
E L V E K É S M Ű V E K 

Az abszolutizmus kora Magyarorszá-
gon. A könyv bevezetésében egy Ta-
citus-idézet mint gyászünnepre hívó 
harangszó üti meg fü lünke t : «Keve-
sen vagyunk, akik nemcsak másokat, 
hanem úgyszólván önmagunkat túl-
élve, megfosztva életünk javának annyi 
évétől, hallgatagon let tünk if jakból 
aggokká, sőt ju to t tunk el életünk 
véghatárának közelébe». A komoly elő-
szót minden tekintetben komoly munka 
követi. A tárgy szeretete, hosszú poli-
t ikai pálya tapasztalatai , művészet 
és irodalom szakértő ismerete, egy 
évtizedre terjedő szorgalmas munka 
alapján Berzeviczy az abszolut kor-
szak első feléről teljes és világos ké-
pet ad. A vonatkozó irodalom kriti-
kai áttekintésével is hézagpótló mun-
kát végzett, különösen nagy hiányt 
pótolt ismereteink megbízható össze-
foglalásával, de előre is vit te a tudo-
mányt alapos levéltári kutatásaival. 
Első kötetében szigorú, de igazságos 
kri t ikát gyakorol az osztrák kormány 
1848—49-iki politikája fölött s különö-
sen az 1848 őszén elkövetett hibákat 
ostorozza : a szeptember 22-iki királyi 
manifesztum magáévá te t te a közjogi 
törvények visszavonásával egyértelmű 
augusztusi államiratot. Az október 
3-iki kiáltvány hadüzenet volt Magyar-
ország ellen s a szakadásért ennek a 
kiál tványnak szerzője felelős. Biztos 
kézzel rajzolja meg a különböző magyar 
pártok szerepét a harcok idején épúgy, 
mint a megtorlással szemben kialakult 
fölfogásukat. 

Érdekesek a kormány közegeinek 
torzsalkodásai: Haynau és Bach, majd 
Albrecht főherceg viszályai, jellemző 
a korra később Kempen rendőrminisz-
ter mindenható befolyása és minden-
tudó tájékozottsága, mely néhol való-
ban meglepő. Középiskolai tanköny-
veink a nyiltan föl nem lépő magyar 
pár tokat ma pontosan úgy jellemzik, 
mint akkor Kempen. A rendőrminisz-
ter nemcsak kritizált mindent, hanem 
bele is szólt az ügyekbe, az osztrák 
bank igazgatásába csakúgy, mint a pro-
testáns ügy rendezésébe, számon vette 
pontosan, hol és mit játszott a katona-

zenekar a nagy monarchia városaiban 
stb. Libényi merénylete egyrészt szigo-
rúbbá te t te a rendszert, amelynek sze-
lidülését hiába remélték Haynau távo-
zásakor, másrészt vallásos irányba 
terelte az uralkodó gondolkozását és 
így hatással volt a konkordátum meg-
kötésére is. Tisztázzák a levéltári ada-
tok a szent korona megtalálásának 
előzményeit i s : Wargha István, a 
magyar udvari kamara egyik volt 
tisztviselője, aki a szabadságharc ide-
jén Kossuth környezetéhez tartozott , 
nyomára jöt t a t i toknak és azt jó áron 
eladta Kempennek. Kempen óvatos-
ságból még Warghának sem árulta 
el előre, hogy őt az emigránsok előtt 
való rehabilitálás céljából fogat ja el 
és hónapokig fogva t a r to t t a Warghá-
nak csodálkozó tiltakozásai ellenére. 

Az abszolutizmus Olaszországgal 
szemben kezdett enyhülni, de ot t az 
engedékenység teljesen célt tévesztett , 
míg nálunk sértő mellőzésben része-
sült még az olyan tervezgetés is, ame-
lyet a nemzet egyértelmüleg utasí tot t 
volna el magától, mint ki nem elégi-
tőt . 

A politikai történelmen kívül sok-
oldalú képét kapjuk az akkori Magyar-
országnak : a volt miniszter éléslátá-
sával tá jékoztat Berzeviczy a köz-
igazgatás és általában az államgépezet 
útvesztőjében, a külpolitikai cselszö-
vények között, számbaveszi a nemzet 
és a monarchia erőforrásait. Nem 
kerüli el figyelmét az irodalmi és mű-
vészeti é le t : a II. kötet utolsó része 
rövidre fogott irodalomtörténet az 
1850-es évekből, mely részletesen szól 
a színházi életről, jelesebb színművé-
szeinkről, a zenei törekvésekről is. A kép-
zőművészetről szóló fejezet megemlék-
szik az esztergomi és a Budapest lipót-
városi bazilika építéséről, a budai 
alagútról. A festészet és szobrászat 
történetében különösen kiemeli Mada-
rász Viktor Hunyadi Lászlóját, «mely 
a halál borzalmát oly egyszerű és 
kíméletes eszközökkel oly megrendí-
tően fejezi ki». 

A magyarországi élet rajza mellett 
mintegy párhuzamosan halad a hazá-
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tól elszakadt emigránsok életének le-
írása. A szerző igazságszeretetére jel-
lemző, hogy őszinte dicsérettel emlék-
szik meg Kossuth olaszországi szerep-
léséről, holott egyébként Kossuth alakja 
nem fölöttébb rokonszenves előtte. Meg-
rója a nagy szónokot, hogy környeze-
tébe csak hízelgők furakodhat tak be, 
azoknak köszönhette számos csalódá-
sát és azok követték el az árulásokat. 
Berzeviczy nem elégszik meg az emig-
ránsok közszereplésének ismertetésé-
vel, aprólékos kutatómunkával jár t 
u t á n a az egyének sorsának : ez farmot 
ve t t Amerikában, de tönkrement, az 
rejtélyes párbajokat vív, Kerényi Ame-
rikában, br. Mednyánszky Cézár Hye-
resben lett öngyilkos — és megújul 
előttünk az ezredévi szenvedésnek szá-
mos más, rég eltemetett tragédiája. 

Ha ezt a tárgyilagos munkát össze-
hasonlí t juk a szerző régebbi müveivel, 
úgy érezzük, ez a mű m u t a t j a Berze-
viczy Albert igazi írói arcképét. Bár-
milyen vonzóak is régebbi műveinek 
tárgyai, épen tárgyuk szűkebb köre 
miat t nem adhat ták Berzeviczy tudá-
sának : a nemzeti élet átfogó és alapos 
ismeretének ily teljes bizonyságát. 

Török Pál. 

Molnár Antal : A zenei r itmus alap-
fogalmai. (Elemi ritmika.) Az utóbbi 
évek hírtelen meginduló magyar rit-
mikai irodalma csak a beavatatlanok 
előtt volt váratlan fellendülés. Akik a 
magyar ritmika kialakulását figyelem-
mel kísérték, régen vár ták már a nyu-
galmas időt, amidőn a vihar lecsilla-
pultával összefoglalhatók lesznek azok-
nak a harcos vi táknak az eredményei, 
amelyek az egész mult századon át 
pár tokra bontot ták a magyar verstan 
kutatói t . 

Ma már szinte elképzelhetetlen har-
cok dúltak a szó-, szólam- és mondat-
hangsúly körül. Ezenfelül már elejétől 
fogva növelte a zavart , hogy nem tud-
ván a vers törvényeit magából a vers-
ből levonni, az énekelt dalok ritmusá-
hoz, a zenei ritmushoz fordul tak és 
egészen a századfordulóig majdnem 
mindegyik ri tmistánk a zenéből akar ta 
levonni a vers r i tmusát. Igy aztán any-
nyira mellékvágányra terelték és úgy 
összekúszálták a kérdést, hogy körül-
belül két évtizeden át senki sem nyúlt 
hozzá. Horváth János kísérelte meg 
(Magyar Ritmusával) lerakni az önálló 
magyar versritmika alapjait. A zenei 
r i tmus tanának alapját pedig Molnár 
Antal ve te t te meg Elemi Ritmikájával. 

Molnár könyve első nagyszabású 
kísérlete a rendszeres magyar ritmus-
tannak . Még sok benne a tagadás a 
mult tévelygései mia t t és a tartózko-
dás a sejtett , de következetesen elhall-
gatot t igazságokkal szemben. Neveze-
tes tulajdonsága, hogy nemcsak a vers-
r i tmust nem vezeti le a zenei ritmus-
ból, hanem természetes sorrendben a 
zene r i tmusát is a próza és a vers rit-
musából kiindulva magyarázza. 

A legnagyobb érdeklődésre t a r tha t 
számot az első fejezet : A ritmus és 
alkotórészei. Az első oldalon, míg be-
vezeti a megha tá rozás t : «A ritmus az 
időt felbontó nyomatékok (iktusok) 
közötti részek viszonya». Csak igen 
halványan sejteti , hogy a ritmus nem 
vizsgálható önmagában, az érzékelőre 
való tekintet nélkül. Később azonban 
szinte észrevétlenül a kérdésnek ez az 
oldala kerül mindinkább előtérbe. 
«A ritmusok felosztásánál teljesen kötve 
vagyunk szervezetünk mineműségéhez.» 
«A szívverés ri tmikus lénnyé tesz ben-
nünket . » Majd : «Az egyenletes ritmus-
ban a részek időtávolsága állandóan 
ugyanakkora (helyesebben: ugyan-
akkorának érzik)». Az egyenlőtlen rit-
must az ember vagy egyenletesnek 
hallja, vagy pedig az egyenletes rit-
mus elrontásának érzi. A ritmus-érzék 
t ehá t (végre nevén nevezi) szuverén 
úr : «a ritmust a maga természete szerint 
formálja és ítéli meg». 

Ettől kezdve központi mozgatója a 
könyvnek a ritmusérzék, mindvégig 
azonban az öntudatosság látszata nél-
kül. Fontosságát nem sejti, tulajdon-
ságainak leírása a könyv más és más 
helyein jelenik meg, jellemzése indi-
rekt. Jóval később történik említés 
két fontos tu la jdonságáról : «A rit-
mus-érzék elsősorban vagy a kettős, 
vagy a hármas beosztást, vagy ezek 
vegyítését veszi alapul». (A félhang-
rendszerrel párhuzamos jelenség) és 
«A metrikus hangsúlyú részeket a belső 
ritmus-érzék l á t j a el (dinamikai) hang-
súllyal, ha ez a valóságban hiányzik is». 
I t t lépünk át a (metrikai és dinamikai) 
hangsúlyok területére. Ennek tárgya-
lása végigvonul a 2. (A ritmus jelei) 
és a 3. (A zene ritmusa) fejezeten. 
Később ugyan találunk egy külön, a 
metrikus hangsúlynak szentelt fejeze-
tet , de ekkorára már majdnem min-
dent megtudtunk e hangsúlyról: a 
fejezetet rövid összefoglaláson és a 
metrikus és dinamikus hangsúlyok éles 
szembeállításán kívül a régi «Akzent-
Theorie»? bírálata tölti ki. 
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