerző kiadása, Buda-
pest, 1927. A Mesterek Mestere halá-
lának multévi centenáriumán a világ 
hódolatából hazánk is méltó módon 
kivette a maga részét: alkotásának 
előkelő színvonalú tolmácsolásával, gé-
niuszának a legékesebben szóló ajkak-
ról elröppent magasztalásával. Az író-
tollak is szinte vetélkedve szegődtek 
a nagy alkalom szolgálatába, tanul-
mányok, életrajzi adalékok, anekdotás 
feljegyzések siettek az emberi nem 
egyik legnagyobb büszkeségének nyo-
mába. Mindezek rendre rámutattak 
azokra a szálakra is, mik Beethovent 
életének második felében állandó ba-
ráti kapcsolatok formájában a magyar-
sághoz fűzték. E barátságok nagy 
tisztességet jelentenek lélekszámban 
csekély, de lelki értékekben épen nem 
szegény fajunkra nézve s bennök nem 
is voltunk pusztán elfogadók, — vi-
szonzók is voltunk : ez a föld s ennek 
jobb fiai évtizedeken át éber szeretet-
tel, sok ihletéssel és hathatós megse-
gítéssel kísérték az égi szellem földi 
vándorútját. Beethoven egyetlen dal-
műve a hűség apotheózisa s a magyar-
ságnak valóban nem lehet szemére 
vetni, hogy vele szemben bármikor is 
híján lett,volna ily Fidelio-erényeknek. 

Ennek a magyar fidélitásnak ter-
méke Papp Viktor pompás köntösben 
megjelentetett, gazdag kép- és hason-
másanyaggal ékesített műve is, a cen-
tenáris évnek nyilván legmaradóbb 
magyar emléke. Céljául azt szabta 
meg, hogy Beethoven pályájának ma-
gyar vonatkozásait az elérhető teljes-
ségben egybefoglalja, ezek többé-ke-
vésbbé homályos részleteit a lehető-
ségig tisztázza s az idevágó különböző 
források alapján bennünk töredékesen 
élő ismereteket — manapság kelendő 
kifejezéssel élve — mintegy «feltuda-
tosítsam.» S nem is támaszkodik pusz-
tán a már eddig felmerült ismeret-
anyagra, ezt az anyagot jelentékeny 
mértékben meg is növeli. Bejárta azo-

kat a tájakat s azokat a főúri ottho-
nokat, melyeket Beethoven ott-tartóz-
kodása megszentelt, szorgos helyrajzi 
és levéltári kutatásokat végzett, talált 
is sok új, hiteles dokumentumot, 
ilyenek hiányában pedig nem egyszer 
szerencsés, lélektanilag igen helytálló 
hozzávetésekkel szól bele egyes vitás, 
adatszerűen immár talán soha többé 
nem bizonyítható kérdésekbe. 

Kezdve annak megállapításán, hogy 
a Beethoven I. opuszára a bécsi Arta-
riától kibocsátott felhívás (1795) száz-
huszonegy aláírója között tizenhét 
magyar arisztokrata neve olvasható : 
rendre szemügyre veszi három évtized 
minden szóbakerülhető magyarérdekű 
mozzanatát. A Major Ervin kutatásai 
alapján kétségtelen bizonyosságú, 1800 
május 7-iki várszinházi hangverseny 
körülményeit fürkészve természetesen 
adódó átmenettel bevezet a Brunsvik-
család körébe. E nagy érzelmi fontos-
ságú és tartós kapcsolat fejtegetése so-
rán rátér a «halhatatlan kedves» örök 
problémájára is. Végleges megoldást 
nem ad, ilyennek lehetőségében nem is 
bízik, de a belső valószínűség alapján a 
Romain Rolland felfogása mellé szegő-
dik, ki Brunsvik Teréz múzsai szerepét 
fogadja el. 

A könyvnek új közlésekben leggaz-
dagabb szakasza a Beethoven és az Ester-
házyak című fejezet. Ez a C-dur mise 
keletkezésének s bemutatásának körül-
ményeire vet sok eddigi félreértést és 
mende-mondát eloszlató világosságot. 
A hercegi levéltár átböngészése itt 
elsőrangú iratokkal jutalmazta meg a 
fáradhatatlan kutatót. Első közlés-
ben adhat egy idáig merőben ismeret-
len, fontos Beethoven-levelet, biztos 
értesülésre bukkan a mester kismar-
toni elszállásolása felől, közzéteheti a 
C-dur misét a bemutatón megszólaltató 
zenekar hiánytalan tagnévsorát, s meg-
találj a a kastély úrnőjének, Esterházy 
Miklósné Lichtenstein Mária hercegnő-
nek egy eddig ismeretlen levelét, mely 
már a VII. szimfónia Beethovenjének 
hódol. E nagyértékű trouvaille-okon 
kívül még egy egész csomó levéltári 
darabbal ismertet meg ez a mindenre 
kiterjedő figyelemmel írt fejezet ; ezek 
Beethoven s a zenekari tagok anyagi 
ügyeire vonatkoznak. 

A legapróbb részletekig menő átte-
kintést kapunk a pesti Királyi Városi 
Színháznak megnyitására készült Bee-
thoven-kompoziciók (Ungarns erster 
Wohlthäter és Die Ruinen von Athén) 
keletkezésének és színrekerültének kö-
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rülményeiről is, majd Magyar Bee-
thoveniana összefoglaló cím alatt kilenc 
kisebb szakasz sorra veszi a Beethoven 
magyarországi kapcsolatait illető va-
lamennyi részletkérdést: személyi vo-
natkozásokat s a működéséhez fűződő 
tárgyi ereklyéket. Papp Viktor maga 
rámutat, hogy e téren még sok a tenni-
való, hiszen a mester fennmaradt «két-
ezer levele közel egynegyed részét ma-
gyaroknak írta s pár száznak mindeni-
kében van valami magyar név vagy 
vonatkozás». E nevek s vonatkozá-
sok közül ő csak a legkiemelkedőbbe-
ket sorakoztatja fel, de ennyiből is 
nyilvánvaló, hogy semmi túlzás sincs 
abban a megállapításban, mit a szerző 
egy helyütt mintegy mellékesen em-
lít, holott végzett munkája végső ered-
ményéül is hirdethetne: «A mester 
minden lépését évtizedeken át magyar 
emberek vették körül». 

Papp Viktor könyve érdemes feladat-
nak érdemes megoldása. Egyetlen lap-
ján sem esik a «Spurenforscher»-szel-
lem jólismert gyengeségébe, mely vé-
gül valóban csupán lábnyomokat für-
kész s földre szegzett szeme szinte vég-
kép megfeledkezik könyve hősének — 
homlokáról. Papp Viktor művének 
minden zugát beragyogja ennek a bol-
tozatos homloknak fénye. 

Rédey Tivadar. 

Kritikusok Bibó Lajos legújabb köny-
véről. Bibó Lajos, a fiatalabb író nem-
zedéknek ez a kétségtelenül egyik leg-
izmosabb tehetsége, akinek minden írá-
sában a magyar föld ősereje lüktet, 
mint olvasóink már tudják, a Napkelet 
kiadásában sajtó alá rendezte legújabb 
elbeszéléseit. A könyv, amelynek a 
címe «A föld», irodalmi körökben ha-
talmas visszhangot keltett s a bírálók 
a lelkes elismerés hangján méltatják 
Bibó Lajos rendkívüli írói erényeit. 
A már megjelent bírálatok közül néhá-
nyat alább közlünk. 

Bónyi Adorján regényíró így ír Bibó 
könyvéről: 

A háború után feltünt magyar írók 
közt kiváltságos hely illeti meg Bibó 
Lajost. Nagyobbrészt kis emberek sor-
sát formálja meg íróasztala mellett, 
de teszi ezt a művészetnek oly zamatos 
tisztaságával, a magyar ember lelkében 
élő őserők s benne duzzadó ősindulatok 
oly ismeretével, amely eleddig szinte 
páratlan irodalmunkban. Művésznek 
lenni akkor a legnehezebb, ha egysze-
rűek maradunk s ha eszközeink is egy-
szerűek. Bibó az egyszerűségnek ezzel 

a varázsával hat meg, ezzel a legnehe-
zebb művészettel, mely belőle az ősi te-
levény egészséges erejével fakad. Ifjú 
és indulatos, heves és komor, mint egy 
dacos fiatal istenember, ki népe sorsá-
ban a hibákat époly szenvedéllyel ke-
resi, mint amily szeretettel tudja felle-
gekig napsugarazni a magyar ember 
erényeit. Ezek a kiváltságos írói tulaj-
donságai jellemzik új kötetét «A föld» 
című novellagyüjteményt is. A föld — 
írja kötete címére Bibó; s valóban: a 
magyar föld él és lélekzik tragikusan 
avagy mosolyogva e könyvben, hirdetve 
fiát, ki róla szíve szerint és szívből éne-
kelni tud és aki méltó arra, hogy maj-
dan a legnagyobbszab ású dicséretet 
vagy tragédiát mondja el erről a földről, 
melyhez minden magyar bánatunkkal 
és szerelmünkkel együtt fiúi alázattal 
borulunk. 

Kállay Miklós így ír : 
A parasztnak sok az érzése, de kevés 

a fantáziája és még kevesebb a szava. 
De mindennél több benne a tartózkodó 
szemérmetesség, amely szinte mázsás 
vaskapukkal zárja el a szív szűkös pit-
varát. Kegyetlen tragédiákkal ér fel az 
a kínos vajudás, míg egy-egy érzés ret-
tentő súlya mégis átüti a mázsás vas-
kaput, hogy egyetlen szegényes, mezte-
len szóvá szülessen a föld fiának nehe-
zen nyíló száján. Bibó Lajos annak 
a művészetnek páratlan mestere, hogy 
kell ezekbe a szűken mért fukar sza-
vakba, egy-egy félig artikulálatlan 
hangba a komplikált érzéseknek egész 
kicsordulni vágyó terhét belepréselni. 
Mesteri az is, ahogy a fájdalmas utat 
megrajzolja, amelyen az érzés a szívtől 
a szájig, a tett az agytól a kézig ér. 

Csaknem valamennyi novellájának 
ez a témája és míg egy-egy ilyen ku-
szált folyamat szövevényes szálait ki-
bontja, a paraszti léleknek egészen új 
rejtelmeivel ismertet meg. Bibó vala-
mennyi parasztja tragikus nagy gyer-
mek, aki valósággal oda van még nőve 
a Föld köldökzsinórjához s ennek a 
titokzatos nagy izzó tömegnek őserői, 
szilajon buzgó nedvei, vad hullámai és 
indulatai forrnak benne. Ez a paraszt 
egészen közel áll még a természethez, 
öntudatlanul ösztönök háborognak ben-
ne, azok kormányozzák. Érzései, indu-
latai meztelenek. A szeretetének nincs 
hatása, a gyűlölete, a haragja égfekete, 
villámterhes viharfelhő. De a végletek 
találkoznak nála s a gyűlölet hamar 
oldódik jel szeretetté a szívében. 

De épen ez a lefojtottság, ez a csak-
nem szimbolikus tömörség, az indula-
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