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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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ban is rejlik. Mindenki szivesen éli 
magát bele a letünt magyar társada-
lom derűs világába most, mikor annak 
már emléke is alig él közöttünk. 
Jól esik a kedves beszédű íróval jó 
néhány órára elszakadni a komor 
jelentől, hogy aztán a hangulatos mult 
emlékeitől könnyes szemmel ébred-
jünk ismét a magunk poézisban és 
hangulatban egyre szegényebb életére. 
Különös, hogy épen Csathó derűs regé-
nyével kapcsolatban jutunk erre a meg-
állapításra, holott az író tudatosan 
kerül minden tragikus lehetőséget és 
csak megnyugtató megoldást ismer. 
Azonban letagadhatatlan lélektani oka 
van, hogy épen Gsathó napsugaras 
korrajzai az ellentét erejénél fogva 
valami édes-bús utóhangulatot lopnak 
az olvasó lelkébe. Ez a hangulat-
reakció teszi különösen mélyhatásúvá 
jelen regényét, amely egyébként is 
rendelkezik a kedvező hatás minden 
eszközével. 

A szerencsés tárgyválasztást már 
emlí te t tük. Ehhez járul a mesebonyo-
lítás játszi könnyedsége s az előadás 
nem lankadó természetessége, valamint 
nyelvének t iszta magyarossága. Az író 
jellemrajzoló, de különösen típus-al-
kotó művészetének valóságos remekei-
vel ismerkedünk meg ez alkalommal is. 
Ami pedig különös dicséretét je lent i : 
úgy érezzük, hogy ezek a megismerke-
dések nem is múló természetűek. 
A honvédárva kedvesen dacos, ma jd 
mind komolyabbá szépülő a lakjá t ; 
Sárinak vidáman csapongó s végered-
ményben ártat lanul intrikus egyéni-
ségét ; a Jókai f iatal jaira emlékeztető, 
de reálisabb létű Mikolay Péter t ; 
a cinizmussal kacérkodó, de alapjában 
jólelkű Frici grófot s a politikai és 
közéleti intrikák hivatot t és hivatlan 
intézőit egytől-egyig maradandónak 
igérkező könyvemlékeink sorozatába 
illesztjük. Milka és Tódorné félelmes 
a lakjában pedig a nem épen rokon-
szenves, de talán minden mást túlélő 
pletykázó kávénénikék élettel teljes 
ra jzára ismerünk. 

Méltó elismerés illeti Csathót azért, 
hogy a letünt magyar társadalomnak 
bánatban, bizakodásban, éledő öröm-
ben és mindenekfölött hangulatokban 
gazdag életét invenciózus meseszövésé-
vel, vonzó előadásával és jellemző 
művészetével ismételten szemünk elé 
idézi. Voltaképen arra a nemes föl-
adat ra vállalkozott ezzel, amit annak 
idején Jókai tel jesí tet t , amidőn bű-
bájos meséivel a regényesebb multra 

terelte a magyar olvasóközönség figyel-
mét. A jelen küzdelmeiben s a jövő 
kétségeiben vergődő léleknek sokszor 
van pihenésre szüksége, amit csak a 
mult hangulatából t ud meríteni. Ezt 
a forrást ny i t j a meg olvasói számára 
Gsathó Kálmán. Ez pedig már nem-
csak művészet, hanem jótétemény is. 

Gulyás Sándor. 

Soproni Helikon. Csak nemrégiben 
volt szó a Napkeletben (1927, 352. 1.) 
arról, hogy jó volna; ha Nagykőrös és 
Eger példájára többi vidéki irodalmi 
társaságaink is hír t adnának munkás-
ságukról. Szinte válaszul erre az óhajra , 
a Frankenburg Irodalmi Kör fennállá-
sának félszázados fordulója alkalmá-
ból jelent meg a címben írt tar ta l -
mas kiadvány, mely egy csomó verses 
és prózai közlemény a lakjában tá jé-
koztat a «Civitas Fidelissima» szellemi 
életéről. 

A Soproni Irodalmi és Művészeti Kör, 
mely későbbi nevében egyik érdemes 
alapítója, Frankenburg Adolf (1811— 
1884) emlékezetét örökítette meg, 
1877-ben alakult, alapszabályai sze-
rint a nemzeti szellemű s nyelvű mű-
veltség ápolása és ezzel kapcsolatban 
a magyar társasélet emelése céljából. 
Mostani jubiláris évkönyvében a Kör 
főt i tkára, Berecz Dezső, avatot t tollal 
ismerteti a társaság céltudatos mun-
ká j á t , mely a szerény kezdetből ma 
már odafejlődött , hogy jövője biztos 
alapon nyugvónak látszik. Biztosítja 
ezt az a lelkes együttérzés, mellyel a 
soproni magyar társadalom a maga 
szép terveit megvalósítani igyekszik. 
A letűnt félszázad történetének króni-
kása rokonszenves őszinteséggel vallja 
be, hogy «az irodalmi kör ma még csak 
a meglevő irodalom virágait hinti szét 
szerető kézzel, de ta lán ma jd valamikor 
elkövetkezik az az idő, amikor önálló 
utakon járhat és önálló stílussal csinál-
h a t j a az irodalmat». 

A jubiláris évkönyv jelentős lépés 
ez eszményi cél felé. Az ízléssel meg-
válogatott verses és prózai közlemé-
nyek formai és tar ta lmi tekintetben 
egyaránt irodalmi színvonalon állnak. 
A helyi vonatkozású darabok közül 
Rákosi Jenő és Tormay Cécile hangu-
latos visszaemlékezésein s Ferenczi Zol-
tánnak Petőfi soproni tartózkodását 
ismertető szép tanulmányán kívül igen 
érdekesek Csatkai Endre adatai a sop-
roni irodalmi élet multjából, továbbá 
ugyanazon szerzőnek Frankenburg-
ról, Csaplovics Józsefnek Berzsenyiről, 
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