
APPASSIONATA] Trailer/ MAGYAR (3:01)
A művész személyes interpretációja dr. Rita Steblin tézise alapján. Váradi Helga

multimédiás képeskönyve Brunszvik Jozefin grófnő és Ludwig van Beethoven 22 éves
fordulatos szerelmi történetét mutatja be.

Testvériség. Volt egyszer két lánytestvér, 1775-ben és 1779-ben születtek. Magasan
művelt és mélyrehatóan muzikális, Teréz és Jozefin idealista fiatalságukat a

Martonvásári családi birtokon töltötték. Akkor még nem tudták, hogyan fordul fel az
életük, ha egyszer Bécsben megismerkednek egy ismeretlen származású nemessel.

Igaz történet alapján.
Az APPASSIONATA könyv 2022. december 16-tól kapható.

Ludwig van Beethoven 1827. március 26-án hunyt el Bécsben. Íróasztalának
bal oldali fiókjában, annak is titkos rekeszében egy évszám, hely és címzés
nélküli, ceruzával írt, három részből álló levelet találtak az eredetileg keresett
banki papírok mellett. A levél szóhasználata miatt a „Halhatatlan Kedves”
hamarosan fogalommá vált a Beethoven-kutatók és -rajongók körében. A hölgy
kiléte sokáig rengeteg fejtörést okozott a kutatóknak: Ludwig és közvetlen
utókora gondoskodtak róla, hogy ne hagyjanak egyértelmű nyomokat
környezetük számára. A hosszasan szunnyadó titkot végül a 21. század elején
vélték megfejteni. Ez a kötet első alkalommal tesz kísérletet arra, hogy Ludwig
van Beethoven és a magyarországi Brunszvik család, a Halhatatlan Kedves egy
lehetséges történetét modern képek és eredeti források segítségével, a legújabb
kutatási eredmények alapján, a szerző személyes művészi interpretációjában
mutassa be. 22 év krimiszerű fordulatait ismerhetjük meg. A kiadás Brunszvik

https://www.youtube.com/watch?v=1LKhdy2X6qY&t=29s


Jozefin halálának 200. évében első alkalommal tesz magyar nyelven is
elérhetővé nagyobb mennyiségű forrásanyagot: eredeti dokumentumokat,
naplóbejegyzéseket és levelezéseket. Kaupo Kikkas észt fotóművész munkája
hidat teremt múlt és jelen között, ezáltal is érzékeltetve a téma időtlenségét.

 SODRÓ EREJŰ TALÁLKOZÁSOK – INTERJÚ VÁRADI HELGÁVAL
https://papageno.hu/intermezzo/2022/12/varadi-helga-interju-beethoven/

A alábbi képeket ©Kaupo Kikkas készítette:

Tóth Mátyás (Ludwig van Beethoven)

https://papageno.hu/intermezzo/2022/12/varadi-helga-interju-beethoven/


Váradi Helga (Brunszvik Jozefin) és Tóth Mátyás (L. van Beethoven)

Mihály Anna (Brunszvik Teréz) és Váradi Helga (Brunszvik Jozefin)

Váradi Helga (Brunszvik Jozefin)



Vízhányó Izabell (Viktória Deym grófnő, Jozefin első leánya), Mihály Anna (Brunszvik
Teréz), Váradi Helga (Brunszvik Jozefin) és gróf Joseph Deym (Oláh Gábor)

***

Váradi Helga kutató, író, billentyűs zenész – hangszerei a csembaló, orgona,
fortepiano és a zongora. Megjelent lemezei Bartók Béla és a csembaló, illetve
Nannerl Mozart kozmoszait mutatják be, a svájci Claves kiadó forgalmazásában.

Második lemezéhez rövidfilmet készített Nannerl eredeti naplóbejegyzései
alapján. Korábbi kötetei a Peter Lang (Geyer Stefi, 2020) és a Müller & Schade
(Le Maître et le Centimaître, 2021) kiadóknál jelentek meg.

www.helgavaradi.com

A kötet Váradi Helga honlapján megvásárolható elektronikus formában: 
www.helgavaradi.com/shop

http://www.helgavaradi.com/
http://www.helgavaradi.com/shop



