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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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A ritmus-érzék valódi fontosságá-
nak teljes fel nem ismerése nemcsak 
a r i tmika egységes felépítését akadá-
lyozza meg, illetve késlelteti, hanem 
kisebb tévedéseknek is helyet ád. 
A zene ritmusáról szóló fejezet előtt 
szükségesnek látszott a zene- és a vers-
ri tmus közötti lényegbevágó különb-
ség feltüntetése. Szerző ezt úgy intézi 
el, hogy a kétféle ri tmus jeleiből azt a 
következtetést vonja le, hogy a zene 
r i tmusa sokkal kötöttebb, mint a 
versé. «A költészet ugyanis a beszéd 
fogalmaival dolgozik, miáltal a benne 
foglalt értelem és értelmi tagolódás 
közérthető.» Csakhogy a r i tmikában 
nem az értelmi, hanem a ri tmikai 
tagolódás a probléma s kérdés, emez 
érthető-e amabból. Bizonyára nem, 
hiszen: «a vers értelmi elemeinek 
feltüntetése a r i tmus bizonyos fokú 
szükségszerű elhanyagolására vezet». 
(21. 1.) Nem a szavak értelme szabja 
meg a vers r i tmusát (ezen az úton 
visszajutnánk az Arany-körüli ritmis-
ták végtelen szélmalomharcához), ha-
nem ugyanaz, ami a zenei ri tmusét i s : 
a ritmusérzék, melynek ritmusformáló 
egyeduralmát, ha még oly rej tve is, 
szerzőnk ismerte fel mindeddig a leg-
világosabban könyvének előző lapjain. 

A következő fe jeze tek: Tempó és 
t a k t u s ; Különféle r i tmikus képződ-
mények ; Nagy-ritmu stb. egyrészt 
rendszerbe foglalják a korábbi (iskolai) 
r i tmustanok tételeit , másrészt sok ú j 
megállapítással bővítik ki a tárgykört . 
Nevezetesek a tempóvétel szükségszerű 
ingadozásáról és a metronomról, a 
tempójelzések jelentésének eltolódásá-
ról, a tempóhaj tás tényezőiről, a rend-
kívüli tempókörülírásról, a szinkópa 
hangsúlyáról, a nagy-taktusról stb. 
szóló részletek. 

Különösen nagy súlyt azonban (mint 
az előszóban megjegyzi) «a poétikai 
és zenei r i tmika közösségeire, valamint 
a metrikai hangsúlyt illető megálla-
pításokra» helyez a szerző. Ezek való-
ban alapvetőfontosságú fejezetek. 

Kérdés, vaj jon ebben az a lakjában 
alkalmas-e a könyv «iskolai haszná-
latra». A fentemlítet t okokon kívül 
súlyosan esik a la tba a távolabbi kap-
csolatokat kedvelő stilus is. Pl. : «Ez a 
görög szó (rythmus) azt jelenti, hogy 
valami, ami folyamatos, vagyis azt 
hangsúlyozza, hogy a ri tmus megállás 
nélkül való, lényege tehát a belső szám-
lálás». 

De annál alkalmasabb alapkőül a 
jövő számára. Az eljövendő Rendszeres 

Magyar Ri tmika jó hasznát fogja 
venni Molnár Antal Elemi Ri tmikájá-
nak. Kerényi György. 

Csathó Kálmán : Leányok, anyák, 
nagyanyák. Ez a regény annak a 
regény-trilogiának első része, amely-
ben Csathó az utóbbi félszázad úri 
magyar társadalmának életét rajzolja 
meg. Azt az időt, amíg a leányokból 
anyák, ma jd nagyanyák lesznek. Eb-
ben az első részben a főszerep termé-
szetesen kezdettől fogva a leányoké. 
Már a regény elején Balogh Lujza, 
a kis honvédárva áll az érdeklődés 
központjában. Megnyugtatása gondot 
ád egész környezetének, amíg nagy-
nehezen beletörődik, hogy édesanyja, 
a f iatal honvédözvegy ú j r a férjhez 
ment. Mikor ez a kényszerű bele-
nyugvás a szigorú anyai tekintély 
hatása alatt mégis bekövetkezik, már 
egy ú jabb , sokkal izgalmasabb harc 
kezdődik Lujza számára. A nevelő-
intézetben méltó ellenfélre akad Bol-
dizsár Sáriban, akit az első találkozás-
tól fogva ösztönösen gyűlöl. A családi 
és jellembeli ellentétek a kirobbanásig 
fokozódnak a két f ruskában, akik 
nemük minden fegyverzetével foly-
t a t j á k a veszélytelen, de izgalmas har-
cot. Majd, szinte észrevétlenül, a derék 
if jú Mikolay Péter lesz vetélkedésük 
tárgya , kit végül is a komolyabb, 
intelligensebb Lujza t u d örökre magá-
hoz láncolni. A könnyelmű Sárit pedig 
a léha Frici gróf veszi el s így a grófi 
címer kárpótol ja azért, amit értékben 
vesztett . A finom és nagyon érzékeny 
Helén grófnő az egyedüli vesztes, aki 
az elkeseredés szeszélyes gesztusával 
n y u j t j a kezét egy Schuselka nevű 
katonatisztnek, midőn Péter vélt sze-
relmére épített ábrándvilága össze-
omlott. 

Ez a hármas násszal és generális 
kibéküléssel végződő szerelmi történet 
a magva Csathó regényének s e köré 
fonódnak a mellékesemények szálai. 
Hát terül a végét járó abszolutizmus 
politikai mozgalmai szolgálnak, ame-
lyek révén a regény a 60-as évek 
magyar társadalmának sikerült kor-
rajzává szélesedik. Természetes, hogy 
ez a korrajz nem valami monumentális 
hatású tör ténet i élmény kiváltására 
való, mert Csathó ez alkalommal is 
megmarad a maga hálás birodalmá-
ban, midőn csak az úri magyar közép-
osztály életét ábrázolja. Kétségtelen, 
hogy hatásának és fokozódó sikereinek 
t i tka épen szerencsés tárgyválasztásá-
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