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lasztékosság, finomság, könnyedség: 
ezek azok a tényezők, amelyek Sér-
vais óta Casals Pablot a világ első 
gordonkaművészévé emelték. Hän-
delt, Beethovent és Bachot játszott. 
Hogy melyik művet? — nem is fon-
tos. A szellemük legmélyét szólal-
tatta meg. Apróbb ópuszokban is 
gyönyörködtetett. Melyik volt a leg-
szebb? Mind. De az egyik ráadás 
(Bocherini andante és allegrója) — 
feledhetetlen. 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő-
iskola es a Nemzeti Zenede hangver-
senyéről is szólnunk kell. A Főiskola 
magas színvonalú házi hangverse-
nyeiről a növendékek névszerinti 
megemlítésével pedagógiai szem-
pontból nem tartjuk helyesnek a 
kritikai megemlékezést. Kivételt kell 
azonban tennünk akkor, mikor 
Hubay mester művészképzőjének nö-
vendékei játszanak. Mert ezek a 
gyermekek pár év mulva a legkivá-
lóbb hegedűművészek lesznek, akik-
kel joggal büszkélkedhetünk. A ki-
tűnők között Szerdahelyi László ós 
Szentgyörgyi László a legtehetsé-
gesebb. 

A Nemzeti Zenede minden évben 
tart egy zenetörténeti hangversenyt. 
Hézagpótló, komoly művészeti ese-
mények ezek a koncertek, melyeken 
régi mesterek és elfeledett, vagy 
újabban felfedezett magyar szerzők 
műveit is alkalmunk van megis-
merni. Papp Viktor. 

Mécs László előadóestje. Eszten-
deje — második verseskönyvének 
megjelenése idején — járt körünkben 
először a fiatal papköltő, az elszakí-
tott Felvidék legeredetibb hangú s 
legnagyobb hatású lirikusa. Akkor 
három szavalóestet tartott (az arisz-
tokrácia, az irodalmi világ s a diák-
ság számára), de valamennyit meg-
hívott, zártkörű közönség előtt. Még 
a mult év tavaszára tervezte nyilvá-
nos bemutatkozását is, hanem ez 
— az „utód" hatóságok jóvoltából, 
melyek a magyarországi körutat ha-
marosan megelégelték — egy egész 
évvel későbbre maradt. Ez esztendő 
során híveinek tábora lélekszámban 
is, lelkességben is erősen meggyara-
podott s most a Zeneművészeti Fő-
iskola nagy hangversenytermében 
számával is, lelkesedésével is meg-
kapó keretet szolgáltatott Mécs be-
mutatkozásához. (Az ő híveivel kap-
csolatosan méltán beszélhetni „lélek-
számról, mert művészetét csakugyan 

a lélekhalászás Szent Ferenci hiva-
tásával azonosítja, azzal a legméltóbb 
hivatással, melynek a pontifex maxi-
musi „halászgyűrű" is évezredes jel-
képe.) 

Előadóművészete tavaly óta külső-
ségekben egyszerűsödött, meghittség-
ben, elmélyedésben pedig — éppen 
ennélfogva — sokat gazdagodott. 
A műsorán szereplő darabok közül a 
legrégibbek, miket évek során át leg-
többször recitált (némelyiket talán 
száznál több alkalommal is): még 
most is őrzik Mécs kezdő szavalómód-
jának némely fiatalos szélsőségeit; 
ezekben néhol igen is fonétikai hatá-
sokra épít s a hosszú verssorok lük-
tető, zakatoló ritmusát túlságosan is 
megjátssza előadásbeli testritmussal 
(Hajnali harangszó: „Kongatom pi-
ros harangom"... stb.) 

De mint ahogyan költészetében is 
kétségtelenül megállapítható a kife-
jezés koncizebbé, „markolóbbá" vá-
lása: újabbkeletű költeményeinek 
előadói értelmezésében is kevesebb s 
— éppen gazdaságosabb elhelyezésé-
nél fogva — nagyobb nyomatékkal 
ható eszközt alkalmaz. Ez kivált 
Rózsaszínű hold című, berlini fogan-
tatású versének bemutatásakor vált 
nyilvánvalóvá: a friss ihletű, nemes 
felépítésű költemény valósággal drá-
mai ragyogást kapott Mécs benső 
tűztől áthatott, de külsőségekben 
szűkmarkú, művészi nyugalommá 
koncentrált közlésében. Az ülve el-
mondott keserű-lelkes Borkóstolás is 
osztatlan, mély hatást keltett. Régibb 
terméséből pedig az Őszi tilinkózás 
kristályos tisztaságú akkordjai mar-
koltak most is nagy erővel a szívekbe: 

Akinek átokként bánat ül a mellén, 
akinek könnye van, jöjjön ide mellém, 
üljön az avarra. 

Fölveszem tavaszról maradt tilinkómat 
s elfújom bánatát minden búsulónak, 
tavaszra várónak. 

Közönsége — mely már köteteiből 
magába szívta az evangéliumi bizal-
mat, az optimista emberszeretetet és 
emberben-hivést — a pódiumról is 
valósággal igehirdetésül fogadta 
Mécs szavalatának meleg áradását. 
Az est némely mozzanatában igazán 
az volt az érzésünk, hogy a költő pó-
diumáról távolabb szemhatárokra 
látni. A mi napjaink bel- és külpoli-
tikai „tényezői" nem igen helyezked-
nek az „egy akol, egy pásztor" új-
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szövetségi elvének ilyen tágas alap-
jára (mi tagadás: talán nem is volna 
tanácsos arra helyezkedniök); hanem 
a papok és költők minden korban 
a politikusok előtt jártak, s Mécs 
működésében valami meglepő vissza-
utalás mutatkozik a pap és költő ősi 
küldetés-közösségére. 

Szavalóestélyén közreműködött egy 
nemes hanggal bíró, jeles iskolázott-
ságú dalénekesnő is: Kéthelyiné 
Wakots Margit. Budapesten hatodíz-
ben énekelt ezúttal, a Felvidéken pe-
dig az utóbbi években szinte kézről-
kézre adják a városok. Az est prelu-
diumával egy hatalmas Beethoven-
áriát adott elő, majd Mécs számai 
közben finn és magyar dalok igaz 
érzéstől áthatott, üde közvetlenségű 
tolmácsolásával ragadta tapsokra há-
lás hallgatóságát. 

Költő is, énekesnő is ezen a szép 
estén bőven learathatta azt a jóérzést 
mit minden misszionáriuslelkű mű-
vészben a fogékony szívek előtt való 
megmutatkozás kelt s mit maga Mécs 
a Harangöntők öröme című, e hang-
versenyén is előadott, gyönyörű ver-
sében is becsvágyának vall, mondván, 
hogy a legtökéletesebb harang-alkotás 
is csak akkor avattatik az igazság 
nyelvévé, ha a műhelyből a toronyba 
kerül, hogy onnan szóljon a hívekhez. 

Rédey Tivadar. 
A magyar hún-mondák kérdésé-

nek mai állása. A magyar hún-
mondák eredetének kérdése ez a ma-
gyar homerosi kérdés, az utóbbi év-
tizedekben élénk viták tárgya volt s 
napjainkban igen érdekes, új ered-
ményekkel gazdagodott. Ez indította 
Császár Elemért egy összefoglaló 
kis mű megírására (a fenti címen, 
az Irodalomtörténeti Füzetek soroza-
tában), melyben 31 lapon világos ké-
pét adja a kérdés történetének s bizo-
nyos tekintetben maga is állást 
foglal. 

A hún-magyar rokonság kérdésé-
nek fejlődésében négy korszakot 
különböztethetünk meg. Első a Wen-
zel—Toldy-korszak, mely a hún-
mondákat úgy, mint az előző száza-
dok, a magyarság őstulajdonának 
hitte s mint kétségtelen szellemi 
birtokát tárgyalta. Toldy az anya-
got a német filológia eljárása sze-
rint szerves egésszé, összefüggő 
mondakörökké konstruálta. Máso-
dik a Hunfalvy-korszak, mely a ma-
;gyarság eredetét nyelvi alapon ku-
tatja s az ugor népek körében ta-

lálta meg. Elvi ellensége volt a tö-
rök rokonságnak, melynek nagyon 
alárendelt jelentőséget tulajdoní-
tott s így a hún atyafiságot is a 
mesék honába utalta. Hunfalvy Pál 
Ethnographiájában (1876) kimondja 
— a német Roessler kutatásaira is 
támaszkodva —, hogy a magyarok-
nak sohasem volt ősi hagyományuk 
avagy mondájuk Attiláról; e törté-
neteket krónikaíróink maguk kohol-
ták, részint a Nibelungenlied, ré-
szint más német krónikák alapján. 
Más szóval, a magyar hún-monda: 
könyvmonda, mely sohasem élt a 
nép ajkán. Ezen a nézeten volt Riedl 
Frigyes is, ki már 1881-ben Hun-
faivyhoz csatlakozott és legújabban 
tanítványa, a korán elhunyt Király 
György, ki 1921-ben A magyar ős-
költészet c. könyvében a húnhagyo-
mányt udvari geneológusok kohol-
mányának mondta, a királyi ház 
dicsőségének emelésére. 

Harmadik irány az volt, mely el-
ismerte ugyan, hogy a hún-monda 
úgy, ahogy krónikáinkban olvas-
ható, nem tiszta néphagyomány, de 
nem is könyvmonda, hanem kellett 
élő alapjának lenni, mely századok 
folyamán fennmaradt a nép tuda-
tában. Heinrich Gusztáv, Petz Ge-
deon, Bleyer Jakab ily fenntartó-
nak a hazánk területén letelepedett 
idegen, leginkább német néptörzse-
ket tartják, kiknek képzeletét termé-
szetszerűleg foglalkoztatta a néhány 
évszázaddal előbb itt élt hún király 
emléke. Sebestyén Gyula efféle köz-
vetítőkül a székelyeket jelölte meg, 
mint még a mai haza területén kí-
vül a magyarokhoz csatlakozott 
avar vagy kabar, tehát a húnnal 
rokon néptöredéket. 

Napjainkban lépett e kérdés ne-
gyedik fázisába, mely Gombocz 
Zoltán és Hóman Bálint nevéhez 
fűződik. Gombocz A bolgár kérdés 
és a magyar hún-monda c. dolgoza-
tában (1921) azt a nézetet vallja, 
hogy a magyar két népfaj össze-
olvadásából eredt: egy számra na-
gyobb finn-ugor népet leigázott egy 
kisebbszámú türk nép, ma már 
szinte bizonyos, hogy egy bolgár 
törzs: az onogur. Ez a nép pedig 
szoros rokonságban volt a húnnal s 
így a magyarság, mely szellemileg 
is e magasabb kultúrájú nép hatása 
alá került, természetszerűleg vette 
át tőle a hún-rokonság tudatát s 
tette a magáévá. 

Hóman élesen elkülöníti a ma-


	Napkelet_1926_04_378
	Napkelet_1926_04_379

