
Bóka László elemzésével kapcsolatosan fel kell vetnünk a regényelemzés 
szempontjainak olyan elemeit, melyek — minden megkötöttség nélkül — alkal-
masak lehetnek egy-egy mii fejtegetésére. Bóka kiindulópontja, a regény legfőbb 
mondanivalójának bemutatása, helyes szempontnak látszik. Az irodalomtörténész 
szakcikke vagy a tanár magyarázata kezdődhetik a keletkezéstörténettel, de a 
nagyközönségnek írt bevezetés helyesen indul meg ezen a vonalon. Ha ezután 
megvizsgáljuk, mit jelentett ez a mű a múltban s mi a jelentősége haladó hagyo-
mányaink között, akkor szervesen fejtettük tovább első gondolatunkat. Most tér-
hetünk át az író élet- és fejlődéstörténetére. Itt kell elmondanunk — mint ezt 
Bóka is teszi — a mü előtt megjelent irodalmi publikációk olyan sajá tságai t , 
melyek feltűnnek ebben a regényben is. A szerkezet elemzése Bóka tanulmányá-
ban nagyon alapos é9 ötletes, legfeljebb a föcselekmény és epizódok viszonyát 
kívánatos más esetben részletesebben megvilágítani. A hősökről többet mond-
hatunk el, itt ez a rész kissé hiányosnak tűnt. A tá j ra jz és nyelv elemzése alapos 
és helyénvaló, de a stílusról többet kell mondanunk. Bóka László tanulmánya 
azonban nemcsak az Egri csillagok helyies bevezetésének szempontjából, hanem 
általában mint a regényelemzésnek mintaszerű darabja is jelentős és példamutató 
lehet. A Magyar Klasszikusok kiadványsorozatának éppen úgy, mint a pedagógus 
továbbképzés füzeteinek olyan kialakult regényelemző módszerre van szüksége, 
mely a marxista esztétika alapján állva, élvezetes módon közelíti az olvasóhoz 
a remekműveket 
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Szabolcsi Bence tanulmányában abból a tétéiből indul ki, hogy a „zenetörté-
net szerves része a zenét hallgató tömegek története". Már ennél az alaptételnél 
megállapíthatjuk azt, ami a szerző későbbi vizsgálódásai nyomán még meggyőeőb-
ben bontakozik ki: az irodalom is hasonló kölcsönhatásból születik alkotó és közön-
ség között, a különbség csak az, hogy az irodalmi igény eszközeinek egyszerűsége 
miatt (szó vagy írás) lényegesen hamarább jelentkezik, mint a zenei igény. Sza-
bolcsi vizsgálódását éppen abban az időszakban kezdi el, amikor a zene igénye — 
már nem népdal, népzene, hanem műzene formájában — mint tömegigény lép fel. 
A fellépés időpontja szükségszerűen egybeesik azzal a történelmi-politikai átalaku-
lással, mely a gazdasági hatalom jelentős részét a feudális arisztokrácia mellé 
egyre szorosabban felzárkózó polgárságnak juttatja. Ez a kor a XVII—XVIII. szá-
zad. Megjegyzendő — és Szabolcsi szempontjából igen lényeges, — hogy pontosan 
csak a polgárság felső határai állapíthatók meg e korban; az alsók ködösen egybe-
folynak a városi proletariátus szüntelenül megújuló és feltöltődő, deklasszált vagy 
paraszti származású elemeivel, aminek azért van a zenetörténet szempontjából nagy 
jelentősége, mert ez az alsó réteg, mely a zenei nyilvánosságban a felső polgári 
réteggel egyforma érdeklődéssel és igénnyel vesz részt, ugyanakkor m á s t és többet 
is követel, mint a felső réteg: hangot kér jókedvének, bírálatának, mindennapjai-
nuk, önmagának — és ebből a más-ból és több-bői származik a vígopera. 

Visszatérve S ^ b o l c s i gondolatmenetéhez, láthat juk, hogy a polgárság, s 
ezzel együtt a városi kultúrák meggyökerezése a modern értelemben vett zenei élet 
alapvető feltétele, mert közönséget teremt, amely nélkül nincsen műalkotás. A kér-
dés, amit Szabolcsi felvet, ez: hogyan viszonyul egymáshoz a közönség igénye és 
az alkotó válasza, a megszületett mü. Ennek vizsgálatához a zenei köznyelv vizs-
gálatára van mindenekelőtt szükség, mint a továbbiak előfeltételére, miután ebből 
a köznyelvből születik a közönség igénye és az egyéni műalkotás egyaránt . Viszont 
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a kutatás módszere a társadalmi és zenei szempontokat kell hogy egyesítse, erre 
törekszik a szerző. Hogy milyen eredménnyel, arra az alábbiakban kívánunk vála-
szolni. 

Nyilvánvaló, hegy a társadalmi szempontok ilyen mértékű — és tegyük 
mindjá r t hozzá: helyes — hangsúlyozásához széles történelmi ra jzot kellene Sza-
bolcsinak felvázolnia, olyat, amilyenre könyvének szűkreszabott méretei nem igen 
nyúj tanak lehetőséget. így tehát a polgárság előretörését igazoló történelmi tények 
és fejlődési adottságok ismeretét eleve feltételezi, bár még a. könyv megszabta szűk 
keretek között sem ártott volna ezt az alakulást legalább nagy vonalakban felvá-
zolni. Igaz, hogy Szabolcsi zenetörténész, azonban olyan zenetörténész, aki — mint 
könyvének címéből, de előszavában elemezett céljából is kiviláglik — tanulmányait 
nem öncélúan, hanem a társadalom életének figyelembevételével k ívánja folytatni. 
Mindenesebre, ha a történelmi tények közlésében fukar is Szabolcsi, műve méretei-
hez viszonyítva kevésbbé az, amikor a polgári társadalomban elhelyezkedő zenész 
anyagi vonatkozású adatait közli, vagy akár a zenei élet megnyilvánulásainak 
hozzáférhetőségét a beléptidíjak felsorolásával. 

A polgárságnak mint közönségnek megszületése és megjelenése megszabja 
annak a zenei formanyelvnek használatát , amellyel az alkotók élnek. Ezi a köznyelv 
— egyszerű megfogalmazásban — a népből ered és az alkotó egyéni megformá-
lása után a néphez tér vissza. Természetesen a visszatérés befogadása lényegesen 
más feltételekhez kötött, mint az alkotó általi befogadás. Ez utóbbit ugyanis szá-
mos esetben elősegíti az alkotónak a néphez való közelsége, abból való származása, 
míg az előbbi túlságosan egyénített zenei formáknál és tartalomnál már nehezebb, 
vagy — mint korunk nyugati formalista polgári művészetében — egyenesen lehe-
tetlen. 

A kor jellegzetessége azonban az, hogy míg a művész megbecsülése terén 
egyre inkább a polgári közönség igényeinek kielégítésére törekszik, megélhetése 
szempontjából változatlanul a. feudális arisztokrácia függvénye. A feltörő újnak 
és a helyéhez görcsösen ragaszkodó reginek ez az egymásmelletisege természete-
sen ezekben a századokban nemcsak a zene, illetve a művészet területén nyilatko-
zik meg, de ez mit sem von le annak a jelentőségéből, hogy szervezetten juttatott 
és a művész számára hosszabb életpályát áttekinthetővé és így gondtalanabb alko-
tást biztosító anyagi támogatást változatlanul csak az arisztokrácia tesz lehetővé. 
Hogy milyen megalázó körülmények között, az ezidőszerint még csak a legkivá-
lóbb művészek szempontjából lényeges; a középszerűek jói érzik maguka t az udvari 
pár t fogás fénykörében. De az igazán nagyok rettenetes súllyal érzik e kettősség 
nyomasztó hatását; emberi és művészi önérzetük lázadozik az alkotó fantáziájukat 
és természetes szabadságukat béklyózó megkötöttség ellen, ugyanakkor vágyakoz-
nak az új közönség, az alkotásaikat mohó érdeklődéssel váró és befogadó polgár-
ság zenei igényeinek kielégítésére. A kép, amit erről a szenvedésről Szabolcsi 
néhány okmány és levél közlésével ád, valóban tragikus, s bár az első és utolsó 
dátum között több mint másfél évszázad telt el, az utolsó levél írója, Mozart, még 
mindig csak annyira jutott, hogy megválik ugyan gyalázatos urának, a salzburgi 
hercegérseknek szolgálatából, de odáig nem, hogy a polgári rendben megnyugtató 
és megélhetését, zavar ta lan művészi alkotását biztosító elhelyezkedést is találjon. 
Akik közbül vannak: Monteverdi, Bach, Vivaldi, Haydn, többnyire csak meddő küz-
delmet folytatnak a függőségből való szabadulásért. 

Ennyit a művész és a közönség közötti tá rsadalmi viszonyról, amit Szabolcsi 
jórészt néhány tipikus példán keresztül ábrázol. Milyen a zenei viszony? 

Ennek alapja — Szabolcsi szerint — egy olyan zeijei köznyelv, amely az 
alkotó művész számára az egyetemes érthetőség lehetőségét nyúj t ja . Hogy ilyen 
zenei köznyelv volt, azt Szabolcsi a maga és mások kutatásainak eredményeivel 
igazolja, sőt könyvében bemutatott dallampéldákkal is, amelyekből nyilvánvalóvá 
válik, hogy létezett egy olyan európai közös népi dallamkincs, amiből minden 
művész merített és vérmérsékletének vagy művészi céljainak és igényeinek meg-
felelő alkotást hozott létre. Mindenesetre egy ilyen tipikus, formulákba rögzít-
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hető, közérthető és szinonimái révén megfelelően variálható dallamkincs megléte 
előfeltétele egy klasszikus művészet megteremtésére irányuló törekvésnek; ezt a 
megállapítást Szabolcsi ennek a kérdésnek a felvetésében fogalmazza meg: „nem 
kell-e törvényszerűleg minden klasszikus művészet kibontakozását formulák, figu-
rák és típusok felhalmozódásának megelőznie?" 

Anélkül, hogy erre a kérdésre a zene nyelvén óhaj tanánk választ adni, itt 
•csak utalni kívánunk arra, hogy egy ilyen közérthető, tipizált anyag megléte az 
irodalom klasszikus felemelkedésének is előfeltétele. Lát juk ezt a görög tragikusok, 
Aischylos, Sophocles, Euripides téma-anyagában éppen úgy, mint a nagy Erzsébet-
koriak színpadi anyagában, élükön Shakespeare-rel. Mindkét klasszikus korszak 
lényege az, hogy a néptől veszi át annak mondai vagy más eredetű forma- és tar-
talomkincsét, és erre a közérthetőségre és általános elterjedtségre építve, a népnek 
adja vissza azt, egyénítve,- de ugyanakkor tipizálva is a népi teremtő erő alkotásait. 
A tanulság roppant egyszerű: mind a zene, mind pedig az irodalom világában 
csak a népből eredő és a néphez visszatérő művészet lehet igazán nagy. 

Ennek a tételnek az igazságát Szabolcsi további gondolatmenetében is nyo-
mon lehet követni. Szerinte az általa tárgyal t korszakban a fejlődés út ja: az. átlagos 
típusból egyéni forma alkotása, s abból megint magasabb típus keletkezése. Ez az 
irány egészséges és fejlődésének vonalában csak akkor következik törés, amikor 
a XIX. század a túlságos egyénítést hozza előtérbe. Pedig — amint tud juk — a 
század kezdete, sőt elsq fele zenei téren igen biztató volt; nemcsak Rossini, de az 
ifjú Verdi is a nép zenei nyelvét szólaltatta meg. Abban a mértékben azonban, 
amilyenben a polgárság a klasszikus kapitalizmus korában elszakadt a tömegek-
től és anyagi függetlenítésük révén magáva l rántotta a muzsikusokat is, távolodott 
el a zene köznyelve a néptől és torkollott végül is a polgári dekadencia remény-
telen zsákutcájába. 

Az elkanyarodás — amelynek ábrázolására Szabolcsi könyve már nem ter-
jed ki э amely korántsem volt egyetemes érvényű — mint láthatjuk, időben nem is 
olyan régen kezdődött s ez nagyon is biztató perspektívát nyújt abból a szempont-
ból, hogy a zene visszataláljon a klasszikus alkotás és felvirágzás helyes útjára. 
Igaz, hogy az előfeltételek a mult klasszikus korszakaihoz képest változtak, de a 
nép alkotóvilágának bősége éppen életviszonyainak gazdagodása folytán csak gya-
rapodott s aki ebből merít, bízvást remélheti, hogy kitaposott, de mégis ú j sikerek-
kel kecsegtető úton jár. S ezt annál biztosabban teheti, mert a nép igényei, amely-
lyel a zenét, az igazi művészetet vár ja , csak nőttek az elmúlt évszázadok viszo-
nyaihoz mérten. 

Mindezt a végkövetkeztetést Szabolcsi nem mondja ki, de könyvének leg-
nagyobb érdeme, hogy félreérthetetlenül és kikerülhetetlenül ehhez vezet. 

Szobotka Tibor 
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