
nak, az 1930-as Január megelőzi az egy évvel, 
korábbi Panacea magndt és a még korábbi 
Razziát. Az 1938-as Rozálon nehéz eligazodni 
előbb kerül sorra a kötetben, mint a három 
évvel korábbi novella, A talált húszas. Zavaró, 
hogy a kötet utolsó írása, a József Attiláról 
szóló megemlékezés alatt az 1955-ös évszám 
szerepel, holott Nagy Lajos ekkor már nem 
élt. Az igaz, hogy az a kis írás valóban ekkor 
jelent meg, de a közlés posztumusz jellegére 
figyelmeztetni kellett volna. Az 1919 május 
című novella alól viszont hiányzik az évszám 
(1932). 

Az elbeszélések kiválogatásánál nehéz 
feladattal kellett a kötet összeállítójának meg
birkóznia. Több kötetnyi gazdag és értékes 
anyagból kellett kiválasztania az elbeszélé
seket. A kötetbe került írások többsége erő
teljes, kitűnő elbeszélés, de egészében még
sem reprezentálja ez a válogatás Nagy Lajos 
elbeszélő művészetének igazi monumentali
tását. A válogató némi engedményt tett a 
kerekebb, érzelmesebb, csattanósabb meg
oldásra futó, a politikai mondanivalót átlát-
szóbban képviselő írások javára, s ennek 
következtében néhány igazán erőteljes no
vella kiszorult a kötetből. Az 1948-ban meg
jelent Farkas és bárány című kötet, az 1950-
ben kiadott válogatás, a Nyitott ablakok, 
vagy az Aranykönyvtár sorozatban, Kiskun
halom címen 1960-ban megjelent gyűjtemény 
az író művészetének erőteljesebb vonásait 
hangsúlyozzák, mint Kardos Pál válogatása. 
Annyi bizonyos, hogy a Magyar Klasszikusok 
kötetéből is kár volt kihagyni olyan remek 
elbeszéléseket, mint a Nyitott ablakok, Meg
gyalázott vágy, Napirend, Bérház, Egyiptomi 
íródeák, Kopaszok és hajasok világharca, Bal
eset, Öregek, Öreg fiúk, A tolvaj macska, Autó
busz, hogy csak a legszembetűnőbb hiányokat 
soroljuk fel. 

A kötet elé Kardos Pál írt tömör, érdekes, 
igen kiforrott stílusú, szép bevezető tanul
mányt, amelyből az látszik, hogy Nagy 
Lajosról szóló monográfiájának megjelenése 
óta, részint a könyvet kísérő viták inspirálá
sára tovább érlelte és finomította az általa 
kidolgozott és tudományosan megalapozott 

portrét. Arról már szó volt, hogy a natura
lizmus megítélésében rugalmasabb álláspon
tot képvisel a bevezetőben, mint korábbi 
könyvében. Az 1910-es évek többnyire natu
ralista indítékú, nagy hőfokú novelláinak 
megítélésében is megértőbbnek látszik az elő-
szó,mint a monográfia volt. Nagy Lajos egyes 
korszakainak értékelése is árnyaltabb az új 
tanulmányban. Világosan rámutat Kardos 
Pál arra, hogy a harmincas évek vége felé 
némi felhígulás, fellazulás következik be, 
viszont jobban kellene hangsúlyozni, hogy a 
második világháború idején, a negyvenes 
évek elején újra felerősödik az író hangja, 
és ha a radikálisabb témákat el is kell kerül
nie, kitűnő önvallomásokban vall a megfára
dó, lassan már öregedő ember visszapillantó 
számadásainak szomorú élményeiről (Öreg 
fiúk 1940, Öregek, 1941). 

Az helyeselhető, hogy Kardos Pál a 
könyvét bíráló megjegyzéseket csak ott veszi 
figyelembe, ahol meggyőződéssel tudja át
venni a kritikai észrevételeket. A húszas
harmincas évekből való novellák társadalom-
bíráló jelentőségét egyes kritikai észrevételek 
hatására sem csökkentette. Ebben az eset
ben minden bizonnyal helyes volt, hogy ki
tartott korábbi álláspontja mellett. Ha Nagy 
Lajos lázadásában voltak is olyan vonások, 
amelyek kispolgári jellegűnek mondhatók, a 
Jeremiáda, a Lecke, a Razzia, a Január, az 
1919 május és sok egyéb más írásának radi
kális társadalomszemlélete a korszak hazai 
irodalmában csak József Attila forradalmi-
ságával hozható összefüggésbe. A Jeremiáda 
sirámainak lázító hatású szenvedélye József 
Attila lírájában, megdöbbentő erejű, kül
városi freskóiban él majd tovább. 

A kötet végén található magyarázó jegy
zeteknek egyetlen hiánya, hogy említés nél
kül hagyja Ramon Franco őrnagyot, a spa
nyol forradalmárt, akiről Nagy Lajos egyik 
sajtószemléjében, 1931-ben elismeréssel szól, 
az őrnagyot csak vezetéknevén említve. A jegy
zetre itt éppen azért lett volna szükség, hogy 
a tájékozatlanabb olvasó ne vonatkoztassa 
tévesen Nagy Lajos szavait a spanyol fasiszta 
diktátorra, Francóra. Vargha Kálmán 

BODOLAY GÉZA: IRODALMI DIÁKTÁRSASAGOK 1785—1848 
Bp. 1953, Akadémiai K- — MTA Irodalomtörténeti Intézet. 810 1. 

A monográfiában Bodolay Géza az iro
dalmi diáktársaságok életének (kialakulásá
nak, mibenlétének, tevékenységének és hatá
sának) történetét adja, a magyar irodalom 
történetének egy nagyobb korszeletében 
(1785 — 1848). Az Előszóban így körvonalazza 
műve tárgyát: ,,A nagyrészt ismeretlen, kéz
iratokban heverő, vagy nehezen hozzáférhető, 
az egykorú sajtóban, emlékezésekben, iskola

történetekben szétszórt anyag"-ról van szó,, 
amelynek alapján bízvást állapíthatta meg 
a szerző, hogy „ezek a társaságok sokkal 
jelentősebb szerepet játszottak országos vi
szonylatban, mint utódaik, az iskolai önkép
zőkörök". Tömör megfogalmazásában ki
emeli a diáktársaságok történetének legprog-
resszívabb szakaszát: „Jelentőségük . . . ab
ban rejlik . . . , hogy ezekben a társaságok-
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ban nőtt fel a magyar polgári átalakulás és 
haladás harcos követelője, a Fiatal Magyar
ország nagyszerű gárdája" (9.). 

Az első ízben történő kísérlet számtalan 
buktatót rejtett magában, s bizonyos, hogy 
Bodolay Géza olyan hatalmas anyagot hozott 
felszínre, évek hosszú során át (,,Hosszabb, 
meg-megszakított kutatás eredményeként 
első ízben kísérlem meg itt, hogy összefoglaló 
képet adjak az önképzőkörök őseinek, a ma
gyar felvilágosodás és reformkor irodalmi 
diáktársaságainak életéről" — 9.), amellyel 
egész kutatógárda nem csekély fáradságot 
igénylő munkáját takarította meg. A gazdag 
kéziratos irodalom így hozzáférhetővé és 
közkinccsé vált. 

Ilyesfajta monográfia elsőrendű feladata 
az, hogy megteremtse — nagyobb irodalom
történeti korszakon belül — a kapcsolatot a 
felszíni jelenségek és a mélyebben fekvők 
között. Irodalomtörténetírásunk eleddig ke
véssé foglalkozott a felvilágosodás irodalmá
nak felszín alatti jelenségeivel. Csupán rész
lettanulmányok sejttették, elszórt adatok 
utaltak arra, hogy a felszíni jelenségek na
gyon lényeges, messzire nyúló összefüggése
ket takarnak. Bessenyeiék törekvése, az 
erdélyi nyelvművelési mozgalom (az utóbbi 
sem régóta!), a nyelvújítás stb. állott és áll az 
irodalomtörténeti érdeklődés középpontjá
ban. A marxista igényű felmérés hosszú időn 
át csak arra szorítkozhatott, hogy a legjelen
tősebbek életművét és a legátfogóbb jelensé
geket vizsgálja és értékelje. 

Bodolay Géza könyve sok reményre jogo
sított fel a tekintetben, hogy: 1. szembe kell 
és lehet nézni a rosszértelmű pozitivizmussal; 
2. meg lehet teremteni a fentebb említett fel
színi jelenségek és a mélyebben fekvők közötti 
kapcsolatot — most már nem csupán feltéte
lezve bizonyos összefüggéseket, hanem té
nyekkel bizonyítottan. Sikerült-e ezt a törek
vést megvalósítani a könyvben? 

Rendkívül nehéz feladat elé állította a 
szerzőt az időbeli és a területi szétszórtság, 
amelyet csakis úgy tud megoldani, ha a ma
gyar történelem és irodalmi élet nagy perió
dusaihoz igazodik, a hanyatló és fellendülő 
szakaszokhoz, bukásokhoz és kibontakozá
sokhoz. Vagyis csak úgy: ha a rendező elv a 
sok szertefutó szálat a periodizáció többé-
kevésbé szigorúan tagolt szakaszaiba szorítja, 
ily módon birkózva meg a terjedelmes anyag
gal. 

Könyvének első és legnagyobb érdeme, 
hogy a könyv- és levéltárak mélyén lapuló 
kéziratos és jegyzőkönyvi anyagot felszínre 
hozta. Ebből az anyagból világossá válik, 
hogy a diáktársaságok miként voltak kapcso
latban az ismert és átfogó irodalmi jelensé
gekkel, hogy egy olyasféle Társaság-kötés, 
amilyen pl. Baróti Szabó Dávid révén vált 
ismertté, miként futott, szerte és terebélye

sedett ki a különböző irodalmi társaságok
ban. 

E társaságok létrejötte és működése meg
annyi szállal kapcsolódik a korabeli történelmi 
társadalmi fejlődéshez, mintegy belemosódva 
annak összképébe. De ugyanígy sok hasonló
ságot látunk a kulturális irodalmi megnyilvá
nulásokban, a nemzeti törekvésekben, a poli
tikai és ideológiai kapcsolódásban, a feleke
zeti különbözőségekben, amelyek a korban 
igen fontos szerepet töltötték be. Nyilván
valóvá lesz az is, hogy a különböző diáktársa
ságokat mily mélyen érintették a felvilágo
sodás eszméi, s később is a haladó gondolatok, 
jelezve azt, hogy korszakonként más és más 
szerepet töltöttek be. (Csak találomra kira
gadott példaként említjük föl: Kármán 
törekvéseit idézi ez:,,Legyen szabad ez alka
lommal Pápa hölgyeinek köszönetünket nyil
vánítani azon lelkesedésért, mellynél fogva 
költészetünk Nesztora emlékünnepét (ti. Kis
faludy Sándorét) jelenlétükkel díszesíteni 
szíveskedtek" — 293., egy másik: Kölcsey fel
fogására utal: „Ébredjünk! Haladjunk! 
Mívelődjünk!" — 65. stb.). 

Úgy véljük, hogy nem ártott volna már 
a bevezető tanulmányban erőteljesebben kör
vonalazni azokat a kapcsolatokat, amelyek 
nyilvánvalóvá teszik az átfogó kulturális-
irodalmi jelenségek, mozgalmak és az egyes 
diáktársaságok közötti kapcsolatot. Ezzel 
azt is jobban kidomboríthatta volna, hogy 
mily mértékű szerepet töltöttek be az utóbbiak 
azokban az évtizedekben, amelyekben még 
szó se lehetett az irodalmi élet igazi központ
jainak megteremtéséről. Ezek kiolvashatók a 
könyvben közölt tényanyagból, de hiányzik 
e kapcsolatok nyomatékosabb bemutatása. 
Mert azzal, hogy pontosan (és feltétlenül he
lyesen) követi a korszakolás periódusait, 
mindezt önmagában még nem teszi nyilván
valóvá. Az az- olvasó benyomása, hogy a 
könyv több helyén a szerző megállt a tény-
közlés stádiumánál, lemondva az értékelés 
feladatának teljesítéséről. Ebből az is követ
kezik, hogy számos helyen leírást nyújt, s a 
mélyebb összefüggéseket nem érinti, nem 
magyarázza (pl. 107 —108., ahol nem felel 
arra a kérdésre hogy miért csak oly kevesen 
vettek részt a diákköri mozgalmakban?). 

Mindez — úgy gondoljuk — alapvető 
módszertani kérdéshez vezet el bennünket. 
Anélkül, hogy beleszólnánk a szerző eleve ren
dező-szándékába — szóvá kell tenni: helye
sebb és célravezetőbb lett volna a gazdag 
anyagot — a homályra fényt derítő bevezető 
után — forráskiadvány jellegűen közölni 
(mint pl. Mályusz, Szekfü, Kosáry vagy 
Jancsó Elemér tette). A Bodolay Géza meg
valósította rendszerezés elkerülhetetlenül 
ismétlésekhez vezet. Nem tartható szerencsés 
megoldásnak ilyen jellegű anyag interpretáló 
módon való közzététele (amikor is a hatalmas 
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tényanyag, a koncepció, a rendszerezés egy
szerre követelt megoldást a szerzó'tó'l). 

Egyetlen mozzanat erőteljesebb körvona
lazása maradéktalanul sikerült: a Martino
vics-perrel való szoros kapcsolaté. Egyre-más
ra visszatérő mondatként hangzott, az egyet
len kiragadott példa: „felsőbb tilalom miatt az 
engedélyt mégsem adta meg" (223.). Tilalom, 
mindenütt tilalom, amelyet kérvények, kese
rű hangú folyamodványok őriznek tanú
bizonyságul, tükrözve a per elrettentő, példát
statuáló hatását, 22., 23., 24., valamint 53. 
és 55.), jelezve, hogy mennyire félt az udvar 
s a nemesség mindenfajta társaságtól, azok
ban éppen nem szabadkőműves-, hanem jako
binus-mozgalmat fedezve fel. 

A fentebb vázolt rendszerezéssel inkább 
meg tudta volna adni a diáktársaságok táv
latait: a polgári átalakulásért folytatott harc
ban, a nyelvújítás korában betöltött szerepé
ben, s nem utolsósorban a Fiatal Magyar
ország tagjainak útbaindításában, mindenek
előtt pedig abban az előkészítő munkában és 
nem csekély erőfeszítésben, amelyet ezek a 
társaságok 1848 előkészítésében vállaltak. 
Nem arról van szó, hogy minden esetben és 
valamennyi törekvésben, megmozdulásban 
feltétlenül tudatos a következményeket is 
világosan felmérni, képes munkálódásnak 
lehetünk tanúi, de annak igen: mily nagy volt 
a negyvenes évek szellemének erjesztő hatása 

Szabolcsi Bence: A magyar zene évszázadai. 
Tanulmányok, 1—2. köt. 1. : A középkortól 
a XVII, századig; 2. : XVIII-XIX. század. 
Sajtó alá rendezte: Bónis Ferenc. Bp. 1959 — 
1961. Zeneműkiadó V. 375; 319. (Magyar 
Zenetudomány, 1 —2.) 

Szabolcsié egyike a legegységesebb tanul
mánygyűjteményeknek: a tanulmányok szer
vesen kapcsolódnak egymáshoz, sálinak össze 
szintézissé, a két kötet a magyar zenetörténet 
rendszeres kidolgozása a XIX. század végéig. 
A részlettanulmányokban való feldolgozás 
még az összkép előnyére is vált. Az egyes 
századok uralkodó zenei irányzatainak rész
letes kidolgozása folytán talán plasztikusabb 
lett a kép, mint egy „teljességre törekvő" 
tárgyalás esetében. 

Az első rövid tanulmány (írott hagyomány 
— élő hagyomány) a magyar zenetörténetnek 
azt a sajátos módszertani problémáját vizs
gálja meg, hogy a kutatónak miként kell 
támaszkodnia a feljegyzésekben fennmaradt 
forrásanyag mellett a népi emlékezet által 
megőrzött történeti anyagra is. Több gyakor
lati példával bizonyítja, hogy a magyar mű-
zene kutatója nem lehet el a népzene ismerete 
és tanulmányozása nélkül, mert az utóbbi 

'sokszor teljesebb és megbízhatóbb formában 

és tömegbázisa (talán ez vezette a szerzőt 
arra; hogy a Bevezetésben oly gyorsan rátér
jen az 1840-es évek vizsgálatára, arány tála 
nul kevés teret engedve a korábbi, főleg az 
előző század utolsó tíz-tizenkét évének tárgya
lására). 

Nem arról van szó, hogy a tárgyalt kor
szak kiemelkedő költői azért tudtak a legma
gasabb csúcsokig felérni, mert ennek vagy 
annak a diáktársaságnak voltak tagjai, de 
bizonyos, hogy sokat köszönhettek azok útba
indító ösztönzéseinek. Az irodalomtörténet
írás visszapillantó szemével ma már úgy ala
kul kapcsolatuk, ahogyan a — köztük — 
legnagyobbról maga Bodolay Géza találóan 
állapította meg, Petőfi nyomában járva: „De 
az evangélikus iskolák társaságait legegy
szerűbben úgy járhatjuk végig egy fejezet
ben, ha az ő életútját követjük" (233.). Kár, 
hogy az ilyesfajta csoportosító elv adta lehe
tőséget nem érvényesítette átfogóbban és 
következetesebben. 

Kétségtelen, hogy a páratlan szorgalom
mal gyűjtött anyag — külön is említve a 
társaságok tagjainak névsorát, valamint a 
forrásjegyzék hatalmas apparátusát — nél
külözhetetlen lesz a hat évtizedet felölelő 
irodalomtörténeti korszak kutatói számára: 
dúskálhatnak filológiai gazdagságban. 

Kovács Győző 

őrzött meg egy-egy dallamot, mint a pontat
lan korabeli feljegyzések. A szorosabb érte
lemben vett történeti tanulmányok sora 
A középkori magyar énekmondók kérdéséhez 
cíművel kezdődik. Mint a szerény cím mu
tatja, Szabolcsi nem a végleges megoldás igé
nyével közeledett a kérdéshez, mégis ered
ményei máig helyeseknek bizonyultak. Külö
nösen meggyőző az az árnyalt fejlődésrajz, 
melynek során bemutatja, hogy az Árpádkor 
viszonylag egységes énekmondói rendje ho
gyan mutat egyre növekvő gazdagodást és 
bonyolódást, majd a lantos és hegedűs elő
térbe kerülésével hogyan vezet át organiku
san a XVI. század énekmondói gyakorlatához. 
Ezt az énekmondói gyakorlatot tárgyalja a 
két következő tanulmány, Tinódi zenéje és 
A XVI. század magyar históriás zenéje, melyek 
az irodalomtörténészek körében talán a leg
többet idézett Szabolcsi-tanulmányok közé 
tartoznak. Eredményei sokkal ismertebbek 
annál,'hogy itt részletesen foglalkozunk kel
lene velük: hogy Tinódit nemcsak „száraz 
verselés", hanem magaszerzette művészi dal
lamai alapján is értékeljük, hogy a históriás 
ének tárgyalásánál annak dallamban fogan
tatására, dallamtól való elválaszthatatlan-
ságára figyelemmel vagyunk, elsősorban e 
tanulmányok érdeme. A század magyar zenei 

* 
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